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KEBIJAKAN PERSAINGAN, DAYA SAING, LIBERALISASI, 
GLOBALISASI, DAN REGIONALISASI 

PENGANTAR 

Kebijakan Persaingan (competition policy) kini sudah menjadi agenda internasional. Terdapat 
desakan kuat agar aturan main yang diterapkan dalam berbagai ekonomi menjamin 
terjadinya persaingan yang sehat, yaitu terjadinya level playing field, di mana aturan yang 
sama dikenakan pada semua pemain. Desakan serupa ini timbul karena proses globalisasi. 
Bahkan dengan semakin maraknya international mergers and acquisition (M&A) lahir usulan 
untuk merumuskan dan menerapkan suatu international competition policy, sebab 
dikhawatirkan bahwa kebijakan nasional di bidang persaingan tidak dapat mengatasi 
persoalan oligopoli di pasar internasional yang diakibatkan oleh proses M&A itu.  

Merumuskan dan menerapkan kebijakan persaingan bukan sesuatu yang mudah. Indonesia 
merupakan salah satu dari sejumlah kecil negara berkembang yang menerapkan kebijakan 
persaingan. Penerapan ini merupakan bagian dari program reformasi ekonomi yang 
digariskan dalam program pemulihan ekonomi yang didukung oleh IMF.  

Perdebatan mengenai perlu tidaknya Indonesia mempunyai kebijakan persaingan sudah 
lewat. Barangkali persoalannya terletak pada penyempurnaannya dan kemampuan untuk 
melaksanakannya (enforcement). Namun yang menarik untuk diketahui adalah bahwa ketika 
persoalan kebijakan persaingan ini mulai dibicarakan di Indonesia ada pendapat bahwa 
barangkali jalan yang lebih mudah untuk menciptakan iklim persaingan di dalam negeri 
adalah dengan membuka (meliberalisasi) pasar. Sebab sebagian terbesar masalah persaingan 
terjadi karena sejumlah industri (atau perusahaan) memperoleh perlakuan khusus, dan 
umumnya perlakuan khusus ini berbentuk proteksi terhadap persaingan impor atau 
membatasi entry ke dalam industri yang bersangkutan. Maka langkah pertama yang perlu 
diambil oleh Indonesia adalah melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi. Bila 
upaya ini dilakukan secara konsisten maka penerapan kebijakan persaingan bisa 
dilaksanakan di kemudian hari.  

Selain itu, kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi) juga dilihat sebagai cara untuk 
meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing suatu ekonomi bisa dilakukan 
melalui berbagai cara. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya peningkatan daya 
saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang 
dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerjasama internasional, misalnya dengan 
membentuk suatu aliansi strategis (strategic alliance), merupakan salah satu cara yang kini 
banyak dilakukan, terutama antara perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Tetapi 
berbagai bentuk kerjasama internasional juga dilakukan pada tingkat negara (ekonomi) 
untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. 
Pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade area -- FTA) seringkali dilihat sebagai 
upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya. Kini terdapat 
kecenderungan pembentukan kesepakatan perdagangan bebas secara bilateral, tetapi 
kesepakatan serupa ini sebenarnya tidak meningkatkan daya saing melainkan mendapatkan 
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perlakuan khusus dalam akses pasar. Perlakuan khusus ini jelas-jelas merugikan negara lain 
karena menimbulkan apa yang disebut sebagai trade diversion. Perlu kiranya dicatat pula 
bahwa dalam banyak kesepakatan (FTA) bilateral atau regional terdapat klausul mengenai 
persaingan dan kebijakan persaingan.  

Berbagai kajian menunjukkan bahwa bagi negara berkembang, kunci utama untuk 
melakukan penetrasi pasar adalah daya saing harga. Hal ini merupakan kenyataan yang sulit 
dibantah, dan mungkin telah menjadi suatu “kebenaran”. Maka upaya nasional maupun 
internasional untuk meningkatkan daya saing, sesedikitnya pada tahap permulaan hingga 
kehadiran di suatu pasar menjadi cukup mapan, adalah dengan mempertajam daya saing 
harga produk. Negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk kawasan perdagangan 
bebas, AFTA (ASEAN Free Trade Area), dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing 
kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Langkah ini merupakan jawaban kawasan 
terhadap tantangan globalisasi. 

Indonesia sangat terlibat dalam upaya regional ini dan berbagai prakarsa regionalisasi lain, 
dan barangkali keterlibatan ini dapat membantunya mempertahankan momentum 
liberalisasi yang seringkali menghadapi tentangan besar di dalam negeri, baik karena 
mengganggu kepentingan kelompok usaha tertentu maupun karena salah kaprah dalam 
pemikiran.  

Liberalisasi di Indonesia  

Di bawah rejim kolonial, ekonomi daerah Indonesia dikuasai oleh perusahaan- perusahaan 
besar Belanda. Kegiatan ekonomi yang besar terdapat di sektor perkebunan yang dikelola 
oleh sejumlah onderneming. Bidang perdagangan dilaksanakan oleh lima perusahaan besar. 
Kegiatan-kegiatan itu semata-mata ditujukan untuk ekspor. Keuntungan dari kegiatan ini 
merupakan akumulasi modal bagi Kerajaan Belanda, sementara rakyat daerah Indonesia 
terus menerus diperas tenaganya. Sistim ekonomi kolonial yang penuh penghisapan ini 
terlanjur dilihat sebagai sistim ekonomi liberal. Maka liberalisme menjadi kata yang kotor 
dalam perbendaharaan Indonesia. Apa-apa yang berbau liberal secara naluriah segera 
hendak dicampakkan.  

Sindrom kolonial ini barangkali memang begitu kuat sehingga selama 50-an tahun setelah 
merdeka liberalisasi ekonomi hanya bisa terlaksana secara setengah hati. Perumusan 
kebijakan di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lain, sampai hari ini masih terus 
dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban yang tegas: “ Apakah ada 
alternatif terhadap sistim ekonomi liberal?” Berbagai jawaban bisa dicatat. Misalnya: 
“Barangkali tidak ada, tetapi sistim itu tidak tepat untuk dipakai.” Atau: “Tentu harus ada 
alternatifnya, tetapi masih harus ditemukan.” Maka upaya menangani persoalan ekonomi 
menjadi penuh ambivalensi, sarat ilusi dan umumnya gagal menciptakan kelembagaan 
ekonomi.  

Yang diartikan dengan kelembagaan ekonomi adalah norma, prinsip dan aturan serta 
lembaga-lembaga yang menetapkan rambu-rambu dan menjaga agar rambu-rambu itu tidak 
dilanggar. Kegagalan membangun kelembagaan ekonomi menyebabkan ekonomi dikelola 
oleh kemauan orang, yang menggunakan wewenang karena mempunyai kekuatan politik, 
karena memegang senjata, atau karena menduduki jabatan birokrasi yang strategis. Maka 
pengelolaan ekonomi terutama ditujukan untuk kepentingan orang bersangkutan atau 
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kelompoknya dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Alhasil, justru suatu sistim 
penghisapan yang terbentuk, dan lebih buruk lagi sebab penghisapan itu dilakukan oleh 
sesama bangsa sendiri.  

Bila ambivalensi dan ilusi itu dapat dihilangkan, dan suatu sistim ekonomi liberal diadopsi 
sepenuh hati, akan segera tampak rambu-rambu apa yang perlu ditetapkan dan lembaga-
lembaga ekonomi apa harus dibangun untuk menjadi agar rambu-rambu yang ada tidak 
dilanggar sambil terus-menerus memperbarui rambu-rambu itu. Sebab kehidupan ekonomi 
penuh dengan dinamika, baik karena teknologi dan inovasi, mau pun karena proses 
integrasi ekonomi secara regional dan global. Oleh sebab itu, kebijakan persaingan 
barangkali memang merupakan bagian integral dari proses liberalisasi dan globalisasi. Selain 
itu, suatu sistim pengaman sosial bisa diciptakan untuk mengatasi dampak negatif dari 
perubahan ekonomi dan siklus bisnis.  

Liberalisme ekonomi berarti jaminan adanya kebebasan bagi semua insan ekonomi untuk 
menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana 
memproduksinya, dan untuk memperdagangkannya. Sistim ini tidak membenarkan bahwa 
seorang petani diharuskan menanam suatu komoditi pertanian tertentu dan diharuskan 
pula untuk menjualnya kepada orang atau lembaga tertentu. Liberalisme bukan tanpa 
aturan. Bahkan aturan dan pengaturan merupakan keharusan yang disepakati bersama. 
Tanpa aturan dan pengaturan kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, 
dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi.  

Seperti halnya dengan kehamilan, liberalisme ekonomi tidak bisa setengah-setengah. 
Liberalisasi ekonomi membebaskan insan ekonomi dari cengkeraman yang berkuasa. 
Liberalisasi ekonomi juga tidak bisa dilaksanakan setengah hati. Bagi ekonomi Indonesia, 
yang berangkat dari keadaan yang sangat etatis di waktu lalu, proses liberalisasi tidak bisa 
dirampungkan dalam semalam. Barangkali memang dibutuhkan suatu pentahapan 
(sequencing). Analisa kebijakan ekonomi menganjurkan suatu urut-urutan liberalisasi atas 
pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi politik menyatakan bahwa urut-urutan itu 
mensyaratkan pula suatu political conditioning agar liberalisasi itu mungkin dilakukan 
(feasible). Jadi, desirability dan feasibility harus bergandengan tangan. Hanya dengan modal ini 
liberalisasi bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati.  

Liberalisasi sepenuh hati mungkin hanya merupakan angan-angan. Analisa Andrew Rosser 
(2002) menyangsikan bahwa persyaratan politik dan sosial bagi liberalisasi sudah terpenuhi 
di Indonesia. Liberalisasi mungkin memang akan terjadi terutama karena tekanan-tekanan 
keadaan, terlepas dari kenyataan apakah masyarakat telah siap menerimanya atau tidak. Itu 
lah mungkin inti cerita liberalisasi ekonomi di Indonesia. Deregulasi ekonomi yang 
dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1980-an dipaksanakan oleh keadaan. Berbagai 
koreksi kebijakan sebelumnya telah diambil untuk mengatasi kemerosotan dalam daya saing 
non-migas sebagai akibat dari Dutch disease karena lonjakan harga minyak. Mata uang 
didevaluasi secara tajam pada tahun 1978, 1983 dan 1986. Tetapi dengan tiga devaluasi itu 
terlihat bahwa upaya tersebut jauh dari memadai. Yang diperlukan adalah suatu perubahan 
struktural, dan untuk itu diperlukan liberalisasi. Karena kata liberalisasi dianggap kotor, 
maka digunakan deregulasi yang saat itu lebih bisa diterima (Sadli, 2002). Tantangan jaman, 
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tantangan dari luar, khususnya globalisasi merupakan dorongan kuat bagi Indonesia untuk 
terus melaksanakan liberalisasi.  

Globalisasi  

Globalisasi sendiri adalah sesuatu yang menakutkan. Ada kemungkinan, “globaphobia” itu 
terutama disebabkan oleh karena globalisasi telah dijadikan kambing hitam. Pejabat 
pemerintah dan kalangan politisi menggunakan globalisasi sebagai alasan untuk menutupi 
ketidakmampuan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 
Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju.  

Kini dirasakan semakin sulit bagi seorang pejabat pemerintah atau politisi untuk menjadi 
kampiun globalisasi. Akan lebih populer baginya untuk meneriakkan retorika anti 
globalisasi. Sulit dibayangkan bahwa seorang Presiden Republik Indonesia akan mau 
mengatakan di tahun 2000, “mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengambil bagian 
dalam globalisasi”, seperti yang dilontarkan Presiden Soeharto pada tahun 1994, hanya 
enam tahun lalu.  

Dalam kurun waktu hanya enam tahun ini banyak yang telah terjadi, di dunia, di kawasan 
Asia, dan di Indonesia sendiri. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah 
semakin laju. Yang melintasi batas-batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, 
uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Dunia telah 
menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan 
teknologi bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Dan memang, hambatan-
hambatan itu sendiri sudah semakin dikurangi. Semua ekonomi membuka diri, ada yang 
cepat dan ada yang lebih lambat melakukannya.  

Kemajuan dalam e-commerce tidak dapat dibayangkan beberapa tahun lalu. Semula ada 
upaya untuk menghambat. Ada persoalan bagaimana mengenakan pajak pada jenis transaksi 
ini. Pertemuan pada menteri perdagangan APEC pada permulaan Juni 2000 ini memutuskan 
untuk tidak (mencoba) mengenakan pajak pada perdagangan lewat internet ini. Entah 
karena merasa sulit untuk menerapkannya atau karena melihat keuntungan dari 
perkembangan e-commerce ini.  

Dampak positif dari globalisasi umumnya tidak diberitakan. Sementara itu dampak 
negatifnya biasanya menjadi berita besar. Para demonstran di Seattle untuk menantang 
pertemuan WTO bertujuan untuk mewartakan dampak negatif yang besar dari globalisasi 
terhadap lingkungan, kura-kura, hak azasi manusia, dan pekerja anak.  

Dalam globalisasi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dengan perkataan lain, ada 
yang menang dan ada yang kalah. Yang dirugikan dan kalah biasanya berteriak keras. Ada 
kalanya kekalahan ini dirasakan oleh seluruh industri yang berada di suatu daerah, misalnya 
industri tenun di Majalengka. Tentu saja dampak ini sangat tampak. Pihak yang diuntungkan 
dan menang biasanya sangat tersebar, tidak terkonsentrasi, dan seringkali tidak tahu bahwa 
keuntungan itu diperoleh dari globalisasi.   

Bagi dunia dan kawasan Asia, on balance, barangkali keuntungan yang diperoleh dari 
globalisasi lebih besar daripada kerugian. Bagi kawasan Afrika keadaannya adalah yang 
sebaliknya. Di Asia pun masih ada kantong-kantong kemiskinan, tetapi secara rata-rata 
tingkat kesejahteraan masyarakat di Asia telah mengalami peningkatan yang pesat.  
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Bila demikian, pemanfaatan globalisasi harus diikuti oleh upaya untuk mengatasi dampak 
negatif dari globalisasi secara sadar dan terarah. Dalam kaitan ini orang berbicara mengenai 
sustainable globalization, yaitu globalisasi yang berkelanjutan. Artinya, globalisasi dapat terus 
berlanjut karena didukung oleh semua. Antara lain, hal ini dapat dilakukan dengan 
merentangkan suatu jaring pengaman. Tetapi di samping tindakan yang bersifat “defensif” 
itu agenda utama bagi suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam globalisasi adalah 
upaya untuk terus menerus mengembangkan sumber daya manusianya (SDM). Dalam 
hubungan ini orang berbicara tentang globalization from below.  

Tetapi yang paling pokok adalah perlunya re-orientasi dalam wawasan. Pembangunan 
nasional atau pembangunan bangsa bukan sesuatu yang bersifat agregatif tetapi 
pembangunan bagi manusianya. Keamanan (security) bukan lagi hanya masalah negara (state 
security) tetapi keamanan bagi manusianya (human security).  

Globalisasi tidak lah harus dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita tidak bisa terus 
menerus hidup dalam ketakutan sebagai globalisasi akan terus berlanjut. Globalisasi 
merupakan tantangan, yaitu tantangan untuk merubah orientasi. Ini bukan tantangan 
mudah, tetapi ia seharusnya berada dalam kendali manusia. Kini telah berkembang 
ekonomi baru (the new economy) tetapi politik yang dilaksanakan tetap saja masih kuno. Itu 
lah yang harus berubah. Salah satu pencerminan dan manifestasi dari perubahan ini akan 
terlihat dalam perbaikan penadbiran (governance) yang kini masih sangat buruk.  

Globalisasi bukan suatu gejala baru. Dunia telah mengalami berbagai gelombang globalisasi. 
Di lihat dari segi ini, dunia telah menunjukkan kemampuan untuk mengatasinya. Biarpun 
demikian, proses globalisasi memang tidak dapat dianggap enteng. Bahkan di negara-negara 
maju dan masyarakat yang sudah maju kini dicari jalan untuk dapat mengatasi globalisasi 
baru (new globalism) yang ditandai oleh meningkatnya peran dan pengaruh dari pasar 
finansial internasional.  

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di Asia Tenggara yang menjadi ujung 
tombak globalisasi bukanlah dunia usahanya. Tetapi, pemrakarsa dan promotor globalisasi 
ekonomi adalah pemerintahnya. Adalah pemerintah di negara-negara ini yang menerapkan 
kebijakan untuk mengintegrasikan ekonominya ke dalam ekonomu dunia, semula melalui 
kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor yang didukung oleh kebijakan untuk 
menarik masuk PMA. Secara bertahap mereka juga membuka pasar dalam negerinya. Ini 
merupakan cerita lama yang tidak perlu dielaborasi di sini. Yang seringkali dilupakan adalah 
bahwa kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan kebijakan untuk menggalang 
kerjasama ekonomi regional. Kebijaksanaan ini didasarkan pada kejakinan bahwa setiap 
negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini 
secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Itulah sebabnya 
regionalisme ekonomi di Asia Tenggara berorientasi ke luar. Oleh karena pola 
perdagangan negara-negara Asia Tenggara lebih bersifat ekstra-regional dan hanya 
seperlimanya merupakan perdagangan intra-regional, maka tidak mengherankan mengapa 
mereka menganut konsep “regionalisme terbuka” atau open regionalism.  

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah melaksanakan globalisasi ekonomi 
dengan melakukan liberalisasi ekonomi, masing-masing menurut kecepatan yang berbeda 
dengan memperhitungkan komitmen mereka dalam WTO, APEC atau AFTA. Tentu saja 
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implementasi dari kebijakan ini tidaklah selalu berjalan mulus. Di setiap negara selalu 
terdapat kelompok kepentingan yang menentang liberalisasi. Di banyak negara kelompok 
kepentingan yang kuat biasanya adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan 
pemerintah. Ketika crony capitalism dan KKN mulai menyelinap masuk, maka tentangan 
terhadap liberalisasi itu semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan. Suatu negara 
disebut sebagai effective state bila dapat menahan tekanan-tekanan dari kelompok 
kepentingan itu. Kerjasama regional menjadi penting artinya bila dapat membantu 
membendung tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Sementara 
itu, kelompok yang lemah dan termarginalisasi dalam masyarakat umumnya tidak bisa 
meneriakkan kepentingan mereka dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah.  

Sebagai pemrakarsa dan promotor kebijakan globalisasi, pemerintah di kebanyakan negara 
Asia Tenggara memberikan perhatian pada penyesuaian tahap pertama saja. Penyesuaian 
tahap pertama ini menyangkut proses dan upaya membuka ekonomi melalui suatu 
pentahapan (sequencing) dari liberalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing 
internasionalnya. Penyesuaian ini melibatkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan 
daya tarik ekonomi yang bersangkutan sebagai tempat produksi bagi pasar global.  

Hingga terjadi krisis finansial di kawasan kita ini umumnya dianggap bahwa negara-negara 
Asia Tenggara cukup berhasil dalam melaksanakan penyesuaian tahap pertama ini. Tetapi 
mereka belum dianggap berhasil melakukan penyesuaian tahap kedua, yaitu untuk mengatasi 
dampak perubahan ekonomi, sosial dan politik dari pembukaan ekonomi, yang juga 
berpengaruh atas persepsi tentang dan keadaan keamanan pada berbagai tingkatan: 
individual, kelompok masyarakat, bangsa, dan kawasan yang lebih luas. Namun demikian, 
kelambatan dan kekurangan dalam melakukan penyesuaian tahap kedua itu kurang 
diperhatikan berhubung ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Krisis finansial ini 
telah berguna untuk membuka mata kita mengenai kelemahan dalam kebijakan 
pembangunan.  

Rangkuman atas pengamatan di atas dapat dijadikan dasar bagi perumusan suatu kebijakan 
globalisasi yang berkelanjutan. Krisis finansial telah menunjukkan luasnya dampak globalisasi 
walau pun globalisasi bukan lah penyebab satu-satunya dari krisis tersebut. Kasus Indonesia 
menunjukkan bahwa dampak krisis yang begitu luas dan dalam disebabkan terutama oleh 
lemahnya penadbiran. Bahkan dapat dikatakan bahwa lemahnya penadbiran yang telah 
memungkinkan meluasnya praktek KKN telah menjadi sumber kerawanan ekonomi 
terhadap gejolak dari luar. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, berusaha mengurangi 
dampak dari gejolak pasar uang internasional dan menutup diri dari para spekulan uang 
dengan menerapkan suatu sistim pengawasan devisa dan aliran modal. Untuk sementara, 
Malaysia dapat menghindarkan gejolak dalam mata uangnya. Hingga beberapa tahun lalu 
Rupiah masih mengalami gejolak setiap kali terjadi suatu peristiwa keributan atau karena 
ucapan para pejabat pemerintah. Atas dasar itu selalu ada keinginan untuk juga menerapkan 
suatu sistim pengawasan. Dengan sistim yang terbuka seperti sekarang, mata uang Rupiah 
tidak dapat diinsulasi dari pengaruh luar yang bereaksi terhadap tindakan dan kebijakan 
pemerintah. Sistim yang terbuka sebenarnya menjaga disiplin dalam pengelolaan ekonomi. 
Tetapi globalisasi memang cenderung memperberat hukuman terhadap suatu kekeliruan. 
Namun, pasar tidak bersifat indiskriminatif terhadap suatu kekeliruan. Kekeliruan bisa 
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disebabkan oleh kesalahan pernilaian, tetapi kekeliruan bisa disebabkan oleh karena 
penadbiran yang lemah. Kekeliruan tipe pertama bersifat insidentil sedangkan kekeliruan 
tipe kedua bersifat sistemik. Pasar bisa menerima kekeliruan yang bersifat insidentil tetapi 
pasar akan menghajar kekeliruan yang bersifat sistemik.  

