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Negara yang berhasil membangun kemandiriannya akan menumbuhkan kebanggaan 
pada warganya dan mendorong mereka berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negaranya. Dengan kemandirian itulah eksistensi suatu 
bangsa dan standar kesejahteraan yang tinggi bagi setiap warganya akan terjamin 
pencapaiannya. Membangun kemandirian bangsa di era sekarang juga berarti 
meningkatkan integritas dan kapabilitas bangsa untuk dapat secara cerdas 
menentukan pilihan dan mewujudkan cita-cita membangun negara modern yang 
bertumpu pada kemampuannya sendiri, seraya mewujudkan dirinya sebagai warga 
dunia yang terhormat dalam pergaulan internasional, dengan memanfaatkan 
dinamika dunia yang semakin didorong maju oleh proses globalisasi. 
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PENGANTAR 

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 ekonomipasar, 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 tenagakerja 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 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. 



 

PANCASILA DAN DEMOKRASI EKONOMI | 254  
 

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 cirri 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. 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, 
anti-pertumbuhan, 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 
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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. 

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 prakapitalis 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 
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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" 

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, yang 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 social demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk 
rakyatnya). Pada situasi 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". 
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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. 

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 
public 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 sector 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 
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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 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 
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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. 

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. 

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 



 

PANCASILA DAN DEMOKRASI EKONOMI | 260  
 

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 industry 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 social 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 industry 
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 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 
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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. 

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 
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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 
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 kelasberkuasa 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 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 
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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 perusahaanperusahaan 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 
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 
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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. 

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 
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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 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 
tempattermasuk 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 membagibagi 
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 
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 industry 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 
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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 pengantar 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 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. 
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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. 

Dalam pengantar 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 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. 
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IMF bertugas menciptakan stabilitas ekonomi global, sedangkan Bank Dunia bertugas 
membiayai pembangunan. Namun, dengan paket kebijakan ekonomi Konsensus 
Washington, keduanya malah bahumembahu 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 asset 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. 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

Berkaitan dengan politik, Sri menyoroti menteri-menteri yang akan banyak 
beraktivitas politik menjelang pemilu. 
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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, 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 
galakgalaknya 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 system 
yang memiliki perangkat-perangkat untuk mengatur ketertiban tatanan sosial. Di 
dalamnya terdapat aparatus negara, system pemerintahan, dan system 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. 
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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. 

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 kekuatankekuatan 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? 
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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. 

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".[] 
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EKONOMI PANCASILA DALAM 

TINJAUAN FILSAFAT ILMU 

Istilah “Ekonomi Pancasila” baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. 
Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah 
itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang 
dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”. Pada pokoknya “Ekonomi Pancasila” adalah 
suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul 
jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas 
mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam 
bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut 
sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi 
pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian 
“Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, maksudnya campuran 
antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga”. Tetapi 
kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika 
Utara dan Eropa Barat umpamanya, dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, 
karena sudah tidak asli kapitalis, tetapi bukan pula sosialis. Tapi persepsi umum 
menilai bahwa sistem ekonomi AS adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling 
representatif, sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dulu sampai 1991) atau RRC 
adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati 
model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa 
Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan (welfare state). 

Dalam sebuah bukunya “Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development 
and Civilization”, Oslo, 1996 (diterjemahkan sebagai “Studi Perdamaian: Perdamaian 
dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban, Jakarta, 2003), pemikir radikal 
terkemuka, Johan Galtung, menyebut adanya 6 aliran pemikiran ekonomi yang 
disimbolkannya dengan warna-warna. Yang paling dasar adalah aliran tiga warna: 
merah, biru dan hijau. Biru adalah lambing ekonomi kapitalis yang berintikan pasar 
dan modal. Warna Merah mewakili ekonomi sosialis yang bertumpu pada negara dan 
kekuasaan. Sedangkan warna Hijau mewakili ekonomi Dunia Ketika yang sedang 
berkembang, yang bersendikan masyarakat sipil (civil society) dan dialog. Ketiga 
aliran yang lain merupakan ekonomi campuran. Tapi pengertian “campuran” menurut 
Galtung berbeda dengan persepsi umum yang bersumber dari pandangan Samuelson 
dalam buku teksnya. Pertama adalah campuran antara biru, merah dan hijau, yang 
menjadi warna Merah Muda atau Merah Jambu (pink). Tapi representasi aliran Merah 
Muda ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara 
Nordic, yaitu negara-negara yang mengikuti konsep negara kesejahteraan. Sedangkan 
campuran antara warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning yang diwakili 
oleh negara-negara Timur Jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong 
dan Singapore, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara, 
modal dan kekuasaan. Aliran pemikiran lain yang disebutnya adalah campuran antara 
Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal, karena 
tidak langsung mencampur warna Biru dan Merah yang paling banyak dikritik atau 
dalam bahasa studi perdamaian, paling berpotensi menimbulkan konflik dan 
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kekerasan. Aliran ini masih merupakan “angan-angan”, belum ada representasinya. 
Mengacu pada teori Galtung itu, gagasan Ekonomi Pancasila adalah sah, logis, dan 
tidak aneh seperti tercermin dalam istilah ejekan “system ekonomi bukan-bukan”. 
Pancasila sering juga disebut sebagai kombinasi antara Declaration of Independence 
(aliran biru) dan Manifesto Komunis (aliran merah). Tetapi yang lebih tepat, Pancasila 
intinya adalah kombinasi tiga ideologi, yaitu Nasionalisme, Sosialisme dan 
Demokrasi, tetapi kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan 
Monoteisme. Bung Karno sendiri dalam salah satu artikelnya menyebut tiga sumber 
ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Sedangkan Bung Hatta 
menyebut tiga sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia. Jika 
Ekonomi Pancasila dapat dirumuskan sebagai “ekonomi yang mendasarkan diri pada 
nilai-nilai Pancasila”, maka Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem 
Ekonomi Campuran. 

Pendekatan filsafat ilmu terhadap Ekonomi Pancasila, menghendaki tiga tahap 
pembahasan. Pertama adalah pembahasan ontologis mengenai keperiadaan “Ekonomi 
Pancasila”. Kedua, pembahasan epistemologis yang menjawab pertanyaan bagaimana 
memahami Ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya. Ketiga adalah 
pembahasan aksiologis yang mempertanyakan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan 
oleh proses pembentukan Ekonomi Pancasila. 

Pertanyaan semacam ini juga dihadapi oleh pemikiran alternatif yang bernama 
“Ekonomi Islam” atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan “Ekonomi Syari’ah”. 
Pada awalnya Ekonomi Islam juga dilukiskan secara simbolis sebagai alternatif sistem 
Kapitalisme dan Sosialisme. Tapi masyarakat bertanya, apa sistem ekonomi syari’ah 
itu ada wujudnya, jika ada dimana, dan bagaimana kenyataannya, apakah lebih baik 
dari sistem kapitalisme dan sosialisme, sebagaimana diklaim ? Hanya saja, Ekonomi 
Islam dan Ekonomi Syari’ah ini sudah lebih jauh berkembang dibanding dengan 
pemikiran tentang system Ekonomi Pancasila. Ekonomi Syari’ah ini sudah 
menghasilkan buku bacaan dan buku-buku teks. Teori-teorinya sudah diajarkan 
diperguruan tinggi terkemuka di dunia seperti Universitas Harvard, AS, Universitas 
Oxford di Inggris dan Universitas Wolongong di Australia. Lembaga ekonomi syari’ah 
juga sudah beroperasi dalam perekonomian berbagai negara Islam dan non-Islam 
yang tidak diikuti oleh kaum Muslim saja, tetapi juga non-Muslim, secara perorangan 
maupun kelembagaan. 

Pertanyaan awal yang harus dijawab oleh para penganjur Ekonomi Pancasila adalah 
apa itu Ekonomi Pancasila secara teoritis-konseptual maupun hampiran empirisnya ? 
Bahkan lebih lanjut orang bisa bertanya, “apa ada contohnya?”. Apakah Ekonomi 
Pancasila hanya sekedar angan-angan atau gagasan yang abstrak ?. Pertanyaan-
pertanyaan inilah yang selama ini belum dijawab tuntas oleh para penganjur Ekonomi 
Pancasila, khususnya Prof. Mubyarto. Tapi harus diakui bahwa yang lebih menonjol 
adalah kritik terhadap pemikiran dan kenyataan ekonomi di Indonesia yang ditentang 
dan hendak digantikan oleh Ekonomi Pancasila. Kritik ini banyak ditulis oleh Dr. 
Sritua Arief dan Dr. Sri-Edi Swasono. Dari impresi penelitiannya yang sangat luas, 
Prof. Mubyarto mengatakan bahwa praktek Ekonomi Pancasila atau Ekonomi 
Pancasila in action, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di 
seluruh Indonesia. Praktek ekonomi itu seringpula disebut sebagai “ekonomi rakyat” 
yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan 
itu sering Ekonomi Pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat. 
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Jika salah satu wajah ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi rakyat yang dijumpai di 
daerah-daerah, di perdesaan dan kota-kota kecil maupun kampungkampung kota-kota 
di Indonesia (disitu banyak dijumpai industri rakyat atau kerajinan rakyat), maka 
gambaran itu dekat dengan aliran Hijau dalam teori Galtung. Menurut Galtung aliran 
Hijau bercirikan kolektivisme dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor 
produksi yang menghasilkan produk kolektifmaupun individual. Dalam distribusi 
ekonomi ini bertumpu pada pasar lokal, rencana lokal dan pertukaran. Ini sebenarnya 
adalah gambaran dari sebuah ekonomi tradisional. Jika ini gambaran aliran Hijau 
maka perekonomian Indonesia tidak hanya bercorak lokal tetapi juga antar-regional, 
nasional bahkan internasional. Hasil perkebunan rakyat sejak berabad-abad yang lalu 
menjangkau pasar internasional dan itulah yang memancing kolonialisme Barat. 

Ekonomi lokal ini juga sudah bersentuhan dengan modernitas yang mengandung 
inovasi. Sebagai perekonomian rakyat yang telah mengalami modernisasi, 
perekonomian rakyat pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan 
pada sistem kepemilikan individu dan kolektif. Sebagai ekonomi yang mengandung 
campuran biru dengan unsur pasar dan modal, maka pengertian pasar disini sudah 
mengalami perubahan, terutama karena pengaruh teori Keynes, yaitu “pasar 
terkendali” atau “pasar berkeadilan”. Konsep modalpun juga telah berkembang bukan 
hanya berupa modal finansial dan modal manusia (human capital), tetapi juga bentuk-
bentuk modal lainnya yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial 
(nilai-nilai keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal intelektual 
(teknologi dan informasi) dan modal spiritual (keyakinan dan semangat). Modal-
modal baru ini telah membebaskan ekonomi dari sistem kapitalis yang hanya 
mengenal modal finansial saja. 

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekekeluargaan, 
kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber 
pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada 
solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan 
nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi. 

Jika itu ciri Ekonomi Pancasila maka ini tergolong dalam aliran Merah Muda atau 
Nordic. Lagi pula, sistem koperasi yang dibawa oleh Hatta, dipelajarinya ketika ia 
berkunjung ke negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersamasama dengan Dr. 
Samsi. Selain itu, pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang penting 
kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini juga ciri 
Ekonomi Pancasila, maka Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan 
Eropa Barat. Hal ini lebih menegaskan, bahkan Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam 
aliran Merah Muda. Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat (central 
planning agency) yang dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) yang masih terus bekerja hingga sekarang, menunjukkan pula 
bahwa Ekonomi Indonesia mengambil unsur Merah. Namun, Indonesia juga mengakui 
peranan sektor swasta termasuk asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin (1960-1965) 
mulai berkembang perusahaan-perusahaan swasta besar. Pada masa Orde Baru (1966-
1998), sangat menonjol peranan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan 
multinasional hingga sekarang. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas dan 
perdagangan bebas dengan luar negeri. Ini merupakan ciri aliran Biru. Tidak terlalu 
salah jika Ekonomi Indonesia (yang sebagian menyimpang dari Pancasila) sebagai 
realitas ekonomi, merupakan kombinasi dari aliran Merah dan Biru dan Hijau 
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sehingga menjadi aliran Merah Muda. Cuma dalam aliran Merah Muda Galtung, warna-
warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi yang lemah dari tiga warna 
itu. Di sini kita melihat adanya kontradiksi antara Ekonomi Pancasila dan realitas 
Ekonomi Indonesia. Itulah maka, Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan Sritua Arief, 
melakukan kritik yang tajam terhadap realitas Ekonomi Indonesia yang bercorak 
kapitalis. 

Gambaran yang kontradiktif tersebut menggambarkan kesulitan ontologism Ekonomi 
Pancasila. Hal yang perlu dilakukan adalah penelitian, khususnya penelitian sejarah 
perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan sejarah ekonomi Indonesia, 
sebagaimana telah dihasilkan oleh Celso Furtado mengenai sejarah ekonomi Brazil. 
Pengembangan teori dependensia di Amerika Latin sebenarnya bisa dijadikan acuan. 
Pada mulanya, teori ketergantungan dilontarkan dalam wujud kritik. Tapi hal ini 
dilanjutkan dengan studi historis dan sosiologis mengenai perekonomian negara-
negara Amerika Latin. Itupun hingga sekarang belum ditemukan konsep 
pembangunan ekonomi yang mandiri, apalagi diwujudkan. Banyak negara-negara 
Amerika Latin masih bergantung dan didominasi oleh kekuatan ekonomi kapitalis dari 
utara. 

Jika tidak dilakukan penelitian historis-sosiologis terhadap perekonomian Indonesia, 
maka kesan yang lebih menonjol adalah bahwa perekonomian Indonesia sebenarnya 
adalah perekonomian kapitalis. Itulah sebabnya banyak ekonom yang terlibat dalam 
analisis-analisis ekonomi Indonesia kontemporer, tidak bisa melihat berbedaan 
Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Rakyat. 

Menurut Galtung aliran Merah sebenarnya bukanlah ekonomi yang berdasarkan pada 
teori Marxisme, melainkan reaksi dan negasi terhadap aliran Biru melalui improvisasi-
improvisasi (Sosialisme Uni Soviet lebih merupakan Leninisme daripada Marxisme, 
sedangkan ekonomi Sosialis Cina lebih merupakan Maoisme daripada Marxisme). Hal 
ini disebabkan karena Marxisme lebih menonjolkan sebagai teori kritis terhadap 
kapitalisme. Karena itu mereka hingga kini belum menghasilkan konsep alternatif. 
Aliran Merah Muda justru lebih merupakan alternatif. Sedangkan aliran Kuning 
adalah kombinasi aliran Biru dan Merah, sehinga juga merupakan aliran alternatif yang 
berhasil, tetapi mengandung warna Biru maupun Merah secara kuat. Kecenderungan 
ini diikuti oleh Indonesia tetapi yang hanya secara lemah menyerap beberapa aliran 
itu. 

Ekonomi Pancasila perlu mengambil pelajaran dari pengalaman, dalam arti, tidak 
hanya merupakan kritik dan reaksi terhadap aliran Biru dan akhir-akhir ini terhadap 
aliran Merah. Ternyata model Kuning cukup berhasil, karena dengan  tegas dan tidak 
tanggung-tanggung menyerap kekuatan unsur Biru dan Merah.Tapi dalam kenyataan, 
Ekonomi Indonesia dalam realitas lebih dekat dengan aliran Merah Muda walaupun 
secara lemah dan tanggung-tanggung menyerap berbagai unsur itu. Melihat wacana 
Ekonomi Pancasila yang sekarang dilanjutkan melalui Pusat Studi Ekonomi Pancasila 
(PUSTEP)-UGM, agaknya Ekonomi Pancasila bertolak dari aliran Hijau. Buktinya, 
salah satu pusat kajian Ekonomi Pancasila adalah perekonomian rakyat dan 
perekonomian daerah. Namun untuk memperkuat jawaban ontologisnya, PUSTEP 
perlu menyusun buku Sejarah Perekonomian Indonesia. 

Studi-studi sejarah ini sebenarnya telah dilakukan, misalnya mengenai perkebunan 
rakyat Sumatera Utara oleh Dr.Thee Kian Wie. Ahir-akhir ini juga lahir sebuah 
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disertasi dari UI, tentang sejarah Ekonomi Indonesia di daerah (Sulawesi Selatan) juga 
tentang perkebunan oleh Dr. Abdul Rasyid A. Anbo Sakka berjudul “Ekspansi dan 
Kontraksi Kopra Makasar 1883-1958” (2003). Juga sudah banyak dilakukan studi 
yang merupakan kerjasama antara Indonesia-Belanda dan pernah dibicarakan dalam 
seminar-seminar internasional. Studi sejarah itu perlu diikuti dengan studi-studi 
tentang gejala kontemporer dengan pendekatan ekonomi-sosiologis, ekonomi-politik 
dan antropologi ekonomi. Buku sejarah ekonomi-sosiologis itu sebenarnya sudah 
diawali oleh Prof Burger yang pernah dikuliahkan di Fakultas Hukum UI dan direkam 
oleh Prof. Prayudi menjadi dua jilid buku. 

Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam pengembangan Ekonomi Pancasila adalah 
masalah epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek 
pengembangan Ekonomi Pancasila. Dalam debat Ekonomi Pancasila tahun 1981, Arief 
Budiman mengajukan pertanyaan mengenai asumsi konsep manusia dalam Ekonomi 
Pancasila yang sudah jelas dalam teori ekonomi kapitalis, yaitu homo-economicus 
yang serakah, dan dalam teori sosialis juga jelas, yaitu homo-socius yang cenderung 
melakukan kerjasama dan mengutamakan masyarakat. Pada waktu itupun sudah 
diberikan jawaban bahwa konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila, lebih merupakan 
homo-socius dan homo-ethicus atau homo-religious. Dewasa ini sudah lebih banyak 
ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia-multidimensi yang 
kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori 
manusia itu mempengaruhi konsep Ekonomi Pancasila? Misalnya ada konsep 
mengenai homo-faber dari Huizinga yaitu manusia adalah suatu makhluk yang 
bermain dan yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Pancasila adalah ketidakmampuan 
ekonom konvensional yang mengikuti aliran Neoklasik itu untuk melihat gejala 
semacam ekonomi rakyat. Salah seorang ekonom pernah menolak apa yang disebut 
“ekonomi rakyat”. Baginya “ekonomi ya ekonomi”. 

Kesimpulan ini disebabkan karena kacamata yang dipakai. Kacamata Neoklasik 
memang tidak mampu melihat gejala ekonomi rakyat. Gejala ini hanya bisa ditangkap 
lewat kacamata ekonomi-sosiologis atau antropologi ekonomi. Karena itulah, dalam 
rangka advokasi Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto pernah mengusulkan 
dipergunakannnya pendekatan multi-disipilin dalam melihat gejala ekonomi. 
Sebenarnya pendekatan ini sudah dipikirkan oleh Bung Hatta, ketika ia menulis buku 
pengantar mengenai Ekonom-Sosiologi. Studi dengan pendekatan antropologi kini 
sudah dimulai, termasuk studi disertasi. Buku “Ekonomi Moral, Rasional dan Politik” 
adalah sebuah kumpulan esai-esai antropologi-ekonomi yang disunting oleh Dr. 
Heddy Shri Ahimsa-Putra et. al. yang memberikan gambaran mendalam mengenai 
ekonomi rakyat. Demikian pula hasil penelitian disertasi Dr. Irwan Abdullah yang 
berjudul “Muslim Businessmen of Jatinom”, sebuah hasil studi antropologi yang 
informatif, mendalam dan menarik tentang perekonomian rakyat di kota kecil di 
Klaten, Jawa Tengah. Dari daftar kepustakaan buku ini bisa dikumpulkan hasil-hasil 
studi yang cukup luas dan mendalam mengenai perekonomian rakyat. Buku-buku itu 
bisa menjadi bahan penyusunan buku teks atau buku bacaan mengenai ekonomi 
rakyat, dengan pendekatan sejarah dan multi-disiplin ilmu-ilmu sosial. Buku semacam 
itu akan sangat membantu memecahkan masalah-masalah ontologi dan epistemologi 
Ekonomi Rakyat. 
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Dari segi epistemologis masih belum banyak dirumuskan proses bekerjanya Ekonomi 
Pancasila. Walaupun Prof. Mubyarto mengatakan bahwa sangat mudah dijumpai 
Ekonomi Pancasila dalam praktek, yaitu yang dapat dijumpai dari ekonomi pedesaan, 
ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi daerah atau mungkin juga ekonomi 
keluarga (family business), tapi realitas itu belum banyak ditulis. Malah yang banyak 
ditulis adalah kelemaham-kelemahan dan kasus-kasus kegagalan, stagnasi, 
marjinalisasi atau ketergantungan perekonomian rakyat. Baru-baru ini terbaca berita 
di koran bahwa 50% koperasi buruk kinerjanya atau tidak sehat. Advokasi Ekonomi 
Pancasila agaknya membutuhkan dukungan informasi tentang model-model sukses di 
lapangan. Sebagai contoh, ekonomi syari’ah meraih kredibilitas karena kisah sukses 
lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Walaupun demikian, tidak sedikit dijumpai di 
lapangan kisah-kisah sukses koperasi, usaha kecil dan mikro, usaha keluarga atau 
perkembangan ekonomi daerah. Namun kisah sukses itu harus dibukukan menjadi 
bahan bagi ilmu manajemen ekonomi rakyat. Barangkali diperlukan penilaian kinerja 
atau prestasi semacam ISO dalam peruhaan-perusahaan swasta dan BUMN. PT. 
Pupuk Kaltim umpamanya, telah berhasil meraih penghargaan ISO dan menjadi 
perusahaan kelas dunia (world class company). Berdasarkan jawaban ontologi dan 
epistemologi, Ekonomi Pancasila harus sudah bisa dikuliahkan di perguruan tinggi. 

Persoalan selanjutnya adalah masalah aksiologi. Masalah ini juga membutuhkan 
kajian teoritis dan empiris guna mengetahui tujuan dan hasil akhir proses Ekonomi 
Pancasila.Tapi wacana aksiologi ini sebenarnya tidak mengandung banyak kesulitan, 
walaupun ternyata belum banyak dilakukan. Namun Ekonomi Pancasila sudah sering 
disebut sebagai konsep yang bersifat normatif, yaitu Ekonomi yang berorientasi pada 
nilai-nilai Pancasila. Hanya saja dalam kenyataannya, suatu wacana aksiologis 
Ekonomi Pancasila belum banyak dilakukan. Cuma secara umum dikatakan bahwa 
tujuan sistem Ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial atau masyarakat yang adil dan 
makmur. Namun bagaimana rincian dan bentuk kongkret masyarakat yang 
berkeadilan sosial atau adil dan makmur itu belum banyak ditulis. Yang lebih banyak 
ditulis adalah aspek negatif ekonomi kapitalis yang menciptakan ketimpangan, 
ekploitasi, dominasi, ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.  

Sebagai kesimpulan, mengikuti kerangka teori enam aliran ekonomi di dunia menurut 
Johan Galtung, Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam ekonomi campuran ketiga. 
Pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah aliran Hijau yang berasal dari Dunia Ketiga. 
Secara ontologis keberadaan Ekonomi Pancasila perlu dibuktikan dengan buku sejarah 
ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Gambaran mengenai ekonomi rakyat 
kontemporer diwujudkan dalam penelitian multi-disiplin, khususnya ekonomi 
sosiologi dan antropologi ekonomi yang mampu menangkap kelembagaan ekonomi 
rakyat, baik tradisional maupun modern. 

Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi 
dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu system ekonomi yang disusun 
berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. 
Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara-
negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi 
koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang 
terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana 
pernah digambatrkan oleh Bung Hatta. Sebagai ekonomi campuran, Ekonomi 
Pencasila mengandung unsur Merah Jambu, khususnya pada aspek peranan negara 
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sebagai regulator terutama melalui lembaga perencanaan pusat dan peranan negara 
sebagai aktor, yang berujud badan usaha milik negara. Selain itu, berdasarkan 
Mukaddimah UUD 1945, negara mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, 
sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan dari kawasan Eropa 
Barat Nordic. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya system jaminan sosial 
(social security) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem 
perlindungan sosial (social protection) dan di masa krisis berbentuk jaringan 
pengaman sosial (social safety net). Sebagai ekonomi campuran pula, Ekonomi 
Pancasila mengandung unsur Biru yang diserap melalui model aliran Kuning yang 
mengandung unsur pasar dan modal di satu pihak serta negara dan kekuasaan di lain 
pihak. Hanya saja, jika pasar didefinisikan sebagai pasar-sosial atau pasar yang 
berkeadilan, modal disini diartikan secara luas, yang mencakup modal sosial, modal 
kultural, dan modal spiritual, sehingga perekonomian terbebas dari sistem kapitalis. 

Akhirnya, secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian 
yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan 
ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat 
dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan 
atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan 
normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh 
Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan 
ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi. 

Prof. Dr. Dawam Rahardjo, -- Presiden dari The International Institute of 
Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia), Anggota Komisi Khusus Kajian 
Ekonomi Pancasila. 
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Mendesain Ulang Konsep Ekonomi Pancasila 

Pembahasan ini menganalisis keterpurukan ekonomi nasional dikarenakan 
“ketidaksetiaannya” pada sistim ekonomi Pancasila. Reformasi yang pada awalnya 
berniat baik, ternyata dalam perjalanannya lebih memuja ekonomi neo-liberalisme 
yang menuhankan pasar. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa sesuai dengan 
amanat pasal 23, 27, 33-34 UUD-45 ekonomi Pancasila yang berdasarkan demokrasi 
ekonomi atau ekonomi kerakyatan harus menjadi pilihan dalam usaha memenuhi 
hajat hidup orang banyak dan pencapaian dalam cita-cita bersama menuju 
kesejahteraan [welfare society]. Ekonomi Pancasila sejak tahun 1966-1996 terbukti 
menjadi ekonomi yang khas Indonesia dan berhasil mengurangi kemiskinan dari 54,2 
juta jiwa (1976) atau 40,1% turun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% pada tahun 1996. 
Artinya 31,7 juta jiwa menjadi lebih sejahtera. Di sinilah diperlukan revitalisasi konsep 
ekonomi Pancasila—dari konsep yang sudah berhasi dilaksanakan—agar cita-cita 
kesejahteraan segera terwujud. Tema ini juga membahas pergulatan Ekonomi 
Pancasila sebagai ekonomi jalan tengah/alternative [the third way] dari ekonomi 
komando maupun kapitalisme. Intinya, ekonomi Pancasila adalah beyond right and left 
yang terbukti dan khas Indonesia. 

Revitalisasi Ekonomi Indonesia. 

Mungkin inilah jawaban dari “kemiskinan” yang dialami bangsa kita. Tetapi, ekonomi 
yang seperti apa? Jika jawabannya adalah “Ekonomi Pancasila,” maka pertanyaan 
berikutnya adalah bagaimana sistem Ekonomi Pancasila serta bagaimana ia beroperasi 
di Indonesia? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di setiap perbincangan 
kemiskinan dan pengangguran di negara kita. Sebab, jawaban dari pertanyaan 
kemiskinan selalu berujung pada konsep dan implementasi sistem ekonomi seperti 
apa yang paling cocok diterapkan di Indonesia. 

Kemiskinan memang menjadi problem utama bangsa kita sejak lama. Terutama sejak 
masa penjajah kolonial Belanda. Imperialisme Belanda menghisap seluruh SDA yang 
kita memiliki. Penghisapan kekayaan negara mengakibatkan kemiskinan struktural 
yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki aset dan alat produksi. Kemiskinan 
tersebut diperparah oleh etos kerja dan kultur masyarakat yang lemah. Di masa Orde 
Lama kemiskinan tidak sempat diprioritaskan untuk diselesaikan karena pemerintah 
sibuk membangun politik. Sedangkan, di masa Orde Baru, kemiskinan menjadi target 
utama yang harus diselesaikan lewat pembangunan ekonomi. Kemiskinan pada masa 
Orde Baru relatif dapat diatasi dengan penerapan sistem Ekonomi Pancasila. 
Sayangnya, usaha-usaha pengentasan kemiskinan terhambat dan tidak dapat 
dilanjutkan karena krisis ekonomi dan proses reformasi. Kemiskinan bukannya 
berkurang, sebaliknya bertambah luas. 

Kemiskinan bangsa kita memang sangat khas dan sulit diatasi karena kemiskinan 
struktural tersebut berjumlah sangat besar dan tersebar di wilayah yang sangat luas. 
Data di BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2006, kemiskinan meningkat menjadi 
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39,05 juta jiwa atau 17.75% dibanding tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa atau 15.97%.13 
Kemiskinan tersebut menyebabkan daya saing sebagian masyarakat kita sangat 
rendah. Daya saing yang sangat rendah tersebut memperburuk kondisi kemiskinan. 
Menurut laporan World Economic Forum, daya saing negara kita berada pada urutan 
ke-50 dari 125 negara yang disurvei. Sementara Singapura masuk 10 besar.14 

Daya saing sebagian rakyat yang rendah akan berdampak pada rendahnya daya saing 
bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya daya tawar bangsa ini ketika 
berhadapan dengan bangsa lain sehingga kita sangat tergantung pada dunia luar. 
Akhirnya, banyak keputusan-keputusan ekonomi dibuat oleh pihak luar sehingga 
mengurangi kemandirian bangsa. 

Geneologi Ekonomi Pancasila 

Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sejarah republik Indonesia. Ia 
setua republik ini karena lahir dalam jantung bangsa lewat Pancasila dan UUD-45 
beserta tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari 
Pancasila sila kelima; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 
27 [2], 33-34 UUD-45. Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa 
dan bernegara—politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya—adalah dijiwai semangat 
keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus 
dalam hal ekonomi diperjelas lagi dalam pasal 27 [2] berbunyi; tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 33 berbunyi; [1] Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. [2] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh negara. [3] Bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dalam bab penjelasan dari pasal 33 bab kesejahteraan social lebih jauh dinyatakan 
bahwa, demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk 
semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran 
masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas 
demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang yang 
berkuasa dan rakyat banyak akan ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak 
menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh di tangan orang seorang. Bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran 
rakyat, sebab itu harus dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Sedang Pasal 34 berbunyi; Fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara.15 Dengan landasan konsepsional tersebut maka sistem 
ekonomi Pancasila berada pada tiga level sekaligus; ontologis, epistemologis dan 
aksiologis. Keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai 
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landasan idealnya dan UUD-45 sebagai landasan konstitusionalnya. 16 Keduanya 
lebih lanjut dijabarkan dalam Tap MPR/S [GBHN], UU dan Peraturan Pemerintah. 
GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggraaan 
pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. GBHN juga merupakan hasil 
perencanaan nasional yang disusun oleh pemerintah dan dibahas serta disahkan 
dalam sidang umum MPR. 

Pada level Tap MPR tentang GBHN dapat kita lacak dari ketetapan No. 
XXIII/MPRS/1966. Inti dari ketetapan ini adalah kalimat yang berbunyi, "sistem 
ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila sebagai jaminan berlangsungnya demokrasi 
ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan,…"17 
Selanjutnya rumusan tersebut dapat kita lacak mulai dari GBHN 1973- 1998 dan 
GBHN 1999. Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973-1998, pembangunan ekonomi 
nasional adalah;  

Pertama, keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai 
pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh 
yang meliputi pengamalan semua sila dalam Pancasila. Pengamalan sila keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk 
mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan 
pemerataan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang 
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Kedua, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, 
terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional 
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 
yang telah maju. 

Ketiga, dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus 
selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan 
UUD-45 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus dijadikan 
dasar pelaksanaan pembangunan dengan memiliki 8 ciri positif dan 3 ciri negatif. 
Delapan ciri positif tersebut adalah; 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup 

rakyat banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan 

permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap 

kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 

5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki 

serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
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6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan masyarakat. 

7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara diperkembangkan 

sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 

8. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

Sedang 3 ciri negatif yang harus dihindari adalah; 

1) Sistem free fight liberalism. 

2) Sistem etatisme. 

3) Pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat. 

Keempat, pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan untuk tetap 
bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
diperlukan untuk menggerakan dan memacu pembangunan di bidang lain sekaligus 
sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih member peran kepada rakyat untuk 
berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung 
oleh stabilitas nasioanal yang mantap dan dinamis melalui pembangunan yang 
berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

...Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan 
koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai soko guru perekonomian nasional 
yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua 
kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam 
meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan itu, perlu 
ditingkatkan dengan sungguhsungguh penataan koperasi, usaha negara, dan usaha 
swasta agar masing-masing melaksanakan fungsi dan perannya dalam perekonomian 
nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila. 
Pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-
undangan. 

Kelima, dalam kebijakan umum, pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada 
pemantapan sistem ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan 
perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi yang ditandai oleh 
makin berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia. 

Keenam, pembangunan usaha nasional yang terdiri atas Koperasi-BUMN-Swasta 
diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan dalam mekanisme pasar terkelola yang dijiwai, digerakkan, dan 
dikendalikan dalam sistem ekonomi Pancasila. 

Ketujuh, usaha negara perlu terus diperbaiki dan dipertahankan kinerjanya agar 
mampu melaksanakan fungsi dan perannya...: memberdayakan pengusaha kecil, 
menengah dan koperasi... usaha nyata yang kegiatannya menyangkut kepentingan 
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negara dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikelola secara produktif dan 
efesien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk memantapkan 
perwujudan demokrasi ekonomi. 

