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EKONOMI-POLITIK GLOBALISASI:  

Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia 

A. Pendahuluan 

Globalisasi ekonomi telah menjadi hard fact bagi semua negara termasuk berlaku 
di Negara Sedang Berkembang (NSB). Bagi sebagian negara terutama bagi Negara 
Industri Maju (NIM) telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar 
lainnya, terutama sebagian besar NSB belum banyak membawa manfaat, bahkan 
tak sedikit menimbulkan bencana baik berupa makin membengkaknya kemiskinan 
dan pengangguran serta menajamnya ketimpangan. Namun bersamaan pula 
makin marak dan canggihnya kualitas kejahatan (tindak pidana) baik di tingkat 
nasional maupun internasional, termasuk tindak pidana ekonomi. Dalam tulisan 
ini akan diuraikan bagaimana kepentingan Indonesia dengan memahami latar 
belakang dan economic sosial and historical setting terjadinya globalisasi, dampak 
positif dan negatifnya globalisasi, kewaspadaan menghadapi globalisasi, dampak 
globalisasi terhadap perekonomian terutama bagi Indonesia dan dampak 
globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. 

B. Global Bubble Economy 

Semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode perang dingin awal 
decade 80-an, praktis secara politik dunia memasuki periode Pax-Americana. 
Yakni, semua Negara mau tidak mau harus melakukan political adjustment 
terhadap kekuatan politik dan militer AS beserta sekutu-sekutunya (tergabung 
dalam G-7). Hal ini juga membawa konsekuensi secara ekonomi. Dunia juga 
masuk secara monolitik ke dalam sistem perekonomian neoliberal yang 
terlembagakan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ke dalam 
organisasi World Trade Organization (WTO). Jika ditilik secara intensif, maka 
kita melihat bagaimana azas neoliberalisme mendominasi dalam spirit WTO di 
mana praktis lembaga tersebut telah menjadi "wasit" dalam proses globalisasi. Ini 
mengingat jargon the borderless worldyang mereka implementasikan dalam 
aturan WTO. Semua negarayang telah meratifikasikan pelbagai aturan yang 
tercantum dalam WTO, antara lain terpenting bahwa semua negara harus 
menghilangkan semua hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif- dengan 
jadwal keharusan pelaksanaannya yang sangat ketat beserta sanksi yang keras jika 
sebuah negara tak menaatinya. 

Dengan begitu, berarti semua negara nantinya tanpa kecuali harus siap bersaing 
secara bebas dalam perdagangan internasional. Dengan harga dan kualitas barang 
dan jasa yang mereka hasilkan, mereka harus bersaing tanpa perlindungan 
(proteksi tarif maupun non-tarif) dan subsidi apapun kecuali untuk hal-hal yang 
terbatas, misalnya bantuan untuk pelatihan bagi kalangan SME (small and 
medium enterprise). Juga dalam era "WTO" ini, berarti azas neoliberalisme 
cenderung mengabaikan keragaman kemampuan antara negara dalam level of 
playing field. Padahal dengan prinsip tersebut, persaingan hanya akan 
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menghasilkan kemakmuran bersama (prinsip pareto optimality/positive some 
game) jika diciptakan suatu kesamaan level dalam kemampuan masing-masing 
peserta /pelaku kegiatan ekonomi. 

Hal ini justru oleh Adam Smith sendiri Bapak/Pendiri Ekonomi Modern harus 
dipertimbangkan dalam menciptakan persaingan antara pelaku ekonomi baik 
tingkat perusahaan maupun negara. Dengan'kata lain, seperti layaknya dalam 
dunia pertinjuan dengan adanya kelas-kelas yang dipertandingkan (yang sama 
levelnya: ringan, terbang, dan berat), maka dalam alam globalisasi ekonomi yang 
dipimpin WTO dan negara industri, dengan demikian akan cenderung diabaikan. 
Dengan suasana ini memang secara positif masing-masing negara mempersiapkan 
semaksimal mungkin agar pada saatnya mampu memasuki era persaingan global 
yang keras tersebut. Para pelaku ekonomi dan politik terlihat sibuk dan 
menyambutnya dengan pelbagai kegiatan, baik di tingkat mikro (peningkatan 
kapabilitas SDM, manajerial, permodalan, teknologi, informasi) maupun makro 
(demokratisasi politik, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, 
deregulasi ekonomi, reformasi birokrasi). 

Dengan demikian, dilihat dari sisi ini, kejatuhan pemerintahan otoritarian dan 
korup di pelbagai belahan dunia termasuk di negeri ini tempo hari, bisa dipahami 
sebagai konsekuensi positif dari adanya tuntutan global dalam meningkatkan daya 
saing bangsa dalam era globalisasi. Namun dampak lainnya juga amat dahsyat. 
Antara lain dalam perkembangan dunia finansial. 

Diawali dalam rangka reposisi kalangan MNC (Multi National Corporation) 
menghadapi persaingan global. Yakni, pada awal tahun 80-an kalangan MNC yang 
bermula berpangkalan di AS dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan. 
Mereka memanfaatkan dana-dana nganggur misalnya yang berada di lembaga-
lembaga dana pension dan asuransi. Juga memburu dana murah di pasar modal 
atau bermain valas dalam pasar uang. Cara ini lantas menjalar ke negara-negara 
industri lainnya di Eropa dan Jepang. Lantas ke negara-negara industri baru: 
Singapura dan Hongkong hingga menghinggapi semua negara dan menjalar ke 
semua level perusahaan (besar, menengah, bahkan kecil) yang praktis di akhir 
tahun 80-an dan 90-an terjadi peningkatan arus moneter yang sangat luar biasa 
dahsyatnya tanpa diimbangi oleh peningkatan arus barang dan jasa yang setara. 
Pakar manajemen tingkat dunia Peter Drucker menyebut gejala 
ketidakseimbangan antara arus moneter serta arus barang dan jasa tersebut 
sebagai adanya decoupling, yakni, fenomena keterputusan antara maraknya arus 
uang yang tak diimbangi dengan arus barang dan jasa.  

Bersamaan dengan fenomena tersebut, marak pula kegiatan ekonomi dan bisnis 
spekulatif (terutama di dunia pasar modal, pasar valas, dan properti), sehingga 
dunia terjangkit penyakit "ekonomi balon" (global bubble economy). Sebuah 
ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak 
diimbangi oleh sektor riil bahkan sektor riil tersebut amat jauh ketinggalan 
perkembangannya. 

Sekadar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut misalnya sebelum krisis Asia, 
dalam satu hari dana yang gentayangan di pasar modal dan pasar uang dunia 
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diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau satu tahun sekitar 
700 triliun dolar AS. Padahal arus perdagangan barang secara internasional dalam 
satu tahun hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi perbandingannya, arus uang 
sekitar 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang. 

Sejak itu pula fungsi uang bukan lagi sekadar menjadi alat tukar dan penyimpan 
kekayaan. Tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat 
menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Tapi sebaliknya bagi mereka 
yang merugi dalam satu titik waktu transaksi, bisa mengalami kerugian miliaran 
dolar AS (triliunan rupiah). Selanjutnya, dalam konteks "Ekonomi Balon dunia" 
tersebut, bagaimana relevansi utang (baik utang pemerintah, lembaga multilateral, 
maupun investasi langsung swasta asing) bagi negara-negara dunia ketiga? 

Ekonomi Politik dan Pembangunan 

Hingga sekitar tengah dekade tahun 80-an, persepsi tentang utang luar negeri 
secara umum di dunia ketiga, masih menggambarkan prospek positif mengingat 
kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain sejak sukses fantastis 
negara non-barat yang dipertontonkan Jepang disusul empat negara industri baru 
(Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong) serta Malaysia, Thailand, 
China, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu, Pantai Gading 
di Afrika adalah contoh negara-negara yang dianggap sukses mengelola utang 
secara relatif efisien dan efektif. Negara yang dianggap "lumayan" antara lain 
India, Mesir, brazil, Argentina, Meksiko, Chili, Peru. Artinya, negaranegara yang 
disebut terakhir pernah gagal lantas kembali mampu memperbaiki kinerja 
ekonomi maupun politiknya dengan tetap memanfaatkan utang luar negeri untuk 
strategi pembangunannya. Sedangkan hampir sebagian besar negara-negara Afrika 
dan Amerika Latin serta Asia Selatan lainnya dianggap telah terperangkap oleh 
utang sejak awal keterlibatannya dengan utang luar negeri hingga kini. 
Penyebabnya justru karena umumnya negara-negara tersebut otoriter dan korup. 

Itu semua merupakan situasi umum sebelum krisis Asia dan globalisasi yang 
semakin riil sejak awal tahun 90-an. Artinya, terdapat tiga kategori negara-negara 
dunia non-barat dalam memanfaatkan utang luar negeri: sukses, lumayan, gagal. 
Hal itu terkait bukan hanya karena utang luar negeri dengan manajemen ekonomi 
an sich, tapi juga erat hubungannya dengan tingkat dan proses demokrasi politik, 
ekonomi, dan sosial secara timbal balik. 

Selanjutnya, terutama sejak krisis Asia tengah 1997, persepsi tentang utang luar 
negeri berubah maknanya secara signifikan. Yakni, karena fenomena di atas peran 
fund manager semacam Soros, global and national bubble economy, bad 
governance, dan hegemoni negara industri yang telah menciptakan ketidakadilan 
global. Maka, persepsi tentang utang luar negeri baik bilateral, multilateral 
(terutama peran IMF dan World Bank), utang swasta (peran utang jangka pendek 
dan portofolio investment) telah dipersepsikan sangat merugikan NSB, bahkan 
sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme. 

Hal yang masih dianggap positif tampaknya adalah modal asing dalam bentuk FDI 
(Foreign Direct Investment) yang relatif bagi negara-negara penerima investasi 
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masih lebih banyak manfaatnya baik dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, 
penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan, dan pengalaman tanpa terlalu 
banyak campur tangan asing dalam pengelolaan problem domestik negara 
penerima modal. Iran pasca Syah Iran adalah Negara yang jumlahnya nol dalam 
utang pemerintahannya dan hanya memanfaatkan kerangka FDI saja. Juga, 
fenomena keberhasilan yang spektakuler dari Malaysia dalam menghadapi krisis 
Asia untuk pemulihan dan kebangkitan ekonominya tanpa bantuan IMF. Bahkan 
nama Mahatir Muhammad telah terpatrikan di dunia yang dianggap menjadi 
pelopor untuk menentang hegemoni negara maju serta seringkali melontarkan 
pentingnya Asian Monetary Fund bahkan pelopor untuk membangun "arsitektur 
baru keuangan dunia" dan menganggap arsitektur lama hanya menguntungkan 
kepentingan negara-negara maju. 

C. Sisi Positif dan Negatif Globalisasi 

Wacana tentang globalisasi yang berlangsung sampai saat ini telah terentang dari 
mulai kubu pro-globalisasi hingga kubu anti-globalisasi. Memang sulit mengambil 
posisi netral. Bagaimanapun, dalam realitas telah terjadi akselerasi dan 
intensifikasi dalam interaksi ekonomi di antara orang per orang, antarperusahaan 
hingga antarnegara akibat globalisasi tersebut. 

Perdagangan internasional dalam jarak geografis yang jauh sudah berlangsung 
ribuan tahun yang lalu. Beberapa abad yang lalu, orang-orang dan perusahaan-
perusahaan di satu negara juga sudah melakukan investasi di negara lain. 
Selanjutnya, beberapa dasawarsa yang lalu, perkembangan teknologi telah 
memacu peningkatan besar-besaran lintas-batas perdagangan, investasi, dan 
migrasi. Sejak tahun 1950, volume perdagangan dunia telah meningkat 20 kali 
lipat. Popolation Bulletin mencatat, perdagangan barang dan jasa jumlahnya 
mencapai 6,5 triliun dolar AS pada tahun 2000, yaitu hampir seperempat dari total 
Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang besarnya 31 triliun dolar AS. Sedangkan 
arus investasi asing, dari tahun 1997 hingga 1999 saja, besarnya hampir dua kali 
lipat (dari 468 miliar dolar menjadi 827 miliar dolar AS). Itulah globalisasi, nama 
yang diberikan pada pertumbuhan kegiatan ekonomi global yang tumbuh semakin 
intensif. Namun, globalisasi itu juga bisa berarti ''regionalism". Misalnya, ketika 
terungkap bahwa 75% perdagangan dari 80% produksi berlokasi di dalam tiga blok 
besar perdagangan regional di dunia ini, yaitu Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat 
(AS). 

Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka 
secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, 
terutama satu-dua dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan 
sistem ekonomi ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi 
produksi mereka dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan 
internasional dan investasi. 

Pemerintah-pemerintah satu sama lain juga menegosiasikan pengurangan 
hambatanhambatan perdagangan dan investasi. Dalam peluang-peluang baru pada 
pasar mancanegara itu, terutama perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) 
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negara industri maju, merelokasi pabrik-pabrik mereka, berproduksi, dan 
membuat aturan pemasaran dengan mitra lokalmereka. Dalam struktur industri 
internasional, ribuan perusahaan raksasa mancanegara beroperasi di banyak 
negara. Teknologi juga menjadi penggerak utama dari globalisasi tersebut. 
Khususnya, kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi telah mengubah 
secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, 
mempermudah pengiriman'dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, 
mengoleksi dan menganalisis data. Teknologi informasi dan komunikasi ini 
diemban oleh semua pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga 
kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam 
mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Teknologi 
itu juga telah memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas 
operasi mereka di seluruh dunia, dan mengelola secara lebih efektif proses 
produksi dan investasi mereka. 

Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena 
yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan 
menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, 
untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi globalisasi juga bisa 
berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara, 
atau sebagian besar penduduk suatu negara, yang berada di pinggiran 
perekonomian dunia (periphery capitalism). 

Lagipula, kebanyakan orang di dunia mempunyai akses terbatas pada teknologi 
yang telah mengalihkan perekonomian industri menjadi "perekonomian 
informasi" yang popular dengan sebutan new economy. Sementara itu, globalisasi 
membawa sejumlah kecil orang yang lebih beruntung menjadi lebih makmur. 
Lebih jauh, kecepatan perubahan ekonomi yang menawarkan janji bagi banyak hal 
itu secara serempak itu juga dapat mengancam nilai-nilai,seperti kearifan budaya 
lokal, lingkungan, atau kelangsungan bisnis pribumi. Ada kecemasan bahwa 
globalisasi akan semakin meningkatkan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa 
mancanegara terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, perlu dicari cara terbaik 
untuk mendapatkan manfaat globalisasi. Tampaknya, peranan kuncinya berada di 
tangan pemerintah, misalnya dalam sikap keberpihakan terhadap tenaga kerja 
serta UKM. 

Globalisasi juga sering disebut sebagi proses standarisasi internasional, yakni 
bergerak menuju gaya dan pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya 
tradisional dan mematikan UKM lokal. Contohnya, perusahaan-perusahaan 
raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih 90% personal 
computer (PC) yang dijual di pasar dunia saat ini. Monopoli yang berkembang 
dalam perdagangan gandum, industri energi, dan banyak sektor lainnya. Jadi, 
sebenarnya globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol 
sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor, yang memungkinkan mereka 
dapat mengontrol pasar, misalnya dalam industri kimia, komunikasi, bioteknologi, 
dan keuangan. 
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D. Kewaspadaan terhadap Globalisasi 

Tanpa harus dikelompokkan sebagai kubu anti-globalisasi, yang juga harus 
diungkapkan adalah sisi gelap globalisasi. Pertama, kasus aktual kemerosotan 
ekonomi dunia saat ini. Seorang kolumnis Boston Globe mengatakan (Charles 
Stein, 2003): "dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya 
berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat 
menggenggam". Dalam kenyataan ekonomi dikatakan, kaitan-kaitan erat di antara 
negara-negara telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi AS merambat ke Eropa, 
Asia, dan Amerika Latin. Kenyataan ini juga menciptakan beban pasar global. 
Sejak Maret 2000, harga saham perusahaan-perusahaan asal AS sebagaimana 
diukur oleh standard dr poor adalah 500, turun sekitar 40%. Dalam periode yang 
sama, harga saham turun 42% di Inggris, 57% di Francis, dan 63% di Jepang. 
Setelah itu, pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara. 

Charles Stein juga mengungkapkan bahaya deflasi (menurunnya kegiatan 
ekonomi, produksi, yang disertai meningkatnya pengangguran) yang melanda 
dunia yang bisa segera merembet ke semua negara termasuk negara-negara 
miskin. Kombinasi dari kelebihan produk (overcapacity) di banyak negara industri 
dan naik kelasnya negara berbiaya-rendah seperti Cina telah memberikan tekanan 
pada harga-harga. Harga rendah adalah suatu plus. Sementara harga jatuh bisa 
merupakan petaka. Dia mengutip kesaksian Gubernur Bank Sentral AS waktu itu, 
Allan Greenspan, di depan kongres AS yang memperingatkan bahaya deflasi 
tersebut, dengan mengatakan hal itu akan memaksa kalangan bisnis untuk 
memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan 
outsourcing ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan 
memperparah situasi pengangguran. 

Kemudian, kasus lama tetapi masih aktual, yaitu kemiskinan. Tak kurang studi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, antara lain (Charlotte Denny, et.al 
2002) akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut 
(extreme poverty) di NSB lebih besar daripada yang terpikirkan sebelumnya, yakni 
307 juta orang di mana mereka hidup kurang dari satu dolar AS sehari. Jumlahnya 
akan meningkat menjadi 420 juta dalam satu setengah dasawarsa ke depan. 

