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As s alamu" d.l aikum Wr.\Xh

Puji bagi Allah subhanahuwataala atas limpahan berkah

dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat rnenghadirkan buku
dihadapan pembaca ini dengan judul 'Ekonomi Politik:
Tiadisional- Modern'.

Buku ini sebagai tamasya ke dislplin ilmu ekonomi politik,
yang tergolong baru dalam ranah ke-ilmuan ekonomi lnaupun
politik. Ekonomi politik menjadi penting untuk dipelajari
ketika cukup banyak peristiwa-peristiswa nasional maupun
internasional yang tidak dapat dipahami melalui perspektif ilmu
yang tunggal.

Di beberapa perguruan tinggi sub dislplin ilrnu ekor"romi

pohtik dikemas secara berbeda-beda, seperti di Unair dikemas

dalam rnata kuliah ekonomi politik negara berkembang, arau
yang lainnya dikemas dalam mata kuliah ekonomi politik
pembangunan.

Kemudian sebutan konsepnya pun cukup berbeda, ada
yang menggunakan konsep ekonomi politik, dan ada yang
menggunakan konsep politik ekonomi, tetapi kedua konsep ini
secara substansinya tetap sama ada muatan teori politik dan
teori ekonomi.

Kaia Pengantar I vii



Semoga buku ini dapat menjadi khasanah pelengkap dalam

memahami peristiwa ekonomi politik, akhirnya kata tiada

gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah semata.

Wassalam

Banjarmasin, Juli 2012

Dr. Budi Suryadi, S.Sos, MSi
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STUDI €HONOMI POLITIH

Dari beberapa perremuan wilayah disiplin ilmu, seperri
sosiologi politik dan sebagainya. Pembahasan ekonomi politik
cukup menarik karena perkembangan disiplin ilmu ini awal
mulanya menjadi satu dengan istilah ekonomi politik, yang

kemudian berpecah rnenjadi disiplin ilmu masing-masing,
yaitu menjadi Ihnu Politik dan Ilmu Ekonomi, yang pada
perkembangan berikutnya bergabung lagi menjadi ekonomi
politlk sampai sekarang.

Penggabungan disiplin ini lebih banyak didasarkan atas
pertimbangan perkembangan kondisi dunia, yang menunjukkan
arah fenomena-fenomena di negara-negara dunia dalam pem-

bangunan negaranya, di mana terjadinya persinggungan atau
keterkaitan antara persoalan politik dan ekonomi.

Namun yang jelas penggabungan ekonomi politik saar ini
sebenarnya kondisinya sangat berbeda pada saat awal mulanya
bergabung, sehingga ada anggapan arau asumsi dari para ahli,
bahwa ekononomi politik dulu disebur ekonomi politik tra-
disional dan ekonomi politik sekarang disebut ekonomi politik
modern.

Ekonomi pohtik merupakan cabang dari Ilmu Ekonomi.
namun ekonomi politik lebih luas dari pada ekonomi tradisional.

Studi Ekonomi Poliiik I I
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yang dipelajari adalah proses-proses sosial dan institusional, di
mana kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik berusaha

mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-

sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang,

baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk
kepentingan masyarakat luas (Todaro, 2000).

Historis

Sejarah pemikiran ekonomi politik sesungguhnya sudah

ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa Aristoteies, yang

melalui bukunya politeia menerangkan oikonomica, yaitu cara-

cara mengatur rumah tangga/seni mengatur rumah tangga dan

chremastitie I polis, yaitu peraturan-peraturan pengelolaan kota

atau pemakaian sumber-sumber alam atau keterampilan untuk
tujuan tertentu.

Aristoteles merupakan orang yang mulai melakukan penye-

lidikan peristiwa ekonomi secara sistematis. Hal ini dapat

dilihat dari kalimatnya: "pada saat kelahiran seseorang sudah

ditakdirkan apakah dia akan menjadi seorang budak atau

menjadi penguasa". Namun ketika aristoteles meneliti proses

ekonomi, dia membagi proses tersebut atas 2 golongan, bukan
produksi dan distribusi, melainkan kegunaan dan keuntungan
(Heilbroner, l98Z).

Aristoteles memandang seorang budak dan seorang penguasa

ini dari sudut kegunaan dan keuntungan, misalnya kegunaan

dan keuntungan seorang budak bagi majikannya dalam sebuah

rumah tangga , dan atau kegunaan dan keuntungan seorang

penguasa bagi masyarakatnya dalam polis.

2 | ftono,ni Politik: Tradisional - Modern



Kemudian pada perkembangan berikutnya konsep ekonomi
politik pertama kali digunakan oleh Montchreiten dalam buku-
nya "trrlte de I economic policique", James Stuart Mill dalam

bukunya "inquirl into the principles of political economy" dan
Frederyk Skarbek. Sejak itu konsep ekonomi politik merupakan

istilah yang sangat popular pada abad ke XVIII (Philipus dan

Aini, 2004). Lihat gambar 1 berikut ini:
Gambar 1

Konsep ekonomi politik pada abad ke 18 ini, digunakan

secara umum untuk menunjukkan cara-cara pemerintah dalam
mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara

kasar apa yang sekarang disebut kebliakan ekonomi). Dengan

kemajuan secara alami istilah tersebut mulai diterapkan pada

kajian masalah-masalah ini serta persoalan-persoalan ekonomi
lainnya (Kuper & Kuper, 2000).

Menurut Caporaso dan Levine (1992), konsep ekonomi
politik yang muncul pada abad 18 ini bertujuan unruk membantu
orang dalam memahami dan mengatasi perubahan-perubahan

dramatis dalam sistem pemuasan kebutuhan manusia, baik
dengan memahami sifat dari kebutuhan itu sendiri dan cara

memproduksi serta rnendistribusikan barang.

Siudi EkonomiPolitik | 3
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Sementara itu konsep politlk merujuk pada dua hal yang

saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

Pertama, sebuah sistem politik yang menciptakan keterjalinan

hubungan antara orang-orang yang akan hidup sendirian dan

orang yang tidak mengenal satu sama lain serta orang yang tidak

memiliki hubungan satu sama lainnya. pemenuhan kebutuhan

ini mengandalkan hubungan antara satu orang dengan orang

lainnya;

Kedua, batasan dari kegiatan pemenuhan kebutuhan

sekarang bersifat politik, yaitu dilakukan dalam satu polis atau

satu negara tertentu, karena tanggung jawab untuk menjalan-

kan sistem pemenuhan kebutuhan diserahkan kepada sebuah

kewenangan publik dan kepala Negara.

Oleh karena itu ekonomi politik diartikan sebagai pemi-

kiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk

memajukan kekuatan dan kesejahteraan Negara Inggris dalam

menghadapi saingannya, seperti Portugis, Spanyol, Perancis,

Jerman dan sebagainya pada abad ke 18 sampai abad ke 19.

Kemudian dikarenakan adanya perkembangan ilmu yang

lebih sistematis dan metodis (sekaligus pasca pemikiran W S

Jevons (18i9) dan Alfred Marshal (1890), yang lebih mem-

fokuskan Ilmu Ekonomi. Sehingga terjadi pernisahan kedua

ilmu itu menjadi disiplin Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik. Lihat
gambar 2 berikut ini:
Gambar 2:

4 | ftono*iPolitik: Tradisional- Modern



Ilmu Ekonomi lebih berorienrasi pada perhitungan-
perhitungan matematis dan kuantitatif atau sebutan lainnya
ekonomi murni (redefinisi ilmu ini sangat menonjol melalui
Adan'r Smith dengan karyanya The Wealth of Nations),
sedangkan Ilmu Politik lebih berorientasi pada aspek gejala-

gejala politik dan perilaku politik, sebutan lainnya politik murni
(redefinisi ilmu ini sangar menonjol saar kemunculan tokoh-
tokoh pendekatan behavioralis, seperri Gabriel A Almon, Verba

dan sebagainya.

Namun mulai tahun 1960-an (khususnya sejak Marrin
Staniland, (1985) mengemukakan definisi jamak ekonomi
politik), kedua disiplin ilmu ini bergabung lagi menjadi ekonomi
politik. Konsep ekonomi politik dlgunakan lagi untuk memahami
fenomena yang terjadi di dunia dikarenakan realitas fenomena
itu menunjukkan adanya persinggungan antara faktor ekonomi
dan faktor politik.

Konsep "ekonomi politik" dihadirkan kembali pada saat

ini guna mendampingi istilah baku "llmu Ekonomi", fokusnya

tidak lagi pada fenomena-fenomena ekononi secara umum,
melainkan secara lebih spesifik ia menyoroti interaksi anrara
(faktor-faktor) ekonomi dan (faktor-faktor) polittk (Alt dan
Clrrystal dalam Lane & Ersson, Z00Z). Lihat gambar 3 berikut
tnl:

Gambar 3:

Ekonorni Politik

Sludi Ekonomi Politik | 5
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Area abu-abu (graylone) inilah sebahai ladang pertemuan

ilmu ekononli dengan ilmu politik, tetapi titlak seperti perremuan

ar,val, di pertem.uan tahap ketiga ini lebih menunjukkan
kejelasan teori dan metodologinya dalam memahami ilmu
ekonomi politik.

Kemudian sejak pertengahan 1960-an, berbagai macam

pendekatan atas analisis interaksi ekonomi dan politik ber-

munculan bagaikan jamur di musim hujan. Di satu sisi terdapat

berbagai macam pendekatan yang tergabung dalam aliran
pilihan publik (public choice school) yang berorientasi pada aktor
(pelaku kegiatan ekonomi dan politik) dengan berlandaskan

pada asumsi dasar individualisme, metodologis serta asurnsi

karakter individu yang selalu mementingkan dirinya sendiri.

Di sisi yang lain terdapat serangkaian model Marxis atau neo

Marxis yang bersifat holistic (menyeluruh) dan menekankan

pada pentingnya aspek-aspek makro dari sistem ekonomi dan

sistem politik. Antara lain model ketergantungan (dependency

model), model sistem dunia (world s)ste?ns model) dan berbagai

model negara (state model). (Lane &Ersson, 2002).

Secara lebih ringkas, Haryadi (1991) mendiskripsikan
proses perkembar-rgan ekonorni politik, sebagai berikut: Per-

tama, Orthodox liberalism. Pada masa itu inCividu (perilaku

dan kepentingannya) dianggap sebagai sesuatu yang penting/

utama dalam kehidupan negara. Jadi sangat berfokus pada

kepentingan individu; K'edua, Kritik social liberalism. Pada

masa itu masyarakat (perilaku dan kepentingannya) dianggap

sebagai sesuatu yang penting/utama dalam kehidupan negara.

Jadi sangat berfokus pada kepentingan masyarakat.

6 | etonomi Poliiik: Tradisional - Modern
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Berdasarkan 2 (dua) sudut pandang di atas maka dikem-
bangkanlah faktor pembentuk perilaku dalam konteks masya-

rakat dan negara dengan istilah economism dan pollricsm.

E conomism diartikan d engan penganu t economism yang me man-
dang proses politik sebagai hasil interaksi antar kekuatan
sosial, seperti kelas dan interest group,Kelas dan interest group

dianggap dapat mengembangkan kepentingan-kepentingannya
ke dalam kepentingan ekonomi. Politicsm diartikan dengan
penganut politicsmyang memandang bahwa negara dan struktur
pemerintahan dapat mengembangkan kepentingannya sendiri,
serta dapat pula memaksakan kepentingan-kepentingannya ke

dalam kepentingan-kepentingan ekonomi.

DEFINISI

Staniland (1985), mendefinisikan ekonomi politik sebagai

sekumpulan perspektif atau teori yang menaruh perhatian
terhadap penggambaran hubungan atau keterkaitan anrara
proses politik dan proses ekonomi. Politik diasumsikan perihal
kekuasaan masyarakar dan pembuatan kebijakan sedangkan

ekonomi diasumsikan perihal produksi dan distribusi.
Lane & Ersson (2002), mendefinisikan ekonomi politik

sebagai bidang studi yang khusus mempelajari interakasi antara
politlk dan ekonomi, dengan berbagai perbedaan antara sektor
publik (pemerintah) dan sektor pasar atau sektor privat (swasta)

serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi.
Todaro (2000), mengemukakan Ilmu Ekonomi Politik

membahas hubungan politik dan ekonomi, dengan tekanan
pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Siudi Ekonomi Polilk | 7



Berdasarkan patokan pengertian ekonomi politik secara

jarnak di atas dengan memadukan keterkaitan proses politik
dan proses ekonomi, maka proses perkembangan ekonomi
politik berikutnya menunjukkan adanya berbagai perspektif

pemahaman mengenai ekonomi politik dari beberapa ahli,

sebagai berikut:

Menurut Jakti (1991), bahwa pembauran di antara Ilmu
Ekonomi dan Ilmu Politik dapat menghasilkan salah satu dari

metode analisis, berikut ini: Pertama, metode analisis pohtik-

ekonomi, yakni yang dapat dikatakan sebagai penerapan dari

cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk memahami

permasalahan ekonomi, dengan singkatnya: the political theory

of economics; Kedua, metode analisis ekonomi-politik, yang

merupakan penerapan dari cara pendekatan yang bersumber

pada teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik,

dengan singkatannya: the economic theory of politics.

King (1989), mengemukakan pendekatan ekonomi politik
merupakan kerangka konsep, bahkan teori yang dapat berguna

dalam upaya menganalisis setiap keadaan atau gejala social,

sehingga dalam penelitian-penelitiannya ekonomi pohtlk dapat

menggunakan penelitian empiris, yang memadukan pendekatan

pemikiran deduktif (bersifat makro) dan pendekatan pemikiran

induktif (bersifat mikro). Sehingga secara spesifik ekonomi

politik dapat dipahami sebagai ekonomi politik Marxis atau

ekonomi politik Neo Marxis.

Kemudian Rachbini (1994), mengemukakan teori ekonomi

politik baru (neu., political economl). Kerangka teori baru ini
berusaha rnelihat fenomena pemerintah sebagai aktor dibidang

politik dan ekonomi, atau sikap individu dalam memilih wakil-

I
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wakilnya di parlemen. Analogi permintaan dan penawaran
komoditi - sesuai dengan hukum ekonomi klasik - menjadi dasar
dan kerangka pemikiran - dalam merambah bidang-bidang
sosial maupun politik. Pemilih - dalarn hubungan yang lebih
demokratis - bisa dianggap sebagai konsumen yang memiliki
hak perolehan komoditi publik yang seharusnya disediakan
pemerintah arau politisi yang memenangkan pemilu karena
dukungan para pemilih tersebut.

Di samping itu, perhatian teori ekonomi politik baru ini,
tertuju pada fungsi pilihan sosial atau eksplorasi kepemilikan
kesejahteraan sosial. Analisisnya terarah pada masalah agregasi
preferensi individu untuk memaksimumkan fungsi kesejahteraan
sosial maupun memuaskan seperangkat kriteria normatif.
Gambaran dasar dari pendekatan ini adalah penekanan dalam
menilai keputusan-keputusan yang rasional, baik oleh individu
anggota masyarakat, warga negara dan pemerintah.

FOKUS ISU

Sekalipun penjelasan terhadap peristiwa ekonomi dan
politik dipotret ke dalam perspektif-perspektif ekonomi politik,
namun fokus isu yang berkembang dari dulu sampai sekarang
dan yang menjadi pusat perhatian ekonomi politik sangarlah
bervariasi sesuai perkembangan zaman. Adapun ringkasan
perkembangan isu yang menjadi fokus ekonomi politik sejak
mengalami kebangkitan kembali di tahun 1960-an, yaitu
sebagai berikut:
1 Dekade tahun 1960-an ditandai dengan munculnya

optimisme bahwa kemiskinan dunia bisa diatasi melalui

StudiEkonominolitt | 9



Kemudian menurur Haryadi (1995), berdasarkan per-
kernbangan fokus isu di atas maka bermunculan pula perspektif-
perspektif ekonomi politik, diantaranya yang paling menonjol,
seperti neo klasiklneo liberal, neo rnerkantilis, growth with equity

atau radical, basic human need dan tata ekonomi dunia baru,
sebagai berikut uraian ringkasnya:

PERSPEKTIF NEO KLASIK / NEO LIBERAL

Aktor Utama:

Individu-individu atau company-company

Tirjuan:

Maksimalisasi kemakmuran global melalui pertumbuhan
dalam konteks ekonomi dunia

Peran Negara:

Sekunder; memberi jaminan keamanan dan menyiapkan
infrastruktur untuk mendukung beroperasinya pasar bebas

Hakekat Sistem Internasional:
Menguntungkan semua fihak berdasarkan pertimbangan
"comvarative advantage" atau pun "competitive advantage"

Hambatan Pencapaian Tirjuan:
Kultural : Korupsi kurangnya n-Ach, management skill yang

rendah, dsb

Struktural: Kurang mampu menyesuaikan ekonomi nasional
dengan kebutuhan pasar internasional

Preskripsi:

Menciptakan efesiensi ekonomi, menghasilkan barang dan
jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional;
integrasi dengan sistern internasional

Eludi EkonomiPolitk I I I



PERSPEKTII NEO MTRKANTILIS

Aktor Negara:

Negara bangsa

Tujuan:
Maksimalisasi kepentingan nasional

Peran Negara:

Primer; memperjuangkan kepentingan nasional

Hakekat Sistem Internasional:
Konfliktual; hanya menguntungkan negara-negara yang

kuat

Hambatan Pencapaian Tujuan:
Struktural; konsentrasi dan ketidakseimbangan kekuasaan

pada level internasional

Preskripsi:

Negara yang lemah harus mengintervensi pasar guna

melindungi perekonomian domestik mereka dari dominasi

asing; dan mengerahkan segala upaya untuk mengembang-

kan Iptek.

PERSPEKTTT GROWTH W|TH EQUITY / RADIKAt
(MARXIS & NEO MARXIS)

Aktor lJtama:
Kelas

Tujuan:
Pertumbuhan, pemerataan dan otonomi nasional

Peran Negara:

Primer, sebagai pengelola ekonomi / untuk menghadapi

kapitalisrne dunia

I
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Hakekat Sistem Internasional:
Konfliktual; merugikan si lernah

Hambatan Pencapaian Tirj uan:
Struktural; adanya dominasi kelas bourjuis / kapitalisme
internasional sebagai penyebab kemerosotan negara ber-

kembang

Preskripsi:

Hindarkan diri dari sistem kapitalisme internasional / revo-
lusi menentang sistem kapitalisme internasional

PERSPEKTIF BASIC HUMAN NEED

Aktor Utarna:
Negara bangsa

Tujuan:
Pemerataan: sasaran 60% lapisan masyarakat terbawah

Peranan Negara:

Primer; promotor reformasi struktural sosial ekonorni
Hakekat Sistem Internasional:

Harmonis; bantuan asing dan perdagangan luar negeri
dirasakan pentir-rg untuk mempercepat penlenuhan ke-
butuhan pokok

Hambatan Pencapaian Tujuan:
Struktural; adanya srruktur kelas domestik yang anri pe-

merataan

Preskripsi:

Memanfaatkan perundang-undangan dan tindakan nyata

lain untuk merubah strategi kearah pemerataan

Studi Ekonomi Polirik I I 3
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PERSPEKTIF REFORMIS / TEIB

Aktor Utama:
Negara bangsa dan unit-unit transnasional

Tujuan:
Pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks kerjasama

internasional

Peran Negara:

Primer; melakukan "bargaining" dengan negara-negara

Utara dalam forum internasional

Hakekat Sistem Internasional:
Konfliktual; merugikan si lernah tapi bisa direformasi
sehingga menguntungkan semua fihak

Hambatan Pencapaian Tujuan:
Strukural; sistem ekonomi dunia yang timpang telah me-

rugikan negara berkembang

Preskripsi:

Dialog Utara-Selatan guna mereformasi sistem internasional

I 4 | ftonori Polilik: Tradisional - Modern
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Apablla ditelusuri dari kemunculannya pendekatan eko-
norni politik mengalarni perkernbangan dan perubahan. Pada

tahap awal perkembangan ekonomi politlk abad ke-18 lebih
dikenal sebagai ekonorni politik tradisonal, di mana pen-

dekatan ekonomi politik banyak digunakan oleh negara unruk
keper-rtingan-kepentingan pedagangan dan penjajahan antar
benua dan negara.

Kondisi eksplorasi penemuan sumber-sumber ekonomi
baru dan pembangunan angkatan perang yang besar dan kuat
mendorong penyatuan ekonorni politik yang bertujuan untuk
kelancaran pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara-

negara tersebut.

Pendekatan ekonomi politik modern merupakan pendekatan

ekonomi politik yang lahir sesudah rahun 1960-an, beriringan
dengan munculnya gagasan Staniland (1985), melalui bukunya
"what is political econorny!", setelah itu pendekatan ekonomi
politik berkembang dalam beragam perspektif.

Selain itu ekonomi polirik modern berkembang didorong
oleh munculnya semangat ekonorni bersarna rnelalui kerjasama
perdagangan dengan desain ekonomi "blok perclagangan", yang

disebabkan adanya krisis ekonomi dan kesadaran dari negara

Ekonomi Politik Modern I I 5
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bangsa akan sumber daya alam yang terbatas, seperti rninyak,

nikel, biji besi, batu bara, emas dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi politik modern terdesain sangat

komplek, dengan adanya perkembangan kesadaran manusia

akan etika dan moral mengenai kelestarian lingkungan, hak

asasi manusia, kemiskinan, sikap perikemanusiaan, perdamaian

dan humanisme.

Dalam pendekatan yang lebih modern sejak tahun 1960

sampai sekarang, ekonomi politik dianggap sebagai suatu

keragaman perspektil maksudnya bahwa suatu persoalan

ekonomi politik dapat dianalisis dengan menggunakan sebuah

[eori atau pendekatan.

Oleh karena itu ekonomi politik modern mengandung

dua hal yaitu: eksplanatori dan normatif. Sebagai eksplanatori,

ekonomi pohtik modern menjelaskan bagaimana hubungan

interaksi antara proses ekonomi dan proses politlk itu terjadi

dan sebagai normatif ekonomi politlk modern mempolakan

hubungan interaksi antara proses ekonomi dan proses politik

itu seharusnya terjadi (Hirschman, 1981).

Dari sudut eksplanatori dan normatil ekonomi politik
mengkaji dan menjelaskan apakah sebuah peristiwa di dalam

negara dan c1i dunia internasional termasuk peristiwa ekonomi

politlk atau tidak. Sebagai contoh peristiwa-peristiwa pelang-

garan lalu lintas atau peristiwa bencana alam bukan lah
peristiwa ekonomi politik.' Namun peristiwa-peristiwa kebilakan

beras, kebiiakan cengkeh, kebi;akan politik luar Negeri Amerika

yang menyerang Negara Irak merupakan beberapa contoh dari

peristiwa-peristiwa ekonorni politik.
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Corrtoh lainnya, pernyataan Ketua Fraksi Persatuan pem-

bangunan (F-PP) Harnzah Haz, bahwa fraksinya akan meng-
gunakan hak interpelasi jika 3-6 bulan mendatang, pemerinrah
belurn juga mampu menyelesaikan krisis ekonomi serta
menstabilkan kurs pada angka Rp. 5.000,00ruSS seperri yang
disepakati dalam APBN 199816 (Harian Ekonomi Neraca,
lee8).

Menurur Sadli (2001), peristiwa ini menarik sekali dan
harus di catat dalan-r sejarah. suatu parrai politik di DpR, sumber
akan menguji hak interpelasi di DPR dan akan "menguji',
apakah pemerintah berhasii (menyelesaikan krisis moneter)
atau tidak. sepanjang ingatan awam, rnaka DPR belum pernah
begitu galak, walaupun suaranya tidak dari Golkar. Inilah salah
suatu interaksi antara proses ekonomi (yakni ditandai krisis
yang mendalam) di satu fihak dan proses politik yang banyak di
warnai oleh frustasi dalam tunruran hak-hak demokrasi.

Aksi-aksi mahasiswa yang semakin marak juga nenggaris
bawahi proses ini. proses tunrutan hak-hak demokrasi yang
semakin menjadi vokal tidak akan berhenti dalam jangka
per-rdek, oleh karena keadaan ekonomi tidak akan pulih menjadi
"normal" dalarn waktu yang pendek. ukuran kenormalan juga
tidak terlalu realistik lagi: harga-harga sembako harus rurun,
kurs rupiah Rp. 5.000,00 per dolar, inflasi dibawah 10o/o serahun,
dan sebagainya (Sadli, 2001).

Conroh berikutnya, mengenai rencana pemerintah untuk
memberi bantuan kepada usaha pertanian, ekonomi politik
akan mempelajari bagaimana proses keputusan diambil. Kalau
ternyata pemerintah akhirnya memberi bantuan kepada pe-
rusahaan swasta yang modern itu, bagaimana proses itu
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terjadi, apakah keputusan itu diambil karena pemerintah
dipengaruhi oleh ideologi ekonomi klasikal atau neo klasikal

yang mengutamakan pertumbuhan? atau karena perusahaan

swasta tersebut punya hubungan-hubungan khusus dengan

para pengambil keputusan dikalangan pemerintahan, dan
melalui hubungan khusus ini keputusan itu dipengaruhi? atau

perusahaan tersebut merupakan sumber dana bagi sebuah partai
yang berkuasa, sehingga keputusan tersebut dapat dipengaruhi?

inilah yang menjadi minat perhatian ekonomi politik (Budiman,

2000).

Peristiwa-peristiwa ekonomi politik terssebut di atas dapat

di gambarkan secara eksplanatori dan normatif, artinya bagai-

mana proses ekonomi dan proses politik itu berinteraksi dan

bagaimana proses ekonomi dan politik tersebut seharusnya

dihubungkan. Dari sudut normatif ekonomi politik dapat dilihat
rumus di bawah ini, sebagai berikut:

Penjelasan rumus di atas, adanya hubungan strategi ekonorni

dengan kerangka politik yang banyak digunakan/terjadi di
negara-negara dunia ini. Seperti, bahwa strategi ekonomi
industies substitusi impor (ISI) menggunakan kerangka politik

I
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Rumus Ekonomi Politik

diadaftasi dari Haryadi (1995):

STRATEGIEKONOMI KERANGKAPOLITIK

ISI
EPI

BIROKRATIK

Pertumbuhan + Pembangunan

Berkesinambungan (kapitalis)

POPULIS

OTORITER

DEMOKRASI



populis dan strategi ekonomi export promotions ilrdusrries (EPI)

menggunakan kerangka politik ororiter birokratik serta straregi
ekonomi keseimbangan dan kesinambungan pertumbuhan *
pembarrgunan menggunakan kerangka politik demokrasi.

Rumus ekonomi politik ini dibuat berdasarkan kecen-
derungan-kecenderungan di hampir 100 negara-negara yang ada

di dunia. ada kecenderungan negera-negara dalam mengambil
posisi kebiiakan ekonomi politik bersesuaian dengan pola-pola
ekonomi maupun politik.

Kasus Negara indonesia sangat berbeda dari pola yang ada,

di mana pada masa Presiden Soeharro memposisikan kebilakan
negara dalam frame Industries Subsdtution Import (lSI), tetapi
dengan kerangka polirik yang bercampur antara populis dan
otoriter birokratik.

Kemudian adapun perbedaan antara ekonomi pohtik
tradisional (ekonomi klasik) dengan ekonomi politik modern
(EP) nrenurut Gondwe (1992), sebagai berikut:

Ekonomi politik tradisional:

1. Sudut organisasi dan lembaga sosial; fungsi pasar menjadi
suatu lembaga sosial urama, dimana organisasi dan lernbaga
social lainnya diabaikan. Mereka yang punya uang dan
terlibat dalam kegiatan pasar akan menenrukan apa yang
diproduksi. Negara berperan mendefinisikan dan melindugi
hak atas kekayaan dan menciptakan lingkungan yang
nrenduktrng bekerj anya pasar.

2. Sudur obyek studi; kekayaan/kemakmuran diperoleh me-
lalui pertukaran atau melalui pasar.

3. Sudut metodologi; menggunakan metode-metode
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positivisme, dan rner-rgl-rindari persoalan normatif serta

bersikap netral terhadap nilai etika dan moral.

4. Sudut hakekat manusial sebagai mahluk ekonomi yang

be rperil aku s ebagai " utility maximiTing mnchine" d a n'mi1i rrg

machine", serta kese j ahteraan materialnya sendiri.

Ekonomi politik modern:

1. Sudut organisasi dan lembaga sosial; pasar merupakan

amorfosa dan bukan sa[u-satunya lembaga sosial. Lembaga

sosial utarna adalam lembaga sosial politik dan kekuasaan

yang termanifestasi secara sosial kulturai dalam kehidupan

ekonomi. Lenrbaga-lembaga ini dipakai untuk memproduksi

kemakmuran.

2. Sudut obyek studi; manusia yang mengorganisir diri untuk

memproduksi dan meredistribusikan sarana'sarana bagi

reproduksi keperluan sendiri, dibawah aturan yang dibuat

dan diterapkan oleh negara. Jadi fokusnya peningkatan

kemakmuran melalui organisir produksi, distribusi dan

konsumsi.

3. Sudut rnetodologi; interpretatif dengan mempertimbangkan

nilai etika dan moral. Atinya tidak sekeda membrlat indi-

vidu makmur tetapi juga menemukan penyelesaian bagi

masalah-masalah kemiskinan dan pebaikan kondisi hidup

manusia.

4. Sudut hakekat manusia; perilaku manusia tidak hanya

dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantropi, mo-

ralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak

hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tapi diimbangi oleh

rasa tanggung jawab sosial.

I
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Secara teoritis banyak ahli mengemukakan perihal meng-

enai terbentuknya masyarakat ekonomi, seperti Karl Marx,
David Ricardo, SK Sanderson, JM Keynesian, Heilbroner dan

sebagainya. Namun demikian salah satunya yang akan dikutip di
sini adalah dari Heilbroner (1982), yang menjelaskan klasifikasi

terbentuknya masyarakat ekonomi ke dalam 2 tahapan, yaitu
tahap masyarakat pra pasar dan masyarakat pasar.

Penggunaan konsep pasar sebenarnya lebih disebabkan
untuk menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dari dulu sampai

sekarang terkait dengan aktiviras individr-r-individunya dalam

kegiatan pasar. 
.s7alaupun 

disadari pasar yang dimaksudkan
dengan dulu dan pasar dalam pengertian sekarang sungguh
berbeda. Intinya pasar jaman lampau terjadinya aktivitas jual
beli sedangkan pasar jaman sekarang adanya keterlibaran
lembaga-lembaga modern.

l. Masyarakat Pra Pasar

Pengertian masyarakat pra pasar lebih menunjukkan pada

aktivitas masyarakat yang masih sederhana dan aktivitas tersebut
tidak teroganisir secara modern. Kebanyakannya aktivitas jual
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beli lebih didasarkan pada motivasi untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan tidak berkembang secara luas. Adapun dasar atau ciri
masyarakat pra pasar, adalah sebagai berikut:

Awalnya pertanian

Masyarakat kuno identik dengan masyarakat pertanian.
Sifat masyarakat petani tidak mawas dengan perkembangan

teknologi, sangat terikat pada tradisi dalam menggarap tanah-
nya, karena kesalahan yang kecil saja dalam menggarap akan

terjadi bahaya kelaparan.