Pada GBHN 1999 [Tap MPR No. 4/MPR/1999] subtansi dari konsep tersebut tetap 
dipertahankan walaupun dengan perbaikan redaksi yaitu sistem ekonomi Pancasila 
menjadi sistem ekonomi kerakyatan dan mekanisme pasar terkelola menjadi 
mekanisme pasar yang berkeadilan. Sedangkan di level UU kita dapat lacak antara 
lain dari UU No. 12/67 tentang perkoperasian, UU No. 6/74 tentang ketentuan pokok 
kesejahteraan, UU No. 4/79 tentang kesejahteraan anak, UU No. 4/82 tentang 
pengelolaan lingkungan berbasis rakyat setempat, UU No. 3/89 tentang 
telekomunikasi untuk kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya, UU No. 
21/92 tentang pelayaran untuk kemakmuran rakyat, UU No. 10/92 tentang 
pembangunan keluarga sejahtera, UU No. 25/92 tentang pembangunan Koperasi, UU 
No. 7/92 tentang perbankkan yang sehat dan mitra ekonomi rakyat, UU No. 9/95 
tentang usaha kecil, UU No. 7/96 tentang pangan, UU No. 19/2003 tentang BUMN 
[Badan Usaha Milik Negara], UU No. 38/2004 tentang pembangunan jalan sebagai 
tangungjawab Negara, UU No. 31/2004 tentang perikanan, UU No. 18/2004 tentang 
perkebunan, UU No. 7/2004 tentang sumber daya air milik Negara untuk rakyat, dll.18 

Selanjutnya untuk memahami keberadaan sistem Ekonomi Pancasila dapat ditengarai 
dengan menilik dari ciri pokoknya. Tetapi, ciri pokok ini masih menjadi perdebatan 
yang panjang di antara para ilmuwan. Perdebatan dan pendekatan pemahaman 
sistem ekonomi Pancasila mulai muncul dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, 
sosiologi, antropologi, sejarah, falsafati, hukum dan studi tata peran pelaku ekonomi.19 

Pendekatan-pendekatan struktural juga dapat menjelaskan bagaimana sistem 
Ekonomi Pancasila dipahami. Bappenas adalah representasi dari pendekatan 
struktural karena ia ditugaskan membuat konsep awal GBHN. Sedangkan berdiri dan 
berkembangnya secara pesat lembaga Koperasi dan BUMN sesungguhnya juga 
menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat didekati dari prespektif 
kelembagaan ekonomi. Dalam hal ini, Bung Hatta pernah menulis bahwa 
pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara; 
Pertama, pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah atau 
dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan atau 
pengawasan pemerintah. 

Pedomannya mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pembangunan 
yang kecil-kecil dan sedang, dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat 
berkembang berangsur-angsur dari kecil dan sedang menjadi besar, dari pertukangan 
atau kerajinan menjadi industri. Di antara medan yang dua ini, usaha pemerintah dan 
Koperasi sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif partikelir dengan 
bentuk perusahaan sendiri.20 

Selanjutnya, perdebatan ciri tersebut dapat dibaca lewat tulisan Emil Salim, Mubyarto 
dan Dawam Rahardjo. Menurut Emil Salim, ciri sistem Ekonomi Pancasila hanya 
empat. 1). Adanya demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua 
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dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota. 2). Ciri kerakyatan; memperhatikan 
penderitaan rakyat. 3). Kemanusiaan; tidak memberi toleransi pada eksploitasi 
manusia. 4). Religius; menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.21 

Sedang menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila memiliki lima ciri. 1). Adanya 
rangsangan ekonomi, moral dan sosial. 2). Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke 
arah keadaan kemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. 3). Prioritas kebijakan 
ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. 
4). Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling 
kongkrit dari usaha bersama. 5). Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara 
perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan 
ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.22 

Dawam Rahardjo menengarai sistem ekonomi Pancasila dengan mengutip enam ciri 
positif dan tiga ciri negatif demokrasi ekonomi sebagaimana ada dalam Tap MPRS 
No. XXIII/1966.23 Keenamnya disusun dari, oleh dan demi rakyat luas bersama 
pemerintah secara sengaja dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tentu saja 
pemerintah dan para politisi-negarawanlah sebagai pelaku utamanya. 

Dari berbagai penelusuran dan pengalaman di lapangan maka kami memiliki 
pendapat bahwa, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang 
mengandung nilai-nilai strategis budaya bangsa yaitu kekeluargaan dan kemandirian 
sebagai ciri strategis budaya bangsa. Karena itu cirinya adalah; 

1). Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Dalam sebuah sistem maka tujuan harus menjadi ciri utama dari gerak dan arah 
sistem tersebut. Untuk itu, penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa tujuan ekonomi 
Pancasila adalah kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan orang per seorang. 

2). Keikutsertaan rakyat banyak dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati 
hasilnya. Kepemilikan menjadi sangat penting karena kemiskinan struktural telah 
begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Dengan kepemilikan diharapkan agar 
bangsa kita tidak menjadi kuli tetapi menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan 
kepemilikan tersebut, akan menimbulkan insentif dan motivasi sehingga mereka 
dapat memasuki proses produksi secara maksimal dan menguntungkan. Dengan 
memiliki aset dan alat produksi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat dan 
martabat bangsa akan terjaga. Adapun dari aspek kelembagaannya, keikutsertaan 
rakyat dalam bentuk Koperasi, BUMN [pemilikan kolektif] dan Swasta. 

3). Menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan. Ini merupakan realisasi dari 
pasal 33 ayat 1&3. Dalam mekanisme ini ditentukan di mana peran negara dan di 
mana peran pasar. Karena itu, dalam mekanisme pasar berkeadilan, pertama-tama 
biarlah pasar berjalan seefektif mungkin dengan persaingan sehat. Apabila pasar 
mengalami kegagalan karena suatu kegiatan ekonomi tidak menguntungkan tetapi 
dibutuhkan rakyat atau ada sekelompok besar pelaku ekonomi yang tidak mampu 
bersaing dalam pasar karena terbatasnya sumber daya ekonomi yang dimilikinya, 
maka pemerintah berkewajiban melakukan peranan aktif untuk kepentingan rakyat 
banyak. 
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4). Perencanaan strategis ekonomi nasional. Ini adalah tafsir dari bunyi pasal 33 UUD-
45 ayat 1 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, negara secara sadar menyusun 
perekonomian secara nasional untuk menghasilkan blue print ekonomi yang akan 
menjadi petunjuk arah dan pola kebijakan bagi penyelenggaraan serta alat ukur 
sekaligus jaminan bagi keikutsertaan seluruh rakyat dalam proses produksi bagi 
tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam perencanaan strategis ekonomi nasional 
tersebut akan ditetapkan distribusi sumberdaya alam yang dapat dilakukan hanya 
melalui mekanisme pasar yang sehat atau melalui mekanisme pasar yang diintervensi 
pemerintah karena kegagalan pasar. Proses perencanaan strategis tersebut 
dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan 
DPR. Selanjutnya persetujuan tersebut dikukuhkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan. Pada masa Orde Baru perencanaan tersebut tercantum pada 
Tap MPR tentang GBHN dan UU tentang RAPBN. 

5). Koperasi berperan utama di sektor ekonomi rakyat. Maksudnya adalah, koperasi 
harus menjadi satu-satunya solusi kelembagaan bagi usaha-usaha kecil yang 
berjumlah besar tetapi terbatas asetnya terutama di sektor pertanian. Dengan 
demikian, fungsi dan peran Koperasi adalah menghimpun kekuatan ekonomi yang 
diproduksi rakyat banyak guna menjawab tantangan globalisasi dengan cara berusaha 
kolektif sehingga mampu meningkatkan proses produksi menjadi lebih produktif dan 
efesien serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi 
harus berperan utama di sektor ekonomi rakyat di mana unit-unit ekonomi dan usaha 
kecil yang dimiliki rakyat banyak bekerja. Di samping itu, Koperasi sebagai jiwa dan 
semangat harus menjadi jiwa dan semangat BUMN dan Swasta. Bentuk-bentuk 
penerapannya adalah pembentukan koperasi karyawan dan pemilikan saham 
perusahaan oleh koperasi karyawan dan koperasi yang mengurusi ketentuan usaha. 

6). BUMN berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang stretegis dan atau 
menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah jawaban dari pasal 33[2] beserta 
penjelasannya yang meminta pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk 
dapat mengurus di bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak. Hal ini karena jika bukan negara yang melakukannya, ditakutkan terjadinya 
penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang menyengsarakan dan 
menindas rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peranan utama dari BUMN adalah 
menjamin tersedianya kebutuhan ekonomi yang tidak diproduksi rakyat banyak 
tetapi hasilnya penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN juga harus 
melindungi rakyat banyak dari penguasaan yang menindas dari dalam maupun dari 
luar. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN maka pemerintah tidak perlu ikut 
dalam mekanisme pasar yang biasanya menjadikan distorsi. BUMNlah yang ditugasi 
pemerintah untuk terlibat secara sadar melindungi kepentingan ekonomi rakyat 
banyak tanpa harus mendistorsi pasar. 

7). Kemitraan yang setara antara Koperasi-BUMN-Swasta. Model kemitraan 
merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 [1] tentang usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Dalam sejarahnya, usaha kecil rakyat kita tersebar sangat luas dan 
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berjumlah sangat banyak [99% usaha kita adalah pengusaha mikro]. Usaha para 
pengusaha mikro di negara kita menjadi tidak visible dalam ekonomi modern, karena 
itu mereka harus kerjasama agar kuat, efektif dan efesien. Kerjasama mereka harus 
dimulai dari koperasi, kemudian Koperasi bekerjasama dengan BUMN untuk 
kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hidup orang banyak. Di luar kegiatan 
ekonomi tersebut, Koperasi dapat bekerjasama dengan Swasta. Kerjasama yang setara 
akan memberikan sinergi sehingga mampu menghasilkan capaian memuaskan 
bahkan berlebih daripada bila mereka berusaha sendiri-sendiri.24 Agar kesetaraan 
terjadi di antara ketiganya, pemerintah harus mengatur lewat undang-undang. Pokok-
pokok kemitraan berisi kesepakatan untuk bersaing secara sehat, keterkaitan usaha 
dan kepemilikan saham. 

8). Perencanaan pemerintah.  

Ini merupakan tafsir dari pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Artinya bahwa distribusi sumberdaya alam dan 
seluruh kekayaan negara dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin 
kesejahteraan bersama. Berbagai perencanaan yang dilakukan negara adalah; pertama, 
melalui penegakan peraturan perundang-undangan. Diantaranya tentang undang-
uandang persaingan sehat, hubungan kerja industrial, dan jaminan sosial. Kedua, 
melalui pelayanan masyarakat. Diantaranya pendirian rumahsakit dan sekolah. 
Ketiga, melalui instrumen fiskal. Diantaranya penghapusan pajak, pemberian subsidi 
serta pembuatan prasarana dan sarana yang langsung berhubungan dengan rakyat 
seperti jalan dan irigasi. 

Keempat, pembentukan dan penguatan BUMN. Dari berbagai uraian tentang ciri dan 
sistem ekonomi Pancasila seperti di atas, kami berpendapat bahwa sebagian ciri ini 
telah ada dalam GBHN dan dilaksanakan oleh Orde Baru. 

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila, menarik untuk 
menyetujui pendapat Peter McCawley, bahwa perdebatan konsep sistem Ekonomi 
Pancasila akan lebih produktif dan efesien apabila sistem Ekonomi Pancasila benar-
benar bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah kongkrit yang dihadapi oleh 
pemerintah Indonesia.25 

Melihat praktek ekonomi seperti diuraikan di atas dan menjawab hipotesa Peter 
McCawley, dapat disimpulkan bahwa menurut kami, sistem Ekonomi Pancasila telah 
berhasil dilaksanakan. Karena, pola pelaksanaan dan peran pelaku-pelakunya sesuai 
dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Walaupun pelaksanaannya di sana-sini 
masih ada ekses-ekses sehingga hasilnya belum sampai pada bentuknya yang ideal. 

Sayangnya, berbagai capaian prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan akibat krisisi 
ekonomi dan tidak digunakannya system Ekonomi Pancasila dalam pengelolaan 
ekonomi nasional. Persoalan berikutnya, bagaimanakah keberhasilan sistem Ekonomi 
Pancasila dapat diwujudkan kembali di tengah pusaran globalisasi yang menganut 
pasar bebas? 
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Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan 
tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian 
dari situ ditarik kesimpulan kelewat sederhana bahwa sistem kapitalisme telah 
memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan 
demikian, dari persepsi simplisistik semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu 
berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan system pasar-bebasnya dan meninggalkan 
saja sistem ekonomi Indonesia yang “sosialistik” itu. 

Kesimpulan yang misleading tentang menangnya system kapitalisme dalam 
percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula “mengglobal”. Sementara 
pemikir strukturalis masih memberikan peluang terhadap pemikiran obyektif yang 
lebih mendalam, dengan membedakan antara runtuhnya negara-negara komunis itu 
secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya) sistem sosialisme dalam prakteknya. 

Pandangan para pemikir strukturalis seperti di atas kurang lebihnya diawali oleh 
fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) a.l. 
seperti dkemukakan oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu 
Krushchev akan menjadi “kapitalis” dan anak-cucu Kennedy akan menjadi “sosialis”. 

Mungkin yang lebih benar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem 
itu. Bukankah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan 
individualistik dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunalistik. 
Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena global tentang 
kapitalisme vs komunisme seperti dikemukakan di atas. Kita harus mampu 
mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita 
kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab 
global kita. 

Globalisasi dengan “pasar bebas”nya memang berperangai kapitalisme dalam ujud 
barunya. Makalah ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengemukakan 
tentang hal-hal mengapa globalisasi perlu kita waspadai namun perlu dicatat bahwa 
globalisasi terbukti telah menumbuhkan inequality yang makin parah, melahirkan 
“the winner-take-all society” (adigang, adigung, aji mumpung), disempowerment dan 
impoversishment terhadap si lemah. Tentu tergantung kita, bagaimana memerankan 
diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut membentuk ujud globalisasi. 

Kepentingan nasional harus tetap kita utamakan tanpa mengabaikan tanggungjawab 
global. Yang kita tuju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan 
di Indonesia. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah 
Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah 
sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik 
dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak 
mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, 
asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); 
Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang 
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banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat 
yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang). 

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi 
Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 
1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar 
Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.  

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi 
(kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi 
penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal 
dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan 
memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah 
dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir 
Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam 
Pasal-Pasal asli UUD 1945. 

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang 
menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, 
rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu 
sama lain, saling tolongmenolong dan bergotong-royong. 

Ekonomi Wilopo Versus Widjojonomic 

Pancasila hampir-hampir tidak terdengar lagi. Seolah-olah orang Indonesia merasa 
tidak perlu Pancasila lagi sebagai ideologi negara. Tanpa suatu ideologi negara yang 
solid, suatu bangsa tidak akan memiliki pegangan, akan terombang-ambing tanpa 
platform nasional yang akan memecah-belah persatuan. Pancasila merupakan “asas 
bersama” (bukan “asal tunggal”) bagi pluralisme Indonesia, suatu common 
denominator yang membentuk kebersamaan. Sistem Eknomi Pancasila pun hampir-
hampir hilang dalampemikiran ekonomi Indonesia. Bahkan demikian pula Pasal 33 
UUD 1945 sebagai landasan ideologinya akan dihilangkan. Apa yang sebenarnya 
terjadi? Perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 (terutama Ayat 1-nya) sudah 
dimulai sejak awal. Yang paling pertama dan monumental adalah perdebatan pada 
tanggal 23 September 1955 antara Mr. Wilopo, seorang negarawan, dengan Widjojo 
Nitisastro, mahasiswa tingkat akhir FEUI. 

Di dalam perdebatan itu kita bisa memperoleh kesan adanya bibit-bibit untuk ragu 
meminggirkan liberalisme sebagai peninggalan kolonial serta menolak koperasi 
sebagai wadah kekuatan rakyat dalam keekonomian nasional, betapapun hanya 
tersirat secara implisit, dengan memadukan tujuan untuk mencapai “peningkatan 
pendapatan perkapita” dan sekaligus “pembagian pendapatan yang merata”, sebagaimana 
(tersurat) dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro. 

Di awal penyajiannya dalam debat itu, Widjojo Nitisastro menyatakan adanya 
ketidaktegasan akan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, kemudian mempertanyakannya, 
apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh “kontradiksi inheren” yang dikandungnya 
(karena masih mengakui adanya perusahaan swasta yang mengemban semangat 
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liberalisme, di samping perusahaan negara dan koperasi), ataukah karena akibat 
tafsiran yang kurang tepat. Pertanyaan Widjojo Nitisastro semacam itu sebenarnya 
tidak perlu ada apabila beliau menyadari makna Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 
dan mengkajinya secara mendalam. 