Persoalan globalisasi adalah persoalan yang rumit. Tetapi justru oleh karena itu globalisasi 
harus ditangani. Kita tidak dapat mengambil sikap menentang globalisasi kecuali bila kita 
mempunyai kekuatan, atau dapat mengembangkan kekuatan, untuk menghentikannya. Ada 
kemungkinan proses globalisasi dapat diperlambat atau bahkan dihentikan bila sejumlah 
negara di dunia sepakat untuk melakukannya, yaitu bila dapat dicapai persetujuan untuk 
membuka ekonomi mereka secara terbatas saja. Pembukaan terbatas ini tidak hanya 
berlaku untuk arus barang dan jasa serta modal dan keuangan tetapi juga arus manusia, 
teknologi dan informasi serta gagasan baru.  

Kesepakatan internasional untuk membuka ekonomi secara terbatas tampaknya sulit akan 
dicapai. Ukuran batas-batas tidak dapat dirumuskan dengan jelas dan perundingan untuk itu 
akan memakan waktu lama. Ada negara-negara yang melihat dan merasakan keuntungan 
besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah negara lain globalisasi dinilai sebagai ancaman. 
Maka masing-masing negara harus menentukan sendiri apa yang akan dilakukan, yaitu 
bagaimana dan berapa cepat membuka ekonomi secara bertahap dan terencana. Inilah 
esensi dari penanganan globalisasi yang perlu dirumuskan dalam suatu “strategi globalisasi”. 
Jika suatu negara tidak mampu merumuskan sendiri strategi globalisasinya maka nasib 
negara tersebut akan ditentukan oleh pihak lain.  

Kerjasama regional di antara negara-negara yang berada dalam kondisi yang kurang lebih 
sama diharapkan dapat membantu merumuskan dan memperkuat strategi globalisasi yang 
dilaksanakan secara bersama oleh negara-negara tersebut. Negara-negara yang tergabung 
dalam Uni Eropa melakukan hal ini. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya juga 
bersepakat melakukan hal yang serupa. Keputusan untuk membentuk suatu AFTA pada 
tahun 1992 adalah upaya negara-negara tersebut untuk secara bersama menangani 
globalisasi. Karena itu kerjasama regional dapat dilihat sebagai bagian dari strategi 
globalisasi.  

Indonesia tidak dapat menangani globalisasi secara sendiri. Tetapi pernyataan ini tidak 
berarti bahwa Indonesia tidak mempunyai pekerjaan rumahnya sendiri. Kerjasama regional 
hanya membantu memperkuat, tetapi tidak dapat menggantikan, upaya-upaya “nasional” 
yang harus dilaksanakan agar mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi. Upaya-
upaya ini menyangkut semua bidang kehidupan dan bahkan mungkin meminta dilakukannya 
reformasi di segala bidang: ekonomi, politik dan sosial. Strategi globalisasi tidak dapat 
bersifat terbatas, dan hanya menyangkut bidang ekonomi, tetapi harus bersifat menyeluruh. 
Itulah sebabnya persoalan globalisasi merupakan persoalan yang rumit.  

Pada tahun 1980an yang lalu Indonesia dan negara-negara ASEAN menyikapi 
perkembangan internasional, khususnya ekonomi internasional, dengan menerapkan suatu 
strategi globalisasi. Dalam hubungan ini yang pertama-tama dilakukan adalah penyesuaian 
ekonomi, yaitu dengan menerapkan deregulasi dan liberalisasi, untuk dapat memanfaatkan 
peluang-peluang yang diberikan oleh pasar dunia. Strategi globalisasi ini adalah strategi 
untuk melakukan integrasi ke dalam ekonomi dunia. Dalam waktu yang singkat negara-
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negara ini mengalami peningkatan yang pesat dalam “indeks integrasi” mereka. Indeks 
integrasi ini mencerminkan besarnya nilai perdagangan internasional terhadap kegiatan 
ekonomi (PDB atau produk domestik bruto), bagian dari ekspor barang manufaktur dalam 
keseluruhan ekspor, besarnya penanaman modal asing (PMA) terhadap PDB, dan 
kemampuan negara tersebut menarik modal dari luar (selain PMA).  

Hingga terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 negara-negara ini, termasuk Indonesia, 
umumnya dianggap cukup berhasil dalam melakukan penyesuaian ekonomi dalam 
negerinya.Ternyata pernilaian ini tidak sepenuhnya benar. Dalam kasus Indonesia, misalnya, 
proses deregulasi dan liberalisasi sebenarnya telah mengalami kemacetan sejak permulaan 
tahun 1990an. Memang proses deregulasi ekonomi di Indonesia sebenarnya tidak pernah 
mulus. Sejak permulaan proses ini telah menghadapi banyak tantangan, terutama dari 
kelompok-kelompok kepentingan yang akan kehilangan perlakuan istimewa dan 
perlindungan terhadap saingan. Proses deregulasi di Indonesia juga tidak digerakkan oleh 
suatu ideologi atau mashab pemikiran tertentu, tetapi lebih banyak telah didorong oleh 
keharusan. Karena itu setiap kali terdapat bahaya krisis ekonomi, seperti ketika harga 
minyak anjlok secara tajam pada tahun 1986, pemerintah melakukan langkah penyesuaian. 
Hal ini dimungkinkan karena dalam keadaan kritis dan krisis seperti itu Presiden Soeharto 
bersedia mendengarkan nasihat tim ekonominya dan mau mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan.  

Tetapi proses ini menjadi semakin sulit ketika berbagai langkah yang harus diambil secara 
langsung merugikan kepentingan bisnis anggota keluarga dan para kroni Presiden Soeharto. 
Maka sebenarnya proses penyesuaian ekonomi itu sendiri sebenarnya tidak pernah 
dilaksanakan secara tuntas. Walau pun ekonomi telah dideregulasi tetapi dalam banyak 
bidang tidak terdapat iklim persaingan yang sehat karena tetap ada kelompok-kelompok 
usaha yang diistimewakan. Bahkan kebijakan ekonomi cenderung didikte oleh kelompok-
kelompok itu, seperti misalnya dalam hal kebijakan mobil nasional. Dalam proses 
liberalisasi itu juga timbul monopoli-monopoli baru, misalnya dalam perdagangan jeruk dan 
cengkeh.  

Di samping semua ini penyesuaian politik dan sosial sama sekali tidak dipedulikan. Padalah 
proses penyesuaian ekonomi itu membawa berbagai dampak politik dan sosial. Proses 
penyesuaian politik dan sosial ini juga proses yang rumit. Penyesuaian ini juga 
membutuhkan waktu dan suatu “keterencanaan” tetapi bukan melalui suatu “social 
engineering”. Pembangunan politik tidak dapat “dituntun dari atas”. Proses ini memerlukan 
kegairahan dari bawah. Untuk itu diperlukan kelembagaan-kelembagaan politik yang 
dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Dalam 20 tahun terakhir Orde Baru proses 
serupa ini telah dikekang karena dilihat sebagai saingan terhadap proses yang dilangsir oleh 
pihak penguasa. Maka ketika Orde Baru hancur dan iklim politik memberikan keleluasaan 
muncul kegiarahan dari bawah tetapi tidak ditunjang oleh kelembagaan politik dan sosial 
yang tangguh. Kemacetan politik yang terjadi sekarang ini dan untuk waktu yang lama 
bersumber pada keadaan ini.  

Di bidang sosial juga tidak terjadi kemajuan tetapi bahkan kemunduran beberapa langkah 
dan kemunduran ke arah yang mencelakakan. Dibandingkan dengan keadaan 40 tahun lalu, 
kini terdapat polarisasi agama dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi antar-etnis/suku 
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telah melemah. Modal sosial (social capital) juga telah mengalami kehancuran di mana-mana. 
Bukti utama adalah Maluku. Akses kepada pendidikan telah mengalami perluasan tetapi 
mutu pendidikan mengalami penurunan secara terus menerus. Maka prasyarat sosial dan 
politik untuk berkiprah dalam proses globalisasi sama sekali tidak dipenuhi oleh masyarakat 
Indonesia.  

Strategi globalisasi yang dianut selama ini harus diubah secara drastis. Di Indonesia, 
globalisasi telah dilangsir oleh pemerintah melalui proses deregulasi dan liberalisasi 
ekonomi dan bukan didorong oleh dunia usaha. Tetapi proses ini ditentukan dari atas. 
Dengan perkataan lain, kita telah melaksanakan “globalisasi dari atas”. Proses serupa ini, 
yaitu yang didominasi pemerintah, sangat bersifat “state-centric” -- terpusat pada negara. 
Artinya, unit analisanya adalah negara dan bukan manusia (penduduk, masyarakat, rakyat). 
Maka dalam proses globalisasi ini terdapat kejanggalan bahwa keterbukaan ekonomi 
diterima sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi 
keterbukaan politik dianggap sebagai sumber instabilitas. Manfaat ekonomi, yaitu 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dikejar oleh pemerintah atas nama negara karena 
memperkuat legitimasi politik pemerintah dan karenanya meningkatkan keamanan negara 
(state security). Sementara itu keterbukaan politik yang memberdayakan individu dalam 
masyarakat, dan karena itu meningkatkan keamanan individu dalam masyarakat (human 
security), malahan dianggap membahayakan keamanan negara. Inilah paradoks dalam strategi 
globalisasi yang dianut selama ini.  

Globalisasi yang berhasil dan langgeng adalah “globalisasi dari bawah”. Globalisasi dari 
bawah berarti pemberdayaan masyarakat. Globalisasi, seperti terwujud dalam jangkauan 
teknologi informasi dan komunikasi, membuka peluang bagi pemberdayaan masyarakat. 
Peran Internet dalam pemberdayaan tidak dapat disangkal, tetapi akses pada internet masih 
sangat terbatas karena prasarana yang terbatas dan kebijakan pemerintah yang kurang 
menunjang. Peran masyarakat warga (civil society) dalam pemberdayaan masyarakat juga 
penting dan bahkan sangat kritikal sementara kelembagaan sosial politik di Indonesia masih 
sangat lemah seperti sekarang ini. Memang harapan terhadap masyarakat warga mungkin 
cenderung berlebihan. Selain sebagai agen pembangunan, lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) juga diharapkan menjadi ujung tombak demokratisasi dan perbaikan 
penadbiran (governance). Tetapi ini merupakan tantangan bagi masyarakat warga di 
Indonesia dewasa ini. Globalisasi sebenarnya merupakan sekutu masyarakat warga dan 
bukan lawan seperti terkesan selama ini.  

Regionalisasi  

Bagaimana peran kerjasama regional dalam kaitan ini? Telah disebutkan di atas bahwa 
kerjasama regional merupakan bagian dari strategi globalisasi Indonesia. ASEAN adalah 
kerjasama regional yang terpenting bagi Indonesia dan dinyatakan sebagai “corner stone” dari 
kebijakan luar negeri Indonesia. Tetapi dalam banyak hal ASEAN sebagai bagian dari strategi 
globalisasi juga mengalami masalah yang sama. Dalam bidang ekonomi upaya ASEAN mengarah 
pada integrasi kawasan ke dalam ekonomi dunia. Walau pun ASEAN membentuk suatu 
kawasan perdagangan bebas (AFTA), tetapi kesepakatan ini tidak dimaksudkan untuk 
membentuk pasar regional yang tertutup. AFTA bukanlah suatu pengaturan untuk 
melaksanakan substitusi impor secara regional. AFTA lebih banyak ditujukan untuk 
meningkatkan daya tarik kawasan bagi penanaman modal dari luar agar kawasan ini bisa 
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menjadi production and export platform bagi dunia. Itulah sebabnya ASEAN menganut 
regionalisme terbuka (open regionalism). Bersamaan dengan penurunan tarif dan hambatan 
perdagangan antar anggota kawasan (preferential liberalization), negara-negara ASEAN juga 
menurunkan tarif dan hambatan perdagangan terhadap semua negara di dunia (unilateral 
liberalization).  

Dalam bidang politik, ASEAN masih sangat tertinggal. Memang ketika didirikan ASEAN lebih 
banyak dilihat sebagai kerjasama untuk meningkatkan kedaulatan masing-masing anggotanya 
(sovereignty enhancing). Tetapi gagasan ini sekali lagi bersifat “state-centric” sehingga ASEAN 
cenderung untuk disalahgunakan oleh sementara anggotanya untuk meningkatkan kemampuan 
pemerintah (atas nama kedaulatan nasional) untuk mempertahankan status quo politik yang 
mengekang kebebasan masyarakat. Myanmar, misalnya, berusaha menggunakan tameng ASEAN 
untuk menampik tekanan internasional. Sejumlah negara lain, misalnya Vietnam dan Laos, tidak 
mendukung pembangunan masyarakat warga dalam lingkungannya sendiri. Tetapi kebijakan 
serupa ini berdampak pada kegiatan pembangunan masyarakat warga di tingkat regional. 
Globalisasi memang bisa menjadi ancaman bagi pemerintah-pemerintah yang menganut 
kebijakan serupa itu. Tetapi, sekali lagi, globalisasi bisa menjadi sekutu untuk masyarakat warga.  

Barangkali memang seperti ditunjukkan oleh studi Rizal Mallarangeng (2002), liberalisasi sejak 
pertengahan tahun 1980-an itu terjadi karena para pengelola ekonomi menghayati gagasan 
liberalisasi itu dan dukungan diperoleh dari komunitas epistemis liberal yang berkembang saat itu. 
Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sejak permulaan tahun 1990-an, kurang dari 10 tahun sejak 
proses deregulasi dilaksanakan, tampak mulai terjadi kelesuan dalam deregulasi (deregulation 
fatique). Maka terasa bahwa dorongan dari dalam menjadi kurang efektif lagi. Pada saat 
bersamaan, tantangan dari luar semakin dirasakan. Globalisasi dan regionalisasi mendorong 
negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk merumuskan jawaban bersama. Salah satu 
pengejawantahan dari jawaban ASEAN ini adalah pembentukan AFTA.  

Gagasan ini tidak baru, dan sudah pernah dilontarkan pada pertengahan tahun 1970-an. Saat itu 
Indonesia merupakan salah satu penentangnya. Rupanya 20 tahun kemudian Indonesia 
menyetujui gagasan itu karena kondisi ekonomi internal dan eksternal telah jauh berubah. 
Tetapi sangat mungkin, dalam kondisi melemahnya dukungan bagi liberalisasi di dalam negeri, 
para pengelola ekonomi melihat AFTA sebagai peluang untuk “mengunci” liberalisasi yang telah 
dimulai pada pertengahan tahun 1980-an itu agar bisa terus berlangsung. Peran Indonesia dalam 
merumuskan program liberalisasi APEC pada tahun 1994, yang dikenal sebagai Bogor goals ke 
arah free and open trade and investment in the region, mungkin juga merupakan bagian dari 
strategi ini. Kedua kesepakatan ini telah dituangkan oleh Indonesia dalam paket kebijakan 
deregulasi perdagangan pada Mei 1995 dan Juni 1996.  

Pada tahun 1992 Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya saat itu (Brunei 
Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand) memutuskan untuk membentuk suatu 
kawasan perdagangan bebas di antara mereka. Proyek ini dikenal sebagai AFTA atau ASEAN 
Free Trade Area diputuskan untuk mulai diluncurkan pada Januari 1993. Semula juga diputuskan 
untuk merealisasikan gagasan ini setelah 15 tahun, yaitu pada tahun 2008.  

Dalam tahun-tahun berikutnya dua perkembangan terjadi. Pertama, dengan masuknya empat 
negara sebagai anggota ASEAN baru, yaitu Vietnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia, maka 
AFTA juga mencakup kesepuluh negara-negara di Asia Tenggara. Bagi setiap anggota baru 
ditetapkan jadwal pelaksanaan tersendiri. Kedua, dalam perjalanan waktu, ke enam anggota 
lama ASEAN memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan AFTA dan menetapkan tahun 
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2003 sebagai tahun realisasinya. Pada tahun 1998 diputuskan oleh kelompok anggota ASEAN 
ini untuk mengajukan realisasi AFTA ke 1 Januari 2002.  

Maka bagi ke enam anggota lama ASEAN sejak permulaan tahun ini proyek AFTA boleh 
dikatakan sudah diselesaikan. Yang diartikan dengan realisasi atau penyelesaian proyek AFTA 
ini adalah bahwa bagi masing-masing anggota tersebut tarif perdagangan (impor) untuk hampir 
semua mata dagangan, yang diberlakukan bagi sesama anggota ASEAN, sudah diturunkan 
menjadi antara 0 dan 5 persen. AFTA juga mengatur mata dagangan yang dikecualikan untuk 
seterusnya dan yang masih dilindungi untuk sementara.  

Tetapi proses ini tidak berhenti pada tanggal 1 Januari 2002 ini. Mata dagangan yang berada 
dalam daftar pengecualian sementara secara berangsur-angsur akan hilang. Selain itu para 
anggota ASEAN juga memutuskan untuk menurunkan tarif semua mata dagangan menjadi 0 
persen, pada tahun 2010 untuk keenam anggota lama ASEAN dan pada tahun 2015 untuk 
keempat anggota baru ASEAN. Apabila rencana ini terlaksana maka paling lambat pada tahun 
2015 perdagangan antar semua negara ASEAN tidak lagi menghadapi hambatan. Hambatan 
yang dimaksud bukan semata-mata hambatan tarif (pajak) tetapi juga hambatan-hambatan non-
tarif seperti aturan kesehatan.  

AFTA hingga saat ini hanya mencakup perdagangan barang. Liberalisasi sektor jasa dilaksanakan 
melalui suatu ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Tetapi liberalisasi jasa-jasa ini 
berjalan lambat. Kemajuan yang berarti baru tercapai dalam bidang pariwisata. Ada usulan 
untuk menyatukan upaya liberalisasi perdagangan barang dan jasa ini dalam suatu kerangka yang 
koheren dan komprehensif. Beberapa orang melontarkan gagasan AFTA Plus sebagai kerangka 
besar untuk menggabungkan berbagai upaya liberalisasi dalam ASEAN. AFTA Plus ini juga 
dimaksudkan untuk mengakomodasi upaya di bidang investasi, yang kini dilaksanakan melalui 
proyek ASEAN Investment Area (AIA), dan di bidang hak milik intelektual, yang kini dilangsir 
melalui suatu ASEAN Framework Agreement on Intellecual Property Cooperation.  

Jadi, walau pun secara resmi 1 Januari 2002 ditetapkan sebagai tahun terbentuknya AFTA, 
proyek AFTA ini masih akan terus berlanjut karena programnya sangat mungkin akan diperluas 
dan diperdalam terus. Apa arti semua ini bagi Indonesia?  

Suatu kawasan perdagangan bebas (free trade area atau FTA) adalah tahapan yang paling awal 
dari proses integrasi ekonomi di antara para pesertanya. Umumnya suatu FTA meliputi negara-
negara dalam suatu daerah (region). Maka FTA merupakan salah satu cara melaksanakan 
integrasi ekonomi regional.  

Dalam suatu FTA para pesertanya sepakat untuk saling menurunkan tarif perdagangan di antara 
sesama peserta. Tarif ini disebut tarif preferensial (preferential tariffs). Dalam AFTA, tarif itu 
disebut AFTA preferential tariffs atau disingkat AFTA tariffs, tetapi juga disebut sebagai CEPT atau 
Common Effective Preferential Tariffs. Tetapi dalam FTA masing-masing peserta menerapkan tarif 
perdagangannya sendiri terhadap negara-negara lain (bukan peserta FTA). Tarif yang terakhir 
ini dikenal sebagai tarif MFN (most favored nation) yang diberlakukan (sama) bagi semua anggota 
WTO (World Trade Organization).  

Tahapan berikutnya dalam proses integrasi ekonomi kawasan mengambil bentuk customs union 
(CU). Dalam CU, selain penerapan tarif preferential bagi sesama peserta, semua peserta kini 
menerapkan tarif MNF yang juga sama diantara mereka. Dengan demikian tercapai suatu 
“kesatuan pabean”. Berbeda dengan FTA, dalam CU tidak lagi dimungkinkan bahwa ekspor ke 
kawasan dari luar kawasan akan mencoba masuk melalui negara dengan tarif terrendah. Sebab, 
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dalam CU semua peserta menerapkan tarif impor yang sama. Untuk menghindarkan terjadinya 
arus barang masuk ke kawasan melalui negara dengan tarif terrendah itu maka dalam suatu 
FTA selalu diterapkan suatu aturan yang dikenal sebagai Rules of Origin (ROO). Hanya bila 
ROO bagi suatu barang memenuhi ketentuannya maka barang itu memperoleh tarif 
preferensial. ROO ini menetapkan kapan suatu barang bisa dianggap datang dari sesama 
peserta FTA walau pun barang itu tidak sepenuhnya dihasilkan di negara yang bersangkutan. 
Dalam AFTA, ROO itu ditetapkan sebesar 40 persen dan bersifat kumulatif. Artinya, bila suatu 
barang diekspor dari Singapura ke negara ASEAN lainnya mempunyai muatan “regional” -- 
yaitu berasal dari negara ASEAN lain -- sebesar 40 persen atau lebih, maka barang itu 
memperoleh perlakuan preferensial. ROO di AFTA bisa dianggap cukup liberal karena suatu 
barang yang muatan non-regionalnya 60 persen bisa memperoleh tarif preferensial.  

Di ASEAN hingga hari ini belum ada pembicaraan untuk membentuk suatu CU walau pun 
pernah dilontarkan gagasan integrasi yang jauh lebih dalam. Tahapan integrasi berikutnya 
mengambil bentuk common market (CM) atau pasar bersama. Dalam CM selain terbentuk suatu 
kesatuan pabean juga diberlakukan kesatuan pasar tenaga kerja. Artinya, tenaga kerja dapat 
berpindah secara bebas di antara sesama negara peserta. CM yang paling terkenal terdapat di 
Eropa Barat sejak tahun 1960an. Di luar itu, CM yang cukup signifikan adalah Mercosur di 
Amerika Latin, yang antara lain melibatkan dua ekonomi yang besar, yaitu Brasil dan Aregntina. 