Masyarakat petani ini sering dibagi lagi dalam jenis petani
pengelompokkan, seperti petani penggarap, petani kecil dan
petani besar. Kebiasaannya petani penggarap merupakan petani
yang tidak memiliki tanah, hanya menerima upah dari pekerjaan

menggarap, sedangkan petani kecil dan petani besar merupakan
pemilik tanah, bedanya hanya pada luas tanah yang dimiliki.

Barang-barang kebutuhan mereka pada umumnya dibuat
sendiri dan hasil-hasil produksinya hanya cukup buat keperluan

mereka sendiri. Meskipun beberapa petani dapat menjual
hasil panennya ke pasar, tapi umumnya mereka jarang sekali

ke pasar. Kehidupan kebanyakan petani-petani hampir tidak
menggunakan uang. Walaupun ada beberapa keping uang
logam yang diperoleh dengan segera disimpan dan baru akan

dibelanjakan dalarn keadaan terdesak.

Munculnya perbudakan'

Masyarakat kuno sangat tergantung dengan perbudakan.

Budak menjadi tenaga pendorong yang menjamin bergeraknya
mekanisme ekonomi. Budak-budak dipekerjakan dalam
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tambang-tambang, pabrik-pabrik, dan perkebunan-perkebunan
besar.

Munculnya kekayaan dan kekuasaan

Grjadinya penumpukan kekayaan dan kekuasaan di dalam
masyarakat. Hal ini disebabkan, dalam setiap masyarakat
terdapat surplus yang diambil dari alam, sehingga organisasi
ekonomi tidak hanya dapat mengatasi masalah produksi, bahkan
sudah melebihi kebutuhan sekedar untuk mempertahankan
hidup.

Surplus-surplus dari petani disalurkan untuk tujuan mem-
bantu pembangunan candi-candi, piramid-piramid, dan mem-
buat/memperbaiki saluran air dan bendungan air. Surplus ini
juga digunakan untuk membantu pembentukkan angkatan
perang dan sebagainya.

Munculnya keadilan sosial

Perekonomian masyarakat pada saat itu mencari bentuk
cara bagaimana masyarakat mengatur dirinya untuk dapat
memenuhi kebutuhan kehidupan ekonominya. Hal ini di
dorong oleh kondisi panen yang baik arau tidak baik, adil atau
tidak dalam pemungutan pajak, nasib baik yang berganti dalam
perang dan politik, nasib perani, budak dan pedagang, yang
kesemuan ini tergantung pada bangkit dan jatuhnya kekuatan
militer dan denyut nadi perdagangan.

Pada kondisi sepeiti ini lah muncul usaha-usaha untuk
meringankan pajak petani arau pun menghapus pajak petani
atau pun menghapuskan monopoli oleh penguasa militer dan
politik yang baru.
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Munculnya organisasi masyarakat manor

organisasi masyarakat ini muncul pada abad pertengahan

sebagai konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang timbul dari
akibat kehancuran politik. Keamanan dikuasai oleh penguasa-

penguasa setempat, membawa barang dagangan menjadi sangat

sulit dan penghidupan mewah di kota-kota menjadi morat-

marit.

Kemudian dengan tidak adanya kesatuan mata uang dan

hukum, maka pedagang tidak dapat iagi berdagang dengan pe-

dagang dari kota lainnya, sehingga jaringan hubungan ekonomi

yang ada menjadi berantakan.

Penyakit dan peperangan menghabiskan penduduk
pedesaan, orang terpaksa beralih pada bentuk organisasi yang

paling depensif, yaitu suatu organisasi yang bertujuan untuk
mempertahankan hidup dengan melengkapi sendiri segala

kebutuhan hidupnya.

Keharusan untuk mencukupi semua kebutuhan hldup me-

nyebabkan timbulnya suatu oragnisasi yang baru, yaitu (per-

tanian b angs awan) Marwrial E states, selanj utnya disebu t manor.

Manor meliputi sebidang tanah yang luas, milik seorang bang-

sawa atau gereja. Manor merupakan suatu kesatuan sosial

dan politik, dimana pemilik manor bukan saja menjadi tuan

tanah, tapi juga sebagai penguasa, pelindung, hakim dan kepala

kepolisian. Manor merupakan tuan tanah.

Dalam kehidupan manor masyarakat diatur dalam tradisi

dan jumlah peredaran uang yang sediklt sehingga sering di-

simpulkan seluruh perekonomian manor adalah suatu per-

ekonomian alami, hal ini disebabkan perekonomian ini tidak
tergantung dari perdagangan yang memerlukan perederan uang.

I
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Terciptanya pasar tahunan

Pasar tahunan adalah semacam pasar berjalan, yang di-
adakan pada saat-saat tertentu ditempat-tempat tertentu yang

banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai pen-
juru Eropa, dan disini diadakan jual beli yang bersifat inter-
nasional. Biasanya diadakan setahun sekali, pasar tahunan
merupakan peristiwa yang penting, merupakan suatu campuran
dari perayaan, pesta keagamaan dan pusat kegiatan ekonomi.

Guilde

Guilde merupakan kesatuan usaha atau istilah lainnya
serikat pekerja. Seseorang tak dapat berusaha kalau tidak men-
jadi anggota guilde, Jagi guilde merupakan suatu serikat kerja

yang bersifat ekslusif. Tokoh yang dominan dalam guilde adalah

pimpinan guilde atau pemilik pabrik yang merdeka.

Pemimpin guilde memperkejakan beberapa pekerjaan
harian dan kira-kira selusin calon pekerja yang berumur 10 -
12 tahun yang mempunyai kontrak kerja untuk 3 - 17 tahun
yang nantinya dapat menjadi pekerja harian dan menjadi pe-

mimpin guilde. Macam-macam guilde yang ada, yaitu guilde

pembuat sarung tangan dan tukang rajut, guilde pembuat topi
dan penulis, guilde bengkel dan sebagainya.

Guilde merupakan lembaga yang mengarur produksi.
Sebagian peraturan-peraturannya mengatur tentang gaji,

kondisi kerja dan standarisasi hasil produksi, tapi disamping
itu juga mereka mengatur tingkah laku anggota-anggotanya.

Secara sederhana proses perkembangan masyarakat pra
pasar dapat dilihat pada gambar dibawah ini, yaitu:
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Gambar 4

Masyarakat pra pasar:

JJJJJJT
Pertanian Perbudakan Kekayaan/ Keadilan Organisasi Pasar Guilde

Kekuasaan Sosial ll{anor Tahunan

ll. Masyarakat Pasar

Pengertian masyarakat pasar cenderung menunjukkan
adanya pola keteraturan dalam traksaksi ekonomi masyarakat

yang lebih luas dan keterlibatan lembaga-lembaga modern.

Masyarakat pasar pertama-tama timbul di kota-kota Italya dan

Belanda, berdampingan dengan bentuk hubungan feodal yang

paling kuno yang terdapat dalam sector pertanian di negeri-

negeri tersebut. Adapun tahapan-tahapan terbentuknya
masyarakat pasar, adalah sebagai berikut:

Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah rombongan kecil orang yang

menjelajahi jalan-jalan. Orang Inggris pada waktu itu menyebut

dengan "piepowder" y".g berasal dari kata "pieds poudreta" yang

berarti kaki yang berdebu. Kebiasaan barang dagangan penuh

debu karena perjalanan yang melintasi jalan-jalan yang berdebu.

Barang dagangan para pedagang keliling ini dibungkus

dalam karung goni atau'karung lainnya dan dijajakan me-

nempuh perjalanan yang panjang dari satu kota ke kota lainnya.

Kebiasaan barang dagangan yang dijajakan adalah barang-

barang bahan pencelup, pecah belah dan lada.
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Urbanisasi

Akibar dari terjadinya pedagang keliling adalah munculnya
urbanisasi. Para pedagang keliling dalam menjajakan barangnya
kadang-kadang berhend dan kebiasaan memilih perhentiannya
yang aman dekat benteng ataupun manor.

Sehingga tempar-rempar yang menjadi perhetian pedagang
keliling tersebut menjadi wadah-wadah baru transaksi ekonomi
yang tidak permanen. Yang lama kelamaan tempar ini menjacli
pusat kota-kora kecil.

Peperangan

Sering peperangan menjadi sebab munculnya masyarakat
ekonomi baru. Masyarakat ekonorni baru ini muncul dikarenakan
kondisi yang tidak menentu sehingga para pedagang membuar
cara-cara hidup baru.

Kebiasaannya awal peperangan para pedagang sering
dirugikan dikarenakan kondisi yang ridak aman dan tidak ada
pembeli. Kadang-kadang juga barangan dagangan para pe-
dagang diambil oleh kelornpok tentara sebagai pendukung pe-
perangan.

Kebiasaannya akhir peperangan berupa terjadinya kelompok
penguasayang menang menguasai kota dan kelompok penguasa
yang kalah keluar dari kota. Kelompok penguasa yang menang
diikuti oleh kelompok-kelompok pedagang baru sedangkan
kelompok pedagang lama akan ikut keluar bersama kelompok
penguasa yang kalah.

Terbentuknga Masyarakat Etonomi | 27

L



Tumbuhnya kekuatan nasional

Terjadinya perpecahan pemerintahan menyulitkan ke-

hidupan perekonomian. Dalam rangka mengatasi kesulitan

ekonomi tersebut, membentuk gabungan kesatuan ekonomi

dan politik yang lebih luas. Penggabungan pasar-pasar yang

terpecah di Eropa merupakan suatu proses politik dan ekonomi.

Tuan tanah dan raja-raja bersatu untuk mendorong per-

tumbuhan pemerintahan pusat, dan kemudian pemerintahan

pusat ini bukan saja menciptakan kesatuan hukum dan

ekonomi, tetapi juga memberikan dorongan yang langsung pada

perdagangan dan industri. Di Prancis, misalnya pembuatan

porselin dipelopori oleh keluarga kerajaan'

Eksplorasi

Dorongan ekonomi lainnya yang disebabkan oleh adanya

konsolidasi kekuatan politik, memunculkan gagasan resmi

untuk mengadakan eksplorasi. Eksplorasi yang sistematis ke

daerah-daerah tertentu dilakukan melalui penjelajah-penjelajah

resmi kerajaan.

Seperti Columbus, Vasco de Gama dll melakukan pengem-

baraan bukanlah atas biaya sendiri sebagai pedagang, tetapi

berlayar dengan kapal yang dibeli oleh kerajaan dan mendapat

restu dari raja dan melakukan perjalanan dengan harapan dapat

menambah kekayaan negeri.

Pengembaraan ini mempunyai pengaruh yang yang sangat

besar bagi kehidupan ekonomi. Beberapa diantaranya meng-

alirnya lada, cengkeh, logam mulia dalam jumlahbesar ke Benua

Eropa. Seperti emas dan perak dibawa dari tambang Meksiko,
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yang digunakan oleh Spanyol untuk membayar barang-barang
yang dibelinya dari luar negeri.

Suasana kehidupan beragama

Kemunculan ajaran Calvin mengenai kegiatan-kegiatan
mencari untung. Ajaran Calvin adalah pandangan agama yang

keras, yang inti pokoknya keercayaan kepada nasib. Sehingga
diasumsikan kehidupan dunia merupakan permulaan dari suatu

kehidupan di akhirat yang kekal.

Pengikut-pengikut Calvin mendorong penghidupan yang
jujur, keras dan yang lebih penting adalah hidup yang rajin.
Pengikut Calvin menganggap kerja sebagai suatu cara untuk
memperkaya jiwa. Ajaran ini ternyata mendorong orang untuk
mencari kekayaan dan berusaha.

Hancurnya sistem manor

Penggabungan menghancurkan susunan ekonomi sistem

manor dan munculnya suatu tata ekonomi baru. Satu demi
satu manor-manor ini mengganti kewajiban-kewajiban dalam
bentuk uang. Hal ini terjadi disebabkan bertambahnya per-
mintaan di kota-kota akan bahan makanan, yang sejalan dengan
perkembangan kota.

Dari kota-kota, uang merembes ke desa-desa dan pada saat

bersamaan meningkatnya kesanggupan petani untuk mem-
beli barang-barang yang dibuat di kota-kota. Pada saar yang
bersamaan dalam usaha merldapatkan uang yang banyak untuk
mernbeli berbagai macam barang maka para ruan tanah lebih
senang menerima sewa dan iuran-iuran dalam bentuk uang.

Sistem manor tidak sesuai/tidak cocok dengan ekonomi
uang. Karena sementara bangsawan terjepit dengan antara
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harga dan biaya yang terus naik dengan pendapatan yang tetap,

golongan pedagang pada siapa uang itu rnengalir menjadi kuat.

Terbentuknya tenaga kerja, tanah dan modal

Dengan semakin meluasnya ruang lingkup penguangan,

menyebabkan munculnya suatu unsur penghidupan yang baru.

Munculnya tenaga kerja mempunyai persamaan dengan dua

unsur penghidupan ekonomi lainnya. Thnah merupakan satu

segi kehidupan ekonomi yang dapat di beli dan tanah diladikan

tempat untuk mendirikan pabrik atau unit usaha lainnya.

Sedangkan modal bentuk lain dari kekayaan, yang di-

wujudkan dengan terkumpulnya uang dalam jumlah besar.

Modal dijadikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan laba

a[au keuntungan.

Pemagaran

Thnah dianggap sebgai sumber pemasukan uang dan harta

warisan turun temurun. Sehingga dalam rangka menjaga dan

memeliharanya dilakukan lah pemagaran oleh para Aristokrat.

Ladang-ladang dipagari untuk dibuat sebagai tempat

pengembalaan domba. Pengembalaan domba ini dihubungkan

dengan permintaan wool yang meningkat sebagai bahan baju

wool, sehingga pemeliharaan domba pada waktu itu sebagai

usaha yang sangat menguntungkan.

Dari sudut pandang ekonomi, gerakan pemagaran ini
memangbermanfaat, dan semua tanah digunakan untuk meng-

hasilkan lebih banyak. Dari sisi lainnya, pemagaran ini me-

rupakan pendorong yang kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan

feodal dan mendorong pembentukkan hubungan-hubungan

baru dalam suatu masyarakat pasar. Dengan putusnya ikatan-

I
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ikatan feodal timbul suatu angkatan kerja baru, angkatan kerja
yang tidak punya tanah, tidak punya sumber pendapatan yang

tradisional, yang dengan upah kecil terpaksa harus mencari
kerja.

Munculnya proletariat pertanian

Bersamaan dengan munculnya proletariat pertanian ini,
muncul pula proletariat perkotaan sebagai akibat berubahnya
guilde menjadi perusahaan-perusahaan modern, sebagian

disebabkan perpindahan petani-petani tak bertanah ke kota-
kota. Situasi ini di perparah dengan kenyataan pertambahan
jumlah penduduk yang banyak sekaligus membanjiri pasar-pasar

tenaga kerja.

Secara sederhana proses perkembangan masyarakat pasar

dapat dilihat pada gambar di bawah ini, sebagai berikut:

Gambar 5:

Masyarakat pasar

Pedagrng Urbanlsasi Peperungan Keklatrn Eksplorasi Kehidupan Hsncurnys Tenag, kerjr Pemag.rrn Proletarist

sasionrl beegrma sistem Tansh, peilenirn

modal

Selanjutnya, menurut Heilbroner (1982), pada masyarakat
yang mendahului masyarakat pasar terdapat pasar, tapi dalam
masyarakat ini kekuatan-kekuatan pasar tidak mempunyai
peranan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi.
Ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan untuk
mengubah masyarakat pra pasar menjadi pasar, sebagai berikut:
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1. Perlu adanya pandangan baru tentang kegiatan ekonomi;
Agar masyarakat pasar dapat bekerja, diperlukan adanya

kebebasar-r untuk mencari laba. Kecurigaan terhadap konsep

laba, perubahan dan kebebasan bergerak harus digantikan
dengan suatu pandangan yang mendorong adanya usaha

mencari laba, mendorong perubahan-perubahan dan
kemungkinan terdapatnya kebebasan social. Kebebasan

untuk mencari untung dan persaingan yang keras dalam
hubungan kerja antar manusia merupakan hal yang sangat
penting untuk memungkinkan lahirnya masyarakat pasar.

Penguangan seluruh kehidupan ekonomi;

Satu prasyarat lainnya bagi suatu masyarakat pasar adalah,

bahwa dalam ekonomi pasar harus terdapat proses jual beli
yang meliputi seluruh masyarakat. Untuk dapat berlakunya
jual beli yang menyeluruh ini, setiap orang harus dapat
masuk pasar, dan untuk itu mereka harus mempunyai uang.

Selanjutnya, jika setiap orang memerlukan uang, seriap

orang harus mendapatkan balas jasa dalam bentuk uang.

dengan kata lain, untuk adanya suatu masyarakat pasar,

maka balas jasa untuk setiap pekerjaan harus berbentuk
uang.

Kehidupan ekonomi harus diatur oleh kekuatan-kekuatan
pasar bukannya perintah-perintah penguasa;

Kebanyakan persoalan-persoalan ekonomi dipecahkan
dengan tradisi dan komando. Tiadisi dan kornando
mengatur distribusi dan balas jasa masyarakat. Namun
dalam masyarakat pasar diperlukan bentuk kontrol yang
lain untuk menggantikannya. Kebutuhan akan uang yang
timbul dari penguangan seluruh kegiatan ekonomi yang
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mengatur seluruh kehidupan ekonomi masyarakat. Orang-
orang menjalankan tugasnya bukanlah karena diperintah,
tetapi karena dengan menjalankan tugas itu mereka akan
mendapatkan uang, pabrik menghasilkan sejumlah barang-

barang bukan lah atas dasar peraturan guilde tapi karena

ada permintaan akan produknya. Mekanisme pasar harus

mengambil alih semua tugas-tugas produksi dan distribusi.
Seluruh pemenuhan kebutuhan masyarakat, perkembangan

masyarakat yang mantap, diatur oleh kekuatan permintaan
dan penawaran.
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Sejak abad ke 17 banyak sarjana Barat telah memfokuskan
perhatiannya pada asal-usul negara, sebuah bentuk organisasi
politik di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil
penguasa yang memonopoli penggunaan kekuatan koersif
untuk memelihara ketertiban internal dan berhubungan dengan

rakyat di negara tetangga. Penafsiran ini dibangun berdasarkan

pendapat-pendapat ahli pada waktu itu, seperri Thomas Hobbes

dan John Locke, yang percaya bahwa individu secara sukarela

tunduk kepada negara dengan imbalan perlindungan untuk
pribadi dan kekayaan mereka. Kar[ \Tittfogel danJulian Steward

berpendapat bahwa negara pertama kali berasal dari usaha

mengelola sistem irigasi yang besar di dalam daerah yang kering.
Para penganut teori konfllk paling awal menyatakan bahwa
negara muncul karena penaklukan, khususnya penaklukan
masyarakat pertanian oleh kaum pastoralis (Kuper & Kuper,
2000).

Kemudian menurut pakar nasionalisme terkenal, Hans
Kohn dikutip Karim (1997), sebagai benruk formal organisasi
politik, budaya, dan ekonomi, negara bangsa telah ada sejak
tahun 1815. Lalu pada era dua dekade setelah Perang Dunia Ke
II, negara bangsa telah menjadi manifestasi normal keinginan
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politik masyarakat Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kemudian

terhitung sejak 1966 rakyat di seluruh benua telah memilih
negara bangsa sebagai bentuk dasar organisasi mereka. Kuper
& Kuper (2000), mengemukakan khusus di kawasan Eropa
kemunculan negara melalui kemunculan kata "state" bersamaan

dengan analog lainnya dalam bahasa Eropa: stato, etdt, estddo

reich dan sebagainya.

Secara jelasnya, negara bangsa yang kita ketahui saat ini
telah melalui lima tahap perkembangan. Mulai dari kekeluargaan

yang berpindah-pindah atau kelompok kesukuan, berkembang

menjadi komunitas oligarkhis yang mapan, negara kota, kota
multirasial atau imperium kesukuan, dan akhirnya menjadi
negara bangsa (Leiserson dikutip Karim 1997).

Dalam kerangka kemunculan negara dalam masyarakat

nranusia ini, Fried (1967) dikutip Sanderson (1993), meng-

emukakan pembagian atau pembedaan dengan istilah negara

pristin dan negara sekunder. Negara pristin dimaksudkan dengan

negara yang pertama sekali ada telah timbul dalam kondisi di
mana tidak terdapat negara sebelumnya. Negara ini terjadi
dalam kekosongan politik, maksudnya belum terdapat negara

yang telah berkembang lebih tinggi, yang dapat mendorong
ke arah sifat kenegaraan. Sebagai contoh Mesopotamia dan
Mesir kira-kira 6000-5000 SM. Sedangkan negara sekunder
dimaksudkan dengan negara yang timbul sebagai akibat adanya

satu atau lebih negara yang sudah ada sebelumnya. Konrak
diantara suatu masyarakat bukan negara dengan satu atau lebih
masyarakat berbentuk negara dapat menciptakan kondisi di
mana masyarakat bukan negara dengan cepat beralih menjadi
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suatu negara. Sebagai conroh negara primitif di Polinesia dan
Afrika.

Secara definisi, menurut Max'Weber (1864 - l92O), "the

state is ahuman community that (succesful\) claims the monopoly

of the legitimate use of physical force within a given territory"
(dikutip \il/ibowo, 2000). Roger H Soltau, menyebut negara

adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengarur
atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakar (dikurip Budiardjo, l99l).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik dua kesimpulan
tentang lembaga yang bernama negara, yaitu: Pertama, negara

merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat
besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan

kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masya-

rakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk
menggunakan kekerasaan fisik dalam memaksakan kepatuhan
masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan;

Kedua, kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena
negara merupakan pelernbagaan dari kepentingan umum.
Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara

dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-ke-
pentingan pribadi atau kelompok di masyarakar yang lebih kecil
jumlahnya (Budiman, Z00Z).

Negara sepertinya memiliki dua sisi, pada satu sisi negara

berwujud sebagai seperangkat institusi-institusi atau lembaga.
Sisi lainnya negara berwujud sebagai seperangkat aturan-aturan
hukum. Kesemua sisi negara ini sebenarnya tujuannya untuk
melayani dan mengarur kepentingan masyarakat yang ada di
dalam negara tersebut.
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Dalam perspektif lainnya, menurut Budiarjo (1991), negara

mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari
kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada

negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi

lainnya. Umumnya dianggap setiap negara mempunyai, sifat-

sifat, yaitu:

a. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan di-
taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat

tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah, maka negara

memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan

untuk memaksa kekerasan fisik secara legal, melalui sarana

polisi, tentara dan sebagainya;

b. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam me-

netapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini
negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan

atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebar

luaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan
masyarakat;

c. Sifat mencakup semu a (all encompassing all embracing).

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharus-

an membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa
kecuali.

Berdasarkan definisi negara adalah sekumpulan orang
yang menempati suatu wilayah rertentu yang di organisir oleh
pemerintah negara yang sah yang umumnya mempunyai ke-

daulatan, baik ke dalam maupun ke luar. Maka dikemukakan

unsur-unsur mutlak yang harus ada di setiap negara, yaitu
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rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintah dan kedaulatan
(Haricahyono, 1991).

Rakyat atau penduduk; negara disusun atau terbentuk dari
sejumlah rakyat atau penduduk yang tinggal di dalam wilayah
negara yang bersangkutan, penduduk itu boleh dikarakan sudah
cukup lama dan bahkan sudah diterima secara luas oleh ber-
bagai kalangan yang ada.

\Tilayah; setiap negara memiliki wilayah atau daerah sebagai
tempat berdiamnya rakyat atau penduduk. Dan berdasarkan
wilayah inilah negara dapar mengatur dan mengelolanya.

Pemerintah; setiap negara memiliki semacam organisasi
yang dikenal dengan sebutan pemerintah, yang tugasnya untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di dalam wilayah
negara itu yang mengikat penduduknya.

Kedaulatan; setiap negara memiliki kedaulatannya yang
tinggi untuk membuat undang-undang yang mengarur semua
aktivitas penduduk yang ada di dalamnya.

Kemudian Budiardio (1991), mengemukakan setiap negara,
terlepas dari aspek ideologisnya, menyelenggarakan beberapa
minimum fungsi yang murlak perlu, yaitu: (1) melaksanakan
penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama
dan mencegah benrokan-benrokan dalam masyarakat, maka
negara harus melaksanakan penerriban. Dapat dikatakan bahwa
negara bertindak sebagai'stabilisator,. (2) mengusahakan ke-
sejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini
dianggap sangat pentirrg, terutama bagi negara-negara baru. (3)
pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan
serangan dari luar. u,tuk ini negara dilengkapi dengan alat-
alat perrahanan. Mer-regakkan keadilan; hal ini diraksanakan
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melalui badan-badan peradilan. Sarjana lain, Charles E Merriam
menyebutkan lima fungsi negara, yaitu: (1) keamanan eksrernal,

(2) ketertiban intern, (3) keadilan, (4) kesejahteraan umum,

dan (5) kebebasan.

Fungsi-fungsi negara yang paling penting dan sering di-
jalankan atau digunakan negara-negara yang ada di dunia, yaitu

sebagai berikut:

1. Pemeliharaan tatanan dan prediktabilitas dalarn masyarakat.

Pemeliharaan terhadap ancaman luar dan ancaman domes-

tik. karena dalam masyarakat yang timpang ada beberapa

kelompok atau kelas sosial yang lebih makmur atau mem-

punyai hak yang lebih istimewa dari kelas lainnya, maka

untuk memelihara tatanan ini negara juga memelihara

hak istimewa kelompok atau kelas. Pada gilirannya hal
ini mungkin pula didukung oleh kelompok dan kelas yang

punya hak istimewa tadi dan berbagi beberapa personalnya

dengan mereka. Contoh Cina pada saat revolusi kebudayaan

tahun 1960-an;

Z. Pengejaran kekuasaan, kemakmuran dan kedudukan sosial

yang lebih tinggi yang diharapkan-seringkali dilakukan
dengan kekerasan dan penaklukan-demi organisasi negara

dan personalnya, dan demi semua atau sebagian penduduk

yang sekarang hidup di bawah kekuasaannya. Contoh
Romawi Kuno dan Jerman di bawah Hitler;

3. Pengejaran kemakmuran melalui pembangunan ekonomi
yang diatur oleh pemerintah dan atau terencana. Contoh
Prancis di bawah Colbert dan Uni Soviet sejak tahun t977;
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Pengejaran kemakmuran melalui pengembangan sistem
ekonomi dan persaingan pasar dalam pasar yang didasarkan
pada perlindungan harra kekayaan oleh pemerinrah dan
kondisi lainnya agar sisrem itu berfungsi. Contoh Inggris di
abad ke 19;

Pengaturan kesejahteraan melalui pelayanan sosial, pe-
layanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Contoh
Inggris, Jerman Barat dan negara-negara Skandinavia;

Koordinasi dan integrasi aktivitas dan sikap dalam masya-

rakat. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, fungsi
ini umumnya dijumpai disetiap negara;

Promosi proses belajar adaptif pada seluruh masyarakat yang

sedemikian sehingga tercipta struktur organisasi dan pola
perilaku baru guna membantu masyarakat menyesuaikan
diri dengan perubahan dengan lingkungan alarniah, ling-
kungan sosial, atau lingkungan politik. Contoh Jepang
tahun 1868-1915;

Penilrgkatan kemampuan masyarakat untuk belaj ar inisiatif
melalui struktur dan proses baru yang memungkinkannya
memprakarsai hubungan yang baru pula dengan lingkung-
annya, memasuki habitat baru, seperti energi matahari.
Contoh adalah prakarsa pembangunan energi nuklir dan
matahari, navigasi udara dan pertambangan dasar laut di
Arnerika Serikat dan di negara lainnya;

Pencapaian tujuan spesifik tertentu, seperti kemerdekaan
nasional, atau perubahan dalam tatanan sosial atau ke-
budayaan. Contohnya dapat dijumpai dalam revolusi
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Amerika, Revolusi Peransic, revolusi Meksiko, revolusi

Rusia dan revolusi Cina (Karl W Deutsch, l99Z).

Dengan fungsi-fungsi negara di atas, yang secara otomatis

menunjukkan bal-rwa suatu negara tidak saja hanya meliputi
unsur-unslrr negara, tetapi juga bagailnana negara dapat

berfungsi untuk melayani dan melindungi kepentingan
masyarakatnya.

Sehingga berdasarkan pengoperasian fungsi negara,

menurut Greenberg dikutip Budiman (2002), mengemukakan

aspek-aspek kelembagaan negara, seperti dengan istilah yang

lebih populer sekarang: rezim, aparat birokrasi dan kebiiakan

publik. Secara lebih detail lihar di bawah ini:

ASPEK.ASPEK NEGARA
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.ASPEK URAIAN I JENIS

KONTEKS: Kondisi struktural:

Pakta dominasi,

Pengaturan kekayaan,

Hubungan sosial,

Ekonomi dan politik,
Dari kekuatan produksi,

Baik secara nasional

maupun internasional

Feodalisme,

Kapitalisme,

Sosialisme,

dan sebagainya



ASPEK' URAIAN JENIS

PELAKSA-

NAAN:
1. Pemerintah:

Aparat politik dan

birokrasi,

Aspek personal dari

negara

2. Rezim:

Sistem politik,
Cara penyelenggaraan

Kekuasaan

Totaliter,

otoriteq

Semi-demok-

rasi, demokrasi

HASIL: Kebilakan publik

Sumber: Budiman, 2002.

Dalam kerangka pengoperasian fungsi negara melalui
aspek-aspek kelembagaan negara di atas, yang secara langsung

menjelma menjadi kekuasaan negara. Beberapa ahli politik
mengemukakan pemikirannya dalam rangka untuk mengontrol
kekuasaan negara itu tidak sewenang-wenang dan menyimpang

dengan konsep pemisahan kekuasaan. Misalnya John Locke
mengemukakan adanya pemisahan kelembagaan legislatif
(pembuatan undang-undang) dengan lembaga eksekutif/yudi-
katif (pelaksana undang-undang). Selanjutnya Montesquieu
lebih menyempurnakan dengan mengemukakan pemisahan

kekuasaan antara lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif.
Secara lebih spesifik Karl W Deutsch (1992), merinci pem-

bagian kekuasan ini ke dalam struktur negara dengan el1am

kelompok, yaitu:
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1. Orang-orang bersenjata dan perlengkapan rnereka, yang

diorganisasi sebagai kekuatan militer atau polisi;

Z. Para pengambil keputusan, legislator dan penguasa dalarn

peran yang kurang lebih purna waktu;

3. Personal sipil dan perlengkapan mereka, yang diorganisasi

dalam palayan administrasi dan koordinasi; legislaror dan
para pengambil keputusan lainnya, militer dan sipil, hakim
dan pegawai pengadilan;

4. Karyawan yang diorganisasikan untuk mengahsilkan
barang-barang atau instalasi yang dibutuhkan rnasyarakat,

seperti jalan raya;

5. Karyawan yang diorganisasi dalam badan-badan negara

untuk menyelenggarakan pelayanan, seperti pendidikan,
perawatan kesehatan, atau dana pension hari tua; dan

6. Penduduk yang mematuhi negara sampai kadar tertentu
yang memungkinkan Negara dapat berfungsi, dan yang

dapat dimobilisasi dalam tuntutan atall upayanya pada

suatu waktu atau di lain waktu oleh pemerintah atau oleh
proses sosial, budaya dan ekonorni oleh atau tanpa ken-

dali pemerintah. Saling pengaruh ketaatan rakyar dengan

kekuasaan negara dan pelayanan negara inilah )rang me-
rupakan essensi negara.

