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BAB 14 
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN 

BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Pengertian dan Arti penting Globalisasi bagi Indonesia  

1. Pengertian Globalisasi  

Istilah globlisasi berasal dari kata globe (peta dunia yang berbentuk bola). Dari kata 
globe selanjutnya lahir istilah global (yang artinya meliputi seluruh dunia). Dari kata 
global lahirlah istilah globalisasi, yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi 
adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi 
bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas 
wilayah; bahkan tidak mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat 
mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran atau gagasan yang dianggap 
sudah merupakan kemauan masyarakat dunia harus dihilangkan. Globalisasi berlaku 
di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.  

2. Proses Globalisasi  

Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia telah ada beberapa abad 
sebelum Masehi, yakni ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di 
Mesir Kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi berikutnya, hingga 
akhirnya berhasil melahirkan apa yang disebut dengan Universal Declaration of 
Human Rights (Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia) oleh PBB 
pada tanggal 10 Desember 1948.  

Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi juga telah ada beberapa abad 
sebelum Masehi yakni ketika para pemikir di Yunani Kuno, seperti Aristoteles ataupun 
Polybius memperkenalkan teorinya dan dilaksanakannya dalam pemerintahan di 
polis-polis (negara kota) Yunani. Dan setelah itu diperjuangkan terus menerus oleh 
umat manusia hingga sekarang menjadi isu penting dunia.  

Globalisasi digambarkan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan 
seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Merupakan sesuatu 
yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok 
masyarakat global tersebut dapat tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya 
merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan 
budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. 
Persoalan lain yang cukup mendasar apakah globalisasi dimungkinkan, jika secara 
psikologis mayoritas warga dunia terkucil dari pergaulan internasional dan 
keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi obyek dan bukan sebagai subyek.  

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu 
akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di 
manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan 
kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap dan 
tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan 
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aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, 
kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Di sinilah 
kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina 
wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan 
budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur 
sebagai kepribadian bangsa.  

3. Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia  

Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan , tetapi 
juga sekaligus mempunyai peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin 
ekstensif, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antarbangsa menjadi 
samar dan hubungan antarbangsa menjadi sangat transparan. Globalisasi memiliki 
implikasi yang luas tehadap penghidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, 
baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan  

Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia yang universal. 
Tetapi, bersamaan dengan itu, bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia 
menjadi lebih penting dan perlu dilestarikan sebagai jati diri bangsa. Naisbitt 
(1994:20) dalam buku Global Paradox menyatakan bahwa semakin kita menjadi 
universal, semakin tumbuh pula sikap primordialisme (kesukuan).  

Ditinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita 
merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. 
Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan 
memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu 
secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang 
berlebih-lebihan (chauvinisme) pada masing-masing bangsa. Keadaan demikian 
menurut Naisbitt sebagai global paradoks.  

Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus 
liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Jika tidak mau, Indonesia akan dikucilkan 
oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo ekonomi secara 
internasional. Padahal Indonesia masih sangat tergantung pada barang-barang impor, 
investasi, dan hutang dari luar negeri. Di samping itu, kita pun (baca: Indonesia) juga 
masih memerlukan pemasaran produk-produk ke luar negeri. Permasalahannya 
siapkah kita menghadapi persaingan dengan negara lain yang dalam banyak hal lebih 
siap, seperti dari sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta 
modalnya? Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam persaingan global tersebut. 

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus 
dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang sebagai berikut.  

a. Orang harus serba tahu (well informed), dan harus selalu menyadari bahwa proses 
belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunia yang terus berubah secara sangat 
cepat. Dia harus mampu mencerna informasi yang banyak tapi tuntas, itu artinya 
harus mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mampu berpikir integratif 
serta dapat bereaksi cepat.  

b. Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, serta 
mempunyai kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.  
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c. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial. Peka 
terhadap batas-batas toleransi masyarakat serta terhadap perubahan sosial dan 
ketidakadilan.  

d. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang 
kuat.  

e. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial 
dan pilihan teknologi. Selanjutnya juga sanggup menginterpretasikan ketentuan-
ketentuan agama sehingga terungkaplah relevansinya dalam pemecahan masalah 
dan perkembangan-perkembangan baru.  

Sebagai perbandingan Ulrih Teicher (1997:540 mengemukakan bahwa manusia masa 
depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut.  

a. Fleksibel.  

b. Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif.  

c. Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah.  

d. Tertarik dan siap belajar seumur hidup.  

e. Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi.  

f. Mampu bekerja dalam tim.  

g. Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan padanya.  

h. Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui 
pengertiannya tentang macam-macam budaya.  

i. Cakap dalam bebagai hal, baik keterampilan umum, maupun keterampilan 
profesional.  

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia yang 
ideal adalah manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin 
rumit dan tidak menentu. Mereka itu adalah yang memiliki beberapa sifat sebagai 
berikut.  

1. Mampu meningkatkan produktivitas kerja.  

2. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis.  

3. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi.  

4. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kemampuannya 
secara berkelanjutan.  

5. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan untuk menghadapi berbagai 
perubahan yang sangat cepat.  

6. Memiliki moralitas yang baik, yang bersumber pada agama yang diyakini.  

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan 
komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa 
pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.  
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4. Beberapa Efek Globalisasi bagi Indonesia  

Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan 
multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa 
mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.  

Tantangan pertama, berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud 
ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi 
internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-
kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia 
dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan 
merembet pada ketergantungan politik. Tekanan tekanan kultural (budaya) dari luar 
tidak kurang membahayakannya bagi keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan 
ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang 
masuk ke dalam masyarakat Indonesia sangat tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang 
dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam 
menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat.  

Tantangan kedua, berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-
kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok 
berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda satu nusa, 
satu bangsa dan satu bahasa tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan 
kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah 
dan segera bermuara pada ancaman tuntutan merdeka, lepas dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat 
positif ataupun negatif dapat diidentifikasikan sebagai berikut.  

(1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun 
informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.  

(2) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta menjadi pasar empuk bagi 
negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang 
mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum 
tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.  

(3) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa 
sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak 
bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan.  

(4) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing 
ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat 
negatif  

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Karena globalisasi 
merupakan proses, dan posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat 
berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi, maka globalisasi dalam artian 
fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalah-masalah. Sebagai suatu proses, 
kehadiran globalisasi tidak terelakkan. Berbagai persoalan mengikuti hadirnya 
globalisasi, antara lain di bidang informasi. Berikut ini dikemukakan berbagai 
persoalan khususnya di bidang infomasi.  
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(1) Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahankan jati dirinya, 
kepribadiannya di tengah-tengah derasnya arus informasi yang dirasa masih asing 
bagi mayoritas bangsa tersebut.  