Di samping itu, Widjojo Nitisastro alpa memperhatikan judul Bab XIV UUD 1945 di 
mana Pasal 33 (dan Pasal 34) bernaung di dalamnya, yaitu “Kesejahteraan Sosial”, 
sehingga beliau terdorong untuk lebih tertarik terhadap masalah bentuk-bentuk 
badan usaha (koperasi, perusahaan negara dan swasta) daripada terhadap masalah 
ideology kerakyatan yang dikandung di dalam makna “Kesejahteraan Sosial” itu. 
Akibatnya beliau alpa pula bahwa yang paling utama berkaitan dengan kesejahteraan 
sosial adalah “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak” (ayat 2 Pasal 33 UUD), di luar cabang-cabang produksi itu (ditegaskan 
Bung Hatta) swasta masih memperoleh tempat. Terlepas dari itu Widjojo Nitisastro 
pada tahun 1955 itu telah menekankan pentingnya negara memainkan peran aktif 
dalam pengendalian dan melaksanakan pembangunan ekonomi (alangkah baiknya 
apabila kaum Widjojonomics saat ini mengikuti pandangan Widjojo yang 
dikemukakannya ini, yang saya anggap bagian ini tepat sekali). 

Sementara Mr. Wilopo menangkap ide kerakyatan dan demokrasi ekonomi 
(istilahnya: mengikuti jalan demokratis untuk memperbaiki nasib rakyat). Beliau 
mendukung agar negeri ini tidak berdasarkan konsep liberalisme ekonomi sebagai 
bagian dari pelaksanaan Asas- Asas Dasar (platforms) yang dianut oleh konstitusi kita 
(UUDS, pen.). Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa “sejak semula sudah diakui 
bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang muncul dalam UUDS sebagai 
Pasal 38, memang sangat penting, karena dimaksudkan untuk mengganti asas 
ekonomi masa lalu (asas ekonomi kolonial, pen.) dengan suatu asas baru (asas 
ekonomi nasional, yaitu asas kekeluargaan, pen.). 

PENTING untuk menindaklanjuti pemikiran Mr. Wilopo ini dengan mengemukakan 
bahwa Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 merupakan sumber hukum yang perlu kita 
perhatikan. Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan: “segala badan Negara dan 
peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 
ini”. Artinya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan “asas kekeluargaan” berlaku bagi 
Indonesia sejak ditetapkan berlakunya UUD 1945, namun tetap masih berlaku pula 
peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali KUHD (Wetboek van Koophandel) yang 
berasas perorangan (liberalisme). Pasal 33 UUD 1945 berlaku secara permanen, sedang 
KUHD sebagai akibat Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku secara temporer 
(transisional). Mereka yang mau memahami pula kedudukan Pasal 33 UUD 1945 dan 
asas kekeluargaan hendaknya memahami kedudukan peraturan perundangan 
mengenai keekonomian dalam konteks Aturan Peralihan ini. Artinya, KUHD yang 
berasas perorangan yang harus di-Pasal 33-kan, bukan Pasal 33 yang harus di-KUHD-
kan. 

Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas 
(Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 
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1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi 
kerakyatan. Apa itu kerakyatan dan siapa itu rakyat? 

Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi 
kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan 
pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak 
terpuji. Namun yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, 
baik yang menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamaan rakyat, adalah 
bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi 
yang melingkupinya. Sekali lagi, siapa yang disebut “rakyat”? Pertanyaan semacam ini 
banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemoh yang biasanya 
melanjutkan bertanya, “bukankah seorang konglomerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe 
Liong juga rakyat?” Tentu! Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah 
perekonomian rakyat. “Rakyat” adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau 
statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “the common 
people”, rakyat adalah “orang banyak”.  

Pengertian rakyat berkaitan dengan “kepentingan publik”, yang berbeda dengan 
“kepentingan orang-seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan 
kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “public interest” atau “public 
wants”, yang berbeda dengan “private interest” dan “private wants”. Sudah lama pula 
orang mempertentangkan antara “individual privacy” dan “public needs” (yang 
berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa “social preference” 
berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari “individual preferences”. Istilah 
“rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu. 

Mereka yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (mutuality) dan “asas 
kekeluargaan” (brotherhood atau broederschap) pada dasarnya karena mereka tidak 
mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu 
memahami kemuliaan adagium “vox populi vox Dei”, di mana rakyat lebih dekat 
dengan arti “masyarakat” atau “ummat”, bukan dalam arti “penduduk” yang 210 juta. 
Rakyat atau “the people” adalah jamak (plural), tidak tunggal (singular). 

Seperti dikemukakan di atas, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan 
pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang 
bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem 
ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, 
sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”. Dari sini perlu kita 
mengingatkan agar tidak mudah menggunakan istilah “privatisasi” dalam menjuali 
BUMN. Yang kita tuju bukanlah “privatisasi” tetapi adalah “go-public”, di mana 
pemilikan BUMN meliputi masyarakat luas yang lebih menjamin arti “usaha bersama” 
berdasar atas “asas kekeluargaan”. 

Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai 
keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan 
Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. 
Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, 
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berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan 
kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan social merupakan test untuk 
keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi 
kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal 
yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan 
kepentingan individu orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi 
ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. 

Saat ini Pasal 33 UUD 1945 (ide Bung Hatta yang dibela oleh Bung Karno karena 
memangku ide “sosio-nasionalisme” dan ide “sosio-demokrasi”) berada dalam bahaya. 
Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan diamandemen, tetapi substansi dan dasar 
kemuliaan ideology kebangsaan dan kerakyatan yang dikandungnya akan diubah, 
artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan 
besar tidak mengenal platform nasional Indonesia. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 
menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan”. 

Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis pasti mengerti arti 
“disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi 
ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak emancipatory) 
dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang participatory dan 
emancipatory). Mari kita baca Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 “… Perekonomian berdasar 
atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh 
negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat 
banyak ditindasinya …”. Bukankah sudah diprediksi oleh UUD 1945 bahwa orang-
orang yang berkuasa akan menyalahgunakan kekuasaan, akan habis-habisan ber-KKN 
karena melalaikan asas kekeluargaan. Bukankah terjadinya ketidakadilan sosial-
ekonomi mass poverty, impoverishmen dan disempowerment terhadap rakyat karena tidak 
hidupnya asas kekeluargaan atau brotherhood di antara kita? Dalam kebersamaan dan 
asas kekeluargaan, keadilan sosial-ekonomi implisit di dalamnya. 

Dari Penjelasan UUD 1945 juga kita temui kalimat “… Meskipun dibikin UUD yang 
menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para 
pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam 
praktek …”. Ini kiranya jelas, self-explanatory. Pasal 33 UUD 1945 akan digusur dari 
konstitusi kita. Apa salahnya, apa kelemahannya? Apabila Pasal 33 UUD 1945 
dianggap mengandung kekurangan mengapa tidak disempurnakan saja dengan ayat-
ayat tambahan, dengan tetap mempertahankan 3 ayat aslinya. Pasal 33 UUD 1945 
sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global 
solidarity dan global mutuality. Makin berkembangnya aliran sosial-demokrasi 
(Anthony Giddens, Tony Blair, dll) makin meningkatkan relevansi Pasal 33 UUD 1945 
saat ini. Saat ini 13 dari 15 negara Eropa Barat menganut paham sosial-demokrasi 
(Dawam Rahardjo, 2000). 

Memang tidak akan mudah bagi mereka untuk memahami Pasal 33 UUD 1945 tanpa 
memiliki platform nasional, tanpa memiliki ideology kerakyatan, ataupun tanpa 
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memahami cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang saat ini tetap 
relevan. Mereka (sebagian ekonom junior) kiranya tidak suka mencoba memahami 
makna “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan” (ayat 1 Pasal 33). “Kebersamaan” adalah suatu “mutuality” dan “asas 
kekeluargaan” adalah “brotherhood” atau “broederschap” (bukan kinship atau 
kekerabatan), bahasa agamanya adalah ukhuwah, yang mengemban semangat 
kekolektivan dan solidaritas sosial. M. Umer Chapra (2001) bahkan menegaskan 
bahwa memperkukuh brotherhood merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan 
ekionomi,. Brotherhood menjadi sinergi kekuatan ekonomi untuk saling bekerjasama, 
tolong-menolong dan bergotong-royong. 

Pura-pura tidak memahami makna mulia “asas kekeluargaan” terkesan untuk sekedar 
menunjukkan kepongahan akademis belaka. “Asas kekeluargaan” adalah istilah 
Indonesia yang sengaja diciptakan untuk memberi arti brotherhood, seperti halnya 
persatuan Indonesia” adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan “kerakyatan” 
adalah istilah Indonesia untuk demokrasi.(Mubyarto, 2001). 

Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa 
memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu 
merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”, “kisanak”, 
“sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menanggap sesama ummat 
(bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks rahmatan lil alamin. Jadi asas 
kekeluargaan yang brotherhood ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan 
(bukan family system atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan 
adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai 
lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang 
dipelihara oleh Wetboek van Koophandel (KUHD). 

Itulah sebabnya UUD 1945 memiliki Aturan Peralihan, yang Ayat IInya menegaskan 
bahwa sistem hukum kolonial berdasar KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD, dll tetap 
berlaku secara temporer, yang berkedudukan sebagai “sementara sebelum diadakan yang 
baru menurut UUD 1945”, artinya dalam posisi “peralihan”. Jadi yang tidak tahu, lalu 
ingin menghapuskan ketiga ayat Pasal 33 UUD 1945 itu adalah mereka yang mungkin 
sekali ingin merubah cita-cita dasar Indonesia Merdeka. 

Mengulang yang disinggung di atas, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” 
adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket 
sistem ekonomi untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana 
“partisipasi” dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan “emansipasi”. 
Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar 
bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi genuine tanpa adanya emansipasi. 

Pasal 33 UUD 1945 tidak punya andil apapun dan keterpurukan ekonomi saat ini, 
suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 
yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (debt-trap) yang seganas 
ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak ikut memperlemah posisi ekonomi 
Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter. Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut 
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salah apa-apa dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 
33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. 
Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil 
Negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang 
menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial 
yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan 
rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan 
Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya trickle-up mechanism yang eksploitatif 
terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (disempowerment) dan pemiskinan 
rakyat (impoverishment). Lalu, mengapa kita mengkambinghitamkan Pasal 33 UUD 
1945 dan justru mengagungagungkan globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan 
bagi kita? Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju dan mengambil 
peran global dalam membentuk tata baru ekonomi mondial. 

Tiga butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 tidak seharusnya dirubah, tetapi ditambah ayat-
ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi 
nasional tetapi juga karena tepat dan benar. Kami mengusulkan berikut ini sebagai 
upaya amandemen UUD 1945, yang lebih merupakan suatu upaya memberi 
“addendum”, menambah ayat-ayat, misalnya untuk mengakomodasi dimensi otonomi 
daerah dan globalisasi ekonomi, dengan tetap mempertahankan tiga ayat aslinya. 

Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat 
mengagumi pasar-bebas. Kita telah “menobatkan” pasarbebas sebagai “berdaulat”, 
mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menobatkan pasar sebagai 
“berhala” baru. Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet 
harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang 
yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan 
Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru 
sejauh ini. Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada 
rakyat, petani, nelayan? Mengapa pasar di Jepang dapat diatur bersahabat dengan 
petani Jepang, sehingga beras di Jepang per kilo yang mencapai harga rupiah sebesar 
Rp. 30.000,- para importir Jepang tidak mengimpor beras murah dari luar negeri. 
Mengapa pula kita harus “memperpurukkan” petani-petani kita, justru ketika kita 
petani sedang panen padi, kita malah mengimpor beras murah dari luar negeri? 

Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah sekedar 
(1) kelompok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar 
negeri/komprador, para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst); (2) para 
penguasa stok barang (termasuk penimbun dan pengijon); (3) para spekulan (baik di 
pasar umum dan pasar modal); dan (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-
belinya lemah. Pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah 
kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama (baca: para penguasa pasar 
dan penentu pasar). Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not 
to fully rely-on, 2) tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai “alat” ekonomi, yang harus 
mengabdi kepada negara. Adalah kekeliruan besar menganggap pasar sebagai 
“omniscient” dan “omnipotent” sehingga mampu mengatasi ketimpangan struktural. 
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Adalah naif menganggap “pasar bebas” adalah riil. Lebih riil sebagai kenyataan adalah 
embargo, proteksi terselubung, unfair competition, monopoli terselubung (copyrights, 
patents, intellectual property rights), tak terkecuali embargo dan economic sanctions 
sebagai kepentingan politik yang mendominasi dan mendistorsi pasar. 

Apabila pasar tidak dikontrol oleh negara, apabila asar kita biarkan bebas sehingga 
pasar-bebas kita jadikan “berhala” dan kita nobatkan sebagai berdaulat, maka berarti 
kita membiarkan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 
jelas menegaskan rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar. Demikian itulah, apabila kita 
ingin mempertahankan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 UUD 1945 hendaknya tidak 
dirubah, “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” adalah kata-kata dan makna mulia 
yang harus tetap dipertahankan. Menghilangkan “usaha bersama” dan “asas 
kekeluargaan” bisa diartikan sebagai mengabaikan nilai-nilai agama, mengabaikan 
moralitas ukhuwah di dalam berperikehidupan yang menjadi kewajiban agama. 

“Kesejahteraan Sosial” sebagai judul Bab XIV UUD 1945 pun tidak perlu dirubah atau 
diganti dengan memasukkan perkataan “Ekonomi”, sebab “ekonomi” adalah derivat 
atau alat untuk mencapai “kesejahteraan sosial” itu. Pembangunan ekonomi adalah 
derivat untuk mendukung pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Pengembangan 
ekonomi rakyat memberi makna substantif terhadap platform ini. Pada akhirnya, di 
tengah SDA yang makin menipis dan kelangkaan SDM yang bermutu maka tak ada 
pilihan kecuali secara sadar kita harus memilih dan mengembangkan terus sistem 
Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi jalan tengah/alternative [the third way] dari 
ekonomi komando maupun kapitalisme. Intinya, sistem ekonomi Pancasila adalah 
beyond right and left yang terbukti dan khas Indonesia. 

Ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem sudah mulai terlihat dari ciri dan tujuannya. 
Sebagai sebuah praksis, sistem ini juga sudah diimplementasikan oleh para pelaku 
dan terbukti hasilnya. Tetapi, sistem ini membutuhkan implementasi yang lebih 
kongkrit, jelas dan kuat. Ia memerlukan usaha yang lebih konsisten dan serius dari 
para pelaku di lapangan agar melebihi hasil yang telah diperoleh dari pelaku 
sebelumnya. Namun, dari sisi body of knowledge, sistem Ekonomi Pancasila masih 
menjadi perdebatan sehingga perlu kajian lebih lanjut. Para pakar ekonomi ditantang 
untuk mematangkan body of knowledge ekonomi Pancasila agar menyempurna di masa 
depan. 

Di atas segalanya, sistem Ekonomi Pancasila harus selalu dikaji dan disebarkan dalam 
kegiatan semangat "ada ekonomi lain” di luar ekonomi komando dan ekonomi 
kapitalisme. Ekonomi Pancasila harus disubtansikan, diimplementasikan bahkan 
diinternasionaliskan agar dikenal luas di seluruh dunia. Harapannya, Indonesia akan 
dapat dipahami oleh pihak luar sebagai bangsa yang memiliki dan mempraktekkan 
ide yang khas berupa "sistem ekonomi Indonesia." Dengan begitu, pihak-pihak luar 
akan memberikan kesempatan pada kita untuk membangun bangsa dan negara 
dengan nilai-nilai dan kemampuannya sendiri. 
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EKONOMI PANCASILA, EKONOMI KITA  

Makalah ini akan mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila 
adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang 
ditujukan untuk memajukan kemanusian dan peradaban, memperkuat persatuan 
nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan 
distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh 
nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Makalah ini 
dimulai dengan tampilan data-data dan analisis tentang keadaan ekonomi 
Indonesia saat ini, anomali yang kita dirasakan dan diakhiri dengan pembahasan 
mengenai bagaimana seharusnya ekonomi disusun menurut pendiri bangsa dan 
diakhiri dengan konseptualisasi ekonomi pancasila.  