Tetapi sejak tahun 1970an, Eropa Barat mempercepat integrasi ekonomi kawasannya, menjadi 
suatu economic community atau masyarakat ekonomi (Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE) 
yang membuka berbagai pasar lainnya, termasuk pasar finansialnya. Dengan Single European Act 
tahun 1992, yang menghilangkan segala hambatan fisik di perbatasan, terbentuklah European 
Union (EU) atau Uni Eropa, suatu kesatuan ekonomi yang dalam. Langkah berikutnya adalah 
menerapkan monetary union atau kesatuan moneter yang berujung pada penggunaan satu mata 
uang dan dibentuknya satu bank sentral untuk seluruh kawasan (European Central Bank yang 
berkedudukan di Frankfurt). Namun integrasi yang semakin dalam ini tidak diikuti oleh semua 
anggotanya, sehingga terbentuklah suatu two-tier European Union. Artinya dalam kesatuan 
ekonomi ini terdapat negara-negara yang berintegrasi lebih cepat dari yang lainnya. Inggris, 
misalnya, belum bersedia untuk menggantikan pound sterling dengan Euro.  

Apakah Eropa menjadi acuan bagi ASEAN? Bila kawasan ASEAN memang mencita-citakan 
suatu uni ekonomi, apakah prosesnya juga akan serupa dengan yang dialami di Eropa? 
Pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan dapat dijawab oleh sejarah. ASEAN tidak menetapkan 
bentuk akhir dari proses integrasi ekonomi regionalnya dan karena itu juga tidak mempunyai 
suatu cetak biru mengenai itu.  

Salah satu perbedaan hakiki, barangkali, antara ASEAN dan Eropa Barat, dan karena itu dapat 
diperkirakan proses di kedua kawasan itu akan berbeda, adalah motivasi bagi integrasi ekonomi 
regional itu. Proses di Eropa Barat dilatarbelakangi oleh dorongan internal (kawasan) yang kuat, 
artinya dorongan dari dalam sendiri. Karena bencana luar biasa dua perang dunia dalam kurun 
waktu hanya dua generasi maka lahir keinginan untuk menghindarkannya at all cost, yaitu 
dengan menggagas suatu kesatuan politik (political union). Cetak birunya adalah suatu United 
States of Europe yang diupayakan secara bertahap melalui kerjasama ekonomi terlebih dahulu.  

Sebaliknya negara-negara ASEAN menggagas AFTA sebagai jawaban atas tantangan eksternal, 
yaitu perkembangan ekonomi dunia. AFTA adalah jawaban terhadap globalisasi dan 
regionalisasi sekaligus. Menghadapi tantangan itu negara-negara ASEAN memutuskan untuk 
menjawab secara bersama karena dengan demikian kemungkinan (chances) yang mereka miliki 
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untuk bisa survive dan bahkan mengambil keuntungan dari perkembangan global itu akan jauh 
lebih besar daripada bila masing-masing bertindak sendiri. Untuk itu lah maka diupayakan agar 
ASEAN menjadi satu kekuatan ekonomi.  

Tetapi ASEAN tidak bersedia untuk “go all out” dan mengarah pada pembentukan suatu uni 
ekonomi. Salah satu sebabnya, dan ini pula yang membedakannya dengan Eropa Barat, adalah 
adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup besar. Pendapatan per kepala di 
Singapura barangkali 50 kali pendapatan per kepala di Laos. Pendapatan per kepala di Jerman 
paling tinggi hanya 4 kali pendapatan per kepala di Portugal.  

Perbedaan lain antara ASEAN dan Eropa yang mempengaruhi langkah integrasi kawasan adalah 
luasnya pasar dan sifat komplementaritas ekonomi. Pasar Eropa sangat besar dan karena itu 
negara-negara anggota EU bisa menggantungkan sebagian besar perdagangannya pada kawasan 
bersangkutan. Sekitar 70an persen total perdagangan negara-negara EU adalah antara sesama 
anggota. Sebaliknya, perdagangan intra-kawasan di ASEAN hanya sekitar 20 persen. Ini pun 
untuk sebagian terbesar melibatkan hanya tidak negara yaitu Singapura-Malaysia-Indonesia. 
Adalah suatu kenyataan bahwa anggota-anggota ASEAN lebih banyak berdagang dengan negara-
negara di luar kawasan. Hal ini disebabkan karena komplementaritas ekonomi yang rendah. 
Ada kemungkinan sebagai akibat AFTA komplementaritas ini akan meningkat dan sebagai 
akibatnya perdagangan intra-kawasan akan meningkat pula. Bagaimana ini akan terjadi?  

Upaya meliberalisasi perdagangan antara negara-negara ASEAN bukan dimaksudkan untuk 
meningkatkan perdagangan intra-kawasan per se. Sebab, apa tujuan kebijakan seperti itu? Dari 
segi ekonomi tujuan seperti ini tidak rasional. Yang rasional adalah bila suatu negara bisa 
mengimpor barang dari sumber mana saja yang termurah. Peningkatan perdagangan intra-
kawasan bisa mempunyai tujuan politik bila yang ingin dibina adalah suatu solidaritas. Solidaritas 
serupa ini dijelmakan dalam kesepakatan saling membeli dari sesama.  

Suatu FTA bisa membawa dampak ini. Karena pemberlakuan tarif preferensial maka harga 
suatu barang dari sesama peserta FTA menjadi lebih murah daripada harga barang yang datang 
dari negara bukan peserta FTA, walau pun sebenarnya ongkos produksinya lebih murah. Maka 
FTA bisa menyebabkan terjadinya “pengalihan perdagangan” atau trade diversion. Teori 
mengatakan bahwa trade diversion ini berdampak negatif karena menurunkan kesejahteraan 
dunia. Sementara itu FTA yang baik adalah yang “menciptakan perdagangan” atau trade creation. 
Artinya, kebersamaan itu menciptakan suatu sinergi dalam arti bahwa perdagangan peserta 
FTA meningkat baik antara sesama peserta mau pun dengan pihak-pihak bukan peserta karena 
terjadi peningkatan efisiensi.  

Peningkatan efisiensi ini lah yang dituju oleh AFTA.Dengan dihilangkannya hambatan 
perdagangan antara sesama negara anggota diharapkan ASEAN bisa “dijual” kepada para 
investor global sebagai suatu kawasan yang menarik, yang berdaya saing internasional yang 
tinggi. Sebab, kawasan ini menawarkan “keunggulan” yang beragam. Comparative advantage 
(keunggulan komparatif) Indonesia jelas berbeda dari keunggulan komparatif Singapura. Bila 
keunggulan itu dapat dipadukan maka bisa tercipta suatu competitive advantage bagi kawasan 
secara keseluruhan. Dengan demikian ASEAN bisa menjadi suatu production plaform atau export 
platform bagi para investor dunia, termasuk para MNCs (perusahaan multinasional).  

Dengan menggunakan investasi asing dan teknologi serta aset-aset ekonomi lainnya yang ikut 
masuk ke kawasan maka negara-negara kawasan dapat memperoleh bagian yang lebih besar 
dan terus meningkat dalam produksi dunia. Inilah tujuan pertama AFTA. Tujuan kedua adalah 
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sebagai latihan (training ground) bagi pembukaan ekonomi terhadap dunia secara keseluruhan. 
Dalam era globalisasi, suatu negara harus membuka pasarnya sendiri bila ingin memanfaatkan 
pasar lain. Pasar dunia sangat besar bagi negara-negara ASEAN dibandingkan dengan pasar 
masing-masing dan pasar kawasan secara keseluruhan. Oleh karena ini ASEAN berkepentingan 
bahwa pasar dunia terbuka bagi barang-barang produksi ASEAN. Tetapi untuk itu pasar 
ASEAN tidak bisa ditutup dan diproteksi terus menerus. ASEAN harus membuka pasarnya.  

Prinsip resiprositas sudah berlaku bagi ASEAN. Prinsip ini berarti bahwa perlakuan yang 
diperoleh sebanding (tidak perlu sama persis) dengan perlakuan yang diberikan. Semakin maju 
suatu negara dan semakin berhasilnegara tersebut dalam perdagangan internasional maka 
prinsip ini diberlakukan. Di waktu lalu negara-negara berkembang tidak perlu membalas 
perlakuan yang diberikan oleh negara-negara maju. Tetapi semakin banyak negara berkembang 
bisa naik kelas (graduate) maka negara berkembang dituntut untuk juga memberikan 
konsesinya. Dahulu, dengan prinsip special and differential (S&D) treament, negara-negara 
berkembang boleh menikmati free riding. Karena dianggap lemah, maka mereka tidak 
diharapkan memberi konsesi apa-apa tetapi ikut menikmati konsesi yang saling dipertukarkan 
(melalui perundingan dalam rangka GATT, General Agreement on Tariff and Trade) di antara 
negara-negara maju.  

Kini ASEAN sudah menjadi peserta aktif dalam WTO. Tetapi negara-negara ASEAN dan 
negara berkembang lain masih diberi kelonggaran dalam arti jangka waktu yang lebih lama 
untuk menurunkan tarif perdagangannya dibandingkan dengan negara maju. Walau pun 
demikian pada suatu waktu tarif-tarif perdagangan ASEAN terhadap dunia secara keseluruhan 
(tarif MFN) akan menjadi sangat rendah. Masing-masing negara ASEAN (anggota WTO) sudah 
membuat komitmen liberalisasi perdagangan dalam apa yang dikenal sebagai Putaran Uruguay 
(Uruguay Round) yang disepakati tahun 1994. Sekali lagi, daripada masing-masing anggota 
ASEAN jalan sendiri-sendiri, maka melalui AFTA mereka berharap dapat saling memperkuat 
proses liberalisasi masing-masing. Caranya adalah dengan membuka pasar bagi sesama tetangga 
dahulu, dan kalau bisa ditunjukkan bahwa kemampuan itu ada maka akan terbentuk keyakinan 
yang lebih besar untuk membuka pasar bagi yang lainnya.  

Liberalisasi perdagangan dalam rangka APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang melibatkan 
lebih banyak negara juga dapat dilihat sebagai langkah berikutnya ke arah liberalisasi secara 
global. Dan memang ini lah agenda liberalisasi perdagangan APEC. Modalitasnya, yaitu melalui 
apa yang disebut concerted unilateral liberalization, jelas menunjukkan maksud ini. Karena 
kemampuan anggotanya begitu berbeda-beda, maka masing-masing dipersilahkan mengatur 
jadwal dan kecepatan dari liberalisasinya, tetapi dengan melaksanakannya dalam suatu 
kesepakatan bersama (concerted) maka diharapkan terjadi saling mendorong (mutual 
encouragement) dan saling membantu melalui proyek-proyek APEC lainnya (facilitation dan 
economic and technical cooperation).  

Maka AFTA sebenarnya baru langkah awal dalam suatu proses liberalisasi secara global. Intinya 
adalah kerjasama kawasan untuk memperbesar kesempatan masing-masing dalam mengahadapi 
tantangan global. Benarkan ini berlaku juga bagi Indonesia?  

Tantangan dan Peluang bagi Indonesia  

Di Indonesia selalu terdapat rasa was-was bahwa dalam proses liberalisasi baik di kawasan 
sendiri mau pun secara global para pelaku nasional akan kalah. Barangkali memang banyak 
alasan mengapa terjadi kekhawatiran ini. Di Indonesia masih terdapat ekonomi biaya tinggi, baik 
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karena memang harga modal yang jauh lebih tinggi dari yang berlaku secara internasional mau 
pun karena berbagai biaya siluman yang berhubungan dengan meluasnya korupsi dan berbagai 
ongkos keamanan. Ongkos buruh yang relatif rendah merupakan satu kompensasi. Begitu pula 
ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor keunggulan komparatif. Tetapi 
faktor-faktor ini tidak langgeng.  

Tetapi ada pemeo yang mengatakan bahwa para produsen harus dipaksakan untuk selalu 
menjadi semakin efisien dengan cara menghadapkannya pada persaingan. Dan yang paling pasti 
menjamin persaingan adalah pasar yang terbuka. Inilah strategi yang diterapkan di Indonesi a 
dewasa ini. Di satu pihak mendukung strategi ini sebenarnya tidak berbeda dengan menganut 
agama. Artinya, ia didasarkan pada suatu kepercayaan, kepercayaan bahwa persaingan 
menciptakan dinamika yang positif.  

Walau pun demikian ada dua catatan yang perlu diberikan. Pertama, pengandaian bahwa 
pemerintah tidak menjadi faktor pengganggu melalui berbagai peraturan. Dalam banyak hal, 
pengandaian ini tidak berlaku. Maka liberalisasi harus didampingi dengan deregulasi.  

Kedua, dukungan atas strategi ini dalam jangka yang lebih panjang tergantung dari hasil yang 
ditunjukkan. Artinya, secara empiris dapat ditunjukkan bahwa chances itu memang ada. Banyak 
pihak tidak sadar bahwa dalam rangka AFTA Indonesia sudah menurunkan tarif 
perdagangannya secara terus menerus sejak tahun 1995. Bila pada akhir tahun 1980an tarif 
rata-rata (MFN) masih berkisar pada 20 persen, pada tahun 1999 tarif rata-rata (AFTA) sudah 
berada sedikit di atas 5 persen. Pada tahun 2002, tarif rata-rata sudah menurun menjadi 3.7 
persen, dan menurut rencananya akan menjadi 2.2 persen pada tahun 2003. Tarif-tarif ini lebih 
rendah dari di Filipina dan Thailand. Dan terbukti, dengan penurunan tarif secara drastis itu 
belum terlihat industri yang terpukul oleh karenanya. Industri yang gulung tikar dalam tahun-
tahun belakangan ini disebabkan oleh faktor lain di luar liberalisasi perdagangan. Apakah untuk 
sementara Indonesia masih terbantu oleh nilai tukar mata uangnya yang telah merosot 
demikian tajam? Ini tentu satu faktor yang penting, tetapi jelas tidak sepenuhnya dapat 
menerangkan kemampuan industri nasional untuk bertahan.  

Jika pengalaman mutahir sejumlah perusahaan multinasional yang bergerak di Indonesia bisa 
dijadikan indikasi, tampaknya Indonesia dapat memperoleh manfaat besar dari AFTA. Seperti 
termuat dalam suatu berita, perusahaan Unilever, misalnya, pada akhir tahun 2001 telah 
menutup pabrik teh kantong Lipton di Australia dan pabrik sabun Lux dan Lifebuoy di Malaysia 
dan mengalihkannya ke Indonesia. Selain karena berada lebih dekat dengan konsumen 
Indonesia, Unilever juga memanfaatkan upah buruh yang lebih rendah untuk bisa mengekspor 
ke negara-negara ASEAN lainnya (Shari, 2002). Dengan strategi perusahaan yang tepat dan 
inovatif, Indonesia tidak perlu kalah dengan berlakunya AFTA dan pembukaan pasar secara 
umum. Bahkan sangat mungkin Indonesia bisa mendapat manfaat yang berarti.  

Catatan 

Sangat mungkin keputusan membentuk AFTA, yang terjadi karena persetujuan Indonesia, 
merupakan suatu terobosan kecil bagi proses liberalisasi di Indonesia. Proses itu tampaknya 
terancam kembali pada akhir tahun 1990-an karena terjadinya krisis ekonomi dan finansial. 
Dalam kerangka ASEAN krisis ini ternyata tidak menghentikan proses liberalisasi. Bahkan para 
pengelola ekonomi dan para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat realisasi AFTA, 
sesedikitnya dalam ucapan dan di atas kertas. Tetapi seperti terlihat di Malaysia dan Filipina 
tekanan dari industri dalam negeri mereka untuk menunda realisasi AFTA cukup kuat. Untuk 
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sementara tekanan serupa di Indonesia, seperti berulang kali disuarakan oleh Kadin Indonesia, 
tidak mendapat dukungan pemerintah.  

Sementara itu dukungan IMF pada program pemulihan ekonomi Indonesia telah menjadi faktor 
penting yang ikut mendorong agar proses liberalisasi tidak terhenti. Tetapi faktor pendorong 
dari luar ini tidak selalu menguntungkan karena bisa menimbulkan reaksi balik dari dalam 
masyarakat. Sebaliknya AFTA adalah keputusan yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Tetapi 
AFTA tidak sepenuhnya bisa mengunci proses liberalisasi itu dibandingkan dengan komitmen 
yang dibuat dalam WTO yang bersifat lebih mengikat. Pada bulan Oktober 2003 yang lalu para 
pemimpin ASEAN yang bertemu di Bali telah menyepakati gagasan pembentukan ASEAN 
Community pada tahun 2020. Salah satu tiangnya adalah suatu ASEAN Economic Community 
(AEC) yang akan menyatukan pasar ASEAN (an ASEAN single market). Proses integrasi pasar 
regional ini akan mendorong kelanjutan proses liberalisasi di Indonesia. Tetapi bagaimana 
proses ini berjalan akan sangat tergantung dari perilaku dan upaya sejumlah lembaga-lembaga 
ekonomi penting yang baru dibentuk di Indonesia. Salah satu yang utama adalah Komisi 
Pemantauan Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini harus mengambil peran penting dalam upaya 
pendidikan masyarakat tentang proses liberalisasi ekonomi.  
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Pro dan Kontra Ekonomi Global 

Saat ini kita hidup dalam ekonomi global. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju 
dampak ekonomi global kita rasakan. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, dampaknya 
terasa dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, sebagai warga bumi kita harus 
mempersiapkan diri agar bisa survive. Di lain pihak, mereka yang tidak setuju dengan 
globalisasi ekonomi berusaha mengubahnya dengan menggalang kekuatan. Mereka percaya 
bahwa kesejahteraan manusia hanya dapat dicapai bila masa depan dipusatkan pada manusia 
itu sendiri dan kemajuan-kemajuan harus bersifat swadaya, bukannya pada globalisasi 

 
PENGANTAR 

Globalisasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di dunia. Terlepas dari 
pro dan kontra globalisasi, yang tidak lain dari kapitalisme global, mesin-mesin pengeruk 
rejeki dari kekuatan kapital terus bekerja. Mesin pengeruk rejeki itu tentu tidak tampil 
secara vulgar sebagai bulldozer yang kasar, menderu dan kotor. Tetapi datang dengan 
wajah yang santun, dengan niat baik dan dengan kepakaran yang tidak diragukan. Bahkan 
mereka dapat dating dengan program penyelamatan negara yang hendak bangkrut. Cikal 
bakal era globalisasi modern terjadi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat 
tanggal 1-22 Juli 1944, dimana terjadi pertemuan sejumlah wakil dari 44 negara mengenai 
perekonomian pasca Perang Dunia. Para peserta pertemuan itu menginginkan tata 
hubungan ekonomi internasional yang baru setelah perang dunia yang memungkinkan 
perluasan sistem perdagangan dunia dengan mata uang yang konvertibel. Mereka juga ingin 
menghindari pengulangan konflik-konflik dagang pada masa diantara dua perang dunia 
(dekade 20 sampai 30-an) yang ikut mengkontribusi chaos politik. 

Rekonstruksi ekonomi pasca Perang Dunia 2 sangat membutuhkan eksistensi lembaga 
keuangan internasional. Lahirlah International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD). Dalam perkembangan selanjutnya, IMF berperan 
sangat dominan dalam menjaga kelestarian sistem moneter global, dan IBRD- namanya kini 
menjadi World Bank – berperan penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara, 
khususnya negara sedang berkembang (developing countries) atau selanjutnya disingkat NSB. 

Menurut anggaran dasarnya, IBRD berkedudukan di negara pemberi pangsa modal dasar 
terbesar, dalam hal ini di Washington D.C., Amerika Serikat. Laporan tahunan Bank Dunia 
(1982) menunjukkan bahwa tujuan lembaga ini adalah meningkatkan kesejahteraan hidup 
NSB, sehingga sumber daya finansial dari negara industri maju dapat disalurkan ke NSB. 
Hingga 30 Juni 1988, Bank Dunia memperkerjakan lebih dari 6000 pekerja mewakili 104 
negara. Dana Bank Dunia pada mulanya terfokus untuk membangun kembali benua Eropa. 
Awal tahun 1948, AS berlandaskan Marshall Plan menjalankan program yang bernama 
European Recovery Program. Sejak tahun 1950 Bank Dunia menyalurkan sebagian besar 
dananya sebagai bantuan ekonomi ke NSB. Dewasa ini Bank Dunia adalah sumber dana 
terbesar modal kredit untuk NSB (Ismawan, 2002). 

Di lain pihak, pada pertemuan di Seattle, AS Nov 1999, mereka yang menyadari kegagalan 
sistem kapitalis global berupaya mengubahnya secara intensif dan menggalang solidaritas. 
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Pertemuan dilanjutkan di Praha, Ceko pada September 2000 dan di Nice, Italia pada 
Desember 2000, kemudian di Washington, Amerika Serikat pada April 2003. Pertemuan-
pertemuan itu akhirnya melahirkan Forum Sosial Dunia (FSD) I yang berlangsung di Porto 
Alegre, Januari 2001, yang dihadiri oleh orang-orang yang percaya bahwa masa depan harus 
dipusatkan pada manusia itu sendiri dan kemajuan-kemajuan yang lebih bersifat swadaya, 
bukannya pada globalisasi imperialisme. 

EKONOMI GLOBAL 

Saat ini kita hidup dalam ekonomi global. Perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dunia 
semakin lama, berlangsung semakin cepat sejalan dengan semakin lajunya kemajuan 
ilmupengetahuan. Perubahan gaya hidup yang dahulu memerlukan waktu sampai sekian 
dasawarsa atau bahkan berabad-abad lamanya, kini dapat terjadi dalam beberapa tahun saja. 
Apa yang disebut sebagai interdependensi ekonomi bukan lagi sekedar kata-kata kosong, 
melainkan sudah benar-benar hadir dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa 
yang terjadi di suatu tempat nun jauh di sana, bahkan dibelahan bumi lain, akan kita rasakan 
dampaknya. 