(2) Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimasi untuk 
melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain dan membentuk publik opinion (opini 
publik) yang menyesatkan.  

(3) Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli.  

(4) Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi 
antara masyarakat kota dengan desa.  

 

Rangkuman  

Istilah globlisasi berasal dari kata globe (peta dunia yang berbentuk bola). Dari kata 
globe, lahir istilah global (yang artinya meliputi seluruh dunia). Dari kata global 
lahirlah istilah globalisasi, yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi adalah 
suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-
bangsa di seluruh dunia  

Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia telah ada beberapa abad 
sebelum Masehi, yakni ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di 
Mesir Kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi berikutnya, hingga 
akhirnya berhasil melahirkan apa yang disebut dengan Universal Declaration of 
Human Rights (Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia) oleh PBB 
pada tanggal 10 Desember 1948.  

Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi juga telah ada beberapa abad 
sebelum Masehi yakni ketika para pemikir di Yunanai Kuno, seperti Aristoteles 
ataupun Polybius memperkenalkan teorinya dan dilaksanakannya dalam 
pemerintahan di polis-polis (negara kota) Yunani. Dan setelah itu diperjuangkan terus 
menerus oleh umat manusia hingga sekarang menjadi isu penting dunia.  

Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi 
juga sekaligus mempunyai peluang. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
maupun pertahanan keamanan  

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan 
komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa 
pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.  

Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multietnis dan 
multibudaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa 
mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. 
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Rakyat Dalam Pusaran Globalisasi 

PERTENGAHAN dasawarsa 1970-an, ketika ditanya hal apa saja yang perlu 
diperhatikan oleh generasi pemimpin Orde Baru, Mohammad Hatta antara lain 
menunjuk pokok berikut: "...Agar dalam proses membuka ekonomi kita bagi lalu 
lintas dagang dan investasi dunia luar, jangan sampai orang luar itu menunjukkan 
tanda dominasi yang menyolok." (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, Gunung 
Agung, Jakarta, 1980, halaman 87). 

Itu masa ketika baru saja terjadi peristiwa Malari (15 Januari 1974). Itu juga periode 
ketika Orde Baru gencar memacu pertumbuhan ekonomi. Bagi kita yang berdiri di 
zaman ketika ekonomi negeri ini semakin terayun-ayun dalam jaring globalisasi, 
peringatan di atas mungkin kedengaran usang. 

Sebagai seorang kosmopolitan yang biasa hidup di negeri-negeri jauh dan senantiasa 
bersentuhan dengan gagasan-gagasan perbatasan, Bung Hatta tidak sedang 
menyatakan chauvinisme ekonomi. Dalam bingkai banyak pidato, tulisan dan 
kebijakannya sebagai negarawan, ia sedang mengajukan satu implikasi ekonomi 
kerakyatan: akumulasi modal ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk akumulasi modal. 

Bila ia banyak menganjurkan koperasi, itu karena koperasi merupakan salah satu 
kemungkinan bentuk unit ekonomi kerakyatan yang sedang banyak dicoba di Eropa 
pada paruh pertama abad 20. Dalam tuturan Bung Hatta: "Sandarannya [koperasi] 
adalah orang, bukan uang! Koperasi merupakan kumpulan manusia, sedang uang 
faktor kedua." (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, op.cit., halaman 183). 

Kita mengerti, sekian dasawarsa kemudian suatu proses depersonalisasi ekonomi 
sedang melaju dalam globalisasi. 

Ambivalensi globalisasi 

Seperti tercatat dalam Memoir (1982), ketika Bung Hatta berlayar dari Pelabuhan 
Teluk Bayur tanggal 3 Agustus 1921, ia membutuhkan waktu 33 hari untuk mencapai 
Rotterdam. Hari ini, dengan biaya sama seorang hanya butuh 13 jam mencapai kota itu 
dengan pesawat terbang. Apa yang "dipotong" bukan hanya waktu dan ruang, 
melainkan juga biaya. Kata Giddens (1979), "Masyarakat adalah pelintas waktu." 

"Pemotongan" waktu-ruang itu pula yang berlangsung dalam globalisasi ekonomi. 
Dahulu kala, untuk membeli kain batik di Kota Gede, Yogyakarta (tempat), seorang 
dari Magelang harus berjalan seharian (waktu). Artinya, transaksi jual-beli menuntut 
temu muka penjual dan pembeli, suatu peristiwa yang hanya bisa terjadi dengan 
pertemuan keduanya pada titik waktu dan tempat yang sama (kesatuan waktu-ruang). 
Sekarang, transaksi jual-beli bisa dilakukan dalam sekejap lewat telepon, faksimile, 
dan e-mail: pembeli di Magelang, penjual di Kota Gede, namun pada titik waktu yang 
sama (pemisahan waktu dari ruang). Definisi jual-beli tidak lagi ditentukan oleh 
kesatuan waktu-ruang. 

Dalam arti itu, kerja pemasaran (marketing) dalam ekonomi modern merupakan kerja 
"mencabut" keterikatan waktu dari ruang. Dalam bahasa manajemen: menggaet 
sebanyak mungkin konsumen di manapun dalam tempo sesingkat-singkatnya. Maka, 
menjamurlah agen pemasaran di pelosok-pelosok. Begitu pula pada lingkup global. 
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Dengan mudah bisa kita kenali, gegap-gempita globalisasi dan daya jelajah modal 
mengandaikan gejala "pencabutan" dan sekaligus "pemadatan" waktu dan ruang. 

Pada dataran empirik, globalisasi berisi proses kaitan yang semakin erat dari hampir 
semua aspek kehidupan, suatu gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif 
dalam perdagangan, transaksi finansial, media, dan teknologi. Lonjakan terbesar 
volume perdagangan mulai terjadi di paruh dasawarsa 1970-an. Antara 1973 dan 1995, 
porsi negara sedang berkembang dalam perdagangan global melonjak dari 6,6 persen 
menjadi 24,7 persen. Dari paruh dekade 1970-an sampai 1996, perdagangan valuta 
asing melonjak lebih dari seribu kali, dari 1 milyar menjadi 1,2 trilyun dollar AS per 
hari (Crafts 2000). Statistik ini bisa diperpanjang lagi. 