Prawacana  

Secara indikator makro ekonomi, Indonesia menunjukkan perubahan yang berarti. 
Ekonomi kita tumbuh lebih dari 6 persen, kita menjadi anggota G 20, PDB perkapita 
kita juga saat ini sudah melebihi angka 3000 Dolar AS. Tetapi persoalannya apakah 
indikator-indikator optimis tersebut memberikan realitas yang sebenarnya, apakah 
benar pemerataan pembangunan dirasakan oleh populahlasi rakyat secara 
keseluruhan, bagaimana kemajuan ekonomi kita apabila dibandingkan dengan negara-
negara tetangga.  

Berikut ad beberapa fakta empiris terhadap keadaan perekonomian kita terkini, dilihat 
dari perspektif yang lain:  

1. Kemiskinan. Jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, menurut data BPS per 
Maret 2011, berjumlah 30 juta jiwa atau sekitar 12,49 persen dari jumlah penduduk 
Indonesia atau turun sekitar 1 juta jiwa jika dibandingkan dengan angka 
kemiskinan pada bulan yang sama tahun 2010. Angka itu didapat dengan 
menghitung jumlah penduduk di perkotaan yang memiliki pendapatan kurang dari 
Rp. 253 ribuan dan jumlah penduduk di pedesaan yang memiliki pendapatan 
kurang dari Rp. 233 ribuan (garis kemiskinan BPS 2011). Tetapi, masyarakat yang 
hidup di atas angka kemiskinan tersebut juga belum tentu layak disebut tidak 
miskin apalagi sejahtera. Jumlah masyarakat yang hidup sedikit di atas garis 
kemiskinan atau hampir miskin ini cukup besar, mencapai 27,14 juta jiwa atau 
11,29 persen (BPS per Maret 2011).  Jika kita memasukkan orang yang tergolong 
hampir miskin sebagai masyarakat yang hidup tidak sejahtera, maka jumlah 
masyarakat yang hidup tidak sejahtera selama kurun waktu 2010-2011 meningkat. 
Sebab, terdapat tambahan penduduk yang masuk ke dalam golongan hampir 
miskin sebanyak 5 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2010, dan jika ditelusuri 
asalnya, tambahan penduduk hampir miskin tersebut yakni berasal dari orang 
miskin yang naik kelas sebanyak 1 juta jiwa. Sedangkan, 4 juta sisanya berasal dari 
masyarakat tidak miskin yang penghasilan atau kesejahterannya menurun menjadi 
hampir miskin, sehingga jika kita melihat kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan, terlihat jelas bahwa kesejahteraan saat ini tidak lebih baik dari tahun-
tahun sebelumnya.  
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2. Ketimpangan. Selain kemiskinan, ketimpangan menjadi isu yang marak terjadi di 
negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, ketimpangan 
pembangunan ini terlihat jelas dan terang-terang terjadi. Melihat ketimpangan 
pembangunan di Indonesia sebetulnya semudah melihat perbedaan yang begitu 
jauh dari perkembangan yang terjadi di Jakarta dan Papua. Selain ketimpangan 
pembangunan antar daerah, ketimpangan pendapatan antar penduduk golongan 
miskin dan golongan kaya di Indonesia juga sangat besar. Tentu masih hangat 
pengumuman sebuah majalah mengenai 40 orang terkaya di Indonesia yang jika 
dijumlahkan hartanya mencapai 10 persen dari total Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia yang jumlahnya saat ini Rp. 7.396 triliun. Dan bukan berarti 
sisanya yang 90 persen PDB itu terbagi secara rata kepada seluruh masyarakat. 
Dari cerita tersebut, jelas ketimpangan yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat 
tinggi karena jika total PDB jika terbagi rata kepada seluruh penduduk (240 juta 
jiwa), maka per orang akan memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp. 30 juta. 
Namun, yang terjadi adalah bahwa garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp. 250 
ribuan per bulan saja tidak dapat dicapai lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia, 
dan lebih dari 27 juta penduduk memiliki pendapatan sedikit diatas garis 
kemiskinan. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur 
ketimpangan di sebuah negara adalah Gini Rasio. Data gini rasio untuk Indonesia 
yang dikeluarkan BPS memperlihatkan bahwa angka gini rasio cenderung 
meningkat. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan di Indonesia kian meningkat.  

3. Daya saing. Untuk tahun 2011-2012 peringkat daya saing Indonesia menurut WEF 
berada pada posisi 46, menurun dua tinggakt dari sebelumnya di posisi 44. 
Peringkat daya saing Indonesia lebih rendah dari Thailand 39, Malaysia 21, 
Singapura posisi 2. Daya saing indonesia yang lebih buruk dari tetangga ini 
diindikatori oleh kesiapan infrastruktur yang buruk, kesehatan dan pendidikan 
dasar yang lebih rendah kualitasnya (Indonesia 64, Brunei 30, Malaysia 33, 
Singapura 3), kesiapan teknologi (Indonesia peringkat 94) yang lebih rendah 
dibanding Malaysia (44), Brunei 57, Singapura 10.  

4. Jebakan utang. Total utang pemerintah sampai dengan Juni 2012 sebesar 1.900 
Triliun rupiah. Pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200 persen 
dari 65,2 T menjadi 116,4 T pada tahun 2011. Surplus pendapatan negara terhadap 
belanja negara diluar pembayaran bunga utang yang ditunjukkan oleh ditunjukkan 
oleh keseimbangan primer lima tahun terakhir menurun 7000 persen, dari 50,791 
Triliun menjadi hanya 0,73 Triliun pada tahun 2011.  

5. Konflik sosial. Konflik sosial juga akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat kita. 
Mulai dari persoalan perebutan sumber daya, maupun yang terkait dengan 
persoalan kebebasan beragama. Beberapa daerah „mengancam‟ memerdekakan 
diri.  

Dari berbagai fakta dan data diatas, maka timbul pertanyaan bagi kita. Apa yang salah 
dengan model pembangunan kita, paradigma ekonomi kita, apakah sudah sesuai 
dengan amanat konstitusi negara dan para pendiri bangsa.  
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Ekonomi Kita Menurut Pendiri Bangsa  

Tujuan ekonomi Indonesia menurut Hatta3 haruslah diarahkan bagaimana 
menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang memuat dan 
berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan.  

Orang akan merasa hidupnya berbahagia apabila makannya cukup setiap waktu, 
pakaiannya lengkap sekedarnya, ada rumah tempat kediamannya yang meberikannya 
cahaya hidup, kesehatannya sekeluarga terjaga, anak-anaknya dapat disekolahkan, ada 
pula perasaan padanya bahwa ia pada hari tuanya tidak akan terlantar  

Kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. 
Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa 
dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia 
merasakan keadilan dalam hidupnya..ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan 
bahaya kemiskinan yang mengancam.  

Damai yang dimaksud adalah apabila orang benear-benar merasa hidup dalam 
suasana damai, keluar dan kedalam. Keluar adaperdamaian kalau bangsa Indonesia 
hidup alam damai dengan bangsa-bangsa asing...ke dalam ada perdamaian apabila 
rasa persaudaraan didup dikalangan rakyat  

Kemerdekaan tidak saja mengenai kemerdekaan dari penjajahan, tetapi meliputi juga 
kemerdekaan manusia pribadi, bebas dari segala penindasan, merdeka mengeluarkan 
pendapat, merdeka memeluk agama yang disukai, bebas dari rasa takut dan bebas dari 
kesengsaraan hidup.  

Merujuk kepada tujuan ekonomi Indonesia yang dikemukakan oleh Hatta, maka 
pembangunan ekonomi yang kita capai saat ini masihlah jauh dari harapan. Persoalan 
mendasar seperti tercapainya perasaan bahagia dalam kehidupan masyarakat secara 
keseluruhan belumlah terwujud secara paripurna.  

Ekonomi Pancasila Ekonomi Kita  

Josep E. Stiglitz4 (2010) mengatakan problematika sosial suatu negara merupakan 
cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut. Masalah 
ketimpangan, kemiskinan, minimnya kesempatan kerja, daya saing Indonesia yang 
lemah, inefisensi birokrasi, persoalan lingkungan hidup, adalah persoalan keseharian 
yang kita hadapi setiap hari. Semua itu adalah problem sosial yang kita hadapi 
bersama pada saat ini.  

Persoalannya kemudian bagi kita adalah, bagaimana kita mengatasinya. Kebijakan 
ekonomi yang selama ini dijalankan ternyata belum bisa membebaskan dan 
memerdekakan masyarakat dari jebakan kolonialisme ekonomi.  

Kita melihat banyak negara yang mengandalkan model pembangunan dengan corak 
paradigma kapitalis pada akhirnya membawa ketimpangan antar warga yang sangat 
tajam, membangkrutkan negara pada satu sisi, tetapi negara tersebut tetap memiliki 
jutawan kelas dunia pada sisi lain.  

Kita juga melihat negara-negara yang mengadopsi corak ekonomi yang sosialis pada 
akhirnya tercerai berai, dan tidak berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai 
dengan corak yang diyakininya.  
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Sesungguhnya dari berbagai krisis yang telah kita saksikan di berbagai negara maupun 
yang kita lewati sendiri, mengandung pelajaran berharga mengenai arti penting 
paradigma maupun ideologi dalam membangun bangsa.  

Indonesia terus dapat bertahan dari segala kerapuhan, karena kita memiliki ideologi 
dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat rumah, maka ideologi dan 
konsepsi inilah yang menyangga kehidupan kebangsaan kita menghadapi gempuran 
zaman. Betapa suatu ideologi, konstitusi, dan rasa sebagai negara kesatuan menjadi 
semangat tersendiri yang sulit dijelaskan oleh berbagai aliran ekonomi ortodoks 
seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya.  

Keunikan nilai yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini berdasarkan kondisi 
masyarakat inilah yang bila dijalankan secara konsisten akan menjadi bentuk paling 
tepat dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa sebagaimana disebutkan dalam 
pembukaan UUD „45.  

Berfokus dalam hal ekonomi, maka paradigma ekonomi seperti apa yang seharusnya 
dijalankan oleh Indonesia agar kerapuhan ekonomi dapat berbalik arah menjadi 
kekuatan ekonomi yang berkesinambungan. Sesuai dengan ideologi yang kita miliki 
maka menurut saya bangunan ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang dibangun 
berdasarkan semangat ke-Indonesiaan. Ia tidak kapitalis, tidak pula sosialis (lihat 
tabel perbandingan). Ekonomi Pancasila adalah suatu tandingan ideologis atau 
ideologi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi 
Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan 
kesejahteraan yang bertujuan untuk mengkoreksi sistem ekonomi Indonesia berwatak 
kolonial. 

Perbandingan Paradigma Ekonomi, kapitalisme, Sosialisme dan Pancasila 

Paradigma 
Komponen 

Kapitalisme Sosialisme Pancasila 

Relasi 
Minim campur tangan 

negara 
Negara memainkan 

peran utama 
Penguasaan negara 

untuk kemamuran rakyat 

Pelaku Individu/Swasta Negara, Kolektivisme 
Usaha bersama/ 

Koperasi bercorak 
gotong royong 

Harga Mekanisme pasar Dikendalikan negara 
Kebutuhan dasar 

dikendalikan negara 

Ekonomi Pancasila digagas tentunya berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan 
pemikiran mengenai ekonomi negara yang dikembangkan oleh para pendidiri 
bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan pemikir ekonomi sesudahnya. 
Digagas untuk menjadi ideologi alternatif di antara berbagai ideologi ekonomi yang 
berkembang di dunia saat ini. Ia tidak (neo)liberal/kapitalis, ia tidak pula sosialis. 
Ekonomi Pancasila adalah ekonomi Pancasila yaitu Ekonomi Kita, khas Indonesia.  

Dengan menjabarkan Pancasila sebagai ideologi negara, ekonomi Pancasila dibangun 
untuk menentukan arah yang jelas bagi perekonomian Indonesia. Sehingga, kita tidak 
lagi disibukkan dengan perdebatan-perdebatan tentang ideologi ekonomi apa yang 
layak bagi negara kita pada masa lalu, masa kini, dan masa depan.  
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Konseptualisasi Ekonomi Pancasila pertama kali dilakukan oleh Emil Salim5, tetapi 
Emil Salim lebih mengedepankan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Bagi Emil Salim tujuan utama bagi ekonomi adalah mendistribusikan 
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  

Widjojo Nitisastro juga menyuarakan mengenai Ekonomi Pancasila. Meski ia tidak 
menuliskan secara langsung Ekonomi Pancasila, tetapi gagasannya dalam membangun 
perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila. Menurutnya, jalan keluar dari 
kemerosotan ekonomi yang disebabkan penyelewengan di masa lampau yang 
menyampingkan seluruh prinsip ekonomi hingga saat ini, adalah kembali kepada UUD 
‟45. Ia mengacu kepada Ketetapan MPRS XXIII.6 Ketetapan tersebut disusun 
berdasarkan kepentingan menuju perbaikan ekonomi rakyat. Bahkan, kepentingan 
ekonomi diutamakan dari kepentingan nasional lain, termasuk politik.  

Pendasaran Widjojo pada UUD ‟45 memberikan penjelasan bahwa ekonomi Indonesia 
harus memiliki karakter berbeda dibanding yang lain. Sistem ekonomi yang berlaku di 
Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menempuh perjalanan 
menuju perekonomian sehat.  

Dalam pandangannya, setiap bangsa akan diterpa berbagai persoalan nasional. 
Namun, pemerintah harus berani menetapkan persoalan ekonomi adalah persoalan 
yang harus diprioritaskan. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang 
berpihak kepada rakyat. Sistem tersebut adalah sistem ekonomi Pancasila.  

Pandangan lain disampaikan oleh Mubyarto. Dalam Ekonomi Pancasila, menurut 
Mubyarto, seluruh sila harus menjadi acuan kebijakan dan prilaku ekonomi seluruh 
rakyat Indonesia.7 Dengan demikian, gagasan ekonomi Pancasila konsisten dengan 
lima sila yang menjadi dasar negara kita.  

Merujuk kepada gagasan yang dikembangkan sebelumnya maka dirumuskan Ekonomi 
Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara 
yang ditujukan untuk memajukan kemanusian dan peradaban, memperkuat 
persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan 
melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang 
dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha 
Esa.  

Atas dasar konseptualisasi yang utuh dan menyeluruh itu, maka operasionalisasi 
Ekonomi Pancasila yang didasari oleh landasan ideologi Pancasila adalah sebagai 
berikut :  

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan pendasaran akan 
pentingnya spirit teistik yang menekankan etika dan moral bangsa dalam 
perekonomian. Dengan kata lain, perekonomian harus memiliki landasan etis dan 
pertanggungjawaban kepada Tuhan. Meski Indonesia bukan sebuah negara yang 
menetapkan agama tertentu sebagai ideologi bangsa, namun nilai-nilai ketuhanan dan 
spirit keagamaan telah menjadi landasan ideologi kita, Pancasila. Karena itu, ekonomi 
Pancasila digagas dan dibangun berdasarkan pertimbangan moral dan etika religius. 
Dengan demikian, ekonomi Pancasila meniscayakan nilai-nilai kebaikan dan 
kedermawanan, serta hukum sipil yang tegak untuk menindak ketidakadilan.  
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2. Sila Kedua. Sebagai konsekuensi logis dari sila pertama, sila kedua menekankan 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam ekonomi Pancasila, pembangunan 
ekonomi tidak sebatas mengejar prestasi atau penilaian secara materi. Lebih dari itu, 
pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan dan peradaban manusia, 
khususnya bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial yang begitu 
lebar, dan lain sebagainya harus dientaskan untuk menuju keadilan dan kemajuan 
(per)adab(an) bangsa dalam dimensi kemanusiaan.  Artinya dalam perspektif ini unsur 
manusia menjadi penting dan pelaku aktif dalam menggerakkan roda perekonomian. 
Ekonomi Pancasila tidak melakukan pengekangan terhadap kreativitas dan kebebasan 
individu dalam mencapai peningkatan peradaban secara kolektif. 

3. Sila ketiga, menekankan persatuan Indonesia. Ekonomi Pancasila digagas untuk 
mempersatukan bangsa. Apabila kemudian kebijakan ekonomi justru memudarkan 
semangat persatuan bangsa maka kebijakan tersebut pastilah bukan bercorak atau 
bercirikan Ekonomi Pancasila.  

Dalam hal ini, usaha bersama/gotong royong menjadi kuncinya. Produksi dan 
distribusi yang dikerjakan melalui mekanisme usaha bersama/Gotong royong dalam 
peningkatan ekonomi memperkecil kesenjangan yang berpotensi memecah belah 
bangsa. Dalam konteks ini, maka kemudian negara mengambil peran strategis untuk 
melakukan proses distribusi akses sumber daya ke wilayah-wilayah negara sesuai 
dengan prinsip keadilan dan pemerataan.  