Sesungguhnya, dalam kenyataannya perekonomian industri selama 40-50 tahun 
yang lalu telah rnenjadi perekonomian pascaindustri. Mayoritas penduduk bekerja 
di sektor jasa. Organisasi Buruh sedunia (ILO) mengungkapkan, bahwa hampir 
80% penduduk yang bekerja di dunia dewasa ini berasal dari negara berkembang. 
Sembilan dari sepuluh pekerja yang memasuki angkatan kerja di dunia 
diperkirakan berasal dari negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, 
tercatat 500 MNC terbesar di dunia mengendalikan 70% perdagangan dunia yang 
terdiri dari 1/3 ekspor manufaktur, 3/4 perdagangan komoditas, dan 4/5 
perdagangan jasa teknik dan manajemen. Raksasa MNC menguasai 2/3 investasi 
di negara-negara berkembang. Tahun lalu, terdapat lebih dari 60 ribu MNC 
dengan 700 ribu cabang di seluruh dunia. 

Kontrasnya dari sisi tenaga kerja, ILO memperkirakan setidaknya 246 juta anak 
berusia 5-14 tahun bekerja penuh atau paro-waktu setiap hari di dunia, terutama di 
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Negara berkembang. Perkiraannya, 150-160 juta orang, 70 juta dari Cina dan 50 
juta dari Afrika bekerja di luar negara mereka dalam kaitan kerawanan kondisi 
kerja. Termasuk bekerja di pabrik-pabrik buangan beracun. 

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas 
lintas produk dan modal. Namun globalisasi juga jauh dari mengurangi arus 
migrasi internasional, yang tekanan-tekanannya justru akan meningkat di tahun-
tahun mendatang. Sementara, pergerakan bebas barang dan modal antara negara-
negara kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan 
lapangan kerja di negara-negara miskin. 

Di sini, kita harus berbicara tentang globalisasi tenaga kerja. Kita tidak lupa 
mencatat bahwa dewasa ini bangsa kita menghadapi problem pengangguran yang 
jumlahnya sekitar 40-an juta orang, serta rendahnya kualitas dan produktivitas 
tenaga kerja. Globalisasi ala WTO (World Trade Organization) bukannya 
memperingan bahkan dapat lebih memperburuk keadaan. 

Dengan menyadari tantangan dari adanya paradoks globalisasi tersebut terhadap 
situasi ketenagakerjaan, maka isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja di 
berbagai sektor industri barang dan jasa kita, selayaknya sejalan dengan upaya 
yang dilakukan oleh kalangan pelaku bisnis. Hal ini untuk meningkatkan 
produktivitas maupun penguatan daya saing bangsa kita di mancanegara. 

Khusus tentang standar kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, 
adalah merupakan faktor penting dalam menguji kesungguhan kita mengantarkan 
mereka menjadi pemain kelas dunia. Upaya pembenahan TKI selama ini seolah 
jalan di tempat, masalah-masalah yang berulang-ulang ditemukan di lapangan 
yang seharusnya bisa terpecahkan secara sistematis. Padahal, pada tahun 2002, 
mereka telah menyumbang 3,2 miliar dolar atau lebih dari Rp 30 triliun yang 
diperkirakan jumlah tersebut baru sekitar 50% yang tercatat di perbankan. 

E. Siasat Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi 

Globalisasi dalam arti empiris, bisa mengandung gejala sebagai bentuk 
imperialisme baru dari Negara-Negara Industri Maju (NIM) vis-a-vis Negara-
Negara Sedang Berkembang (NSB). Namun dalam era di mana peran teknologi 
informasi semakin masif serta hegemoni NIM tak terhindarkan, kini praksis 
globalisasi mengalami objektivikasi (menjadi faktor objektif). 

Semua negara mau tak mau menerima Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 
menjadi badan supra nasional yang mampu memaksa negara manapun mencabut 
semua hambatan tarif dan nontarif. Termasuk mencabut subsidi untuk orang 
miskin dan sektor-sektor ekonomi yang sensitif seperti pertanian. Dalam konteks 
tersebut, pemerintahan di NSB dengan euphoria demokrasi dan politik makin 
dilemahkan. Elite bisnis, LSM, politik, maupun pemerintahan di negara-negara 
sedang berkembang makin mewakili kepentingan kaum metropolis di NIM 
daripada memperjuangkan rakyatnya yang makin lemah baik secara ekonomi 
maupun politik. 
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Secara kronologis, terbentuknya WTO awalnya dilatarbelakangi oleh perjuangan 
NSB. Tujuannya, agar mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya yang 
terbelakang akibat bertumpu pada ekspor bahan mentah. Itu dilakukan pasca-
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang dipelopori Indonesia, India, 
dan Aljazair. 

Kemudian terjadi serangkaian putaran perundingan Utara-Selatan yang 
merumuskan komitmen NIM untuk membuka pasarnya terhadap produk olahan 
dari NSB dalam rangka development decade perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Tak dinyana, terjadi keajaiban Asia. Negara-Ne'gara Industri Baru (NIB) Asia 
seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan 
Indonesia berhasil menguasai pasar Amerika Serikat (AS) sesuai dengan level 
teknologinya masing-masing. 

Sementara itu, AS mengalami double crisis (krisis neraca anggaran dan 
perdagangan) secara kolosal hingga masa pemerintahan Ronald Reagan dengan 
besaran mencapai 500 miliar dolar AS. AS praktis menjadi negara penghutang 
terbesar di dunia terhadap perusahaan asing (foreign direct investment, FDI) 
terutama terhadap NIB Asia.  Pemerintahan Bill Clinton kemudian melancarkan 
dual track policy. Di satu pihak berusaha melakukan perbaikan ke dalam agar daya 
saing industrinya dapat lebih unggul kembali-terutama menghadapi serbuan 
produk NIB Asia- di lain pihak membalikkan putaran perundingan Utara-Selatan 
menjadi strategi untuk menyelesaikan krisis internal AS dari luar. 

Dalam perundingan di Maroko berhasil dibentuk WTO yang menjamin agar 
produk-produk unggulan AS khususnya dan NIM umumnya bebas masuk ke pasar 
negara-negara sedang berkembang. Kemudian diciptakanlah isu borderless dalam 
rangka "globalisasi untuk kemakmuran dunia" yang pengendaliannya berada di 
tangan WTO, disamping sebelumnya telah ada IMF (untuk bantuan moneter) dan 
Bank Dunia (untuk bantuan program pembangunan). Jadilah trio global 
superbody (WTO-IMF-WB) sebagai alat ampuh AS dalam menegakkan 
imperiumnya di dunia lewat proses globalisasi. 

Memang, dengan tidak netralnya isu globalisasi bukan alibi untuk memaafkan 
kebobrokan pemerintahan, bisnis, dan politik yang dilakukan elite bangsa sendiri. 
Tapi kita memerlukan pengembangan wacana "sinergi peradaban", bukannya clash 
of civilization ala Huntington. Dalam wacana tersebut, kita menyambut isu 
globalisasi tak perlu dengan mengobarkan kemarahan terhadap barat yang unggul 
dalam segala hal. Lebih baik kita sambut globalisasi dengan penuh kecerdasan dan 
sikap kritis. Tentu harus dengan visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, 
serta workable. Kita bisa melakukan benchmarking seperti Jepang pasca Restorasi 
Meiji, di mana segala yang positif dari Barat diserap, seperti iptek, manajemen, 
cara kerja, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai teknis tersebut diperlakukan 
sebagai nilai instrumental, bukan sebagai nilai fundamental. 

Sementara nilai-nilai mendasar bangsa yang tinggi seperti keseimbangan 
rasionalisme dan spiritualisme, nilai kesucian perkawinan dan keluarga, tradisi, 
moral, dan energi keagamaan "publik" yang penuh cinta kasih dan damai 
direaktualisasikan ke dalam ekonomi, manajemen dan seterusnya. Selain itu, juga 
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disinergikan dengan nilai-nilai kontemporer di alam globalisasi seperti efisiensi, 
iptek, good governance, supremasi hukum, demokrasi, proses real time, 
impersonalisasi pelayanan, egalitarianisasi hubungan personal, sosial, politik, 
pemerintahan, dan seterusnya. 

Dalam konteks sinergi peradaban tersebut, ukuran keberhasilannya adalah 
bagaimana agar rakyat keseluruhan terpecahkan soal hak untuk bekerja, 
berpendapatan layak, kesamaan di depan hukum, representative secara politik, 
dan seterusnya sembari secara bertahap dan sistematis membasmi korupsi hingga 
ke akar-akarnya. Jadi masing-masing pihak diukur kontribusinya terhadap upaya 
pencapaian pemecahan masalah-masalah rakyat tersebut. Dengan demikian, meski 
problematika yang dihadapi globalisasi begitu sulit dan kompleks, harapan jalan 
keluarnya masih ada. Hanya terdapat prasyarat agar pencapaian terhadap 
pemecahan masalah rakyat tersebut lebih terjamin. Berikut ini akan diuraikan 
prasyaratprasyarat tersebut. 

Peradaban barat (baca: neo-liberalisme) begitu hegemonik dalam arus globalisasi 
saat ini. Namun beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan 
Thailand berhasil menyiasatinya dengan jalan reformasi (baca: sinergi antara nilai 
lokal dengan nilai barat dan proses globalisasi) yang dapat dijadikan 
benchmarking oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. 

Memang praktis semenjak tahun 1980-an, Jepang telah masuk menjadi negara 
industry maju dengan tingkat industri berbasis iptek canggih serta indikator sosial 
dan ekonomi berlevel yang sama seperti Eropa maupun AS. Namun model 
pembangunan Jepang yang otentik, tak sepenuhnya sama seperti barat. 

Untuk tiga negara lainnya, tingkat kemajuannya belum sepenuhnya sama dengan 
NIM. Namun dibandingkan negara sedang berkembang lainnya, ketiganya sudah 
jauh melampaui. Lagipula, apa yang disebut di bagian terdahulu sebagai adanya 
patriotisme baru dalam menghadapi arus globalisasi, telah benar-benar tampak. 
Ketiga negara tersebut telah berhasil menekan angka korupsi, menekan tingkat 
pengangguran, pendapatan penduduknya melampaui negara berkembang lain, 
demokrasi relatif berjalan, kemiskinan dan ketimpangannya relatif telah 
terpecahkan, serta penegakan good-governance-nya pun telah berjalan, dan 
seterusnya. 

Dengan demikian, keempat negara tersebut telah mampu secara cerdas menyiasati 
proses globalisasi dan hegemoni peradaban barat tanpa konflik besar, lebih 
manageable, namun juga tak tersubordinasi. Keempat negara tersebut layak 
dijadikan benchmarking dan bisa dijadikan prasyarat oleh Indonesia, dengan 
sejumlah ciri-ciri. 

Pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang 
cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Misalnya Malaysia sejak Mahatir 
Mohammad melaksanakan New Economic Policy (NEP) sejak pertengahan tahun 
1970 hingga lengser tahun 2000. Dengan visi membangun ekonomi bumiputera 
bersamaan dengan politik integrasi Melayu dan non-Melayu, serta menciptakan 
pemerintahan yang efektif dan relative bersih, akhirnya Malaysia berhasil 
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menyalip Indonesia sejak tahun 1990-an. Pada saat yang sama Mahatir begitu 
vokal, kritis, namun cerdas terhadap barat tanpa menimbulkan konflik yang besar. 
Begitu juga kepemimpinan Mahatir dalam menyiasati krisis tanpa IMF. Last but 
not least, adalah kepemimpinan Mahatir dalam mengakhiri kekuasaannya secara 
relative mulus. Korea Selatan terutama sejak kepemimpinan Kim Young Sam dan 
Kim Dae Jung, serta Thailand sejak Chuan Leek Pai dan Thaksin juga bisa 
dijadikan acuan. 

Kedua, adanya proses demokratisasi yang menyejahterakan rakyat dan 
menegakkan tata-kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Proses 
demokratisasi di Korea-Selatan secara akseleratif berlangsung sejak terpilihnya 
Kim Young Sam. Kemajuan pembangunan ekonomi yang spektakuler dicapai oleh 
pemerintahan sebelumnya yang otoriter, sejak tahun 1960. Pemerintahan otoriter 
Korsel telah menciptakan ketimpangan besar akibat peran para konglongmerat 
(Chaebol). Setelah proses demokratisasi dilancarkan oleh Kim Young Sam dan Kim 
Dae Jung, Korea Selatan berhasil menegakkan pemerintahan yang efektif dan 
mampu menyelesaikan problem ketimpangan rakyatnya dengan penegakkan 
hukum terhadap korupsi skala mega, terutama oleh kalangan konglomeratnya. 
Juga termasuk hukuman mati terhadap dua mantan presidennya. Di Thailand, 
pencapaian yang sama adalah sejak pemerintahan Chuan Leek pai dan Thaksin. 

Ketiga, Resource based economic development. Majaysia dan Thailand mampu 
mencapai keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara 
kemajuan IPTEK dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan 
utama bangsanya, di mana sebagian besar rakyatnya bekerja di sana. Kedua negara 
tersebut mengakselerasi proses industrialisasi yang berbasiskan sumber daya alam, 
di mana mayoritas rakyat bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, 
peternakan, pangan, perikanan, pariwisata dan seterusnya). Kinl Malaysia terkenal 
dengan hasil devisa yang besar dari sawit, karet, dan produk pertanian lainnya 
yang telah terolah serta pariwisata. Sementara Thailand merajai ekspor produk-
produk agroindustri di dunia untuk teknologi menengah dan sederhana. 
Pendapatan penduduk rata-rata kedua negara tersebut, sekarang telah hampir lima 
kali lebih tinggi dari Indonesia. 

Keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi dan nilai lokal 
bersamaan dengan proses ekselerasi industrialisasinya. Jepang, terutama, bukan 
hanya berhasil memadukannya dengan iptek dan nilai-nilai kontemporer lainnya, 
tapi bahkan memunculkan model-model pengembangan yang lebih unggul 
dibandingkan barat. Misalnya keunggulan model manajemen Total Quality Kontrol 
(TQC, Toyotaism). Pada saat NIM lainnya menghadapi resesi tahun 1980-an 
dengan PHK besar-besaran karena penerapan model manajemen Taylorism dan 
Fordism, justru Jepang survive tanpa PHK berkat model TQC. Bahkan kemudian 
Jepang menunjukkan pertumbuhan ekonomi makronya naik lebih tinggi. Dalam 
model TQC, antara lain terdapat nilai-nilai seniorism, long-live worker, dan 
loyalitas karyawan terhadap perusahaan seumur hidup, dan seterusnya, yang 
berasal dari ajaran agama (Sintoism). Kini Malysia, juga Indonesia tengahn 
mengembangkan model keuangan dan perbankan syariah yang anti spekulasi 
(ribawi) yang berpotensi menunjukkan keunggulan di masa datang. Lebih umum 
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lagi apa yang dikatakan Naisbitt, bahwa keunggulan kompetitif Asia akan mampu 
memenangkan persaingan dengan barat, karena adanya nilai-nilai Asia (Asian 
Ways). Antara lain adanya sistem keluarga besar (extended family) yang telah 
menjadi sistem jaminan sosial keluarga yang efektif dalam menghadapi berbagai 
risiko pembangunan ekonomi seperti PHK, hari tua, kecelakaan kerja, kesehatan, 
pendapatan, dan seterusnya, karena merupakan tuntutan kebajikan agama.  

Kelima, Consensus scenario in democratization process, yang berbeda dengan 
demokrasi barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. 
Tingkat kesejahteraan pekerja Jepang adalah tertinggi di dunia bersama Swedia. 
Namun berbeda dengan negara-negara Eropa, keberhasilan Jepang terutama 
karena peran menciptakan konsensus antara pekerja dan majikan di tingkat 
mikro-perusahaan dengan melakukan negosiasi harian tentang problem-problem 
pekerja. Hal ini menghindari konflik berkepanjangan di tingkat makro antara 
buruh dan majikan karena serikat buruh yang sangat kuat serta telah terpolitisasi. 

Demikian lima ciri yang menonjol yang layak dijadikan referensi oleh bangsa kita 
untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan membangun "patriotisme baru" 
dalam menghadapi arus globalisasi dan hegemoni barat dewasa ini. 

F. Dampak Negatif Globalisasi dalam Bentuk Kejahatan Ekonomi Internasional 

Globalisasi yang disertai perkembangan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi (Information dan Communication Technology, ICT) disamping telah 
membawa manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif -seperti dijelaskan di 
atas termasuk dalam bentuk lompatan dahsyat (quantum-leap) dalam 
perkembangan kejahatan ekonomi internasional. Lebih dasyat lagi adalah karena 
adanya mekanisme "pencucian uang (money laundering) dengan berbagai modus 
operand!, dan "kejahatan lewat dunia maya" (cyber-crime). Dalam uraian 
selanjutnya akan dikemukakan bagaimana perkembangan kejahatan ekonomi itu 
berkembang dengan lompatan dahsyat dengan mekanisme money laundering dan 
cyber crime tersebut.  

IMPLIKASI POLITIK 

Era globalisasi menunjuk adanya saling ketergantungan (interdependency) dalam 
masalah-masalah sosial, politik dan kultural antar bangsa di dunia ini. Hal ini 
berarti bahwaperkembangan perikehidupan sosial, politik dan kultural suatu 
bangsa akan saling kait mengait dengan bangsa yang lain. Sebagai misal hasil KTT 
Bumi (Declaration of Rio, Principles of Forestry, dsb) yang baru saja 
diselenggarakan di Brazil pasti akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan 
perhutanan di berbagai negara; atau contoh lain sikap Amerika Serikat terhadap 
negara-negara Arab sangat mempengaruhi kebijakan politik negara-negara di 
luarnya. Era informasi menunjuk pada peran strategis informasi dalam 
mengendalikan dunia ini dikarenakan adanya ketidakterbendungan informasi 
dalam menerobos dinding-dinding geografis di dunia ini. Akhirnya muncul slogan 
siapa mampu menguasai informasi maka dia akan mengendalikan dunia. Di 
bidang politik misalnya pernyataan-pernyataan politik para pemimpin dunia dapat 
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dinikmati dalam waktu yang sama oleh segenap masyara kat dunia, bahkan 
kebijakan politik yang masih dalam proses pun terkadang dapat terinformasi 
secara dini. 