Apa yang terlibat dalam statistik sederhana itu bukan sebatas ramainya lalu-lintas 
barang dan uang, melainkan lonjakan drastis interaksi cara hidup, rasa, pikir, dan 
tindakan. Dengan itu berlangsung pula pergeseran arti 'masyarakat' (society). 
'Masyarakat' bukan lagi sebatas negara-bangsa (state-nation), tapi juga seluruh dunia 
(the globe). Pergeseran ini tak hanya menyangkut tata ontologis (sosio-faktual) 
melainkan juga tata epistemologis (cara pandang). Artinya, globalisasi bukan hanya 
kaitan integral antara berbagai tindakan kita (misalnya, transaksi finansial), tetapi 
juga cara baru memandang persoalan. Ringkasnya, seluruh dunia merupakan unit 
tindakan dan pemikiran. 

Globalisasi Bisnis 

Mengatakan bahwa semua orang terlibat dalam globalisasi memang tidak keliru, 
namun juga tidak mengatakan apa pun. Paling tidak ada tiga aspek mengenai soal apa 
dan siapa. Pertama, di jantung globalisasi yang berlangsung dewasa ini adalah 
berbagai praktik bisnis transnasional (perdagangan, keuangan, media, perbankan, 
transportansi, jasa, dan sebagainya). Kedua, aktor utama ialah para pelaku bisnis yang 
terutama terkonsentrasi di berbagai perusahaan transnasional. Ketiga, corak 
globalisasi yang berlangsung dewasa ini hanya bisa berlanjut dengan perluasan kultur-
ideologi konsumerisme. 

Banyak pengamat mengasalkan proses itu pada revolusi neoliberal yang dilancarkan 
rezim Margareth Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat (AS) di 
awal dasawarsa 1980-an. Apa yang jarang disebut ialah tata finansial siluman yang 
muncul di awal dasawarsa 1950-an, dan yang memungkinkan terjadinya proses 
globalisasi selama 25 tahun terakhir. 

Sesudah Revolusi di Cina tahun 1949, pemerintah AS coba membekukan rekening 
bank milik pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah Cina. Untuk menghindar, 
mereka memindahkan rekening ke sebuah bank milik pemerintah Uni Soviet di Paris, 
Banque Commerciale pour l'Europe du Nord. Kebetulan cable address-nya adalah 
'Eurobank'. Yang disimpan kemudian dinamakan 'Eurodollar', dollar di bank-bank 
luar AS dan di AS yang lolos dari regulasi pemerintah. 

Ketika Perang Dingin berlangsung semakin sengit, pemerintah Uni Soviet memindah 
simpanan dollar ke banknya sendiri di London, Moscow Narodny Bank. Saat itu, 
London merupakan kantung finansial otonom yang memberi kerahasiaan dan proteksi 
ketat. Meskipun masih tetap serba rahasia, Eurodollar mulai menjadi bagian tak 
terpisah dari perdagangan internasional. Business Week menggambarkan Eurodollar 
sebagai "uang global yang menumpuk, yang berputar ke seluruh dunia tanpa batasan 
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dan dengan operasi 24 jam sehari." Ciri siluman Eurodollar tetap bertahan, bahkan 
sampai akhir dasawarsa 1950-an, kecuali bagi Uni Soviet dan negara-negara satelitnya 
yang butuh tempat aman bagi dollar mereka. 

Paul Einzig (1965), seorang investigator Eurodollar yang ulung, memberi kesaksian 
berikut: "Selama bertahun-tahun, pasar Eurodollar tersembunyi dari para ekonom dan 
pembaca media keuangan. Secara sangat kebetulan, saya temui keberadaannya di 
bulan Oktober 1959, dan ketika saya mulai mencari tahu di lingkungan perbankan 
London, beberapa bankir mendesak saya untuk tidak menuliskan apa pun juga." 
Dalam hitungan konservatif, beginilah perkembangan jumlah Eurodollars: 11 milyar 
dollar AS di tahun 1964, 40 milyar (1969), 117 milyar (1973), 425 milyar (1979). Setelah 
sistem Bretton Woods gagal (1971-1973), dan ditambah dengan surplus besar negara-
negara penghasil minyak (OPEC), angka pertumbuhan Eurodollar per tahun berkisar 
25 persen. Di tahun 1984 jumlahnya sudah melebihi 1 trilyun dollar AS. 

Ciri silumannya bisa diringkas begini: Eurodollars tak memerlukan cadangan devisa 
(reserve) dan tidak juga kena regulasi. Tumpukan uang global yang lolos dari regulasi 
telah tercipta sebagai supply. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut investigasi 
Business Week, "...dari semua kekuatan yang melahirkan ekspansi sistem keuangan 
tanpa negara dan regulasi ini, tidak ada yang lebih menentukan daripada 
kebutuhan finansial 450 perusahaan multinasional. Untuk ekspansi global mereka, 
perusahaan-perusahaan itu telah menciptakan demand yang berupa akses bebas 
pada uang tanpa regulasi apa pun..." Sebuah perkawinan global telah tercipta. 

Namun, seperti dicatat Wachtel (1990), pool Eurodollars yang begitu besar tidak bisa 
seluruhnya diserap oleh kebutuhan perusahaan-perusahaan raksasa itu. Aktor baru 
segera muncul: negara-negara sedang berkembang yang sangat butuh utang. Entah 
langsung atau lewat lembaga seperti World Bank dan IMF, bank-bank Eurodollars ini 
kemudian memburu negara sedang berkembang sebagai targetnya seperti Brazil, 
Turki, Zaire, Meksiko, Argentina, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Melalui proses ini, 
di akhir dasawarsa 1970-an jumlah utang negara-negara sedang berkembang sudah 
mencapai 400 milyar dollar AS, sedang pool Eurodollars (1979) adalah 425 milyar 
dollar AS. 

Begitulah kisah kikir tentang proses tersembunyi di balik globalisasi. Daya jelajah 
bisnis yang semakin global (entah properti, manufaktur, media ataupun jasa) tidak 
akan berlangsung secepat seperti sekarang tanpa tata finansial di atas. Begitu pula, 
tanpa tata itu masalah utang yang menjebak kita barangkali tidak akan seganas seperti 
sekarang. Dalam catatan The Economist (16/6/2001), para pemain utama tata global 
itu adalah 425 bilyuner, 274 di antaranya ada di AS. Di sekitar mereka adalah 7-15 juta 
orang yang masing-masing menguasai asset tertanam minimal 1 juta dollar. Dari 100 
unit ekonomi terbesar, 51 berupa perusahaan transnasional dan hanya 49 berupa 
negara-bangsa, 75 persen perdagangan global dikuasai 500 perusahaan. 