4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, menekankan mekanisme kerja perekonomian yang 
mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu/golongan/modal. Sila 
tersebut juga menuntut peran aktif dari setiap perusahaan/badan usaha milik negara 
(BUMN) saat ini untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu caranya adalah dengan 
memberikan akses yang besar kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. 
Selain itu, sila keempat menekankan demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta. Di 
dalam sistem ekonomi yang menjamin demokrasi ekonomi, setiap warga memiliki hak 
atas pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 UUD 1945). Dengan kata lain, hak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya berlaku bagi golongan-
golongan tertentu. Tapi, hak tersebut juga berlaku bagi setiap warga Indonesia. 
Semuanya berhak mendapatkan kesempatan yang sama (equal opportunity).8  

Elinor Ostrom9 (1990) mengatakan sumber daya ekonomi dapat dikelola bersama 
dengan membangun konsensus (musyawarah mufakat) antar pelaku ekonomi . 
Konsensus dibangun untuk mendapatkan akses yang adil antar pelaku, saling 
mengawasi, serta saling memberi sanksi atas pelanggaran oleh sesama pelaku yang 
memanfaatkan sumber daya tersebut.  

Dalam hal demokrasi ekonomi, Widjojo juga telah banyak menyinggung soal tersebut. 
Bahkan, ia menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi 
sebagai berikut:  

Menurut Pasal 5 demokrasi ekonomi harus dijamin berlangsungnya dalam sistem 
ekonomi Indonesia. Apakah demokrasi ekonomi itu? Ini bukanlah istilah baru. 
Penjelasan UUD 1945 menyatakan: “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi 
ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran 
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orang-seorang....” dan juga: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, 
kemakmuran bagi semua orang...” 

Pasal 6 ketetapan MPRS menyebut ciri-ciri positif demokrasi ekonomi. Antara lain 
dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 
kekeluargaan (Pasal 33 Ayat (1) UUD 45), dan karenanya tidak mengenal struktur 
pertentangan kelas. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna 
kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alam untuk 
mengeksploitasi sesama manusia. Kepada warga negara diberi kebebasan dalam 
memilih pekerjaan, sedang potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat 
dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 
Dalam pada itu sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara.10  

5. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima 
adalah sila pamungkas. Empat sila lain merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai 
keadilan sosial yang tercatat dalam sila pamungkas tersebut. Dengan prinsip keadilan 
sosial, ekonomi Pancasila digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan dan 
mendorong terciptanya emansipasi sosial. Dalam konteks ini, spirit teistik atau etika 
religius yang tercermin di sila pertama, peradaban manusia di sila kedua, persatuan di 
sila ketiga, dan demokrasi ekonomi/equal opportunity di sila keempat disusun untuk 
menegakkan keadilan. Sebab, keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Dalam 
konteks ini juga, equal opportunity harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap 
warga Indonesia harus mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan 
bersama. Konsekuensi logisnya, negara harus melakukan pembagian hasil produksi 
yang merata di seluruh pelosok negeri.  

Berdasarkan pemaparan di atas, Ekonomi Pancasila tentunya disuarakan untuk 
membangun basis perekonomian bangsa yang berakar dari nilai-nilai Pancasila 
sebagai ideologi bangsa. Sayangnya, hal ini belum mendapat perhatian khusus dari 
para ekonom Indonesia. Mereka cenderung berkutat dalam perdebatan soal ideologi 
ekonomi dunia yang berkembang saat ini seperti kapitalisme dan sosialisme. Padahal, 
gagasan ekonomi Pancasila melampaui dua paham tersebut. Meski demikian, setiap 
gagasan memiliki kelemahan dan kelebihan. Maka, ekonomi Pancasila harus terus 
disuarakan untuk disempurnakan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.  

Penutup  

Perkembangan ekonomi dunia saat setidaknya membawa keinsyafan bagi kita bahwa 
kapitalisme saat ini sudah berada di jurang kehancuran, sedangkan pada sisi lain 
sosialisme juga telah memilih corak kapitalisme.  

Rumusan ekonomi pancasila sebagai ideologi alternatif yang operasionalisasi 
konstitusionalnya dituangkan dalam UUD 1945 hendaknya kemudian kita jadikan 
landasan ideologi dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial, karena inilah 
pilihan jalan lurus bagi kita yang saat ini membangun hampir tanpa pijakan ideologi. 

 
Dr. Ir. Arif Budimanta 
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Pancasila dan Demokrasi Ekonomi: 
Mekanisme Pasar Liberal Terbukti Gagal 

“Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat 
satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat 
semua, bukan hanya untuk kelompok ini atau kelompok itu, tapi sekali lagi semua buat semua” 

Kutipan pernyataan tersebut mengiringi pidato Bung Karno di hadapan sidang 
BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menghentak dunia terkait lahirnya suatu 
gagasan tentang dasar Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Pidato ini tidak saja 
sebagai pernyataan lahirnya sebuah organisasi politik raksasa bernama Indonesia, 
lebih dari itu, pidato yang meminjam istilah Buya Syafii Ma’arif sebagai masterpiece-
nya bangsa Indonesia ini adalah fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya 
(philosofische grondslag), jiwa dan hasratnya bangsa Indonesia. 

Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang di kemudian hari diperingati sebagai hari 
lahirnya Pancasila adalah momentum strategis bangsa Indonesia menghadapi 
belenggu penjajahan yang sangat menindas, baik mental maupun materil. Bung Karno 
lewat Pancasila berhasil merumuskan antitesis dari hegemoni penjajah beratus-ratus 
tahun. Gagasan revolusioner soal Pancasila berintisarikan  perjuangan pembebasan 
dan persatuan bagi segenap rakyat Indonesia. 

Pidato ini menjadi titik balik kesadaran kolektif sebuah bangsa, dari  kesadaran 
sebagai bangsa yang serba salah sebagai inlander (terjajah), menjadi kesadaran sebagai 
sebuah bangsa yang serba benar; benar sebagai pribumi, benar sebagai pemilik sah 
tanah bumi pertiwi, benar akan bangsa yang pernah mengalami kejayaan, benar akan 
bangsa yang tidak rendah diri, benar sebagai bangsa yang mempunyai mimpi dan 
gagasan yang besar akan lahirnya sebuah bangsa yang sejahtera, berkeadilan dan 
bermartabat. Inilah yang dinamakan Bung Karno sebagai lompatan paradigma bangsa 
Indonesia. Maka kemudian menurut Sang Proklamator, kemerdekaan adalah 
jembatan emas dimana di seberangnya akan dibangun suatu tatanan masyarakat yang 
adil dan makmur. 

Pasang Surut Ideologi Bangsa 

Sebagai ideologi bangsa, dalam perjalanannya, Pancasila juga mengalami pasang 
surut. Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila direduksi menjadi ideologi yang kaku 
dan formalistik karena dianggap hanya sebagai pedoman perilaku individu yang 
didefinisikan melalui butir-butir sila Ekaprasetya Pancakarsa atau yang dulu kita 
kenal P4. Inilah strategi hegemoni kekuasaan untuk membungkam rakyat yang kritis 
terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Mereka yang mempertanyakan secara kritis 
kebijakan dan arah pembangunan dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak 
sesuai dengan norma-norma Pancasila serta dicap sebagai tidak Pancasilais. 
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Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, yang pokoknya digali untuk mengatur 
dan mengarahkan negara pada tujuan dan visi besar pendiriannya. Artinya segala 
peraturan dan kebijakan negara harus berorientasi pada terciptanya tatanan 
masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan. 

Pancasila sebagai ideologi bernegara, ditangan rakyat haruslah menjadi acuan untuk 
menilai apakah negara dijalankan sudah sesuai dengan visi besar dan tujuan 
pendiriannya. Ketika kedaulatan negara sudah diremehkan oleh bangsa lain, 
kemandiriannya di bidang ekonomi sudah tidak ada lagi dan kebudayaannya berada 
di lorong gelap karena pengaruh pragmatisme dan hedonisme, Pancasila harusnya 
menjadi acuan untuk mengevaluasi perilaku dan mengingatkan penguasa untuk 
kembali kepada tujuan mulia kita berikrar bersama menjadi sebuah bangsa. 

Konsepsi bernegara oleh para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) untuk mencapai 
tujuannya diatur dalam sebuah sistem demokrasi ala Indonesia. Bukan demokrasi 
liberal yang selalu mengatasnamakan rakyat tetapi ternyata pada hakikatnya hanya 
menguntungkan penguasa dan para pemilik modal. Demokrasi yang dimaksud dalam 
Pancasila tidak hanya menyangkut demokrasi politik, akan tetapi juga tentang 
demokrasi ekonomi yaitu kesetaraan hak dan kewajiban rakyat dalam akses ekonomi 
untuk tercapainya kesejateraan bersama. Pada prakteknya sejak era Orde Baru 
berkuasa, demokrasi ekonomi yang mandiri berdikari sesuai cita-cita Pancasila 
paradoksal dengan bangunan praktek sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada 
pertumbuhan dan lebih menguntungkan para pemilik modal. Kebijakan privatisasi, 
liberalisasi, dan deregulasi ekonomi yang sudah berjalan sejak tahun 1967 dan terus 
berlangsung hingga saat ini membawa ekonomi nasional dikuasai Asing hingga di 
atas 50 persen. Bangunan dan konsepsi ekonomi yang mengacu pada sistem ekonomi 
pasar tidak hanya menerjang kebijakan di level nasional, tapi ternyata sudah merasuk 
jauh sampai ke level pemerintah lokal di daerah-daerah. Banyak kebijakan dan 
produk hukum pemerintah daerah yang memperlihatkan absennya mereka untuk 
membela kepentingan rakyat yang luas. 

Demokrasi Ekonomi 

Persoalan pemerintah pusat adalah juga persoalan pemerintah daerah, pun 
sebaliknya. Sistem dan konsep ekonomi kapitalis yang sudah berjalan hampir 
setengah abad di negeri ini, tentu saja sudah berurat akar mencengkram sampai ke 
pemerintah daerah. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik dengan 
sistem ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan kemudian lahirnya Orde 
Reformasi dengan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi, dimana pemerintah 
daerah diberi keleluasaan mengatur ekonominya tanpa arahan bangunan sistem dan 
konsepsi ekonomi yang jelas dari pusat. Tidak heran ketika begitu banyak produk 
hukum dan kebijakan ekonomi di tingkat daerah bertentangan dengan prinsip dasar 
konstitusi (Pancasila dan UUD 1945). 

Sistem pemilihan secara langsung yang dianggap sebagian masyarakat sebagai 
penerjemahan demokrasi politik harusnya mendapatkan koreksi total. Dalam 
Pancasila, demokrasi politik haruslah melandaskan diri pada kebijaksanaan dalam 
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permusyawarat perwakilan. Begitu juga prinsip demokrasi dalam Pancasila, sejatinya 
tidak hanya demokrasi politik tetapi juga haruslah demokrasi ekonomi yang 
menjamin akses ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 
sebagai pusat dari segala hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri ini tentu menjadi 
entitas pemerintahan lokal yang paling tersentuh dan terimbas liberalisasi kebijakan 
ekonomi nasional. Persoalan yang berhubungan dengan hajat hidup warga DKI 
Jakarta masihlah harus melewati jalan yang panjang dan mungkin terjal. 

Warisan masalah yang masih harus ditangani saat inipun tersaji dihadapan kita, 
antara lain, akses pendidikan yang masih dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, 
layanan kesehatan untuk semua, persoalan akses ekonomi yang hanya dinikmati 
segelintir orang, minimnya lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran, 
menyempitnya persediaan transportasi massal, menjamurnya mall, cenderung 
matinya pasar tradisional, jaringan minimarket yang menghimpit usaha kecil, 
persoalan banjir karena pembangunan selama ini yang tidak terpimpin dan terencana 
secara baik, jaminan sosial yang belum menyentuh sasaran secara luas, dll. Hal ini 
mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi menjadi gambaran umum semua 
pemerintah daerah di negeri ini. 

Negeri yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam yang tiada duanya di muka 
bumi ini dibiarkan menjadi konsumen produk-produk impor. Konsep dan sistem 
ekonomi yang mengacu pada konsep kapitalisme dan neoliberal yang sudah berjalan 
selama kurang lebih empat dekade inilah yang membuat jurang ketidakadilan dan 
ketimpangan kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin melebar yang pada 
akhirnya membawa kepada kebangkrutan ekonomi nasional bila terus dijalankan. 

Konsep ekonomi ini tentu saja tidak sesuai dan menyimpang dari cita-cita Pancasila 
dan UUD 1945 yang menghendaki kesamaan hakdan kewajiban rakyat Indonesia 
terhadap akses ekonomi yang mensejahterakan atau yang diistilahkan oleh para 
pendiri bangsa sebagai demokrasi ekonomi. Satu di antara ciri demokrasi ekonomi 
adalah penguatan peran negara dalam mengatur perekonomian, dalam hal ini tentu 
bukan pada negara yang dikooptasi oleh rezim yang korup dan mafia ekonomi. 

Karena rezim seperti ini hanya akan menggunakan negara sebagai alat memperkaya 
diri sendiri maupun kelompok. Negara yang kita dukung harusnya negara yang 
berani dan cerdas merumuskan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat yang 
luas. Faktanya, dalam krisis keuangan global, hampir semua negara besar beralih 
pada pengembalian fungsi negara  dengan melakukan kontrol yang ketat dan 
cenderung protektif pada kepentingan nasionalnya. Adagium bahwa pasar memiliki 
mekanisme sendiri dalam menjawab persoalan publik terbukti gagal. Menjadi 
tanggungjawab sejarah generasi sekarang biar tidak dianggap murtad oleh para 
pendiri bangsa ini untuk mengembalikannya pada visi dan tujuan mulia pendiriannya 
yaitu membawanya pada puncak kejayaan: merdeka, bersatu berdaulat, adil dan 
makmur dalam sosialisme Indonesia. 
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Kewajiban Reaktualisasi Pancasila 

Berkaca pada melemahnya Pancasila, yang ditunjukan dengan makin lemahnya peran 
negara dalam kewajibannya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibiarkannya 
bangsa ini berjalan dan dikelola tanpa arah yang jelas. 

Maka menjadi kewajiban historis generasi sekarang untuk mereaktualisasikan kembali 
Pancasila menjadi ideologi kerja yang operasional dan mampu rnembuktikan secara 
nyata serta konkret akan tujuan dan visi mulianya yaitu sebagai teori perjuangan yang 
mampu memerdekakan dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan pemiskinan 
struktural yang terbukti dalam sejarah sebagai alat perjuangan yang menolak keras 
berbagai bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Kondisi global dan dalam negeri 
akhir-akhir ini didominasi oleh isu terorisme dan ketimpangan kesejahteraan. 
Fenomena gerakan terorisme yang selalu mengatasnamakan agama harusnya dapat 
dijernihkan pemaknaannya yaitu tentang ketidakadilan ekonomi akibat tatanan 
ekonomi politik global yang makin timpang. Kondisi ini seolah menemukan 
momentum bagi revitalisasi dan reaktualisasi nilai Pancasila. Semoga anak bangsa ini 
mengambil peran historis untuk membawa bangsa Indonesia  kepada puncak 
kejayaannya dan kembali menjadi tokoh utama dalam tatanan dunia baru yang 
berkeadilan. (*) 
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'Pancasila: Jalan Menuju Negara Kesejahteraan" 

Terasakan meningkatnya harapan masyarakat pada Pancasila sebagai pedoman dalam 
meiakukan kontemplasi, introspeksi, dan koreksi atas kehidupan kita sebagai bangsa, 
ketika negara kita tengah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar 
berupa loncatan jauh kedepan demokratisasi dalam sistem politik, peningkatan 
otonomi daerah dalam pengelolaan negara dan liberalisasi pada system ekonomi. 
Dunia juga berubah dengan pesat. Dalam suasana seperti itu, Pancasila sebagai 
ideologi terbuka perlu merevitalisasi dirinya (berkemampuan menanggapi tuntutan 
jaman) agar dapat mengantar negara bangsa kita dengan sukses menjalani berbagai 
perubahan itu. Pancasila sebagaimana ideologi manapun didunia ini, adalah kerangka 
berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun 
ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan 
bersifat abadi untuk semua jaman, kondisi dan situasi. 

Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat 
mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan zaman. 

Proses dialektika yang berlangsung bersamaan dengan perubahan- perubahan sangat 
mendasar yang terjadi di negara kita, tentu akan memunculkan thesa-thesa baru, yang 
pada gilirannya akan melahirkan antithesa-antithesa. Kita harapkan akan muncul 
sinthesa yang merupakan penyempurnaan dan resultan dari berbagai thesa dan 
antithesa yang muncul. Begitulah proses bagi suatu ideologi dalam menjalani 
penyempurnaannya dari waktu kewaktu. Dan siapapun warga negara RI yang 
mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses revitalisasi ideologi 
Pancasila, agar Pancasila dapat tetap berfungsi sebagai landasan ideologis dalam 
upaya meningkatkan kapasitas bangsa. 