Dalarn pengoperasian kekuasaan negara inilah yang dalam
realitasnya memunculkan beragamnya sudut pandang baru, di
mana negara ternyata tidak berpihak kepada kepentingan rakyat
seluruhnya, Relevan clengan ini Menurut Budiman (2002),

Secara teoritis, negara seharusnya berpihak kepada ralqrat secara

keseluruhan. Negara seharusnya tidak berpihak kepada salah

I
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satu kelompok masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, hal ini
tidak terjadi. Negara tampaknya bukan lernbaga yang netral.
Negara seringkali rnelakukan pemihakan kepada salah saru

kelompok masyarakat tertentu. Dalarn kerangka pemihakan
negara pada kelompok tertentu di masyarakat inilah, muncul
istilah-istilah iainnya, seperti sebutan negara sebagai alat kelas

yang dominan (bourjuis) oleh kaum Marxis. Pada realita ini
negara sebenarnya tidak penting, tidak memiliki kekuasaan
yang nyata. Kekuasaan yang nyata ada pada kelornpok atau

kelas yang dominan dalam masyarakat tersebut. Kelompok ini
adalah kaum Boujuis dalam sistem kapitalis, kaum bangsawan

dalam sistem feodal, kaum buruh dalam sistem sosialis. Negara

hanya sekedar alat dari kelas-kelas tersebut; negara sebagai

alat semua kelompok oleh kaum pluralis. Pada realita negara

ini negara hanya menjadi alat measyarakat melalui komprorni-

kompromi kelompok untuk menjalankannya; negara sebagai

lembaga di atas masyarakat atau negara organis oleh Hegel.

Pada realita ini negara merupakan alat dari dirinya sendiri.
Negara mempunyai misinya sendiri , yakni misi sejarah untuk
menciptakan masyarakat yang leblh baik daripada yang ada

sekarang.

Berdasarkan perkembangan negara tersebut, rnaka disim-
pulkan pembagian berdasarkan kategori negara rradisional
dan negara modern. Negara tradisional dianggap sebagai

kondisi negara pada saat kemunculanrrya, yang menunjukkan
pengatLlran berdasarkan kelompok-kelompok atau keinginan
rajalkaisar. Sedangkan negara modern dianggap sebagai kon-
disi negara yang memiliki kelernbagaan eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Di mana kelembagaan negara ini rnenjalankan
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fungsinya untuk melindungi dan melayani kepentingan rna-

syarakat/rakyat atau kepentingannya sendiri yang ada di wilayah

kedaulatannya.

Apabila diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe, maka menurut
Deutsch (1992), paling tidak ada 7 (tujuh) tipe-ripe negara

berdasarkan fakta dan perkembangan negara-negara di dunia,
yaitu sebagai berikut:
1. Negara tradisional seperri di jumpai di Eropa abad pert-

engahan, misalnya pada abad ke-12 dan ke-13, menem-

patkan sebagian besar tekanan pada pemeliharaan pola,

kemudian pada kekuasaan, dan selanjutnya pada integrasi

dafi koordinasi;

7. Negara yang semata-mata mencurahkan perhatiannya

untuk menjajah, pasti pertama-tama akan mendahulukan

kekuasaan, kemudian pemeliharaan pola untuk penaklukan

organisasi dan kebudayaan, sedangkan integrasi dan
koordinasi pasti ada di tempat ke tiga. Normandia pada

waktu penaklukan Inggris, dan barangkali Spanyol pada

rvaktu penaklukan dunia baru mungkin merupakan contoh
negara seperti itu;

3. Negara-negara merkantilis Eropa abad ke-17 dan ke-18
mengutamakan pembangunan ekonomi rnelalui campur

tangan pemerintah, yang dikaitkan secara erat dengan
peningkatan kekuasaan negara , dan diikuti oleh perhatian

perneliharaan pola yang berlanj ur;

4. Negara-negara laissez-faire pertengahan abad ke-19 meng-

usahakan pertama-tama pernbangunan ekonomi melalui
proses pasar, yang dijamin oleh pemeliharaan hak atas

I
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harta kekayaan an hak istimewa sosial, dan oleh perluasan

kekuasaan negara di arena internasional, di negara jajahan,

dan di negara semi jajahan;

Negara kesejahteraan pada perrengahan kedua dari abad

ke-20 di Eropa Barat dan di negara-negara Amerika Utara
yang berbahasa Inggris, pertama-tama mendesak pem-
bangunan berdasarkan kekuatan pasar yang bebas, ke-
mudian mengkombinasikan prioritas dengan peningkatan
kebi;akan kesej ahteraan, dan akhirnya menggabungkannya

dengan pemeliharaan pola di sebagian besar struktur
sosial sesuai dengan "ekonomi pasar sosial", sebagaimana

disederhanakan dalam Republik Federal Jerman;

Negara-negara yang memobilisasi revolusi nasional atau
revolusi sosial menempatkan pencapaian tujuan di tempat
pertama, yang mungkin merupakan kemerdekaan nasional
atau pembentukkan tatanan sosial baru, yang dikaitkan
dengan keinginanyang kuat akan kekuasaan, dan kemudian
dengan beberapa usaha unruk belajar adaptif dan sosial
inisiatif;

Negara pasca revolusioner, seperti Rusia setelah tahun 1917

dan Cina setelah tahun 1949 dan bahkan lebih setelah
pertengahan tahun 1970-an, lebih banyak memberikan
perhatian pada pemeliharaan pola, kemudian pada pem-

bangunan terencaqa dalam bentuk kepemimpinan komu-
nis, dan selanjutnya pada keinginan akan integrasi dan
koordinasi, dengan kebilakan kesejahteraan sebagai sarana

untuk melaksanakan ketiga fungsi di atas. Rezim pasca

revolusioner non omunis juga memperlihatkan pola serupa,
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dengan perencanaan sentral kepemimpinan komunis yang

digantikan kemudian oleh usaha-usaha pembangunan

melalui pengaturan ekonomi;
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Pada saat ini istilah pasar sangatlahbooming. Pasar kadang-

kadang diladikan alas an mengapa suatu negara mengalami

kebangkrutan ekonomi atau kemunduran ekonomi. Kebiasa-

annya seiring dengan itu muncul istilah-istilah pelaku pasar

atau sentimen pasar. Istilah-istilah ini cenderung dianggap

negatif sebagai sebab mengapa nilai mata uang, seperti dolar
menaik dan rupiah menurun, yang secara otomatis berimbas

pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, kepemimpinan pemerintahan masa Soeharto.

Kenyataan itu sudah diterima oleh pasar. Tetapi beberapa gaya

pemerintahannya serta cara mengambil keputusannya mem-
pengaruhi sentimen pasar dan mengurangi kepercayaan ter-

hadap rupiah. "Pasar" untuk mata uang ada baik di dalam
maupun di luar negeri. Kurs rupiah banyak dipengaruhi oleh
sentimen pasar di luar negeri. Akan tetapi, kalau luar negeri
menjadi "panik", maka pasar dalam negeri pun terjangkit (Sadli,

2001).

Pasar diibaratkan seperti sebuah bayangan yang bergen-
tayangan membayangi dinamika negara. Di mana tiba-tiba
saja dikarenakan ulah pasar yang gonjang-ganjing pada suatu
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negara tertentu, berimplikasi pada negara lain yang otomatis
memposisikan di jurang keruntuhan atau kebangkrutan.

Sebegitu pentingnya peranan pasar dalam pertumbuhan

ekonomi negara saat ini, sehingga Gidden sedikit naif menang-

gapi fenomena pasar dengan kalimatnya: "apakah dengan itu
manajemen hidup bersama sebaiknya diserahkan saja kepada

mekanisme pasar"? "pasar" kata Giddens tidak akan dan tidak
dapat menggantikan pemerintah.........".

Di sini Gldden memberikan ketegasan tentang implikasi
pasar bukan satu-satunya penyebab kolapsnya sebuah Negara.

Pasar tidak jadi penentu sebuah negara, tetapi walaupun

demikian kehadiran pasar tidak dapat diabaikan, apalagi jenis

pasar yang terlalu bebas, apabila tidak di manage justru akan

merugikan negara.

Dari pandangan positif, dlakul secara umum pasar memang

pada kenyataannya berhubungan dengan pertumbuhan ekono-

mi dan kesejahteraan suatu masyarakat. Logikanya pasar

sebagai tempat orang untuk bertransaksi barang, yang secara

otomatis menciptakan siklus barang dan uang. Barang menjadi

berkembang dan uang menjadi banyak jumlahnya. Uang di-
jadikan modalbagi setiap masyarakat atau negara dalam rangka

memperbaiki tingkat kehidupan.

Sebagai contoh, Negara Jepang pasca perang dunia ke II,
yang mengalami kekalahan mengubah strategi kearah per-

tumbuhan ekonomi dengan rnemproduksi barang-barang
konsumsi bukan memproduksi senjata. Barang-barang konsumsi

tersebut, seperti kulkas, kipas angin, mobil d11. Dengan istilah
playing gues, barang-barang komersil ini diekspor ke negara-

negara berkembang, yang hasil penjualannya barang-barang
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ini sebagai pemasukan devisa negara, yang digunakan sebagai

modal pembangunan.

Secara faktanya sebagian ahli ekonomi mengakui dan me-
nyadari pasar dapat menjadi semacam "tangan tidak kelihatan"
(inuisible hand) dalam proses-proses ekonomi sebuah negara.
Sehingga kadang-kadang akibat dari pasar ekonomi sebuah
pasar menjadi kolaps dan tumbuh berkembang.

Namun kritik Hayek, menekankan kebaikan-kebaikan
pasar sebagai sistem informasi. Pasar yang ideal dapat dilihat
sebagai suatu sistem pemprosesan yang terdesenffalisir, struktur
kekuasaan yang lemah yang secara seketika dapat bereaksi
terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen yang berubah-ubah
(Mulgan, 1995).

Seldon dikutip Mulgan (1995) menyebutkan, bahwa pasar

menentukan pemberian penghargaan secara adil melalui inte-
raksi permintaan dan penawaran, penggunaan marjinal oleh
para konsumen dan kesediaan untuk bekerja. Namun kelaim
para pelaku pasar: "semua orang mempunyai kedudukan yang
sama di pasar".

Heilbroner (1982), mendefinisikan pasar dengan istilah
suatu organisasi yang memungkinkan masyarakat memenuhi
kebutuhannnya dengan sedikit sekali menggunakan unsur
tradisi atau komando. Namun harus dibedakan antara berbagai
pasar yaitu pasar yang punya ciri-ciri pasar jaman kuno dan
pasar dengan ciri-ciri jaman abad pertengahan.

Pasar adalah insitusi yang memungkinkan terjadinya per-
tukaran melalui tawar menawar atau pelelangan. Institusi
ini memainkan peran krusial dalam mengalokasikan sumber
daya dan mendistribusikan penghasilan di hampir semua
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perekonomian, dan juga membantu menentukan distribusi

pengaruh politik, sosial dan intelektual. Hanya pasar-pasar

lengkap (complete markets), yang setiap agennya sanggup mel-

akukan pertukaran untuk setiap barang secara langsung atau

tidak langsung dengan agen-agen lainnya, dapat menjamin

produksi dn distribusi yang optimal. Pasar-pasar semacam ini
juga harus kompetitif, banyak pembeli dan penjual, tidak ada

halangan yang berarti untuk masuk atau keluar, informasinya

sempurna, melibatkan kontrak yang berdasarkan pada hukum

dan bebas dari paksaan. \Talaupun model pasar dalam pengertian

umum mengacu pada berbagai pasar yang memperdagangkan

komoditas, analisis ini juga bisa diterapkan pada pasar-pasar

untuk modal, tanah, kredit, tenaga kerja dan sebagainya (Kuper

& Kuper, 2000).

Secara definisi, pengertian pasar beragam dari yang seder-

hana/tradisional sampai yang modern. Pasar secara sederhana

diartikan dengan tempat/wadah individu ataupun kelompok

dalam aktivitas jual beli. Pasar dalam pengertian sederhana

sering diidentikkan dengan pasar yang tidak lengkap sedangkan

pasar secara modern diartikan dengan transaksi ekonomi para

pelaku pasar yang melibatkan lembaga-lembaga modern.

Sebagian besar analisis ekonomi mengenai pasar, dari

Aristoteles sampai sekarang, telah memfokuskan pada ketidak-

sempurnaan pasar dan sesuatu yang mirip teori modern

mengenai oligopoly dikemukakan Cournot (1838) pada awal

abad ke-19. pembahasan modern mengenai pasar-pasar tidak

lengkap didominasi perdebatan yang dimulai dari karya Arrow

dan Debreu (1954).
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Dalam pembahasan-pembahasan, istilah "pembangunan"

tidak selalu berarti hal yang sama buat pihak-pihak yang terlibat.
Gtapi apapun makna yang diberika kepada istilah ini, kerjasama

pembangunan bukanlah sektor yang lunak dengan apa pekerja

dan akademisi di bidang ini sering berhubungan. "Pembangunan"

selalu berkait-kelindan dengan kepentingan-kepentingan besar

ekonomi dan politik. paradigma "pembangunan" yang dominan,
sebagai kelanjutan langsung sejarah penjajahan selama 500
tahun, berakar dalam keyakinan tentang keunggulan orang
Barat, pengetahuan dan teknologi Barat, dan "peradaban" Barat
secara keseluruhan (Schrijvers, 2000).

Sehingga Tjokrowinoto dikutip'lTibawa ( 1 99 I ), mengemu-

kakan konsep pembangunan begitu muhy-interpretable. pem-
bangunan, sebagaimana realita pada umumnya, menjadi sefi
projected reality yang kemudian menjadi acuan dalam proses

pembangunan. pembangunan juga seringkali menjadi se-

macam ideology of developmentalism. Kesadaran sesuatu bangsa

yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman
sukses maupun kegagalan-kegagalan yang dialaminya, amat
menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan.
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Historis

Menurut Supriatna (2000, sejarah kemunculan dan per-

kembangan istilah pembangunan sangat lah panjang dan

dalam proses tersebut istilah pembangunan mengalami ber-

bagai macam modifikasi. Adapun perkembangan istilah
pembangunan dimulai dari: sejak dicanangkannya Program

Marshal Plan (1949) kegiatan pembangunan diseluruh dunia

mulai berkembang. Pada mulanya gagasan presiden Amerika

Serikat, Hendry S Truman ditujukan untuk membantu me-

rehabilitasi negara sekutu di Eropa setelah perang dunia ke

II. Program tersebut diikuti oleh negara lain dan badan

internasional untuk membantu rehabilitasi negara miskin pasca

penjajahan. Terjadilah 2 (dua) kelompok negara, yakni negara

maju (deo,elopment countries) dan negara berkemban g (developing

contries), yang dibarengi dengan konsep pembangunan, yang

disebut paradigma pertumbuhan atau disebut growth paradigm

dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan

pertumbuhan pendapatan nasional.

Bersamaan dengan gagasan itu, muncul gagasan Rostow

(1960) tentang "teori tahap pembangunarl' dalam pengamat'

annya terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi negara

maju. Negara maju telah menempuh 5 (lima) tahap, yaitu:

Thhap pertama, masyarakat tradisional; Tahap kedua, prakondisi

untuk tinggal landas; Thhap ketiga, tinggal landas; Thhap

keempat, menuju kedewasaan; Tahap kelima, konsumsi masa

tinggi. gagasan Rostow sangat di rasakan sehingga Perserikatan

Bangsa Bangsa mencanangkan dasawarsa pembangunan (1960-

1970) dengan ciri pertumbuhan ekonomi negara berkembang

sebesar 5olo per tahun.

I
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Pada awalnya, pembangunan difokuskan terhadap per-
tumbuhan ekonomi. strategi pertumbuhan ekonomi dalam
konsep pembangunan tersebut, menimbulkan kelompok negara
maju dan negara berkembang. untuk mengejar ketinggalan pada
negara berkembang diterapkan konsep paradigma perrumbuhan,
dengan ditandai pertumbuhan pendapatan nasional, yang di
dukung dengan kebilaksanaan invesrasi, transper teknologi dan
perdagangan untuk industrialisasi.

Namun ternyata penerapan paradigma pertumbuhan ini,
tidak menjamin distribusi pendapatan nasional dan harapan
"trickle down effect", bahkan tidak menguntungkan sekelom-
pok masyarakat miskin. Dengan pengalaman ini, maka stra-
tegi pertumbuhan ekonomi diubah menjadi pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan. Pada strategi pertumbuhan
ekonomi negara berkembang menuju negara industrialisasi men-
canangkan pertumbuhan sebesar 60lo setiap tahun selama dasa-
warsa pembangunan PBB kedua, dengan tujuan pemerataan
dalam bidang pendaparan, kesehatan, keadilan, pendidikan, dan
keamanan, kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan
yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi dan sosial.

Grnyata strategi ini pun dalam penerapannya kurang ber-
hasil karena adanya kondisi masih kuatnya ketergantungan
negara berkembang dari negara maju berupa pola konsumsi,
investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman. hal ini dirasakan
berefek kepada terjadinya pengurasan sumber alam yang meng-
ancam kelangsungan pembangunan. Kemudian diterapkan
konsep pembangunan yang berkelanjutan atau,,sustainable
developmenr" dengan pendekatan pembagunan sumber daya
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manusia. konsep pembangunan ini sejak tahun 1990 sampai

sekarang masih diterapkan.

Definisi

Istilah pembangunan merujuk pada proses perubahan

ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam masyarakat manusia.

Proses ini sama tuanya dengan umat manusia itu sendiri, tetapi

di dunia jaman sekarang proses ini dialami secara problematik.

ini lah sebabnya mengapa disebut "persoalan pembangunan

atau "masalah pembangunan". bantuan pembangunan, yang

kemudian dikenal sebagai kerja sama pembangunan, adalah

salah satu dari usaha-usaha yang digunakan Barat untuk meng-

arahkan proses-proses perubahan ini (Schrijvers, 2000).

Menurut Bryant White dikutip \Wahyu (2005), pembang-

unan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia

untuk mempengaruhi masa depannya. selanjutnya, mereka

mengatakan bahwa ada 5 implikasi utama dari definisi pem-

bangunan tersebut, yaitu:

a. Capacity. Pembangunan berarti membangkitkan kemam-

puan optimal manusia, baik individu maupun kelompok;

b. Equiry. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya ke-

bersarnaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan;

c. Empowerment. Pembangunanberarti menaruh kepercayaan

kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri

sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. kepercayaan

ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama,

kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan;
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d. Sustainabiliry. Pembangunan berarti membangkirkan ke-
mampuan untuk membangun secara mandiri;

e. Interdependence. Pembangunan berarti mengurangi keter-
gantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan
menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saiing

menghormati.

Prasyarat Pembangunan

Menurut Pasaribu & Simanjuntak (1986), dalam kegiatan
pembangunan dibutuhkan beberapa prasyarat agar pem-

bangunan dapat berhasil dengan baik. Adapun prasyarat pem-

bangunan itu ialah:

1. Faktor ekonomis yang primer antara lain sumber alam yang

kaya, tenaga kerja, misal, modal yang cukup.

7. Faktor sosial budaya. Para ahli sepakat bahwa faktor sosial

budaya hal yang tidak kalah penting dalam mensukseskan

pembangunan. Hal ini semakin jelas dari pengalaman bahwa

pembangunan tidak berhasil, walaupun kekayaan ekonomis

primer melimpah ruah. ternyata kekayaan ekonomis primer
tergantung kepada mentalitas, pola tindakan manusia
yang terlibat dalam proses pembangunan itu, sedangkan

pola tindakan ditentukan oleh kuantitas manusia, pola
hubungan kemasyarakatan, norma kebudayaan. dengan
kata lain bahwa mentalitas ditentukan faktor demografik,
susunan kemasyarakatan, dan adat istiadat.
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Motif Pembangunan

Ada beberapa cara untuk memperkuat motif agar lebih

baik berbuat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat motif
pembangunan lebih baik. Adapun cara-cara yang digunakan,

yaitu:

1. Memadukan motif kuat yang sudah ada. Motif yang kuat

mendorong individu berbuat baik. dalam saat kita bertindak

ada kemungkinan beberapa motif, maka sedapat mungkin

motif tersebut dipadukan menjadi motif yang lebih kuat

lagi. Di antara sekian banyak rakyat tentu ada orang yang

ingin menonjolkan diri. Hal itu dapat dipadukan dengan

motif pembangunan suatu proyek. Kalau kebetulan yang

bersangkutan orang yang berada dan berpendidikan maka

tidak ada salahnya yang bersangkutan diberi pimpinan atau

masuk dalam anggota panitia pembangunan;

Z. Memperjelas tujuan yang hendak dicapai. Adakalanya tujuan

pembangunan suatu proyek tidak diketahui masyarakat

sehingga mereka kurang giat bekerja. Oleh karena itu perlu

dijelaskan kepada rakyat tujuan pembangunan tersebut.

Tujuan tersebut selain dirumuskan pemimpin, juga harus

dihayati oleh rakyat;

3. Pacemaking. Tujuan dari kegiatan pembangunan dirasakan

sangat jauh sehingga rakyat merasa tidak mungkin men-

capainya, lalu mengakibatkan kemalasan. Oleh karena itu
perlu dibangkitkan motif dengan jalan mendekatkan tujuan

tersebut. usaha mendekatkan bisa dilakukan dengan mem-

perinci tujuan tersebut dengan tahapan tujuan sementara.

tujuan sementara tersebut disebut pace maker. Sering
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diadakan penggalian saluran sungai untuk mengairi sawah
agar beberapa hektar sawah bisa di airi. dengan pengairan
maka percetakan sawah baru ini semakin rneningkatkan
produktivitas sawah rakyat. Melihat lamanya penggalian
sawah tersebut kemungkinan rakyat menjadi malas. Agar
terpelihara motivasi maka diadakanlah koperasi, sehingga
rakyat merasa sebagian dari tujuan telah dinikmati;

Membuat persaingan antara rakyat. Adanya persaingan
mendorong orang untuk bekerja. Seseorang rakyat se-

makin giat berusaha mengerjakan sesuatu bila melihat
orang lain melakukannya dengan giat. Motif penonjolan
diri dan ingin dihargai orang lain melakukannya dengan
giat. Motif penonjolan diri dan ingin dihargai orang lain
dapat dipadukan dalam persiangan. Semakin giar pula, bila
persaingan itu dibarengi oleh insentifl Hal seperti ini bisa
dilakukan dengan pembentukan KUD dimana KUD yang
terbaik diberi insentif-hadiah.

Pemberian contoh. Dalam proyek gotong royong sering
lurah hanya memerintahkan untuk mengerjakan sedang
lurah sendiri bepergian ke kota. ini tentu tidak mendorong
rakyat untuk bekerja tetapi bila lurah tadi ikut mengayunkan
langkah turut mengerjakan maka rakyat menconroh lurah
tadi sehingga morivasi melakukan pembangunan semakin
tinggi. Jangan pemimpin proyek memberi contoh tidak
baik. pemberian contoh oleh atasan ini sangat rerasa pada
masyarakat paternalisme. Atasan merupakan panutan.
(Pasaribu & Simanjunrak, 1986).
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Ukuran pembangunan

Budiman (2000), mengemukakan ukuran pembangunan

sehingga dapat dimengerti arti dari sebuah pembangunan dan

ukuran pembangunan tersebut dapat menjadi perbandingan di

antara negara-negara. Adapun ukuran tersebut adalah, sebagai

berikut ini:

1. Kekayaan rata-rata. Pembangunan mula-mula dipakai dalam

arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai
berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan

ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demi-

kian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau

produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. dalam

bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh

Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross Nasional Product

(GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross

Domestic Product (GDP). Misalnya sebuah negara yang

mempunyai PNB/kapita/tahun sama dengan US $750
dianggap lebih berhasil pembangunannya dari pada negara

lain yang PNB/kapita/tahunnya adalah US $500.

Z. Pemerataan. Pemerataan secara sedehana diukur dengan

melihat berapa prosen dari PNB diraih oleh 407o penduduk

termiskin, berapa prosen oleh 40% penduduk golongan

menengah, dan berapa prosen oleh 20% penduduk kaya.

kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20%

penduduk terkaya meraih lebih dari 50olo PNB, sedangkan

sisanya dibagi di antara 80o/o penduduknya, ketimpangan

antara orang-orang kaya dan miskin dianggap besar.

Djojohadikusumo (1989), mengemukakan cara lain untuk
mengukur ketimpangan pembagian per^dapatan masyarakat

I
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a).

adalah dengan perhirungan Indeks Gini. Indeks ini diukur
dalam angka antara 0 dan 1. bila Indeks Gini sama dengan
1, terjadi ketimpangan yang maksimal; bila 0, ketimpangan
tidak ada. jadi, semakin kecil Indeks Gini, semakin kecil
ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur
kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan
menggunakan tolok ukur PQLI (Phisical Quality of Life
Indeks). Tolok ukur ini diperkenalkan oleh Moris, yang
menggunakan ukuran dengan 3 indikator, yaitu: (1) rata-
rata harapan hidup sesudah umur astu tahun; (Z) ruta-rata
jumlah kematian bayi; dan (3) rata-rata prosenrasi buta dan
melek hurul Bagi yang pertama, angka 100 diberikan bila
rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun; sedangkan
angka 1 diberikan bila rata-rata harapan hidup hanya
mencapai 28 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila
rata-rata angka kematian adalah 9 untuk seriap 1000 bayi;
angka rata-rata angka kematian adalah 229. Untuk in-
dikator ketiga, angka 100 diberikan bila angka rara-rara
prosentasi melek aksara mencapai 1007o, angka 0 diberika
bila tidak ada yang melek aksara di negara tersebut. Angka
rata-rata dari ketiga indikator ini, yakni harpan hidup,
kematian bayi dan melek aksara, menjadi angka PQLI yang
besarnya antara 0 sampai 100.

Kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang ringgi produk-
tivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja
berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin rniskin.
Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan
produktivitas yang ringgi itu tidak mempedulikan dampak

Pembansunrn | 6 I

4.



terhadap lingkungannya. lingkungannya Semakin rusak,

sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan

bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari-
pada kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Mung-
kin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah

kimia yang merusak alam sekitarnya, sehingga meng-

ganggu kesehatan penduduk maupun segala mahluk hidup
sekitarnya. Dalam kriterian keberhasilan pembangunan

yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan ling-
kungan sebagai faktor yang menentukan. Tolok ukur dalam

pembangunan ini, misalnya kerusakan sumber daya alam,

polusi yang terjadi akibat limbah industri, dan sebagainya.

5. Keadilan sosial dan kesinambungan. Faktor keadilan sosial

dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan
pembangunan ini, supaya bisa berlangsung terus secara

berkesinambungan. Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan
faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama,

keadilan sosial, bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar

pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja. Gtapi faktor
ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila
terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang

kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi
rawan secara politis. Orang-orang miskin ini cenderung
untuk menolak status quo yang ada. Mereka ingin memper-

baiki diri, dengan mengubah keadaan. dengan demikian,
seperti juga masalah kerusaka alam yang dapat mengganggu

kesinambungan pembangunan faktor keadilan sosial juga

merupakan semacam kerusakan sosial yang bisa meng-
akibatkan dampak yang sama.
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6
SIST€M POLITIH

H v+\3

Secara lebih jelas pengerrian sistem politik mengacu pada
pengertian sistem politik David Easton (1965): sistem politik
adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengarur
pembagian nilai-nilai secara autoritatif untuk dan atas nama
masyarakat.

David Easton merupakan orang yang pertama kali meng-

emukakan istilah sistem politik. Hal ini juga disebutkan dengan

tegas oleh Joseph P Kane (dalam Gabriel Almond dan G
Bingham Powel dikutip Cheppy H, 1991), "Daq.)id Easton, dn
American political scientist, was the first to analize politics in explicit,

or clearly stated, s)stem terms". Dengan bagan sistem politik di
bawah ini:
Bagan 1:

LINGKUNGAN DOMESTIK

I

N TUNTUTAN

P 
---------------+ 

woNyEna
U DUKTTNGAN

T

o
U KEPUTUSANATAU

T>
P KEBIJAKSANAAN

U

T

LINGKUNGAN INTERNASIONAL
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Kemudian pengertian sisrem politik di atas, lebih di-
sempurnakan lagi oleh Gabriel A Almond dan G Bingham
Powel (1978), yang menyebut sistem politik meliputi bukan
hanya organisasi pemerintah, seperti legislatif, yudikatif dan

eksekutif tetapi semua struktur, termasuk keluarga atau
kelompok-kelompok sosial dalam kegiatan politik.

Suatu sistem merupakan bagian-bagian yang saling ter-
gantung, yang juga merupakan satu kesatuan dengan ling-
kungannya. Masing-masing sub sistem berfungsi untuk menjaga

kesatuan dan keseimbangan. Salah satu sub sistem yang tidak
berfungsi akan berpengaruh pada fungsi sub sistem lainnya.

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem pohtlk memiliki ciri-
ciri tertentu. Ciri-ciri sistem politik sebagai berikut, yaitu:

1. Ciri-ciri identifikasi. Adanya unit-unit,dasar dan garis batas

yang memisahkan unit-unit itu yang ada di luar sistem

politik ltu.

a) Unit-unit dasar adalah unsur-unsur yang membentuk
suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini berujud

tindakan- tindakan politik.
b) Batas adalah keberadaan lingkunganyang mengelilingi

sistem tersebut. Dalani sistem politik, batas tersebut

dimaksudkan dengan semua tindakan politik yang

lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan

keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.

7. Input dan output. Korrsekuensi-konsekuensi yang penting

bagi masyarakat yaitu keputusan-keputusan otoritatif.
Konsekuensi-konsekuensi ini yang disebut dengan output
Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan
input-input. Thnpa inpur sistem politik :idak akan berfungsi

I

64 | EkonomiPolitik: Tradisional - Modern



dan tanpa output sulit mengidentifikasi fungsi-fungsi yang

telah dikerjakan sistem politik itu.

Dari segi input, Easton dalam Marijan (2011), mengemuka-

kan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang berkembang

di dalam masyarakat, sistem politik bisa menempuhnya

melalui dua cara, yaitu: Pertama, membuat keputusan-ke-
putusan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat;

Kedua , melakukan politisasi dengan membangun nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat yang bersesuaian dengan

nilai-nilai yang ada di dalam pemerintahan.

2. Diferensiasi dalam suatu sistem. Adanya pembagian kerja

yang berupa struktur sebagai tempat berlangsungnya ke-

giatan-kegiatan. Lingkungan memberikan energi untuk
mengaktifkan suatu sistem serta informasi tentang arah
penggunaan energi. Hanya dengan cara ini suatu sistem

politik dapat melakukan pekerjaannya.

3. Integrasi dalam suatu sistem. Adanya mekanisme yang

mengintegrasikan atau memaksa anggotanya untuk bekerja

sama walaupun dalam kadar minimal sehingga mereka

dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif .

Para ahli politik dalam menyusun tipe-tipe sisrem politik
menggunakan standar yang berbeda-beda dan cakupan pen-
jelasan yang saling berlainan. Dalam hal istilah pun terlihar
perbedaan ada yang menggunakan istilah tipe dalarn lnem-
bedakan sistem politik sebaliknya ada pula yang menggunakan
model dalam perbedaan sistem politik itu.