Di Indonesia, 61,7 persen kapitalisasi pasar dikuasai 15 keluarga (Claessens, dkk, 
1999). Maka mengatakan bahwa para chief executive officers (CEOs) beberapa ratus 
perusahaan transnasional mengontrol kinerja globalisasi yang sedang berlangsung 
dewasa ini tidaklah berbeda dengan menyatakan bahwa kodrat anjing adalah 
menyalak. Artinya, sudah barang tentu. Di manakah rakyat yang tidak mempunyai 
asset? Jawabannya: dalam pusaran kinerja global mereka. 
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Dan bila kita bertanya, basic instinct apa yang menyangga itu semua, jawabnya 
sederhana: soal kuasa (power). Proyek deregulasi kaum neo-liberal sesungguhnya 
berisi deregulasi atas daya-jangkau kekuasaan pemilik modal dan asset finansial. 
Penghapusan berbagai aturan operasi bisnis per definisi merupakan langkah 
pemberian hak istimewa dan kekuasaan yang begitu besar kepada mereka. Keluar-
masuknya modal tanpa regulasi akhirnya menjadi truf (senjata pamungkas) yang 
secara gratis diberikan kepada mereka. Sebagaimana kebanyakan kisah kekuasaan 
dalam sejarah, para penguasa menggenggam kekuasaan bukan karena kita 
membutuhkannya, tetapi karena mereka mempergunakan kita bagi keuntungan 
mereka. 

Untuk mengakumulasi laba, mereka tidak lagi terikat aturan lokasi produksi, sumber 
modal, teknologi, partisipasi penduduk lokal, dan sebagainya. Dalam corak globalisasi 
yang sedang berlangsung dewasa ini, mereka dengan mudah dapat menolak tuntutan 
buruh maupun peraturan pemerintah, dengan cara memboikot investasi ataupun 
mengancam hengkang dari satu negara ke negara lain yang punya syarat lunak dan 
memberi insentif akumulasi laba lebih tinggi dan cepat. Sebagaimana lantang 
dinyatakan Theodore Levitt (1958) dan Milton Friedman (1962), bisnis tak punya 
tanggung jawab lain kecuali menumpuk laba. 

Kekuasaan ekonomi dalam corak globalisasi yang berlangsung dewasa ini pertama-
tama berupa kapasitas yang semakin besar untuk memindah hasil produksi yang 
diciptakan melalui keringat begitu banyak warga masyarakat ke tangan sedikit orang. 
Dalam arti itu, deregulasi yang serampangan de facto merupakan resep memindahkan 
berbagai sumber daya masyarakat ke tangan para pemilik modal dan asset finansial. 
Maka, yang kemudian muncul adalah kesenjangan income yang semakin tajam (lihat 
Tabel 2). Menuntut persamaaan akses tentu sebuah utopia. Namun, bukanlah mimpi 
menuntut agar tajamnya kesenjangan akses menjadi berkurang. 

Antara Pro dan Kontra 

Bagaimana kaum neoliberal memberi pembenaran kesenjangan itu? Simaklah sirkuit 
sederhana berikut: pertumbuhan ekonomi - investasi tabungan - income - tabungan - 
investasi - pertumbuhan ekonomi - dan seterusnya. Income kaum miskin tidak 
menjadi tabungan, karena mereka menghabiskannya untuk bertahan hidup (pangan, 
sandang, papan). Hanya orang kaya yang akan menabung, karena mereka punya 
income berlebih. Karena itu, investasi juga hanya akan datang dari orang-orang kaya. 
Maka, semakin tinggi income kaum kaya, semakin tinggi pula pool modal, dan pada 
gilirannya semakin tinggi juga investasi yang melahirkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam gagasan ini, pertumbuhan cepat income kaum kaya dianggap sebagai satu-
satunya prasyarat investasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Akibatnya, seandainya 
pun terjadi pembangunan ekonomi, dari pengandaian awalnya 'pembangunan' dalam 
gagasan neo-liberal berupa efek tetesan-ke-bawah (trickle-down effect). Tentu, 
maksudnya adalah tetesan pertumbuhan income golongan atas ke kelompok-
kelompok ekonomi bawah. 

Sudah barang tentu logikanya tidak akan dikatakan dengan cara selugas itu. Untuk 
mempercantik, biasanya diajukan rumusan ini: pertumbuhan ekonomi maksimal 
dicapai hanya dengan membiarkan distribusi income ditentukan oleh kinerja pasar 
bebas. Tak satu pun instansi pemerintah boleh membuat kebijakan atau program 
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pemindahan income dari golongan kaya ke kaum miskin. Oleh karena itu, pajak 
progresif, subsidi pangan, ketetapan upah minimum, perlindungan buruh dan petani, 
program khusus penciptaan lapangan kerja, jaring pengaman, dan program-program 
semacam merupakan tabu bagi ekonomi-politik neoliberal. Jika cara-pikir ini 
merupakan cara mendekati persoalan, tentu saja lalu tak ada beda antara argumentasi 
dan demagogi. Ujaran "selalu ada korban dalam pembangunan" memang klise paling 
murahan. 

Dalam konteks itulah kita bisa mengerti mengapa otoritas legitimate pemerintah 
untuk mengelola urusan bersama juga semakin dilucuti. Akibatnya, pada saat 
pemerintah kita sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah, ia sudah tidak 
berdaya, seperti yang kini kita temui di Indonesia. Bagi tata hidup bersama, suatu 
pemerintah yang tak berdaya sama berbahayanya dengan pemerintah yang represif. 
Apa kaitan semua perkara ini dengan gagasan Bung Hatta? 

Gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta lahir pada kondisi historis tertentu: kondisi 
dominasi "asing" atas ekonomi Indonesia. Di tahun 1925, misalnya, dari seluruh 
industri yang mempekerjakan lebih dari enam orang, 2.816 dimiliki orang-orang 
Eropa, 1.516 milik kelompok Cina, dan hanya 865 milik pribumi, Arab, dan kelompok 
non-Eropa serta non-Cina (Kahin 1952: 29). Agenda kemerdekaan dalam tata negara, 
tidak bisa tidak, juga mencakup kemerdekaan dalam tata ekonomi. 