Mustafa Rejai dalam bukunya Politicai ideologies, menyatakan bahwa ideologi itu 
tidak pernah mati. Yang terjadi adalah emergence (kemunculan), decline 
(kemunduran)` dan resurgence of ideologies (kebangkitan kembali suatu ideologi). 
Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini sedang terjadi declini'ng 
(kemunduran) pamor ideology Pancasila, seiring dengan meningkatnya liberalisasi 
dan demokratisasi. Negara kita yang belum mampu meningkatkan kualitas hidup 
rakyat, telah pula menjadi penyebab merosotnya kepercayaan sebagian masyarakat 
pada ideologi negara, Pancasila. Karena diwaktu yang lalu, Pancasila melalui 
Penataran P4 juga dianggap teteh digunakan untuk melestarikan kekuasaan` maka 
runtuhnya kekuasaan telah pula menurunkan kepercayaan sebagian masyarakat pada 
Pancasila. Dimasa lalu, dalam rangka penyeragaman, banyak puia aspek 
kebhinnekaan bangsa kita yang diabaikan negara. Antara lain, penyeragaman tatanan 
politik pemerintahan lokal oleh Pemerintah Pusat. Kanun di Aceh, Nagari di 
Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Pasirah di Bengkulu dan Jambi, Datuk di 
Riau dan Sasi di Maiuku di ganti dengan Desa dan Kelurahan; Carik menjadi 
Sekretaris Desa dan Mantri! Ulu-Ulu menjadi Kepala Urusan. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, terasa kesadaran hidup berbangsa majemuk ini 
melemah.`Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, bentrok fisik 
berlatar belakang suku dan agama, pelaksanaan menyimpang dari otonomi daerah 
yang menyuburkan etnosentrisme, primordialisme sempit yang benebihan dan 
berkembangnya paham sektarian ekstrim yang fanatik, yang tidak kondusif bagi 
penciptaan solidaritas dan kebersamaan nasional, dan meluasnya korupsi. 

Hal-hal memprihatinkan diatas mempertegas adagium bahwa demokrasi hanya bisa 
berjalan baik dimasyarakat yang demokratis. Di Indonesia banyak komponen 
masyarakat yang menuntut demokrasi tetapi karakter dirinya otoriter, feodal yang 
beium siap berdemokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional 
yang harus dipahami sebagai demokrasi yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip 
konstitusi. Dan bagi Indonesia, pluralitas dan kesetaraan serta saling menghormati 
antamfarga bangsa yang majemuk ini adalah prinsip konstitusionatitas yang utama. 
Tidak semua hal bisa diiakukan atas nama demokrasi, dan ketidakpekaan eiite politik 
terhadap kebhinekaan bangsa kita dapat mengantarkan negara kita kearah anarki dan 
membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa. Bukti-bukti empirik diseluruh 
dunia seperti tercerai berainya Yugoslavia dan super power Uni Sovyet menjadi 
negara-negara berdasarkan etnik, berpisahnya Pakistan dan india ditahun 1947, 
bergolaknya beberapa negara di Afrika dan ketidak stabilan yang lama di Afganistan 
menunjukkan, bahwa jika kepentingan sempit unsur bangsa lebih menonjol daripada 
kepentingan Nasional, hanyatah soal waktu untuk runtuhnya negara yang heterogen 
itu. 

Perlu disadari oleh semua pihak, bahwa proses demokratisasi yang sedang 
berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi 
keberiangsungan NKRI, membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. 
Menurut hemat saya, demi keutuhan dan keselamatan bangsa, sebaiknya daiam 
membahas hal-hal yang bersifat mendasar di lembaga- lembaga perwakilan rakyat, 
mekanisme politik yang digunakan adalah semangat bangsa kita dalam 
menyelesaikan perbedaan yaitu musyawarah untuk mufakat bulat. Artinya 
pengambilan keputusan untuk membahas hal yang akan mengatur perikehidupan 
masyarakat, harusnya diiakukan secara aklamasi. Bita hal itu tidak dapat dicapai 
secara aklamasi, memang RUU'Raperda itu harus di-drop. 

Sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh wilayah 
negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga harus di-drop 
biia ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak cocok dengan 
adat istiadat dan budaya setempat. 

Negara kebangsaan Indonesia lahir metalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 
dan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggat 18 Agustus 1945, yang pada 
bagian pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan 
sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat 
kita yang beraneka ragam suku, rasl bahasa, agamaI pulau, menjadi bangsa yang satu, 
Indonesia. 
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Pancasiia merupakan Weltanschauung, landasan filosofis yang menjadi dasar negara` 
dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Setiap negara bangsa membutuhkan 
Weltanschauung atau landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Dan atas dasar 
landasan filosofis itu, disusunlah visi, misi dan tujuan negara. Tanpa itu, negara 
bergerak tanpa pedoman. Setiap weitanschauung memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai 
yang pada dirinya sendiri merupakan tujuan. Sifatnya masih umum universal, belum 
dapat secara langsung dioperasikan menjadi kenyataan. Untuk mewujudkannya 
menjadi kenyataan dibutuhkan nilai- nilai instrumental. Corbett menyebutkan bahwa 
ideologi tersusun oleh pandangan filsafati tentang aiam semesta dan manusia 
(ontologi), konsep masyarakat ideal yang dicita-citakan (epistimologi) dan metodologi 
untuk mencapainya (metoda berpikir). 

Semua konsep dari suatu ideologi niscaya teralir secara deduktif-Iogik dari nilai 
intrinsik ideologi yang bersangkutan. ideologi Pancasila memiliki metoda berpikir 
refiektif teleologik, berbeda dengan ideologi komunis yang memiliki metoda berpikir 
dialektik materialisI dan ideologi liberal yang memiliki metode berfikir analisis kausai. 
Konsep dari ideologi yang satu tidak dapat diberlakukan pada ideotogi yang lain.  

Menurut Abdul Kadir Besar, para pendiri bangsa mendefinisikan ideology 
kebangsaan kita sebagai "seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu 
masyarakat, dijadikan dasar menata dirinya, dalam menegara.” Nilai utama ideologi 
Pancasila adalah “kebersamaan”; dengan bentuk ideal kebersamaan hidup 
bermasyarakatnya adalah "masyarakat kekeluargaan" dimana “kebersamaan hidup antar 
sejumlah manusia terselenggara melalui interaksi saling memberi”. Upaya merevitalisasi 
Pancasila perlu diikuti dengan langkah-langkah sistematis untuk membumikan nilai-
nilai instfinsik (prinsip-prinsip dasar) berbangsa dan bernegara Pancasila. Nilai 
instrumental adalah nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan nilai intrinsik, karena 
memiliki efek aktual. Aksiomanya: nilai intrinsik bisa diwujudkan menjadi kenyataan, 
hanya melalui nilai instrumental yang memadai (necessary and proper) untuk 
mewujudkan kekhasan dari nilai intrinsik yang bersangkutan. 

Pancasila merupakan peningkatan dari Declaration of independence dan Manifesto 
Komunis. Deciararion of independence yang disusun oleh Thomas Jefferson dan 
kawan-kawan dan disahkan oleh Kongres AS di Philadeiphia pada 4 Juli , kekurangan 
keadilan sosial (sociai justice). Manifesto Komunis, suatu doktrin sosial ekonomi poiitik 
40 halaman, 5 bab yang ditulis oieh Karl Marx dan Friederich Engels ditahun 1847, 
kekurangan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam kaitan dengan prinsip “Keadilan sosial bagi seiuruh rakyat Indonesia", masyarakat 
ideal dari ideologi Pancasiia adalah "kebersamaan hidup yang berkeadilan sosial, yang 
terselenggara melalui interaksi saling memberi antar segenap warganya”. Sehingga dalam 
bidang ekonomi, ideologi Pancasila menghendaki “kebersamaan” (kekeiuargaan-
demokrasi ekonomi-pasal 33 UUD 45) yang diwujudkan melalui nilai instrumental 
"negara kesejahteraan”. Dengan alur yang demikian itu, bisa dipahami bila Bung Karno 
pada pidato 1 Juni 1945 menyatakan bahwa Panca Sila dapat diperas menjadi Tri Sila 
yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. 
Dan dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu: Gotong Royong; semua untuk semua. 
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welfare state dan Pancasila memiliki kesamaan falsafah yaitu falsafah kebersamaan 
atau kegotongroyongan antar komponen bangsa. 

Dengan landasan filsafat Pancasila yang berisi Peri Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat serta Kerakyatan (demokrasi), para 
pendiri negara bangsa kita dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945, 
memang tidak bisa lain kecuali memilih sistem negara kesejahteraan, welfare state. 
Pembukaan UUD: ...“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah; memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" 
adalah wujud dari niat membentuk negara kesejahteraan itu. Juga tercermin daiam 
pasal 27, dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan dan pasal 31, 33 dan 34, dimana kekayaan alam kita harus 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak 
terlantar dipelihara oleh negara. 

Pilihan terhadap bentuk negara kesejahteraan itu juga didorong oleh kondisi bangsa 
kita pada waktu itu. Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat bersama 
tokoh- tokoh lain yang sejak belia berjuang dimasa penjajahan untuk mewujudkan 
Indonesia yang merdeka, tergerak oleh kondisi bangsanya yang dililit kemiskinan, 
keterbelakangan dan kebodohan yang sangat mendalam. Penjajah hanya memberi 
sedikit perhatian pada kesengsaraan yang mengakibatkan jutaan orang mati karena 
kelaparan, kurang gizi, Malaria, Disentri, Kolera, didera bencana banjir, kekeringan, 
gunung meletus, dan sebagainya. Bung Karno menyebutnya “een natie van koeiie's en 
een koeiie onder de natie's" (bangsa yang terdiri dari kuli dan menjadi kuli diantara 
bangsa- bangsa). 

Seorang, Asisten Residen Belanda di Lebak-Banten` Douwes Dekker (dengan nama 
samaran Multatuli bahasa Latin yang berarti “saya yang telah banyak menderita') 
pada tahun 1856 menulis penderitaan mendalam rakyat Indonesia dalam bukunya 
“Max Havelaar" yang sangat menyentuh perasaan. Tidak banyak generasi sekarang 
yang menyadari penderitaan nenek moyang kita disaat itu. 

Weifare state adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia dibawah Otto 
Von Bismarck sejak tahun 1880-an. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan bahwa 
welfare state adalah "a form of government in which the state assumes responsibility 
for minimum standards of living for every person" (Bentuk Pemerintahan dimana 
negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi 
setiap warganya). 

Dimasa lampauI gagasan negara kesejahteraan itu di Eropa dan Amerika berbenturan 
dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Tetapi kemudian1 sejarah mencatat bahwa 
benturan dua gagasan besar itu teiah menghasilkan negara-negara yang kaya dan 
makmur dengan rakyatnya yang hidup sejahtera di Amerika Utara dan Eropa Barat. 
Rakyat dinegara-negara tersebut menikmati pelayanan dari Negara dibidang 
kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis sampai sekolah lanjutan 
atas bahkan di Jerman sampai Universitas; penghidupan yang layak dari sisi 
pendapatan dan standar hidup; serta jaminan hari tua yang memadai; orang 
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menganggur serta orang yang tidak produktif menjadi tanggungan negara dan sistem 
transportasi yang murah dan efisien. 

Semua layanan negara tersebut sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakatnya yang 
telah menjadi semakin makmur, melalui system asuransi, provident fund, dan 
perpajakan yang progresif dan efektif, dengan orientasi utamanya mendukung human 
investment. Kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonominya yang mandiri, 
produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan saving. 

Sudah lebih dari 60 tahun sejak Republik Indonesia diproktamasikan sebagai negara 
kebangsaan dan negara kesejahteraan, namun wujud negara kesejahteraan itu belum 
nampak. Bahkan kita menyaksikan dengan prihatin meluasnya komersialisasi 
dibidang pendidikan dan kesehatan. Ditengah keterbatasan Pemerintah menciptakan 
lapangan kerja dan menaikkan daya beli rakyat, kondisi itu amat menyakitkan 
kelompok rakyat yang tidak berpunya. 

Penyelenggara negara kesušitan melaksanakan jiwa, semangat dan ketentuan yang 
tertuiis datam UUD 1945, karena berbagai keterbatasan, utamanya sumber 
pendanaan, yang menyebabkan berbagai fenomena yang hanya layak terjadi di era 
kolonial, seperti orang mati kelaparan, merebaknya penyakit karena kemiskinan 
maupun sulitnya mengakses pendidikan, masih terjadi. 

Akumulasi hutang yang dulu dibuat oleh Pemerintah kita, sekarang telah menjadikan 
angsuran pokok dan bunganya sekitar Rp. 180 triliun per tahun ; 30 sampai 40% dari 
total APBN setiap tahun, yang amat sangat membebani Pemerintahan sekarang dan 
yang akan datang; telah sangat menurunkan kemampuan negara untuk memberikan 
layanan dasar bagi rakyat, utamanya dibidang pendidikan, kesehatan dan 
pembangunan infrastruktur. Dengan kondisi beban hutang seperti sekarang, amat 
sulit bagi Indonesia untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
Sampai Desember 2005, negara kita telah membayar bunga dan angsuran pokok utang 
sebesar 127 miliar Dollar AS dan masih mempunyai hutang ke luar negeri sebesar 
61,04 miliar Dollar AS (Rp. 540.000.000.000.000,-). Untuk menjaga aktivitas 
pembangunan negara Pemerintah lalu membuat hutang baru yang lebih besar 
daripada angsuran hutang lamanya. Kita telah menutup lubang dan menggali lubang 
dengan lubang yang semakin dalam. 

Negara kita telah masuk dalam perangkap hutang (the debt trap). 

Dunia menghadapi zaman baru; disamping globalisasiI juga maraknya terorisme; dan 
upaya penguasaan perekonomian negara-negara yang lemah oleh yang kuat melalui 
aturan-aturan dunia yang dirancang oleh negara-negara kaya yang menguntungkan 
negara-negara yang kaya dan kuat. Juga pendiktean kehendak negara kuat terhadap 
yang lemah, termasuk penggantian penguasa yang tidak dikehendaki super power 
sampai serangan fisik dengan berbagai alasan yang dicari-cari. 

Pengaruh AS yang disokong beberapa negara sekutu dekatnya memang sulit 
dielakkanI karena fakta yang ada menunjukkan bahwa AS adalah sebuah kekuatan 
yang besar. Banyak insiatif AS dipanggang dunia bermakna konstruktif bagi 
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perkembangan dunia, seperti dukungannya untuk proses demokratisasi. Tetapi ada 
juga yang negatif, seperti keinginannya untuk menjadi polisi dunia, menetapkan 
negara mana yang salah dan harus dihukum. Tidak semua tindakan AS kita tentang; 
seperti tidak semua kita setujui. Era globalisasi memang perlu dihadapi dengan 
semangat nasionalisme yang sama kuatnya seperti saat negara-negara lemah melawan 
penjajahan zaman dulu. Nasionaiisme ini perlu diwujudkan dalam kecerdikan 
mengelola peluang-peluang yang timbul dalam proses globalisasi. 

Rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan paham kebangsaan itu adalah sesuatu 
hal yang unik, yang ada disetiap masyarakat, bukan monopoli bangsa Indonesia. 
Munculnya rasa cinta tanah airI semangat solidaritas sesama warga bangsa dan 
kesediaan berkorban untuk negara dan bangsanya adalah wujudnya. Manifestasinya 
berubah-ubah sesuai tantangan zamannya. Di era globalisasi sekarang orientasinya 
adalah memenangkan persaingan dengan bangsa lain, dan menjadikan bangsanya 
lebih maju dan lebih sejahtera dari bangsa lain. 

Persaingan antar bangsa itulah yang telah mendorong kemajuan peradaban. Karena 
kalah dari Uni Sovyet dalam mengorbitkan Sputnik, satelit pertama di antariksa, AS 
memacu program antariksanya dan berhasil menjadi bangsa pertama yang 
mendaratkan manusia, Neil Alden Amstrong di Bulan pada tanggal 20 Juli tahun 1969. 
Semangat memenangkan persaingan pula yang mendorong Malaysia membangun 
industri otomotifnya, Proton Saga, yang sekarang sudah merambah pasar di 44 negara 
dan ditargetkan merebut 70% pasar domestiknya pada dasawarsa mendatang. 

Bersama seluruh negara lain, globalisasi harus diarahkan sebagai bagian dari 
kemitraan global dalam semua aspek kemanusiaan. Globalisasi juga proses interaksi 
yang bersifat interdependensi, bukan interaksi yang menempatkan salah satu pihak 
dalam posisi yang mengeksploitasi pihak lainnya. Untuk membangun suatu sistem 
global yang berkeadilan maka konsepsi globalisasi itu tidak boleh ditafsirkan dan 
dibentuk hanya oleh negara-negara besar. Dengan pemahaman yang seperti itu, kita 
periu ikut aktif berperan dalam menentukan format dan desain proses globaliasi yang 
sedang terus berjalan ini, baik sendiri maupun bersama negara-negara yang senasib 
seperti Deklarasi Bali oleh The Developing Eight (EJ-8) tanggal 13 Mei 2013. 

