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Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena
adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya.
Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif

(konglomerat) yang bukan merupakan hasil derivasi
dari kemampuan menejemen bisnis yang baik

artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya
mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan

menyebabkan fondasi ekonomi nasional yang
dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang
pasar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi

pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang
perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar.

nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi
(konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras
dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku
ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar,
mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha
dari hulu ke hilir, menguasai teknologi produksi dan
menejemen usaha modern. Kenapa mereka tidak
digolongkan juga dalam ekonomi kerakyatan?.
Karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak
merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat
yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, usaha
ekonomi yang diragakan bernilai ekstrim terhadap
totalitas ekonomi nasional.

Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan
harga yang tepat (price right) untuk menentukan

Lahirnya

sejumlah

pengusaha

besar

posisi tawarmenawar yang imbang. Saya perlu
menggaris bawahi bahwa yang patut mendapat
kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi
nasional selama regim orde baru adalah implementasi
kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tidak
tepat dalam sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi
pasar itu sendiri.

Golongan yang kedua ini biasanya (walaupun
tidak semua) lebih banyak tumbuh karena mampu
membangun partner usaha yang baik dengan penguasa

Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa
kurang memiliki justifikasi empirik untuk
mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar, lalu
mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar
sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam
pembangunan ekonomi nasional. Dunia “pasar”
Adam Smith adalah suatu dunia yang indah dan adil

sehingga memperoleh berbagai bentuk kemudahan
usaha dan insentif serta proteksi bisnis. Mereka lahir
dan berkembang dalam suatu sistem ekonomi yang
selama ini lebih menekankan pada peran negara yang

untuk dibayangkan. Tapi sayangnya sangat sulit untuk
diacu untuk mencapai keseimbangan dalam tatanan
perekonomian nasional. Karena konsep “pasar” yang
disodorkan oleh Adam Smit sesungguhnya tidak

dikukuhkan (salah satunya) melalui pengontrolan
perusahan swasta dengan rezim insentif yang
memihak serta membangun hubungan istimewa
dengan pengusahapengusaha yang besar yang

pernah ada dan tidak pernah akan ada. Namun
demikian tidak harus diartikan bahwa konsep pasar
Adam Smith yang relatif bersifat utopis ini harus
diabaikan.

melahirkan praktikpraktik anti persaingan.
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Persepektif yang perlu dianut adalah bahwa
keindahan, keadilan dan keseimbangan yang dibangun
melalui mekanisme “pasar”nya Adam Smith adalah
sesuatu yang harus diakui keberadaannya, minimal
telah dibuktikan melalui suatu review teoritis. Yang
perlu dilakukan adalah upaya untuk mendekati kondisi
indah, adil, dan seimbang melalui berbagai regulasi
pemerintah sebagai wujud intervensi yang berimbang
dan kontekstual. Bukan sebaliknya membangun suatu
format lain di luar “ekonomi pasar” untuk diacu dalam
pembangunan
ekonomi
nasional,
yang

dukungan dari berbagai pihak. Hasil yang diharapkan
adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang
antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi
mengamankan pencapaian target pertumbuhan
(growth) (Gillis et al., 1987). Bahwa kegagalan
kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde
baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap
kelompok pengusaha besar perlu diubah. Sudah
saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –
menengah dan bangun usaha koperasi mendapat

kajian teoritisempiris.

kesempatan secara ekonomi untuk berkembang
sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini
mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi
nasional.

Jika kita membedah lebih jauh tentang konsep
ekonomi kerakyatan. Pengalaman pembangunan
ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan
mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik,
khusunya sejak masa orde baru. Kegagalan
pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan
mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan
pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak
benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan
adanya pengaruh eksternal. Kemudian sejak sidang
istimewa (SI) 1998, dihasilkan suatu TAP MPR
mengenai Demokrasi Ekonomi, yang antara lain
berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat
terhadap usaha kecilmenengah serta koperasi.
Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu

Komitmen politik pemerintah ini perlu
mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal yang
masih kurang jelas dalam TAP MPR dimaksud adalah
apakah perspektif pembangunan nasional dengan
keberpihakan kepada usaha kecilmenengah dan
koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme
pasar? Dalam arti apakah intervensi pemerintah
dalam bentuk keberpihakan kepada usaha kecil
menengah dan koperasi ini adalah benarbenar
merupakan affirmative action untuk memperbaiki
distorsi pasar yang selama ini terjadi karena bentuk
campur tangan pemerintah dalam pasar yang tidak
benar? Ataukah pemerintah mulai ragu dengan
bekerjanya mekanisme pasar itu sendiri sehingga
berupaya untuk meninggalkannya dan mencoba

babak baru pembangunan ekonomi nasional dengan
perspektif yang baru, di mana bangun ekonomi yang
mendominasi regaan struktur ekonomi nasional
mendapat tempat tersendiri.

merujuk pada suatu mekanisme sistem ekonomi yang

keberhasilannya masih mendapat tanda tanya besar
atau minimal belum dapat dibuktikan melalui suatu

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap
penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar
pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil
pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat

Magistra No. 74 Th. XXII Desember 2010
ISSN 0215-9511

baru ?. Nampaknya kita semua berada pada pilahan
yang dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar
dalam sistem ekonomi nasional, kita masih raguragu,
karena pengalaman keberhasilan pembangunan
ekonomi negaranegara maju saat ini selalu merujuk
pada bekerjanya mekanisme pasar.
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Merujuk pada bekerja suatu mekanisme yang
baru (apapun namanya), dalam prakteknya belum ada

Selanjutnya ekonomi kerakyatan, sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah

satu negarapun yang cukup berpengalaman serta yang
paling penting menunjukkan keberhasilan nyata,
bahkan kita sendiri belum berpengalaman (ibarat
membeli kucing dalam karung). Bukti keraguraguan

sebuah sistem perekonomian yang melembagakan
tegaknya kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tujuan utama sistem ekonomi kerakyatan adalah

ini tercermin dalam TAP MPR hasil sidang istimewa
itu sendiri, dimana demokrasi ekonomi nasional tidak
sematamata dijalankan dengan keberpihakan habis

untuk menjamin pengutamaan kemakmuran
masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Tiga
prinsip yang menjadi pedoman kerja ekonomi
kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian

habisan pada usaha kecilmenengah dan koperasi, tapi
perusahaan swasta besar dan BUMN tetap mendapat

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan; (2) cabangcabang produksi yang

tempat bahkan mempunyai peran yang sangat
strategis. sebenarnya keraguraguan ini tidak perlu

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh negara; dan (3)

terjadi. Bentuk campur tangan pemerintah (orde baru)
yang seharusya diarahkan untuk menjamin bekerjanya
mekanisme pasar guna mendukung keberhasilan
pembangunan ekonomi nasional, ternyata dalam
prakteknya lebih diarahkan pada keberpihakan yang
berlebihan pada pengusaha besar (konglomerat)
dalam bentuk insentif maupun regim proteksi yang
ekstrim.

bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung
didalamnya harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran
rakyat.