Era industri menunjuk pada kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini yang tertandai 
oleh terjadinya pergeseran konsentrasi sumber investasi. Di negara-negara pra-
industri maka konsentrasi sumber investasinya lebih terletak pada pertanian 
(land), pada negara industri pada permesinan (machinery), sementara itu di 
negara pasca industri pada pengetahuan (knowledge). Pergeseran sumber 
investasi ini mengakibatkan pergeseran peran dan pemegang peran; yaitu dari 
"landowner" ke businessman, dan akhirnya pada peneliti dan ilmuwan (termasuk 
di dalamnya politikus). 

Pembangunan politik di suatu negara, tak terkecuali Indonesia, hendaknya 
mempertimbangkan ketiga aspek tersebut di atas; yaitu aspek interdependensi, 
aspek informasi, serta aspek pergeseran sumber investasi. Pembangunan politik 
yang tidak mengacu pada ketiga aspek ini akan mengandung risiko yang tinggi, 
sedang pada puncaknya adalah terjadinya kegagalan politik; baik dalam skala 
personal maupun skala nasional. Pengalaman pahit tentang kegagalan politik di 
beberapa negara akhir-akhir ini kiranya tidak terlepas dari pengaruh ketiga aspek 
tersebut. 

Sebagai negara yang tengah menggelindingkan roda-roda pembangunan maka 
sector politik pun menjadi salah satu prioritas dalam pembangunannya; dan 
pembangunan politik di Indonesia pun tidak pernah lepas dari acuan dasar atas 
ketiga aspek tersebut di atas. Makin berperannya Indonesia dalam kesertaannya 
ikut mensolusi berbagai kompleksitas di dunia ini menunjukkan adanya 
peningkatan kualitas pembangunan politik luar negeri Indonesia; sementara itu 
makin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di segala 
bidang merupakan indikator makin meningkatnya kualitas pembangunan politik 
dalam negeri Indonesia. 

Meskipun berbagai indikator telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas 
pembangunan politik di Indonesia akan tetapi bukan berarti bahwa 'titik 
maksimal' telah tercapai. Dalam realisasinya perikehidupan masyarakat kita masih 
sering terwarnai dengan berbagai indikator yang bersifat antagonistik terhadap 
keberhasilan tersebut; misalnya adanya kaum terdidik yang enggan menggunakan 
hak politiknya dalam Pemilu. Yang tengah terjadi di Indonesia sekarang ini adalah 
proses pendewasaan politik bangsa. Dalam skala nasional proses pendewasaan ini 
antara lain terlihat pada makin "bebas"-nya warga Negara untuk mengekspresikan 
opini dan kritiknya terhadap pembangunan yang tengah berlangsung; sementara 
itu dalam skala internasional antara lain terlihat pada keberanian pemerintah R.I. 
untuk menolak bantuan asing yang disertai persyaratan yang kurang sesuai dengan 
etika politik-kultural bangsa Indonesia, dalam hal ini bantuan Belanda melalui 
IGGI beberapa waktu yang lalu. 

Pendidikan politik bagi masyarakat, disadari ataupun tidak, sebenarnya berada di 
dalam siklus pendewasaan tersebut. Oleh karena pendidikan ini berada di dalam 
siklus pendewasaan maka hasilnya sudah barang tentu belum maksimal, masih 
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jauh dari optimal, meski tidak berarti gagal. Pendidikan politik, perilaku politik, 
serta perilaku sosio-kultural masyarakat berada dalam keterkaitan kausal dalam 
posisinya masing-masing sebagai indepen dent variable, intervening variable, serta 
dependent variabel. Tegasnya: pendidikan politik akan mempenga ruhi perilaku 
politik masyarakat, dan perilaku politik ini pada akhirnya akan mewarnai perilaku 
sosio-kultural masyarakat. Jadi, pendidikan politik yang efektif pada akhirnya 
akan berdampak konstruktif ter hadap perilaku sosio-politik masyarakat.  

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan politik terletak pada perilaku 
sosiokultural masyarakat itu sendiri. Semakin konstruktif perilaku sosio-kultural 
semakin efektif pendidikan politik yang dilaksanakan, sebaliknya makin distruktif 
perilaku sosio-kultural masyarakat maka semakin tidak efektif pendidikan politik 
yang dilaksanakan. Dalam era globalisasi yang tertandai oleh adanya saling 
ketergantungan sosial, politik, dan budaya maka kunci keberhasilan pendidikan 
politik terletak pada 'keteladanan'. Apabila para pelaku politik mau serta mampu 
menunjukkan keteladanan di dalam perikehidupan sosio-kulturalnya maka 
keberhasilan pendidikan poli-tik akan makin gampang diraih, sebaliknya bila para 
pelaku politik tidak berhasil memberikan keteladanan di dalam perikehidupan 
sosio-kulturalnya maka hampir dapat dipastikan bahwa keberhasilan atas 
pendidikan politik akan makin sulit dicapai. 

PEMBANGUNAN POLITIK 

Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna 
pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) 
antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan 
kemampuan (capacity) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang 
ketiga, pertambahan pembedaan (differentation and spesialitation) lembaga dan 
strukur di dalam sistem politik tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat 
kaitannya dengan budaya politik, struktur-struktur politik yang berwenang serta 
proses politik. 

“Dilema Pembangunan Politik” 

Seiring dengan berkembangnya jaman dan terjadinya dikotomi antara Negara 
dunia pertama dan Negara dunia ketiga atau Negara berkembang, pembangunan 
merupakan suatu hal yang menaraik untuk dikaji. Pembangunan khususnya 
pembangunan politik seolah suatu hal yang mutlak bagi Negara dunia ketiga. 
Begitu banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian pembangunan 
politik. Perubahan diartikan sebagai berubahnya suatu keadaan sosial yang ada 
tanpa melihat baik atau buruknya keadaan. Yang terpenting adalah adanya 
perbedaan keadaan antara keadaan yang lalu dengan keadaan sekarang. 
Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai usaha perubahan yang 
memiliki tujuan yang sistematis untuk dapat dicapai. 

Untuk dapat memahami pembangunan politik, sedikitnya ada tiga perspektif yang 
dapat digunakan. Pertama, perspektif deterministik atau evolusioner yang melihat 
pembangunan politik berdasarkan fakta sejarah dari masyarakat dan berusaha 
mencapai masa depan berdasarkan konsekuensi logis dari proses perubahan yang 
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ada. Pandangan ini didukung oleh pemikiran Marx yang melihat sejarah manusia 
sebagai sejarah pertentangan kelas antara kelas pemilik modal dan kelas proletar. 
Dalam pandangan Marx, pembangunan politik adalah sebuah proses historis yang 
harus menghasilkan pemerintahan proletariat. 

Kedua, teori normativ atau preskriptif yang lebih memfokuskan pada tujuan akhir 
yang harus dicapai sesuai dengan apa yang dipikirkan. Menurut pandangan ini ada 
empat ukuran untuk dapat menilai pembangunan politik, yaitu efisiensi, 
persamaan, demokrasi, dan keamanan. 

Pendekatan yang ketiga adalah teori deskriptif atau analitis. Pendekatan ini lebih 
memusatkan pada pendeskripsian dan menganalisis perbedaan politik yang saat 
ini ada antara Negara dunia pertama dan Negara dunia ketiga. Pendekatan ini 
berupaya menganalisis mengapa perbedaan keadaan politik antara Negara dunia 
pertama dan dunia ketiga bias terjadi sangat mencolok. 

Ada lima faktor yang dapat digunakan untuk dapat melihat sejauh mana 
keberhasilan sebuah rejim politik untuk mengendalikan dan memobilisasi 
rakyatnya agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan politik. Faktor itu adalah 
1. faktor nilai dan kecakapan elite dominan, 2. kapasitas institusional dari rejim 
untuk mengendalikan dan memobilisasi sumber daya manusia dan materialnya, 3. 
nilai sikap, perilaku, dan cirri cultural lainnya dari masyarakat, 4. lingkungan 
regional dan internasional. 

Pembangunan Politik dan Pembangunan Ekonomi 

Saat ini paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan 
ekonomi atau modernisasi. Berdasarkan pendekatan deskriptif analitis, 
menganggap bahwa perbedaan antara Negara dunia pertama atau Negara maju 
dengan Negara dunia ketiga atau Negara berkembang dalam hal pembangunan 
politik adalah dikarenakan Negara maju lebih stabil, tingkat kemakmuran yang 
tinggi dan merata, sehingga dapat dengan mudah dalam hal pembangunan politik. 
Modernisasi dan globalisasi merupakan isu yang sedang beredar saat ini. Para 
penganut paham modernisasi menyatakan bahwa untuk dapat mencapai kemajuan 
suatu bangsa, khususnya bagi Negara dunia ketiga adalah dengan cara modernisasi 
dan mau membuka diri terhadap dunia luar secara bebas. Isu ini seolah menjadi 
senjata bagi Negara maju untuk melakukan ekspansi kepada Negara berkembang 
dan Negara miskin, baik itu ekspansi sumberdaya maupun ekspansi ideologi. 

Menurut Mansour Fakih (2006), teori pembangunan dan globalisasi yang begitu 
diagung-agungkan oleh negara maju telah gagal dalam mewujudkan tujuannya 
bagi negara di Asia. Negara NIC (Newly Industrial Countries) yang menjadi 
percontohan telah hancur dan tidak bisa bertahan diterpa oleh badai krisis 
multidimensi yang melanda dunia. Revolusipun bukan suatu langkah yang tepat 
dalam pembangunan politik. Karena menurut Irma Adelman (dalam Fakih, 2006), 
40-60 % penduduk di negara miskin menjadi semakin buruk. Yang diperlukan 
adalah human resource development untuk mencapai pertumbuhan dengan 
pemerataan. Dengan pembangunan sumberdaya manusia diharapkan akan dapat 
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menumbuhkan kesadaran dan daya kritis masyarakat terhadap proses 
pembangunan politik. 

Demokrasi menjadi ideologi yang ‘wajib’ bagi negara berkembang. Demokrasi yang 
dikembangkan adalah dengan demokrasi yang membuka peluang segala 
kebebasan. Pembangunan politikpun diarahkan pada penerapan demokrasi ala 
barat. Padahal demokrasi belum tentu relevan bagi sebagian negara dikarenakan 
kondisi masyarakat yang belum memungkinkan. 

Dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subyek atau 
pelaku politik muncul dengan sendirinya. Neoliberalisme melancarkan kritik 
mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut 
Giddens, keberadaan pemerintah sebagai elit adalah untuk menyediakan sarana 
perwakilann kepentingan yang beragam, menciptakan forum untuk rekonsiliasi 
kepentingan, menciptakan dan melindungi ruang publik untuk mengntrol segala 
kebijakan pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur pasar untuk 
publik, menjaga keamanan, mengembangkan sumber daya manusia, menopang 
sistem hukum (2000). 

Dengan pencapaian ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada 
institusi dan para pemimpinnya. Dan dengan demikian akan dapat memperbesar 
dukungan dan kedudukan pemerintah semakin legitimate. Sehingga pemerintah 
dapat dengan mudah dalam melaksanakan pembangunan baik sosial, politik, 
maupun ekonomi. 

Bagaimanapun pendekatan yang ada dan telah diungkap oleh Monte Palmer ini 
masih banyak kelemahan. Dari semua pendekatan dari mulai deterministik sampai 
deskriptif analitis terdapat kelemahan. Pendekatan deskriptif analitis yang 
digunakan oleh penulis hanya terpaku pada fenomena saat ini dan tidak berusaha 
melihat tujuan akhir dari proses pembangunan. Pendekatan ini tidak 
mempedulikan keadaan masyarakat yang menderita dan tertindas. Pada intinya 
semua teori hanya bersifat penggambaran tanpa ada tindakan praksis. 

Seperti yang dikatakan Marx berdasarkan pandangan Hegel bahwa kebanyakan 
para filsuf hanyalah menafsirkan dunia, namun tidak pernah bertindak. Segala 
sesuatu tidak akan pernah tercapai jika tanpa disertai tindakan konkrit. Begitu juga 
dengan sebuah pembangunan politik yang tidak akan berjalan tanpa ada usaha 
untuk merubahnya. 

PEDOMAN PEMBANGUNAN 

Kebijakan politik pada masa lalu sebagian besar diarahkan untuk 
mempertahankan kekuasaan dari penguasa politik dengan berbagai cara, termasuk 
melakukan depolitisasi dan de-demokratisasi. Kebijakan ini pada akhirnya 
berakibat pada buruknya kualitas politik dari bangsa Indonesia , padahal kualitas 
politik suatu bangsa menentukan sejauh mana bangsa tersebut mampu mem 
enangkan persaingan global. Dikatakan demikian, karena pada akhirnya yang 
menentukan setiap sisi k ehidupan bangsa adalah keputusan-keputusan politik. 
Sebuah bangsa yang memiliki kecakapan berpolitik akan memiliki kesempatan 
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yang lebih besar untuk dapat melakukan proses perumusan kebijakan politikyang 
cerdas dan bijaksana. 

Kebijakan politik di subsektor kepartaian dan pemilu diarahkan untuk 
membangun kehidupan berpolitik yang demokratis dan sesuai dengan jati diri 
bangsa Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk dapat bersifat ganda, yaitu 
membangun institusi-institusi politik yang dewasa di satu sisi, dan membangun 
masyarakat politik yang dewasa di sisi lain. Kebijakan di subsektor hukum dan 
penegakannya diarahkan untuk membangun disiplin nasional bagi seluruh warga 
negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebijakan ini 
diarahkan untuk memperkuat nilai bangsa yang selama ini sudah ada, yaitu 
toleransi dalam kehidupan bersama. Kebijakan ini diarahkan pada tiga aspek, 
yakni kebijakan hukum, lembaga dan perangkat penegakan hukum, dan 
pendidikan hukum kepada masyarakat. Kebijakan di subsektor HAK1 diarahkan 
untuk membangun bangsa Indonesia yang mempunyai wawasan hidup yang baik, 
yaitu wawasan yang menghargai karya cipta dari orang lain. Kebijakan ini juga 
akan berkait dengan kebijakan Ristek, dan diharapkan juga semakin banyak HAKI 
dari bangsa Indonesia. Kebijakan luar negeri diarahkan untuk tetap 
mempertahankan konsep "bebas aktif" dari negara Indonesia yang dicanangkan 
sejak Indonesia berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. 
Kebijakan HAM diarahkan untuk membangun warga negara yang memahami dan 
melaksanakan hak-hak asasinya sebagai manusia yang merdeka. Hak-hak manusia 
yang sebenarnya dibagi menjadi hak asasi dan hak sosial. Hak asasi adalah hak 
yang diperolehnya sejak lahir, seperti hak untuk hidup secara manusiawi;  
dimasukkan ke dalam hak asasi adalah hak yang diperoleh, yaitu hak untuk 
berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, mendapatkan kesejahteraan 
yang sesuai dengan kemampuannya, pendidikan, dan sebagainya. 

Hidup dalam sebuah kehidupan bersama. Penegakan hak asasi selalu dikaitkan 
dengan tujuan membangun tertib sosial. Dengan demikian, penegakan hak asasi 
manusia selalu diletakkan dalam konteks kehidupan bersama. Kebijakan 
komunikasi diarahkan untuk membangun citra Negara dan bangsa Indonesia yang 
positif, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kegiatan komunikasi 
mencakup juga kegiatan membangun jaringan komunikasi terpadu secara nasional 
dalam bentuk telematika. Kebijakan media massa diarahkan ke usaha menciptakan 
kehidupan pers yang sehat dan terbuka, sesuai dengan norma-norma kehidupan 
bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan aparatur negara diarahkan ke 
terbentuknya apartur negara yang profesional untuk mampu menyelenggarakan 
penadbiran yang baik (good governance). Kebijakan otonomi daerah diarahkan 
untuk membangun daerah-daerah yang mampu melakukan pembangunan secara 
mandiri. 

Pada masa lalu kebijakan pertahanan keamanan sudah cukup baik, dengan 
beberapa kekurangan pada prioritas penekanan di subsektor pertahanan dan di 
subsektor keamanan. Dengan melihat pengalaman tersebut dan mencermati 
kondisi di depan, maka kebijakan di subsektor pertahanan perlu diarahkan untuk 
memberikan prioritas pada pertahanan laut dan udara mengingat kondisi 
Indonesia yang sangat luas dan sebagian besar terdiri atas lautan. Kebijakan di 
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subsektor keamanan yang mengacu pada keamanan domestik, diarahkan ke 
prioritas untuk membangun polisi yang profesional dan terdidik untuk dapat 
membangun sebuah strategi keamanan yang diselenggarakan secara bersama 
dengan masyarakat. Kebijakan keamanan rakyat diarahkan untuk memadukan 
antara tugas keamanan dari negara dengan keamanan yang diselenggarakan secara 
mandiri oleh rakyat. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun sebuah 
mekanisme kemitraan antara negara dan rakyat dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban domestik. Dalam analisisnya, masing-masing subsektor strategis dirinci 
ke dalam lima variabel, yaitu sumber daya manusia, dana/modal/ekonomi, 
prasarana, kelembagaan, dan pengawasan/ pengendalian.  