Ekonomi dunia telah mengalami revolusi hanya dalam jangka waktu seratus lima puluh 
tahun. Beberapa dekade pasca Perang Dunia II merupakan periode perluasan perusahaan 
nasional ke pasar global. Dua dekade yang lalu, istilah pemasaran global bahkan 
belumdiciptakan. Sekarang, pemasaran global merupakan hal yang amat penting, bukan 
hanya untuk merealisasikan potensi sukses sepenuhnya dari sebuah bisnis, tetapi bahkan 
demi kelangsungan hidup sebuah bisnis. Sebuah perusahaan yang gagal untuk merambah 
pasar global akan menghadapi bahaya kehilangan pasar domestik dari pesaingnya, global 
corporations yang mempunyai biaya lebih rendah, mempunyai pengalaman lebih banyak, 
memproduksi barang lebih baik dan secara keseluruhan, lebih berharga di mata konsumen. 
(Keegan, 1974) 

Dalam perekonomian global, sebuah “pulau baru” yang lebih besar dari benua telah 
muncul, yaitu Interlinked Economy (ILE) atau ekonomi yang saling mengait dari Triad: 
Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Kemudian diikuti oleh Taiwan, Hong Kong dan 
Singapura. “Pulau” ini menjadi begitu kuat sehingga menelan sebagian besar konsumen, 
membuat perbatasan nasional yang tradisional hampir lenyap. ILE memiliki badan tetap 
yang terdiri dari sekitar 1 miliar orang, yang menikmati rata-rata $ 10,000 per kapita 
Produk Nasional Bruto (Gross National Product). Di dalam ILE inilah sebagian besar 
kekayaan di dunia diciptakan, dikonsumsi dan didistribusi ulang. 

Di abad ke duapuluh satu ILE berkembang dengan lebih cepat lagi. ILE akan mencakup 
sebagian besar negara-negara Eropa Timur, sebagian besar ekonomi Industri Baru Asia 
(NIE) dan beberapa negara Amerika Latin, jika mereka menggunakan kebijakan ILE. Sasaran 
kebijakan ILE akan berupa usaha menjamin arus bebas informasi, uang, barang, dan jasa dan 
juga migrasi bebas orang dan perusahaan. Pemerintah tradisional akan terpaksa 
menegakkan suatu kerangka yang baru dari pemerintahan global. Langkah pertama yang 
penting adalah mengerti ekonomi global secara akurat. Orang akan global jika sebagai 
konsumen mereka mempunyai akses ke dalam informasi mengenai barang dan jasa dari 
seluruh dunia. Suatu kenyataan pada waktu kini sudah ada “produk global”, seperti Coca 
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Cola, Mc Donald dsb. Dan muncul pula pangsa pasar global. Orang-orang muda di negara-
negara maju menjadi semakin kurang bersikap nasionalis terhadap produk mereka dan 
menjadi lebih seperti “orang California” di seluruh negara-negara Triad : Amerika Serikat, 
Eropa dan Jepang. Demikian pula pasar untuk computer IBM atau laptop Toshiba tidak 
didefinisikan menurut batasan geografis, tetapi menurut daya tarik mereka bagi pemakai, 
terlepas dari dimana pabriknya berada. 

Beberapa tahun yang lalu, mantan perdana menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone tunduk 
kepada keluhan Amerika mengenai defisit perdagangan. Nakasone berpidato untuk 
mendorong rakyatnya agar membeli setidaknya $ 100 barang yang diimpor dari Amerika. 
Kenyataannya dorongan itu membuahkan hasil. Jika rakyat Jepang memerlukan raket tenis 
yang baru, mereka membeli buatan Wilson, jika kehabisan saus tomat, mereka membeli 
buatan Del Monte. 

Demikian pula bila memerlukan tissue, mereka memilih membeli Kleenex dan Scotties. 
Namun masalahnya semua barang-barang itu buatan Taiwan, Portugal, Hong Kong dan 
Jepang. Dewasa ini dalam ekonomi global, dimana dunia seolah-olah tanpa batas sulit untuk 
mengatakan apa “produk Amerika” itu sebenarnya, karena konsep produk “Amerika” atau 
“Jepang” atau “Perancis” atau “Jerman” itu sendiri sudah tidak jelas. (Ohmae, 1991) 

Di dalam ekonomi global, angka-angka dalam statistik perdagangan sudah tidak berarti. 
Pada waktu sekarang ini, ada sekitar 1.300 perusahaan Amerika dan Eropa beroperasi di 
Jepang dengan cara yang signifikan. Mereka merupakan anak perusahaan dari salah satu 
perusahaan terkemuka Amerika atau Eropa atau perusahaan-perusahaan global tersebut 
memperkerjakan lebih dari tiga ratus orang di Jepang. Jika dijumlahkan, penjualan dan laba 
bersih mereka besar sekali. Sebagai contoh, menurut basis data perusahaan-perusahaan 
yang berafiliasi luar negeri (FAC) dari McKinsey, penjualan FAC ini pada tahun 1987 adalah 
$260 miliar atau 10,9% dari GNP Jepang. Namun tidak satupun dari penjualan mereka di 
Jepang muncul sebagai ekspor pada pembukuan dari negara-negara lain ini. (Ohmae, 1991) 
Kebanyakan perusahaan Amerika yang kompetitif “lulus” dari fase ekspor dan masuk ke 
dalam fase insiderization. Inilah alasan mengapa ekspor Amerika merosot secara statistik. 

Lebih jauh, yang menarik untuk diperhatikan, produk yang mereka kirimkan kembali ke 
negara mereka sendiri muncul sebagai ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Sebagai contoh, 
Texas Instrument adalah produsen chip memori yang paling kompetitif di Jepang dan 
bukannya Hitachi atau NEC. Lebih dari 50 persen produksi tahunan Texas Instrument 
kembali ke Amerika Serikat melalui operasi perakitan di Singapura. Melihat kenyataan di 
atas, angka-angka statistic hubungan perdagangan bilateral antar negara akan 
membingungkan. Ilustrasi di atas hanyalah sekedar contoh dari dinamika ekonomi global 
yang semakin pelik, yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan perangkat-perangkat analisa 
ekonomi. (Ohmae, 1991) Ditengah-tengah lingkungan ekonomi global seperti ini, setiap 
negara semakin dituntut untuk terus membenahi perekonomian masing-masing agar tidak 
terseret arus dan menjadi korban. 

Ekonomi Global mempunyai ciri-ciri khas, diantaranya adalah sebagai berikut: 

− Deregulasi korporasi dan gerakan modal yang tidak terbatas 
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− Privatisasi dan komodifikasi (commodification) atas berbagai jasa pelayanan publik 
dan aspek-aspek lain dari barang-barang milik bersama komunitas dan masyarakat 
global (global and community commons) seperti sebagian besar air dan sumber-
sumber hayati (genetic resources) 

− Pengintegrasian dan pengubahan (conversion) berbagai perekonomian nasional 
menjadi perekonomian yang sepenuhnya bertumpu pada produksi berorientasi 
ekspor (export oriented production) yang secara sosial dan lingkungan sangat 
berbahaya. 

− Pengembangan tingkat pertumbuhan berlebihan (hyper growth) dan eksploitasi tanpa 
batas atas sumber-sumber daya planet bumi, semata-mata demi memacu laju 
pertumbuhan tersebut. 

− Peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis 

− Penghancuran program-program nasional yang mencakup bidang sosial, kesehatan, 
dan lingkungan. 

− Penyeragaman kebudayaan global dan pengembangan secara intensif atas 
konsumerisme bebas tanpa kekangan (unbridle consumerism) (Laporan Kerja Komite 
Alternatif Internasional Forum on Globalization, 2003) 

Apa yang terjadi dalam ekonomi global di awal abad 21 ini? Sampai tahun 2003, 
perkembangan ekonomi global secara umum masih lemah meskipun meningkat 
dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia yang terjadi belum berhasil 
mendorong kenaikan yang signifikan pada laju pertumbuhan volume perdagangan dunia 
akibat terjadinya perang Irak, berjangkitnya wabah SARS, meningkatnya proteksionisme 
perdagangan dan gagalnya perundingan WTO di Cancun, Mexico. Seiring dengan 
berkurangnya kedua hambatan diatas, pada semester kedua tahun 2003, ekonomi global 
mulai membaik. Pada kelompok negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang 
tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin jelas, sementara di kawasan Eropa yang 
mengalami pertumbuhan yang sangat rendah di semester 1, di semester 2 mulai 
menunjukan peningkatan seiring meningkatnya kinerja global. Di kelompok negara-negara 
berkembang, wilayah Asia Pasifik terutama Cina, Vietnam dan India menunjukkan 
peertumbuhan yang paling tinggi diikuti kawasan Afrika dengan dukungan permintaan 
domestik dan ekspor. Khusus bagi negara ASEAN, kecuali Singapura dan Korea Selatan, 
meningkatnya perekonomian terutama masih didukung oleh konsumsi domestik. (Bank 
Indonesia, 2004). 

KRITIK TERHADAP EKONOMI GLOBAL 

Kritik terhadap globalisasi muncul dan berkembang sebagai akibat dari semakin meluasnya 
kerusakan yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi, yang telah berlangsung lebih dari lima 
abad. Bermula dari bentuk kolonialisme dan imperialisme. Saat ini globalisasi ekonomi telah 
memasuki era post-colonial, dimana salah satunya ditandai oleh model pembangunan 
berorientasi ekspor. Kekuatan penggerak globalisasi ekonomi itu tiada lain adalah ratusan 
bankdan korporasi swasta raksasa, yang mulai berkembang sejak Perang Dunia kedua. 
Seiring perjalanan waktu, mereka kian memperluas berbagai jaringan produksi, konsumsi, 
keuangan dan kebudayaan secara lintas batas. Kini, nyaris segala sesuatu yang kita makan, 
minum, kenakan, kendarai dan yang memberikan hiburan bagi kita merupakan produk-
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produk dari berbagai korporasi pencengkeram bola bumi (globe-girdling corporations).Upaya 
sistematis yang dilakukan oleh kekuatan ekonomi global untuk memperluas jangkauan 
pasarnya, kini berhasil dibungkus dan digulirkan ke seluruh penjuru dunia dengan nama dan 
citra baru. 

Pada tanggal 31 Januari sampai 5 Pebruari 2002, Forum Sosial Dunia (World Social Forum) 
mengadakan konperensi besar di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilia. Di forum itu 
kritik terdahap globalisasi dan agenda ekonomi-makro pro manusia disiarkan oleh 
beberapa tokoh seperti John Cavanagh, Walden Bello, Martin Khor, David Korten, Sara 
Larrain, Lori Wallach dan Victoria Tauli-Corpus. (Laporan Kerja Komite Alternatif 
International Forum on Globalization, 2003). 

Tulang punggung globalisasi ekonomi yang dimotori oleh perusahaan multinasional, tidak 
lain adalah bahwa hak kepemilikan basis-basis ekonomi ada pada pribadi (individu) dan 
tukarmenukar termasuk distribusi dilakukan oleh hukum pasar bebas. Dengan cara 
demikian peran negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat dan menjalankan 
keadilan, dalam ekonomi akhirnya juga dikurangi. Usaha-usaha kecil yang tadinya ikut 
berperan dalam roda perekonomian, di-informalkan. Sebaliknya korporasi justru dipuji-puji, 
bahkan diberi banyak subsidi dan privilege, sebagai pahlawan ekonomi. Secara sempit dapat 
dikatakan individuindividu berkekuatan kecil diadu di ring tinju pasar bebas dengan 
individu-individu korporasi global. 

Ekonomi global juga mengakibatkan hutang negara-negara sedang berkembang (NSB) 
makin membengkak. Salah satu penyebabnya, menurut para pengeritik globalisasi ekonomi 
adalah Bank dunia, yang dituding menjadi penyebab timbulnya jerat hutang (debt trap) yang 
melilit NSB. Hutang NSB terhadap swasta asing maupun pemerintah negara industri maju 
sejak tahun 70-an hingga sekarang masih merupakan masalah pembangunan yang sangat 
mendesak dan menjadi beban berat hubungan ekonomi internasional. (Ismawan, 2002) 

Sebagian besar pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar di NSB tidak segan-segan 
membayar mahal kepada para konsultan yang berasal dari negara industri maju untuk 
mendapat petunjuk dalam melaksanakan program restrukturisasi. Sedangkan NSB yang 
dilanda krisis ekonomi, seperti yang pernah dialami oleh Mexico, Brasil, Argentina, Rusia, 
Turki, Korea Selatan dan Indonesia pernah mengikatkan diri kepada Dana Moneter 
Internasional (IMF), untuk mendapat bimbingan dalam melakukan program penyesuaian 
struktural. Globalisasi ekonomi dibawah tatanan yang ada sekarang ini telah memperlebar 
jurang ketimpangan antara negara kaya dan miskin dan antara kaum kaya dan kaum miskin 
di banyak negara. 

Sebagai alternatif, para pengeritik ekonomi global menawarkan pemikiran bahwa tatanan 
ekonomi pro rakyat, seperti yang dirumuskan oleh tim dari International Forum on 
Globalization, agar diimplementasikan. The International Forum on Globalization (IFG) adalah 
sebuah aliansi yang terdiri dari 60 angota : diantaranya para aktifis, sarjana, ekonom, 
peneliti dan penulis, Aliansi ini dibentuk untuk mendorong munculnya berbagai pemikiran 
baru, jaringan kerja sama dan pendidikan publik dalam upaya menanggapi secara kritis 
berbagai persoalan globalisasi ekonomi. Pemikiran ekonomi pro rakyat ini sebenarnya 
bukanlah suatu hal baru. Mahatma Gandhi sudah lebih dahulu menganjurkan dan 
mengembangkan ekonomi rakyat. 
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Selanjutnya E. F. Schummacher mengangkatnya dengan konsep ekonomi Buddhis yang 
dimotori usaha-usaha skala kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan 
kebutuhan rakyat. (Laporan Kerja Komite Alternatif International Forum on Globalization, 
2003). 

GLOBALISASI DI INDONESIA DAN NSB 

Bagaimana globalisasi mempengaruhi perekonomian Indonesia serta negara-negara sedang 
berkembang (NSB) lainnya. Karena adanya interdependensi ekonomi, maka suatu gejolak 
yang terjadi di luar negeri akan berdampak pula di Indonesia atau NSB lainnya. Penguatan 
nilai Yen atau yang sering disebut “Yendaka” beberapa tahun yang lalu secara jelas 
berdampak di Indonesia, mengingat sekitar 40% dari total hutang pemerintah dalam 
denominasi Yen, sehingga beban hutang langsung membengkak. Di tahun 1986 total hutang 
Indonesia bertambah lebih dari USD 2,1 milyar akibat Yendaka, sedangkan pada tahun 
1993 bertambah kira-kira USD 1 milyar.(Basri, 1997) Penguatan nilai Yen juga merangsang 
PMA dari Jepang dan impor mereka. PMA Jepang telah merambah ke seluruh dunia dan 
semakin keras mengalirkan sebagian keuntungan dan bunga modal ke negara asalnya. 

Dalam era globalisasi ini, dominasi konsumen atas suatu produk telah menghilangkan batas 
territorial negara. Pada peta politik, perbatasan antar negara sangat jelas, namun pada peta 
kompetitif, perbatasan itu sebagian besar sudah hilang. Jarak geografis dan budaya telah 
menyempit dengan munculnya pesawat udara, mesin fax, sambungan telepon, komputer 
global dan siaran televisi satelit. Kemajuan ini memungkinkan perusahaan untuk 
memperluas pasar dan sumber pasokan serta mendapatkan tenaga kerja yang murah. 

Perusahaan di berbagai industri juga mengembangkan produk mereka dengan menggunakan 
perakitan global. Sebagai contoh, sebuah perusahaan Korea Selatan memproduksi sepatu 
dibawah kontrak Nike, L.A. Gear dan Reebok di pabriknya di Indonesia. Sebelumnya, 
mereka memproduksi sepatu-sepatu itu di Korea, tetapi ketika upah di Korea meningkat 
menjadi $ 800 per bulan, dibandingkan dengan di Indonesia $ 40 per bulan maka mereka 
memindahkan pabriknya ke Indonesia. Nike yang tidak memiliki fasilitas produksi sepatu 
sendiri telah mengadakan kontrak di kompleks Yue Yeun, Cina Selatan, yang juga 
memproduksi sepatu untuk Reebok, Adidas, Puma, L.A. Gear. Dibiayai oleh Taiwan, pabrik 
itu memperkerjakan 40.000 orang, 70 persen diantaranya wanita. (Ball & McCulloch, 
2001). Perusahaan itu juga memiliki pabrik-pabrik di Indonesia. 

Disamping usaha mencari pasokan komponen bahan baku dari luar negeri, banyak 
perusahaan berusaha memasarkan produk ke luar negeri. Mereka menyadari bahwa jika 
ingin berhasil, tidak dapat melakukan hal itu seorang diri. Oleh karena itu, mereka 
menggalang aliansi dengan perusahaan asing, bahkan kadang-kadang dengan pesaing, yang 
bertindak sebagai pemasok, penyalur, rekan bisnis atau rekan usaha patungan. Semuanya ini 
merupakan hasil, yang mungkin bagi sebagian orang agak mengherankan. Akan tetapi, mau 
atau tidak, setuju atau tidak, akan dialami dalam kehidupan di ekonomi global. 

Sebagai ilustrasi, agar mendapat gambaran yang jelas, kita perhatikan kasus Nestle. Nestle 
adalah perusahaan yang memproduksi makanan berbasis global, yang juga mempunyai 
pabrik di Indonesia. Mereka mempunyai kira-kira 400 pabrik yang tersebar di seluruh 
dunia, termasuk sebuah pabrik milk powder di New Guinea dan sebuah pabrik cookie di 



 
Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi,… 592 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Zimbabwe. Di Negara asalnya, Swiss, penjualan mereka hanya 2% dan staff di kantor 
pusatnya berasal dari 50 negara lain. (Heryanto, 2000) 

Persaingan dalam ekonomi global, tidak hanya pada produk berupa barang. Akan tetapi juga 
jasa dan persaingan itu bukan saja terjadi di arena internasional, bahkan di negeri 
sendiripun harus menghadapi saingan luar negeri. Untuk organisasi yang bergerak di bidang 
jasa, misalnya kesehatan atau pendidikan, sekarang harus menghadapi banyak kompetisi, 
bukan saja pesaing lokal, nasional bahkan sudah global. Sudah bukan rahasia lagi, rumah 
sakit dan dokter-dokter Singapura banyak mendapat pasien dari Indonesia. Di bidang 
pendidikan, hampir setiap hari dapat dibaca di surat kabar atau majalah, iklan atau promosi 
dalam bentuk lain dari sekolah sertauniversitas luar negeri yang ingin menjaring pasar di 
Indonesia. Banyaknya informasi dan kemudahan bagi calon siswa dan mahasiswa Indonesia 
yang ingin belajar di luar negeri merupakan salah satu bentuk persaingan mencari pasar bagi 
sekolah dan universitas di Indonesia akibat globalisasi. 

Sebagai contoh, salah satu iklan IDP Education Australia di majalah Studi OZ, edisi 
Indonesia, Vol. 1, No. 2, Juni 2000, halaman sampul belakang mengenai belajar di Australia 
yang isinya, IDP Education Australia menyediakan : 

1. Pemrosesan pembayaran ke universitas, akademi dan sekolah secara cuma-cuma 
2. Memberikan informasi yang luas dan tidak berpihak tentang sistem pendidikan di 

Australia 
3. Konseling dalam pilihan belajar. 
4. Membantu dalam memilih akomodasi yang tepat 
5. Pelayanan permohonan visa ke Kedutaan Australia 
6. Membantu dalam pengurusan International English Language Testing System 

(IELTS) 

Contoh negara tetangga lain yang menjadi tujuan pelajar Indonesia adalah Malaysia. 

Berbeda dari beberapa dekade yang lalu, Malaysia kini mulai menjadi salah satu tujuan 
utama pelajar asing yang ingin menimba ilmu di luar negeri. Selain biaya hidup yang relatif 
lebih murah dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat, alasan para pelajar asing 
untuk kuliah ke negara jiran tersebut disebabkan kebijakan pemerintahnya yang lebih 
membuka diri terhadap para pelajar asing. Tingginya minat pelajar asing kuliah di Malaysia 
juga didukung oleh adanya undang-undang pendidikan yang mengizinkan lembaga 
pendidikan asing untuk membuka cabang atau bermitra dengan perguruan tinggi setempat. 
Ini semua membuktikan bahwa selain produk berupa barang, di bidang jasa kesehatan dan 
pendidikan kita juga harus menghadapi pesaing-pesaing global di negeri sendiri. 

KESIMPULAN 

Di satu sisi globalisasi ekonomi terus berlangsung, sedang di pihak lain para pengritik 
globalisasi ekonomi menawarkan alternatif ekonomi pro rakyat. Di kedua kubu, baik yang 
pro maupun kontra mempunyai argumen-argumen yang melandasi bahwa pemikiran 
mereka demi kepentingan umat manusia. Bagi yang pro globalisasi ekonomi, usaha ini untuk 
memakmurkan manusia. Di sisi lain, kubu yang kontra, dengan mengacu pada semboyan 
Another World is Possible dari World Social Forum yang digelar dua kali di tahun 2001 dan 
2002 di Porto Alegre, Brazil, International Forum on Globalization (IFG) bermaksud 
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menjadikan A Better World is Possible sebagai media sosialisasi ke seluruh dunia mengenai 
berbagai alternatif yang mungkin ditempuh demi terwujudnya tata dunia baru yang adil dan 
mampu melayani semua umat manusia. 

Pertarungan antara kubu yang pro dan yang kontra globalisasi tidak hanya melibatkan 
negara, tetapi juga masyarakat global. Kekuatan utama mereka yang pro atau mendukung 
globalisasi terdiri atas aktivis kemanusiaan yang bergerak lintas negara. Mereka yang kontra 
atau menentang globalisasi melakukan demonstrasi, tetapi tidak sampai membawa implikasi 
kekerasan secara luas. Kenyataannya, globalisasi yang menuntut kompetisi tinggi membuat 
banyak penduduk bumi, terutama di negara berkembang semakin tersingkir. Prinsip the 
survival of the fittest, yang kuat akan bertahan, akibat kemajuan teknologi komunikasi dan 
transportasi mulai tergeser oleh the survival of the fastest, yang cepat akan bertahan. 