Carter dan Herz, misalnya menggunakan 2 (dua) kreteria
untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia ini, yaitu
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Pertama, siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan

kewenangan pemerintah. Kedua kreteria yang digunakan keclua

ilmuan politik itu akan lebih lengkap lagi apabila ditambah

dengan kreteria faktor-faktor, seperti kebaikan bersama,

pemersatu atau identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip

legitimasi kewenangan dan hubungan politik dengan ekonomi
(Surbakti, 1999).

Menurut Surbakti (1999), model sistem politik yang hendak

diuraikan berikut ini lebih dilihat dari sudut: historis dan
perkembangan sistem politik, dimulai dari otokrasi tradisional

ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Di antara ketika model

sistem politik ini terdapat berbagai sistem politik yang timbul
karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat

setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur

terbaik dari ketiga sistem politlk tersebut seperti sistem politik
negara-negara berkembang yang lain. Adapun model-model

sisrem polltik tersebut, sebagai berikut:

1. Sistem Politik Otokrasi Tiadisional.

a. Kebaikan bersama.

Factor kebaikan bersama menyangkut menyangkut pe-

mahaman mengenai 2 (dua) hal, yaitu persamaan dan
kebebasan pohtik individu. Selain itu, ada pula perban-

dingan dua hal berikut ini, yakni kebutuhan materil dengan

moral dan kolektivisme dengan individualisme. Lalu sistem

politlk otokrasi tradisional ditandai dengan ciri-ciri berikut:
kurang menekankan pada persamaan tetapi menekankan

pada stratifikasi ekonomi, kebebasan politik individu
kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku

I
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b.

L.

yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa,

kebutuhan moril dan nilai.nilai morallebih menonjol dari-
pada kebutuhan materiil, dan lebih menekankan pada

kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada
individualisme.

Identitas bersama.

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem
politik ialah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras

atau agama. Faktor primordial acapkali terjelma dalam
pribadi pemimpin sehingga pemimpin menjadi lambing
kebersamaan dalam suku bangsa, ras atau agama. Oleh
karena itu ikatan keturunan dan suku bangsa atau ikatan
agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang

dominan (otokrat), seperti sultan, raja atau kaisar menjadi

identitas bersama dalam sistem ini.

Hubungan kekuasaan.

Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi
negatif dan sebagaian lagi bersifat konsensus. Otokrat
biasanya ialah seorang raja, sultan atau emir yang tak
hanya mempunyai peranan simbolis yang tinggi, tetapi
juga kekuasaan nyata karena ia merupakan personifikasi

indentitas bersama, dan lembaga-lembaga politik yang

ada. \il/alaupun dalam kenyataan, ia menyerahkan pelak-

sanaan pemerintahan kepada para pejabar yang menjadi
pembantunya, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan
cara dan corak pelaksanaan kekuasaan dalam sistem ini.
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d. Legitimasi kewenangan.

Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi. Ia

memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari

pemimpin terdahulu. Para pendahulunya dipandang oleh

masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena

asal-usul dan kualitas pribadinya. Kepercayaan dan tradisi

ini selalu dipelihara dan dipertahankan oleh keturunan

otokrat dengan berbagai cara, seperti mitos, legenda dan

simbol-simbol tertentu. Pada fihak lain, anggota masyarakat

mengakui dan mentaati kewenangan otokrat karena tradisi

yang turun-temurun.

Hubungan ekonomi dan politik.

Di samping terdapat jurang politik (kekuasaan) yang lebar

antara penguasa dan penduduk pedesaan, dalam sistem

otokrasi tradisional ini pun terdapat jurang yang lebar dalam

ekonomi, yaitu antara otokrat dan kelompok kecil elit
penguasa yang mengitarinya, yang sekaligus juga merupakan

pemegang kekayaan, dan massa petani yang tak memiliki

apa-apa selain tenaga mereka. Para petani kebanyakan

bertindak sebagai penggarap tanah yang dimiliki dan

dikuasai oleh tuan tanah. Produk ekonomi berkisar pada

pertanian subsistem, yaitu kegiatan yang menghasilkan

total produksi yang cukup untuk kehidupan sehari-hari.

Tanah dikuasai oleh tuan tanah yang merupakan kaki
tangan otokrat sehingga distribusi tanah sebagai sumber

ekonomi dan kekuasaan sangat pincang.

Sistem Politik Komunis.

Kebaikan bersama.
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Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa

dalambidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal takkala

agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat

doktriner dan eskatologis. Kebebasan politik individu
dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak
dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan

nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain itu,
berupaya keras menjamin kebutuhan materil khususnya

kebutuhan pokok secara merata sebagai pelaksanaan

prinsip sama rata sama rasa, dan kebutuhan moril sebagai

perwujudan sekularisme radikal yang memandang tujuan-
tujuan yang bersifat materiil mengandung kepuasaan moral.

Jadi, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada

kehendak partai, negara dan bangsa (kolektivisme).

Identitas bersama.

Fakror sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem

ini adalah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.

Seluruh anggota masyarakat harus berprilaku sesuai dengan

ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut,

setidak-tidaknya tidak menampakkan pembangkangan

terhadap ajaran tersebut. Elit yang bertindak sebagai penafsir

dan pelaksana ideologi berusaha membentuk manusia dan

masyarakat baru dengan cara mengindoktrinasikan ajaran

kepada semua warga masyarakat melalui sekolah, media

massa, organisasiiorganisasi yang menjadi bagian dari
partai, lembaga kader, dan lembaga resosialisasi. Ideologi ini
dijadikan sebagai tujuan dan pandangan hidup bagi seluruh
penduduk sehingga acapkali ideologi ini disebur sebagai

agama politik.
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C. Hubungan kekuasaan.

Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan

secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan

yang dilaksanakan oleh rniliter dan polisi rahasia lebih
menonjol daripada kekuasaan konsensus. Partai ini
diorganisasikan secara hirarkhis yang dalam kenyataan
dipimpin oleh kelompok kecil orang yang disebut politbiro.

Politbiro dipimpin oleh seorang pemimpin urama.
Pemimpin partai sekaligus bertindak sebagai pemirnpin

negara dan pemimpin pemerintahan. Pemimpin utama
dan politblro inilah yang membuat dan mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijakan umum. Lingkup kekuasaan partai

dan pemerintah ini sangat luas terutama lebih ditekankan
pada sistem pemeliharaan, pembangunan infrastruktur
ekonomi, pengadaan, distribusi barang dan jasa kepada

semua individu.

Legitimasi kewenangan.

Dasar kewenagan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan

mereka sebagai ideolog, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi

yang bersifat doktriner, dan eskatologis. Pada fihak lain,
anggota masyarakat mentaati kewenangan pemimpin partai

dan pemerintah tidak saja karena pemegang kewenangan

dipilih oleh anggota kongres sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan partai, tetapi juga pemegang kewenangan
merniliki kemampuari menggunakan kekuasaan paksaan

yang sangat luas dan mendalam.

Hubungan politik dan ekonomi.

Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan

kegiatan ekonomi dalam koordinasi urrit ekonomi maupun
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3.

a.

dalam pengadaan barang dan jasa. Kecuali itu, juga dalam
kegiatan memproduksi maupun mendistribusikan barang
dan jasa. Kegiatan ekonomi yang merupakan prakarsa

individu atau swasta dilarang.

Sistem Politik Demokrasi.

Kebaikan bersama.

Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin
dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk
mengejar tujuan hidupnya. Untuk iru, setiap individu harus

menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan

diri ke dalam organisasi sukarela untuk bersama-sama

mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang

menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan
pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan

hasil oleh pemerintah. Hal ini berarti seriap individu bebas

mencari, dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam
batas-batas yang disepakati bersama, seperti persaingan

bebas yang wajar, undang-undang anti monopoli, dan peka

terhadap lingkungan hidup.

Identitas bersama.

Faktoryang mempercatukan masyarakat dalam sistem politik
demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan. Artinya, pada

satu fihak penduduk tetap mempertahankan keterikatan
dengan setiap subkultur, seperti suku, daerah, ras, agama

dan adat istiadat. Pada fihak lain, seluruh penduduk
mempunyai keterikatan, yaitu suatu dasar dan tujuan
yang sama.dasar yang sama itu berupa keterikatan pada

lembaga demokrasi, saling percaya dan kesediaan hidup
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c.

berdampingan secara rukun dan damai, dan kesediaan

berkompromi dan bekerjasama.

Hubungan kekuasaan.

Grdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara

kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Situasi ini
akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara

kelompok yang satu dengan yang lain, antara lembaga

pemerintah yang satu dan lembaga yang lain (legislatif,

eksekutif, yudikatif) dan antara kelompok sosial dengan

lembaga pemerintah. Setiap kelompok sosial berupaya

memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang

mereka wakili, dan berupaya keras pula untuk memelihara

dan mempertahankan otonomi dari campur tangan

pemerintah atau kelompok lain.

Legitimasi kewenangan.

Prinsip legitimasi dan kewenangan dalam sistem inibersifat
prosedural (rule oi law) yang diatur dalam konstitusi.

Artinya, penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan

prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan

perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat

rnentaati kewenangan penguasa karena penguasa dipilih
atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam

konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

Hubungan politik dan ekonomi.

Berdasarkan koordinasi unit ekonomi maupun dalam

pernilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut anrbil

bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya. Artinya,
di samping mekanisme pasar dibiarkan mengatur kegiatan
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ekonomi, tetapi dalam hal-hal yang menyangkut hidup
orang banyak pemerintah ikut mengatur dan mengarahkan

kegiatan ekonomi, redistribusi, dan pengadaan barang dan
jasa.

Macam-macam sistem politik yang terpenting menurut
Gabriel Almond dan Coleman (dalam Syahrial Syarbaini dkk,
Z00Z), khususnya banyak berlaku di negara-negara berkembang,

adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi politik.
Demokrasi politik adalah suatu sisrem politik dimana dda

kekuasaan legislatifi eksekutif, dan yudikatif yang berfungsi.

Kekuasaan legislatif dlpilih secara periodik dalam pemilu

yang bebas. Badan tersebut mengontrol eksekutif Grdapat
macam kelompok dengan kepentingan yang sama yang

otonom, partai-partai politik dan sarana-sarana yang bebas

untuk pembentukkan pendapat/opini.

?.. Demokrasi terpimpin.

Struktur formal sistem ini boleh dikatakan sama dengan

demokrasi politik. Karena kesulitan tertentu diusahakan

untuk menyesuaikan dengan struktur formal dan prakteknya

untuk menjalin ada pemerintahan secara efektif. Di sini
kekuasaan lebih terkonsentrasi kepada eksekutif dan ikatan
kekuasaan eksekutif lebih erat dengan partai pemerintah

dengan ruang gerak terbatas kepada oposisi. Pendapat

umum didorninasi oleh pemerintah.

3. Ohgarkipembangunan.

Sisrem ini digunakan dengan mengingat masalah-masalah

mengenai pelaksanaan demokrasi dan perlunya mengadakan
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modernisasi dengan cepat. Konsentrasi kekuasaan di
tangan pemerintahyang dianggap syarat pembangunan dan
persatuan. Sistem pengawasan ada di tangan militer atau

rezim sipil yang didukung oleh elit yang besar jumlahnya.

Parlemen tidak punya kekuasaan lagi dan hanya sebagai

persetujuan serta pemberi nasehat rencana peraturan.

Tidak ada tempat untuk oposisi. Sebagai pelaksana
kekuasaan tergantung pada birokrasi yang ada. Kekuasaan

yudikatif tidak bebas lagi. Militer dan politik berkerjasama

menumpas gerakan di bawah tanah. Kampanye dari
pemerintah pusat bertujuan untuk memobilisasi penduduk

untuk persatuannasional dan melancarkan proyek.proyek

pembangunan.

Oligarki totaliter.

Ada kekhususan kepada rezim totaliter tradisional, seperti

rezim fasis diJerman dan Italia dahulu serta rezim nasionalis

Jepang sebelum perang dunia II. Rezim ini tidak mentolerir
ada kekuasaan lain di sampingnya. Elit politiknya
mempunyai ideologi yang konsisten dan terperinci dan
menjabarkan sistem pemerintahannya.

Oligarki tradisional.

Sistem politik ini peningggalan dari kebudayaan
pramodern. Elit dinasti dapat bertahan lama karena dapat
menghindar dari penjajahan, seperti Ethiopia. Kekuasaan

raja mendapat pengesahan karena tradisi, aparat negara

terbatas kewajibannya, desa-desa tidak mendapat perhatian

dan takbanyak mendapat pengaruh. Pengangkatan jabatan

atas pertimbangan pribadi.
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Rezim berasal dari kata regime yang berarti a form or s)srem

of government, a" gouerrlment in power. Oleh karena itu istilah
rezim konteks sebagai bentuk, sistem pemerintahan atau ke-
kuasaan dalam pemerintahan, yang cenderung diartikan dengan
individu atau kelompok indlvidu yang berkuasa di dalam negara.

Sehingga istilah rezim menjadi bervariasi, seperti rezim politik,
rezim militer, rezim ekonomi politik.

Dalam pengertian populernya, rezim seringkali diartikan
sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara.
Seperti rezim Marcos, rezim Polpot. Dalam pengertian ilmiahnya,
seperti yang dirumuskan oleh Stephen D Krasner, rezim lebih
dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan
dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut olehpenguasa
sebuah negara (Lawson, 1991). Dalam pengertian yang kedua,
rezim bisa otoriter, demokratis atau variasi di antara keduanya.
Perubahan rezim berarti perubahan prinsip, norma, aturan dan
prosedur pengambilan keputusan ini (Budiman, 2002).

Dengan konteks yang sama, Duverger (1996), meng-
emukakan rezim politik sebagai bagian lembaga politik yang
fokus pada kekuasaan, organisasinya, pengalihan, pelaksanaan,
legitimasi dan seterusnya. Di rnana rezim politik ini rnemekarkan
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struktur-struktur kelembagaan yang khusus dalam kehidupan

politik negara dan masyarakat.

Oleh karena itu menurut Duverger (1996), rezim politik

tidak muncul begitu saja dalam negara. Karakteristik rezim

politik sangat dipengaruhi faktor-faktor kondisi di sekitarnya,

seperti ekonomi dan budaya. Secara khusus dalam kerangka

rezim ekonomi politik terdapat dua pandangan yang berbeda,

yaitu sebagai berikut:

Pertama, perspektif Marxis yang mengatakan bahwa setiap

rezim mencerminkan sistem produksi suatu masyarakat, yang

pada hakekatnya didefinisikan dengan sistem pemilikan. Jadi

adanya keterkaitan sistem produksi dan sistem pemilikan yang

dilahirkan oleh suatu rezim. Sehingga perspektif Marxisme

membedakan, terutama 4 (empat) jenis negara: negara budak

pada masa purba, negara feodal, negara boujuis dan negara

sosialis. Di mana masing-masing sesuai dengan modus produksi

dan sistem pemilikan dalam jenisnya yang khusus. Setiap "jenis"

negara dibagi-bagi lagi menjadi beberapa "bentuk" negara

atau rezim politik: despotisme timur, tirani atau republik di

dalam negara budak; seignories atau monarkhi-monarkhi
yang disentralisir di daiam negara feodal; demokrasi barat atau

rezim fasis di dalam negara-negara bourjuis. Sistem Soviet

dan demokrasi rakyat di. dalam negara-negara sosialis. Sebagai

contoh sistem produksi zaman tengah, yang didasarkan pada

teknik-teknik primitif dan teknik pertanian yang tersebar luas,

yang rnelahirkan pertentangan antara para pemilik tanah dan

budak budak. Sistem tersebut bergerak melalui dua fase yang

Iuas. Pada mulanya, dia berkembang dalam kerangka ekonomi

tertutup, di mana setiap seigniori memenuhi kebutuhan sendiri,

I
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yang prakteknya menyiapkan semua kebutuhan hidup bagi
mereka yang hidup di wilayah tersebut melalui pertukaran
dan perdagangan secara sederhana. Kekuasaan akan didesen-
tralisasikan dikalangan seignior, yang dihubungkan dengan
hirarkhi sosial yang ketat.

Kedua, perspektif liberalis yang mengatakan bahwa rezim
lebih berhubungan atau terkait dengan tekno - ekonomik. Di
mana teknologi (industrialisasi) menjadi faktor penring dalam
pembangunan ekonomi dan politik negara. Diasumsikannya
teknologi (industrialisasi) sebagai kekuasaan ekonomi yang ber-
pisah dengan kekuasaan politik dan tidak dapat diintervensi
kekuasaan politlk. Namun secara tidak langsung kekuasaan
ekonomi mendorong pengembangan dan pertumbuhan ke-
kuasaan politik. Sebagai contoh ekonomi kapitalis atau semi
kapitalis, menunjukkan firma-firma dimiliki secara pribadi, yang

semuanya bersifat "pusat-pusat keputusan" y".rg otonom, yang

kurang lebih bebas dari negara. Pemilikan pribadi terhadap alat
alat produksi dengan demikian mengarah kepada struktur sosial
pluralistik, yang pada gilirannya tercermin di dalam bidang
polttik.

Kedua perspektif di atas dalam perkembangannya saling
bersinggungan untuk menjadi dominan, yang akhirnya meng-
arah pada bentuk tatanan-tatanan yang formal, seperti bentuk
negara kapitalis (liberalis) dan bentuk negara sosialis (Marxis).
Memang kedua perspektif ini dalam realitasnya memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengacukan
pemikiran mengenai pembangunan sebuah negara melalui
keberadaan rezim ekonomi politik.
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Sehingga memunculkan perspektif lainnya dalam meng-

klasifikasikan rezim ekonomi politik, yaitu perspektif sistem.

Lane & Ersson (2002) mengemukakan dengan ada beberapa

cara untuk menyusun klasifikasi sistem dari sudut pandang

ekonomi politlk. Dalam kepustakaan Ilmu Ekonomi yang paling

banyak penganutnya (mainstream), fokus utamanya diletakkan
pada konsep dari suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi di-
artikan dengan serangkaian mekanisme dan institusi dalam

membuat dan menerapkan keputusan-keputusan yang me-

nyangkut soal produksi, pendapatan dan konsumsi pada suatu

wilayah geografis tertentu (Lindbeck, 1977).

Berdasarkan identifikasi semacam ini, maka suatu sistem

ekonomi (ekonomi politik) suatu negara meliputi tidak hanya

intuisi-intuisi ekonomi tradisional seperti hak milik dan pasar,

melainkan juga pernyataan secara tegas atas wilayah geografis

dan jangkauan mekanisme alokasi sumber daya publik, khu-
susnya alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah,

terutama atas barang-barang publik. (barang publik adalah

berbagai barang yang bias dimanfaatkan oleh siapapun, misalnya

taman umum, jalan raya, angkatan kepolisian dan lain-lain).
Yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme dan institusi
redistribusi pendapatan, termasuk institusi-institusi politik. Jadi
dalam membicarakan rezim-rezim ekonomi politik, bisa saja

kita mengacu kepada berbagai cara di mana pasar, pemerintah,

institusi-institusi pemilikan serta program-program publik
melebur untuk membentuk alokasi anggaran dan redistribusi

nasional di berbagai negara.

Kemudian Gregory dan Stuart dikutip Lane & Ersson

(2007), membuat 4 (ernpat) aspek dan 2 (dua) sisi untuk

I
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membedakan berbagai sistem ekonomi yang ada di negara,

sebagai berikut:
(1) organisasi pembuatan keputusan: terdiri dari dua sisi,

yakni sentralisasi dan desentralisasi;

(2) penyediaan informasi dan koordinasi: terdiri dari dua

sisi, yakni lewat pasar atau perencanaan pemerintah;
(3) hak kepemilikan: terdiri dari dua sisi, yakni pribadi dan

umum, atau pemilikan kooperatif yang memuat unsur-

unsur dari kepemilikan pribadi dan umum; serta
(4) sistem insentif; terdiri dari dua sisi, yakni moral dan

materil.

Berdasarkan kategori ini sehingga diklasifikasikan rezim

ekonomi politik dalam 3 (tiga) klasifikasi: kapitalisme, sosialisme

pasar dan sosialisme terencana.

Selanjutnya pendapat lainnya dari Gasti[, yang mengklasifi-

kasikan sistem ekonomi politik ke dalam 5 (lima) klasifikasi

sebagai berikut:
(1) sistem kapitalis: dalam sistem ini terdapat kebebasan

ekonomi yang seluas-luasnya, dan pemerintah sangat

membatasi intervensi atau campur tangannya terhadap

mekanisme pasar;

(2) etatisme kapitalis (capitalist statist): dalam sistem ini
pemerintah cukup banyak melakukan intervensi ter-
hadap pasar dan secara langsung mengani sejumlah
besar kegiatan ekonomi, namun pemerintah sampai

batas tertentu tetap mengakui fungsi pasar dan hak-hak
milik perorangan;

(3) kapitalis campuran: di sini pemerintah aktif me-
nangani redistribusi pendapatan, mengintervensi
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serta meregulasi (mengatur) mekanisme pasar secara

langsung, namun jumlah sumber daya yang dialokasikan

melalui anggaran pemerintah tidak merampas porsi

mayoritas dari perekonomian nasional;

sosialis campuran: kebebasan ekonomi sampai batas

tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif
individu juga diakui, namun pemerintah memiliki
peran yang dominan dalam perekonomian sehingga

sistem ini sudah termasuk sistem sosialis; serta

sistem sosialis: di sini pemerintah praktis menguasai dan

mengendalikan segenap kegiatan ekonomi, sedangkan

hak milik, kebebasan pasar serta inisiatif ekonomi

individu sangat dibatasi, atau bahkan ditekan.
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R - S merupakan simbol untuk sebutan istilah rent seekers.

Istilah rent seekers muncul sebagai sebab akibat dari kegiatan-
kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Kebiasaannya rent
seekers ini terjadi pada negara-negara berkembang atau yang
memulai maju, dimana aparatus birokrasinya tidak bermental
kuat dalam menghadapi para rent seekers ini.

Secara leterlec Bahasa Inggrisnya, renr diartikan dengan
sewa dan seekers diartikan dengan pencari atau pemburu.
Apabila dipadukan secara lengkap rent seekers artinya pencari
atau pemburu sewa. Renr di sini didefinisikan sebagai selisih
antara nilai pasar dari suatu "kebaikan hati" birokrasi dengan
jumlah yang dibayar oleh si penerima renr kepada birokrasi atau
pemerintah secara pribadi.

Menurut Philippus &Aini (2004),Kaum kapital yang men-
coba menjalin hubungan dengan birokrasi dalam rangka untuk
memperoleh keuntungan bisnis dapat disebut pemburu rente
(rent seekers). Hal ini 'disebabkan mereka mencari peluang-
peluang untuk menjadi penerima renre yang diberikan oleh
birokrasi dengan cara menyerahkan sumber dayanya, me-
nawarkan proteksi atau memberi wewenang tertentu yang
diaturnya.

RentSeekers I Bl



Saat ini rent seekers menjadi sebuah pendekatan utuk me-
nilai apakah negara tersebut sejahtera atau tidak sejahtera.
Namun menurur Philippus & Ainl (2004), fenomena rent seeker s

kadang-kadang diciptakan pemerinrah secara sengaja, dengan
dalih tujuan untuk mengekang kompetisi lewat pasar dan alasan

melaksanakan pembangunan ekonomi secara nasional.

Sebenarnya keberadaan rent seekers sangat merugikan para

pelaku ekonomi maupun masyarakat luas. Pengusaha ekonomi
yang kreatif akan terabaikan dan tersingkir dalam kegiatan
ekonomi, hal ini dikarenakan pengusaha ini tidak dilindungi
fasilitas regulasi pemerintah dan lama kelamaan dianggap

sebagai pesaing oleh pengusaha rent seekers, sehingga yang

lama kelamaan pengusaha ini akan mengalami kemunduran-
kemunduran usaha.

Sementara masyarakat luas yang mengkomsumsi produk

akan menerima produk yang seadanya atau tidak memuaskan,

karena dominasi pengusaha tersebut yang sangat leluasa tanpa

adanya kompetisi, sehingga lama kelamaan hal ini berefek luas

terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat.

Akibat lainnya dari keberadaan renr seekers, akan muncul
kelompok-kelompok pengusaha yang berrnental manja atau
jago di kandang, hidup berekonomi terbiasa difasilitasi regulasi

pemerintah, sehingga akhirnya tidak memiliki pengalaman ber-

saing dan tidak berani bersaing secara internasional.

Menurut Kunio (1990), Asia Tengara merupakan ladang
subur bagi tumbuhnya rent seekers. Kebanyakan Negara Asia
Gnggara merupakan tergolong negara-negara berkembang yang

baru mernulai pertumbuhan ekonomi dengar-r cara mendorong
munculnya kaum kapital.

I
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Di wilayah Asia Gnggara para kaum kapital ini memang

diciptakan oleh negara (penguasa pemerintah), yang tujuan
awalnya untuk percepatan pembangunan, namun dikarenakan
kedekatan hubungan ini para kaum kapital ini mencari jalan
praktis dan pintas memajukan usahanya melalui kegiatan renr

seekers.

Perkembangan para renr seekers di wilayah Asia Tenggara
diidentifikasi beragam istilah. Seperti di Thiwan disebut dengan
istilah kapitalis gembel, di Filipina disebut dengan istilah
kapitalis konco, di Muangthai disebut dengan istilah kapitalis
birokrat, dan di Indonesia disebut dengan istilah kapitalis kroni.

Kunio (1990), menggambarkan pekembangan kapitalis
di Asia Tenggara dengan istilah kapitalis semu, dimana para

kapitalis ini bukan benar-benar seorang kapitalis seperti di
Negara Barat. Kapitalis ini semu dikaenakan besembunyi dibalik
kekuasaan penguasa negara.

Adapun klasifikasi kapitalis pemburu rente (renr seekers) di
wilayah Asia Gnggara, adalah sebagai berikut:
1. Kapitalis keraton; di Malaysia dan Indonesia ada keluarga

keraton yang tejun dalam dunia bisnis, yang melibatkan
para sultan. Di Malaysia, sembilan dari belas negara bagian
mempunyai sultannya masing-masing dan mereka mem-
punyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan
sultan di Indonesia. Para sultan di Malaysia menjalin
hubungan dengan,kapitalis Cina dan bumi putra, yang
bertindak sebagai penerima penghasilan rerap (rentier)
daripada sebagai kapiralis. Dan dalam beberapa kasus
investasi, dikelola langsung oleh keluarga dan staf. Di
Thailand pada masa monarkhi absolut tahun l93Z tak
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ada pemisahan yang jelas antara pemerintah dan keraton.

Pada masa itu mendekati raja untuk memperoleh bantuan

keuangan menjadi hal yang biasa. Di masa itu raja meng-

ambil inisiatif dalam pembentukkan perusahaan. Ketika

monakhi absolut diganti dengan sistem konstitusi rumah

tangga keraton dipisahkan dari pemerintah, dan saham-

saham perusahaan ditempatkan dalam Biro Harta Raja

(BHR). BHR ini memegang saham mayoritas pada Siam

Commercial Bank dan Siam Coment CO.

Keluarga presiden; ini terjadi di Indonesia dan di Filipina.

Di Indonesia masa presiden Soeharto melakukan investasi

bisnis, khususnya dengan perusahaan millk Liem Sio

Liong. Keluarga presiden Soeharto baik dari fihak istri
dan anak-anaknya bekerja sama dengan pengusaha sukses

atau mendirikan perusahaan sendiri yang sebagian besar

di lalankan oleh orang lain. Di Filipina, keluarga presiden

Marcos memgang saham perusahaan-perusahaan besar di

Filipina.

Kapitalis konco; para kapitalis konco adalah usahawan

sektor swasta yang memperoleh keuntungan sangat besar

dari hubungan eratnya dengan kepala negara. Di Indonesia

group Liem Sio Liong dan Bob Hasan dll, sedangka di
Filipina kawan dekat presiden Marcos dan istrinya (lmelda),

yang banyak menjalin hubungan bisnis.

Kapitalis birokrat; istilah kapitalis birokrat di ciptakan

sehubungan dengan situasi di Negara Cina dan sejak

itu memperoleh beberapa arti yang berbeda. Di sini
kapitalis birokrat didefinisikan sebagai: Pertama, mereka

I
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yang memenuhi syarat sebagai kapitalis birokrat pernah
memegang atau masih memegang jabatan birokrat, yang
mereka gunakan untuk akumulasi modal awal. Kedua,
mereka yang tidak lagi memegang jabatan birokrat tetapi
masih mempertahankan hubungan yang erat dengan
pemerintah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Ketiga,
mereka yang mempunyai bisnis sendiri dan menjalankannya
seperti yang dilakukan kapitalis lain. Banyak pewira militer
dari kapitalis birokrat, sesudah pensiun menambah uang
pensiun sering menjalin hubungan dengan pengusaha

Cina dan memperoleh pendapatan yang menarik dengan

mendapatkan fasilitas dari para mitra mereka. Mereka
bertindak sebagai rentier daripada kapitalis.

Politisi yang beralih menjadi kapitalis; tidak banyak politist
yang menjadi kapitalis. Alasannya dibatasi dan pendidikan
atau sikap mental yang sungkan terjun dalam dunia bisnis.
Namun pengecualian di Filipina, banyak politisi yang terjun
dalam dunia bisnis.

Kapitalis yang menjadi politisi; di Filtptna banyak kapitalis
yang beralih menjadi politisi. Di Indonesia banyak peng-

usaha pribumi yang masuk dalam dunia politik, seperri TD
Pardee dll.

Kapitalis lain yang berkoneksi dengan pemerintah;
kategori ini mencakup semua kapitalis lain yang mempunyai
koneksi dengan pemerintah dan memanfaatkannya untuk
kepentingan bisnis. Pemerintah memberikan suatu hak
monopoli, konsensi kayu gelondongan atau penam-
bangan, atau licensi yang banyak diincar oleh pengusaha,
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memberikan proteksi atas kompetisi asing, batuan keuangan

dan kotrak yang besar dari pemerintah, memberikan
pertimbangan khusus pada reklasifikasi hak guna tanah

atau menjual harta pemerintah dengan harga konsensi.

Mereka yang mempunyai koneksi dengan pejabat tinggi
pemerintah ini siap memanfaatkan hak-hak istimewa dari
pemerintah, sehingga memperoleh banyak keleluasaan

yang pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam ka-

tegori kapitalis koneksi ini adalah: Pertama, mereka yang

tidak mempunyai ikatan darah dengan presiden atau

keraton, Kedua, tidak seperti konco, mereka tidak me-

nikmati hubungan yang akrab dengan kepala negara,

dalam hal yang ekstrem mereka mempunyai hubungan

yang istimewa dengan pemerintah pada awal karier mereka,

Ketiga, mereka yang pernah menjadi birokrat atau politisi

profesional, mereka memulai karier melalui sektor swasta

dan membangun koneksitas dengan pemerintah dalam

kapasitas tidak resmi. (Kunio, 1990).
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Otoriter birokratik merupakan konsep pemikiran yang

dilahirkan oleh Guillermo O'Donnell dan D Collier, ketika
mengamati dan mengkaji fenomena.fenomena negara-
negara Amerika Latin (Brazil, Argentina, Chile, Meksiko
dan sebagainya), yang mendesaian pembangunan negaranya

berdasarkan pada dominasi kekuasaan negara yang berorientasi

kapitalisme.