Praktik pembangunan sebenarnya berada di daerah; APBN diturunkan ke APBD 
Tingkat I. APBD Tingkat I diturunkan ke APBN Tingkat II. Pembangunan 
dilaksanakan melalui tiga pola, yakni; desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
perbantuan. Anggaran desentralisasi disalurkan melalui daerah otonom. Program 
pembangunan di sini dapat juga disebut program yang bersifat langsung, melalui 
mekanisme DADPD. Program di sini melip uti PAD dari pusat, Inpres, dan 
sebagainya, sebagai program kewilayahan, melalui pemerintah daerah. Anggaran 
dekonsentrasi disalurkan melalui departemen atau sektor yang dituju, dan dalam 
pelaksanaannya disalurkan melalui daerah otonom pula. Program pembangunan 
di sini dapat juga disebut program yang bersifat tidak langsung, karena tujuannya 
menciptakan iklim yang sesuai dengan pembangunan. Program di sini meliputi 
program sektoral, yaitu melalui departemen-departemen sektoral. Program ini 
mempergunakan mekanisme anggaran DIP 

Pola perbantuan disalurkan melalui APBD, namun dapat juga langsung dari APBN, 
khususnya untuk kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Program pembangunan ini 
disebut sebagai program khusus. Program ini meliputi pengembangan program 
penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti JPS, 
lembaga keuangan mikro, pengembangan pelaku usaha kecil-menengah, dan 
pengembangan kemampuan ekonomi dari masyarakat menengah-kecil. Kebijakan 
ini diputuskan melalui Bappenas namun pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh 
sebuah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah dan di luar sektoral 
(departemen/kementerian) maupun kewilayahan (pemerintah daerah). Program 
ini dijalankan melalui DIP maupun DADPD 

Pembangunan politik di negara-negara Post Kolonial 

Ada perspektif pembangunan politik yang berbeda, yaitu kelompok “elite” yang 
mengacu pada pemikiran-pemikiran politik barat (demokrasi Barat) dan kelompok 
“rakyat” yang tetap bersikukuh pada nilai atau ideologi yang dimiliki (Islam, 
nasionalis atau sosialis) sebagai anti tesis pemikiran yang berbau “kolonialisme”. 
Sehingga hadir Negara yang memaknai demokrasi sebagai bangunan monarkhi 
konstitusional (Malaysia) atau sosialisme kapitalistik (model Vietnam, Cina saat 
ini), walau fase awal keberadaannya merupakan wujud dari rejim “otoriterian”. 

Keterpecahan di atas juga diperkuat oleh rekayasa kolonialisme yang tidak pernah 
berkeinginan menyatukan sikap-sikap kedaerahan yang ada menjadi kesatuan 
“nasionalisme”, yaitu sebagai identitas atau kesetiaan nasional. Sejak awal sifat 
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kedaerahan dipelihara dalam makna “altruistik” etnisisme. Kolonialisme selalu 
tidak memberikan kemungkinan berkembangnya etnisitas menjadi kesatuan 
(unity}/loyalitas nasional sehingga kedaerahan pada akhirnya berkarakter 
primordialisme yang melahirkan kecurigaan terhadap sesama anak bangsa atau 
hanya mementingkan kelompoknya masing-masing dan tidak membentuk 
identitas nasional dari suatu negara.  

Secara mendasar, pembangunan politik yang dilakukan negara pada upaya “nation 
building” menempatkan seluruh karakter sosial, dalam Pemikiran Lucyan Pye 
ditempatkan pada persamaan (Equality), kapasitas (Capacity), perbedaan 
(Differenciation) dan spesialisasi (Specialization). 

Kesukarelaan Bangsa-Bangsa 

Isu bangsa dan identitas nasional telah menjadi semakin akut dalam periode paska 
kolonial selanjutnya sebagai hasil dari pertemuan isu. Pada awalnya, pemisahan 
pra colonial dari banyak orang adalah sebagian besar tidak pernah terselesaikan 
dan bahkan penetapan dari negara baru dalam periode perang antara dua dunia 
melihat kreasi kebijakan buatan relatif, sebagian yang telah berkurang (sebagai 
contoh, Yugoslavia dan Czechoslovakia). Selain itu, kegagalan jumlah dari negara 
paska kolonial untuk memberikan janji paska-kemerdekaan, biasanya 
perkembangan ekonomi dan perwakilan sebanding, telah menguji kebijakan yang 
digabungkan pada perlawanan dari musum umum dan mencapai tujuan umum. 
Sebelumnya telah disadari, kegagalan dari masa depan meminta tujuan dari 
sebelumnya. 

Wilsonian menekankan pada penentuan diri – hak dari bangsa geo spesifik pada 
negara – ditujukan untuk digunakan secara khusus pada bangsa-bangsa dari Eropa 
bergerak menuju kenegaraan dari periode paska perang dunia pertama. Akhir dari 
proses dekolonisasi hingga tahun 1970an, bersama dengan peningkatan penekanan 
pada perbedaan, menyoroti perbedaan anatra grup yang hubungannya adalah 
tidak selalu nyaman atau yang mencapai beberapa pengukuran proteksi dari 
musuh tradisional dalam perwalian kolonial. 

Negara “perbatasan” dari Burma adalah kasus utama dalam poin ini. Diluar 
keberhasilan atau kegagalan dari penentuan diri paska Wilsonian atau negara 
paska kolonial membangun proyek, pengalaman modernisasi juga telah 
mengasingkan banyak masyarakat tradisional mendorong mereka untuk mencari 
arti dalam hubungan pra moderen atau ikatan grup lebih luas. Dimana 
modernisasi telah menempa komunitas sosial “horizontal” (yaitu, komunitas 
dalam kepentingan bersama atau grup, seperti stratifikasi ekonomi), ini telah 
terjadi sebagian besar dalam masyarakat yang telah berbagi hubungan dasar 
umum paling kuat dalam masyarakat yang telah mempunyai hubungan dasar 
umum, biasanya bahasa tetapi juga dalam hubungannya dengan musuh kelas 
ekonomi pra moderen, seperti pemilik lahan atau aristokrasi feodal. Negara-negara 
yang membawa bersama grup-grup yang membagi situasi ekonomi umum tetapi 
yang berasal dari latar belakang terpisah dan dari hubungan sosial (seperti 
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Indonesia) bentuk termudah aliansi “ horizontal, dan tetap rentan pada vertikal 
atau etnis, perpecahan. 

Pada akhirnya, dampak globalisasi budaya dan ekonomi telah menguji 
pradominasi institusional dan menempatkan konteks lebih lanjut untuk 
pengasingan sosial bersama jalur modernis. Modernisasi mempunyai pengaruh 
destabilisasi dan menentukan penetapan pola sosial dan mendorong subjek sedikit 
berhasil untuk mencari alternatif inspirasi eksternal. Kualitas paska modernisasi 
dari globalisasi mempunyai dampak lebih lanjut jika tidak hanya menempatkan 
pencapaian standar global dan kebutuhannya dan mendestabilisasikan bukan 
hanya komunitas lokal, tetapi kebenaran yang dipercaya eksis dalam identitas 
nasional. 

Aspek selanjutnya ini juga telah menjadi ciri umum dari kelas bawah dalam 
negara-negara maju. Ini sebagian telah mengarah pada pernyataan kembali 
kebenaran nasional (khususnya di negara-negara maju), sering sebagai tidak 
berpengalaman dan nasionalisme introspektif (yang secara historis memberikan 
kemunculan pada beragam bentuk dari organisme seperti fascisme). Di negara-
negara berkembang, globalisasi ekonomi dan budaya mempunyai efek persaingan 
dari dorongan ketidakamanan para anggota nasional terhadap alternatif lebih 
global pada satu sisi, dengan mendorong lainnya jauh dari kadang-kadang 
kepastian superfisial dari agenda global pada lainya. Yaitu, globalisasi telah 
mendorong warga negara untuk mempertanyakan tempat mereka dalam negara 
dan dalam negara-negara dimana ikatan telah menjadi lemah, untuk mendorong 
pertimbangan alternatif. 

Bagaimanapun, dengan tujuan untuk mencapai level politik tertinggi, bangsa harus 
pertama merasa mereka mampu untuk diwakili dan untuk mewakili diri mereka 
sendiri. Perjuangan untuk warga negara kosmpolitan tidak dapat dilanjutkan tanpa 
emansipasi pertama dari orang-orang pada level lebih bawah, nasional. 
Masalahnya adalah melalui sorotan kepentingan umum dari emansipasi warga 
negara akan selalu ditempatkan oleh batasan kepentingan diri dari grup (dan 
manipulasi ketertarikan diri dari grup tersebut), persepsinya dikurangi oleh 
ketidakjelasan grup dan dalam ketidamanan yang hanya menemukan kenyamanan 
dalam kerumunan dan karena itu sebuah mentalitas kerumunan atau berada di 
tempat yang banyak orang. Bangsa eksis, karena itu, sebagai sesuatu yang 
primordial (awal) dan mungkin dimana orang-orang masih berjuang untuk 
menunjukannya, haruskah mereka menyatakannya dalam kapasitas berlebihan. 

 

KESIMPULAN 

Ada dua dimensi penting mengenai Pembangunan Negara dan Bangsa 
Menghadapi Isu Globalisasi dalam Konteks Pembangunan Politik yaitu pertama, 
berkurangnya otonomi negara (pemerintah dan bangsa) sebagai instrumen yang 
bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian 
dikelola secara spesifik oleh Negara (pemerintah), entah untuk keperluan program 
ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain (perdagangan 
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internasional, misalnya), maka dalam era globalisasi peranan tersebut diambil oleh 
lembaga internasional (WTO). Atas nama perlindungan perekonomian domestik, 
misalnya, sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi mengeluarkan ke-bijakan 
protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Pendeknya, 
kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah sangat 
dibatasi. 

Kedua, sebagai akibat pudarnya peran negara dalam kegiatan ekonomi, dengan 
sendirinya suatu negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem 
politiknya menuju ke arah demokrasi. Proses ini merupakan sebuah keniscayaan 
karena sistem politik sentralistis (otoriter) cenderung akan memonopoli seluruh 
sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini menjadi 
tidak mungkin untuk menjalankan program liberalisasi ekonomi (sebagai syarat 
globalisasi), sementara sistem politiknya dikelola secara rigid (tertutup). Jika 
proses ini yang terjadi, sangat boleh jadi sumber daya politik (kekuasaan) akan 
digunakan untuk mempengaruhi (dalam pengertian negatif) kegiatan ekonomi, 
padahal kejadian seperti ini tidak dikehendaki dalam era globalisasi. Dengan 
pertimbangan inilah negara-negara seperti Eropa Timur pada dekade 1990-an 
ramai melakukan proses transisi politik dari semula otoriter menjadi demokratis. 
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Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia  

Di Tengah Upaya Homogenisasi Global  

Proses globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia pasca-Perang Dingin telah 
mendorong peningkatan upaya homogenisasi dalam sistem internasional. Di era 
Perang Dingin, sistem internasional terpolarisasi dalam dua blok: Blok Barat (liberal) 
yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur (komunis) yang dipimpin Uni Sovyet. 
Pada masa itu, tidak ada sistem homogen karena dunia terbagi dalam negara-negara 
yang berhaluan liberal dan komunis. Globalisasi juga belum berkembang pesat 
meskipun tahapan awal perkembangannya telah dimulai sekitar abad ke-16 ketika 
imperium militer dan politik berkuasa secara ekspansif pada masa itu (Held 1999 
dalam Datta 2004).  

Namun, setelah kejatuhan Uni Sovyet pada 1990 yang kemudian menjadikan AS 
sebagai satu-satunya negara adidaya dunia, polarisasi dua blok berubah menjadi 
homogenisasi kekuatan hegemonik. Ian Clark memandang globalisasi sebagai salah 
satu penyebab berakhirnya Perang Dingin karena globalisasi telah mendorong 
marjinalisasi Uni Sovyet dengan menyingkap kelemahan-kelemahan di dalam negara 
komunis itu. Pada saat yang sama, globalisasi juga muncul sebagai efek Perang Dingin. 
Karena itu, globalisasi dapat dikatakan sebagai sistem kontinuitas antara tatanan pada 
Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin (Clark dalam Baylish dan Smith 2001, 737).  

Bermula dari kontinuitas tersebut, nilai-nilai Barat yang khas AS semakin kencang 
dipromosikan ke banyak negara. Identitas kultural yang semula hanya dianut dan 
berlaku di komunitas tertentu diglobalkan ke seluruh wilayah dunia. Globalisasi 
budaya itu kian mudah dijalankan seiring dengan perkembangan pesat teknologi 
komunikasi dan informasi. Dalam hal ini, jaringan internet memegang peran terbesar 
dalam melancarkan penyebaran identitas lokal dan nasional suatu negara ke ranah 
global. Melalui internet, setiap orang di dunia dapat berhubungan secara cepat dan 
merasa dekat satu sama lain sehingga memungkinkan mereka melakukan kontak 
identitas, nilai, dan budaya yang berbeda-beda.  

Terkait dengan itu, Manuel Castells (1996) mengatakan bahwa meluasnya jejaring 
komunikasi yang menyebabkan hubungan antarmasyarakat di seluruh dunia berjalan 
secara cepat dan dekat menimbulkan dilema antara tetap bertahan dalam identitas asli 
(the self) atau ikut melebur dalam identitas masyarakat yang mengidentifikasi diri 
sebagai masyarakat jaringan global (the net). Kuatnya penetrasi budaya yang 
terglobalkan menyebabkan sebagian orang merasa identitas aslinya telah usang karena 
tidak sejalan dengan globalisasi. Mereka lantas mengalami krisis identitas dan 
akibatnya meninggalkan the self untuk bergabung dalam the net. 

Krisis semacam ini dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara miskin dan 
berkembang yang tidak mampu bersaing dalam proses globalisasi, termasuk 
Indonesia. Harus diakui, aktor utama dalam proses globalisasi masa kini adalah 
negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Barat lainnya sehingga globalisasi 
sering dianggap pula sebagai Americanization atau westernization. Negara-negara ini 
berupaya mengekspor nilai-nilai lokal di wilayahnya untuk disebarkan ke seluruh 
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dunia sebagai nilai-nilai global. Mereka dapat dengan mudah melakukan itu karena 
mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi lintas batas negara-
bangsa. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tidak mampu 
menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah. Akibatnya, 
negara-negara berkembang hanya menjadi penonton bagi masuk dan berkembangnya 
nilai-nilai negara maju yang dianggap nilai-nilai global ke wilayah negaranya.  

Bagi Indonesia, merasuknya nilai-nilai Barat yang menumpang arus globalisasi ke 
kalangan masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi kelestarian identitas dan 
budaya asli yang mencitrakan nasionalitas kebangsaan dan lokalitas khas daerah-
daerah di negeri ini. Terlepas dari belum adanya kesepakatan bersama tentang 
identitas asli Indonesia karena keanekaragaman budaya suku bangsa yang 
membangunnya, tetapi melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, rakyat negara ini 
telah melahirkan tekad untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. 
Sebagai tanah air, Indonesia merupakan wilayah menyatu yang merupakan tempat 
hidup dan berkembangnya beragam suku bangsa, bahasa daerah, dan kebudayaan 
lokal. Sebagai bangsa, Indonesia adalah kesatuan dari berbagai suku bangsa di wilayah 
negara ini dengan aneka budaya yang menyertainya. Sebagai bahasa, Indonesia ialah 
media komunikasi yang mampu menyatukan perbedaan bahasa antarsuku bangsa.  

Persoalannya, semangat persatuan itu kini semakin memudar seiring menjamurnya 
pemakaian budaya asing dan penggunaan bahasa Inggris yang disebarkan oleh arus 
globalisasi ke masyarakat Indonesia. Kesenian-kesenian daerah seperti ludruk, 
ketoprak, wayang, gamelan, dan tari tradisional menghadapi ancaman serius dari 
berkembangnya budaya pop khas Barat yang semakin diminati masyarakat karena 
dianggap lebih modern. Budaya konvensional yang menempatkan tepo seliro, 
toleransi, keramahtamahan, penghormatan pada yang lebih tua juga digempur oleh 
pergaulan bebas dan sikap individualistik yang dibawa oleh arus globalisasi. Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan sekarang menghadapi ancaman serius dari bahasa 
Inggris yang berupaya menghomogenisasi penggunaan bahasa di seluruh dunia, 
termasuk di Indonesia.  

Dalam situasi demikian, kesalahan dalam merespon globalisasi bisa berakibat pada 
memudarnya identitas nasional dan budaya lokal. Kesalahan dalam merumuskan 
strategi mempertahankan eksistensi identitas dan budaya Indonesia juga bisa 
mengakibatkan nilai-nilai khas Indonesia semakin ditinggalkan masyarakat yang kini 
kian gandrung pada budaya yang dibawa arus globalisasi. Inilah masalah terbesar 
dalam relasi globalisasi dan identitas Indonesia di era kekinian. Karena itu, di era 
kontemporer sekarang ini, revitalisasi identitas kultural Indonesia merupakan langkah 
penting dan mendesak. Strategi-strategi jitu perlu dirumuskan dalam upaya 
revitalisasi itu.  

Globalisasi dan Identitas Kultural  

Robert Keohane dan Joseph Nye menyebut globalisasi sebagai proses kontemporer 
dari globalism. Globalisasi merupakan dimensi lain dari globalism, selain 
interdependensi. Globalism sendiri merupakan jaringan antaranegara-negara di dunia 
yang terhubung secara interdependensi dalam jarak yang melintasi benua 
(multicontinental distances). Jaringan itu terwujud melalui aliran dan pengaruh 
modal dan barang, informasi dan gagasan, migrasi masyarakat dan kekuatan militer, 



 
EKONOMI-POLITIK GLOBALISASI 518 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

serta substansi biologis dan lingkungan seperti reaksi asam dan patogen. Globalisasi 
merupakan peningkatan hubungan itu (Keohane dan Nye 2000, 104).  

Salah satu bentuk globalism yang ditingkatkan oleh globalisasi adalah social and 
cultural globalism. Bentuk globalism ini adalah pergerakan ide, informasi, orang, dan 
citra (image). Pada tingkatan tertinggi, social globalism memengaruhi kesadaran 
individu dan sikapnya terhadap budaya, politik, dan identitas personal. Jika 
dibandingkan dengan era sebelumnya, Keohane dan Nye menilai globalism sebagai 
“thin globalization”. Sedangkan era globalism sekarang adalah “thick globalism”. 
Tingkatan kepadatan globalism di era kontemporer ditandai oleh peningkatan density 
networks, institutional velocity, dan transnational participation (Keohane dan Nye 
2000, 107).  