Bila globalisasi tidak dibendung, diperkirakan akan banyak orang menjadi korban. Di 
Negara berkembang angka kemiskinan dan kelaparan terus bertambah. Saat ini sekitar 770 
juta orang di dunia menderita kelaparan dan 800 juta lagi mengalami kelangkaan pangan. 
Jutaan anak meninggal setiap tahun akibat kekurangan gizi. Kesenjangan ekonomi antara 
negara kaya dan negara miskin sangat besar. Negara maju mengalami kelimpahan, sedang 
negara berkembang mengalami kelangkaan. (Kompas, 21/01/2004) Realitas buruk itu 
membuat kubu yang menentang ekonomi global, yaitu aktivis kemanusiaan mulai 
menggugat makna globalisasi dan saat ini mereka sudah menyebar ke seluruh negara dan 
benua. Kubu mana yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan pendukung dan 
penentang ekonomi global, hanya sejarah yang akan membuktikan. 
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Globalisasi dan Kapitalisme Global 

Kelompok yang kedua disebut dengan istilah "hiperglobalis." Orang-orang pada kubu ini 
menganggap bahwa globalisasi adalah proses yang baru sama sekali, yang terjadi selama 
10 tahun terakhir ini saja, dan telah mengubah dunia secara total dan radikal. Ia telah 
menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal, merobek pasar-pasar di belahan dunia 
mana pun, dan merobohkan dinding-dinding batas antarnegara. Buku The End of Nation 
State karya Kenichi Omahe sering dipakai sebagai manifesto para hiperglobalis. Posisi 
tengah diambil oleh David Held (Global Transformation, 2000) sebagai kelompok 
"transformatif." Benar globalisasi telah terjadi pada masa lampau, tetapi globalisasi yang 
sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor yang 
membedakan: velocity, intensity, dan extensity. 

Oleh karena tiga faktor ini maka globalisasi menimbulkan dampak yang jauh lebih 
dahsyat daripada masa sebelumnya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa globalisasi telah 
melabrak segala sesuatu sampai lumat sehingga tidak menyisakan kebudayaan lokal dan 
negara-bangsa sama sekali. Terjadi transformasi, bukan eliminasi atau anihilasi. Entah 
posisi mana yang diambil, globalisasi adalah sebuah gejala yang pada saat ini sungguh 
tidak terelakkan. Televisi dan koran membawa berita-berita dari segala sudut dunia ke 
meja; bukan hanya berita perang, tapi juga berita olahraga, fashion, musik, dan 
sebagainya. Orang kini bisa marah, sedih, dan gembira terhadap peristiwa-peristiwa 
yang tidak ia lihat dengan mata kepala sendiri. 

Sementara itu, produk-produk yang tidak bisa dibuat di Tanah Air, memenuhi rak-rak 
toko dan etalase. Mereka didatangkan dari segala penjuru dunia, dari minuman, sepatu, 
makanan, baju, celana, hingga mobil mewah. 

Dan tak boleh dilupakan, para pemburu saham. Setiap hari mereka menyaksikan harga 
saham turun-naik bukan hanya yang di Jakarta, tetapi juga di London, Frankfurt, Tokyo, 
dan New York. Orang dibuat tidak bisa tidur, atau sakit jantung gara-gara harga saham 
melonjak-lonjak. 

William Greider mengamati bahwa globalisasi yang terjadi seperti angin puting beliung 
itu pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah 
besar penduduk planet Bumi ini. Dalam bukunya One World, Ready or Not, The Manic 
Global Capitalism (1998), ia melontarkan tesisnya bahwa motor di balik globalisasi 
adalah yang disebutnya "kapitalisme global." 

Sesuai dengan watak dari kapitalisme yang rakus dan tak pernah puas, mereka beramai-
ramai menguras kekayaan dunia, masuk ke dalam kantung mereka, dengan 
memanfaatkan teknologi komputer, mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup 
bersama. Memang para kapitalis global itu telah memungkinkan penyebaran 
kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 persen dari penduduk 
bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: digital divide) 
menjadi kian menganga. 
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Siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para spekulan uang yang jumlahnya tidak lebih 
dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah George Soros), dan sekitar 
53.000 perusahaan multinasional (multi-national corporations) yang mempekerjakan 
sekitar enam juta orang di seluruh dunia. Harus ditambahkan di sini adalah institusi 
keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. 

Lembaga keuangan internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) 
secara langsung atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk 
membuka pasar di seluruh dunia yang sampai sekitar tahun 1970-an merupakan pasar 
yang tertutup. Menarik apa yang dikatakan oleh Edward Luttwak (Turbo Capitalism, 
1999) tentang peranan negara dalam proses penjarahan global ini. Kalau pada masa 20-
30 tahun yang lalu negara-negara terlibat dalam yang disebut geo-politics, pada masa 
sekarang yang terjadi adalah geo-economics. 

Negara-negara kini "berperang" dengan mengerahkan "pasukan" mereka yang terdiri 
dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang 
dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu 
saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata memenangi peperangan ini 
jika mereka berhadapan dengan negara yang belum maju. 

Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya angin puting beliung dari 
globalisasi yang merupakan kombinasi antara kekuasaan uang (kapitalis global) dan 
kekuasaan politik (negara). Pada tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan 
pasar-pasar di semua negara di seluruh dunia. Pada tingkat politik, terjadilah the death 
of democracy karena para politisi lebih suka menjamu para kapitalis mancanegara 
daripada konstituen mereka di dalam negeri. 

Pada tingkat ekologi, terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional. 
Pada tingkat kebudayaan terjadilah McDonaldization, sebuah istilah tentang serbuan 
kebudayaan global (Amerika?) yang menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang 
paling sempit. Ideologi yang dipakai untuk membenarkan semua itu disebut 
"neoliberalisme". 

*** 

AKAN tetapi, berbarengan dengan makin kencangnya derap globalisasi itu, makin 
gemuruh pula deru perlawanan terhadap globalisasi. Berbagai macam kelompok 
manusia dan LSM turun ke jalan pada setiap pertemuan atau konferensi tentang 
ekonomi global (G7, World Bank, IMF, WTO, dan sebagainya) entah di Seattle, Genoa, 
Praha, Davos, Bangkok, dan sebagainya. 

Pada "World Economic Forum" yang diadakan pada bulan Januari 2002 yang lalu di New 
York, bahkan penyanyi Bono dengan kelompok musiknya, U2, juga bergabung dengan 
para demonstran antiglobalisasi. Para demonstran yang amat militan itu tidak takut 
clash polisi dan tentara yang mengawal para kapitalis global. Wilayah konferensi-
konferensi yang didesain dengan mewah dan bergengsi berubah menjadi semacam 
medan perang, barisan tentara di satu pihak dan barisan demonstran di pihak lain. 
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Suatu hal yang baru sama sekali dari gerakan antiglobalisasi ini adalah bergabungnya 
kelompok-kelompok yang dalam spektrum ideologis lama dibagi menjadi "kiri" dan 
"kanan". Pembagian itu kini terasa tidak relevan lagi. 

Begitu banyaknya orang yang menjadi korban dari globalisasi: buruh, petani, intelektual, 
kaum perempuan, pejuang lingkungan hidup, dan sebagainya. Seorang sosiolog dari 
Inggris, Anthony Giddens, sampai menyatakan bahwa radical politics pada masa 
sekarang memang bukan lagi milik kelompok "kiri", bahkan mereka telah kehilangan 
monopoli atas kata "revolusi" (Beyond Left and Right, 1996). Semua saja yang terempas 
oleh gelombang globalisasi pasti akan bersatu menyingsingkan lengan baju dan menjadi 
revolusioner. Perbedaan agama juga menjadi lumer dalam kaitan itu. 

Indonesia, sebagai korban krisis finansial pada tahun 1997, pada hakikatnya telah 
menjadi sebuah contoh paling jelas bagaimana puting beliung globalisasi telah membuat 
negara ini menjadi berantakan. Indonesia kini menjadi salah satu negara pengutang 
terbesar di dunia. Indonesia ditinggalkan para investor asing yang menarik modal 
mereka lalu menyisakan lautan buruh menganggur. 

Sesuai dengan "rekomendasi" IMF, Indonesia harus menurunkan tarif impor, membuka 
pasar, menjual aset perusahaan milik negara, menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan 
sebagainya. Tidak heran kalau gerakan anti-globalisasi sebagai "radical politics" di 
Indonesia akan lebih radikal dibandingkan yang telah terjadi di Seattle, Genoa, atau 
Davos. 

 

Dr I Wibowo, Institute of Rural and Global Studies, Yogyakarta. 
Sumber: Kompas, Sabtu, 27 April 2002 
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Reposisi Birokrasi di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi 

Perubahan beserta implikasinya memunculkan fenomena yang kemudian disebut 
sebagai globalisasi. Makna globalisasi itu sendiri adalah sebagai suatu proses yang 
menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu sama lain atau saling 
terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, 
politik, teknologi, maupun lingkungan. 

Steiner dan Steiner (1994) melihat ada tiga faktor yang mendorong terjadinya 
perubahan global. Pertama, produk nasional kotor (GNP) dunia tumbuh dan meningkat 
dengan cepat, terutama di negara-negara maju. Kedua, revolusi dalam teknologi 
komunikasi. Ketiga, kekuatan-kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan-
perusahaan besar skala global. Dalam hal ini, tumbuh dan berkembangnya kekuatan-
kekuatan modal besar secara tidak tetap maupun pasar-pasar modal yang lebih efisien 
dalam menggunakan modal secara cepat; perbaikan dalam teknik-teknik manajemen; 
pengawasan inventaris yang lebih efisien; perbaikan teknik-teknik bagi pengawasan 
produk; dan pemahaman tentang bagaimana membuat sumber daya manusia lebih 
produktif. Kondisi ini dipercepat oleh situasi politik yang ditandai oleh runtuhnya 
komunisme dan revolusi teknologi komunikasi yang secara khusus menjadi katalisator 
perubahan tersebut. Namun demikian, pergerakan ke arah globalisasi bergantung pada 
dukungan tambahan, yakni: pemerintah dan perusahaan (Prawiro, 1998). Dalam 
globalisasi yang dipimpin oleh pemerintah (a government-led globalization), globalisasi 
cenderung dipandang secara ambivalensi. 

Pada satu sisi, pemerintah secara aktif mendukung globalisasi ekonomi dunia dengan 
ikut terlibat aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas, seperti AFTA 2003, 
APEC, maupun NAFTA. Namun, di sisi yang lain, tindakan ini juga disertai oleh 
kekhawatiran bahwa jika ekonomi dibuka terlalu lebar dapat memberi peluang bagi 
ekonomi asing untuk memainkan peran dominan dalam ekonomi nasional. 

Selain pemerintah, perusahaan juga memainkan peran penting dalam proses globalisasi 
ekonomi. Kemampuan perusahaan-perusahaan multinasional dalam membantu 
perluasan ekonomi global melalui perdagangan dan investasi, di luar kemampuan 
lembaga-lembaga politik, nasional dan internasional dalam mengarahkannya (Marcus 
dalam Gondolf, Marcus and Dougherty (ed.), 1991). 

Kritik terhadap teori keunggulan komparatif 

Globalisasi yang berlangsung saat ini, bersamaan dengan kebangkitan pemikiran 
neoliberalisme di dunia Barat yang berusaha "menggulung" kembali pemikiran 

Keynesianisme, yakni suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervensi Negara 
dalam kehidupan ekonomi. Bagi kaum neo-liberal, prinsip-prinsip Ricardo dan Smith 
mempunyai relevansi kontemporer. 
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Bagi mereka, kaum pedagang komersial harus diperbolehkan untuk mempertukarkan 
uang dan barang-barang tanpa menghadapi hambatan-hambatan nasional. Mereka yakin 
hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan 
pemanfaatan sumber-sumber, tenaga kerja, dan modal secara efisien. 

Proteksionisme bagi kaum neo-liberal dipandang sebagai jeritan kaum vested interest 
dalam masyarakat, mendistorsi permintaan pasar, dan secara artifisial menurunkan 
harga serta meningkatkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, proteksionisme harus 
ditentang oleh negara demi kepentingan nasional. Landasan yang digunakan acuan 
kelompok ini di dalam mendorong perdagangan bebas adalah teori keunggulan 
komparatif. Menurut mereka, hendaknya negara-negara melakukan spesialisasi barang-
barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh negara dengan harga yang paling murah 
berdasarkan faktor-faktor keunggulan yang mereka punyai. Barang-barang ini nantinya 
akan ditukar dengan barang lain yang dihasilkan oleh tempat lain dengan harga yang 
lebih murah. 

Namun demikian, relevansi kontemporer teori ini telah mulai dipersoalkan. Setidaknya 
ada tiga keberatan terhadap teori ini. 

Pertama, asumsi yang digunakan Ricardo dan Smith adalah modal tidak bergerak 
(immobile) dan hanya disediakan untuk kepentingan nasional. Padahal saat ini, investasi 
dapat mengalir ke seluruh dunia dengan cepat dan tidak lagi semata-mata didasarkan 
pertimbangan nasional. Kedua, gagasan tentang negara-negara nasional dan berdaulat 
yang dipertukarkan satu sama lain seperti unit-unit ekonomi yang berlainan, menjadi 
anakhronisme. Saat ini, perdagangan dunia didominasi oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional dan peran negara secara signifikan telah mulai berkurang. Ketiga, 
kerusakan tatanan yang terjadi secara terus-menerus dalam tatanan perdagangan 
multilateral. Sifat perdagangan internasional yang semakin kompetitif telah mendorong 
pemerintah menjauhi prinsip-prinsip pasar bebas. 

Walaupun hambatan bea masuk telah dihilangkan, namun muncul hambatan lain di luar 
nontarif, seperti misalnya kuota impor, dan seandainya hambatan tarif dan nontarif ini 
pun dibongkar, pasar tetap tidak akan menjadi bebas dalam pengertian yang lebih 
bermakna, karena kemampuan perusahaan-perusahaan transnasional untuk 
mengendalikan dan mendistorsi pasar. 

Proliferasi persetujuan-persetujuan perdagangan bebas dan asosiasi yang ada, seperti 
NAFTA, APEC, dan GATT (sekarang WTO) serta organisasi-organisasi internasional 
seperti G7, IMF, dan Bank Dunia merupakan indikasi pengaruh internasionalisme 
liberal. Organisasi-organisasi ini merupakan badan transnasional yang kuat dalam 
mewujudkan liberalisme perdagangan bebas. 

Sementara itu, para pengkritik lembaga-lembaga ini mengatakan bahwa lembaga-
lembaga ini memaksakan resep pembangunan yang berlaku umum untuk semua negara, 
terlepas dari kondisi lokal. Selain itu, resep-resep yang mereka tawarkan tentang 
perdagangan bebas sering tidak diimbangi oleh perilaku mereka, sehingga menimbulkan 
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keraguan besar mengenai sejauh mana internasionalisme liberal dapat menjustifikasi 
perdagangan bebas. 

Memudarnya peran negara 

Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi berakibat pada semakin menipisnya peran 
negara bangsa. Negara-negara bangsa tidak lagi memiliki sumber-sumber tanpa batas 
yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk mewujudkan ambisi mereka (Ohmae, 
1995). Dalam globalisasi dan liberalisasi yang terjadi saat ini, peran negara secara 
meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-
aktor nonteritorial, seperti perusahaan-perusahaan transnasional, gerakan-gerakan 
sosial transnasional, maupun organisasi-organisasi internasional (Keohane dan Nye, 
1977). 

Dalam kondisi seperti ini, negara harus beradaptasi dengan tuntutan dunia yang telah 
mengalami globalisasi. Bagaimanapun negara merupakan elemen yang penting dalam 
pembangunan sosial dan ekonomi, bukan pemberi langsung bagi pertumbuhan, tetapi 
sebagai mitra, katalis, dan fasilitator. Oleh karena itu, negara yang efektif adalah sangat 
penting untuk memberikan barang-barang dan jasa, dan sekaligus aturan-aturan dan 
lembaga-lembaganya dapat mendorong pasar berkembang dan rakyat dapat hidup sehat 
dan bahagia. 

Di sinilah arti penting dilakukannya reposisi birokrasi mengingat negara merupakan 
satusatunya institusi yang dapat berfungsi menangkal krisis ekonomi dengan cara 
membatasi distorsi pasar, dan meniadakan ketidakstabilan yang melekat dalam sistem 
pasar. Dalam kasus seperti ini, negara kemudian berperan sebagai capitalist development 
state (Johnson, 1983). Agar negara mampu menjalankan peran tersebut secara efektif, 
maka dibutuhkan dua strategi pokok menurut Bank Dunia, yakni mengimbangi peran 
negara dengan kapabilitasnya dan meningkatkan kapabilitas negara dengan menyegarkan 
kembali atau reinvegorating lembaga-lembaga publik. 

Peran negara sebagai capitalist development state membutuhkan entrepreneurial 
bureaucracy, yaitu suatu birokrasi yang mempunyai etos entrepreneurial tertentu 
seperti dorongan untuk selalu mencari perubahan dan mengeksploitasi perubahan serta 
menjadikannya sebagai peluang (Drucker, 1985). Oleh karena itu, perlu dilakukan 
reinvention government, yakni suatu perubahan mendasar dalam organisasi dan sistem 
publik guna menciptakan peningkatan yang dramatis dalam hal efektivitas, efisiensi, 
adaptasi dan kemampuan inovatif. Perubahan ini dapat dilakukan melalui perubahan 
tujuan, insentif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, dan budaya (Osborne dan Plastrik, 
1992). 

 

DR BUDI WINARNO, Dosen Fisipol UGM, Yogyakarta 

Sumber: Kompas, 30 April 2002 
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Globalisasi, Kapitalisme Global, dan Matinya Demokrasi 

Oleh: I Wibowo 

 

PADA suatu pagi yang teduh di tahun 1994, aku duduk di samping Rob Johnson di Kantor 
Soros Fund Management yang terletak di Seventh Avenue, New York. Aku melihat 
bagaimana dia bekerja. Sepanjang pagi Johnson tidak hentinya omong-omong dengan 
perusahaan-perusahaan di London, Sydney, Zurich, Chicago, dan perusahaan Amerika, 
sambil melakukan perdagangan. Beli 50 juta dollar Australia di Sydney. Lepaskan sebuah 
posisi seharga 100 juta dollar AS pada saham Standard & Poors. Jual ribuan kontrak untuk 
obligasi Jerman di London dan Zurich. Mengurangi posisi perak seharga 10 juta dollar AS. 

"Cerita ini merupakan sepenggal kisah dari orang-orang yang terlibat dalam jual-beli surat 
berharga, termasuk uang. Uang jutaan dollar diputar dan diedarkan begitu saja seperi 
barang mainan. "Kata Johnson, "Semua ini belum seberapa. Saya hanya bermain-main saja. 
Tetapi, ketika saya bermain, saya mendapatkan feeling nada dari pasar." Pagi itu pasar memang 
sedang menunggu pengumuman kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Diharapkan akan 
terjadi perburuan obligasi setelah pengumuman itu. Sementara itu, para traders saling tukar 
informasi mengenai pasar lokal. Ada juga yang berteori akan datangnya permainan besar, atau 
berceloteh tentang Fed yang tak mau ambil tindakan." 

Kisah di atas dituturkan oleh William Greider dalam bukunya yang berjudul One World, 
Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism untuk memberi ilustrasi betapa mudahnya 
pada zaman globalisasi seperti saat ini uang berpindah dari satu tempat di dunia ke tempat 
di dunia yang lain hanya lewat gagang telepon. Pada zaman dulu (50 tahun yang lalu?) tidak 
mudah orang memindahkan uang dari satu negara ke negara yang lain. Bukan hanya 
pemindahan itu akan melibatkan prosedur administratif, tetapi juga teknologi pada waktu 
belum memungkinkan sebuah transaksi pada tingkat detik. Piranti komputer yang didukung 
oleh teknologi komunikasi satelit membuat transaksi uangberapa pun besarnya-menjadi 
sangat cepat, dan murah. Dalam kisah di atas Johnson diobservasi oleh Greider cuma 
"omong-omong" dan tentu sambil tertawa-tawa ketika ia melepas dan membeli uang dalam 
hitungan jutaan dollar. 

Harap dicatat, dalam dunia modern sekarang "uang" memang bukan alat tukar lagi, 
melainkan sudah menjadi barang dagangan seperti sabun, gula, daging, dan sebagainya. 
Orang kini dapat mendapat gelar "pedagang valas" artinya ia bekerja sebagai orang yang 
jual-beli valuta asing (dollar, mark, yen, dan sebagainya). Yang lebih mengagumkan lagidan 
pada tingkat yang lebih canggih-yang diperdagangkan bukan lagi "uang" yang biasa kita lihat 
berupa lembaran-lembaran kertas. Dapat disebut misalnya: bonds, stocks, commercial 
notes, dan seterusnya. Lagi pula orang tidak hanya dapat mengadakan transaksi pada saat 
ini (sekarang), juga untuk masa nanti. Dengan demikian, perputaran uang menjadi semakin 
rumit, dan sudah barang tentu makin sulit dibayangkan oleh orang awam. 

Dalam situasi seperti ini tidak heran bahwa perdagangan uang saat ini seperti video game. 
Orang tinggal mengawasi loncatan-loncatan cursor pada layar monitor, dan dengan sekali 
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menekan tombol, jutaan dollar telah berpindah pemilik. Ketegangan dan kegembiraannya 
tidak kalah dengan yang dirasakan anak-anak yang main video game. Dengan cara seperti 
ini-kurang-lebih-George Soros "menghajar" mata uang Inggris pada tahun 1992. Pada hari 
yang disebut Black Wednesday itu Soros menjual sterling sejumlah 10 milyar dollar AS. 
Poundsterling yang diperdagangkan sekitar 2.85 pound terhadap mata uang Jerman (D-
mark) meluncur mendekati ambang batas ERM sebesar 2.77. Untuk mempertahankan 
poundsterling, Bank of England harus mengeluarkan 15 milyar dolar AS. Tetapi, ini harus 
dibarengi juga dengan menaikkan suku bunga. Yang terakhir ini tidak mungkin dilakukan. 
Maka Pemerintah Inggris mengaku kalah, Inggris ke luar dari exchange rate system. Imbas 
lainnya, Chancellor of the Exchequer (semacam Menteri Keuangan), Norman Lamont, 
mengundurkan diri. Imbas lebih jauh: Inggris hingga hari ini tidak masuk dalam ERM. Dari 
permainan ini Soros beroleh laba 950 juta dollar AS. 