Pada tataran pemikiran, gagasannya lahir dari refleksinya di tengah tegangan antara 
berbagai ideologi besar di Eropa. Apa yang ia ajukan adalah semacam "jalan tengah" 
yang cukup dekat dengan pemikiran ekonomi yang mulai dikembangkan oleh Mazhab 
Freiburg antara 1928-1930. Di situ berkumpul para pemikir seperti Wilhelm Rvpke, 
Walter Eucken, Franz Bvhm, Alexander R|stow, Alfred M|ller-Armack, dan lain-lain. 
Intinya adalah apa yang disebut 'ekonomi pasar sosial' (soziale Marktwirtschaft; social 
market economy): sebuah sistem ekonomi bebas (dalam pembedaan dengan ekonomi 
komando), namun dikawal dengan berbagai regulasi yang diciptakan untuk mencegah 
konsentrasi kekuasaan ekonomi yang biasanya terjadi dalam bentuk kartel, trusts, dan 
perusahaan-perusahaan raksasa. Dalam rumusan Franz Bvhm, gagasan ekonomi pasar 
sosial, di satu pihak, "memerangi dominasi sektor privat maupun publik atas pasar"; 
di lain pihak "memerangi, baik pasar bebas tanpa regulasi maupun tendensi etatisme 
ekonomi." 

Ada dua ciri utama gagasan 'ekonomi pasar sosial'. Pertama, pasar dan transaksi 
ekonomi hanyalah salah satu dari berbagai bentuk hubungan sosial manusia. Pasar 
bukan dewi keadilan. Dalam kesaksian Soros, "tak ada pasar (apalagi finansial) yang 
bekerja menurut dalil ekuilibrium; karenanya butuh 'tangan yang kelihatan' untuk 
menatanya." John Maynard Keynes sudah mengingatkan itu 75 tahun lalu. Gagasan 
ini sangat berbeda dengan gagasan neo-liberal yang berkembang dewasa ini: sistem 
pasar secara inheren bersifat ekuilibrium, dan merupakan satu-satunya dasar bagi 
hubungan sosial lain (entah itu relasi keluarga, cinta, politik, hukum, dan sebagainya). 
Implikasinya jauh. 

Kedua, karena transaksi ekonomi hanya salah satu bentuk dari relasi sosial, maka 
kinerja ekonomi tidak seharusnya diasalkan pada logika otonomi modal. Hubungan-
hubungan sosial manusia ada bukan untuk mengabdi kapitalisme, melainkan 
kapitalisme ada untuk membantu berlangsungnya relasi sosial manusia. Maka, 
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perdebatannya bergeser ke soal berikut: jika kapitalisme merupakan sistem ciptaan 
manusia, pastilah kita dapat mengubahnya. 

Dalam proses mengubah itu, kita melakukan transformasi kapitalisme dan sekaligus 
menciptakan bentuk-bentuk baru kapitalisme. Agenda utamanya lalu terletak pada 
upaya menciptakan bentuk-bentuk baru kapitalisme yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan relasi sosial kita. Gejala konsentrasi kekuasaan bisnis di tangan 
perusahaan-perusahaan raksasa, monopoli, dan kartel bukanlah "nasib alami" 
ekonomi kapitalis, melainkan produk strategi ekonomi-politik yang gagal. 

Dalam arti itu, relevansi gagasan ekonomi kerakyatan Bung Hatta rupanya bukan soal 
pilihan antara Kapitalisme dan Sosialisme, melainkan soal mengembalikan proses dan 
sumber daya ekonomi kepada rakyat. Dan justru dalam pusaran corak globalisasi yang 
punya pola seperti diurai di atas, gagasan Bung Hatta punya dering lebih nyaring. 

Seandainya, Bung Hatta masih ada di tengah kita, mungkin seperti kita, ia juga gagap 
menerjemahkan gagasan ekonomi kerakyatan. Seperti kita, ia juga akan terdera oleh 
dilema. Di satu pihak, kita tidak bisa mengelak dari lintasan sejarah yang sedang 
ditandai globalisasi. Di lain pihak, hanya orang bebal yang tidak mengerti implikasi 
brutal dari corak globalisasi yang terjadi dewasa ini. Dalam arti itu, fanatisme "pro" 
mungkin sama kerdilnya dengan fanatisme "kontra". 

Di antara keduanya, apa yang sering dilupakan adalah bahwa pada jantung globalisasi 
bersarang urusan kekuasaan. Seperti sudah diurai secara kikir, globalisasi yang 
berlangsung dewasa ini terutama berisi ekspansi kekuasan bisnis yang besar. Kalau 
globalisasi merupakan fakta sejarah (dan karena kekuasaan adalah fakta yang akan 
selalu hadir dalam hidup kita), soalnya lalu bukan "menerima" atau "menolak" 
globalisasi, melainkan bagaimana membuat sosok-sosok kekuasaan yang terlibat 
dalam globalisasi menjadi akuntabel. 

Dalam arti itu pula, kisah ekonomi kerakyatan di masa depan rupanya bukan soal 
pilihan antara koperasi (cooperative) atau korporasi (corporation), melainkan perkara 
gerakan untuk menciptakan proses dan mekanisme agar berbagai sumber daya 
masyarakat tidak semakin lepas dari tangan mayoritas rakyat. Menjadi minimalis 
memang bukan sebuah keutamaan. Akan tetapi, andai saja kreativitas kita berhasil 
menciptakan mekanisme akuntabilitas kekuasaan bisnis bagi kesejahteraan mayoritas 
rakyat, tentulah sebuah terobosan kecil telah tercipta. 

Tanpa akuntabilitas demokratis yang dikenakan pada kekuasaan raksasa yang ada di 
balik globalisasi itu, setiap musim yang lewat akan mendamparkan kita ke dalam 
situasi yang semakin tidak bernama. Dan, kalau sumberdaya serta kelimpahan dunia 
semakin jauh dari jangkauan, hidup mayoritas rakyat juga akan tersingkir dari sejarah. 

 

Herry-Priyono Peneliti, alumnus London School of Economics (LSE), Inggris 

Sumber: Kompas, 9 Agustus 2002 
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Negara Tanpa Haluan: Pengurasan Sumberdaya 

Alam dan Kerusakan Lingkungan Berkelanjutan 

Ibarat sebuah kapal, implementasi kebijakan pembangunan Indonesia saat ini, 
khususnya di bidang pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup, 
bagaikan kapal yang berlayar di tengah samudera luas yang mesinnya mati. Akibatnya, 
motor dan semua perangkat pengendali gerak kapal (buritan) dan pemandu arah kapal 
(navigator) tidak berfungsi. Gerak kapal sepenuhnya hanya bergantung pada 
gelombang dan angin yang menerpanya, sehingga kapal terombang-ambing 
kehilangan arah dan tujuannya. 