Pengalaman pembangunan ekonomi nasional
dengan kebijakan proteksi bagi kelompok industri
tertentu (yang diasumsikan sebagai infant industry)
dan diharapkan akan menjadi “lokomotif “ yang akan
menarik gerbong ekonomi lainnya, pada akhirnya
bermuara pada incapability dan inefficiency dari
industri yang bersangkutan (contoh kebijakan
pengembangan industri otomotif). Periode waktu
yang telah ditetapkan untuk berkembang menjadi
suatu bisnis yang besar dalam skala dan skop serta
melibatkan sejumlah besar pelaku ekonomi di
dalamnya, menjadi tidak bermakna saat dihadapkan
pada kenyataan bahwa bisnis yang bersangkutan
masih tetap berada pada level perkembangan “bayi”,
karena dimanjakan oleh berbagai insentif dan berbagai
bentuk proteksi.
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Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat
disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam
sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi
oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam
sistem ekonomi kerakyatan sekurangkurangnya
meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan
koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3)
memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala
kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat; (4) menjamin
pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5)
memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Mencermati perbedaan mencolok antara
ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut,
maka tidak terlalu berlebihan bila ditarik kesimpulan
bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah
antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai
saudara kandung neoliberalisme, keynesianisme atau
ekonomi negara kesejahteraan, tidak dapat pula
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disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Keynesianisme memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap
penciptaan kesempatan kerja penuh, namun demikian ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas
dan pemilikan alatalat produksi secara pribadi (selengkapnya lihat tabel).
Perlu ditambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial (social
market ekonomy). Sebagaimana dikemukakan Gierseh (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian
awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred MullerArmack.
PERAN NEGARA DALAM EKONOMI
Kapitalisme
Ekonomi Kerakyatan
1. Menyusun perekonomian
sebagai usaha bersama
berdasar
atas
azas
k e k e l u a r g a a n ;
mengembangkan koperasi
(Pasal 33 ayat 1).
2. Menguasai cabangcabang
produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak;
mengembangkan BUMN
(Pasal 33 ayat 2).
3. Menguasai dan memastikan
pemanfaatan bumi, air, dan
segala
kekayaan yang
terkandung di dalamnya bagi
sebesar besarnya kemakmuran
rakyat (Pasal 33 ayat 12).
4. Mengelola anggaran negara
untuk kesejahteraan rakyat;
memberlakukan
pajak
progresif dan memberikan
subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Setiap
warga
negara
memperoleh hak
untuk
mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasa127 ayat 2).
7. Memelihara fakir miskin dan
anak terlantar (Pasal 34).

Negara Kesejahteraan

Ekonomi Neoliberal

1. Mengintervensi pasar untuk
menciptanya
kondisi
kesempatan kerja penuh.
2. Menyelenggarakan BUMN
pada cabangcabang produksi
yang
tidak
dapat
diselenggarakan
oleh
perusahaan swasta.
3. Menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi dengan
pemerataan pembangunan
4. Mengelola anggaran negara
untuk kesejahteraan rakyat;
memberlakukan
pajak
progresif dan memberikan
subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Memastikan setiap warga
negara memperoleh haknya
untuk mendapatkan pekerjaan
dan penghidupan yang layak.
7. Memelihara fakir miskin dan
anak terlantar.

1. Mengatur dan menjaga
bekerjanya mekanisme pasar;
mencegah monopoli.
2. Mengembangkan sektor swasta
dan melakukan privatisasi
BUMN.
3. Memacu laju pertumbuhan
ekonomi, termasuk dengan
menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi masuknya
investasi asing.
4. Melaksanakan
kebijakan
anggaran ketat, termasuk
menghapuskan subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Melindungi pekerja perempuan,
pekerja anak, dan bila perlu
menetapkan upah minimum.
7. 
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Neoliberalisme yang digagas pertama kali di
Jerman pada 1932, adalah sebuah upaya pembaruan
terhadap ajaran ekonomi pasar liberal (liberalisme)
sebagaimana diperkenalkan oleh Adam Smith pada
1776. Sebagaimana diketahui, dalam bukunya The
Wealth of Nations (1776), Smith memperkenalkan

anggaran ketat dan penghapusan subsidi; (2)
liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi
perdagangan; dan (4) privatisasi BUMN (Stiglitz,
2002).
Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana

ajaran ekonomi pasar liberal yang mengimani
kecanggihan sistem ekonomi pasar dibandingkan
dengan sistemsistem ekonomi yang lain. Menurut

dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah
sebuah sistem perekonomian yang melembagakan
tegaknya kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tujuan utama sistem ekonomi kerakyatan adalah

Smith, dalam sistem ekonomi pasar terdapat tangan
gaib (the invisible hund) yang senantiasa mengatur

untuk menjamin pengutamaan kemakmuran
masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Tiga

keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Sebab itu, campur tangan negara dalam sistem

prinsip yang menjadi pedoman kerja ekonomi
kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian

ekonomi pasar tidak diperlukan sama sekali.

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan; (2) cabangcabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh negara; dan (3)
bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung
didalamnya harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran
rakyat.