O'Donnel dan Collier berusaha menjelaskan pemunculan

negara-negara otoriter birokratik di Brazil, Argentina, Chile,
Meksiko dan sebagainya, dengan titik tolak proses modernisasi
yang ditulang punggungi oleh industrialisasi yang merupakan

dasar pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Bahwa
negara-negara otoriter birokratik itu muncul setelah terjadinya
proses deepening industrialisasi yang berjalan akibat kegagalan

s tr a te gi irnp or t sub stirution indus tr ializarion ( I S I ) .

Negara-negara otoriter birokratik muncul sebagai salah satu

konsekuensi strategi industrialisasi baru yang lebih berorientasi
pada ekspor. Strategi baru ini memerlukan beberapa prasyarat,

yaitu: diperlukan akumulasi modal besar dari dalam dan luar
negeri, pasaran dalam dan luar negeri yang besar, teknologi
yang semakin sophisticated, dan kestabilan politik dalam jangka
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waktu yang panjang. Untuk itu semua, diperlukan adanya suatu

kekuatan politik yang mampu memberi jaminan bagi terciptanya

stabilitas politik serta mampu mengantisipasi gejolak-gejolak

sosial, ekonomi dan politlk, baik dalam skala nasional maupun

dalam skala internasional (Haryadi, 1997).

Selintas pandang mengenai kebilakan ISI, memang banyak

negara-negara berkembang awal mulanya menerapkan atau

tertarik dengan kebiiakan ISI, alas an dasar pemikiran ISI, yaitu:

(1) pengembangan indr.rstri substitusi impor akan membuahkan

hasil yang cepat oleh karena ini memungkinkan pengusaha-

pengusaha dalam negeri dapat segera menggarap pasaran dalam

negeri yang sudah ada yang ditunjukkan oleh volume impor

barang -barang sebelum pengembagan industri-ndustri subs-

titusi impor ini. (2) substitusi impor akan menimbulkan peng-

hematan devisa, dan bersamaan dengan itu memperbesar nilai

tambah di dalam negeri (Arief ; 1990).

Namun kebiiakan ISI lni mengalami kegagalan dalam

prakteknya karena ternyata strategi industrialisasi ISI tidak

terintegrasi dengan ekonomi dalam negeri, yang kebanyakan

penduduknya menggantungkan hidup pada sector pertanian

dan strategi industrialisasi ISI lebih menguntungkan pemilik

modal.

Pada awalnya otoriter birokratik ini menjadi semacam

model bagi negara-negara berkembang, yang sedang mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi domestik sebagai akibat

dari kegagalan ISI. Sehingga model negara ini dipratekkan luas

hampir di semua negara-negara dunia ketiga. Model negara

otoriter birokratik ini merupakan sebuah kerangka teoritis
yang mencoba menolak, mengantisipasi dan rnengkritik model

I
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negara-negara kapitalistik yang sangat berorientasi modernis
dalam pembangunan negara.

Di mana model negara-negara kapitalistik yang beorientasi
modernis dianut atau digunakan oleh negara-negara maju,
yang bagi negara berkembang sangat tidak cocok model ini
diterapkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, ekonomi
dan politik dalam negara masing-masing. Dirambah lagi kondisi
ekonomi dunia yang dikuasai oleh negara-negara maju ini.

Akhirnya, model otoriter birokratik menjadi semacam
alternatif dalam desaian ekonomi politik sebuah negara. Di mana

awal perkembangannya model ini menunj ukkan keberhasilan-
keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi negara.

O'Donnell dalam Hikam 1999, mengemukakan dalam
model otoriter birokratik negara telah muncul sebagai sebuah

kekuatan politik yang tidak hanya "relarif mandiri" berhadapan
dengan faksi-faksi elit pendukungnya serta masyarakat sipil
(civil society), tetapi ia telah menjadi kekuatan dominan yang

mampu mengatasi keduanya. Ini disebabkan antara lain karena
otoriter birokratik memang diciptakan terutama untuk me-
lakukan pengawasan yang kuat terhadap masyarakat sipil,
terutama dalam upaya mencegah massa rakyat di bawah dari
keterlibatan politik yang terlampau aktif agar proses akselerasi
industrialisasi tidak rerganggu. Negara, dengan demikian,
tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik raksasa yang terpadu,
dinamis, menyebar, repiesif, birokratis dan teknokratis.

Secara sederhana O'Donnell dikutip Philipus &Aini (2004),

menggambarkan 5 indikator dari rezim ororiter birokrtik, yaitu:
1. Tidak belakunya hipotesis modernisasi dengan demok-

ratisasi;
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2.. Negara sebagai variable penting untuk melaksanakan
perubahan tanpa dipengaruhi oleh kekuatan sosial lainnya;

3. Militer sebagai lembaga pendukung ekonomi, yang se-

benarnya untuk memperkuat posisi militer sendiri dalam

mewujudkan negara yang kuat;

4.' Pentingnya koalisi antara kekuatan dominan yang men-

dukung rezim tersebut;

5. Memasukkannya variabel internasional.

Negara merupakan suatu hubungan dominasi sosiai. Di
mana negara mendukung dan mengorganisasikan berbagai hu-

bungan dominasi ini melalui lembaga yang biasanya mempunyai

monopoli atas sarana pemaksaan (coerciun),dalam suatu wiiayah

tertentu. Negara-negara itu pada umumnya dianggap memiliki
hak yang sah untuk menjamin sistem dominasi sosial.

Menurutnya tipe negara ini adalah tipe negara kapitalis.

Negara kapitalis yang mempertahankan dan melembagakan

dominasi kelas, dalam arti bahwa secara prinsipil dominasi ini
berakar dalam suatu struktur kelas yang pada gilirannya mem-

punyai landasan di dalam operasi dan reproduksi hubungan
produksi kapitalis.

Namun otoriter birokratik lebih dlsebut sebagai negara

kapitalis pinggiran, yang menggabungkn hubungan dialektis
antara aspek teknokratik, birokrasi, militer dan pengusaha

domestik untuk melakukan proses industrialisasi, melalui
peningkatan produksi barang manufaktur dengan jalan

kerjasama dengan perusahaan asing dan modal asing serta

menerapkan kebijakan-kebilakan ekonomi yang ortodoks.
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Ternyata dalam proses industrialisasi membawa akibat
semakin besarnya peran yang diemban oleh para teknorat
dalam proses sosial. Mereka semakin diperlukan tenaga dan
keahliannya dalam sektor-sektor birokrasi umum (baik sipil
maupun militer) dan swasra. Ciri khas kaum teknokrat adalah
bahwa mereka ini tidak tertarik dengan aktivitas polirik dan
umumnya kurang perhatian terhadap keaktifan politik massa

rakyat, yang bagi mereka hanya menjadi "kedala-kendala
bagi pertumbuhan ekonomi". Ideologi kaum teknorat adalah
profesionalisme (menurut Stepand), yang lebih condong
mendukung intervensi militer dalam kegiaran-kegiatan politik,
ekonomi dan sosial. Para teknorat tersebut dengan demikian
amat mudah menjalin suatu hubungan koalisi dengan militer
dan atau kelompok bourjuis nasional yang pada akhirnya
merupakan tulang punggung sistem negara otoriter birokratik
(Hikam, 1999).

Menurut O'Donnel (1992), negara pertama-tama dan
terutama merupakan suatu hubungan dominasi yang meng-
artikulasikan komponen-komponen masyarakat sipil secara
tidak adil/rnerata, yang mendukung dan mengorganisasi ke-
mampuan sistem dominasi sosial yang ada. Yang membuat
dukungan ini efektif adalah perwujudan objektif dari negara
yaitu lembaga-lembaga dan hukumnya. Lembaga-lembaga
negara ini tampil sebagai agen yang memperjuangkan dan
melindungi kepentingan umum dari "kita" (poeblo), yang
mengatasi faksionalisme dan antagonisme di masyarakat sipil.
Negara sangat melindungi kepentingan bangsa (warga negara/
lo popular), yang sebagai subyek (pelaku) sekaligus memiliki
hak istimewa yang tidak dapat dibantah. Hal ini dilakukan
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karena berkembangnya aktivitas politik massa yang tinggi, yang

disebabkan adanya j urang ketidakadilan dan ketidakmerataan

di masyarakat akibat industrialisasi dengan aktivitas tuntutan,

demonstrasi dan pemogokan, yang diprediksikan dapat meng-

gangu kebilakan-kebi3akan ekonomi yang ortodok tersebut.

Sehingga melalui lembaga-lembaga negara ini aktivitas politik
masyarakat dibungkam atau dihentikan.

Sehingga di dalam kerangka korporatisasi negara demikian,

dapatlah diperkirakan bahwa peranan militer, birokrasi dan para

teknorat amat menonjol. Kelompok militer jelas akan mampu

memberikan jaminan keamanan bagi negara karena monopolinya

terhadap alat-alat memaksa, sementara birokrasi yang meluas

akan menopang, kemampuan administratif dan organisatoris

bagi kepentingan pengawasan oleh negara. Sementara itu para

teknokrat siap memberikan jasa-jasa keahlian mereka dalam

bidang-bidang teknologi dan manajemen yang amat diperlukan

bukan saja dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi

tetapi juga dalam rangka pengendalian dan pengawasan proses-

proses sosial. Thk pelak lagi, munculnya aliansi segi tiga antara

militer, birokrasi dan teknorat menjadi salah satu cirri yang

kurang lebih merata di dalam negara otoriter birokratik, ciri
lain yaitu adanya dukungan borjuis nasional dan kapital inter-

nasional (Hikam, 1999).

Kemudian dalam hubungan ini, peran yang dimainkan
oleh kelompok bourjuis'nasional sebagai penengah antara

negara dan investor asing menjadi penting. Kelompok tersebut

mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memelihara

stabilitas ekonomi dan politik dalam negara otoriter birokratik.
Kenyataanini muncul karena ternyata hanya kelompok inilah

I
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yang mampu bermain dan mengatasi konflik kepentingan
antara negara dan pemilik kapital internasional. Dalam konflik
semacam ini, negara mempunyai dua kepentingan: di satu fihak
ia memerlukan dukungan modal dari kapital internasional untuk
memlihara kesinambungan pertumbuhan dalam jangka panjang,

tetapi di fihak lain ia senantiasa menghadapi keharusan untuk
memperkecil pengaruh modal asing agar supaya stabilitas dalam

masyarakat tetap terjaga seiring dengan proses pertumbuhan

kapitalisme domestik (O, Donnel dalam Hikam, 1999).

Negara birokratik authoritarian adalah suatu tipe negara

otoriter yang ciri-ciri utamanya, adalah sebagai berikut:
1. Negara yang menjamin dan mengorganisasi dominasi yang

dilaksanakan melalui struktur kelas yang tunduk di bawah

struktur yang lebih tinggi yaitu kaum bourjuis yang sifatnya

sangat oligopolis dan transnasional. Dengan kata lain basis

sosial utama dari negara BA adalah struktur bourjuis ini;

7. Dari segi kelembagaan, ia terdiri dari organisasi-organisasi

yang memberikan peranan yang menentukan baik bagi

struktur yang menggunakan sarana pemaksa maupun bagi

mereka yang berusaha untuk mencapai "normalisasi eko-

nomi". Peranan khusus yang diemban oleh dua kelompok
ini memperjelas dua tugas utama kelembagaan, yang harus

dilaksanakan oleh negara BA: yaitu pemulihan ketertiban
dalam masyarakat melalui cara pembendungan partisipasi
politik rakyat, di satu fihak dan normalisasi ekonomi, dilain
fihak;

3. Negara sebagai suatu sistem eksekusi politik dari sektor
rakyat yang sebelumnya dibiarkan berperan aktif secara
politik disingkirkan dan dikontrol secara ketat untuk
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meniadakan peranannya dalarn arena politik nasional.
Penyingkiran secara politik ini di capai dengan menghan-

curkan atau merengut sumber-sumber (terutama yang

diwujudkan dalam organisasi kelas dan gerakan politik)
yang mendukung proses pengaktifan ini. Di samping itu
penyingkiran ini diarahkan oleh hasrat yang kuat deter-

minasi untuk memaksakan suatu "tata tertib" tertentu
kepada masyarakat dan menjamin kelanggengannya. Thta

tertib ini dilihat sebagai suatu syarat yang perlu untuk
memperkokoh dominasi sosial yang dijamin oleh rezim BA.

Setelah perekonomian mengalami normalisasi "tata tertib"
itu bermanfaat untuk memulai kembali pola pertumbuhan

ekonomi sangat terkondisi oleh pengaruh transnasional dan

dicirikan oleh distribusi sumber-sumber secara timpang;

Penyingkiran ini mengambil bentuk penindasan terhadap

warga negara dalam makna ganda, seperti yang telah di-

uraikan di atas.penindasan ini terutama mencakup pem-

bubaran lembaga-lembaga demokrasi politik. Juga termasuk

ke dalamnya penolakan terhadap prinsip lo popular. Ada
larangan (dengan paksaan) untuk memperlakukan pen-

duduk sebagai pueblo, apalagi sebagai kelas. Penindasan

terhadap peranan kelembagaan dan saluran untuk menjang-

kau karakteristik demokrasi politik, terutama diarahkan
untuk menghapus peranan dan organisasi (partai politik
termasuk di dalamnya) yang berfungsi sebagai saluran untuk
memperoleh keadilan nyata yang dianggap tidak selaras

dengan pemulihan ketertiban dan normalisasi ekonomi;

Suatu sistem yang tidak mengikutsertakan sektor rakyat
dalam perekonomian dengan maksuC untuk mendorong
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pola akumulasi modal yang sangar timpang demi ke-
untungan pemilik modal swasra yang oligopolisrik dan
beberapa lembaga negara. Karena itu, ketimpangan yang

sudah ada dalam distribusi sumber-sumber masyarakat
semakin tajam;

BA berhubungan pula dengan transnasionalisasi struktur
produksi, yang dipromosikannya sehingga masyarakat
mengalami proses denasionalisasi lebih jauh lagi dalam hal
sejauh mana rezim BA itu rercakup dalam wilayah pengaruh

yang dimilikinya;

Melalui lembaga-lembaganya, berusaha "mendepolitisasi"
masalah-masalah sosial dengan menanganinya sesuai

dengan kriteria rasionalitas teknis yang dianggap netral
dan oblektif. Depolitisasi ini melengkapi larangan untuk
menuntut keadilan;

Dalam tahap awal ini, rezim politik negara BA-yang tidak
dibentuk secara formal tapi mudah diidentifikasi juga
menutup saluran-saluran demokrasi menuju pemerintahan.
Dalam konteks yang lebih luas rezim ini juga menurup
saluran-saluran yang mewakili kepentingan rakyat dan
kelas. Akses kepada kekuasaan dan pemerintahan hanya
terbatas bagi mereka yang berada pada puncak organisasi
besar (publik maupun swasta) terutama angkatan bersenjara
dan perusahaan oligopolistik yang besar (O'Donnell, l99Z).
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H
Dalam karya klasik Yunani yang berjudul polis, demokrasi

adalah nama suatu konstitusi (sistem pemerintahan) di mana

masyarakat yang lebih miskin bisa menggunakan kekuasan

untuk membela kepentingan mereka yang acapkali berbeda dari

kepentingan kaum kaya dan para bangsawan. Aristoteles sendiri

berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang tidak begitu bernilai dan demokrasi memainkan peran

yang relatif kecil dalam perkembangan pemikiran politik
selanjutnya, khususnya karena Polybius dan penulis lainnya
melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan
bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang

dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi dan demokrasi bisa

stabil. Namun secara umum, saat itu demokrasi dianggap agresif

dan tidak stabil dan cenderung mengarah pada tirani (hal ini
tercantum dalam buku Plato yang berjudul Republik) (Kuper

&Jessica Kuper, 2000).

Kemudian ide demokrasi ini dikembangkan dalam konreks
sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil, dan politik liberal
dll di Eropa pada akhir abad ke 18 (delapan belas) dan ke 19

(sembilan belas). Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani,
yang terdiri dari kata demos: artinya rakyat dan kata Kratein:

Demokrasi dan Demokraiisasi [ ,,
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artinya memerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan
rakyat.

Secara harpiah istilah demokrasi biasanya didefinisikan
sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Berarti dalam
konteks demokrasi, pemerintah yang berkuasa atau kekuasaan

pemerintahan berasal dari rakyat, oleh karena itu pelaksanaan

kekuasaan pemerintahan harus mengacu pada kehendak rakyat.

Namun dalam perkembangannya istilah demokrasi ini
dianggap tidak dapat lagi menjelaskan kondisi kehidupan
sosial dan politik yang berkembang di masyarakat dikarenakan
persoalan politlk penguasa pemerintahan yang selalu meng-
gunakan istilah demokrasi yang dalam prakteknya diplintir
untuk kepentingan penguasa semata.

Istilah demokrasi ini dicap sebagai demokrasi tradisional,

yang kemudian digugat, direvisi dan dipertegas oleh sejumlah

ilmuan politik dalam rangka merelevansikan istilah demokrasi

tersebut dengan perkembangan kehidupan politik sekarang.

Dalam studi perintisnya,"Cap italism, Socialism, and D emo -

crac-y" Schumpeter misalnya menyatakan secara rinci kekurangan

dari apa yang diistilahkannya "teori demokrasi klasik"--- yang

mendefiniskan demokrasi dengan istilah-istilah "kehendak
rakyat" (the will of the people); "sumber dan tujuan kebaikan

bersama" (the commond good). Setelah meruntuhkan secara

efektif pendekatan itu, Schumpeter mengemukakan apa yang

ia namakan "teori lain mengenai demokrasi". Yaitu "metode

demokrasi", adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai

keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh
kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan
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kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyar" (Haryadi,

2001).

Selama beberapa waktu sesudah perang dunia II, berlang-
sung perdebatan antara para penganut aliran klasik yang ber-

keras mendefinisikan demokrasi berdasarkan sumber atau
tujuan dengan para teoritikus penganut konsep demokrasi
ala shumpeter berdasarkan prosedur yang jumlahnya semakin
banyak. Pada tahun 1970-an perdebaran itu berakhir, dan

Schumpeter keluar sebagai pemenangnya. Semakin banyak para

teoritikus manarik garis perbedaan yang tajam antara definisi-
definisi demokrasi yang rasionalistis, uropis, idealistis di satu

fihak, dengan definisi-definisi demokrasi yang empiris, deskriptif,

institusional dan procedural di fihak lain, dan menyimpulkan

bahwa hanya definisi dari tipe yang disebut terakhir yang

memberikan ketepatan analisis dan acuan empiris yang membuat

konsep itu bermanfaat. Diskusi-diskusi uum tentang demokrasi
berdasarkan teori normative telah sangat berkurang, paling
tidak dalam diskusi-diskusi ilmiah di Amerika, dan sigantikan
oleh upaya-upaya untuk memahami hakikat lembaga-lembaga

demokratis, bagaimana mereka berfungsi, dan alasan-alasan

mengapa mereka berkembang atau hancur. Upaya-upaya yang

banyak dilakukan adalah menjadikan "demokrasi" suaru kata
yang lebih banyak mengandung "akal sehat" dan lebih sedikit
unsur "emosi" (Dahl dalam Samuel Huntington, 1997).

Sejak 1970-an teoritisasi mengenai demokrasi yang lahir
banyak dipengaruhi oleh model Schumpeterian yang berbasis

pada institusinalis dan prosedural. Sebagai contoh apa yang
dikemukan oleh Przeworski (1991), bahwa gagasan mengenai
demokrasi sebagai suaru sistem untuk memproses dan mengelola

Demokrasidan Oemokratisasi I ,,



konflik dalam pemilihan umum, di mana partai politik yang

kalah dalam pemilihan urnum, dipersilahkan untuk ikut kembali

dalam putaran pemilu berikutnya adalah sebenarnya gagasan

Schumpeterian.

Ada 3 (tiga) hal sebenarnya yang menandai perbedaan

teorisasi masa kini dengan masa sebelum 1970 mengenai demok-

rasi, yaitu Pertama, teorisasi demokrasi yang berkembang tahun

1950-an dan 1960-an umumnya di dasarkan pada pengalaman

empirik Eropa Barat dan Amerika Utara. Di mana konsep-

tualisasi yang muncul dari pengalaman ini ternyata tidak banyak

membantu pemahaman mengenai demokratisasi menjelang

berakhirnya abad ke 20 ini; Kedua, penekanan yang lebih besar

pada variabel politik dan berkurangnya perhatian pada kondisi-

kondisi sosial yang mendukung proses demokratisasi; Ketiga,

bahwa proses demokratisasi berlangsung secara gradual dan

akomodatif (Mas'oed, 1994)

Kemudian demokrasi dalam pengertian sistem politik yang

dikembangkan suatu negara menurut Huntington (1997), sistem

politik disebut demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif
yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan

umum yang adil , jujur dan berkala dan didalanr sistem itu para

calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir

semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya.

Demokrasi merupakan sebuah paham yang menginginkan

adanya mekanisme pengawasan yang ketat dengan sanksi politik
yang jelas bagi penguasa politik (pemerintah). Keharusan adanya

pengawasan ini disebabkan karena demokrasi tidak rnempercayai

kebaikan hati seorang penguasa. Setiap penguasa, seperti

ungkapan Lord Acton, cenderung untuk menyelewengkan
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kekuasannya. 'STalaupun ia telah menyatakan niat baiknya,
seorang penguasa dapat saja dengan segera melupakan janjinya

dan menggunakan kekuasaan politik yang ada padanya untuk
memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi atau kelompoknya

dengan merugikan kepentingan rakyat banyak. lr,{ekanisme

pengawasan tersebut akan memaksa penguasa untuk berbuat

baik dan mencegahnya mengejar kepentingan pribadi/kelompok
(Raui 1998).

Dalam konteks ciri demokrasi, menurut Ebenstein (1967),

ada B (delapan) cirri utama konsep demokrasi, yaitu: (1)

empirisme rasional; (2) penekanan pada individu; (3) Negara

sebagai alat; (4) kesukarelaan; (5) hukum di atas hukum; (6)

penekanan pada cara; (7) persetujuan sebagai dasar dalam

hubungan-hubungan antar manusia; (8) persamaan semua

manusia.

Pada sisi lainnya, menurut Mayo (1965), mengemukakan
paling tidak ada 9 (sembilan) nilai yang mendasari demokrasi,

yaitu: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan
secara sukarela; (2) menjamin terselenggaranya perubahan

secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang beubah; (3)

menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur; (4)

membatasi pemakaian kekerasan secara minimum; (5) adanya

keanekaragaman; (6) tercapainya keadilan; (7) memajukan
ilmu pengetahuan; (B) kebebasan; (9) adanya nilai-nilai yang

dihasilkan untuk mengatasi kelemahan.

Berbagai ciri demokrasi di atas tidak berbeda secara prin-
sipil dan setiap butir saling melengkapi. Ciri demokrasi yang

bermacam-macam itu didasarkan atas 3 (tiga) konsep dasar

dalam demokrasi, yaitu kebebasan ffreedom), persamaan
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(equality) dan kedaulatan (soo,ereignity). Konsep kebebasan

menekankan pada kebebasan berbicara, berkumpul dan hak

suara dalam pemilu. Konsep persamaan menekankan pada

persamaan semua individu dalam politik, hukum, ekonomi
dan budaya. Sedangkan konsep kedaulatan menekankan pada

kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Konsep kebebasan dan persamaan merupakan fondasi

dari demokrasi. Kebebasan dan persamaan dianggap sebagai

sarana untuk mencapai kemajuan (goul, 1993). Kebebasan

berusaha akan memberikan hasil yang maksimal karena orang

yang bersangkutan akan mengerjakan usaha tersebut secara

sungguh-sungguh sehingga kemungkinan untuk berhasil

adalah lebih besar. Bagian yang tidak terpisahkan dengan ke-

bebasan adalah kekuasaan penguasa politik. Ide kebebasan

pada mulanya memang diaiukan untuk membatasi kekuasaan

monarkhi absolut di Eropa Barat, semenjak awal abad ke 16

hingga berkembangnya kebebasan berkaitan dengan peng-

awasan terhadap pengawasan kekuasaan pemerintah oleh

rakyat. Sampai sekarang pun demokrasi masih diyakini sebagai

sebuah mekanisme politik yang mampu melindungi kebebasan

rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk
melindungi rakyat dalam menikmati kebebasan tersebut. Harus

pula dicatat di sini bahwa kebebasan yang dimaksud adalah

kebebasan yang terbatas, bukan kebebasan mutlak, karena

pen'rerintah yang bertugai mengatur masyarakat telah memberi

batasan-batasan terhadap kebebasan setiap warga masyarakat.

Inilah alasan yang mengharuskan pengawasan oleh rakyat

terhadap pemerintah (Lipson, 1964).
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Persamaan semua individu adalah sebuah konsep yang

menentang adanya perbedaan-perbedaan yang didasarkan
atas kelahiran dan faktor-faktor kultutal. Konsep persamaan

(equality) mengacu pada terbukanya kesempatan yang sama

bagi setiap orang untuk mengembangkan diri sesuai dengan
kemampuannya. Perbedaan-perbedaan yang muncul di antara
warga masyarakat setelah memperoleh kesempatan yang sama

dianggap sebagai hal yang wajar karena manusia memang

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena
itu persamaan merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya

bagi kemajuan setiap orang tanpa memandang apapun.

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan rakyat atau rakyat
yang berkuasa untuk menentukan penyelenggaraan negara oleh
fihak pemerintah. Rakyat melalui kekuasaannya menyuruh
pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat melin-
dungi dan melayani kepentingan rakyat.

Perwujudan konsep kedaulatan rakyat dalam dunia politik
yang nyata adalah dipegangnya kekuasaan legislatif oleh lem-
baga pewakilan rakyat (parlemen). Dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut, parlemen bekerjasama dengan lembaga

eksekutif (pemerintah) sehingga kebijakan pemerintah yang

setepat-tepatnya dapat dihasilkan. Di samping itu, parlemen
juga dapat menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap
tindak tanduk lembaga eksekutif sehingga penyimpangan-
penyimpangan terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat dapat
dicegah. Bila dilanggar lembaga legislatif dapat menjatuhkan
sanksi terhadap pemerintah dalam bentuk jatuhnya kabinet
atau turunnya presiden dari jabatannya (Rauf, 1998).
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Dari perspektif lainnya menyimpulkan, bahwa gagasan

tentang demokrasi menjabarkan kekuasaan dan signifikansinya

dari gagasan tentang penentuan nasib sendiri; hal ini berarti
warga negara sebagai bagian dari anggota komunitas politik
seharusnya dapat memilih secara bebas, kondisi-kondisi dari
perkumpulan atau asosiasi milik mereka sendiri, dan bahwa

pilihan mereka seharusnya mengandung legitimasi paling
tinggi dari bentuk dan arah suatu masyarakat politik (polity).

Suatu kerangka kerja yang fair (fair framework) guna mengatur

komunitas salah satunya adalah pemilihan yang bebas. Bila
demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat determinasi atas

keputusan-keputusan publik oleh anggota komunitas politik
yang sederajat dan basis pembenarannya, terletak pada promosi

dan peningkatan otonomi bagi individu, baik sebagai warga

negara maupun bagi kolektivitas itu sendiri. Hal-hal tersebut

melibatkan kemampuan untuk berunding, mengadili, memilih

dan berbuat (atau tidak berbuat) di atas perbedaan-perbedaan

yang mungkin di dalam kehidupan privat sebagaimana dalam

kehidupan publik; mendukung kebaikan demokrasi, atau dalam

istilah Rousseau, conlmonsood (Held, 1998).

Dalam konteks demokrasi modern ini, Tornquist (1999),

mendefinisikannya dengan kedaulatan rakyat dalam persetujuan

dengan prinsip-prinsip persamaan jaminan konstitusl politik
antar warga negara atau anggota independen. Kemudian ben-

tuk-bentuk demokrasi modern itu sendiri pada saat sekarang

menurut Sklar dikutip Syarbaini et.al, (2002), terbagi atas 5
(lima) jenis, yaitu:

a. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan dibatasi oleh
Undang-Undang dan pemilihan umum yang bebas yang

I
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diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara

Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedlkit
yang bisa bertahan.

b. Demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan ditentukan oleh
sang pemimpin (penguasa). Para pemimpin percaya bahwa

semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi kebiasa-

annya menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk
menduduki kekuasaan.

c. Demokrasi sosial, yaitu menruh kepedulian pada keadilan

sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk mem-

peroleh kepecayaan pohtlk.

d. Demokrasi partisipasi, yaitu yang menekankan hubungan

timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

e. Demokrasi konstitusional, yaitu yang menekankan pada

proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan
menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang me-

wakili bagian budaya masyarakat utama.

DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah proses dimana rezim-rezim otoriter
beralih menjadi rezim-rezim demokratis. Bagaimanapun, transisi

menuju demokrasi baru benar-benar dimulai ketika pemimpin
otoriter tidak lagi mampu mengendalikan perkembangan-
perkembangan politik domestik dan terpaksa melepaskan

dominasinya. Pada titik itu, barulah terjadi pembentukkan
berbagai kelompok, asosiasi, pergerakan dan partai yang

mengisyaratkan bahwa transisi menuju demokrasi itu telah
dimulai (Kuper &Jessica Kuper, 2000).
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Menurutnya begitu transisi dirnulai berarti bahwa tidak
mungkin mengembalikan rezim otoriter sebelumnya, pada

banyak kasus transisi politik akan berlangsung lama, tersendat-

sendat dan tidak efektif. Pada kasus-kasus yang lain, ciri-ciri
utama dari suatu rezim demokratis akan mulai mewujud.

Biasanya, partai-partai politik akan timbul kembali sebagai

manifestasi dari ingatan-ingatan pohtik tempo dulu dari
negara atau terbentuknya partai-partai baru untuk mewakili

kepentingan atau aspirasi dari kelompok-kelompok perlawanan

dan oposisi yang telah ada selama pemerintah otoriter masih

berkuasa.

Demokratisasi - yakni proses menuju demokrasi - dldefinisi-

kan sebagai semakin meningkatnya penerapan pemerintahan

rakyat pada lembaga, masalah, dan rakyat yang sebelumnya

tidak diatur menurut prinsip-prinsip demokrasi tersebut (Uhlin,

rge8).
Karena itu, tujuan demokratisasi adalah menegakkan se-

makin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik.

Dalam usaha-usaha demokratisasi, sebuah negara bisa saja

mengalami kemajuan kearah demokrasi beberapa langkah,

namun kemudian mundur satu atau dua langkah karena
perkembangan-perkernbangan tidak menguntungkan dernok-

ratisasi. Ini berarti bahwa demokratisasi bukanlah seperti

sebuah tangga yang semakin lama semakin demokratis. Jadi
demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai sampai

kapanpun juga. Yang penting dalam demokratisasi adalah

kepercayaan pemerintah dan rakyat bahwa demokrasi adalah

nilai-nilai politik yang mereka inginkan bersama (Rau{, 1998).
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Demokratisasi bukanlah sebuah revolusi. Ini disebabkan
2 (dua) hai, yaitu: Pertama, pengalarnan negara-negara Barat
menunjukkan bahwa berkembangnya ide-ide dernokrasi dalam
masyarakat dan penggunaannya dalam sistem politik berjalan
secara evolusioner. Diskusi secara terbuka terhadap ide-
ide demokrasi telah menghasilkan nilai-nilai yang baku dan
disepakati, yang kemudian dituangkan dalam lembaga-lembaga
politik dan fungsi-fungsi yang dilalankannya. Secara perlahan
nilai-nilai demokrasi diresapi oleh masyarakat yang kemudian
menghasilkan sistem politik demokratis yang terbentuk secara

bertahap didahului oleh perkembangan nilai-nilai demokrasi
di dalam masyarakat secara bertahap pula. Kedua, perubahan
secara revolusioner seringkali mendatangkan dampak tidak
terduga yang tidak diinginkan. Bahwa keadaan setelah revolusi
kadang-kadang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya.
Karena itu revolusi mengandung resiko tinggi yang tidak meng-
untungkan masyarakat secara keseluruhan (Rauf 1998).