Jika gelombang besar datang menerpa, apalagi disertai hujan, angin dan badai 
sekaligus, hampir dapat dipastikan kapal akan segera “karam”, selanjutnya bisa 
terbalik dan tenggelam. Kapal beserta seluruh muatan dan penumpangnya berada 
dalam kondisi darurat (bahaya) serta perlu pertolongan segera, “S.O.S” (Safe Our 
Souls). Pertanyaannya sekarang, mungkinkah kondisi kapal yang demikian masih 
dapat diselamatkan? Jawabannya bisa ya bisa juga tidak.  

Secara internal, semua bergantung pada kesigapan dan ketangguhan sang kapten 
(nakhoda) dan kru serta sikap dari penumpang. Secara eksternal, sangat bergantung 
pada cuaca yang ada, normal (tidak ada badai) atau tidak normal alias ekstrem (ada 
badai). Jika cuaca normal, kapten kapal dan kru sigap (tangkap dan tangkas) serta 
tangguh dalam mengatasi kemacetan (matinya) mesin kapal tersebut sehingga semua 
perangkat pengendali gerak (buritan) dan alat navigator seperti kompas dan GPS 
(Geographical Position System) dapat diperbaiki dan difungsikan kembali, apalagi 
ditunjang oleh sikap dan perilaku penumpangnya yang peduli (turut membantu) maka 
keadaan darurat (bahaya) kapal akan dapat segera diatasi. Muatan dan semua 
penumpang bisa diselamatkan.  

Sebaliknya, jika kapten dan kru kapal tidak sigap bertindak, hanya bersikap pasif tanpa 
inisiatif memperbaiki mesin kapal atau tanpa meminta bantuan dari kapal lain melalui 
pesan S.O.S., maka kondisi darurat kapal tidak mungkin dapat diatasi. Bahkan jika 
cuaca berubah jadi ekstrem (ada topan dan badai), maka bisa segera berubah menjadi 
musibah (malapetaka). Kapal terbalik dan tenggelam di laut. Jika sudah demikian, 
semua upaya yang dilakukan sia-sia belaka. “Nasi sudah menjadi bubur, tak mungkin 
bisa dirubah lagi dikembalikan menjadi nasi!”.  

Dalam hal kasus pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia analoginya 
adalah berupa hancurnya tatanan (stabilitas) ekosistem secara permanen dan sistemik 
yang akan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan stabilitas sosial 
masyarakat secara keseluruhan. Contoh kasus nyata dan aktual serta masih 
berlangsung sampai saat ini dan belum dapat diatasi adalah bencana meluapnya 
lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, banjir rob (rutin) di pantura Jakarta dan 
Semarang serta longsor di berbagai daerah.  

Dalam skala lebih luas (regional) adalah bencana banjir rutin tahunan yang terjadi di 
hampir seluruh wilayah kota di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan 
juga terjadi di berbagai negara Eropa, Australia, Amerika dan tentu saja di Asia. Hal 
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tersebut menjadi suatu pertanda bahwa kerusakan SDA dan lingkungan di Indonesia 
saat ini sudah parah. Kerusakan di tingkat global berupa pemanasan global (global 
warning) di seluruh dunia yang saat ini sedang berlangsung. 

Tujuan Pembangunan 

Pembangunan dilakukan bertujuan untuk membuat kualitas hidup dan kehidupan 
masyarakat semakin baik dan sejahtera (lahir dan bathin), baik secara individu, 
kelompok maupun sebagai suatu negara. Pembangunan yang dilaksanakan secara baik 
dan benar sesuai kaidah (prinsip) pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) akan berdampak positif pada kualitas kehidupan masyarakat secara 
ekonomi, sosial maupun ekologi (lingkungan).  

Namun dalam kenyataannya (fakta) yang terjadi di lapangan bisa sebaliknya, jika 
pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau oknum pemerintahan yang tidak 
amanah dan tidak jujur, apalagi korup? Tingkat kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia saat ini pada umumnya masih relatif 
rendah dan sangat beragam. Ada yang sangat miskin sekali (fakir) dan ada pula yang 
sangat kaya sekali (konglomerat).  

Proporsi masyarakat yang hidup di bawah standar (garis) kemiskinan relatif sangat 
tinggi (lebih dari 30 persen), angka tingkat pengangguran (tak terdidik dan terdidik) 
juga sangat tinggi serta setiap tahun jumlahnya terus meningkat, sementara lapangan 
kerja baru tidak tersedia. Seperti kita saksikan dalam berita media massa (cetak 
maupun elektronik) selama ini, kondisi sosial masyarakat di berbagai wilayah penuh 
dengan konflik. Sementara kondisi ekosistem (lingkungan) darat maupun di perairan 
(laut dan sungai) semakin rusak parah.  

Bila dikaji secara cermat, sebenarnya hasil-hasil pembangunan di Indonesia selama ini 
lebih banyak dinikmati oleh sekelompok (sebagian) kecil masyarakat dari kalangan 
pejabat pemerintah (penguasa) dan pengusaha (konglomerat), baik di pusat maupun 
daerah, yang jumlahnya relatif kecil, mungkin tidak lebih dari 10 persen dari jumlah 
masyarakat Indonesia keseluruhan yang mencapai 240 jutaan. Sisanya, sekitar 60 
persen dapat dikatakan tingkat kualitas hidup dan kehidupannya termasuk kategori 
pas-pasan, yaitu pas berada di atas garis kemiskinan (sedikit) versi pemerintah 
(kriteria almarhum Sajogyo), yaitu terpenuhinya kebutuhan kalori manusia 2100 kilo 
kalori (kkal) perhari atau kira-kira setara 800 gram beras perorang perhari atau 
sekitar 24 kg perbulan.  

Dengan asumsi bahwa beras yang dikonsumsi tersebut berkualitas rendah seperti 
halnya beras bantuan untuk orang miskin (Raskin) dengan harga di pasar sekitar 
Rp4.500 per kg dan jumlah anggota keluarga sebanyak lima orang per keluarga, total 
penghasilan masyarakat termasuk dalam kategori miskin (versi pemerintah) setara 
dengan 24 kg x 5 orang = 120 kg beras x Rp4.500 = Rp540 ribu perbulan. Jika kualitas 
beras yang dikonsumsi dinaikkan sedikit menjadi sekitar Rp7.000 per kg, maka 
katagori miskin jika penghasilan sebesar Rp840 ribu. Jika dinaikkan lagi dengan 
kualitas beras tertinggi Rp10 ribu per kg, jumlah penghasilan masyarakat yang 
termasuk katagori miskin sebesar Rp1,2 juta per bulan per keluarga. 