Dalam kepadatan di era kontemporer, seperti dikatakan Anthony McGrew, globalisasi 
berkembang sebagai proses dengan empat karakteristik. Pertama, rentangan aktivitas 
ekonomi, sosial, dan politik melintasi batas-batas politik sehingga kejadian, 
keputusan, dan aktivitas di suatu wilayah dunia memiliki arti signifikan bagi individu 
dan komunitas di wilayah yang berjauhan. Kedua, intensifikasi dan interkoneksitas di 
hampir semua aktivitas sosial. Ketiga, akselerasi proses dan interaksi global karena 
evolusi sistem transportasi dan komunikasi meningkatkan kecepatan pergerakan ide, 
berita, barang, informasi, modal, dan teknologi ke seluruh dunia. Keempat, 
peningkatan ekstensifitas, intensifitas, dan kecepatan gerak interaksi global yang 
ditandai dengan penajaman efek kejadian lokal terhadap situasi global dan 
konsekuensi serius peristiwa global terhadap dinamika lokal sehingga memunculkan 
kesadaran global kolektif (McGrew dalam Baylish dan Smith 2001, 22). Tidak jauh 
berbeda dengan McGrew, Anthony Giddens (1990, 21) menganggap globalisasi sebagai 
“the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a 
way that local happenings are shaped by events occuring many miles away and vice 
versa.” Nilai-nilai lokal yang berkembang di wilayah-wilayah berbeda dan berjauhan 
di dunia saling bertemu dan berinteraksi dalam relasi sosial yang berjalan secara 
intensif. Dalam globalisasi, hasil dari relasi itu cenderung memantapkan eksistensi 
nilai-nilai yang berasal dari negara-negara maju dan menyingkirkan nilai-nilai 
tradisional di negara-negara berkembang dan miskin. Hal itu disebabkan nilai-nilai 
negara maju dianggap modern sehingga harus dianut dan nilai-nilai negara 
berkembang dipandang terbelakang sehingga perlu ditinggalkan.  

Dengan pola hubungan seperti itu, globalisasi merupakan bagian ekstrem dari 
interdependensi antarnegara. Implikasinya, negara menjadi jauh lebih lemah sebagai 
aktor sehingga keberadaannya menjadi usang. Dalam kasus ini, ide tatanan 
international (international order) tidak menemukan relevansinya. Tetapi, jika 
globalisasi dipandang sebagai transformasi sifat negara, maka negara tetap memegang 
peran sentral. Ini mendorong gagasan negara yang terglobalisasi (globalized state) 
sebagai bentuk negara. Negara menjadi berbeda dari sebelumnya, tetapi tidak usang. 
Globalisasi tidak menyebabkan negara hilang, melainkan merupakan proses 
transformasi negara menuju globalized states. Ketika menjadi globalized states, 
identitas negara dapat mengalami perubahan (Clark dalam Baylish dan Smith 2001, 
739-740).  

Dalam tiga klasifikasi Manuel Castells, identitas negara termasuk dalam klasifikasi 
pertama, legitimising identity, yaitu identitas yang dikonstruksikan oleh institusi 
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secara umum dan negara secara khusus. Mengambil contoh identitas nasional Prancis, 
yang lebih tepat adalah Negara Prancis mengonstruksi Bangsa Prancis daripada 
sebaliknya. Klasifikasi kedua, resistence based identity, adalah identitas dari kelompok 
yang merasa ditekan untuk mengonstruksi identitasnya sesuai dengan sistem yang 
menyubordinatnya seperti bangsa Indian di Amerika Latin. Klasifikasi ketiga, project 
based identity, merupakan identitas yang muncul dari identifikasi diri berdasarkan 
proyek kepentingan tertentu seperti gerakan feminis dan gerakan lingkungan (Castells 
2006, 62-63).  

Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk memberi 
makna pada kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara mengonstruksi 
identitas bangsa. Reaksi negara terhadap globalisasi yang tidak memperlihatkan 
representasi masyarakat mendorong peningkatan jumlah orang yang menegakkan 
identitas kolektif mereka (Castells 2006). Identitas adalah konsep multidimensional. 
Di satu sisi, untuk mengidentifikasi identitas seseorang perlu memahami beragam 
faktor yang membentuknya seperti nama, usia, tempat kelahiran, bahasa ibu, 
pekerjaan, dan faktor-faktor lain. Di sisi lain, konsep ini memiliki variasi tipologis yang 
bertingkat dari individu ke regional dan nasional. Di samping itu juga perlu 
mengetahui keunikan individu yang membedakannya dari individu lain. Identifikasi 
yang sama juga dibutuhkan untuk menentukan identitas nasional. Wilayah, negara, 
konstitusi, bahasa resmi, agama, seni, sejarah, mitos, dan etnis adalah faktor-faktor 
unik yang perlu dilihat (selain banyak faktor lain) dalam menilai identitas nasional (Gil 
n.d., 1). Terkait dengan globalisasi, Ana Cristina Gil berpendapat bahwa proses ini 
mengancam identitas kultural dan kekuatan nasional. Kecenderungan homogenisasi 
yang dibawa globalisasi tampak begitu kuat sehingga negara bisa kehilangan keunikan 
identitas. Dalam globalisasi, perbedaan coba dihapuskan untuk menciptakan pola 
kehidupan sama di semua negara. Masyarakat lantas makan makanan sama, 
menonton film yang sama, memakai pakaian sama, menggunakan bahasa sama. Upaya 
homogenisasi ini menyebabkan partikularitas budaya hilang, identitas kultural 
musnah, dan pemikiran kritis lenyap (Gil n.d., 4)  

Ancaman Homogenisasi Globalisasi  

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi pencapaian tujuan homogenisasi 
global. Sebagai negara berkembang yang tidak memiliki daya kompetitif tinggi dan 
posisi tawar setara dengan negara-negara maju, Indonesia menghadapi ancaman 
serius globalisasi terhadap identitas kultural. Di masa lalu, ketika perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi tidak sepesat sekarang, nilai-nilai identitas 
kultural Indonesia masih dipegang secara kuat oleh masyarakat. Tetapi kini, ketika 
nilai-nilai identitas asing dengan mudah dan cepat masuk ke rumah-rumah penduduk 
melalui transformasi informasi, nilai-nilai identitas kultural Indonesia tampak 
terkikis.  

Menurut Saidi (1998), proses homogenisasi sudah berlangsung sejak dimulainya era 
liberalisasi Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Sejak masa liberalisasi, budaya-
budaya asing masuk Indonesia sejalan dengan masuknya pengaruh-pengaruh lainnya. 
Sementara, Wilhelm (2000) berpendapat bahwa perusakan budaya dimulai sejak masa 
teknologi informasi seperti satelit dan internet berkembang. Sejak masa itu, konsumsi 
informasi menjadi kian tak terbatas. Semua kalangan di Indonesia dapat memperoleh 
informasi apapun tanpa adanya batasan dan cenderung menyerapnya tanpa 
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mempertimbangkan efek positif dan negatif bagi identitas kulturalnya. Modus dan 
skala globalisasi di masa kini memang telah berubah. Sekarang, dunia mengalami 
Revolusi 4T (Technology, Telecomunication, Transportation, Tourism) yang memiliki 
efek pendorong global dominan sehingga batas antarwilayah semakin kabur dan 
berujung pada terciptanya global village seperti yang pernah diprediksikan Marshall 
McLuhan (Saptadi 2008). 

 Kondisi itu memunculkan permasalahan pada melunturnya nilai-nilai identitas 
kultural. Bukti nyata dapat disaksikan pada gaya bahasa, gaya berpakaian, pola 
konsumsi, dan teknologi informasi. Dahulu, bahasa Indonesia dijadikan alat 
komunikasi utama, tetapi sekarang penggunaan bahasa persatuan ini 
dicampuradukkan dengan bahasa Inggris sehingga muncul kata-kata “di-cancel”, “di-
delay”, “di-soundingkan”, “men-challenge”, “meng-endorse”, dan banyak kata 
campuran lainnya. Di berbagai kesempatan seringkali terlihat masyarakat lebih senang 
menggunakan bahasa Inggris karena dipandang lebih modern. Dahulu, anak-anak 
Indonesia sangat akrab dengan tokoh boneka dalam film “Unyil” yang mencitrakan 
kehidupan khas Indonesia, tetapi sekarang anak-anak Indonesia lebih senang 
menonton “Upin & Ipin” yang menyimbolkan kehidupan khas masyarakat Malaysia. 
Karena itu, wajar jika sering ditemukan adanya anak-anak Indonesia yang berbahasa 
Indonesia dengan logat Melayu khas Malaysia.  

Dari sisi berpakaian juga tampak perilaku yang cenderung lebih mengikuti busana 
asing daripada busana khas Indonesia. Jas yang sebenarnya merupakan pakaian khas 
orang-orang Eropa lebih dipilih sebagai pakaian resmi para pejabat Indonesia 
daripada kain batik yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya asli Indonesia. 
Pola konsumsi sebagian masyarakat juga beralih pada makanan-makanan cepat saji 
(fastfood) yang bisa didapatkan di restoran. Pizza, spaghetti, hamburger, fried chicken 
dianggap lebih menarik daripada makanan lokal. Aneka makanan itu menawarkan 
kepraktisan. Masyarakat menilai globalisasi telah mendorong terciptanya kecepatan, 
efisiensi, efektivitas yang bermuara pada kepraktisan dalam segala hal.  

Revitalisasi Identitas Kultural  

Tidak dapat dibantah, homogenisasi globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi 
ancaman bagi eksistensi identitas kultural Indonesia. Penggerusan nilai-nilai identitas 
kultural merupakan resiko posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. 
Globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu 
mematikan identitas kultural harus dicegah. Karena itu, revitalisasi identitas kultural 
merupakan langkah strategis yang harus dilakukan negara dalam mengatasi dampak 
negatif globalisasi. Negara harus menjadi aktor utama revitalisasi ini karena seperti 
dikatakan Castells bahwa negara adalah aktor yang mengonstruksi identitas nasional 
bangsa.  

Di samping itu, negara juga bisa disebut sebagai aktor yang paling bertanggung jawab 
atas memudarnya identitas kultural. Sebab, di bawah pengaruh globalisasi, negara 
kurang konsisten dalam mengamankan garis teritorial untuk mempertahankan 
kekuatan domestik dalam melawan ancaman dari luar. Negara sepertinya tidak selalu 
mempromosikan kepentingan domestik melawan segala yang datang dari asing 
(Schoelte 2000). Meski demikian, negara tetap menjadi bagian penting dari globalisasi 
apapun tatanan dunia yang tercipta akibat proses globalisasi (Schoelte 2000). Dalam 
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globalisasi, negara tetap bisa bertahan, tetapi berpotensi kehilangan supremasi aturan-
aturan absolut, eksklusif, dan komprehensif (Schoelte 2000, 157).  

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang membebaskan begitu saja semua 
unsur asing masuk ke wilayahnya tanpa adanya perangkat-perangkat yang 
menampungnya agar tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. Akibatnya, banyak 
orang langsung menyerap nilai-nilai identitas kultural asing tanpa melihat dampaknya 
pada identitas nasional. Tidak heran apabila identitas kultural Indonesia semakin 
memudar dari waktu ke waktu. Karena itu, revitalisasi identitas kultural Indonesia 
perlu dilakukan negara dengan membangun kesadaran identitas kepada seluruh 
masyarakat Indonesia. Jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus 
dibangun secara kokoh dan diinternalisasi secara mendalam. Pembangunan itu 
dijalankan melalui perangkat pendidikan dan perangkat hukum. Melalui pendidikan, 
negara harus mengatur agar kurikulum mengajarkan tentang nilai-nilai kultural 
Indonesia sejak dini kepada siswa dengan diberi pemahaman tentang arti penting 
dalam menjaga kelestariannya. Melalui perangkat hukum, negara harus merumuskan 
regulasi yang menjamin kelestarian identitas kultural Indonesia.  

KESIMPULAN 

Homogenisasi globalisasi adalah sebuah kondisi tak terelakkan yang harus disikapi 
secara strategis oleh semua negara, termasuk Indonesia. Prosesnya yang menyebar ke 
segala arah menembus batas wilayah negara bangsa mendorong terciptanya lalu lintas 
identitas kultural di tingkat lokal suatu negara yang kemudian bermetamorfosis 
menjadi identitas kultural yang dianut masyarakat global. Akibatnya, identitas kultural 
negara yang tidak mampu mengglobal menghadapi ancaman serius dari penetrasi 
homogenisasi yang mampu secara cepat masuk ke dinamika kehidupan masyarakat 
lokal melalui media komunikasi dan informasi.  

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi persoalan terkait kemampuan 
dalam menahan penetrasi identitas kultural negara-negara maju. Kelemahan 
penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta pasar yang luas menjadikan 
Indonesia sebagai target potensial bagi persebaran identitas kultural negara-negara 
maju. Problematika yang muncul adalah melunturnya warisan identitas kultural yang 
telah puluhan tahun ditradisikan oleh leluhur. Tradisi asli tercerabut dari akarnya dan 
tergeser oleh tradisi baru yang dipromosikan negara-negara maju.  

Menyikapi prolematika itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar identitas kultural 
Indonesia tidak semakin tergerus oleh identitas asing dan secara perlahan berpotensi 
melenyapkan. Strategi yang bisa dijalankan adalah revitalisasi identitas kultural 
Indonesia melalui pembangunan jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas 
kebangsaan. Dalam menerapkan implementasi strategi ini, negara memegang peran 
penting karena bagaimanapun negara tetap menjadi aktor utama. Negara harus 
menyediakan perangkat yang memediasi pertemuan antaridentitas agar identitas asing 
tidak langsung masuk dalam kehidupan masyarakat. Perangkat itu berupa kurikulum 
pendidikan yang sejak dini mengajarkan siswa tentang nilai-nilai identitas kultural 
khas Indonesia serta arti penting mempertahankannya dari homogenisasi globalisasi 
dan regulasi yang melindungi kelestarian identitas nasional.  

A. Safril Mubah 
Global & Strategis, Edisi Khusus, Desember 2011 
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Pemahaman Baru Globalisasi:  

Tantangan Politik Abad Ke-21  

Politik global adalah satu jaringan dan jejaring yang kompleks dari bermacam-macam 
agen, negara dan non negara, yang membentuk struktur yang tidak penuh, memiliki 
kedekatan, juga konflik satu sama lainnya. Sementara struktur itu sendiri tidak lain 
adalah sebuah konteks sosial yang dapat berubah bentuk, diperbaharui, hilang atau 
muncul kembali, tergantung pada luas pemakaian atas ide-idenya. Struktur bukanlah 
sebuah agregat kepentingan rasional yang stabil dan tumbuh secara linier. Struktur 
meliputi satu set ide tentang peranan, fungsi dan nilai-nilai yang diterima dan 
dijalankan. Struktur menjadi kelaziman karena banyak yang mempercayai bahwa 
memang itulah yang ada pada struktur itu. Setiap pengetahuan tentang struktur politik 
global harus dipelajari dari ide-ide yang menghubungkan elemen-elemennya yang 
kompleks secara lintas nasional dan memiliki kesalingterkaitan satu sama lainnya. 

Dalam rangka menunjukan tantangan-tantangan yang dihadapi, dalam tulian ini 
dijelaskan hubungan dialektik antara isu-isu normatif yang hendak dipecahkan dan 
jalan yang dipilih untuk mengatasinya. Sebagai sebuah proyek politik, globalisasi 
memunculkan problematika karena terus mengundang konflik dan perang. Kategori 
yang memberikan akibat-akibat yang berbeda pada penerapan-penerapan praktisnya 
adalah ide-ide tentang masyarakat global. Sebagai sebuah bentuk kekuasaan normatif, 
dibutuhkan kesepahaman baru tentang isi yang terpenting dari masyarakat global. 
Ketidaksejajaran dalam meletakan kekuasaan agen-agennya dan jalur-jalur yang 
dipilih untuk sampai kepada penerimaan itu merupakan kendala untuk mencapai 
masyarakat global yang damai.  

Paham Kedaulatan  

Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan 
dari pengaruh ide-ide yang dikembangkan dalam filsafar politik Barat. Secara tipikal 
para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial menghasilkan 
bayangan manusia dimana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan individu-
individu dan individu-individu tersebut tidak mampu menerima ancaman sosial pada 
level yang tinggi. Ketakutan akan ancaman dan kidakmampuan menerima kekacauan 
menjadi motif utama individu-individu untuk mengorbankan sebagian kebebasan, 
dengan tujuan menaikan tingkat keamanan, dan pada proses inilah pemerintah dan 
negara muncul. Kerjasama multilateral juga dimunculkan dalam pemikiran tentang 
sifat alami, namun dengan penekanan-penekanan yang kuat pada tujuan-tujuan 
rasional manusia. Anarki, egoisme, self interest adalah konsep-konsep yang hampir 
selalu muncul untuk menjelaskan hubungan antar manusia maupun antar negara-
negara (Hoffman 1999).  