Proses demokratisasi yang terjadi di negara-negara
ibarat gelombang-gelombang yang disertai gelombang balik.
Huntington (1997),menyebut 3 (tiga) gelombang demokrarisasi,
yaitu: Pertama, gelombang demokrasi 1 dimulai pada tahun
1828 - 1926, yang dimulai di negara Amerika Serikat, ditandai
dengan meluasnya hak pilih rakyat dalam pemilihan presiden
sekitar 509/o. Dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya negeri-
negeri memperluas hak-hak memberikan suara, mengurangi
jumlah pemilih suara ganda, memperkenalkan system pem-
berian suara secara rahasia, dan menetapkan tanggung jawab
perdana menteri dan kabinet pada parlemen. pada waktu itu
tercatat 30 negara yang melakukan demokratisasi. Kemudian
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gelombang balik 1 sekitar tahun 1977 - 1947, dimana negara-

negara demokrasi berbalik arah ke pemerintahan otoriter atau

bentuk-bentuk otoritarisme. Gelombang balik ditandai dengan

mars di Roma dan dicampakkannya demokrasi di Italia, yang

rapuh dan agak korup secara mudah oleh Mussolini. Lembaga

demokrasi yang masih muda di Lithuania, Polandia, Latvia
dan Estonia digulingkan oleh kudeta militer. Berkuasanya

Hitler tahun 1933 telah mengakhiri negeri demokrasi Jerman,
demokrasi di Portugal gagal oleh kediktatoran Salazar, Brasil -
Argentina perebutan kekuasaan oleh militer, Uruguai kembali

ke otoritarisme, Spanyol dan Jepang.

Kedua, gelombang demokratisasi ke 2, sebuah gelombang

demokrasi yang pendek dimulai tahun 1943 - 1962. gelombang

kedua ini ditandai dengan, pendudukan sekutu mendorong

lahirnya lembaga-lembaga demokrasi di Jerman Barat, Italia,

Austria, Jepang dan Korea. Pada akhir dasawarsa 1940 dan awal

dasawarsa 1950 Tirrki dan Yunani bergerak kearah demokrasi.

Di Amerika Latin, Uruguay, Brasil dan Costa Rica bergerak

kearah demokrasi pada akhir dasawarsa 1940. Argentina ,

Columbia, Peru, Venezuela - mengadakan pemilu, namun tidak

bertahan lama terjebak ke otoritarisme lagi. Dan masa ber-

akhirnya negara kolonial Barat yang melahirkan negeri baru,

seperti Pakistan, Malaysia, Indonesia, India, Sri lanka, Filipina,
Israel, Nigeria dan Afrika. Gelombang balik ke Z, ditandai
perkembangan politik dair transisi rezim ke bentuk yang sangat

otoriter dimulai pada tahun 1958 - 1975. Perubahan paling

dramatis terjadi di Amerika Latin, di Asia dan di kawasan Laut
Tengah.
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Ketiga, gelombang demokratisasi ke 3 dimulai tahun 1974.

ditandai dengan penampakan demokrasi di Eropa Selatan: tiga

bulan setelah kudeta di Portugal, tumbangnya rezim militer di
Yunani, kematian jenderal Fransisco Franco di Spanyol yang

mengakhiri pemerintahannya; pergerakan ke arah demokrasi

di Arnerika Latin: pengunduran pemimpin militer di Ekuador,

pengunduran fihak militer di Peru, melemahnya pemerintahan

militer di Argentina dan terpilihnya presiden dan pemerin-

tahan sipil, perundingan di Uruguai antara pemimpin sipil
dan pemimpin militer yang menghasilkan seorang presiden,

pengunduran fihak militer di Brasil, Honduras dan Guatemala;

dan gerakan ke arah demokrasi di Asia: kembalinya India ke

pemerintahan demokratis, pengunduran fihak militer di Tirrki
yang menciptakan pemerintahan sipil, tumbangnya rezim

Marcos di Filipina, pemerintahan militer di Korea menyeleng-

garakan kampanye pemilu yang adil dan kompetiti{ peme-

rintahan Giwan melonggarkan kegiatan politik dan bertekat
menciptakan sistem politik demokratis.

Dalam gelombang demokratisasi ini, Huntington (199i)
mengajukan 4 (empat) pola transisi demokratisasi, yaitu:

1. Pola transformasi, elit penguasa mengambil prakarsa me-

mimpin upaya demokratisasi, seperti di Spanyol dan Brazil;

2 Pola replacement, kelompok oposisi memimpin perjuangan

menuju demokrasi, seperti di Argentina, Jerman Timur dan

Portugal;

3. Pola transplacement, terjadinya negosiasi dan bargaining
antara pemerintah dan kelompok oposisi, seperti Polandia,

Nikaragua, Bolivia dan Afrika Selatan;
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4. Pola intervensi, ini jarang terjadi, di mana lembaga-lenrbaga

demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor

dari luar, seperti di Grenada dan Panama.

Pola-pola transisi demokratisasi banyak terjadi di negara-

negara sekarang. Paling tidak pola ini semacam strategi atau

teknik-teknik yang terjadi daiam proses transisi demokratisasi

tersebut dan pola-pola transisi ini sukup sederhana menjelaskan

proses demokratisasi yang terjadi di setiap negara.

Khusus pada negara-negara berkembang demokratisasi

mulai di bangun beradasarkan pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat perkembangan demokratisasi di negara ber-

kembang, menurut Robinson (1988) dikutip Mas'oed (1994),

yang menemukakan bahwa pengalaman berbagai NIB (negara

industri baru) di Asia Timur dan Tenggara itu memiliki ciri-ciri
yang sama berikut ini, yaitu:

1. Perkembangan cepat kapitalisme industri (tahap akhir)

di Asia menciptakan kelas-kelas pemilik kapital baru

yang pada mulanya sangat rentan; dan perkembangan ini
didukung oleh negara yang otoriter;

7. Negara-negara otoriter seperti itu cocok untuk menjalankan

fungsi-fungsi politik dan ekonomi yang sangat essensial

bagi pertumbuhan kapitalisme (tahap akhir). Fungsi-

fungsi itu antara lain menjamin bahwa tidak akan terjadi

reformasi atau revolusi sosial yang umumnya diinginkan
buruh dan petani, melakukan investasi dalam industri
berat dan infrastruktur ekonomi, memberikan kredit
murah dan proteksi tarif bagi kapitalis, menerapkan

monopoli perdagangan, membuat kontrak-kontrak kerja

khusus dengan pengusaha-pengusaha untuk pemasokan

I
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4.

barang atau pekerja konsrruksi yang diperlukan negara,
membantu menyediakan buruh yang terdidik (melalui
program pendidikan negeri) dan disiplin dsb;

Dalam pengertian itu, berkembanglah sesuatu yang disebut
"fakta dominasi" antara para kapitalis utama dengan para
pemimpin pemerintahan berdasarkan kepentingan yang
sama. Dengan demikian, negara dan kelas berjalan bersama-

sama melakukan pembangunan menurut jalan kapitalis;

Seiring dengan berkembangnya industrialisasi menurut
jalan kapitalis itu berkembang pula kelas menengah dan
kelas pemilik kapital dengan sumber-sumber kekuatan
politik yang cukup besar. Suatu saat mereka ini menganggap

bahwa pengendalian ekonomi dan sosial yang dilakukan
pemerintah otoriter itu justru menganggu kepentingan
mereka. Melemahnya fakta dominasi mendorong muncul.
nya kontradiksi dan konflik antar kelas-kelas dominan
itu dengan negara, dan melemahkan basis sosial dari pe-
merintahan otoriter itu;

Tiansformasi struktural yang terjadi di dalam negeri itu
diperkuat oleh tekanan-tekanan internasional ketika negara
itu semakin terintegrasi ke dalam pembagian kerja inter-
nasional dan memasuki tahap industrialisasi berorientasi
ekspor;

Faktor yang juga mendukung proses itu pada dasawarsa
1980-an adalah melemahnya negara-negara otoriter itu
akibat krisis-krisis ekonomi yang beruntun. Defisit neraca
pembayaran yang semakin besar, hutang luar negeri, inflasi
dan krisis fiscal mendorong negara-negara itu untuk
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menyerahkan tanggung jawab pembangunan ekonomi

kepada bourjuis kota;

7. Tidak ada otomatis dalam perkembangan kapitalis seperti

ini. Pada awal 1990-an, beberapa negara Asia memang

tampak menj alani jalur demokratisasi seperti digambarkan

di atas. Namun konteks internasional yang merupakan

arena bagi beroperasinya industrialisasi negara-negara

itu mempengaruhi perilaku sistem politik mereka, rapa

yang akan muncul dari proses dinamik itu juga sangat

dipengaruhi oleh sejarah konfllk sosial dan politik masing-

masing.

Temuan Robinson di atas pada negara industi baru tetap

menunjukkan adanya problem yang cukup sulit untuk mene'

gaskan bahwa demokratisasi di NIB akan berjalan, seperti efek

bola salju (pola transisi) dikarenakan negara-negara industri

baru menyimpan atau mengandung problemyang siap meledak

pada level masyarakat.

Menurut Syabaini et.al (2003), yang menjadi faktor-faktor

penghambat terciptanya demokrasi di negara berkembang,

sehingga demokrasi tidak tumbuh seperti layaknya di Amerika

Serkat dan Eropa Barat, yaitu:

a. Kurangnya syarat-syarat pokok agar demokrasi politik dapat

berfungsi dengan baik;

b. Tidak adanya semangat persatuan nasional dan loyalitas di
atas kelompok-kelompok pluralistik;

c. Pengambilan keputusan (khususnya di parlemen) dengan

suara terbanyak yang sekaligus adanya oposisi yang loyal,

tidak biasa di masyarakat negara berkembang yang selalu

I
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mengambil keputusan secara suara bulat dan tidak adanya

oposisi;

Kurangnya latihan dalam menggunakan lembaga-lembaga

demokrasi. Hak-hak demokrasi hanya digunakan secara

terbatas dan tidak lengkap;

Mobilisasi massa dan harapan yang dibangkitkan semasa

perjuangan kemerdekaan tidak menjadi kenyataan setelah

kemerdekaan, di mana segala masalah sebelum merdeka
rakyat dirangsang untuk percaya bahwa setelah kemer-

dekaan semua akan terwujud;

Kepercayaan kepada pemimpin kharismatik yang cenderung

untuk terbatasnya dernokrasi politik, apalagi negara tersebut

sudah lama merdeka;

Elit politik selalu ingin mempertahankan kekuasaan dan

enggan mundur karena berakibat kemunduran dalam
material dan proses sosial. Apabila seorang elit politik
mundur, maka ia tidak akan mendapat pekerjaan karena di
negara berkembang jumlah pekerjaan sedikit dibandingkan

negara maju;

Kemacetan dan korupsi, disebabkan oleh kurangnya ke-
sepakatan politik sehingga kekuasaan menjadi tersentral.
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GLOBRLISRSI
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v+v

Istilah globalisasi menjadi trend pada mulai tahun 1990-
an. Ia dianggap sebagai bentuk kemajuan peradaban manusia

selanjutnya. Terutama pada aspek ekonomi yang berbasis

teknologi. Hadiz (2005), menyebut istilah globalisasi lazimnya

dikaitkan dengan pertumbuhan proses produksi dan finansial

secara internasional, meskipun kata ini digunakan juga untuk
menjelaskan berbagai perkembangan kompleks di bidang
ekonomi, politik dan budaya sepanjang beberapa dekade be-
lakangan ini.

Kemudian nenurut Faulks (1999), globalisasi juga merupa-
kan tantangan eksternal bagi batas-batas sebuah negara. Di
mana negara-negara mulai melakukan penyusunan desain
tatanan baru, yang sebagai imbas atau konsekuensi dari adanya
perubahan sosial yang terjadi.

Secara historisnya, globalisasi merupakan konsep yang ber-
hubungan dengan terjadinya perubahan dalam dunia ekonorni.
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1970-an, di mana
menunjukkan kejatuhan atau kebangkruran dunia industri,
sehingga usaha yang kemudlan dilakukan oleh perusahaan
kapiralis untuk memperluas secara internasional proses produksi
dan pola perdagangan (Faulks, 1999)
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Konsep globalisasi berkaitan dengan aktivitas pelaku

ekonomi di negara-negara dunia. Hal ini juga dipertegas dan

diperlengkapi oleh Kuper & Kuper (2000), yang menyebut
globalisasi sebagai proses lanjutan dari perkembangan pereko-

nomian dunia. Perkembangan perekonomian dunia dari abad

ke 16 sampai sekarang.

Namun yang jelas dari globalisasi merupakan suatu bentuk
global ekonomi. Yang ternyata pada perkembangannya tidak

saja menghsilkan bentuk global ekonomi tetapi juga terjadinya

bentuk lanjutan yang disebut dengan global budaya, yang

melanda seluruh negara-negara dunia.

Sebagai global ekonomi, pada saat ini perkembangan per-

ekonomian dunia mengarah pada kerja sama dan saling ke-

tergantungan melalui perjanjian dan kesepakatan-kesepatan

perdagangan. Embrio historisnya perkembangan perekonomian

dunia sekarang, di mulai dasawarsa tahun 1980-1990, melalui

reformasi ekonomi dengan istilah tata ekonomi dunia baru.

Thta ekonomi dunis baru ini dilabel sebagai biok perdagangan.

Sehingga memasuki tahun 1991, sebagai bentuk blok atau

tata perdagangan diklasifikasikan ke dalam pengaturan yang

bersifat muntilateral, regional, bilateral maupun unilateral.
Puncaknya secara multilateral dilakukan sejak ditandatangani-

nya perjanjian perdagangan bebas pada Bulan April 1994, di

Marakesh (Maroko), yakni perjanjian umum tentang per-

dagangan dan bea atau dlkenal dengan istilah GATT (general

agreement on tariff and trade), sejak itu pula perdagangan

dunia resmi memasuki era globalisasi. GATT merupakan suatu

kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perilaku

perdagangan antar pemerintah.

I
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Selain itu GATT juga merupakan forum negosiasi perda-
gangan antar pemerintah dan sebagai badan peradilan terhadap
perselisihan dagang yang terjadi antara bangsa. Kesepakatan itu
dibangun atas dasar beberapa asumsi pokok, sebagai berikut:
(1) sistem perdagangan antar negara yang terbuka, lebih efesien

dibandingkan sistem proteksionis; (2) model perdagangan bebas

akan menguntungkan dan mendidik setiap negara merancang
program pembangunan mereka secara efektif dan efesien.

Kemudian pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan

perdagangan dunia yang bernama \7TO (world trade organi-

zation) pun dibentuk. Sejak saat itu organisasi ini mengambil alih
fungsi GATT \7TO dirancang bukanlah sebagai aktor sekaligus
juga berfungsi sebagai medan perundingan perdagangan antar
negara, sehingga peran \7TO menjadi instrumen terpenting
dari proyek globalisasi.

Kelanjutan sistem perdagangan dan perekonomian dunia
akan tergantung pada perilaku pemain utama dan siapa yang

akan menjadi dominan dalam kegiatan perekonomian itu.
Dalam kaitan ini Kartadjoemena (1996), memprediksi beberapa

skenario yang akan muncul, sebagai berikut:

Skenario lt "srnprise free"

Skenario ini muncul apabila keterbukaan dari sistem per-

dagangan dunia dapat dipertahankan seperti yang dibayangkan
dalam GATT dan WTQ, yang akan muncul adalah kelanjutan
proses liberalisasi dari gerak dan lalu lintas barang serta jasa

maupun faktor produksi, sehingga keseluruhan perekonomian

dunia makin berpijak pada mekanisme pasar sebagai landasan
gerak. Hal itu terutama adalah: (a) perluasan liberalisasi per-
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dagangan melalui pengurangan dan pencabutan berbagai ham-

batan terhadap arus perdagangan barang dan jasa; (b) perluasan

liberalisasi dalam lalu lintas modal baik dalam bentuk pe-

nanaman modal secara langsung atau melalui jual beli saham;

(c) perluasan liberalisasi dalam lalu lintas tenaga kerja sebagai

faktor produksi, baik tenaga ahli tingkat tinggi maupun tenaga

yang lebih kasar; dan (d) perluasan lalu lintas teknologi yang

dapat diperoleh secara komersial.

Skenario I.lt "managed trade" dan "regionalisasi tertutup"

Terjadi fragmentasi. Sistem multilateral yang terbuka dapat

terganggu dan beralih menjadi sistem yang fragmenter apabila

fihak pemain utama mengatur arus perdagangannya melalui

negosiasi kuantitatif mengenai ekspor dengan menerapkan
jumlah yang boleh diimpor dari masing-masing negara mitra

dagangnya. Hal ini dikenal sebagai voluntary ekspor restrainty

(VER) yang membatasi jumlah ekspor ke negara tujuan.
Sistem ini merusak sendi-sendi ekonomi yang berpijak pada

mekanisme pasar, karena negara yang paling efesien dalam

memproduksi sesuatu akan dikekang pertumbuhannya karena

adanya pembatasan kuantitatif dalam bentuk managed trade.

Skenario III: "stagnasi karena kartelisasi"

Sistem internasional yang formal terbuka dapat bergerak

secara sub optimal apabila terjadi dominasi oleh perusahaan-

perusahaan besar yang beroperasi secara multinasional, yang

sekaligus menj adi dominan dibanyak negara dan berhasil menjadi

lobi yang paling kuat di negara-negara besar untuk menerapkan

kebijaksanan yang sifatnya anti kompetitif. Posisi yang dominan
ini apabila digunakan untuk menerapkan managed trade yang

I
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sifatnya anti kompetitif dengan pengaturannya ditentukan
oleh perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah negara
utama hanya bertindak sebagai pelaksana perintah perusahaan

tersebut. Hal ini dapat dilaksankan dengan lebih mudah apabila
ada kolusi antar perusahaan besar yang ingin menerapkan
managed trade juga ditunjang oleh serikat buruh di negara maju
yang umumnya semakin anti impor, anti imigrasi, anti asing,

dan anti impor dari negara berkembang dan tidak menghendaki
datangnya impor dari negara berkembang.

\7TO adalah forum kesepakatan perdagangan pada tingkat
global; dan di tingkat regional pun dibentuk forum serupa
untuk menetapkan kebijakan perdagangan di kawasan yang

bersangkutan, seperti NAFTA (Norrh American Free Trade

Agrement) dan AFTA (Asia F ree Trade Area) serta APEC (Asia

PacificEconomic Conferatce). AFTA dan APEC sebagai justifi-
kasi integrasi negara-negara Asia untuk menyatu dengan proyek
globalisasi.

Pada dasarnya semua proses pengintegrasian ekonomi
nasional menjadi ekonomi global (globalisasi) merupakan
harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan-perusahaan
transnasional karena merekalah yang paling di untungkan
dari prose itu. Selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya
abad millinium, perusahaan-perusahaan transnasional berskala
raksasa tersebut (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesar
dari 7000 TNCs pada.tahun 1970, dan dalam tahun 1990
jumlah itu mencapai 37.000 TNCs. Selain jumlahnya yang
meningkat, TNCs juga dapat menguasai perekonomian dunia.
Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin
bertambah jika globalisasi berjalan. Mereka pada saat yang lalu
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saja berhasil menguasai 670/o dari perdagangan dunia antar

TNCs dan menguasai 34,7o/o total perdagangan global. Lebih

lanjut TNCs juga telah menguasai 75o/o dari total investasi

global. Sehingga ada 100 TNCs dewasa ini menguasai ekonomi

dunia dan mampu mengontrol sampai 75o/operdagangan dunia.

(Fakih,2001).

Globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional

ke dalam sistem ekonomi dunia pada dasarnya diperankan

oleh aktor-aktor utama proses tersebut. Ada tiga aktor utama,

Pertama, adalah TNCs, yakni perusahaan multinasional yang

besar yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan

oleh TNCs tersebut membentuk suatu dewan perserikatan per-

dagangan global yang dikenal dengan WTO, yang menjadi aktor

kedua. Ketiga, aktor globalisasi itu menetapkan aturan-aturan

seputar investasi, intellectual property rights dan kebijakan

internasional (Fakih, 2001).

Ahmed dan Donnan dalam Meuleman (1999), menyimpul-

kan bahwa globalisasi pada dasarnya bersandar pada pesatnya

perkembangan di dalam teknologi komunikasi, transportasi dan

informasi yang mendorong pengendalian bagian-bagian dunia

dengan lebih mudah.

Ibaratnya globalisasi dengan simbol perekonomian dunia

melintas batas dan ruang waktu negara-negara yang ada di

dunia. Sebagai contoh menjamurnya restoran fast food mac

donal, coca cola dll diseluruh kawasan dunia. Selain itu ditandai

dengan meningkatnya interaksi antar manusia (langsung atau

lewat media) dari berbagai latar belakang tempat tinggal, asal-

usul, ras, golongan, kebangsaan maupun kewarganegaraan.
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Globalisasi sebagai kemungkinan-kemungkinan baru yang

terbuka oleh adanya jaringan komunikasi, transportasi, dan
produk-produk global. Atau kita bisa juga melihatnya dari sudut
pandang mereka yang menganggap globalisasi sebagai sumber
destabilisasi dan disorientasi. Hingga derajat rerrenru, perbedaan

ini mungkin hanyalah masalah siapa yang diuntungkan dan
siapa yang dirugikan atau dimarjinalisasikan. Globalisasi terjadi
sebagai sebuah proses yang kontradiktif dan tidak seimbang,
dimana terjadi berbagai polarisasi (dibidang ekonomi, sosial dan
budaya) dalam berbagai skala geografis. Konsekuensi yang tidak
bisa dielakkan adalah pertemuan dan kemungkinan konflik
nilai-nilai sosial dan budaya (Kuper & Kuper, 2000).

Globalisasi tidak saja menarik ke atas tetapi juga mendorong
ke bawah, menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi
lokal. Selain itu juga globalisasi menekan ke samping, dengan
menciptakan zona-zona ekonomi dan budaya baru di dalam dan
antar bangsa. Contohnya adalah regio Hongkong, Italia Urara,
dan lembah silikon di California. Atau lihat wilayah Barcelona.
Daerah sekitar Barcelona, di Spanyol Utara, meluas hingga
ke Perancis. Catalonia, di mana terletak Barcelona, sangat
terintegrasi ke dalam Uni Eropa (Giddens, 2001).

Pada satu sisi, globalisasi memang melintasi baras-batas
teritorial suatu negara dan ekonomi yang mengglobal. Alhasil
positifnya, (Damanhuri, 1996) bagi negara-negara adalah men-
dorong kearah efesiensi'teknis dan ekonomi dunia swasta, per-
baikan kualitas produk segala bidang, inovasi tehnik, meluasnya
opsi sumber pembiayaan bagi usaha besar, pelung sinergi bagi
pengembangan SDM skala internasional dan sebagainya.
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Pada sisi lainnya, globalisasi menampakkan kecenderungan-

kecenderungan yang negative, seperti munculnya persoalan-

persoalan ekonomi suatu negara, yang merasa belum siap untuk
global, harus terpaksa menerima kedatangan produk-produk

luar yang mutunya lebih baik, yang akibatnya menimbulkan

kegoncangan bagi produk-produk di suatu negara, yang

akhirnya perusahaan-perusahaan nasional tutup atau kolaps

karena kehilangan pembeli barang mereka. Persoalannya juga

kolapsnya sebuah perusahaan diikuti dengan bertambahnya
jumlah pengangguran. Kemudian terjadinya benturan-benturan

kebudayaan, globalisasi membawa serta budaya-budaya luar
yang tidak seirama dengan budaya-budaya yang ada di suatu

negara.

Dalam kontek global budaya, globalisasi menghasilkan

kecenderungan monokulturalisme yang terutama di dorong

oleh proses-proses dan praktek-praktek material - rasional yang

dibawa oleh ekonomi pasar global. 'S7alaupun di atas permukaan

teknologi informasi tampak secara ramai mendorong terjadinya

pertukaran budaya (cukural exchange), di anataranya melalui

prinsip peminjaman (borrowing) dan sampai batas-batas ter-

[entu sinkretisme, yang sesungguhnya terjadi tidak lebih
dari usaha penegasan budaya dominant di atas yang lainnya.

Konsep "otlter" dipakai untuk membangun sebuah struktur
hirarkhi budaya dominan - marjinal, modern - etnik, global

- lokal. Struktur hirarkhl budaya semacam ini hanya ingin
mengukuhkan "superioritas" yang di sebut pertama (dominan

- modern - global) atas yang terakhir (marjinal - etnik - lokal).

Yang disebut terakhir dihadirkan sebagai bentuk ekspresi

eksotisme komunitas etnik yang lokal, mungkin sekaligus

I
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partikular, sebagai kontras dari rasionalitas modernitas global
(Sparringa, 2003).

Melalui globalisasi budaya ini, bisa saja terjadi proses yang

mengejutkan terutama bagi negara-negara berkembang yang

mulai menata kehidupan sosial, politik dan ekonomi negara. Di
mana ketika proses penataan itu belum mengakar di masyarakat

harus berhadapan dengan bentuk budaya baru yang lebih
rasional - meterialisme.

Budaya global yang berbasis materalisme dan hedonisme
terbentuk sebenarnya secara otomatis melalui teknologi dan
informasi. Teknologi dan informasi yang disediakan canggih

dan ternyata memberikan kemudahan-kemudahan cepar bagi

aktivitas manusia.

Namun selain itu kehadiran teknologi dan informasi yang

canggih membuat disorientasi pada diri individu dan masyarakat.

Gknologi dan informasi ini mempola baru perilaku individu
dan masyarakat ke dalam karakter konsumen tidak produsen.

Individu yang mengalami disorientasi menjadi kehilangan
semangat untuk mencipta tetapi berubah menjadi semangat

untuk memakai.

Efeknya posisi individu dan masyarakat yang menuju
pada karakter konsumen/pemakai, kebiasaannya secara tidak
langsung akan membentuk kesenjangan-kesenjangan baru
dalam masyarakat. Seperri pada tingkat pendapatan, pemilikan
barang tersiang, dan bangunan-bangunan fisik.

Hal ini lama kelamaan akan membentuk ruang masyarakat

baru menjadi lebih riskan dan kacau. Tingkat kejahatan akan
meningkat begitu juga tingkar pengangguran, yang akhirnya
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menghasilkan instabilitas-instabilitas yang dapat saja berujung

pada kebangkutan negara atau kehancuran negara.

Globalisasi bukan sekedar soal apa yang ada "di luar sana",

terpisah dan jauh dari orang per orang. Ia juga merupakan feno-

mena "di sini", yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan

kita yang intim dan pribadi. Perdebatan mengenai nilai-nilai
keluarga yang tengah berlangsung di banyak negara, misalnya,

mungkin terkesan sangat jauh dari pengaruh globalisasi. Tidak
demikian halnya. Di banyak belahan dunia , sistem keluarga

tradisional kian berubah, atau terdesak, khususnya setelah

kaum perempuan menuntut kesetaraan yang lebih besar. Se-

panjang yang kita ketahui dari catatan sejarah, belum pernah

sebelumnya ada masyarakat yang kaum perempuannya hampir

setara dengan pria. Ini sungguh merupakan revolusi global

dalam kehidupan sehari-hari yang konsekuensinya dirasakan

di seluruh dunia, dari wilayah kerja hingga ke wilayah politik
(Gidden,2001).

Sehingga fenomena globalisasi merupakan suatu tantangan

bagi negara-negara yang ada didunia untuk melewatinya tanpa

mengalami kegoncangan politik dan ekonomi yang meng-

akibatkan pecahnya suatu negara atau terjadinya peperangan

yang berkepanjangan antar negara yang bernuansa SARA.
Sebagai contoh, bekas Uni Soviet dan negara-negara Eropa

Timur, yang awalnya dapat disejajarkan dengan Barat dalam hal

angka pertumbuhan hingga awal 1970-an. Setelah itu, negara-

negara tersebut dengan cepat tertinggal di belakang. Komunis

Soviet, dengan penekanannya pada perusahaan negara dan

industri berat, tidak dapat bersaing dalam ekonomi elektronis
global. Demikian pula kontrol ideologis dan kultural, yang

I
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menjadi dasar kekuasaan politik komunis, tidak dapat bertahan
di era media global (Giddens, 2001).

Oleh karena itu, secara lebih spesifik, Fakih (2001) meng-

identifikasi area-area resisten dan tantangan terhadap globalisasi

tersebut, yaitu sebagai berikut:
Pertama, tantangan gerakan kultural dan agama terhadap

globalisasi. Sudah lama terdapat fenomena lahirnya gerakan
yang berbasis agama maupun gerakan resistensi budaya mela-

wan pembangunan dan globalisasi. Gerakan berbasis agama ini
timbul di mana-mana dan dengan label bermacam-macam pula.

Di Mesir kekecewaan terhadap pembangunan yang melanda

kalangan warga muslim miskin perkotaan tersebut telah
melahirkan gerakan yang berbasis keagamaan yang dilabeli
dengan fundamentalisme Islam. Gerakan resistensi keagamaan

terhadap pembangunan dan globalisasi di tempat lain ter-
nyata juga melahirkan suatu gerakan teologi yang bercorak
pembebasan dalam Islam seperti yang terjadi di lndonesia dan
di tempat yang lainnya. Namun, di India resistensi kuntural
terhadap pembangunan dan globalisasi telah membangkitkan
kelompok Hindu revivalis (Rashtriy a Sway amsewak Sangh) yang

mendesak India untuk memboikot barang buatan asing.

Kedua, tantangan darinew socialmovement danglobal ciuil
society terhadap globalisasi. N ew social mouementadalah gerakan

sosial untuk menentang pembangunan dan globalisasi, seperti
gerakan hiiau, feminisine, gerakan masyarakat akar rumput.
Misalnya saja dalam bentuk gerakan resistensi terhadap
pembangunan dam di beberapa tempat di Asia. Gerakan anti
proyek pembangunan Narmada dan di India tahun 1980-an,
gerakan resistensi dari NGO's menentang \(/TO, gerakan
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pembaharuan agraria yang dikembangkan oleh Serikat Petani

Sumatera Utara dan Konsursium Pembaharuan Agraria, gerakan

revolusi hijau para petani di Jawa.
Ketiga, tantangan gerakan lingkungan terhadap globalisasi.

Meskipun gerakan tidak semua gerakan lingkungan secara

langsung menentang globalisasi, berkembangnya gerakan

lingkungan untuk perberdayaan rakyat (eko-populisme) dan

gerakan lingkungan yang dipengaruhi kesadaran lingkungan
yang bersumber dari Barat. Seperti gerakan fasisme ekologi
(eco-facis-m), gerakan eko populisme, lahir sebagai keprihatinan

terhadap rusaknya lingkungan karena juga menghancurkan ke-

hidupan rakyat sekitarnya. Gerakan masyarakat Chipko (hipko

movement) di India, yakni suatu gerakan, terutama kaum pe-

rempuan menentang perusahaan penebang hutan, gerakan

walhi yang berbasis pada kelestarian lingkungan di Indonesia.