Dengan demikian kriteria batas (garis) kemiskinan berdasarkan kriteria Sayogyo 
tersebut bisa bervariasi dengan tingkat penghasilan sebesar Rp540 ribu hingga Rp1,2 
juta per keluarga. Selama ini, pemerintah dalam menetapkan proporsi masyarakat 
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miskin di Indonesia seringkali menggunakan besaran tingkat penghasilan dengan 
batas paling bawah: menggunakan kualitas beras paling rendah (murah) Rp4.500 per 
kilogram. Jadi setara penghasilan Rp540 ribu per bulan perkeluarga. Jika dihitung 
dengan beras kualitas tinggi, kriteria tingkat penghasilan masyarakat miskin naik 
menjadi Rp1,2 juta per bulan per keluarga. 

Hal tersebut sama dengan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk upah 
minimum regional (UMR) yang berlaku di wilayah Jabodetabek, khusus DKI Jakarta 
(untuk perkotaan). Jika kriteria penghasilan batas atas tersebut diterapkan dalam 
perhitungan proporsi masyarakat miskin keseluruhan, sudah pasti proporsi warga 
miskin di Indonesia saat akan lebih tinggi lagi dari 30 persen. Bisa jadi proporsi 
masyarakat miskin 50-60 persen. Artinya, tujuan pembangunan untuk 
mensejahterakan hidup seluruh warga sampai saat ini selama hampir 67 tahun sejak 
NKRI berdiri (merdeka) belum berhasil, bahkan masih jauh dari harapan. 

Kebutuhan Dasar Hidup dan UMR 

Untuk dapat hidup layak dan beraktivitas secara optimal, manusia tidak hanya 
membutuhkan makan (pangan) tetapi butuh juga sandang (pakaian), papan (tempat 
tinggal), pendidikan, kesehatan, keamanan dan energi, yang semuanya merupakan 
kebutuhan dasar (primer) yang harus dipenuhi setiap saat. Sesuai amanat UUD 1945 
semua kebutuhan dasar tersebut merupakan tugas (kewajiban) pemerintah untuk 
menyediakan dan memenuhinya. Oleh karena itu, bahan untuk kebutuhan dasar harus 
selalu tersedia dalam jumlah yang memadai di pasaran dengan harga yang murah dan 
terjangkau. Dengan UMR Rp540 ribu per bulan untuk masyarakat di perdesaan dan 
Rp1,2 juta untuk masyarakat di perkotaan tentu saja masih sangat minim dan masih 
jauh dari cukup.  

Dengan asumsi tiap keluarga terdiri atas lima orang (jumlah anak 3), nilai UMR 
sebesar itu baru bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras) saja. Adapun untuk 
memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pakaian, perumahan, pendidikan, 
kesehatan dan energi (listrik, transportasi, masak, dll) sudah tidak mungkin. Padahal, 
untuk pemenuhan kebutuhan pangan bukan saja dari segi jumlah (kuantitas), tapi juga 
kualitasnya.  

Kualitas pangan yang baik akan berdampak positip terhadap kesehatan manusianya. 
Kualitas pangan yang baik harus mengandung zat gizi yang cukup, meliputi 
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Karbohidrat dapat bersumber dari 
tepung beras, jagung atau ubi-ubian, sedangkan protein dapat bersumber dari ikan, 
daging, telor (hewani) bisa juga dari nabati (tahu & tempe). Adapun vitamin dan 
mineral bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan, sedangkan lemak sebagai zat gizi 
cadangan umumnya berasal dari daging ternak (ayam, kambing, sapi dan babi).  

Jika kesemua zat gizi tersebut bisa terpenuhi dalam menu pangan, maka kualitas 
pangan demikian telah memenuhi kriteria empat sehat, yaitu mengandung empat zat 
gizi: karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jika ditambah satu produk lagi berupa 
susu (protein kualitas tinggi), kualitas pangan sudah memenuhi kriteria lima 
sempurna. Jika kualitas pangan masyarakat memenuhi kriteria empat sehat lima 
sempurna, dapat dipastikan kualitas kesehatan dan kecerdesan masyarakat akan 
tinggi.  
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Masyarakat yang sehat dan cerdas tentu saja akan melahirkan generasi penerus bangsa 
yang sehat dan cerdas pula. Bagaimana dengan kondisi menu pangan masyarakat kita 
saat ini? Mungkinkah dengan bantuan Raskin masalah kekurangan gizi (gizi buruk) 
bisa diatasi? Mungkinkah dengan nilai UMR yang telah ditetapkan pemerintah 
masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya? 

Kemiskinan Berkelanjutan di Tengah SDA Melimpah   

Dengan tingkat UMR yang rendah dan tingkat harga kebutuhan pokok yang mahal dan 
selalu mengalami kenaikan, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya juga tentu saja sangat rendah. Dengan tingkat UMR sebesar Rp540 ribu 
untuk masyarakat perdesaan dan Rp1,2 juta untuk masyarakat perkotaan, sudah dapat 
dipastikan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, perumahan dan 
pendidikan serta kesehatan yang dapat dipilih adalah yang serba murah dan meriah 
atau serba seadanya (dibawah standar).  

Makan seadanya, artinya kalau ada makanan ya makan kalau tidak ada makanan ya 
tidak makan, atau sehari makan sehari tidak, rumah seadanya, bila terpaksa bisa 
tinggal dimana saja asal bisa untuk berteduh seperti: bantaran sungai, rel kereta api 
atau di bawah kolom jembatan. Tidak sedikit dari mereka yang menyandang sebutan 
tuna wisma. Apalagi bicara soal pemenuhan pendidikan dan kesehatan, tentu saja 
”jauh panggang dari api” alias mustahil terjangkau.  

Kondisi masyarakat Indonesia yang demikian nyata ada di depan mata kita, baik di 
wilayah perkotaan dan pedesaan. Mungkin itulah porsi 30 persen yang dimaksud oleh 
Pemerintah yang selama ini diatasi dengan program BLSM (Bantuan Langsung 
Sementara)? Bila didata dengan baik, jumlah mereka akan terus bertambah dari waktu 
ke waktu. Apalagi kalau harga BBM jadi dinaikkan. Mereka selamanya tenggelam 
dalam lumpur kemiskinan yang tiada ujung. Istilah yang lebih tepat sebenarnya bukan 
miskin lagi, tapi fakir, yaitu hasil kerja hari ini tidak cukup memenuhi kebutuhan 
hidupnya hari ini juga alias kondisinya selalu minus atau defisit. Kondisi ekonomi 
masyarakat yang sangat fakir demikian tentu saja akan melahirkan kondisi sosial yang 
rawan konflik dan dekat dengan kriminalitas.   