Dalam neoliberalisme, yang lahir sebagai
reaksi terhadap terjadinya depresi besar pada 1929
itu, campur tangan negara dalam perekonomian
diundang kembali, yaitu untuk menertibkan
belarjanya ekonomi pasar (Hatta, 1959). Tiga prinsip
yang menjadi pedoman kerja neoliberalisme adalah
sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal
adalah pengembangan kebebasan individu untuk
bersaing secara bebas sempurna di pasar; (2)
kepemilikan pribadi terhadap faktorfaktor produksi
diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah
sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban
pasar yang dilalaikan oleh negara melalui penerbitan
undangundang (Giersch, 1961).
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka
peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya
sebagai pengatur bekerjanya mekanisme pasar. Dalam
perkembangan selanjutnya, terutama setelah diboyong
ke Chicago dan pada akhir 1980an dikemas menjadi
sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai
paket kebijakan Konsensus Washington, peran negara
dalam sistem ekonomi neoliberal ditekankan untuk
melakukan empat hal sebagai berikut: (1) kebijakan
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Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat
disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam
sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi
oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam
sistem ekonomi kerakyatan sekurangkurangnya
meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan
koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3)
memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala
kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat; (4) menjamin
pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5)
memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Mencermati perbedaan mencolok antara
ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut,
maka tidak terlalu berlebihan bila ditarik kesimpulan
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bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah
antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai
saudara kandung neoliberalisme, keynesianisme atau
ekonomi negara kesejahteraan, tidak dapat pula
disamakan dengan ekonomi kerakyatan.
Keynesianisme memang menaruh perhatian yang
sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja
penuh, namun demikian ia tetap dibangun berdasarkan
prinsip persaingan bebas dan pemilikan alatalat
produksi secara pribadi (selengkapnya lihat tabel).
Perlu ditambahkan, ekonomi kerakyatan tidak
dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial
(social market ekonomy). Sebagaimana dikemukakan
Gierseh (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah
satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh
Alfred MullerArmack.
Pertanyaannya,
bagaimanakah situasi perekonomian Indonesia saat
ini? Artinya, sebagai amanat konstitusi, sejauh
manakah ekonomi kerakyatan telah dilaksanakan di
Indonesia. Sebaliknya, benarkah perekonomian
Indonesia lebih didominasi oleh pelaksanaan agenda
agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak
diperbincangkan belakangan ini?
Dua hal berikut perlu mendapat perhatian
dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama,
sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan
selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat
mengingkari kenyataan terbangunnya struktur
perekonomian yang bcrcorak kolonial di Indonesia.
Sebab itu, ekonomi kerakyatan pertamatama harus
dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi
struktur perekonomian yang bercorak kolonial
tersebut. Kedua, liberalisasi bukan hal baru bagi
Indonesia, tetapi telah berlangsung sejak era kolonial.
Berangkat dari kedua catatan tersebut, secara
singkat dapat saya kemukakan bahwa perjuangan
bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi
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kerakyatan bukanlah perjuangan yang mudah.
Kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial.
Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pihak kolonial
hampir terus menerus mensubversi upaya Indonesia
untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.
Secara ringkas, subversisubversi yang
dilakukan oleh pihak kolonial untuk menghambat
pelaksanan sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai
berikut.
Pertama, dilalaikannya agresi I dan II pada
1947 dan 1948 menyusul proklamasi kemerdekaan
Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tujuannya adalah
untuk mencegah berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdaulat dalam bidang
politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan
berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk
memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh
pengakuan kedaulatan dalam forum Konferensi Meja
Bundar (KMB) yang berlangsung di Belanda pada
Desember 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah:
(1) bersedia mempertahankan keberadaan
perusahaanperusahaan asing yang beroperasi di
Indonesia (Pasal 4); (2) bersedia mematuhi ketentuan
ketentuan yang ditetapkan oleh Dana IMF (Pasal 15);
dan (3) bersedia menerima warisan utang Hindia
Belanda sebesar 4,3 milliar gulden (Pasal 25 dan 26).
Ketiga, dilakukannya berbagai tindakan adu
domba dan pecah belah menyusul diambilnya
keputusan sepihak oleh pemerintah Indonesia untuk
membatalkan KMB pada 1956 serta dilakukannya
nasionalisasi terhadap perusahaanperusahaan
Belanda pada 1957. Tindakantindakan itu antara lain
terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta
pada 1958.
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Keempat, diselundupkannya sejumlah sarjana
dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke Amerika
Serikat (AS) untuk mempelajari ilmu ekonomi yang
bercorak liberal kapitalistik sejak 1957. Para ekonom
yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini
sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali
pengelolaan perekonomian Indonesia pasca
penggulingan Soekarno pada 1966. yaitu untuk
memutar balik haluan perekonomian Indonesia sesuai
dengan kepentingan kaum kolonial (Ransom, 1970).
Kelima, dilakukannya sandiwara politik untuk
menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30
September 1965, yaitu pasca diterbitkannya UU No.
16/1965 pada Agustus 1965. Sebagaimana diketahui.
UU No. 16/1965, yang mencabut UU No. 78/1958
tentang Penanaman Modal Asing (PMA) itu, adalah
UU yang secara tugas menolak segala bentuk
keterlibatan modal asing di Indonesia.
Keenam, dipaksanya Soekarno untuk
menandatangani empat UU sebelum ia secara formal
dilengserkan dari kekuasaanya. Keempat UU itu
adalah: (1) UU No. 7/1967 tentang penyelesaian
masalah utangpiutang antara pemerintah Indonesia
dengan pemerintah Belanda; (2) UU No. 8/1966
tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota Asian
Development Bank (ADB); (3) UU No. 9/1966
tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai
anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank
Dunia; dan (4) UU No. 1/1967 tentang Penanaman