Berdasarkan pandangan tentang sifat alami manusia, individu-individu berada dalam 
kumpulan-kumpulan untuk mempertahankan diri dari serangan pihak lain dan 
mengamankan kepentingannya, termasuk keamanan atas harta benda dan semua yang 
diakui sebagai hak-hak milik pribadinya. Pemahaman ini yang paling banyak dan 
paling sering dipakai untuk menerangkan perilaku manusia dan negara-negara. 
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Pendekatan konflik menjadi suatu yang tak terelakkan, berdasarkan pemahaman 
tentang sifat alami, dan pada akhirnya akan diselesaikan melalui perang. Realisme 
adalah salah satu aliran pemikiran yang menyumbang besar dalam menyebarkan 
pengetahuan ini. Secara khusus realisme memberi perhatian kepada kekuatan 
persenjataan yang bisa mengakibatkan kerusakan massal. Mereka meyakini negara-
negara yang menguasai persenjataan lebih suka damai ketimbang perang karena 
perang akan menghancurkan diri sendiri (Waltz 1979; Morgenthau 1985; Stephen 
Krasner 1988, 1999; Gilpin 1991; Buzan 1991; Mearsheimer 2001). Sarjana realisme 
yang memberi perhatian kepada masalah-masalah kekerasan dan perang umumnya 
memulai studinya dengan bertanya mengapa berbagai negara yang berbeda, bahkan 
bertentangan secara ideologis, berperilaku sama, saling berebut pengaruh dan 
kekuasaan. Sementara realisme juga menyadari bahwa perlombaan persenjataan 
dalam jangka pendek buruk akibatnya, juga buruk akibatnya bagi perdamaian untuk 
jangka panjang. Sesungguhnya kekuatan persenjataan tidak bisa menghapuskan 
masalah kekerasan dan perang. Sebab aktor negara tidak akan mampu 
memperkirakan semua kondisi yang menggiring negara-negara kepada perang (Jervis 
1976). Sekalipun begitu ide-idenya telah menjadi satu dalam tindakan para aktor dan 
diterima sebagai suatu yang lazim untuk menghadapi masalah-masalah keamanan. 
Kydd (1997) berpendapat pengetahuan tentang sifat anarki politik internasional 
membuat setiap negara menjadi sangat terobsesi dengan kemampuan untuk 
mengamankan dirinya, yang melahirkan dilema keamanan, dimana suatu negara 
merasa harus menaikan terus tingkat keamanannya karena melihat negara lain 
meningkat kemampuannya untuk mengamankan. Ini tidak hanya ditemukan pada 
negara-negara yang kuat. Negara-negara miskin, yang kemampuannya keuangannya 
sangat terbatas, tetap merasa harus mengambil tindakan yang sama, sekalipun untuk 
itu mereka harus berhutang. Sejumlah besar anggaran negara telah dihabiskan oleh 
pemerintah-pemerintah negara miskin guna meningkatkan kemampuan militer, 
hingga menimbulkan apa yang disebut dengan “under-consumption” (Hobson 2000, 
77). Untuk menghapuskan bahaya perlombaan persenjataan negara-negara telah 
sepakat untuk mengesahkan larangan pengembangan senjata nuklir. Kesepakatan ini 
dengan jelas menunjuk kepada kompetisi kekuasaan antara blok Timur yang dipimpin 
oleh Uni Soviet disatu sisi dan blok Barat yang dipimpin oleh AS di sisi lain. Kompetisi 
ini menurun sejalan dengan keputusan Uni Soviet untuk mundur, yang diikuti dengan 
pengakhiran Perang Dingin di tahun 1989. Namun perlobaan persenjataan belum 
berakhir, sekalipun Perang Dingin telah menjadi sejarah.  

Indonesia telah menyetujui perjanjian hutang senilai $1.2 Milyar dengan Presiden 
Rusia, Vladimir Putin pada 2007 untuk mendanai pembelian kapal selam, tank dan 
helikopter dari Russia. Kepala the Australian National University's Strategic and 
Defence Studies Centre, Hugh White, mengatakan bahwa pembelian kapal-kapal selam 
itu akan ”menyulitkan secara signifikan” bagi rancangan kekuatan laut Australia dan 
hal tersebut dianggap sebagai representasi ancaman nyata bagi Australia. Tidak 
diragukan Cina saat ini juga sedang membangun angkatan lautnya untuk menghadapi 
ancaman-ancaman baru dan kondisi politik yang berubah. Deputi Perdana Menteri 
Korea Utara, Ro Tu-Chol mengatakan bahwa peningkatan anggaran belanja militer 
penting sekali untuk memelihara kekuatan penangkal nuklir Pyongyang, dan untuk 
menghadapi tekanan internasional pimpinan AS agar Korea Utara meninggalkan 
ambisi nuklirnya. Pembahasan diatas untuk menunjukan bahwa kebijakan dan inisiatif 
perlombaan persenjataan tidak selalu terkait dengan masalah-masalah konkrit yang 
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dihadapi oleh negara-negara. Masalah yang lebih penting dari itu adalah asumsi-
asumsi mendasar yang digunakan tentang struktur negara-negara. Perjuangan untuk 
mengahapuskan kekuasaan negara semakin besar, sejak disadari bahwa tuntutan 
negara-negara untuk memakai kekerasan tidak hanya diarahkan kepada negara-
negara lain, tapi juga kepada rakyatnya sendiri (Held 1995, 2002; Krasner 1999). 
Dalam pandangan kaum pluralis, kedaulatan sesungguhnya adalah milik komunitas-
komunitas. Dengan konsep ini, maka landasan keteraturan dan ketertiban dalam 
masyarakat bukan terletak pada negara, melainkan individu-individu, sebagai 
jantungnya, dengan membentuk persatuan-persatuan kewargaan dan dengan 
memperluas pemakaian prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Lebih dari sekedar 
kumpulan yang dipisahkan oleh batas-batas hukum dan wilayah secara legal, individu-
individu digiring untuk memakai kekuasaan untuk mengamankan diri dan 
mengimbangi kekuasaan negara. Kesadaran persatuan dan solidaritas merupakan dua 
elemen penting yang dianjurkan guna menghubungkan mereka satu sama lain, secara 
lintas nasional. Dengan nilai-nilai itu hubungan individu-individu dan kelompok-
kelompok dikembangkan, dan dengan nilai-nilai itu kekuasaan negara hendak 
ditaklukan (Habermas 1991, 2001; Linklater 1990; 1998). Dengan besarnya tuntutan 
untuk mengakhiri kekuasaan negara, juga disebabkan karena perkembangan dunia 
dimana secara politik negara tidak lagi satu-satunya aktor yang menentukan, standar 
agenda penelitian dan pengajuan pendapat juga bergeser dari kekuatan militer ke 
kekuatan ekonomi. Susan Strange (1996) mengajukan pendapatnya bahwa pusat 
kekuasaan cendrung beralih dari negara ke rejim internasional. Di area ini aktor-aktor 
bukan negara memainkan peranan yang penting dalam menetapkan masa depan 
dunia. Hubungan-hubungan kekuasaan disini ditentukan bukan oleh hak-hak yang 
disahkan secara legal, melainkan oleh mulai dari mafia pasar yang mengancam dan 
hendak menghapuskan kekuasaan negara, sampai pada firma-firma dan lembaga-
lembaga keuangan yang besar, yang membentuk kemitraan legal secara lintas negara, 
yang menjalin kerjasama-kerjasama yang basisnya wewenang-wewenang negara dan 
dengan cara itulah negara-negara mempertahankan kekuasaannya (Strange 1988). 

Jadi, menurut pemahaman ini kekuasaan negara tidak berarti lenyap dengan naiknya 
kekuasaan agen-agen non-negara yang memiliki kemampuan-kemmapuan keuangan 
yang sangat besar dan bisa mengontrol pilihan-pilihan negara. Sebaliknya negara-
negara menjadi merasa perlu untuk memelihara partisipasi mereka, untuk mendukung 
kekuasaan miliknya. Dalam bukunya, The Retreat of the State: The Diffusion of Power 
in the World Economy (1996), Strange juga memperingatkan bahwa globalisasai 
menghadirkan tiga bentuk dilema keamanan. Pertama, ekonomi dalam pengertian 
tidak ada kewenangan politik yang mampu mengontrol dan memerintah hubungan-
hubungan dalam pasar. Kedua, lingkungan yang terdiri dari aktor-aktor pasar, dengan 
motif-motif keuntungan mereka menguras sumberdaya alam, pada saat yang sama 
pencegahan dari kewenagan politik nyaris tidak ada. Ketiga, politik dalam bentuk 
kemunduran demokrasi pada struktur pemerintahan global.  

Ketiga faktor ini membuka peluang bagi adanya perubahan pada teknik-teknik 
kekuasaan dan ekspansi, yang menekankan kepada fleksibilitas dan ketepatan aksi. Di 
dunia militer kita tidak benar-benar memahami apa yang menjadi taruhan sementara 
di dunia ekonomi lebih bisa diperkirakan, dengan benar-benar memperhatikan 
kemakmuran dan kesejahteraan di dalam negeri. Dalam pandangan Strange, negara 
bisa memiliki kontrol atas salah satu atau lebih struktur-struktur ekonomi politik 
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internasional, yakni pengetahuan, finansial, militer dan produksi, demikian pula 
individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Kontrol terhadap struktur-
struktur tersebut tidak secara total membuat masing-masing bisa mengontrol tatanan 
ekonomi politik internasional. Inilah yang memberi arti pada keseimbangan 
kekuasaan, yang diistilah oleh Strange sebagai bargaining process, satu rentang 
kemungkinan yang dapat diambil oleh para aktor yang ditetapkan berdasarkan 
kekuasaannya atas struktur dasar IPE.  

Pembahasan di atas menunjukan konsistensi dari politik global, juga menggambarkan 
dengan jelas perilaku-perilaku yang terbentuk dari pemahaman yang luas tentang sifat 
alami manusia, kedaulatan dan globalisasi. Konflik dan kekerasan menjadi suatu yang 
inheren, dimana secara keseluruhan, negara-negara, komunitas-komunitas, individu-
individu beserta agen-agennya memiliki keabsahan untuk mempromosikan 
kepentingan dirinya sendiri (Spencer 1992, 1993; Jeong 1999). Caglar Dolek dalam The 
Myth of ‘Failed State’ in Africa: A Question an Atomistic Social Ontology? (2008) 
mengatakan doktrin kedaulatan negara telah membentuk kembali pemikiran spesifik 
akademisi dan para pembuat kebijakan di Barat. Mereka menganggap bahwa isu-isu 
kekerasan, mulai dari konflik militer, bentrokan etnik, suku dan agama, sampai pada 
jeratan hutang, kelaparan, kemiskinan, penyebaran penyakit menular, kerusakan 
lingkungan dan keterbelakangan terkait dengan masalah sifat alami manusia. 

Konflik dan Perdamaian  

Pemahaman tentang globalisasi telah menjadi semakin kukuh dan dalam rentang yang 
luas diterima sebagai teori yang memiliki makna bagi perdamaian. Teori perdamaian 
demokratik (Democratic Peace Theories; DPTs) diletakkan disini sebagai ”pemberi 
makna absolut” terhadap konsep-konsepnya. Titik berangkat teori-teori ini diletakkan 
pada asumsi bahwa demokrasi cenderung memilih damai ketimbang perang dan rejim 
demokratik cenderung lebih damai ketimbang rejim otoriter, kalaupun mereka 
memilih perang, cenderung menang (Lake dan Baum 2001; Desch 2002, 2003). 
Asumsi yang melekat didalam teori ini adalah negara hanya akan memilih perang jika 
berhasil memenangkan tuntutan itu didalam negeri. Dalam sistem demokrasi ini akan 
sangat sulit dan meminta waktu yang lama untuk memperoleh persetujuan dari 
bermacam-macam kelompok politik (Held 1995). Secara demikian teori-teori 
democratic peace mengacu kepada zona atau wilayah negara-negara yang damai, yang 
diprediksi oleh Kant sebagai faktor perdamaian, yaitu negara-negara yang berbentuk 
republik liberal.  

Dalam alur pemikiran Kantianisme permasalahan konflik dan perang dapat 
ditanggulangi dengan membentuk sistem check and balance di antara lembaga-
lembaga pembuatan keputusan. Kant menganjurkan agar dibentuk lembaga 
internasional semacam republik federal di AS sebagai bentuk ideal pemerintahan 
internasional. Dengan pemahaman ini maka demokrasi yang diterapkan di AS juga 
dianggap sebagai model ideal. Belakangan teorisi perdamaian demokratik juga 
menganjurkan konsep kesalingtergatungan ekonomi untuk mewujudkan perdamaian 
internasional. Dasar pemikirannya, negara-negara yang saling tergantung secara 
ekonomi dan dalam lingkungan dimana keuntungan bisa didapat melalui pertukaran 
ekonomi, perang akan dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional. 
Kesalingtergantungan ekonomi membantu untuk melahirkan perdamaian diantara 
negara-negara yang memakai sitem demokrasi (Barbieri dan Levy 1999).  
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Liberalisme umumnya meyakini globalisasi adalah sebuah keniscayaan, yang tercipta 
dari pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam penerapan-penerepan teori 
perdamaian demokratik. Globalissai selanjutnya, menjadi sebuah kerangka ideal untuk 
adanya kesalingtergantungan ekonomi dan demokrasi liberal. Kaum idealis liberalisme 
meyakini globalisasi akan mengubah karakter masyarakat secara fundamental. 
Kepentingan-kepentingan, ide-ide dan keyakinan-keyakinan yang sempit, seperti 
agama, etnik, ras dan ideologi akan terkubur, karena manusia menjadi makhluk-
makhluk yang sepenuhnya rasional dan lebih memfokuskan perhatiannya pada usaha-
usaha produktif/ekonomi. Dengan globalisasi maka karakter masyarakat akan menjadi 
global pula (Rupert, 2000). Teorisi neoliberalisme juga telah menunjuk struktur mana 
atau agen apa yang paling pantas untuk menengahi konflik-konflik yang timbul. 
Bentuk-bentuk konkrit dari kekuasaan ini terdapat pada sistem perbankan dan 
keuangan multinasional seperti WTO, IMF dan ADB, termasuk individu-individu yang 
memimpin didalamnya (CEO; managerial class). Kesamaan langkah dari struktur-
struktur ini dalam mempromosikan visi globalisasi, yang berkisar pada pemahaman 
tentang perdagangan bebas, kapitalisme dan demokrasi liberal, dan semua itu dilihat 
sebagai bentuk penerimaan masyarakat yang penuh kepada globalisasi (Barbieri 
2005).  

Sebagai sebuah proyek politik, globalisasi mengandung sejumlah masalah, terutama 
pada nilai-nilai dasar yang digunakan dan mekanisme yang ditunjuk untuk masuknya 
masyarakat-masyarakat kedalam sistem global. Masalah yang prinsip adalah 
kekerasan dan paksaan menjadi syarat bahkan tindakan yang diminta untuk mencapai 
globalisasi. Perang juga dapat dibenarkan asalkan tujuannya untuk memajukan 
demokrasi. Data-data statistik yang menunjukan kemajuan perekonomian negara-
negara yang tidak memakai demokrasi liberal, seperti Cina, menjadi tantangan yang 
berat bagi liberalisme untuk menghasilkan ketepatan dalam analisanya. Bukti-bukti ini 
mengindikasikan bahwa demokrasi bukanlah sebab kemajuan-kemajuan ekonomi. 
Perubahan dalam sistem kelembagaan nasional tidak mesti mengubah dengan 
sendirinya pola pikir masyarakat dalam unit itu. Bahkan di masa kepemimpinannya, 
Presiden Amerika Serikat George W. Bush meyakini bahwa tindakannya memerangi 
negara-negara yang tidak memakai sistem demokrasi liberal sebagai tidak terpisahkan 
dari misi moral para pejuang Perang Salib (crusaders). 

Richard Hass, Penasehat Presiden Bush untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan 
Perang Irak dan perang-perang lainnya yang dilakukan atas nama kebebasan dan 
demokrasi sebagai sebuah pilihan yang tidak saja amat mahal tapi juga buruk. 
Sekalipun demikian, ide-idenya telah dipakai oleh banyak pemimpin politik dunia. Bill 
Clinton dari Partai Demokrat mengatakan perdamaian demokratik sebagai strategi 
terbaik untuk menjamin keamanan nasional dan membangun perdamaian abadi. Bush 
dari Partai Republik meyakini bahwa demokrasi liberal adalah landasan pokok bagi 
perdamaian. Kongres Amerika Serikat menyebutkan hampir 170,000,000 manusia 
hilang kehidupannya akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan 
totaliter. Mantan pemimpin Komisi Uni Eropa untuk hubungan luar negeri Chris 
Pattern mengatakan hal senada. 

Masyarakat Lintas Batas  

Pemahaman tentang globalisasi yang dikembangkan bersama-sama dengan teori 
konflik realisme dan teori perdamaian demokratik liberalisme memperkenalkan dan 
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membentuk sejumlah pengetahuan tentang adanya masyarakat transnasional yang 
memiliki ciri-ciri jaringan yang kompleks secara regional maupun kultural, dimana 
terdapat sistem-sistem interaksi dan pertukaran yang melibatkan bermacam-macam 
aktor. Kedekatan hubungan-hubungan antara satu aktor nasional dengan aktor 
nasional yang lain mesti dilihat sebagai proses yang digerakan oleh pemahaman 
apapun tentang penyatuan-penyatuan masyarakat secara global. Pencapaian-
pencapaiannya yang tidak penuh dan ramainya aktor-aktor yang bergerak dalam 
globalisasi, serta kesalingterkaitan antara satu dengan yang lainnya, membentuk 
jejaring-jejaring komunitas-komunitas yang kompleks; negara-negara, lembaga-
lembaga internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah dan korporasi 
multinasional, hingga membentuk suatu keadaan yang disebut dengan tatanan global 
(Tarrow 2005; Slaughter 2004; Barnett dan Finnemore 2004; Rosenau 2003).  

Di bawah keadaan-keadaan ini, dan kalau benar semua yang dikatakan adalah situasi 
politik yang terpenting dari politik dunia saat ini, maka tidak ada keraguan aktor-aktor 
internasional akan menjadi semakin aktif dalam mencari dan mengumpulkan sumber-
sumber kekuasaan baru bagi dirinya. Sebab, masing-masing telah melihat globalisasi 
sebagai suatu yang mendatangkan akibat-akibat berupa ketidakmampuan pemerintah 
negara untuk menjamin kemakmuran dan keamanan baginya sampai pada gagal 
negara. Dengan alasan yang sama, masing-masing ingin menguasai setiap sumber 
yang berharga untuk memperbesar kekuasaan. Kekuasaan pada gilirannya bukan lagi 
sekedar keharusan, tapi kebutuhan setiap individu dan agen-agennya, terlepas apakah 
mereka memiliki landasan yang kuat dan kearifan untuk memakai kekuasaan itu.  