Di tingkat negara hal tersebut tercermin dari nilai utang Indonesia yang terus 
bertambah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pengurasan SDA dan pengerusakan 
lingkungan terus berlangsung. Sungguh sangat kontradiktif, kemiskinan dan kefakiran 
rakyat serta negara terjadi di tengah-tengah kekayaan SDA yang sangat melimpah, 
baik di darat maupun di laut. Di darat, ada hutan yang terhampar luas dari Sabang 
(Aceh) sampai Marauke (Papua). Kondisinya saat ini sangat parah dan sangat 
menyedihkan karena hanya ditebang saja (dieksploitasi dan di rusak) tanpa pernah 
mau menanam dan memelihara, apalagi memulihkan (rehabilitasi), tidak peduli lagi 
hutan lindung atau bukan?  

Di perairan (laut dan sungai), ada ikan yang sangat banyak serta melimpah ruah 
jumlah dan jenisnya selama ini hanya ditangkap saja, habitatnya dirusak dan dicemari. 
Di dalam tanah (perut bumi), ada berbagai bahan tambang mulai dari pasir biasa, 
pasir besi, nikel, tembaga sampai emas, bahkan batubara, minyak dan gas bumi. 
Selama lebih dari 30 tahun terus menerus dikuras (dieksploitasi) untuk dijual 
(diekspor) keluar negeri dengan mengatasnamakan ”pembangunan”? 
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Kekayaan SDA Indonesia yang sangat melimpah ruah bukannya disyukuri dengan cara 
dihemat dan dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, tapi malah dieksploitasi secara 
boros dan brutal untuk dijual ke luar negeri demi menghasilkan rupiah secara cepat. 
Untuk selanjutnya rame-rame dikorupsi oleh para pengelolanya (pemerintah dan 
aparatnya) yang difasilitasi oleh para pengusaha (konglomerat) nakal. Jadi tidak heran 
kalau Negara saat ini dalam kondisi ”sangat kritis”.  

Sudah pasti ada (bahkan banyak) yang salah dalam pengelolaannya, baik di level 
kebijakan (perencanaan) maupun pelaksaaan. Pertanyaannya, sadarkah pemerintah, 
baik pusat maupun daerah), beserta seluruh aparatnya tentang adanya kesalahan 
dalam pengelolaan tersebut? Tahukah mereka jalan keluar dari kondisi krisis yang 
sedang dialami tersebut? Akankah nasib negara Indonesia ke depan nanti seperti kapal 
yang karam karena mati mesin sehingga kehilangan arah, terombang-ambing di 
tengah samudra luas tidak tahu lagi dimana dan kemana tujuan perjalanan berakhir? 
Atau kapal akan segera tenggelam masuk kedasar laut karena dihantam gelombang 
dan badai yang ganas?  

Kondisi negara Indonesia saat ini sedang dikepung arus gelombang globalisasi dan 
badai liberalisasi yang ganas yang siap melumpuhkan sendi-sendi dasar persatuan dan 
kesatuan serta patriotisme bangsa. Sanggupkah nakhoda kapal (pemerintah) dan 
seluruh kru (aparat) beserta seluruh penumpang (rakyat atau masyarakat) mengatasi 
kemacetan mesin (pemerintah), sehingga negara bisa berfungsi normal kembali? 
Berfungsi normal artinya kembali kepada cita-cita luhur berdirinya NKRI dengan 
dasar (landasan idiil) Pancasila dan UUD 1945. 

Negara dibangun di atas lima fondasi utama, yaitu pertama, Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Outputnya adalah lahirnya manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhannya, 
ditandai dengan sifat jujur dan amanah (tanggung jawab) dalam setiap aktivitasnya 
dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari presiden, gubernur, bupati sampai kepala 
desa sebagai pemerintah atau penyelenggara (pengelola) negara, para pengusaha 
(konglomerat) sebagai mitra pemerintah serta seluruh rakyat atau masyarakat sebagai 
pemilik kedaulatan.  

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Outputnya melahirkan manusia yang 
berbudi luhur, punya adab dan sopan santun (budaya) yang sangat tinggi, mampu 
saling menghargai dan menghormati satu sama lain baik dalam statusnya sebagai 
individu, anggota masyarakat maupun bagian dari pemerintahan sehingga selalu 
menjunjung tinggi rasa adil dan keadilan. 

Ketiga, Persatuan Indonesia. Outputnya lahirnya rasa bangga terhadap patriotisme 
untuk NKRI sehingga rasa kesatuan dan persatuan sebagai satu bangsa Indonesia 
menjadi sesuatu harga mati (harus ada) dalam setiap diri (pribadi) masyarakat 
Indonesia yang sangat dibutuhkan serta harus kokoh. 

Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan dan 
Perwakilan. Outputnya adalah lahirnya rasa rendah hati dan selalu memihak (pro) 
kepada rakyat (yang serba lemah dan papa) dari para wakil rakyat yang duduk di 
parlemen, baik di DPR, MPR maupun DPD, sehingga aspirasi dan suara (kepentingan) 
rakyat menjadi prioritas utama kepentingan perjuangannya di parlemen. 

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Outputnya adalah lahirnya 
para pemimpin bangsa yang selalu berpijak dalam setiap langkah aktifitasnya 



 
Bab 14 Dampak Globalisasi…�� 425 
Rowland B. F. Pasaribu 

mengelola negara untuk tercapainya sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya 
kemakmuran rakyat melalui penerapan kebijakan (prinsip) keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia, tanpa kecuali dan pandang bulu (sama kedudukannya di depan 
hukum). 

Negara dijalankan berlandasan konstitusi UUD 1945 yang dijabarkan dalam bentuk 
pasal-pasal lebih rinci sebagai pedoman penunjuk arah yang lurus, baik dan benar 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu menuju 
terwujudnya Indonesia Raya, yaitu NKRI yang tangguh, kuat, berperan aktif dan 
positip dalam kancah (percaturan) bangsa-bangsa di dunia (Internasional) yang 
didukung penuh oleh seluruh rakyatnya yang hidup makmur dan sejahtera serta 
mendapat perlindungan hukum secara penuh dari negaranya. 

Adakah solusinya? 

Tentu saja ada. Pertama, kembalilah kepada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar 
dan falsafah negara. Pahami dan hayati isi serta maknanya, wujudkan 
(implementasikan) dalam bentuk perilaku nyata (kepribadian bangsa) sehari-hari. 
Kedua, jadikanlah UUD 1945 sebagai haluan (arah dan pedoman) untuk mencapai 
tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. 
Implementasikan isi dan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut secara 
konsekwen dan konsisten, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, 
berwibawa dan bertanggung jawab. 

 