Permainan video game seperti ini terulang lagi pada tahun 1995 ketika mata uang peso dari 
Mexico juga menderita serangan yang serupa. Dan pada tahun 1997 terulang lagi, dan kali 
ini salah satu "korban"-nya adalah Indonesia. George Soros dan pedagangpedagang lainnya 
(yang jumlahnya konon cuma 200.000) tidak sadar betapa berbahayanya permainan 
mereka, bahwa permainan yang mereka jalankan itu mempunyai dampak yang amat dahsyat 
bagi kehidupan ratusan juta manusia. Seperti kita alami sendiri, akibat krisis finansial ini 
terjadilah kebangkrutan perusahaan-perusahaan, dan ini diiringi dengan pemutusan 
hubungan kerja jutaan buruh. 

Mengapa pemerintah tidak sanggup menahan serangan? Bukankah pemerintah/Negara 
memiliki cadangan dana yang besar? Memang hal ini dapat dibenarkan kurang-lebih 20 
tahun yang lalu. Pada tahun 1983, misalnya, lima bank sentral (Amerika Serikat, Jerman, 
Jepang, Inggris, dan Swis) bersama-sama menguasai cadangan devisa sebesar 139 milyar 
dollar AS, sementara uang yang beredar di pasar uang cuma sebesar 39 milyar dollar AS. 

Dengan kata lain, kekuatan pertahanan bank sentral (digabung) masih lebih besar daripada 
kekuatan pasar dengan perbandingan 3:1. Tetapi, hanya dalam waktu tiga tahun, pada 1986, 
keduanya telah mencapai titik seimbang. Pada 1992 perimbangan ini telah bergeser. Kelima 
bank sentral hanya memiliki cadangan sebesar 278 milyar dollar AS sementara di pasar 
beredar sebesar 623 milyar dollar AS. Para pedagang di pasar kini memiliki kekuatan 2:1 
terhadap bank sentral. 

Maka benar ucapan seorang konsultan keuangan internasional yang melukiskan apa yang 
terjadi di pasar uang internasional seperti pertarungan antara penduduk desa lawan gajah: 
"Sia-sia saja melawan pasar karena cadangan yang dimiliki bank sentral itu sedemikian 
kecilnya. Sungguh kecil. Gajah-gajah menerjang bukit dan penduduk melawannya dengan 
sumpitan. Gajah-gajah itu adalah orang yang punya duit. Mereka dapat merontokkan mata-
mata uang dan dapat membuat bank-bank sentral tidak berkutik. 

*** 

PASAR mata uang hanya satu wujud globalisasi ekonomi. Faktor lain yang tidak bisa 
dilupakan di sini adalah "penanaman modal asing" atau Foreign Direct Investment (FDI). 
Sebagaimana telah dicatat oleh sejarah, penanaman modal asing sebenarnya bukanlah suatu 
hal yang baru sama sekali. Ia sudah dimulai sejak Abad Pertengahan, tetapi yang benar-
benar dapat dikatakan perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis penting muncul pada 
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abad ke-16 (East India Companies milik Inggris dan Belanda) dan terus berkembang hingga 
hari ini. 

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi melintasi batas teritorial negara ini disebut 
multinational corporations (MNC). Menurut catatan Held et al., Pada tahun 1998 terdapat 
sekitar 53.000 MNC di seluruh dunia yang mempunyai anak perusahaan 450.000 dengan 
nilai perdagangan 9,5 trilyun dollar AS. Beberapa ratus MNC terbesar mempekerjakan 
sekitar enam juta buruh di seluruh dunia. Globalisasi produksi benarbenar sudah 
merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak lagi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan 
ini mempunyai markas di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang (36.380) dan sebagian kecil 
bermarkas di negara sedang berkembang (7.932) Beberapa nama dapat disebutkan di sini: 
General Motors, Royal Dutch/ Shell Group, Exxon, Ford Motor, IBM, Mobil, British 
Petroleum, Toyota Motor Corporation, General Electric, Daimler-Benz, American 
Tel&Tel, Volkswagen, Hitachi, FIAT, Siemens, Philips, Unilever, Nissan Motor, dan 
sebagainya. Di Indonesia perusahaan Unilever (Belanda/Inggris) menyentuh kehidupan 
sehari-hari karena perusahaan inilah yang memproduksi sabun Rinso, pasta gigi Pepsodent, 
dan sabun Lux. Tak dilupakan perusahaan Nestl_ yang menjual kopi dan susu bubuk untuk 
bayi. 

Kehebatan dari MNC kiranya bukan hanya karena statistik ekonomi yang disebut di atas. 
Yang menyebabkan MNC disegani oleh banyak pemerintahan di dunia adalah bahwa MNC 
mampu mengadu negara satu dengan negara yang lain, politisi satu melawan politisi yang 
lain, memilih mana yang memberikan syarat-syarat yang lebih ringan. Jadi, MNC itu bisa 
datang kepada kepala-kepala pemerintah, lalu menawarkan lapangan pekerjaan, investasi di 
bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu mereka akan melihat siapa yang 
mampu memberi penawaran tertinggi. Jika sebuah Negara menetapkan upah buruh yang 
tinggi, atau pajak yang tinggi atau syarat-syarat ketat dalam mendirikan pabrik, maka 
mereka akan "mengancam" negara tersebut akan ke luar dari wilayahnya. 

Yang paling krusial adalah masalah pajak perusahaan. MNC akan menuntut pajak yang 
rendah, dan kalau tuntutan ini tidak dihiraukan, maka MNC akan angkat kaki. Padahal, uang 
dari pengumpulan pajak merupakan syarat bagi sebuah nation-state untuk menjalankan 
fungsinya yang banyak itu. Misalnya, Menteri Keuangan Jerman Oskar Lafontaine, berusaha 
untuk menaikkan pajak pada perusahaan-perusahaan Jerman pada 1999. Berita ini langsung 
mendapat tentangan dari beberapa perusahaan besar, seperti Deutsche Bank, Dresdner 
Bank, Asuransi Allianz, BMW, Daimler-Benz, dan RWE, kelompok industri enerji. 
Semuanya mengancam akan memindahkan investasi mereka atau pabrik mereka ke negara 
lain, jika kebijakan pemerintah tidak dapat mereka terima. Oskar Lafontaine memang tidak 
mau takluk kepada tuntutan mereka, maka ia memilih untuk mengundurkan diri. 

Di samping pajak, perusahaan MNC biasanya juga akan menekan negara di bidang kebijakan 
perburuhan. Sebagai sebuah organisasi yang semata-mata didorong oleh motifmotif 
mengeruk profit sebesar-besarnya, perusahaan MNC tentu sangat memperhitungkan 
masalah labour cost ini. Perusahaan-perusahaan bertaraf internasional itu, pertama-tama, 
akan memilih negara yang memiliki pasar tenaga kerja yang murah. Kalau syarat ini sudah 
terpenuhi, perusahaan MNC akan melihat bagaimana kebijakan negara di bidang tenaga 
kerja. Mereka akan melihat apakah sebuah negara memiliki kebijakan yang membela buruh. 
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Kalau sekiranya ada kebijakan seperti itu, mereka akan melihat sejauh mana negara 
membela hak-hak buruh. Misalnya, adakah peraturan mengenai upah minimum, adakah 
peraturan ketat mengenai tempat kerja, adakah peraturan ketat mengenai tunjangan dan 
santunan kepada buruh, adakah peraturan ketat mengenai pemogokan oleh buruh, adakah 
peraturan gampang untuk memutuskan hubungan kerja, dan seterusnya. Tentu yang paling 
diperhatikan adalah: apakah di Negara itu ada serikat buruh. 

Kalau ingin mengetahui bagaimana para investor menilai negara-negara, lihat daftar yang 
dibuat oleh sebuah lembaga konsultasi internasional, PERC (Political and Economic Risk 
Consultantcy). Ada sebelas syarat agar negara dapat disebut sebagai investor friendly: (1) 
biaya sewa; (2) beban pajak; (3) kualitas sistem perpajakan; (4) ada/tidaknya 
monopoli/kartel; (5) persaingan pemerintah dan swasta; (6) birokrasi; (7) kemudahan 
mendirikan usaha; (8) hambatan untuk impor; (9) pelanggaran hak kekayaan intelektual 
(HKI); (10) perlindungan hukum atas HKI; (11) daya saing regional. 

Sebelas syarat ini jelas mengacu kepada sejauh mana negara mengurangi campur tangannya 
dalam ekonomi. Butir 2, 3, dan 8 mengukur sejauh mana membebaskan para investor itu 
bebas bergerak: pajak yang rendah, tarif impor yang rendah. Butir 6 dan 7 sangat berkaitan, 
dan jelas mengacu kepada negara: semakin berbelit birokrasi, semakin tinggi campur tangan 
negara. Urusan mendapatkan lisensi yang paling disorot sebagai cengkeraman negara paling 
menakutkan investor. Cuma butir 9 dan 10 saja yang menginginkan peran aktif dan agresif 
dari negara untuk memerangi para pembajak. 

*** 

SEJAUH ini, sekurangnya ada dua hipotesa mengenai dampak globalisasi ekonomi pada 
negara. Hipotesa yang pertama adalah hipotesa yang dramatis, yang dikemukakan oleh 
Kenichi Omae. Ia berpendapat bahwa akibat dari globalisasi-dirumuskan sebagai gempuran 
dari Four I-s-akan lenyap yang disebut nation-states. Hipotesa ini memang cocok untuk 
dikatakan sebagai "dramatis" karena ia meramalkan suatu yang hal yang menakutkan yang 
menimpa sesuatu yang besar. Secara empiris-sekurang-kurangnya hingga tahun 2002 ini-
belum ada nation-state satu pun yang bubar. Negara-bangsa masih berdiri, bahkan di 
beberapa tempat di dunia malah ada tuntutan baru untuk mendirikan negara-bangsa (Aceh, 
Papua, Kurdi, Taiwan, dan seterusnya). Negara-bangsa memang mengalami tekanan luar-
biasa, yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, tetapi negara-bangsa tidak bubar. 

Hipotesa kedua yang dikemukakan oleh Noreena Hertz (Silent Takeover and the Death of 
Democracy) kiranya lebih masuk akal. Ia mengatakan bahwa akibat globalisasi ekonomi, akan 
terjadilah the death of democracy. Para pemimpin negara saat ini, demikian kata Hertz, 
memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka ternyata lebih sibuk untuk "melayani" pelaku 
bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara yang masih memperhitungkan 
para pemilih dalam negeri (domestic constitutent), tetapi justru demi memuaskan para 
konstituen inilah para pemimpin akan melakukan apa saja asal para kapitalis yang yang telah 
mengglobal itu mau datang di negaranya. Tentu saja para pemimpin bersaing satu sama lain 
karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan dan menyediakan 
syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka. 

Dengan demikian boleh ditanyakan: kepada siapa pemimpin negara itu mengabdi? Mengabdi 
konstituen/rakyat, atau mengabdi kapitalis global? Arah jawaban tampak menunjuk kepada 
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kemungkinan kedua. Para pemimpin negara pada khirnya memang tidak berbeda dari 
salesman atau makelar-demikian ucapan Heertz. Mereka menjajakan negaranya, dengan 
tawaran-tawaran yang menggiurkan: lalu-lintas mata uang yang bebas, pajak yang rendah, 
buruh yang terkontrol, dan sebaganya. Dengan kata lain, pemimpin negara itu benar-benar 
telah "menjual" negaranya kepada kapitalis global demi kursi empuk yang mereka nikmati. 
Demokrasi telah mati! Pemimpin negara (PM atau Presiden) yang tampaknya dipilih oleh 
rakyat, dan untuk mengabdi rakyat, telah membelokkan untuk kepentingan diri sendiri dan 
kelompok kapitalis global yang tidak memilihnya. Ini tidak berarti bahwa sistem atau 
mekanisme demokrasi telah mati. Semua itu masih tetap ada, tetapi itu hanya merupakan 
kamuflase. Partai-partai politik tidak hilang, pada periode yang ditentukan tetap ada 
kampanye pemilu, tetap ada pemilihan umum. Ketika diumumkan pemenang pemilu, rakyat 
ikut bersorak-sorai, gembira. Tetapi, di balik itu semua, rakyat sebenarnya hanya disuguhi 
sebuah pertunjukan teater saja. Yang ada di balik layar adalah pertarungan antar kapitalis, 
dan partai-partai itu akan mengadakan deal dengan para kapitalis. Kemenangan sebuah 
partai, pada akhirnya, adalah kemenangan sebuah kelompok kapitalis tertentu. Tentu saja 
dalam hal ini suap-menyuap menjadi kegiatan yang paling esensial. 

Maka, atas dasar deal dengan kapitalis inilah, disusun sebuah kebijakan. Sebagai kasus par 
excellence adalah rontoknya kebijakan welfare state di Eropa Barat. Sampai tahun 1980-an, 
tidak ada satu pun partai di Eropa Barat yang berani mengutik-utik masalah yang amat 
sensitif, seperti pendidikan, kesehatan, pensiun hari tua. Tetapi, sejak "sukses" reformasi 
ekonomi di Inggris pada dekade tahun 1980 di bawah Margaret Thatcher, satu per satu 
partai-partai di Eropa Barat mengambil alih "Thatcherisme". Karena welfare state dipandang 
sebagai sebab-musabab takutnya para investor membawa modalnya masuk ke Inggris, 
Thatcher, dan Partai Konservatif-nya melepaskan kebijakan welfare state. Karena 
keberaniannya melayani para kapitalis global maupun lokal, Thatcher sungguh berhasil 
duduk di kursi Perdana Menteri selama 12 tahun, sebuah rekor terpanjang dalam sejarah 
politik di Inggris. 

Para politisi tentu saja tidak mau terang-terangan mengakui bahwa mereka telah "menjual" 
negara demi kursi empuk. Mereka akan membuktikan dengan angka-angka statistik bahwa 
dengan kebijakan-kebijakan yang baru yang mereka buat, ekonomi bangsa telah makin 
membaik. Mereka juga akan menyodorkan angka-angka statistic yang memperlihatkan 
betapa indikator-indikator ekonomi terpenting telah menunjukkan angka positif: 
pengangguran rendah, inflasi rendah, ekspor meningkat. Yang paling ditonjolkan tentu saja 
angka economic growth yang positif. 

Di Dunia Ketiga, dampak dari kapitalisme global tidak kalah dahsyat, malah lebih. Semua 
tata-cara demokratis dilaksanakan dereka akan membuktikan dengan angka-angka statistik 
bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang baru dengan tertib: ada banyak partai, pemilihan 
umum yang teratur, pergantian pemimpin oleh rakyat. Tapi, setelah terpilih, para elite 
partai tidak lagi peduli dengan konstituen yang memilihnya, melainkan sibuk melayani 
kebutuhan dan kepentingan kapitalis global maupun lokal. 

Contoh yang paling dekat adalah negara kita, Indonesia. Hubungan antara elite penguasa 
dengan kapitalis lokal maupun global selama masa pemerintahan Soeharto sudah menjadi 
legenda. Sebagaimana diketahui oleh semua, terjadilah hubungan simbiosis yang saling 
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menguntungkan antara pelaku binis (kapitalis) dan elite pemimpin (baca: keluarga Cendana) 
dan birokrat-birokrat negara. Pada masa segera sesudah jatuhnya rezim Soeharto, keadaan 
itu diringkas oleh para demonstran dengan sebuah akronim: KKN. 

Tetapi, sebutan ini masih belum menggambarkan situasi sebenarnya. Begitu parahnya 
penetrasi kapitalisme pada masa pemerintahan Soeharto, sehingga sulit sekali untuk 
memberi nama untuk rezim yang rutin setiap lima tahun sekali mengadakan pemilihan 
umum dan pemilihan presiden, namun nyaris tidak menghiraukan nasib rakyat, bahkan 
menindas hak-hak warganegara. Para elite pemimpin di sini lebih dari sekadar seorang 
salesman atau makelar, melainkan sudah benar-benar menjadi entrepreneur atau 
pengusaha. Komoditas yang dijualbelikan tidak lain adalah negara itu sendiri. 

*** 

"BERSATULAH kaum buruh seluruh dunia!" demikian kalimat akhir dari dari "Manifesto 
Komunis" yang ditulis oleh Karl Marx 200 tahun yang lalu. Slogan yang telah menggetarkan 
banyak orang di seluruh dunia ini, dan membangkitkan organisasi perlawanan yang 
menakutkan, kini tinggal lamat-lamat terdengar. Sebagai gantinya terdengar slogan lain yang 
makin lama makin nyaring. Bukan "Bersatulah para kapitalis di seluruh dunia," tetapi dalam 
bahasa yang lebih halus: free market. Kalau Marx dulu melahirkan istilah "komunisme" untuk 
cita-citanya, maka istilah "neoliberalisme" kini dipakai oleh para penganjur free market. 
Mereka berpendapat bahwa dunia ini akan makmur dan sejahtera, bahkan bebas, jika ada 
pasar bebas. 

Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa ideologi neoliberalisme itu tidak hanya 
disebarkan oleh para pelaku bisnis, oleh para kapitalis, tetapi juga oleh institusi 
internasional, seperti IMF, World Bank, World Trade Organization. Satu per satu mereka 
menuntut dilaksanakannya pasar bebas. IMF, misalnya, menuntut negara-negara yang dalam 
kesulitan finansial dan dalam "perawatannya," untuk membuka pasar negara yang 
bersangkutan, diiringi dengan privatisasi perusahan milik negara, dan memangkas subsidi. 
Walaupun ia merupakan sebuah wadah perjanjian multilateral, World Trade Organization 
mempunyai kekuasaan untuk mengawasi negara-negara mana yang tidak menjalankan pasar 
bebas, bahkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran. Lewat WTO ini lah 
pertanian mengalami penetrasi sistematis, dan hak kekayaan intelektual dijadikan alat 
pemerasan. 

Ideologi neoliberalisme memang berakar pada ekonomi neo-klasik, yang menuntut 
kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari campur tangan negara. 
Negara mereka anggap sebagai penghalang berjalannya mekanisme pasar, dan dengan 
demikian penghalang terwujudnya pertumbuhan ekonomi (economic growth). Dua tokoh 
utama yang dapat dianggap sebagai moyang atau dedengkot neoliberalisme: Milton 
Friedman yang harus melawan ekonomi Keynesian, dan Frederick von Hayek yang harus 
melawan ekonomi terencana dari negara komunis. Serangan mereka terhadap peranan 
negara dalam ekonomi memang mematikan dan meyakinkan. Neoliberalisme dengan 
sendirinya anti-welfare state dan developmental state. 

Kapitalisme dan kapitalisme global memang tidak mungkin beroperasi tanpa asumsi pasar 
bebas. Hanya dengan adanya pasar bebas maka mata uang dapat keluar-masuk sebuah 
negara. Begitu pula perdagangan internasional, maupun penanaman modal asing. Tetapi, 
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ketika tuntutan "pasar bebas" menjadi ajaran, bahkan ideologi, maka ia cenderung akan 
menjadi selimut yang menyembunyikan realitas yang lebih luas dan lebih kompleks. Intinya 
adalah campur tangan negara itu. Sementara mereka menuntut pasar bebas, tetapi diam-
diam mereka tetap saja menadahkan tangan kepada negara. Semua ekonom tahu, bahwa 
bahwa mekanisme pasar tidak dapat mengatasi sendiri market failure dan perlu bantuan 
negara. Begitu pula mereka menuntut negara sebagai lender of the last resort ketika terjadi 
moral hazard, sebuah kerugian yang harus dibayar oleh para kapitalis tetapi dibebankan 
kepada rakyat pembayar pajak. 

Ideologi neoliberalisme akan mati-matian menolak intervensi negara, dan kalau toh ada dia 
tidak secara suka rela mau mengakui peran negara. Dalam rangka pembicaraan tentang 
negara dan demokrasi, tampak kamuflase lain yang lebih besar. Hampir semua ekonom 
neoliberal berpendapat bahwa sistem ekonomi pasar secara niscaya akan mendorong 
munculnya demokrasi. Alasannya, hak milik pribadi yang menjadi landasan ekonomi 
kapitalis hanya terjamin oleh insitusi politik yang demokratis. Fukuyama dengan bukunya 
The End of History memaklumkannya secara meriah. Tetapi, seperti yang sudah kita 
bicarakan di atas, globalisasi ekonomi yang didasarkan atas prinsip pasar bebas, malah 
menghasilkan the death of democracy! Para kapitalis ternyata mencoba, secara diam-diam, 
selangkah demi selangkah, memperlemah institusi demokrasi, dan kalau mungkin, 
mengubahnya menjadi institusi politik yang tidak demokratis. Pada beberapa kasus (paling 
jelas: Singapura dan Cina) mereka malah seakan-akan menemukan sarang yang nyaman di 
kandang institusi politik yang otoriter. Stabilitas politik-entah bagaimana mencapainya-
mereka puji, dan dimasukkan dalam urutan puncak daftar pemeringkatan negara-negara 
yang investor friendly. 