Untuk memudakan dalam memandang globalisasi, Beyer

(199 4), mengemukakan salah satu pendekatan dalam memahami

fenomena globalisasi, adalah melalui teori sistem dunia yang

dikemukakan oleh Immanuel'Wallerstein. Yang di dalam teori

ini terkandung ajaran system dunia yang menjelaskan tentang

berbagai kemungkinan perubahan status relatif satu negara di

dalam sistem ekonomi-kapitalis dunia.

Alasan yang kuat untuk munculnya teori ini adalah bahwa

fenomena tata ekonomi kapitalis dunia tidak dapat di jelaskan,

baik oleh teori modernisasi maupun teori dependensia secara

memuaskan. Misalnya saja, fenomena pertumbuhan ekonomi
negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Giwan, Hongkong,

Korea Selatan dan Singapura, membuat penganut ini berpikir
bahwa persoalannya sulit dijelaskan melalui kacamata keter-
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gantungan karena Negara Asia Timur tersebut, terutama

Jepang mulai memberikan perlawanan ekonomi kepada center.
Fenomena lain adalah, di satu fihak, rerjadinya krisis di negara-
negara Sosialis, perpecahan USSR dan Cina, dan semakin
terbukanya negara-negara sosialis terhadap ekonomi pasar dan
investasi kapitalis dunia sehingga melahirkan sysrem ekonomi
campuran yang tidak murni menganut paham Marxis revo-
lusioner. Di lain fihak, krisis juga terjadi di Amerika Serikat,
seperti krisis perang Metnam dan sejumlah krisis ekonomi yang
kesemuanya menunjukkan runtuhnya hegemoni politik dan
ekonomi Amerika Serikat (Fakih, 2001).

Ekonomi dunia kapitalis ini ada di Eropa pada abad ke-16.
ia adalah sebuah sistem yang didasarkan pada keinginan untuk
mengumpul modal, prasyarat politis mengenai tingkat harga,
(modal, komuditi dan tenaga), dan polarisasiyang terus menerus
mengenai kelas dan daerah (pusat/pinggiran) sepanjang waktu.
Sistem ini telah berkembang dan meluas keseluruh bumi ini
pada abad selanjutnya. Dewasa ini telah mencapai suatu ririk, di
mana sebagai akibat dari perkembangannya yang komprehensif
itu, ia mengalami krisis terus menerus (\Wellerstein , l99Z).

Selanjutnya perkembangan ekonomi dunia kapitalis me-
libatkan penciptaan semua institusi utama dunia modern:
kelas, kelompok etnis/bangsa, rurnah tangga dan negara. Semua
struktur ini terjadi bukan sebelum tetapi setelah kapitalisme;
semuanya merupakan kbnsekuensi , bukan penyebab kapitalisme.
Selanjutnya, pelbagai institusi ini pada kenyataannya saling
menciptakan satu sama lain. Kelas, kelompok etnis bangsa, dan
rumah tangga ditentukan oleh negara, melalui negara, dalam
hubungan dengan negara dan pada gilirannya menciptakan
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negara, membentuk negara dan menstransformasikan negara.

Ia adalah suatu arus gerak yang terus menetus dan tersusun,

yang parameternya dapat diukur melalui regularitas yang ber-

ulang-ulang, sedangkan konstelasinya yang terinci selalu unik
(\Uellersteir., 1992).

Dalam teorinya 'lTallerstein membagi tiga kutub per-

ekonomian dunia ke dalam istilah: sentral, semi pinggiran dan

pinggiran. Istilah sentral diartikan dengan negara yang menjadi

pusat pertumbuhan ekonomi. Istilah semi pinggiran diartikan

dengan negara penengah diantara kutub negara sentral dengan

negara pinggiran. Negara semi pinggiran merupakan tempat

baru yang dapat menghasilkan laba optimum. Istilah pinggiran

diartikan dengan negara yang menghasilkan produk-produk

primer dan industri kecil.

Kategori semi pinggiran diajukan mengingat diperlukannya

model tengah bagi negara-negara pinggiran untuk menghindari

krisis. Selain itu, negara semi pinggiran juga diperlukan untuk

memungkinkan reinvestasi ataupun relokasi modal bagi para

pemilik modal dari negara center untuk akumulasi lebih lanjut.

Gmpat baru untuk investasi inilah yang oleh'Wellerstein se-

bagai negara semi pinggiran. Negara-negara semi pinggiran ini
menjadi pengamat krisis bagi negara center. Mereka memiliki
posisi tawar perdagangan yang berbeda dibandingkan negara

pinggiran, baik dalam bidang upah buruh, keuntungan maupn

perdagangan. Negara semi'pinggiran juga memiliki kepentingan

langsung untuk mengatur pertumbuhan mereka sendiri (Fakih,

2001).

Namun negara pinggiran dapat menjadi negara semi

pinggiran, apabila negara pinggiran melaksanakan salah satu
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atau kombinasi dari tiga alternatif strategi pembangunan, yaitu
strategi menangkap dan memanfaatkan kesempatan, strategi
promosi dengan undangan, atau strategi berdiri di atas kaki
sendiri.

Strategi menangkap dan memanfaatkan kesempatan diarti-
kan sebagai kebijaksanaan dan kegiatan yang perlu dilakukan
oleh negara pinggiran ketika terjadi penyusutan (kontraksi)
pasar dunia. Strategi promosi dengan undangan diartikan
dengan mengundang bantuan asing. Dan strategi berdiri di atas

kaki sendiri diartikan dengan melalui kebilaksanaan berdiri di
atas kaki sendiri.

Gori sistem dunia ini secara eksplisit menunjukkan kecen-
derungan pada mengakui kondisi riil perekonomian dunia
sekarang. Jaringan perekonomian dunia yang pada saat ini yang
terbagi-bagi di antara negara-negara yang ada di dunia. Dengan
kondisi riil seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi negara-negara
untuk beradaftasi atau melakukan penyesuaian dan berusaha
merubah status ekonomi negaranya.

Globalisasi I rzs
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Dari tahun ke tahun BBM menjadi persoalan yang serius

dan krusial bagi banyak negara-negara, tak terkecuali negara

berkembang manupun negara maju. BBM menjadi urgen
(penting) bagi negara dikarenakan selain sebagai penyumbang

devisa negara tetapi juga sebagai konsumsi kebutuhan
masyarakat maupun dunia industri.

Masyarakat dan dunia industri sangatlah memerlukan
keberadaan BBM untuk faktor penunjang kelancaran kehidupan
mereka dan industri. Sehingga sebegitu pentingnya BBM dapat
menjadi faktor penentu bagi harga-harga barang lain, misalnya
sedikit saja BBM naik harganya maka barang-barang atau jasa-

jasa lainnya akan ikut naik untuk menyesuaikan.

Artinya BBM seperti pisau bermata dua, satu sisi ia
menjadi faktor penyumbang devisa negara dan sisi lainnya ia
bias menjadi faktor pengurang anggaran belanja negara. Dan
khusus negara berkembang sisi pengurang anggaran belanja
negara menjadi sesuatu yang klasik dihadapi, seperrinya sisi ini
dapat menyebabkan operasi sebuah negara menjadi stagnan
atau kolaps dalam pengelolaannya dikarenakan kehabisan dana.

Khusus Negara Indonesia, fenomena BBM seperti menjadi
suatu kasus yang klasik dari dulu sampai sekarang. Klasiknya
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star BBM dimulai dengan pemberian subsidi oleh negara

yang berakibat pengurangan anggaran belanja negara untuk
keperluan lainrrya dikarenakan tersedot pada subsidi BBM.

Sehingga orientasinya BBM ini dapat menjadi faktor legiti-

masi sebuah penguasa pemerintahan bagi masyarakat Indonesia.

Bisa saja hanya karena persoalan BBM sebuah penguasa

pemerintahan akan menuai beribu demonstrasi dan kritikan-

kritikan yang bersifat kelembagaan atau personal.

Memang di Negara Indonesia persoalan BBM tidak saja

hanya menjadi persoalan an sihk ekonomi tetapi juga persoalan

politik. Fenomena BBM menunjukkan terj adinya persinggungan

wilayah antara ekonomi dan pohtlk.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada pemerintahan

Megawati dan pemerintahan SBY sekarang, di mana pada saat

pemerintahan Megawati dan pemerintahan SBY menaikkan

harga BBM melalui istilah pengurangan subsidi yang berakibat

pada naiknya harga BBM. Di mana alas an kenaikan ini di-

karenakan mengurangi beban anggaran belanja negara sekitar

trilyun-an rupiah dan untuk penyesuaian kenaikan harga BBM

dunia yang berdasarkan dolar perbarelnya.

Pada sisi ekonomi, kenaikan BBM ini seperti suatu yang

seharusnya dikarenakan dengan besarnya anggaran belanja

negara berkorelasi dengan operasionalisasi negara untuk men-

sejahterakan masyarakat tetapi pada sisi politik mengalami

gejolak gonjang-ganjing dengan alasan-alasan masih lemahnya

perekonomian masyarakat yang berimbas pada kenaikan angka

kemiskinan. Misalnya masyarakat yang miskin awalnya 20olo,

yang kemudian setelah kenaikan BBM menjadi naik sebesar

30o/o.

I
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Lihat siklus fenomena pohrik yang terjadi berikut ini: per.

tama, ketika pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi
BBM sebesa r Z0o/o, langsung bermunculan tanggapan-tanggapan
yang beragam dari masyarakat maupun DPR. Yang intinya ada
yang mendukung araupun ada yang menolak kebiyakan tersebut.
Hal ini disertai dengan unjuk rasa atau demontrasi dari berbagai
kelompok-kelompok;

Kedua, pemerintah kemudian meresponnya dengan meng-
kaji ulang kebilakan pengurangan subsidi sebesar 20% (contoh)
tersebut dan mengkonsultasikannya dengan DPR. Dalam rubuh
DPR pun terjadi pembahasan yang alor dengan pembagian posisi
individunya, seperti ada yang menolak, ada yang menerima dan
adanya yang setengah menolak-setengah menerima. anggota
DPR yang menolak dengan alasan membebani rakyat, dan ang-
gota DPR yang menerima dengan alasan mengurangi beban
anggaran belanja negara serta anggota DPR yang setengah me-
nolak-setengah menerima dengan alasan moderat minta peng-
urangan subsidi BBM dari 20% tersebut;

Ketiga, bargaining akhir dari proses politik tersebur me-
lahirkan kesepakatan pengurangan subsidi BBM dari Z0o/o

menjadi 10% dan 10olo penSurangan subsidi BBM tersebur di-
anggarkan untuk keperluan masyarakat miskin;

Keempar, ketika bargaining hasil akhir ini dilempar ke
masyarakat, muncul lagi beragam tanggapan secara kelompok
maupun personal, sepetti sedikit menerima pengurangan subsidi
tersebut tetapi mempertanyakan kembali bagaimana penyaluran
dana konpensasi BBM tersebur ke masyarakat miskin? Karena
ketakutan konpensasi BBM itu dikorupsi dan tidak sampai ke
tangan masyarakat miskin.
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Kelima, untuk merespon tanggapan masyarakat tersebut

pemerintah dan DPR melakukan rapat konsultasi kembali soal

penyaluran dana konpensasi tersebut. Apakah melalui lembaga

pemerintah non departemen atau melalui kelompok-kelompok

masyarakat? Dan apa sasaran target kebijakan konpensasi BBM

itu apakan bidang kesehatan atau bidang peningkatan taraf
kehidupan masyarakat?

Keenam, hasil akhir rapat konsultasi pemerintah itu
diputuskan penyaluran dana konpensasi BBM itu melalui lem-

baga pemerintah atau lembaga non departemen yang melibat'

kan kelompok-kelompok masyarakat dan fihak universitas.

Pembagian kerjanya Lembaga pemerintah, lembaga non

departemental dan kelompok masyarakat sebagai penyalur

dana konpensasi BBM dan fihak universitas sebagai pengawas

penyaluran dana konpensasi BBM tersebut. Dengan target

peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan taraf
hidup masyarakat.

Ketujuh, hasil akhir rapat konsultasi pemerintah dan DPR ini
dilempar ke masyarakat, menunjukkan menurunnya intensitas

tuntutan dan demonstrasi. Yang kemudian dijalankanlah
kebilakan pengurangan subsidi BBM tersebut.

Penutup

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan persoalan BBM

di tinlau dari perspektif ekonomi politik, memastikan bahwa

kasus BBM tidak saja persoalan ansihk ekonomi tetapi juga

persoalan politik, di mana awalnya target kebijakan pemerintah

pengurangan subsidi sebesar 20olo menjadi menurun atau
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berkurang sebesar 10% dikarenakan adanya persoalan-persoalan

politik berupa, keberadaan DPR, demonrrasi masyarakat dll.
Persoalan-persoalan politik ini ternyata menjadi faktor

penentu dalam perumusan sebuah kebijakan ekonomi, yang
akhirnya dapat merubah kebijakan ekonomi tersebut menjadi
kebijakan ekonomi politik yang lebih mementingkan masyarakat

umum.
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Secara substansi politik ekonomi kerakyatan ini merupakan
gagasan atau pemikiran dari Mubyarto pada tahun 1980-1981-
an, yang diredefinisi kembali tahun 1999 dengan istilah politik
ekonomi kerakyatan, tepatnya saat selesainya tugas membantu

Meneg PPNKepala Bappenas/Menko Ekuin dan sekaligus

sumbangan pemikiran kepada MPR-RI.
Politik ekonomi kerakyatan diredefinisikan kembali dengan

maksud menyambut momentum tahun 1999, yang dianggap

sebagai tahun reformasi yang terjadi di Indonesia pada semua

lini aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum. Di mana perang-

kat aturan main dan strategi yang lalu dalam kehidupan politik,
hukum dan ekonomi diubah dengan perangkat aturan main baru.

Dasar argumen dalam istilah politik ekonomi kerakyatan
ini berasal atau bersumber dari UUD 1945 khususnya pasal

33, yang pada awalnya istilah ini lebih dikenal dengan seburan
sistem ekonomi Pancasila (SEP). selain Mubyarto pada saat itu
ada beberapa pakar ahli luga mendiskripsikan dan menjelaskan
sistem ekonomi Pancasila (SEP), seperri Emil Salim dan Sumitro
Djoyohadikusumo.

Secara umum ketiga ahli lni menunjukkan perbedaan sudut
pandang dalam mempotrer sisrem ekonomi Pancasila (SEP),
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sebenarnya perbedaan itu hanya dilandasi dari sumbernya acuan

analisisnya, yaitu antara UUD 1945 (pasal 33) dan Pancasila

(sila 1,2,3,4,5).

Oleh karena itu diharapkan dengan sajian pemikiran politik
ekonomi kerakyatan ini, dapat memberikan masukan atau arah

bagi pembangunan ekonomi di Negara Indonesia di masa-masa

yang akan datang dan sumbangan pemikiran untuk kajian-

kajian analisis ekonomi politik Indonesia.

Menurut Mubyarto (7999), gagasan politik ekonomi kerak-

yatan ini dikembangkan dikarenakan melihat dari kenyataan

yang terjadi di Indonesia (saat krisis ekonomi yang berimbas pada

politik, sosial dan hukum), yang di asumsikannya sistem ekono-

mi pada saat itu dibangun tanpa arah yang jelas. Maksudnya

pada segi tataran teoritik sistem ekonomi Indonesia cenderung

ke sosialis, namun pada segi empiriknya cenderung ke kapitalis.

Apalagi realitas sekarang menunjukkan krisis ekonomi
yang terkait erat dengan krisis politik dan krisis moral yang

berkepanjangan melanda negara Indonesia. Hal ini dianggap

Mubyarto sebagai suatu "kebingungan" terhadap 2 (dua) hal,

yaitu Pertama, tidak dibedakannya pengertian sistem ekonomi
(aturan main) dengan politik ekonomi (kebilakan) ya.rg

diialankan; dan Kedua, telah terjadinya kesalahan strategi

dalarn pembangunan ekonomi.

Berdasarkan 2 (dua) hal "kebingungan" ini, Mubyarto me-

rnulai pemikirannya dengan menjelaskan dan mengalisis per-

bedaannya satu persatu dari konsep sistem ekonomi, politik
ekonomi dan strategi ekonomi.

Menurutnya, Sistem ekonomi adalah sekumpulan aturan

main yang menentukan apa (what) yang akan diproduksi,

I
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bagaimana (how) memproduksinya, dan (bagaimana serta)
kepada siapa barang-barang yang diproduksi akan dibagi-
bagikan (kepada warga masyarakat yang bersangkutan). Kinerja
sebuah sistem ekonomi tergantung pada tingkat perkembangan
ekonomi masyarakat, pada faktor-faktor sosial-budaya, dan
pada "lingkungan". Dalam berbagai buku teks Ilmu Ekonomi
disebutkan bahwa sisrem ekonomi yang paling dominan di dunia
adalah kapitalisme dan sosialisme, meskipun diantara kedua
isme (paham) besar tersebut banyak variasi sistem ekonomi
sesuai budaya dan "lingkungan yang mempengaruhinya,,.

Politik ekonomi adalah tindakan-tindakan (actions) ter-
tentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (misalnya di negara kita tercantum
dalam GBHN). Tirjuan politik ekonomi bisa mencakup 6 hal
berikut ini: (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk atau
warga masyarakat; (2) menjamin berlakunya hukum dan ke-
tertiban masyarakat (law and order); (3) menjamin kebebasan
berpendapat dan memilih; (4) mengurangi ketegangan-keteg-
angan sosial; (5) mempertahankan diri dari serangan.serangan
luar; dan (6) menyediakan sarana-sarana kesehatan dan pen-
didikan secara memadai.

Strategi ekonomi adalah keputusan untuk memilih satu
atau lebih perangkat-perangkat kebi;akan yang ada. Biasanya
dalam bidang ekonomi disebutkan 5 (lima) perangkat kebilakan
tersebut, yaitu:
(1). Keuangan publik @ublicfuwnce) yaitu tentang penerimaan

dan pengeluaran pemerintah (APBN, perpajakan, dll);
(2). Uang dan pengkreditan ;

(3). Nilai tukar (kurs) mata uang;
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(4). Pengaturan langsung (direct controls). Misalnya penetapan

harga-harga; dan

(5). Perubahan dalam kerangka dasar kelembagaan (institutional

framework).

Menurutnya, dari definisi-definisi dl atas menjadi ielas
bahwa baik politik ekonomi maupun sistem ekonomi keduanya

dapat (dan harus senantiasa) dibuat lebih demokratis. Artinya
politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat me-

wujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian

besar atau lebih baik lagi, seluruh masyarakat, bukan hanya bagi

keuntungan atau kemanfaatan orang seorang. Inilah pengertian

demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan

pasal33 UUD 1945.

Untuk lebih aplikatif Mubyarto, membuka ruang cakrawala

pemikiran politik ekonomi kerakyatan-nya dalam hal-hal

empirik saat ini, seperti dihubungkannya politik ekonomi

dengan globalisasi, KKN, sektor formal, otonomi daerah dan

kemiskinan. Poin-poin penjelasan lebih rincinya sebagai berikut,

yaitu:

Globalisasi

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan tidak akan

menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi,

yaitu perluasan investasi dan perdagangan bebas. Namun jelas

dalam sistem dan politik ekonorni kerakyatan keterlibatan kita

dalam perdagangan bebas tidak boleh dianggap sebagai data

(gnen) atau tujuan, tetapi sebagai langkah dan tujuan sekunder

bukan yang primer. Yang prinler adalah meningkatnya ketahanan

ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan ekonomi

I
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rakyat. Peningkatan peranan ekonomi rakyat berarti sektor

ekonomi rakyat (kecil) harus menjadi semakin besar dan kuat
dan ini pada gilirannya berarti perekonomian makin demokratis

karena pemainnya yang ikut memutuskan bertambah banyak.

Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN)

Bahwa sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang ias pada

merek yang bermodal kuat bersifat tidak adil. Karena keadilan

sama pentingnya dengan (atau lebih penting disbanding)
efesiensi, maka penghapusan KKN akan membuka peluang

diterapkannya sistem ekonomi yang lebih adil, yang akan ber-

akibat pada meningkatnya peranan ekonomi rakyat dan koperasi

sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Sektor formal

Sistem dan politik ekonomi kerakyatan dilaksanakan untuk
"mengoreksi" sistem dan politik ekonomi sebelumya yang karena

lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi menganut
pola konglomeras i (b etting on the suong) . Pola atau s trate gi pem-

bangunan ekonomi konglomerasi terutama sejak 1988 memang

mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang

tinggi "secara berkelanjutan", meskipun dengan akibatnya
jurang perbedaan kaya miskin dan lambatnya penurunan
jumlah penduduk yang tergolong miskin (yang setelah krisis
ekonomi berlibat lebih dart 2 kali). Dengan demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa diterapkannya sistem dan politik
ekonomi kerakyatan memang akan mengurangi kemudahan-
kemudahan yang biasanya diterima sektor-sektor formal besar

terutama di sektor industri. Politik ekonomi kerakyatan tidak
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berarti mengabaikan sektor formal, tetapi lebih memperhatikan,

melindungi, dan memnerikan prioritas pada usaha-usaha

ekonomi rakyat yang selama 10 tahun terakhir benar-benar

diabaikan.

Otonomi daerah

Otonomi daerah seyogyanya tidak sekedar diliat secara

ekonomi sebagai peningkatan penerimaan daerah tetapi harus

lebih dilihat sebagai peningkatan wewenang daerah dalam

melaksanakan pembangunan daerah demi meningkatnya kese-

jahteraan masyarakat dan lebih meratanya pembagian pen-

dapatan di daerah. Otonomi daerah bukanlah hanya hak tetapi

sekaligus kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan

yang lebih baik kapada warganya di daerah. Setelah otonomi

daerah lebih penuh, tetap ada bahaya pemerintah daerah tidak
memihak pada pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat

tetapi tetap memihak pada kepentingan elit di daerah.

Kemiskinan

Ekonomi rakyat adalah bagian dari perekonomian nasional

yang posisinya masih selalu tertekan, dan posisi tawarnya lemah

menghadapi persaingan bebas liberal dari sektor lain yang lebih

kuat. Akibatnya dari persaingan bebas yang tidak seimbang

adalah pelaku ekonomi rakyat kalah dalam persaingan dan

sektor ini tetap lemah, sedangkan warganya tetap miskin,maka

kebilakan dan program menghapuskan kemiskinan merupakan

perintah konstitusi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh. Bahwa jumlah penduduk miskin masih amat besar

menandakan kewajiban sosial negara belum dipenuhi dengan

baik.

I
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Apakah demokrasi ekonomi suatu keniscayaan? Gntu ini

sesuatu yang tidak terbayangkan, ada demokrasi dalam ekonomi
atau ada ekonomi yang demokratis, apalagi selama ini ekonomi
selalu dilihat sebagai suatu prinsip permintaan dan penawaran

terhadap barang dan jasa.

Menurut Hadiz (2005), dalam pembangunan ekonomi dan
demokrasi terdapat beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut:
Pertama, terdapat suatu hubungan yang dikotomis dan pada

das arnya bertentangan/antagonis antara ne gara darr ciuil s ociety ;

Kedua, perkembangan ekonomi niscaya menghasilkan suatu clq.,il

society yang lebih kuat yang akan meningkatkan kemampuan
untuk menentang, membatasi dan menjalankan kontrol atas

kekuasaan negara;

Ketiga, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara
ciuil society dan negara pada akhirnya mengakibatkan rnun-
durnya negara dan berkembangnyarezim-rezim politik liberal-
demokratis bersamaan dengan matangnya ekonomi (pasar);

Keempat, elemen-elemen yang paling dianggap progresif
dalam ciq,,ils ociety adalah kelas menengah dan / atau kaum borjuis,
karena mereka lah yang paling mungkin mengembangkan
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aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai liberai-demokratis, oleh karena

itu merupakan agen demokratisasi yang paling mumpuni;

Kelima, lemahnya kekuasaan negara mengakibatkan
semakin besar kekuatat ciuil society secara keseluruhan, dan

sebaliknya; Keenam, globalisasi ekonomi, di samping akan me-

majukan perkembangan ekonomi, pada saat yang sama juga

akan menghasilkan tersebarnya nilai-nilai demokrasi.

Kemudian Robert A Dahl (1985), menyajikan nalar per-

temuan antara demokrasi dan ekonomi, yang menjadi demokrasi

ekonomi. Dahl (1985) mengusulkan menggali suatu struktur

ekonomi alternatif, yang akan membantu memperkuat per-

samaan politik serta demokrasi dengan mengurangi ketimpangan

yang berasal dari pemilikan serta kontrol terhadap perusahaan-

perusahaan dalam suatu sistem kapitalisme korporat (corporate

capitalism).

Dahl (1985) menyempitkan ruang lingkup penggalian dalam

masalah kebebasan dan persamaan: yang memusatkan pada

persamaan politik, kemudian memuatkan pada konsekuensi-

konsekuensi pemilikan dan pengawasan perusahaan. Persamaan

politik merupakan persamaan di antara para warga negara yang

memerintah dlrl sendiri melalui proses demokratis, sedangkan

pemilikan serta penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan

bukanlah satu-satunya sumber dari ketimpangan yang tidak
dikehendaki di antara umat manusia, atau sumber dari ketim-

pangan hak politik sekalipun.
'Walaupun Dahl (1985) mengakui adanya sebuah pandangan

lama yang meruyak kemana-mana, bahwa persamaan merupakan

ancaman terhadap kebebasan, namun Dahl juga memberikan

I 44 | eU*miPolitih Tradisional - Modern

t



jalan keluar dari problem ini, melalui pandangan Tocquieville
dalam bukunya Democracy in America.

Ini ringkasan Dahl (1985) tenrang argumen Tocqueville
dalam empat situasi masalah, sebagai berikut:

Pertama, di seluruh dunia beradab persamaan semakin me-
ningkat dan tak terrelakkan. Karena persamaan telah hampir
mencapai batas-batas yang wajar di antara para warga negara
Amerika Serikat;

Kedua, kebebasan merupakan suatu manfaat yang lebih
besar ketimbang persamaan; tetapi kecintaan terhadap per-
samaan lebih kuat ketimbang kecintaan terhadap kebebasan.

Ketiga, sebuah kondisi mutlak bagi kebebasan adalah adanya

rintangan-rintangan yang kuat terhadap pelaksanaan daripada
kekuasaan, karena kekuasaan yang terpusat menyiratkan ke-
matian kebebasan. Di masa lampau, kebebasan kadang-kadang
dihndungi dari kekuasaan yang terpusat dengan adanya organi-
sasi-organisasi menengah yang kuat yang berdiri di antara
individu dan negara;

Keempat, dalam sebuah negeri demokratis di mana per-
samaan politik, sosial dan ekonomi dominan dan semua rin-
tangan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak terbatas
oleh mayoritas tersingkir, mayoritas mempunyai peluang untuk
berkuasa secara lalim: intisari dari pemerintahan demokratis ter-
kandung dalam kedaulatan yang mutlak dari mayoriras, karena
tidak ada satu pundalam negara demokratis yang mampu me-
nentangnya.

Manurut Dahl (1985), Tocqueville mengajukan suaru dilema
penting, walaupun persamaan jelas merupakan sebuah kondisi
mutlak bagi demokrasi, tetapi tidak merupakan kondisi murlak
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bagi kebebasan, dan persamaan jelas bukanlah sebuah kondisi

yang memadai. Sebaliknya karena persamaan mendukung

despotisrne mayoritas, maka ia mengancam kebebasan.

Jawaban di sini argumentasi Tocqueville menekankan

dua macam persamaan yang berkaitan erat, yang dinamakan

Dahl (1985) sebagai persamaan dalam sumber daya politik dan

persamaan dalam kekuasaan. Ia mengamukakan persalnaan

relatif pada kapasitas orang-orang Amerika bagi perlawanan

fisik dan penggunaan kekerasan, seperti senjata api, organisasi

militer, dan polisi, dalam otoritas hukum mereka sebagai warga

negara terhadap negara; dalam pengetahuan mereka; dan dalam

kekayaan, pendapatan, serta derajat sosial mereka.

Hal ini mengadopsi sebuah asumsi yang umum dalam

teori politik sejak era Yunani klasik, bahwa suatu persamaan

yang relatif dalam distribusi sumber daya seperti hal-hal ini

mendukung suatu persamaan yang relatif dalam distribusi

kekuasaan, atau secara lebih spesifik, di dalam kontrol terhadap

pemerintahan negara (Dahl, 1985).

\ilalaupun demikian, Tocqueville memperingatkan bahwa

persamaan dalam dunia politik dapat dimapankan dengan salah

satu dari dua cara'

"setiap warga negara harus diberikan hak-haknya, atau

hak tidak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Maka dari

kedudukan sosial yang sama, bangsa-bangsa dapat rnenarik

salah satu dari clua hasil politik yang besar. Hasil-hasil ini sangat

berbeda satu dari yang lain, tetapi keduanya boleh jadi berasal

dari sebab yang santa"

Kemudian Dahl (1985) mengemukakan kepernilikan

dan pengendalian atas usaha-usaha ekonomi mempengaruhi
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kedmpangan politik dalam dua cara yang berkaitan erar tetapi
agak berbeda, sebagai berikut:

Pertarna, kepemilikan dan pengendalian membantu ter-
ciptanya perbedaan-perbedaan besar di antara para warga
negara dalam kekayaan, pendapatan, status, keterampilan,
informasi, kontrol terhadap informasi dan propaganda, akses
kepada para pemimpin politik, dan pada umumnya, peluang
hidup yang dapat diperkirakan, bukan saja bagi orang-orang
dewasa yang sudah matang tetapi juga bagi yang belum ahir,
bayi dan kanak-kanak;

Kedua, sistem pengurusan internal dari usaha-usaha eko-
nomi benar-benar tidak demokratis baik secara de juremaupun
de fdcto. Kepemilikan dan pengendalian terhadap usaha-usaha
ekonomi menciptakan ketimpangan-ketimpangan yang sangat
besar dikalangan para warga negara dalam kapasiras dan
peluang mereka untuk berpartisipasi dalam mengurus usaha-
usaha ekonomi.

Proses demokratis

Dahl (1985) mengemukakan keyakinan rasional pada
demokrasi merupakan pandangan dalam suatu jenis asosiasi
rnanusia ter[entu, proses pemerintahan hendaknya mernenuhi
kriteria demokratis, karena orang-orang yang terlibat dalam
jenis asosiasi ini memiliki suatu hak, suatu hak yang tidak
dapat dialihkan untuk hrengurus diri sendiri melalui proses
demokratis.

Kemudian validiras dari suatu klaim terhadap hak ini
bersandar pada asumsi-asumsi tertentll mengenai sifat dari suatu
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asosiasi demokratis dan orang-orang yang berada di dalamnya.