Paling tidak setiap agen sudah memiliki satu set pengetahuan yang mensahkan 
pemakaian kekuasaan, untuk melemahkan yang lain dan memperbesarnya kekuasaan 
dirinya, termasuk menolak dan mengubah ide-idenya. Di kawasan ASEAN sebagai 
contoh, telah muncul kecendrungan yang makin lama makin naik untuk 
mengedepankan konsep-konsep kerjasama yang pemecahan konflik yang diciptakan 
dari dalam strukturnya sendiri seperti “Asian democracy" dan "ASEAN way” (Khong-
Foong 2000).  

Reaksi ASEAN menghadirkan konstruksi-konstruksi yang berbeda tentang globalisasi, 
bentuk-bentuk reaksi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Namun, meskipun 
dengan partisipasi aktif komunitas-komunitas, reaksi terhadap globalisasi selalu 
menghadirkan kembali nilai-nilai inti masyarakat global. Konflik Blok Ambalat, antara 
Indonesia dan Malaysia mengundang tanggapan yang beragam, juga memicu reaksi 
emosional, sebagian besar didasarkan pada dukungan terhadap kedaulatan negara. 
Jadi, pandangan bahwa globalisasi sebagai kondisi awal untuk sampai pada satu 
masyarakat dunia yang terintegrasi secara utuh dan damai adalah suatu kesalahan 
besar. Globalisasi mencakup pula pola-pola ketidakadilan dan hierarki, juga 
membentuk pola-pola keluar masuknya aktor, pemenang baru dan pecundang baru 
(Hurrell dan Woods 1995). Sebagaimana yang dikatakan oleh Bull and Buzan, 
kesalingterkaitan yang kompleks itu sendiri bisa menjadi sumber konflik yang intens, 
ketimbang kerjasama, juga sumber ketakutan hingga menimbulkan hasrat-hasrat yang 
dalam untuk mengontrolnya (Bull 1977; Buzan 1991). Semakin banyak ketakutan akan 
hilangnya kesempatan untuk berbagi keuntungan dan kekuasaan maka konflik-konflik 
dalam globalisasi juga semakin ramai dan semakin luas.  
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Pemahaman yang paling dasar dari struktur global adalah agen-agennya terhubung 
satu sama lain tidak oleh apapun, kecuali pemahaman normatifnya tentang keadilan 
dan struktur yang menyebabkan ketidakadilan. Prosesnya berlangsung dari jarak jauh, 
siapapun dapat terhubung dengan salah satunya. Kondisi yang membedakan terletak 
bukan pada siapa yang di atas dan di bawah, tapi insitif-inisiatif apa yang dibuat oleh 
masing-masing, yang mengindikasikan cara pandang dan pilihan-pilihan tindakan. 
Sejalan dengan pemahaman dalam globalisasi, struktur politik global tidak berbatas-
batas, dan atomis. Mereka terhubung dan dimaknai sebagai struktur karena 
pengaruhnya dirasakan, baik oleh aktor-aktor di dalam maupun yang di luar itu. 
Konsep globalisasi telah memberikan gambaran yang makin lama makin kuat tentang 
budaya atomistik dan konflik yang berkepanjangan, yang penyelesaiannya hanya 
dimungkinkan melalui kekerasan dan perang.  

Dengan pemahaman ini, maka interaksi yang intens dan jalinan hubungan kekuasaan 
yang dalam serta jejaring yang kompleks dari struktur ideasional dan normatif 
menjadi semakin penting, melalui pemahaman tentang tanggung-jawab, hak-hak, 
serta nilai-nilai diproduksi dan diproduksi kembali. Kekuasaan ini menjadi 
penghubung sekaligus penghalang bagi agen-agen yang meyakini nilai-nilainya. 
Misalnya, struktur global akan semakin memiliki kepedulian nyata kepada 
kemiskinan, kerusakan lingkungan, kerugian dan penderitaan yang lain, karena agen-
agen yang membuat insitif dan membawa nilai-nilainya ke depan semakin beragam-
ragam dan padat. Sebagaimana yang lainnya, dalam kontribusinya untuk membentuk 
struktur politik yang sah, partisipasi mereka dalam memasarkan ide-idenya 
didasarkan pada inisiatif gabungan dan prinsip-prinsip untuk kelangsungan hidup diri 
sendiri. Konsekuensi dari pola interaksi ini adalah beberapa isu terkait, dan pada 
dasarnya merupakan kebutuhan akan situasi politik dan bagian dari dinamika global, 
ikut terseret kedalamnya, makin lama makin dalam. Dengan kata lain, perilaku 
mendukung atau menolak sangat dipengaruhi oleh inisiatif-inisiatif dan aktivitas-
aktivitas komunitas-komunitas, badan-badan, agen-agen dan negara-negara. Secara 
akumulatif masyarakat global cendrung menggunakan pendekatan minimal kepada 
keadilan dan keamanan kolektif karena itu ketidakadilan yang menang.  

Kesimpulan  

Perjalanan dunia dilihat sebagai kumpulan-kumpulan individu-individu yang tiap-
tiapnya berdaulat atas hidupnya. Apakah kedudukannya di bawah atau di atas, kaya 
ataupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata, memiliki hak untuk memakmurkan 
hidupnya. Pemahaman ini membentuk dominasi atom atas hidup, badan dan jiwa, 
melalui peristiwa menyelamatkan hidup. Sulit untuk dipahami tiap-tiapnya dapat 
menjalankan tugas melindungi hidup tanpa dilengkapi dengan alat-alat yang dapat 
mengerem hasrat-hasrat, ambisi-ambisi dan kehendak untuk menyelamatakan hidup. 
Dibandingkan dengan kekuasaan yang dijalankan secara kolektif, kekuasaan atomik 
mengandung satu makna simbolik, konflik dan perpecahan, yang menjurus kepada 
pemakaian kekerasan. untuk melindungi hidup. Kekuasaan ini tidak mampu 
mengurangi resiko perang dan tentunya juga akibat-akibat yang tidak dikehendaki dari 
pemakaian bermacam-macam teknik kekuasaan. Dengan demikian, ia juga tidak 
mampu mengontrol, memodifikasi dan mengubah kekuasaan yang membentuk dan 
mengendalikan ruang gerak, energi politik, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan yang 
dibutuhkan.  



 
EKONOMI-POLITIK GLOBALISASI 530 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Setiap struktur material (tindakan manusia) pada dasarnya berasal dari struktur 
ideasional dan normatif yang membawa pengaruh kepada apa yang diterima dan 
dijalankan oleh orang-orang dalam rentang yang banyak dan luas. Semua itu adalah 
hasil dari interaksi yang kompleks dan hubungan kekuasaan serta pertukaran ide-ide 
yang berkelanjutan sepanjang garis global. Akan sangat berbahaya jika kekuasaan 
dibayangkan hanya sebagai sebuah jaringan ekonomi, wadah integrasi komunitas, 
penerapan hukum-hukum universal dan pembagian-pembagian keuntungan rasional 
belaka. Kekuasaan global harus dipahami sebagai kekuasaan normatif, jejaring 
kekuasaan yang kompleks, yang mampu mengerem, mengubah atau memperbaharui 
ide-ide, nilai-nilai, dan aturan-aturan main didalam. Alat kekuasaannya yang 
terpenting adalah kemunculan jejaring yang makin lama makin ramai dan padat, 
hingga menciptakan tekanan yang kuat untuk munculnya regim global yang 
mendeklarasikan bahwa nilai-nilai itulah yang dapat diterima dan dijalankan oleh 
masyarakat global.  

Yang dipermasalahkan dari keberadaan struktur politik global bukanlah terletak pada 
bentuk-bentuk luarnya, melainkan isi di dalam, berupa ide-ide, nilai-nilai dan aturan-
aturan main yang membentuk dan dibentuk oleh para aktornya. Hal itu terletak pada 
pola pikir manusia-manusia yang hidup dengannya. Kekuasaan dalam pemahaman 
globalisasi disituasikan dan dilaksanakan oleh bermacam-macam agen, kelompok, 
badan, sampai individu dan terjadi di berbagai tingkat kehidupan. Kekuasaan dikelola 
dan dijalankan tidak hanya oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas 
tentang pola-pola kesalingterkaitan, yang menuntut syarat kearifan, tetapi juga oleh 
mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman itu, termasuk para mafia 
dan pecundang, semua yang mempercayai bahwa dirinya berdaulat dan berkuasa atas 
hidupnya sendiri. Maka, setiap penilaian tentang tantangan abad 21 mesti melihat 
kepada elemen gabungan yang membuka peluang untuk perubahan dan penolakan 
kepada nilai-nilai itu. Pendapat ini sekaligus menyediakan tantangan penelitian yang 
menarik, siapa yang akan menang dan kalah dalam pertarungan itu. 

Ranny Emilia,  Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas 
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Identitas dan Prospek Resistensi dalam Globalisasi  

Secara umum, setiap resistensi selalu melibatkan permasalahan identitas. 
Permasalahan identitas ini bisa dikategorikan permasalahan yang memang 
dilatarbelakangi secara langsung oleh identitas, maupun secara tidak langsung. 
Permasalahan yang tidak langsung merupakan permasalahan yang latar 
belakangnya adalah masalah non-identitas, seperti materialisme dan kekuasaan, 
tetapi pada akhirnya menciptakan suatu struktur identitas akibat permasalahan 
tersebut. Berdasar pola umum permasalahan identitas tersebut, Capeheart dan 
Milanovic (2007) melihat dan mengkategorikan resitensi dalam kurun waktu 
tertentu. Kurun waktu yang dimaksud adalah masa klasik (sebelum tahun 1648), 
masa modern (1648-1980) dan masa post-modern (1980-sekarang). Terkait 
dengan pembagian masa tersebut, Cohen dan Rai (2000 dalam Munck 2002) yang 
membahas tentang strategi resistensi, juga membagi berdasar kategorisasi waktu 
yang sama. Oleh karenanya dapat dilihat adanya kaitan antara permasalahan 
identitas dengan strategi resistensi yang digunakan.  

Masa klasik diwarnai oleh konsepsi keadilan yang bersifat transendental. Hal ini 
berarti bahwa keadilan bersifat given atau merupakan hal yang telah menjadi 
kodrat karena didasarkan atas ketuhanan. Seorang raja akan menjadi raja sampai 
akhir hayatnya karena kekuasaannya bersifat turunan. Sebaliknya, rakyat 
cenderung bersifat fatalis, menerima apa yang telah didapat secara karena 
menganggap hal tersebut merupakan hal yang digariskan Tuhan. Oleh karenanya, 
ketika ada permasalahan yang terjadi, hampir selalu melibatkan identitas yang 
sifatnya utusan Tuhan—raja, pemuka agama dengan rakyat awam (Philpott 2001). 
Strategi resistensi yang terjadi biasanya berupa ignorance terhadap perintah-
perintah utusan Tuhan tersebut. Bentuk resistensi yang lain biasanya berupa 
sastra-sastra maupun dalam bentuk pemikiran yang dituangkan dalam tulisan.  

Perubahan terjadi ketika memasuki era renaissance. Saat ini pemikiran-pemikiran 
tentang kebebasan hak asasi manusia mulai bermunculan. Pemikiran-pemikiran 
yang muncul pada masa ini meletakkan manusia sebagai pusat kehidupan. Oleh 
karenanya, ada perubahan pemahaman keadilan dari yang bersifat teosentris 
menjadi antroposentris. Momentum ini yang kemudian tidak hanya mengubah 
struktur politik dari feodalisme menuju sistem negara, tetapi juga mengubah 
bentuk identitas dalam kemasyarakatan. Masyarakat dapat dikatakan sebagai 
pemilik kekuasaan sedangkan pemerintah pada dasarnya adalah orang-orang yang 
terlegitimasi untuk diwakilkannya kekuasaan tersebut. Masa ini, teori-teori 
kontrak sosial yang diperkenalkan Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Rosseau 
memegang peranan penting dengan mentransfer peranan kekuasaan tersebut ke 
dalam institusi yang berdasar atas kekuatan rakyat. 

Dimulainya sistem negara ini menandakan dimulainya pula era modern. Era 
modern ini dibagi menjadi yaitu early modern (1648-1850), high modern (1850-
1945) dan late modern (1945-1980). Pada masa early modern, pola resistensi 
masih belum begitu berbeda dibandingkan dengan era klasik. Hal ini disebabkan 
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karena pada masa tersebut, struktur sosial masyarakat masih bersifat agrarian dan 
sedikit banyak masih dalam masa transisi dari sistem feodalisme menuju sistem 
negara. Hal ini mempengaruhi bentuk-bentuk strategi resistensi yang 
mengandalkan sabotase bahan makanan, sabotase alat-alat pertanian dan protes 
terkait pajak tanah (Cohen dan Rai 2000 dalam Munck 2002, 163).  

Perubahan signifikan terjadi pada era high modern setelah adanya revolusi 
industri. Revolusi industri mendorong adanya perubahan struktur sosial dalam 
masyarakat dari bentuk agrarian menuju bentuk industri. Pada masa ini, struktur 
sosial dalam masyarakat terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas borjuis sebagai 
pemilik modal dan kelas proletar sebagai buruh. Dominasi dan eksploitasi kaum 
borjuis terhadap kaum proletar mendorong adanya usaha resistensi untuk 
mengubah nasib dari kaum proletar. Sejak saat ini lah perjuangan antara yang 
proletar dan yang borjuis menjadi suatu struktur identitas tersendiri dalam 
masyarakat. Strategi resistensi pada masa ini cenderung bersifat revolusioner 
dengan menggunakan jalan kekerasan. Menariknya, meskipun struktur dasar 
resistensi pada awalnya bersifat ekonomi, namun membawa serta unsur 
perubahan politik di dalamnya. Hal ini terjadi karena interseksi keduanya tidak 
bisa dipisahkan sehingga dibutuhkan resistensi secara holistik. Tercatat sebagai 
contoh adalah Revolusi Prancis, Revolusi Bolshevik dan Revolusi Sosialisme NAZI.  

Latar belakang ekonomi politik sebagai resistensi memang bertahan sampai saat 
ini. Namun, terjadi spillover terhadap konsepsi keadilan terutama setelah perang 
dunia kedua berakhir. Munculnya negara-negara baru pasca dekolonisasi 
memunculkan permasalahan identitas baru yang sifatnya lebih melintasi batas 
kenegaraan (internasional). Masa ini yang dikategorikan sebagai masa late 
modern. Permasalahan yang muncul terutama terkait identitas antara negara 
(bekas) terjajah dengan negara (bekas) penjajah. Pada masa ini, dunia 
internasional setidaknya dibagi ke dalam tiga bagian besar berdasar identitas yang 
dibawanya yaitu negara dunia pertama (liberalisme), negara dunia kedua 
(komunisme) dan negara dunia ketifa yang mengklaim tidak mengikuti kedua 
identitas liberalisme dan komunisme. Meskipun unsur internasionalisme mulai 
mengemuka, namun tidak melupakan resistensi-resistensi yang terjadi domestik. 
Kendati demikian, pada dasarnya resistensi di dalam pun mayoritas antara yang 
liberalisme dan yang komunisme (sosialisme) serta golongan yang mengklaim 
tidak memihak. Selain scope resistensi yang semakin internasional, perbedaannya 
dengan masa high modern ada pada strategi resistensi yang lebih menggunakan 
cara non-violence berupa diplomasi dalam forum seperti Konferensi Asia Afrika 
dan Gerakan Non-Blok.  

Perubahan kembali terjadi menjelang perang dingin berakhir, terutama ketika 
neoliberalisme mulai muncul. Masa yang disebut post-modern ini ditandai dengan 
pesatnya kemunculan aktor non-negara dalam melakukan resistensi. Kemunculan 
aktor-aktor non-negara yang semakin pesat ini membawa latarbelakang identitas 
yang semakin bervariatif. Oleh karenanya, tentu membawa karakter resistensi yang 
berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kemunculan berbagai macam latar 
belakang identitas pada masa post-modern ini yang ditengarai oleh kaum 
kontemporaris atau hyperglobalist (Susanto 2011) diakibatkan oleh globalisasi 
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(Friedman 2000, Ohmae 1995, Dicken 2003 dan Castells 1996). Tentang kapan 
dimulainya globalisasi memang memunculkan perdebatan tersendiri. Tulisan ini 
mengacu pada titik awal yang diberikan oleh kaum kontemporaris / hyperglobalist 
dengan asumsi bahwa globalisasi dimulai ketika teknologi informasi berkembang 
pesat dan aliran capital yang dibawa neoliberalisme semakin bergerak cepat 
(sekitar tahun 1980). Demikian, pada tulisan ini, definisi waktu postmodern 
(Capeheart dan Milanovic 2007) sama dengan definisi waktu globalisasi.  

Adanya globalisasi tersebut menyebabkan scope resistensi tidak saja antar negara 
(internasional), tetapi lebih mengarah pada antar elemen global seperti individu, 
kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional dan 
korporasi multinasional. Tulisan ini secara umum mencoba menggambarkan 
bagaimana struktur identitas dan strategi resistensi global dan menelaah 
bagaimana prospek strategi resistensi tersebut. Tulisan ini diawali dengan 
pemetaan terlebih dahulu mengenai bagaimana pengaruh globalisasi terhadap 
karakteristik identitas serta strategi resistensi yang selama ini telah dijalankan. 
Setelah itu, tulisan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kelemahan strategi 
resistensi yang dilakukan. Tulisan ini akan ditutup dengan analisis penulis 
mengenai prospek strategi resistensi yang potensial dilakukan dalam globalisasi.  