Bagi Indonesia yang kini tengah membangun institusi demokrasi ("transisi ke demokrasi"), 
kiranya menjadi jelas faktor apa saja dan aktor apa saja yang dapat menjadi penghalang pada 
ketika ini. Dalam keadaan diperlemah oleh IMF dan kreditor-kreditor internasional, 
Indonesia saat ini tidak lebih dari sebuah ladang perburuan para kapitalis global yang siap 
menyergap aset kekayaan di dalamnya, termasuk aset nasional. Para elite politik-eksekutif, 
legislatif, bahkan yudikatif-mengalami kesulitan besar untuk bisa menahan godaan dan 
rayuan para kapitalis untuk menegakkan demokrasi. Mumpung institusi demokrasi masih 
lemah, demikian mereka berpikir, mengapa tidak ambil kesempatan untuk mengeruk 
keuntungan? Terjadilah konspirasi kotor antara pemegang kekuasaan dan pemegang modal, 
dengan akibat jabang bayi demokrasi akan tewas sebelum dia tumbuh besar. Kalau di 
negara yang sudah lama demokratis mengalami kesulitan membendung rayuan dan belitan 
kapitalis global, apalagi negara yang "sedang belajar" berdemokrasi. 

 

Dr I Wibowo Anggota Cindelaras Institute for Rural and Global Studies. 
Sumber : Harian Kompas, Jumat, 03 Mei 2002 
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ETIKA GLOBAL UNTUK MASYARAKAT GLOBAL 

Oleh: Eko Wijayanto 

GLOBALISASI menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat dunia. Apa yang 
ditunjukkan bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bukan sekadar soal kita menambahkan 
perlengkapan modern seperti, video, fashion, televisi, parabola, komputer, dan 
sebagainya dalam cara hidup. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami 
transformasi yang luar biasa, yang pengaruhnya hampir melanda setiap aspek dari 
kehidupan. Entah baik atau buruk, kita didorong masuk ke dalam tatanan global yang 
tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun, namun dampaknya bisa kita rasakan. 

Fenomena tersebut tidak melulu dalam pengertian ekonomi. Globalisasi juga 
berdimensi politik, teknologi, budaya dan keagamaan. Akan sangat keliru, jika 
menganggap globalisasi hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar, seperti tatanan 
perekonomian dunia. Globalisasi bukan soal apa yang ada "di luar sana", terpisah 
langsung, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia juga merupakan fenomena "di sini", 
yang langsung mempengaruhi sistem kepercayaan dan kehidupan kita. 

Dengan kian merebak dan canggihnya teknologi media, memungkinkan sebuah 
masyarakat menyaksikan bentuk-bentuk kehidupan dan sistem kepercayaan lain yang 
berbeda. Sebuah masyarakat juga menyaksikan masyarakat lain dalam macam-macam 
gaya hidup, orientasi keagamaan yang berlainan, ragam etnis-suku bangsa, perbedaan 
bahasa dan sebagainya.  

Bahkan, bukan itu saja, globalisasi seperti yang diungkapkan Anthony Giddens juga 
merupakan efek jarak jauh (time-space distanciation). Maksudnya, apa yang terjadi pada 
satu belahan bumi, bisa terjadi efek pada belahan bumi yang lain. Misalnya, teror bom di 
Bali dengan serta merta mempengaruhi dunia kehidupan masyarakat di belahan bumi 
lainnya. Pada intinya, kehidupan masyarakat global saat ini dihadapkan pada pluralitas 
kebudayaan yang saling mempengaruhi, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. 

Saling pengaruh di antara ragam kebudayaan, jika tidak dikelola dengan baik, akan 
menimbulkan konflik yang hebat, berkepanjangan dan susah dihentikan. Seperti yang 
disinyalir oleh Samuel Huntington, garis-garis batas dalam dunia mutakhir (dunia era 
pasca-Perang Dingin) tidak berasal dari politik atau ideologi, melainkan kebudayaan. 

Dalam karyanya yang kontroversial ‘The Clash of Civilization" (1993), Huntington 
berpendapat bahwa ikatan sekelompok masyarakat modern semakin ditentukan oleh 
warisan agama, bahasa, sejarah, dan tradisi yang mereka miliki bersama atau yang 
disebut sebagai peradaban. 

Tatkala perjumpaan peradaban satu dengan yang lainnya, melalui globalisasi, tidak 
berkembang secara adil, dan tidak ada saluran komunikasi, maka benih-benih 
permusuhan kian menggumpal dan siap meledak. Buat kebanyakan orang yang tinggal di 
luar Eropa dan Amerika Utara, globalisasi terkesan tidak menyenangkan, seperti 
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Westernisasi atau mungkin Amerikanisasi. Ketika muncul peradaban yang dominan dan 
dirasakan menindas oleh peradaban yang lain, kemungkinan terjadi "benturan 
peradaban" (Clash of Civilization) saat mungkin. 

Namun, konflik-konflik dalam dunia modern tidak hanya antar peradaban, bahkan 
dalam peradaban yang sama bisa terjadi konflik. Menurut Kenichi Ohmae, dalam 
peradaban yang sama, masyarakat sering berperang di antara mereka masing-masing. 
Misalnya, konflik di Irlandia Utara antara penganut Protestan dan Katolik, bukan 
merupakan alasan yang tepat untuk menyatakan kebencian yang mendalam, karena 
sama-sama Kristen. 

Contoh lain, akan sulit menjelaskan konflik di Ambon, di mana masyarakatnya berada 
dalam tradisi dan suku yang sama. Perbedaan keyakinan dalam masyarakat Ambon, 
antara Islam dan Kristen, bukanlah perbedaan besar, karena pada intinya sebenarnya 
kedua agama itu samapunya tradisi dan akar sejarah yang sama: semitik. 

Dalam bukunya yang berjudul The End of Nation State (1995), Ohmae berpendapat 
bahwa perang biasanya terjadi ketika para pemimpin politik menonjolkan 
perbedaanperbedaan kecil secara tajam seraya menciptakan kebencian latenbukan 
ketika antar peradaban saling berbenturan, sebagaimana dinyatakan Huntington. Seakan 
menyanggah tesis Huntington, Kenichi Ohmae berpendapat bahwa konflik-konflik 
terjadi lebih disebabkan oleh para pemimpin politik yang kolot yang melibatkan rakyat 
untuk melakukan konfrontasi bersenjata. 

PERSOALANNYA adalah, bagaimana memikirkan kelangsungan kehidupan masyarakat 
global saat ini dan di masa depan? Bukahkah intensitas konflik-konflik dalam masyarakat 
global kian meningkat, sangat rawan dan terkesan tak terkendali. Bukankah kehidupan 
masyarakat global kian tercabik-cabik dengan begitu sering konflik-konflik di antara 
mereka. Apa yang memungkinkan kohesi sosial (nilai-nilai pengikat) dalam masyarakat 
global, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam pluralitas, bisa diupayakan? 

Seiring dengan peralihan dari masyarakat tradisional yang relatif homogen ke 
masyarakat global yang pluralistik, terjadilah krisis legitimasi yang luar biasa di dalam 
masyarakat global tersebut. Krisis legitimasi dalam pengertian bahwa tatanan legitim 
masyarakat tradisional sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada sebuah sistem 
kepercayaan atau agama mulai kehilangan validitasnya. 

Akan muncul tendensi perlawanan jika sebuah masyarakat coba diatur dengan dan oleh 
aturan masyarakat lain. Akan lebih kacau lagi jika setiap kelompok masyarakat 
memaksakan sistem kepercayaannya sebagai yang "paling benar" untuk mengatur 
masyarakat dunia. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah visi besar untuk mengawal perkembangan 
masyarakat global saat ini dan di masa depan. Seorang teolog besar abad ini, Hans 
Kung, mengajukan sebuah visi besarnya tentang etika global. Dalam karyanya yang 
berjudul A Global Ethics for Global Politics and Economics (1997), Hans Kung menyatakan 
tak akan ada tatanan baru tanpa sebuah etika dunia yang baru; sebuah etika global. Ia 
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mendefinisikan etika global sebagai sebuah konsensus dasar tentang nilai-nilai pengikat 
dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan (agama) meskipun 
terdapat perbedaan dogmatis, dan yang sesungguhnya bisa juga disumbangkan oleh 
kaum non-beriman (ateis). 

Dalam kehidupan masyarakat global, menurut Hans Kung, konsensus berarti 
kesepakatan yang memerlukan standar etika fundamental (nilai-nilai universal) yang 
meskipun terdapat banyak perbedaan wujudnya dalam agama, bentuk-bentuk 
kehidupan, budaya, politik, namun dapat diposisikan sebagai basis terkecil bagi 
kehidupan masyarakat yang pluralistik. Sebuah konsensus global dimungkinkan 
terwujud di atas moralitas dasar yang membatasi dirinya hanya pada beberapa tuntutan 
fundamental (nilai-nilai universal); seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan 
semacamnya. . 

Tentu saja, nilai-nilai universal dalam sebuah konsensus global tidak bersifat subjektif 
(monologal). Artinya, kebenaran dalam sebuah konsensus tidak bisa didasarkan pada 
klaim kebenaran yang sifatnya subjektif atau kebenaran yang dipikirkan sendiri. Menurut 
Jurgen Habermas, orang tidak boleh menganggap klaim kebenarannya sebagai 
kebenaran yang sudah selesai yang mengatasi hubungan-hubungan sosial (FB Hardiman: 
2002). 

Karena kebenaran yang sifatnya subjektif bisa mentotalisir atau fasis, seperti yang 
dilakukan oleh Hitler dan Musollini. 

Jadi, kebenaran dalam sebuah konsensus, seperti yang dikatakan Habermas, bersifat 
intersubjektif (dialogal). Melalui dialog yang bebas dominasi, jujur dan terbuka, nilai nilai 
konsensus sebagai etika global dapat dikukuhkan. Tanpa etika global, cepat atau lambat 
masyarakat modern terancam konflik-konflik dan kekacauan. 

Namun, harus juga disadari bahwa etika global ini bukanlah obat mujarab yang langsung 
memberikan solusi bagi persoalan dunia. Setidaknya, etika global memberi tuntutan dan 
dasar moral bagi individu maupun tatanan global yang lebih baik. Hans Kung juga tidak 
naif, bahwa tuntutan etika global ini bukan main sulitnya untuk mahkluk rasional 
sekalipun. Tetapi, menurut dia, harus ada tuntutan semacam itu dalam dialog yang riil 
dalam masyarakat global. Kalau tidak, dialog akan jatuh pada perspektif etnosentris, 
entah agama, ras, bangsa, dan kelompok-kelompok kepentingan. Jadi, etika global dalam 
masyarakat global merupakan keniscayaan. 

 

Eko Wijayanto, Peneliti di Paramadina,  
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Tak Kenal Altruisme; Etika, dan Kemurahan Hati 

Kapitalisme Neoliberal 

Oleh: Maria Hartiningsih 

"DON’T owe, no pay!" Slogan "Jangan ambil utang baru, jangan bayar utang lama" ini 
diucapkan dengan lantang oleh Lidy Nacpil dari Jubilee South Filipina ketika ia mengakhiri 
komentarnya dalam diskusi mengenai isu kontroversial bertema "Dominasi Korporasi dan 
Krisis Sistem Keuangan Internasional" di Stadion Gigantino, pekan lalu. Peserta diskusi yang 
mencapai sekitar 10.000 orang bersorak memberikan dukungannya. Nacpil menjadi 
pembicara, di samping Susan George dari Transnational Institute, Perancis, Maude Barlow 
dari Council of Canadians, dan Osvaldo Martinez dari World Economic Research Center, 
Kuba. 

DISKUSI malam itu terasa sangat mencerahkan. Peserta diskusi dibuat menjadi paham apa 
hakikat utang negara. "Semua negara berkembang terlilit utang saat ini," ujar Nacpil. Ia pun 
memaparkan angka-angka yang tidak terbayangkan besarnya, dan memberikan pemahaman 
bahwa sampai kapan pun, dengan cara seperti yang saat ini dipraktikkan lembaga-lembaga 
keuangan internasional (IFIs), tidak satu bangsa pun akan sanggup keluar dari lilitan utang. 
"Utang negara berkembang dan bunga utangnya yang sekitar 10 tahun lalu berjumlah sekitar 
1,8 milyar dollar AS, sekarang membengkak menjadi sekitar 2,5 milyar dollar AS," ujarnya. 

Terkait dengan hal ini, Osvaldo Martinez menambahkan, "Negara berkembang sebenarnya 
sudah membayar delapan kali lebih besar dari utang yang sebenarnya, tetapi masih diwajibkan 
untuk membayar tiga kali lagi." 

Di luar masalah korupsi yang akut di negara-negara pengutang, analis masalah utang luar 
negeri lulusan Harvard University, David Sogge, dalam bukunya Give and Take (2002) 
memaparkan, pembayaran kembali utang dari negara miskin ke negara kaya pada tahun 
2000 sudah jauh melampaui jumlah utang yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka 
panjang, yakni sebesar 101,6 milyar dollar AS atau lebih dari tiga kali jumlah uang yang 
mereka pinjam tahun itu. Pada tahun 1999, ketidakseimbangan itu bahkan lebih besar lagi: 
negara miskin harus membayar kepada kreditor hampir lima kali lebih besar dari apa yang 
mereka terima sebagai "hibah". 

Antara tahun 1992-2000, pembayaran kembali utang pokok naik dari 14 persen menjadi 19 
persen pendapatan negara dari ekspor barang dan jasa; pembayaran kembali bunga utang 
naik dari delapan persen menjadi 10 persen; dan pembayaran kembali dua jenis utang itu 
(utang pokok dan bunganya) pada tahun 1999 merampas 28 persen dari pendapatan negara 
miskin. 

Pada saat bersamaan, kehilangan nilai perdagangan membuat negara berkembang tertimbun 
aliran utang. Nilai komoditas ekspor negara berkembang terus turun sepanjang era 
bantuan (utang) luar negeri. Sepanjang tahun 1980-an, harga komoditas turun rata-rata lima 
persen per tahun, sehingga pada tahun 1990 mereka menerima 45 persen lebih rendah 
dari yang mereka terima tahun 1980. 
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Antara tahun 1980 dan tahun 1991, negara berkembang menderita kerugian kumulatif 
pendapatan ekspor keseluruhan dalam nilai sesungguhnya sebesar 290 milyar dollar AS. Di 
negara-negara nonminyak di Afrika–tidak termasuk Afrika Selatan–nilai kumulatif dari 
kerugian perdagangan akibat menurunnya nilai komoditas ini antara tahun 1970- 1997 
mencapai minus 120 persen GDP. Bank Dunia memperkirakan, nilai dari seluruh 
komoditas ekspor pada tahun 2010 akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1997. 
Kecenderungan ini bertolak belakang dengan tekanan negara atau lembaga kreditor 
pemberi utang kepada negara miskin agar mengentaskan kemiskinan di negaranya dengan 
utang yang diberikan. "Bantuan" itu sendiri bersifat ambigu dan memiliki dua wajah. Melalui 
berbagai lapisan, bisnis "memberi" bantuan lebih bersifat kamuflase karena tak ada bedanya 
dengan "mengambil" atau, kasarnya, mencuri. 

Baik bantuan bilateral maupun multilateral yang menyasar pada penurunan kemiskinan di 
negara berkembang, syaratsyaratnya ditentukan oleh bank komersial, yang acapkali lebih 
ketat dibandingkan pinjaman komersial biasa. Akhirnya, aliran bantuan dikerdilkan dengan 
aliran uang dari negara miskin ke negara kaya. 

UTANG membuat suatu bangsa kehilangan harga diri dan posisi tawarnya terhadap negara 
lain dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang menjadi kreditor. Utang tidak dibuat 
dengan sendirinya oleh pemerintah negara berkembang, tetapi dikondisikan oleh pihak-
pihak pemilik uang supaya negara berkembang terus berutang, karena memberi utang 
berarti "suntikan kehidupan" bagi kreditor. 

Oleh karena itu, seperti dikemukakan Nacpil, "Kreditor tidak pernah berupaya sungguh-
sungguh bagaimana menyelesaikan persoalan utang negara berkembang. Yang mereka atur 
adalah kemampuan membayar, bagaimana utang itu bisa dibayar kembali tanpa peduli 
dampaknya pada masyarakat di negara tersebut, dan bagaimana agar negara itu mengambil 
utang baru lagi." 

Jadi, sebenarnya, "Mereka membutuhkan kami lebih daripada kami membutuhkan mereka," 
ujar novelis dan aktivis India Arundhati Roy saat berbicara bersama ilmuwan sosial dan 
aktivis perdamaian dari Amerika Serikat (AS) Noam Chomsky dalam diskusi mengenai isu 
kontroversial bertema "How to Face the Empire" pada sesi terakhir, hari terakhir kegiatan 
World Social Forum (WSF) di Gigantino, Senin (27/1). 

Nacpil memaparkan, utang, secara sistematis kemudian digunakan sebagai alat untuk 
mendominasi. Antara tahun 1970-1980-an, kalau negara tak bisa membayar utang, resep 
yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional adalah SAP, dan syarat 
terpenting yang harus dipenuhi negara pengutang adalah privatisasi perusahaan negara yang 
bukan jasa. 

"Seperti di Meksiko tahun 1982 yang tak bisa membayar utang, lalu IMF memberikan resep 
SAP, yang isunya exchange of debt for asset," ujar Maude Barlow. Pada tahun 1990-an, lanjut 
Nacpil, syarat yang harus dipenuhi negara pengutang adalah liberalisasi yang berkaitan 
dengan jasa yang menyangkut kepentingan umum seperti air bersih, listrik, dan pelayanan 
kesehatan. 

Barlow menambahkan, untuk mengantisipasi ini, AS, Bank Dunia, dan korporasi 
internasional (TNCs) membentuk apa yang disebut World Water Council. "Mereka sedang 
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mempromosikan bahwa air bukan merupakan hak dasar manusia, tetapi merupakan kebutuhan, 
dan TNCs bisa memenuhi kebutuhan itu. Padahal, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa 
mengklaim punya hak untuk membuat laba dari kebutuhan orang lain," paparnya. 

"Setiap detik, satu anak di negara berkembang meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit 
yang berkaitan dengan air yang tidak bersih atau kekurangan air. Pertanyaannya, kalau 
pelayanan jasa kesehatan diprivatisasi, bagaimana menyelesaikan masalah ini? ...Kemudian 
bayangkanlah, bahwa nilai pelayanan kesehatan ini sangat besar, mencapai sekitar lima trilyun 
dollar AS per tahun dan korporasi transnasional di bidang jasa kesehatan akan mengambil alih 
semuanya," lanjutnya. 

Susan George menambahkan, 200 TNCs terbesar menguasai 25 persen kekayaan dunia, 
tetapi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ia memaparkan data Perserikatan BangsaBangsa 
yang memaparkan 6.000 TNCs di dunia mempekerjakan kurang dari satu persen tenaga 
kerja di dunia. Padahal, perdagangan antar anak perusahaan TNCs menguasai sepertiga 
perdagangan dunia. 

Utang yang dikatakan banyak pemerintah negara berkembang sebagai "pahala" karena 
"dengan dipercaya oleh kreditor berarti kita kredibel", sebenarnya adalah bencana dan 
International Financial Institutions (IFIs) adalah senjata pemusnah massal (WMD) dalam 
bentuk yang paling halus karena sebenarnya mereka tidak peduli pada apa pun, kecuali 
Wall Street. "Bisa dikatakan, semua Wall Street isinya spekulan dengan transaksi sebesar tiga 
trilyun dollar AS per hari di pasar internasional. Lebih dari 90 persen kegiatannya bersifat 
spekulasi karena tidak ada barang atau jasa yang berpindah tangan dari transaksi itu," ujar 
Osvaldo Martinez. 

KALAU Nacpil memberikan jalan keluar bernuansa provokasi, "Don’t owe, no pay", 
Martinez menyatakan, yang diperlukan bukan hanya "a new global financial architecture", 
tetapi terutama "architect" yang bebas dari neoliberalisme. "IMF tidak mungkin direformasi 
karena didominasi AS. Karena itu, buat lembaga baru di mana tak ada system veto atas dasar 
besarnya jumlah uang sumbangan," ujar Martinez. Di dalam IMF, system veto didasarkan 
jumlah dollar, kasarnya, "one dollar one vote", sehingga negara-negara maju pemberi dollar 
dalam jumlah terbesarlah yang menguasai pengambilan keputusan dalam IMF. 

Kalau reformasi IMF membutuhkan waktu, langkah kedua yang dibutuhkan adalah kontrol 
yang selektif dari perdagangan modal dan investasi jangka pendek atau investasi portofolio. 
"Langkah ketiga, harus ada kesepakatan mengenai hedge fund. Misalnya, Anda punya tiga dollar, 
dan bisa pinjam enam dollar ke bank. Jadi, semakin punya banyak uang, semakin mudah 
meminjam uang ke bank. Biasanya, hedge fund ini digunakan untuk jual beli valuta asing, dan ini 
di tingkat internasional sangat membahayakan," papar Martinez. 

Langkah keempat yang ditawarkan Martinez adalah mengurangi belanja militer dunia sampai 
50 persen. "Belanja militer dunia saat ini mencapai sekitar 780 milyar dollar AS per tahun. 
Padahal, kelaparan dan kekurangan gizi bisa diatasi hanya dengan 19 milyar dollar AS setahun, 
dan kebutuhan akan tempat tinggal bisa diatasi dengan 21 milyar dollar AS setahun. Juga 
bandingkan dengan satu trilyun dollar AS yang digunakan untuk belanja iklan selama setahun," 
lanjutnya. 
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Penerima Penghargaan Nobel Perdamaian Tahun 1987, Dr Oscar Arias, yang juga Presiden 
Kosta Rika antara tahun 1986 dan 1990, dalam suatu ceramahnya mengenai globalisasi 
pada tahun 1999, pernah memaparkan bagaimana eksploitasi ekonomi dan penderitaan 
sehari-hari berjalan beriringan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Warga AS, 
misalnya, membelanjakan delapan milyar dollar AS setahun untuk kosmetik, padahal dua 
milyar dollar AS setahun saja dapat memenuhi hak semua orang pada pendidikan. Warga 
Eropa membelanjakan 11 milyar dollar AS untuk es krim, padahal hanya sembilan milyar 
dollar AS dibutuhkan untuk menjamin akses semua orang miskin pada air bersih dan 
sanitasi. 