Asumsi-asumsi ini adalah:

Pertama, kumpulan orang'orang dalam asosiasi itu

mempunyai kebutuhan untuk mencapai sekurang-kurangnya

beberapa keputusan kolektifyang akan mengikat semua anggota

kolektivitas itu;
Kedua, keputusan-keputusan kolektif yang mengikat ini

mencakup sekurang-kurangnya dua tahapan yang berbeda:

suatu periode penetapan agenda, dilanjutkan pada titik tertentu

oleh suatu tahap keputusan akhir yang menentukan, sesudah

mana keputusan itu menjadi mengikat terhadap para anggota

asosiasi;

Ketiga, keputusan-keputusan kolektif yang mengikat

mestinya dibuat hanya oleh orang-orang yang tunduk pada

keputusan-keputusan, yaitu para anggota asosiasi, bukan oleh

orang-orang di luar asosiasi; Keempat, asas persamaan yang

lemah: kebaikan dari masing'masing orang patut memper-

timbangkan yang sama;

Kelima, sebuah asas kebebasan: pada umumnya, setiap

orang dewasa dalam asosiasi itu berhak menjadi hakim terakhir

bagi kepentingan sendiri. Thnggung jawab pembuktian untuk

memperlihatkan hak atas kebebasan ini tidak pernah terletak

pada sembarang orang dewasa' Melainkan tanggung jawab

pembuktian harus selau terletak pada siapa saja yang ingin

menetapkan kekecualian terhadap asas ini;

Keenam, sebuah asas persalnaan yang kuat: berkenaan

dengan semua masalah, seluruh anggota dewasa dari asosiasi itu

(para warga negara dari suatu pemerintahan) kurang lebih sama-

sama memenuhi syarat untuk menetapkan masalah yang benar-

I

I 48 | EkonomiPolitik: Tradisional- Modern



benar membutuhkan atau tidak membutuhkan keputusan-
keputusan kolektif yang mengikat. Mereka yang berpartisipasi
harus memutuskan masalah-masalah yang paling cocok untuk
diputuskan oleh rakyat (warga negara secara kolektif) bagi
dirinya sendiri, dan masalah-masalah yang menurut pandangan

para anggota secara kolekt( yang ridak memnuhi syarar untuk
diputuskan oleh warga negara kolektif untuk dirinya sendiri,
serta syarat-syarata yang berdasarkan warga negara kolektif
akan mendelegasikan suatu otoritas yang bersyarat dan dapat
ditarik kembali kepada yang lain-lain;

Ketujuh, sebuah asas kewajaran yang mendasar: pada

umumnya, hal-hal yang langka dan berharga hendaknya di-
alokasikan dengan adil. Keadilan kadang-kadang mensyararkan

bahwa kebutuhan atau ganjaran dari masing-masing orang
diperhitungkan. Kalau kebutuhan atau ganjaran tidak merata,

maka suatu perhatian bagi persamaan dalam pengertian ini -
persamaan menyangkut orang - seringkali akan menyebabkan
seseorang menerima suatu bagian yang tidak sama. Akan tetapi
dalam keadaan-keadaan tertentu, keadilan mensyaratkan bahwa
masing-masing orang menerima bagian yang sama atau suatu
peluang yang sama: di sini keadilan berarti bahwa persamaan

harus lah menyangkut bagian bukan menyangkut orang.

: Setiap proses untuk membuat keputusan-keputusan kolek-
tif yang mengikat akan tidak konsisten dengan satu atau lebih
asumsi-asumsi terdahulu kalau melanggar kriteria-kriteria
berikut ini (Dahl, 1979):

1 . Hak suara yang merata: kaidah untuk menentukan hasil-hasil
pada tingkat yang menegaskan harus mempertimbangkan,
dan memperhitungkan secara adil, preferensi-preferensi
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yang dinyatakan dari masing-masing warga negara terhadap

hasil itu, yaitu hak suara harus dialokasikan secara merata

di antara para parga negara;

2. Partisipasi yang efektif: sepanjang proses pembuatan ke-

putusan-keputusan kolektif yang mengikat, masing-masing

warga negara harus memiliki peluang yang cukup dan sama

untuk menyatakan suatu preferensi terhadap hasil akhir;

3. Pengertian yang berdasarkan informasi: untuk menyatakan

preferensi-preferensi dengan cermat, masing-masing warga

negara harus mempunyai peluang yang cukup dan sama, di

dalam jangka waktu yang diizinkan oleh kebutuhan suatu

keputusan, untuk menemukan dan menegaskan preferensi-

preferensinya mengenai masalah yang akan diputuskan;

4. Kontrol akhir terhadap agenda oleh rakyat: rakyat harus

mempunyai peluang yang eksklusif unruk membuat ke-

putusan-keputusan yang menentukan masalah-masalah

yang akan dan tidak akan diputuskan melalui proses yang

memuaskan ketiga kreteria yang terdahulu;

5. Keinklusifan: rakyat harus memasukkan semua anggota

dewasa kecuali para penduduk sementara dan orang-orang

yang terbukti lemah mental.

Kelima kriteria ini menspesifikasikan sepenuhnya proses

demokratis, seperti yang dimasukkan dengan persamaan politik,

karena orang-orang yang mempunyai hak politik yang sama

tentu adalah orang-orang yang memenuhi kreteria ini, dan

apabila kreteria ini tidak terpenuhi, maka orang-orang ini tidak

dapat dikatakan sama secara politik.
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Kemudian hak milik pribadi aras suaru usaha ekonomi biasa-
nya dipertahankan dengan dua alasan, yaitu: pertama, pem-
belaar-r yang instrumental, atau utilitarian menyatakan bahwa
pada pertimbangan terakhir, pemilikan pribadi menguntung-
kan bagi orang-orang secara individual, bagi masyarakat secara

kolekti{ dan bagi nilai-nilai, seperri efisiensi, kemajuan ekonomi,
kebebasan politik, dan sebagainya.

Kedua, sebuah pandangan lain bahwa orang-orang berhak
atas pemilikan pribadi (pemilikan usaha-usaha ekonorni
swasta) sebagai suatu hak moral yang alamiah, bahkan ridak
dapat dialihkan, seperti hak-hak alamiah lainnya, yang wajib
dilindungi oleh pemerintah dan hukum.

Bagi Dahl (1985), sejak zaman kuno, para teoritikus politik
telah lazim mengandaikan bahwa konflik antara demokrasi dan
hak milik cenderung hanya muncul ketika harra didistribusikan
secara timpang, semakin besar ketimpangan itu, semakin besar
pula tarnpaknya peluang konflik. Demokrasi dapat dilihat
sebagai suatu ancaman aras hak-hak milik, atau hak-hak milik
dapat dilihat sebagai suatu ancaman terhadap demokrasi.

Pandangan perrama, mengamankan hak-hak milik, dan
ancamannya datang dari persamaan polidk. Kalau para warga
negara secara politlk sama [etapi secara ekonomi tidak sama,
maka yang kurang beruntung akan bergabung untuk menen-
tang yang lebih beruntung, dan kalau yang kurang beruntung
berjumlah lebih banyak,'maka proses demokratis akan memung-
kinkan mereka melukai halchak milik dari yang lebih beruntung.
Suatu mayoritas yang terdiri dari yang kurang makmur akan
dapat menggunakan persamaan hak mereka dalam negara
unruk merampas harta dari minoriras yang lebih kaya.
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Sebalikrrya, pandangan kedua, mengandung ancaman yang

datang mendekat dari arah yang berlawanan. Sumber daya-

sumber daya ekonomi hingga tingkat tertentu dapat diubah
menjadi sumber daya-sumber daya politik. Kalau para warga

negara timpang dalam sumber daya ekonomi, demikian pula

mereka timpang dalam sumber daya politik, dan persamaan

politik tidak akan tercapai. Dalam kasus yang ekstrem, suatu

minoritas orang kaya akan memiliki sumber daya politik yang

begitu banyak ketimbang warga-warga yang lain, sehingga

mereka akan mengontrol negara, mendominasi mayoritas warga

negara, dan mengosongkan semua isi proses demokrasi.

Orde Ekonomi

Bagi Dahl (1985) sistem perusahaan swa-praja tidak dapat

diandalkan untuk menciptakan orde egalitarian yang sepenuh-

nya swa-teratur. Perbedaan antar perusahaan dan intra-per-
usahaan akan menciptakan perbedaan dalam sumber daya

pribadi yang dapat dibayangkan, yang cukup besar mengandung

dampak merugikan, baik terhadap persamaan politik maupun

terhadap keadilan.

Sehingga untuk mencegah erosi yang berlebihan terhadap

persamaan politik dan ketidakadilan distribusi, perlu dilakukan
pengubahan distribusi awal dari sumber daya-sumber daya

pribadi yang dihasilkan oleh perusahaan atau mengatur dam-
paknya, atau melakukan keduanya.

Namun tugas pengaturan dan redisrribusi akan jauh

lebih mudah ketimbang pada sistem kapitalisme korporat. Di-
antaranya, distribusi awal yang dihasilkan oleh perusahaan

akan jauh kurang timpang. Jadi, walaupun tidak sepenuhnya

mengatur diri sendiri, sistem Semacam ini akan melakukan
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difusi yang luas daripada sumber daya-sumber daya ekonomi di
kalangan para warga negara, ketimbang kapitalisme korporat.

Kewarganegaraan yang penuh dan sama dalam perusahaan-
perusahaan akan sangat mengurangi hubungan yang merugikan
dan berkonflik di dalam perusahaan, dan secara tidak langsung
di dalam masyarakar dan politik pada umumnya. Dalam sisrem
korporat, para manajer secara legal terikat untuk bertindak
dan biasanya memang bertindak berdasarkan pandangan
bahwa kepentingan para pegawai adalah sekunder terhadap
kepentingan para pemilik. Sebaliknya, dalam sisrem swa-kelola,
para manjernya dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh
para pekerja akan memberikan prioritas pada kepentingan para
anggota yang merupakan warga negara.

Suatu sistem perusahaan swa-praja tidak akan, lneng-
hilangkan kepentingan, rujuan, perspektif dan ideologi yang
bertentangan di kalangan para warga negara. Namun cenderung
akan mengurangi konflik kepentingan, memberikan pada semua
warga negara andil yang agak sama dalam mempertahankan
persamaan politik dan lembaga-lembaga demokratis dalam
pemerintahan negara, dan membantu perkembangan suatu
konsensus yang lebih kuar mengenai tolak ukur keadilan.
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Bodenheimer mengemukakan pendekatan dependensi
pertama kali muncul di Amerika latin. Pada awal kelahirannya,
teori ini lebih rnerupakan jawaban atas kegagalan programyang

dij alankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk Amerika Latin (United Nadon Economis Commission for
I-atin AmericaIECLAKEPBBAL) pada awal tahun 1960-an.

Awalnya pada tahun 1950-an banyak pemerintahan di
Amerika Latin, yang dikenal cukup populis, mencoba untuk
menerapkan strategi pembangunan dari KEPBBAL yang me-
nitikberatkan pada proses industrialisasi melalui program
industrialisasi substitusi impor (ISI). Dari padanya diharapkan
akan memberikan keberhasilan yang berkelanjutan untuk
pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan hasil pembangunan,
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pada akhirnya akan
memberikan suasana yang mendorong pembangunan politik
yang demokratis (suwarsono dan So, 2000).

'Walaupun akhirnya mengalami kegagalan, di mana terjadi
stagnasi ekonomi. Pada tahun 1960-an muncul berbagai masalah
ekonomi, seperti pengangguran, inflasi, devaluasi, penurunan
nilai tukar perdagangan dan sebagainya. Kemudian lanjut ke
masalah politik, seperti kerusuhan, demontrasi dan sebagainya
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yang berujung pada jatuh pemimpin pemerintahan pada saat

itu, yang digantikan oleh pemerintahan otoriter yang mendapat

dukungan militer.

Hettne (2001), menyebut teori dependensi sebagai sebuah

pendekatan ketergantungan, dimana perspektif ini dominan

pada tahun 1970-an melalui studi iiteratur pembangunan dan

keterbelakangan. Pendekatan ini tidak hanya berisi kecaman

pedas terhadap paradigma modernisasi eropasentris, namun
juga memberikan perspektif intelektual alternatif yang berakar

di dunia ketiga, dan berfungsi pula sebagai katalis dalam

perkembangan teori pembangunan selanjutnya.

Pendekatan ketergantungan muncul dari pertemuan dua

kecenderungan intelektual utama: satu berlatar belakang tradisi

Marxis, yang selanjutnya mengandung beberapa orientasi

teoritis: Marxis klasik, Marxisme-Leninisme, neo-Marxisme,

yang lainnya berakar pada diskusi pemikiran strukturalis

Amerika Latin tentang pembangunan dalam ECLA/CEPAL.

Doktrin CEPAL ini meliputi tiga hal yang urgen, yaitu:

Pertama, secara teoritis doktrin CEPAL merupakan serangan

terhadap kebllakan konvensional yang menynngkut hubungan

antara perdagangan internasional dan pembangunan, dan

memuat elaborasi kerangka alternatif: model pusat-pinggiran.

Menurut perspektif ini, hanya bangsa pusat yang mendapat

keuntungan dari perdagangan, sementara bangsa pinggiran

mengalami penderitaan, dengan beberapa alasannya: kecen-

derungan dalam perdagangan, ketidakseimbangan dalam
politik, faktor teknologi dan sebagainya;

Kedua, dalam hal strategis pembangunan, doktrin
CEPAL menekankan industrialisasi dengan substitusi irnpor,
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perencanaan dan intervensionisme negara secara umum, dan
kemudian integrasi regional;

Ketiga, secara ideologis, doktrin CEPAL merupakan contoh
mutakhir dalam tradisi panjang nasionalisme ekonomi, dimulai
dari F List dan reaksi Jerman terhadap dominasi inggris sebagai
bengkel dunia.

Sementara Hettne (2001) menyebut konsep neo-Marxis
mencerminkan transformasi pemikiran Marxis dari pendekatan
tradisional, yang menekankan konsep pembangunan dan pada
dasarnya berpandangan Eropasentris, ke pendekatan baru, yang
menekankan konsep keterbelakangan dan mencerminkan pan-
dangan Dunia Ketiga.

Cukup beragamnya varian teoritis dalam teori dependensia,
menjadi landasan bagi Hetrr-re (2001) menawarkan kerangka
posisi teoritis yang berisi dimensi-dimensi teoritis para ahli
pendekatan ketergantungan tersebur, sebagai berikut:

Pertama, Holisme versus Partikularisme. pada dimensi ini,
dipertentangkan dua kubu pemikiran: mereka yang bekerja
dengan model global, dinamika yang ditentukan oleh sistem
keseluruhan, dan mereka yang membangun perspektif menye-
luruh mulai dari unsur pembentuknya. Misalnya, model kapi-
talisme rransnasional sunkel memiliki ambisi holisrik, se-
dangka, pandangan cardoso mengenai ketergantungan sebagai
sebuah metode analisis konkret bagi kawasan pinggiran lebih
bersifat partikularistik;'

Kedua, Faktor Kausal Eksternal versus Faktor Kausar
Internal. Kenyataan bahwa keduanya sulit dibedakan, bukan
merupakan persoalan kita di sini. persoalannya adalah faktor
manakan yang lebih penting? Gntu saja, dependentista tidak
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akan mengaku bahwa mereka mengabaikan faktor internal,

namun demikian seluruh pendekatan mereka memiliki bias

eksternalis (seperti digambarkan oleh model metropolis-satelit

Frank). Bagaimanapun, hal ini merupakan keberatan utama

terhadap teori modernisasi. Di lain fihak, ketika Augustin

Cueva (1976) menyatakan bahwa adalah sifat masyarakat kita

yang menetapkan hubungan dengan dunia kapitalis, ia meng-

artikulasikan posisi aliran ketergantungan;

Ketiga, Analisis Sosial-Politik versus Analisis Ekonomi.

Beberapa ilmuan bekerja secara eksklusif dengan analisis eko-

nomi, yang lain menekankan kondisi sosial dan politik. Ken-

dati hal ini dapat dijeiaskan berdasarkan asal-usul ilmu, namun

perbedaannya penting untuk model analisis. Pada dasarnya

tradisi CEPAL lebih ekonomistis, sedangkan banyak depen-

dentista, seperti yang dicatat di atas, berasal dari ilmu sosial

lainnya, misalnya sosiologi;

Keempat, Kontradiksi Sektoral/Regional versus Kontradiksi

Kelas. Beberapa oenulis menekankan kenyataan bahwa polarisasi

regional atau sektoral terjadi dalam sistem yang menyeluruh,

baik pada tingkat internasional maupun tingkat nasional, yang

lainnya mendasarkan analisis mereka pada asumsibahwa konflik

yang mendasar niscaya ditemukan dalam pertentangan kelas.

Dengan kata lain, pandanga kedua mencari dinamika di dalam

perjuangan kelas. Misalnya, dalam model dualisme globalnya,

Sunkel menekankan pemilahan antara kawasan marjinal dan

pusat transnasional (bagian kawasan pusat yang menyatukan,

bagian dari pinggiran). Pemilahan ini menembus kelas-kelas,

dengan demikian menentang kesadaran kelas dan perjuangan

kelas. Sebaliknya, Cardoso lebih memberikan penekanan

I
I 58 | EkonomiPolitik Tradisional- Modern

f



pada kelas, nanun analisisnya cukup tajam, jauh melampaui
dikotomi sederhana majikan-buruh dan posisi resmi komunis.
Namun secara keseluruhan sangat sedikit analisis kelas pada

hampir semua tulisan aliran ketergantungan;

Kelima, Keterbelakangan versus Pembangunan yang tergan-

tung. Argumen utama aliran ketergantungan adalah bahwa
situasi ketergantungan menghasilkan proses kererbelakangan.

Namun, sebagian mengambil sikap yang lebih berhati-hati,
dengan mengklaim bahwa kecenderungan stagnasi merupakan
persoalan yang berulang, dan bahwa pembangunan kapitalisme
sepenuhnya sesuai dengan posisi ketergantungan;

Posisi ketergantungan yang kuat dirumuskan oleh Frank

dengan ungkap an pembangunan ke terbelakangan (dev elopment

of underdevelopment). Posisi yang lebih berhati-hati adalah
gagasan Cardoso tentang pembangunan yang terkait dan ter-
gantung (associated- dependent dev elopment) .

Keenam, Voluntarisme versus Determinisme. Mayoritas
besar ilmuan ketergantungan beranggapan bahwa secara
politis penelitian mereka relevan. Namun, dapat dibedakan
antara mereka yang menganggap perangkat politik dibatasi oleh
situasi oblektif, dan mereka yang menekankan kemungkinan
mengatasi batasan ini melalui aksi polirik langsung. Sikap
yang terakhir lelas terkait dengan gagasan bahwa Amerika
Latin (dan dunia ketiga) ditakdiran terbelakang dan bahwa
aktivitas politik merupakan satu-satunya jawaban atas situasi
tersebut. aktivisme ini mengambil bentuk perjuangan gerlya

dan modelnya diambil dari revolusi Kuba. Akibatnya, mereka
yang mengakui adanya kemungkinan pembangunan, kendati
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mengikuti jalur kapitalis, mengambil posisi di tengah-tengah

antara cara pandang komunis resmi dan voluntarisme ekstrem.

Kemudian Suwarsono dan So (2000), mengemukakan para

pendukung teori dependensi berasal dari berbagai disiplin ilmu

sosial, yang mempelajari berbagai negara di Amerika Latin
maupun negara dibelahan benua yang lain. Namun demikian,

para penganut aliran dependensi cenderung memiliki asumsi

dasar, sebagai berikut:

Pertama, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu

gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia

ketiga. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-

watak umum keadaan ketergantungan di dunia ketiga sepanjang

sejarah perkembangan kapitalisme dari abad ke-16 sampai

sekarang. Ciri-ciri khas satu negara, yang rnengakibatkan variasi

yang tak terhindarkan antara satu negara dengan negara lain-

nya dalam pengalarnan pembangunan politik-ekonominya yang

pada gilirannya kemudian membentuk kompleksitas sejarah

perkembangan dunia, nampak terabaikan, tertutup oleh se-

mangat untuk mencoba menyampaikan bentuk ldeal tatanan

ketergantungan;

Kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang di-

akibatkan oleh faktor luar. Sebab terpenting yang menghambat

pembangunan karenanyatidak terletak pada persoalan keku-

rangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswasta,

rnelainkan terletak berada di luar jangkauan politik ekonomi

dalam negeri suatu negara. Warisan sejarah kolonial dan

pembagian kerja intemasional yang timpang bertanggung jawab

terhadap kemandekan pembangunan negara dunia ketiga;
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Ketiga, permasalahan keterganrungan lebih diliharnya se-

bagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnyasurplus
ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Ini diperburuk
lagi karena negara dunia ketiga mengalami kemerosotan nilai
tukar perdagangan relatifnya ;

Keempat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global.
Di satu pihak, mengalirnya surplus ekonomidari dunia ketiga
menyebabkan keterbelakangannya, sementara hal yang sama
merupakan salah satunya, jika bukan satu-satunya, faktor yang
mendorong lajunya pembangunan di negara maju. Dengan kata
lain, keterbelakangan di negara dunia ketiga dan pembangunan
di negara sentral tidak lebih tidak kurang sebagai dua aspek dari
satu proses akumulasi modal yang pada akhirnya menyebabkan
terjadinya polarisasi regional di dalam ratanan ekonomi dunia
yang global ini;

Grakhir, keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suaru
hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi
teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil
terlaksana. Sekalipun sedikit proses perkembangan dapat saja
terjadi di negara pinggiran ketika, misalnya sedang terjadi
depresi ekonomi dunia atau perang dunia. teori dependensi
berkeyakinan bahwa pembangunan yang oronom dan berkelan-
jutan hampir dapat dikarakan tidak mungkin dalam situasi yang
terus-menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara
maju.

Dependensi I ror
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Rostow (1956) dalam membangun teorinya tentang per-

tumbuhan masyarakat ini beranjak dari hipotesis: bahwa proses

pertumbuhan secara bermanfaat dapat dipandang sebagai ber-
pusat pada satu interval waktu yang relatif singkat, mencakup
dua atau tiga dekade, pada saat perekonomian dan masyarakat

yang bersangkutan mengubah diri sedemikian rupa sehingga

sesudahnya pertumbuhan ekonomi berlangsung kurang lebih
secara otomatis.

Perubahan di sini disebut dengan istilah lepas landas. Lepas

landas didefinisikan sebagai interval di mana tingkat investasi
meningkat sedemikian rupa sehingga hasil per kapita meningkat
dan peningkatan awal ini membawa perubahan-perubahan
radikal dalam teknik-teknik produksi dan pembagian arus pen-
dapatan yang menghidupkan skala baru investasi dan karena-
nya menghidupkan kecenderungan peningkatan hasil per kapita
(Rostow, 1956).

Gori Rostow ini lebih dikenal oleh para ahli sosial dengan
sebutan tahapan pertumbuhan masyarakat atau model
pertumbuhan masyarakat, dibandingkan istilah lepas landas,
karena dalam kerangka teorinya istilah lepas landas ini menjadi
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bagian ketiga dari tahapan pertumbuhan masyarakat yang

dikemukakannya.

Perubahan-perubahan awal dalam metode memerlukan

adanya kemauan dan wewenang suatu kelompok dalam masya-

rakat untuk mulai menggunakan dan menyebar luaskan

teknik-teknik produksi baru, dan penghidupan terus proses

pertumbuhan menuntut wewenang yang semakin luas dan

masyarakat menjawab dorongan-dorongan yang ditimbulkan

perubahan-perubahan awal tersebut, yang mencakup kemam-

puan-kemampuan perekonomian sektor luar negeri.

Perubahan-perubahan awal dalam skala dan arah arus

keuangan tampaknya mengandung penguasaan arus pendapatan

oleh kelompok-kelornpok maupun lembaga-lembaga baru, dan

penghidupan terus pertumbuhan memerlukan suatu tambahan

bagian pendapatan riil yang besar selama periode lepas landas

ditanamkan kembali dalam investasi yang produktif.

Oleh karena itu, lepas iandas membutuhkan suatu ma-

syarakat yang siap menjawab secara aktif kemungkinan-ke-

mungkinan baru berdirinya perusahaan-perusahaan yang

produktif, dan tampaknya lepas landas memerlukan perubahan-

perubahan sosial, politik dan kelembagaan yang bersama-sama

akan menghidupkan peningkatan awal dalam skala investasi

dan meninbulkan penerimaan dan penyerapan yang teratur
penemuan-penemuan baru.

Gori Rostow ini seperti logika bola salju (snowball), yang

mengalami proses menggelinding terus-menerus, dari awalnya

yang hanya berupa bola kecil sampai mejadi bola membesar,

dan terus-menerus membesar sampai ke tempat tujuannya atau

sampai bola tersebut berhenti mengelinding.

I
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Kemudian secara lebih detail Rostow dalam Siregar (1991),
mengidentifikasi posisi pertumbuhan tiap masyarakat di dunia.
tiap-tiap masyarakat tersebut ditempatkan pada salah satu dari
lima kategori-kategori, sebagai berikur:

Pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional
adalah masyarakat yang strkturnya berkembang di dalam
fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Konsepsi masyarakat tradi-
sional itu tidak sepenuhnya statis dan adanya peningkatan-
peningkatan dalam outpur. Luas tanah pengolahan dapat di-
tambah, inovasi teknologi sesuai keperluan, inovasi produksi
tinggi, menunjukkan perdagangan-industri dan pertanian.
Produktivitas meningkat, misalnya melalui perbaikan irigasi
atau penemuan dan penyebaran tanaman baru.

Masyarakat tradisional dari dulu sampai sekarang merupakan
masyarakat yang tidak pernah selesai dalam proses perubahan.
Misalnya luas daerah dan volume perdagangan di dalam dan di
antara masyarakat-masyarakat tersebut berfluktuasi, bersamaan
dengan tingkat pergolakan sosial dan politi, efesiensi pemerintah
pusat dan pemeliharaan jalan raya. populasi, dan dalam batas-
batas tertentu, juga tingkat kehidupan naik dan turun tidak
hanya bersamaan dengan siklus panen, tetapi juga dengan
peristiwa perang atau wabah penyakit. Berbagai kegiatan rna_

nufaktur berkembang, tetapi sebagaimana juga dalam sektor
pertanian, tingkat produktivitas dibatasi oleh tidak tersedianya
pengetahuan modern, penerapannya dan kerangka pikiran
menurut pengetahuan modern tersebut.

Kedua, prasyarar lepas landas. Thhap kedua dari pertum-
buhan mencakup masyarakat-masyarakat yang berada pada
proses transisi, yaitu: suatu periode ketika prasyara[-prasyarat
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untuk lepas landas berkembang, dalam proses ini dibutuhkan

waktu untuk menstranformasikan sebuah masyarakat tradi'
sional melalui berbagai cara yang diperlukan untuknya sehingga

mampLl memanfaatkan hasil-hasil dari ilmu modern, meng-

hindari hasil-hasil yang makin menurun.

Prasyarat-prasyarat untuk lepas landas pada awal mulanya

telah dikembangkan, dengan cara yang sangat jelas, pada akhir

abad ke - 1 7 dan awal abad ke - 18 di Eropa Barat, ketika wawasan-

wawasan ilmu pengetahuan modern mulai dipergunakan dalam

fungsi-fungsi produksi baru di sektor pertanian dan industri,

dalam situasi yang dinamisme oleh ekspansi mendatar pasaran

dunia dan persingan internasional negara-negara. Perpecahan

abad pertengahan mendorong pembentukan prasyarat untuk

lepas landas di Eropa Barat. Di antara negara-negara Eropa Barat,

Inggris, karena keadaan geografisnya yang menguntungkan,

sumber-sumber alam, perdagangan, struktur sosial dan politlk

yang lebih baik, adalah negara yang pertama secara penuh telah

membangun prasyarat untuk lepas landas.

Ketiga, lepas landas. Thhap ketiga merupakan suatu titik
penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kekuatan-ke-

kuatan untuk memajukan kehidupan ekonomi, yang memberi-

kan letupan-letupan kemajuan terbatas serta kegiatan modern

di sana-sini, meluas dan bergerak mendominasi masyarakat.

Selama periode lepas landas, tingkat investasi dan tabungan

yang efektif naik, sekitar 5olo dari pendapatan nasional, sampai

sekitar 10o/o atau bahkan lebih.

Di Inggris dan di bagian-bagian dunia kaya yang penduduk-

nya terutama berasal dari Inggris (Amerika Serikat, Kanada dan

sebagainya), rangsangan untuk lepas landas [erutama adalah

I
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teknologis. 'l7alaupun 
dalam kasus yang lebih umum, lepas

landas tidak hanya menunggu terbentuknya modal overhead
sosial dan suatu gelombang perkembangan reknologi di sektor
industri dan pertanian, tetapi juga menunggu kemunculan
kekuasaan politik dari suatu kelompok yang siap unruk meng-

anggap modernisasi ekonomi sebagai bisnis politik tinggi yang

serius.

Selama periode lepas landas, indusrri-industri baru ber-
kembang dengan sangat cepat, memberikan keuntungan yang

sebagian besar diinvestasikan lagi dalam pabrik baru, dan
industri-industri baru ini, pada gilirannya, karena kebutuhan
mereka yang sangat cepat berkembang bagi pekerja-pekerja
pabrik, merangsang timbulnya layanan-layanan jasa yang

mendukung para pekerja tersebut, dan kebutuhan akan barang-

barang manufaktur lainnya, perluasan lebih lanjut di daerah
perkotaan dan pabrik-pabrik industrial modern lainnya.

Keempat, kedewasaan. Kedewasaan didefinisikan sebagai

tahap yang didalamnya suatu perekonomian memperlihatkan
kapasitasnya untuk bergerak melampaui industri awal yang
mernberikan kekuatan lepas landas dan unruk menyerap dan
menerapkan secara efesien pada sumber-sumber daya yang
sangat luas, sebuah teknologi modern yang paling maju. Di
tahapan ini suatu perekonomian menunjukkan keterampilan
teknologi dan entrepreneuer untuk memproduksi barang yang

dikehendaki.

Secara historis, dibutuhkan waktu 60 tahun untuk meng-
gerakkan masyarakat dari awal periode lepas landas ke ke-
dewasaan. Secara analisis, penjelasan terhadap interval ter-
sebut terdapat dalam nilai matematis bunga bertumpuk
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yang diterapkan pada stok modal, dikombinasikan dengan

konsekuensi-konsekuensi yang luas bagi kemampuan masyarakat

untuk menyerap teknologi modern dari tiga generasi berturut-

turut yang hidup dalam sebuah rezim, di mana pertumbuhan

sudah merupakan kondisi normal.

Kelima, zaman konsumsi massa tinggi. Pada zaman kon'

sumsi massa yang tinggi, sektor-sektor utama bergerak menuju

barang-barang konsumsi yang tahan lama dan jasa-jasa.

Sebagai tambahan terhadap perubahan-perubahan ekonomi

ini, masyarakat tidak lagi menganggap perluasan lanjutan dari

teknologi modern sebagai masalah yang mendesak.

Kemunculan negara kesejahteraan adalah salah satu mani-

festasi dari masyarakat yang bergerak melampaui kedewasaan

teknis, tetapi juga dalam tahap ini sumber-sumber daya cen-

derung makin diarahkan pada produksi barang-barang konsumsi

yang tahan lama dan penyebaran layanan jasa secara masal.

Misalnya mesin jahit, sepeda dan berbagai macam peralatan

rumah tangga bertenaga listrik secara bertahap disebarkan.

Secara historis, unsur yang menentukan adalah mobil yang

murah dengan efeknya yang luar biasa, baik secara sosial maupun

ekonomi, pada kehidupan dan harapan-harapan masyarakat.
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