Globalisasi berpeluang untuk mempercepat kemajuan bangsa, dengan memerankan 
negara sebagai agen yang secara efektif mampu melindungi segenap warga negara 
dan sistem ekonomi-poiitik-sosial budaya nasional dari ekses negatif globalisasi. 
Pemerintah kita perlu cerdik hidup didunia baru iniI dan masyarakat juga perlu 
matang dan dewasa dalam menyikapi berbagai hai. Kunci pentingnya adalah 
mentalitas daiam berinteraksi dengan pihak luar. 

Merubah mentalitas amatlah penting kita lakukan. Kelambanan perkembangan 
ekonomi kita merupakan buah dari sikap kita yang inferior. Bangsa kita sebagaimana 
banyak bangsa yang pernah lama dijajah cenderung memiliki mentalitas inferior 
terhadap orang asing yang lebih maju (barat). Akibatnya pola interaksi yang 
berlangsung berkecenderungan menjadi hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang 
bersifat tidak setara, di mana ada pihak yang merasa perlu dilindungi oleh pihak yang 
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lain. Pihak yang merasa perlu dilindungi adalah "Klien", sedang yang melindungi 
adalah "Patron”-nya. Hubungan ini tidak selalu bersifat eksploitatif, tetapi mudah 
sekali berkembang ke arah itu. Dalam tataran hubungan antar negara, negara “patron” 
cenderung mendikte dan menggurui negara “klien". Bila membantu negara Iklien", 
negara “patron” merasa dirinya sebagai donor yang dermawan. 

Globalisasi menjadi masalah besar bila hubungan antar negara masih bersifat Patron-
Kiien yang tidak setara, karena globalisasi menjadi media eksploitasi. Celakanya1 
bukti empirik menunjukkan bahwa beberapa negara “klien” justru menikmati 
kedudukannya sebagai pihak yang perlu "dibantu". Mampu membayar kembali 
hutang dan bantuan berikut segala kewajiban lainnya dianggap prestasi oleh Negara 
“klien”, sehingga berhutang terus menerus dalam jumiah yang makin besar bukan 
merupakan aib, tetapi justru dianggap sebagai keberhasilan. Dapat disimpulkan 
bahwa permasalahan globalisasi bukan semata-mata kesalahan keinginan 
mendominasi dari negara patron, tetapi kesaiahan terbesar justru ada pada negara 
“klien” yang menikmati “ketergantungannya”. Negara “patron” tidak dapat dicegah 
menggunakan kelebihannya untuk mencari manfaat dari negara “'klien", tetapi negara 
"klien" dapat bangkit dari keterpurukannya dengan membongkar belenggu hubungan 
Patron-Klien ini dengan membangun kemandirian, kepercayaan diri dan melepaskan 
ketergantungan pada negara “patron”. Inilah yang berhasil dilakukan oleh negara-
negara yang sukses seperti Korea Selatan dan Singapura yang sekarang bisa berdiri 
sejajar dengan negara-negara barat. Menangnya Hamas di pemiiu legisiatif Palestina, 
Ahmadinejad di pemilu presiden Iran` Evo Morales di pemilu presiden Bolivia, dan 
Hugo Chavez di pemilu presiden Venezuela menunjukkan meningkatnya protes 
masyarakat dunia terhadap kondisi “Patron-Klien" dalam hubungan antar negara. 

Dunia penuh dengan “siasat mensiasati", dan makin lama upaya mensiasati bangsa 
yang tengah semakin canggih. Letak geografis dan kekayaan alam negara kita amatlah 
memikat untuk dikuasai bangsa-bangsa lainI secara langsung meialui penjajahan 
seperti dimasa lalu, maupun secara tidak langsung di era modern ini. Banyak yang 
terkejut atas pengakuan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit 
Man, yang mengakui perannya sebagai agen perusak ekonomi yang juga beroperasi di 
Indonesia, untuk menjadikan perekonomiannya tergantung dan dikuasai asing. Lebih 
mengejutkan lagi karena dikatakannya, ada konspirasi yang melibatkan lembaga-
tembaga internasional yang selama ini kita percayai akan membantu kita keluar dari 
krisis. 

Didunia yang penuh dengan persaingan ini, kita tidak bisa melarang mereka 
mensiasati kita. Yang harus kita lakukan adalah, membuat diri kita tidak bisa diakali 
oleh konspirasi asing. Kita perlu memiliki ketahanan nasional yang tangguh, yang 
mampu menentukan sendiri cara, kontrol, skema, waktu dan jenis keterbukaan kita 
pada dunia, serta menggunakan setiap peluang berinteraksi dengan dunia sebagai 
kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Globalisasi teiah 
mengantarkan dunia kearah persaingan antar bangsa dan negara, yang dimensiI 
utamanya terletak pada bidang ekonomi, budaya dan peradaban Tinggi rendahnya 
harkat, derajat dan martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat kesejahteraan, 
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budaya dan peradabannya. Saat ini setiap negara bangsa sedang berjuang keras untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya, budaya dan peradabannya. 

Menjadi sejahtera adaiah hak kita sebagai bangsa, dan kita dapat mengupayakan 
semua iangkah yang bermartabat untuk itu. Bertekad berhenti berutang. 
mengupayakan negosiasi ulang atas hutang dan melunasi seluruh hutang LN kita 
adalah hal-hal yang sepatutnya kita lakukan. Metunasi hutang kita adalah masalah 
mau atau tidak mau, berani atau tidak berani, bukan masalah bisa atau tidak bisa, 
karena kita mampu melunasi seluruh hutang LN kita dalam jangka waktu 25-35 
tahun. Dalam waktu dekat ini, yang dapat kita lakukan adalah membuat cicilan utang 
tama lebih besar dari utang baru, sehingga outstanding hutang menjadi semakin 
berkurang, serta memperbesar PDB (Produk Domestik Bruto) kita agar utang luar 
negeri kita relatif mengecil. 

Kita berhak untuk menentukan sendiri jalan yang ingin kita tempuh untuk 
membangun negara kesejahteraan. Untuk itu diperlukan orientasi baru dibidang 
ekonomi, yang lebih berupaya membangun kemandirian bangsa, memanfaatkan pasar 
dalam negeri kita yang amat besar bagi penguatan ekonomi nasional serta 
memanfaatkan comparative advantage yang kita miliki dibidang pertambangan, 
pariwisata, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertanian secara industrial dan 
modern serta berorientasi ekspor. ltuiah cara untuk meningkatkan kapasitas `ekonomi 
nasional yang lazim dilakukan bangsa- bangsa lain. Aneka proses ekonomi yang 
terjadi, sebanyak mungkin dilakukan oleh pengusaha-pengusaha bangsa kita sendiri. 
Jangan menyandarkan diri kepada pihak asingiluar negeriiimpor untuk mengatasi 
kesulitan yang kita hadapi. Kita perlu membangun kemandirian sebagai cara 
membangun kesejahteraan rakyat. Kekurangan produk pangan, solusinya jangan 
impor. Untuk banyak kebutuhan kita yang terus meningkat itu, dengan biaya yang 
lebih rendah, memperluas lapangan kerja serta menghemat devisa, dan lebih 
terhormat dan membanggakan, kita bisa membuat solusi dengan meningkatkan 
produksi. Sewaktu ditemukan deposit batu bara` minyak, gas, tembaga dan emas di 
berbagai penjuru tanah air, kita tergesa-gesa menyerahkannya kepada asing. Padahal 
dengan dukungan tenaga ahli dan permodalan yang tersedia didunia ini, kitajuga 
mampu mengerjakannya sendiri. 

Bukti-bukti empirik semua negara bangsa di bumi ini, meyakinkan saya bahwa 
kemandirian adalah kebutuhan yang esensial bagi suatu bangsa yang ingin tetap 
merdeka. Tidak akan ada kemandirian politik tanpa kemandirian ekonomi. Kita perlu 
membangun kemandirian kita dengan cara yang baik, bukan dengan mengobarkan 
semangat anti asing atau dengan retorika yang menyinggung pihak lain, tetapi 
dengan kerja keras yang terarah. 

Bung Karno, Bapak Bangsa dan tokoh politik terkemuka dunia tidak mengajarkan kita 
untuk menjadi nasionalis yang sempit, chauvinist, tetapi nasionalis yang pancasilais. 
Bung Karno menyatakan: “lnternasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di 
buminya Nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman 
sarinya internasionalisme. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan, 
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Pancasila seperti dinyatakan Prof.DR.Supomo, adalah paham yang anthropocosmic; 
memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak anthroposentric, tidak sempit. 

Negara yang berhasil membangun kemandiriannya akan menumbuhkan kebanggaan 
pada warganya dan mendorong mereka berprestasi maksimal bagi kemajuan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negaranya. Dengan kemandirian itulah eksistensi suatu 
bangsa dan standar kesejahteraan yang tinggi bagi setiap warganya akan terjamin 
pencapaiannya. Membangun kemandirian bangsa di era sekarang juga berarti 
meningkatkan integritas dan kapabilitas bangsa untuk dapat secara cerdas 
menentukan pilihan dan mewujudkan cita-cita membangun negara modern yang 
bertumpu pada kemampuannya sendiri, seraya mewujudkan dirinya sebagai warga 
dunia yang terhormat dalam pergaulan internasional, dengan memanfaatkan 
dinamika dunia yang semakin didorong maju oleh proses globalisasi. 

Revitalisasi Pancasiia dan membangun kemandirian demi tercapainya cita-cita negara 
kesejahteraan adalah dua hal yang amat kita periukan sebagai bangsa. Dunia sedang 
terus berubah, dan sebagai warga dunia, kita perlu menyesuaikan diri. Ideologi 
nasional Pancasila sebagai inspirator gerak bersama masyarakat perlu mempunyai 
warna baru yang mendorong kemandirian dan peningkatan daya saing. Dalam 
mengembangkan kemampuan bersaing itu, kondisi integrasi nasional yang mantap 
adalah salah satu penentu. Negara yang kokoh terintegrasi memiliki karakter 
masyarakat yang tidak memiliki benturan ideologi; tidak ada gerakan separatisme 
yang mengancam; kohesi sosialnya tinggi; bila terjadi friksi sosial, penyelesaiannya 
menempuh jalan yang damai dan santun berkembang dinamika internal yang 
memperkuat kohesi sosial. .Jika kehidupan yang pancasilais berhasil dibangun di 
masyarakat kita, maka kondisi kehidupan yang harmonis dan produktif akan tercipta. 
Revitalisasi Pancasila antara lain perlu menekankan pada orientasi ideologi yang 
meningkatkan kinerja perekonomian bangsa, agar cita-cita membangun negara 
kesejahteraan dapat kita capai. Kita semua berharap bahwa bangsa indonesia dapat 
segera menjadi bangsa yang sejahtera. RRC adalah contoh jelas tentang bagaimana 
ideologi negara komunis mengakomodir perubahan yang sangat mendasar. 

Di era modern ini, dunia menyaksikan bahwa waktu yang dibutuhkan bagi suatu 
negara bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi tidak periu terlalu lama. 
Jepang, yang hancur lebur di tahun 1945, Korea Selatan yang runtuh sistim sosial, 
politik dan ekonominya selama perang Korea 1950 - 1953, Taiwan yang baru menjadi 
negara tahun 1949, Malaysia yang baru merdeka tahun 1957 dan Singapura yang baru 
menjadi negara bangsa tahun 1965 serta RRC yang baru merubah dirinya sejak tahun 
1978; dibawah kepemimpinan Deng Xiao Ping diteruskan Jiang Je Min dan Hu `Jin 
Tao telah membuktikannya, menjadi maju dan sejahtera hanya dalam waktu 30-35 
tahun saja. 

Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi, akan diukur dari terwujudnya 
kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari 
seluruh rakyat Indonesia. Dalam bukunya The Meaning of The 20th Century, Kenneth E. 
Boulding menyatakan “Kebenaran yang diakui benar oleh semua orang bukanlah ideologi 
yang patut diperjuangkan. Kebenaran yang diakui benar oleh sebagian orang adalah ideologi 
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yang patut diperjuangkan". Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai 
semangat untuk diperjuangkan, kita memang harus menerima kenyataan beium 
diterimanya Pancasila oleh semua pihak. Dunia juga nampak belum yakin pada 
kelangsungan dan kemajuan sebuah negara bangsa bernama indonesia. 

Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis 
bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya 
menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideoiogi nasional, ia harus 
diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa kita 
sendiri. Tentu bentuk perjuangan ideologi pada waktu ini berbeda dengan zaman 
berbenturannya nasionalisme dengan imperialism, sosialisme dengan kapitalisme, 
dan antara demokrasi dengan totaliterianisme. Kedepan, bangsa kita perlu berani 
menjadi seperti bangsa Amerika Serikat yang ingin menyebarkan ideologi demokrasi 
ke seluruh penjuru dunia. Bangsa AS mampu melakukan itu hari ini, karena ideologi 
nasionalnya, demokrasi yang berintikan liberty (kebebasan), fraternity (persaudaraan) 
dan egality (kesetaraan), telah berhasil menempatkan AS sebagai negara bangsa 
terkemuka di dunia. Keberhasilan AS diberbagai bidang kehidupan bukan saja telah 
melegitimasikan posisinya sebagai negara yang dirujuk dan dihormati, tetapi juga 
menempatkannya sebagai sumber inspirasi serta teladan banyak bangsa. 

Hanya dengan mencapai kondisi bangsa yang majuI sejahtera dan bersatu sajalah 
Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi 
untuk diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya berpendapat bahwa kondisi itu 
adaiah hai yang mungkin terjadi yang perlu kita wujudkan; menjadi mission sacre 
(tugas suci) kita sebagai suatu bangsa untuk mewujudkannya. 

Sosiolog Talcott Parsons dalam bukunya Social System, menyatakan kalau suatu 
masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (function 
paradigm) yang harus terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat yang 
bersangkutan. 

Pertama, pattern maintenance; kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang 
dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Budaya masyarakat itu 
sendiri akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke 
masyarakat kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggapnya 
luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain. 

Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan 
cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang, karena 
tidak mampu beradaptasi dengan dunia yang berubah. Masyarakat yang mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul akan 
unggul. 

Ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam 
secara terus menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin 
menyatukan masyarakat tersebut. 
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Keempat, masyarakat perlu memiliki goal attachrnent atau tujuan bersama yang dari 
masa ke masa bertransformasi karena terus-menerus diperbaiki oleh dinamika 
masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. 

Dengan pemahaman itu, kalau semangat kebangsaan Indonesia lahir lebih diwarnai 
oleh kesamaan sejarah masa talu kita, maka kedepan semangat kebangsaan itu harus 
dipupuk oleh kesamaan cita-cita tentang negara bangsa yang ingin kita tuju. 

Dalam perspektif negara bangsa, empat function paradigrn Talcott Parsons yang harus 
terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia agar dapat hidup dan 
berkembang, kerangka sistemiknya termanifestasikan dan terkristalisasi dalam 
Pancasila. Kita juga perlu introspeksi bahwa sosialisasi Pancasila melalui indoktrinasi 
Tubapi (Tujuh Bahan Pokok indoktrinasi) sebešum tahun 1966 serta Penataran P4 
dimasa Orde Baru dimana yang mengikuti penataran memperoleh sertifikat dan 
menjadi persyaratan dalam promosi jabatan, telah menjadikan Pancasila hafalan, dan 
tidak mewujud secara substansial pada peri kehidupan sehari-hari masyarakatnya.  

Kita perlu meniru negara-negara maju seperti `Jerman, Perancis, Amerika, Inggris dan 
lain-lain yang mengajarkan ideologi nasionalnya melalui peiajaran sejarah sejak SD 
sampai Perguruan Tinggi, yang memaknai perjalanan sosial - politik - budaya - 
ekonomi – Hankam negara bangsanya. 

Mudah-mudahan pemaparan singkat ini dapat menjadi bagian penting dari mission 
sacre kita yaitu memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan 
kehidupan masyarakatnya yang bersatu, berkesetaraan non-diskriminatif, rukun dan 
damai, tertib berdasarkan hukum, yang setiap warga negaranya dapat hidup dengan 
aman, tentram, berkeadilan dan merasa dilindungi oleh negara dan karenanya dapat 
berprestasi maksimal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi, 
dengan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN, demi terwujudnya negara dan 
bangsa Indonesia yang berperadaban tinggi, lebih maju, lebih makmur` lebih adil dan 
lebih sejahtera. 