"ORANG boleh bicara mengenai bagaimana mereformasi kapitalisme," kata Susan 
George, "Tetapi, saya tidak setuju karena kapitalisme neoliberal tak kenal altruisme, 
etika, dan kemurahan hati. Karena itu, strateginya tak bisa lagi dengan persuasi karena 
tidak ada penderitaan yang mengerikan seperti apa pun yang mampu menggerakkan 
nurani mereka untuk mengubah praktik-praktiknya yang menindas." 

Ia melanjutkan, "Hanya kekuatan rakyat yang bisa mengubahnya, tetapi gerakan ini harus 
nonkekerasan, tetapi jangan sampai kita terjebak pada praktik nonkekerasan seperti di masa 
lalu, karena tindakan boikot yang keras, misalnya, akan merusak diri sendiri. ...Kita juga harus 
tahu dan belajar dari apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, jangan hanya melihat dunia kita 
sendiri." 

Susan menjelaskan, pada masa lalu, ketika di AS para aktivis melakukan kampanye 
antiperang Vietnam, warga langsung mengerti dan lalu ikut turun ke jalan. "Tetapi, sekarang 
kalau kita bilang tidak mau GATT di WTO, apa artinya itu untuk orang kebanyakan? Tugas 
kita adalah menyederhanakan halhal seperti ini supaya orang tahu dan kemudian 
mendukung. Tetapi, merumuskan masalah yang sulit menjadi sederhana dan mudah dicerna 
bukan hal mudah," lanjutnya. 

Kritik terhadap reformasi globalisasi, menurut Susan George, tidak akan mengubah 
globalisasi dalam bentuknya yang sekarang. "Namun, ada reformasi yang kalau itu bisa 
dijalankan, neoliberalisme akan rontok dengan sendirinya," lanjut aktivis yang kritis terhadap 
utang dan pembangunan itu. 

Reformasi itu menyangkut pajak terhadap TNCs. "Ini harus diperjuangkan karena sekarang 
ini mereka maunya kalau bisa bebas pajak dan bisa merambah ke mana saja," kata Susan. 
Kedua, pajak untuk setiap transaksi finansial di pasar modal dan di mana pun dengan Tobin 
Tax. 

Ketiga, menutup tax heaven, karena ada wilayah atau negara tertentu di mana orang aman 
melakukan money laundering atau pencucian uang. 

Keempat, menghapuskan utang. Kalau keempat hal ini bisa berjalan, kata Susan George, 
"Percayalah, neoliberalisme akan megap-megap dan runtuh." (Maria Hartiningsih dari Porto 
Alegre, Brasil) 
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Akhir Sejarah yang Tak Pantas Dirayakan 

SEPULUH tahun lalu, di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan 
teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi: makan 
siang dengan beras Thailand, daging Selandia Baru, sayuran segar dari Cianjur, sendok 
garpu buatan Cina, gelas keramik dari Perancis di atas meja antik dari dua abad lalu 
karya perajin India. 

PERUBAHAN pola komunikasi mengubah dimensi ruang dan waktu, akses kepada 
berita-berita terbaru dari lima dunia didapatkan dalam hitungan detik, 
hubunganhubungan langsung ke tempat-tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, dan 
seterusnya. 

Setiap hari industri komunikasi dan elektronik menciptakan produk baru dan manusia 
semakin tenggelam dalam dunia maya; sebuah desa global di mana batas-batas negara 
menjadi tidak relevan dan cita-cita tenggang perombakan struktur masyarakat adalah 
masa lalu. "Inilah akhir sejarah," kata Francis Fukuyama, seperti ditirukan Hilmar Farid 
dari Jaringan Kerja Budaya (JKB). 

Akhir dari sejarah itu sebenarnya bukan hal yang layak dirayakan. Laporan 
Pembangunan Manusia (HDR) Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) tahun 1999 mencatat, saat ini diperkirakan 840 juta orang di dunia menderita 
kekurangan gizi, termasuk di dalamnya satu dari empat anak di dunia, delapan orang di 
planet ini adalah pengangguran, 

Laporan itu mengungkapkan, kekayaan korporasi-korporasi multinasional dan 
transnasional dewasa ini jauh melampaui pendapatan negara di dunia. Pada tahun 1997, 
misalnya, total penjualan General Motors besarnya sekitar 164 milyar dollar AS, 
sementara GDP Norwegia hanya 153 milyar dollar AS dan Indonesia hanya 52,2 milyar 
dollar AS. Sementara penduduk di separuh dunia hanya hidup dengan kurang dari dua 
dollar AS sehari, pemilik perusahaan Microsoft, Bill Gates, berpendapatan sebanayak 95 
dollar AS per detik sejak Maret 1986. 

Dalam waktu 10 tahun juga terjadi pemusatan di tangan segelintir orang. Tiga orang 
terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari 48 negara miskin di dunia. Kekayaan 
bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dollar AS pada tahun 
1994 menjadi 1 trilyun dollar AS pada tahun 1998, padahal sebenarnya empat persen 
saja dari harta mereka yang disumbangkan akan bisa mengurangi kemiskinan di seluruh 
dunia. 

Antara/Asian Pulse pada bulan April 2001 menulis, sekitar 64.000 orang Indonesia 
memiliki simpanan sebesar 257 milyar dollar AS di luar negeri; dua orang terkaya di 
Indonesia masuk daftar 538 orang terkaya di dunia, sementara 19,5 persen dari 210 
juta penduduk Indonesia menganggur. Biaya pemeliharaan militer di seluruh dunia 
mencapai 809 milyar dollar AS pada tahun 1999, sementara negara-negara di dunia 
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hanya membutuhkan 12 persen dari seluruh dana itu untuk menyediakan pelayanan 
kesehatan, mengatasi kekurangan gizi dan menyediakan air bersih untuk seluruh 
rakyatnya. 

La Botz dalam Made in Indonesia mencatat, pengeluaran militer Indonesia pada 
tahun1999 mencapai 50,3 milyar dollar AS, sedang dana pendidikan hanya sekitar 1,1 
milyar dollar AS. Dalam waktu 10 tahun utang luar negeri dari seluruh negara 
berkembang di dunia membengkak 100 persen, dari 1,2 trilyun dollar AS menjadi 2,5 
trilyun dollar AS. Banyak negara di dunia menghabiskan pendapatan negara untuk 
membayar bunga utang. Pemerintah Brasil misalnya menghabiskan 75,6 persen, 
sementara untuk Indonesia, bunga utang menguras 66,8 persen total pendapatan 
negara dalam RAPBN versi IMF tahun 1998/1999. 

Gaji CEO Disney Michael Fisher sama dengan upah 100.000 buruh Haiti yang 
memproduksi boneka dan aksesori Disney. Pendapatannya sehari setara dengan upah 
seorang buruh selama 166 tahun. Perusahaan NIKE di Indonesia pada tahun 1997 
membawa keuntungan 5,3 milyar dollar AS yang dibawa ke Oregon. 

Sementara itu, setiap tahun dua juta orang meninggal karena malaria. Dana yang 
diperlukan untuk pencegahan hanya sekitar 4 milyar dollar AS atau sepersepuluh dari 
kekayaan Bill Gates. Di Indonesia, penyakit malaria hanya ditanggapi dengan dana Rp 2 
milyar setahun. 

SEMENTARA itu, mekanisme kerja Bank Dunia dan IMF dalam mendukung ideology 
neoliberalisme sangat sistematis dan terstruktur. Bantuan Bank Dunia dalam 
pembuatan proyek-proyek irigasi misalnya, diyakini memberikan kesempatan bagi 
petani untuk menggandakan keuntungannya, tetapi melupakan jutaan orang yang 
tercerabut darikehidupannya karena pembangunan berbagai bendungan. Sebuah 
laporan alternatif dari Bank Dunia menyatakan, sekitar dua juta orang dipaksa untuk 
meninggalkan tanahnya karena proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur yang 
dibiayai Bank Dunia antara tahun 1986-1993. Sekitar 80 persen dari pengungsi internal 
itu berada di Asia. 

Proyek pendidikan boleh jadi akan membuat orang bisa melek huruf di daerah-daerah 
pedesaan, akan tetapi tidak dipertanyakan apakah pendidikan itu mampu membuat 
orang desa berpikir kritis tentang situasi hidupnya. Proyek-proyek AIDS barangkali 
membantu menahan penyebaran virus HIV yang mematikan itu, akan tetapi kemiskinan 
dan system hak paten dalam peraturan TRIPs (Perdagangan yang dikaitkan dengan Hak 
Milik Intelektual) dalam WTO, membuat mereka tidak mudah untuk mendapatkan 
akses kepada obat-obatan untuk menahan laju perkembangan virus HIV dalam 
tubuhnya. 

Lagipula, kondisi obyektifnya bukanlah data angka-angka yang dipresentasikan di mana-
mana oleh kelompok elite berpendidikan atau dari lembaga-lembaga penelitian ternama 
yang menerima dana dari sejumlah TNCs dan MNCs, atau bahkan Bank Dunia tentang 
manfaat globalisasi ekonomi dan kesuksesan program-program bantuan. Kesaksian 
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masyarakat sekitar, tangisan perempuan dan anak-anak yang sakit adalah fakta yang 
banyak dikesampingkan. 

Arimbi Heruputri dari debtWatch Indonesia memaparkan bagaimana dogma data 
merupakan salah satu hegemoni globalisasi. Angka dan data telah menjadi alat 
penindasan yang paling halus. Ketika sebuah penelitian lapangan yang dilakukan ornop 
menunjukkan bahwa utang dari Bank Dunia yang di sebuah desa malah semakin 
merusak tatanan kehidupan di desa itu, jawabannya adalah "Data Anda tidak akurat. 
Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa program kami gagal jika Anda hanya meneliti 
satu desa, sementara proyek kami ada di ribuan desa?" 

Alhasil, Bank Dunia tidak pernah menindaklanjuti temuan ornop tadi. Hal-hal seperti ini 
membuat banyak proyek bantuan menjadi kontra-produktif. Lihat saja bagaimana 
persepsi mengenai program Keluarga Berencana (KB) saat ini yang begitu buruk akibat 
fakta-fakta yang dikesampingkan mengenai praktik koersi dalam Program KB selama 
Orde Baru berkuasa. Harap dicatat, turunnya laju pertumbuhan penduduk sampai di 
bawah 1,8 persen setahun merupakan salah satu prakondisi yang disyaratkan oleh 
Negara dan lembaga kreditor bagi negara berkembang pengutang. 

NEOLIBERALISME sudah lama dirintis di Indonesia. Hilmar Farid menunjukkan pada 
awal tahun 1971, dibuat kesepakatan untuk membagi-bagi tambang minyak bumi dan 
mineral di Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO, Sibclair 
dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Presiden Soeharto menyerahkan 1,2 juta 
hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. 

Boom minyak yang sempat memberikan keleluasaan pada pemerintah Soeharto pada 
tahun 1970-an tidak berlangsung lama. Seperti kebanyakan negara Dunia Ketiga lainnya, 
Indonesia mulai mengembangkan sistem "ekonomi terbuka". Lahan-lahan baru dibuka 
untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur. IMF dan Bank Dunia 
memuji angka-angka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Orde Baru pun menerima 
kucuran kredit, penanaman modal langsung dan perlindungan politik bagi apa pun yang 
dilakukan di dalam negeri. 

Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan, antara 20-30 persen 
utang luar negeri yang disalurkan oleh Bank Dunia mengalir ke kantung para pejabat 
pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor 
Lorosae pada tahun 1999 ditemukan sejumlah bukti bahwa sebagian hasil utang juga 
digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro-integrasi. 

Pada pertengahan tahun 1990, para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai 
bagian dari "keajaiban ekonomi baru", menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. 
Sampai awal tahun 1997 pun Bank Dunia masih menilai masa depan perekonomian 
Indonesia masih sangat cerah. Tetapi, krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh 
borok pembangunan yang bersandar pada utang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di 
seluruh bidang kehidupan mulai memperlihatkan wajah yang sebenarnya. Soeharto 
menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, termasuk menolak 
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agenda liberalisasi IMF untuk melindungi keluarga dan para kroninya, dan menempatkan 
para kroni itu di posisi penting dalam pemerintahan. 

Menurut Hilmar Farid, telah terjadi persekutuan aneh terbentuk antara penganjur 
liberalisasi dengan para aktivis yang menentang kediktatoran, di bawah paying 
"reformasi". Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera mengambil 
tempat. Kurang dari dua bulan, IMF mendesak Habibie mengambil alih tanggung jawab 
membayar utang yang ditinggalkan rezim Soeharto. 

Kesepakatan dibuat dan angka-angka utang membengkak. Dalam waktu tiga tahun 
setelah krisis, utang luar negeri Indonesia mencapai 144 milyar dollar AS, dengan 
komposisi 60 persen utang pemerintah dan 40 persen utang swasta. Sebagian besar 
utang pemerintah digunakan untuk menalangi utang dan menyuntikkan modal kepada 
bankbank swasta yang bangkrut. 

Para pejabat IMF dan Bank dunia serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di 
Indonesia mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal 10 tahun 
sebelumnya mereka mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan 
pemerintah. AS yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu 
sekejab berubah, dengan mengungkapkan kebobrokan, korupsi dan penyelewengan dan 
menuduh "kebudayaan Asia" sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dollar yang tak 
bisa dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang 
memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan. 

Utang, menurut Hilmar Farid, adalah alat utama menekan Indonesia untuk 
menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dollar AS yang dipinjam 
rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank dunia dan negara industri maju yang telah 
menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh korban. Tuntutan penghapusan 
utang masa lalu tidak digubris. Sebaliknya, mereka menyiapkan "paket reformasi" 
perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan 
sebagai lahan dagang. 

Selagi kaum elite sibuk berebut kekuasaan, pemecatan massal terjadi di mana-mana dan 
kekerasan meningkat. Dalam waktu dua tahun Indonesia memiliki lebih sejuta orang 
sebagai pengungsi di dalam negeri (Internally Displaced Persons, IDPs) akibat konflik 
yang dipicu oleh ras, golongan, agama dan 10.000 orang tewas dalam konflik di berbagai 
wilayah Tanah Air. 

Tiga kali pergantian pemerintahan tidak mengubah keadaan ini, malah banyak orang 
menilai keadaan semakin parah. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai 
energy pembebasan menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan 
neoliberalisme. Semoga situasi ini bukan merupakan akhir sejarah. (mh) 
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APEC Lokomotif Integrasi Pasifik 

Oleh: Vladimir Putin 

 

PADA malam menjelang pertemuan pemimpin negara Kerja Sama Ekonomi Asia 
Pasifik di Bangkok, Thailand, 20 Oktober 2003, saya akan membagi pemikiran 
tentang partisipasi Rusia dalam forum tersebut. 

Yang pertama dan terpenting adalah bergabungnya Rusia dengan asosiasi 
internasional yang dipandang merupakan langkah yang tepat. Saya yakin bahwa 
mitra kami di dalam forum tersebut puas dengan pilihan yang mereka buat pada 
musim gugur tahun 1998. 

Rusia adalah mitra politik dan ekonomi yang dapat diandalkan. Hal itu terlihat 
jelas dan dapat diterima mengingat tidak ada satu pun persoalan global dan 
antarregional yang serius, yang dapat diselesaikan tanpa partisipasi aktif Rusia. 
Itu adalah alasan mengapa Rusia merasa aman dengan konsepsi kebijakan luar 
negeri mengenai perkembangan aktif dari interaksi di dalam semua vektor dari 
kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. 

Dalil Kipling yang terkemuka, yang tampak tidak tergoyahkan di masa lalu, yakni 
Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, sudah ketinggalan zaman. 
Perdagangan, ekonomi, dan investasi Rusia dengan mitra luar negeri sangat aktif 
akhir- akhir ini. 

Dalam kaitan itu, saya ingin mencatat peningkatan kerja sama dengan Amerika 
Serikat, Cina, India, Jepang, serta negara-negara Asia Tenggara dan Amerika 
Latin. Investor dari negaranegara Barat dan Timur pun menikmati peluang pasar 
di wilayah kami yang sangat luas. Hal itu tampak nyata di bagian timur Rusia, di 
Siberia, dan timur jauh Rusia yang memiliki sumber daya alam beragam serta 
membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara pribadi, saya yakin akan 
kenyataan tersebut saat beberapa kali melakukan perjalanan melintasi Rusia. 

Sebab itu, hal yang alami jika kami berjuang untuk menggunakan keanggotaan 
Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dalam upaya mengintegrasikan bagian 
timur Rusia ke dalam mekanisme integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang 
sudah berjalan dalam kerangka APEC. Dipandu oleh pragmatisme, kami berjuang 
untuk mengambil bagian yang lebih aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
dihadapi oleh komunitas kawasan Asia Pasifik, serta menggunakan sumber daya 
kerja sama multilateral regional untuk mengembangkan Siberia dan wilayah timur 
jauh Rusia. 
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Lokomotif integrasi 

Rusia melihat forum APEC sebagai lokomotif menuju integrasi wilayah cincin 
Pasifik. Negaranegara anggotanya berbeda satu sama lain, baik dari segi ukuran, 
jumlah penduduk, sejarah, kebudayaan, bahasa, kepercayaan, tradisi, maupun 
adat istiadat. Sebab itu, adalah sangat penting jika rakyat dari negara-negara yang 
berbeda- beda itu disatukan oleh keinginan bersama untuk memecahkan 
persoalan sosial-ekonomi dengan menggabungkan usaha melalui konsensus. 
Rusia mengambil peran yang aktif dan menarik untuk menuju ke arah tersebut. 

Memerangi terorisme 

Meniadakan terorisme internasional adalah salah satu prioritas dari kegiatan 
APEC. Rusia secara tegas mendukung usaha aktif APEC untuk memperkuat kerja 
sama antiteroris. Usaha itu antara lain memotong suplai finansial bagi kegiatan 
terorisme serta menjamin keamanan perdagangan, urat nadi transportasi, dan 
sistem informasi. Langkah antisipasi perlu dicari guna menciptakan mekanisme 
untuk menjamin stabilisasi dalam bidang politik, ekonomi keuangan, intelijen, dan 
militer. 

Saya secara khusus menekankan, kami percaya diperlukan skema kompensasi 
yang sempurna bagi material yang rusak oleh tindakan teroris. Rusia telah 
menarik perhatian dari komunitas internasional pada Sidang Ke-58 Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tingkat regional, mitra alamiah APEC 
memerangi terorisme di kawasan adalah ASEAN, ASEAN Regional Forum on 
Security, dan Shanghai Cooperation Organization. 

Sekarang saya ingin mengatakan beberapa kata tentang sumbangan yang 
diberikan Rusia terhadap tujuan bersama APEC dalam memerangi terorisme. 
Kami secara aktif berjuang untuk menghalangi saluran-saluran finansial kepada 
teroris. Negara kami tidak saja menyempurnakan mekanisme legislatif, tetapi juga 
sungguh- sungguh memerangi pencucian uang. Undang-undang internasional 
yang penting telah diratifikasi, atau telah diajukan untuk diratifikasi. Komite 
Monitoring Finansial Rusia telah bertugas sesuai dengan kapasitasnya. Bukti nyata 
dari efektivitas pekerjaan yang dilakukannya itu adalah diterimanya Rusia sebagai 
anggota Financial Action Task Force (FAFT). Kami mengambil bagian yang aktif 
dalam pertukaran pengalaman dengan mitra luar negeri kami, dan memperkuat 
kerja sama kami dengan mereka pada tingkat departemen serta pelayanan yang 
relevan. 

Rusia melihat APEC sebagai elemen penting dari usaha merumuskan strategi 
jangka panjang untuk melenyapkan "setan abad ke-21", baik pada tingkat regional 
maupun pada tingkat global. 

Pada saat ini terorisme telah menjadi problem ekonomi yang serius. Beberapa 
perkiraan menyebutkan, serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 telah 
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mengakibatkan penurunan dalam produk domestik bruto (GNP) dunia sebanyak 
satu persen. Sebagai akibat dari serangan teroris di Indonesia dan negara Asia 
Tenggara lainnya, jumlah turis yang dating merosot drastis dan perekonomian di 
beberapa negara melambat.Rusia siap memberikan kontribusi beras untuk 
mengusir ancaman serius tersebut bagi kemakmuran ekonomi di kawasan Asia 
Pasifik. 

Nontradisional 

Dewasa ini kami dapat mengatakan bahwa dalam kenyataannya kita menghadapi 
persoalanpersoalan baru, yang nontradisional. APEC sedang mencari jalan untuk 
menghadapi persoalanpersoalan tersebut. Beberapa orang mempertanyakan yang 
dapat dilakukan APEC untuk memerangi, katakanlah sindrom pernapasan akut 
parah (SARS), di saat kita memiliki Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk 
menghadapi itu. 

Tentu saja APEC tidak dapat memecahkan misteri dari sebuah virus baru, tetapi 
APEC dapat menciptakan sistem reaksi cepat untuk menghadapinya. Pertama, 
setiap ekonomi harus membentuk titik-titik kontak, tergantung dari problem yang 
tengah dihadapinya, untuk saling menukar informasi yang relevan. Kedua, 
mereka harus dapat membuat keputusan yang terkoordinasi untuk mengatasi 
krisis. 

Kita berbeda, tetapi mempunyai tugas yang sama. Sebab itu, Pertemuan Pemimpin 
Ekonomi APEC di Bangkok yang mengambil tema "Perbedaan di Dunia: 
Kemitraan bagi Masa Depan", sangat relevan. Ya, kita semua berbeda. 
Bagaimanapun kita melihat persoalan yang sama di depan kita dan siap untuk 
bersama-sama menjawab persoalan tersebut. 

Dunia telah berubah sejak pembentukan APEC 14 tahun yang lalu. Tidak ada lagi 
konfrontasi antarblok ekonomi dan politik, bahkan peta geografi dunia pun telah 
berubah dengan munculnya negara-negara baru. Dalam kondisi baru ini kita 
harus bekerja lebih keras untuk memperkuat kolaborasi dalam bergerak ke arah 
tujuan bersama APEC 

 

 

 

 

 