Globalisasi, Karakteristik Identitas dan Strategi Resistensi  

Ada dua hal yang menyebabkan globalisasi mampu mengubah struktur 
kemasyarakatan, berikut identitas dan strategi resistensinya. Pertama adalah arus 
kapital yang semakin cepat dan mudah melintasi batas-batas kenegaraan. Oleh 
karenanya, peran negara menjadi berkurang dalam globalisasi. Peran negara yang 
berkurang inilah yang semakin memperkuat aktor-aktor non-negara dalam 
kaitannya dengan emansipasi identitasnya (Scholte 2000; Ohmae 1995; Hay 2008; 
Giddens 1990). Kedua adalah kemajuan teknologi informasi terutama internet. 
Kemajuan teknologi ini menyumbang intensifikasi komunikasi antar orang 
seorang di berbagai wilayah dunia. Intensifikasi komunikasi tersebut semakin 
memungkinkan orang-orang dengan pemikiran yang sama berkomunikasi, 
sehingga dalam beberapa hal, pergerakan-pergerakan sosial berdasar identitas 
semakin mudah mendapatkan justifikasi dari orang-orang di luar negara. Pada 
akhirnya, mereka-mereka ini membentuk suatu gerakan sosial yang melintasi 
batas kenegaraan (Transnasional). Gerakan ini berbeda dengan gerakan-gerakan 
sosial sebelumnya yang lebih banyak bersifat domestic dan state-centric (Munck 
dan Waterman 1999, 258).  

Peningkatan kemunculan aktor non-negara ini juga mengubah strategi 
resistensinya. Pola resistensi yang cenderung menggunakan kekerasan mulai 
ditinggalkan dan cenderung dilakukan dengan lebih lunak yaitu dengan 
menggunakan model summit, boikot produk-produk tertentu, serta aksi turun ke 
jalan secara serempak di dunia (Cohen dan Rai 2000 dalam Munck 2002, 163). 
Menariknya, meskipun berbeda-beda secara identitas, tujuan resistensi dari 
beragam identitas tersebut dalam skala global adalah sama, yaitu melawan apa 
yang disebut sebagai empire (Hardt dan Negri 2000). Empire ini berbeda dengan 
sistem internasional yang selama ini berkembang. Aspek penting yang 
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membedakan empire dengan sistem internasional sebelumnya adalah power. 
Power pada sistem internasional lebih bersifat tersentral. Artinya, kekuatan 
dominatif sesungguhnya dikendalikan dari satu wilayah tertentu yang dalam hal 
ini diartikan sebagai nation-state. Selain menunjukkan sentralitas, model 
semacam ini juga menunjukkan bahwa pusat kekuasaan merupakan hal yang 
tangible.  

Sebaliknya, pada era kontemporer, empire lebih bersifat intagible dan 
decentralized power. Hal ini disebabkan karena power bukan berlandaskan pada 
hal yang bersifat fisik, melainkan norms dan network. Norma internasional inilah 
yang mengendalikan kekuasaan atas elemen – elemen di dalamnya. Meskipun 
masih dapat diperdebatkan mengenai siapa pembentuk norms, aspek kedua, 
networks, meyakinkan bahwa tidak ada kekuatan yang tersentral. Adanya 
networks membuat interdependensi aktor di dalamnya menjadi semakin tinggi. 
Hal ini yang pada akhirnya membuat kekuasaan tidak bisa digantungkan pada satu 
pihak. (Hardt dan Negri 2000). Ini juga menunjukkan bahwa interdependensi 
merupakan salah satu determinan tidak adanya kekuatan yang mendominasi.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, globalisasi memainkan peranan penting 
dalam meluaskan ideologi empire. Beberapa ahli, termasuk Hardt dan Negri sering 
menyebutkan bahwa globalisasi merupakan proyek dari neoliberalisme. Atas dasar 
itulah, empire dalam hal ini diidentifikasi sebagai globalisasi neoliberal atau 
globalization of capitalist production (Hardt dan Negri, 2000; Pieterse, 2004; 
Steger, 2009). Multinational corporations (MNCs), Persatuan Bangsa-Bangsa 
(PBB) khususnya IMF, WTO dan WB serta negara-negara maju dalam hal ini 
adalah penggerak empire (Hardt dan Negri 2000).  

Mengapa empire begitu penting untuk dilawan? Berbeda dengan sistem 
internasional yang aktornya tersentral pada negara saja, empire ini memiliki 
kekuatan untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, 
pematenan hak atas meja kerja oleh suatu perusahaan A. Sekilas tampak yang 
dirugikan hanya industri-industri sedang dan kecil yang sama-sama membuat 
meja. Tetapi sebenarnya, dengan pematenan tersebut, penebang kayu, penduduk 
lokal, pengrajin, bahkan para wanita yang seharusnya mendapat hak dari 
pekerjaan suaminya turut menjadi korban. Penebang kayu misalnya, atas royalti 
yang didapat berlipat-lipat dari harga meja, penebang tersebut tidak mendapatkan 
sebagian pun. Padahal penebang kayu tersebut memiliki andil dalam menebang. 
Penduduk lokal misalnya, terkena dampak lingungan akibat penebangan kayu, 
tetapi tidak ada bagian royalti yang diberkan pada penduduk lokal. Awalnya, 
identitas-identitas penebang kayu, penduduk lokal dan pengrajin ini memprotes 
dalam kerangka masing-masing. Namun menurut Hardt dan Negri, pola tersebut 
tidak akan berhasil karena perlawanan harus pada skala global dan bersama-sama.  

Untuk itulah Hardt dan Negri memperkenalkan pola yang disebut multitude. 
Dalam tulisannya, Hardt dan Negri lebih menjelaskan bahwa multitude adalah 
sekumpulan yang memposisikan diri sebagai kontra empire, berasal dari 
pluralisme pemikiran namun satu tujuan, memiliki intelektualitas, memiliki 
struktur horizontal, hidup dalam empire namun tidak termasuk dalam bagian yang 
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membentuk empire dan seperti halnya empire, multitude juga melintasi batas-
batas kenegaraan secara longgar (Hardt dan Negri 2004).  

Multitude sendiri dicirikan oleh tiga hal sebagai strategi perjuangannya (Hardt dan 
Negri 2004). Pertama adalah perjuangannya yang bersifat pluralistik. Hal ini yang 
membedakan multitude dengan perlawanan-perlawanan sebelumnya yang 
berjalan dengan singularitasnya masing-masing. Multitude menggabungkan semua 
perbedaan ini dengan menjadi satu kesatuan yang berdasar atas commonality. Ciri 
kedua dari strategi multitude adalah tidak adanya hierarki dalam pluralisme 
tersebut. Ciri tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang memiliki power 
lebih yang dapat mengontrol pihak lainnya. Independensi multitude pada akhirnya 
menjadi kunci dalam strategi perjuangannya. Ciri strategi multitude yang 
berikutnya adalah non-violence. Berbeda dengan perjuangan pada masa 
masyarakat industri yang lebih banyak menekankan pada revolusi, multitude 
cenderung menggunakan intelektualitasnya sebagai kunci dalam perlawanannya. 

Postmodern Nomads dan Identitas Global: Kasus World Social Forum  

Secara umum, tentu ada harapan bahwa multitude dan segala keterbukaannya 
mampu menciptakan kondisi commonality dengan dasar recognition (Van Hooft 
2010). Pengakuan terhadap eksistensi orang lain, dengan tetap menghargainya 
sebagai pribadi manusia menjadi dasar yang dibangun dalam multitude. Ini 
artinya, dalam melakukan resistensi, kita memerlukan toleransi lepas dari apapun 
latar belakang manusia tersebut. Identitas lokal dan nasional pada akhirnya 
menjadi urutan kesekian di bawah pentingnya toleransi identitas secara global. 
Derrida (2005) menambahkan bahwa salah satu poin penting dalam terciptanya 
commonality adalah forgiveness. Forgiveness dalam hal ini tidak hanya berarti 
kita mengalah terhadap apapun yang dilakukan orang lain secara buta, tetapi lebih 
kepada forgiveness of difference. Menjadi penting kemudian, ketika masyarakat 
dunia merasa bahwa mereka adalah citizen of the world sehingga sama-sama 
memiliki responsibilitas terhadap komunitas di dalamnya dan tentunya dalam 
melawan empire.  

Namun demikian, harapan tersebut coba dibantah oleh beberapa penstudi, salah 
satunya adalah Stephen Gill. Menurut Gill (2008a) yang justru terjadi adalah 
masyarakat yang terlibat dalam struktur global ini ternyata masih terikat dengan 
identitas yang dimilikinya pada tingkat lokal maupun nasional. Derne (2005) 
dalam hal ini memberikan contoh yang baik. Derne mencontohkan ada seorang 
konglomerat dari India yang memiliki beberapa kekayaan yang sangat banyak, 
sehingga, untuk ukuran India, konglomerat ini sudah dikategorikan pada 
masyarakat kelas atas. Suatu kali konglomerat ini menginginkan untuk ekspansi 
perusahaannya pada tingkat global. Dengan kepercayaan dirinya, konglomerat ini 
yakin bahwa kekayaan dan identitasnya akan mempermudah penempatan posisi 
dalam skala global. Namun kenyataan justru berbeda. Konglomerat ini, baik secara 
kemampuan ekonomi, maupun secara kekuatan politisnya, hanya berada pada 
tataran kelas kader, yang mungkin memiliki kemampuan ekonomi, tetapi tidak 
memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi secara politik. Hal ini jelas, bahwa ada 
perbedaan identitas pada posisi nasional dan identitas pada posisi global.  
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Contoh lain yang cukup tepat dalam menggambarkan hal semacam ini adalah 
World Social Forum (WSF). Ada persoalan identitas yang cukup menarik terkait 
dengan latar belakang partisipan yang ada di WSF. Partisipan WSF ini 
digambarkan Kaldor (2003) sebagai transnasional civic network yang terdiri atas 
berbagai latar belakang seperti kelompok feminis, kelompok anti perdagangan 
bebas, kelompok anti rasialisme, kelompok pro-kebudayaan lokal dan sebagainya. 
Mereka ini terbentuk menjadi satu berdasar commonality yang melawan kelompok 
elit dari kapitalisme tersebut). Dalam hal ini, identitas yang mereka bawa dari 
wilayah asalnya, seakan-akan melebur menjadi sebuah kesatuan menjadi sebuah 
identitas yang disebut multitude (Hardt dan Negri 2004) dan seakan-akan menjadi 
kosmopolitan.  

WSF berusaha mengakomodasi berbagai latar belakang ini untuk dijadikan satu ke 
dalam sebuah commonality. Kendati demikian, commonality ini cukup rentan 
apabila membawa identitas di dalamnya. Identitas merupakan permasalahan 
kultural yang tidak serta merta dapat diabaikan begitu saja. Identitas bisa jadi 
merupakan faktor penghambat adanya suatu proses penyatuan dalam kerangka 
commonality. Dalam kasus WSF sendiri, salah satu problem yang terjadi dapat 
dilihat dari karakter dan tendensi individu dan kelompok yang ada dalam forum 
serta komposisi dari Intenational Council (IC). (Rousset, 2009; Santos, 2008; 
Bello, 2008 dalam Waterman, 2009).  

Data jumlah partisipan serta pelaksanaan WSF yang pernah dilakukan hampir di 
setiap wilayah menunjukkan bahwa WSF sekilas tampak representatif. Namun 
demikian, menjadi sebuah pertanyaan apakah proporsionalitas partisipan di 
dalamnya sebanding dengan representasinya. Data temuan penulis menunjukkan 
temuan yang menarik. WSF tahun 2001 sampai tahun 2003 ternyata mayoritas 
dihadiri oleh partisipan dari Brazil sendiri. Setelah itu, disusul partisipan dari 
Argentina di peringkat kedua, Uruguay di peringkat ketiga serta negara lain seperti 
Italia, Amerika Serikat dan Prancis (Numbers of WSF, 2003). Hal ini serupa 
dengan WSF tahun 2004 ternyata hanya dihadiri partisipan dari luar India 
sebanyak 10.000 orang. Sisanya, sebanyak 105.000 orang ternyata dihadiri oleh 
peserta dari India sendiri (Statistics of WSF, 2004). 

Kesimpulan: Masa Depan Resistensi Global  

Pemaparan di atas menunjukkan trayektori identitas dan resistensi secara garis 
besar. Masa-masa sebelum globalisasi menunjukkan ada pembagian identitas yang 
jelas dan cenderung strict, artinya kalau tidak termasuk golongan borjuis misalnya, 
sudah tentu termasuk proletar. Scope yang relatif ‖sempit‖, berada dalam negara, 
juga mempermudah identifikasi identitas resistensi. Bahkan di masa internasional 
pun, ketika scope mulai meluas, identitas masih cukup mudah diidentifikasi. 
Penyebabnya adalah aktor negara masih sangat dominan dalam dunia 
internasional. Hal ini tentu berbeda dengan yang terjadi dalam globalisasi.  

Globalisasi sendiri memiliki ambivalensi. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan 
kemungkinan emansipasi baru dengan munculnya berbagai kelompok identitas 
secara cepat dan masif. Gerakan-gerakan sosial tidak lagi berjalan pada wilayah 
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ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan kelompok kepentingan 
lainnya. Hal ini disebabkan globalisasi dengan perkembangan teknologi 
informasinya meningkatkan peluang interaksi antar manusia. Dan menjadi 
menarik ketika perlawanan yang dilakukan dalam skala global ternyata ditujukan 
pada satu entitas yang disebut empire. Menarik, karena untuk pertama kalinya 
dalam sejarah dunia, resistensi dilakukan atas dasar variasi identitas, dan bukanya 
satu identitas rigid seperti yang selama ini terjadi. Menarik pula, karena adanya 
kemungkinan untuk menjadikan ragam identitas tersebut dalam satu payung 
commonality.  

Kendati demikian, temuan penulis menunjukkan bahwa identitas global pada 
dasarnya tidaklah benar-benar eksis. Pertama bahwa yang terjadi adalah 
postmodern nomads. Postmodern nomads ini menggambarkan suatu keadaan 
ketika identitas hanya dijadikan sebagai lompatan sementara (nomaden) untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Postmodern nomads juga diartikan sebagai 
adanya gap antara identitas yang nasional dan lokal dengan yang global. Artinya, 
ada perbedaan stratifikasi yang terjadi ketika sebuah entitas atau orang seorang 
dihadapkan pada kondisi lokal ataupun global. Kedua, bahwa yang disebut 
identitas global, secara proporsional, tidak benar-benar mewakili keseluruhan 
manusia dalam ruang global. Artinya selama ini yang mengklaim sebagai warga 
global, adalah mereka-mereka yang memiliki kesadaran bahwa ada realitas yang 
lebih besar dari negara maupun lokalitas tertentu. Masalahnya, mayoritas 
penduduk dunia justru berada pada taraf yang tidak sadar pada hal tersebut. 
Kedua hal ini lah yang mendasari penulis berpendapat bahwa identitas global tidak 
benar-benar eksis.  

Oleh karena identitas global tersebut tidak benar-benar eksis, dalam kondisi saat 
ini, penulis pada dasarnya cukup pesimis terhadap masa depan resistensi global. 
Hal tersebut dilandasi pemahaman bahwa identitas adalah motor penggerak 
berlangsungnya perlawanan yang kuat. Pengikat yang paling rasional dan mamu 
bertahan hingga selesainya perlawanan adalah identitas. Tanpa adanya identitas, 
perlawanan hanya akan berjalan dalam waktu-waktu pendek saja. Dan bisa jadi 
masalah tersebut tidak hanya disebabkan oleh identitas resisten saja, tetapi juga 
terhadap siapakah sebenarnya empire itu. Empire sendiri memang didefinisikan 
sebagai perusahaan multinasional, organisasi internasional seperti IMF, WTO dan 
WB serta negara-negara maju. Tetapi, dalam sistem yang interdependensi 
demikian, siapakah sebenarnya yang paling patut dipersalahkan? Apakah negara? 
Negara mana yang paling salah? Ataukah MNC? Bukankah kiprah MNC sedikit 
banyak juga ditentukan oleh keputusan-keputusan negara? Jika memang 
demikian, apakah harus mengubah total sistem dunia?  

Terhadap pertanyaan tersebut, tentu tidak mudah menjawabnya. Oleh karenanya, 
bagi penulis, perlawanan yang paling rasional untuk dilakukan tetap 
dikerangkakan setidaknya pada level nasional terhadap negara tertentu saja. Hal 
ini yang setidaknya coba diterapkan oleh gerakan-gerakan ‖fundamentalisme‖. 
Negara, masih memiliki identitas yang jelas, wilayah yang jelas, pemerintahan 
yang jelas, sehingga tujuan resistensi pun juga masih sangat dimungkinkan karena 
identifikasi resistensi pun juga pasti dari identitas yang berlawanan dengan negara 
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tersebut. Kalaupun masih bertahan dengan ide-ide global, maka setidaknya harus 
ada identitas baru yang benar-benar kuat mampu didefinisikan dan mengikat 
anggota-anggota di dalamnya secara kuat. Tetapi jika tidak ada, agaknya yang 
paling masuk akal adalah membentuk barbarian baru (Salter 2002) dengan 
membentuk kantong-kantong perlawanan seperti yang dilakukan gerakan 
terorisme, separatisme dan insurgensi. Seperti halnya yang disampaikan Peter 
Drucker di bawah ini.  

There will be new messianistic movements. The disappearance of the belief in 
salvation by society and in the second coming of a secular revolution may call 
forth new prophets and new messiahs. But this new messianistic movements 
are likely to be anti-society and based on the assertion that there can be 
salvation only outside society, only in and through the person, perhaps even 
only in and through withdrawal from society (Drucker 1989, 15)  

 
Aswin Wiyatmoko 
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