perekonomian Indonesia dari ekonomi kerakyatan
menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan
pembelokan haluan tersebut didukung sepenuhnya
oleh IMP, Bank Dunia, United States Agency for
International Development (USAID), dan ADB
dengan cara mengucurkan utang luar negeri.
Kedelapan, dilakukannya proses liberalisasi
besarbesaran sejak 1983, yaitu melalui serangkaian
kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan
debirokratisasi. Sebagaimana diketahui, muara
deregulasi dan debirokratisasi ini adalah pada
terjadinya krisis moneter maha dahsyat pada 1997/
98.
Kesembilan, dipaksannya Soeharto untuk
menandatangani nota kesepahaman (letter of intens)
yang memerintahkan pelaksanaan agendaagenda
ekonomi neoliberal oleh IMF pada 1998. Mengulangi
pengalaman Soekarno, tindakan pemaksaan ini
dilakukan oleh IMF sebelum Soeharto secara resmi
dilengserkan dari kekuasannya, yaitu melalui sebuah
gerakan politik yang dikenai sebagai gerakan
reformasi. Perlu diketahui, dalam sejarah
perekonomian Inggris, gerakan reformasi serupa
dimotori antara lain oleh David Hume, Adam Smith,
David Ricardo, Thomas R. Maithus, dan John S. Mill
(Giersch, 196 1).
Kesepuluh, dilakukannya amandemen terhadap
Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan

Modal Asing (PMA).

konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002.
Upaya amandemen ini semula dimaksudkan untuk

Ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan
kontrarevolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui

mengganti Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan.
Tetapi melalui perdebatan yang cukup sengit, terutama

pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, para
ekonom “Mafia Berkeley” yang sejak jauhjauh hari
telah dipersiapkan oleh AS untak mengambil alih
kendali pengelolaan perekonomian Indonesia, secara

melalui aksi protes yang dilakukan oleh Mubyarto,

sistematis

berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan
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berusaha

membelokkan

haluan

ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan (Mubyarto,
2001). Walaupun demikian, kalimat penting yang
terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang
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itu ialah koperasi,” turut menguap bersama hilangnya
penjelasan pasal tersebut.

musuh utama ekonomi kerakyatan, pihak kolonial

Menyimak kesepuluh tindakan subversi

Kedua, berlangsungnya praktik pembodohan
publik secara masif melalui praktik penggelapan
sejarah sejak 1966/1967. Sejarah yang digelapkan
tidak hanya berkaitan dengan peristiwa 30 September

neokolonial itu, serta dampaknya terhadap
perkembangan ekonomi Indonesia, rasanya tidak
berlebihan bila perjalanan ekonomi Indonesia selama
64 tahun terakhir dipahami sematamata sebagai
sebuah transisi dari kolonialisme menuju
neokolonialisme.
Proses transisi menuju neokolonialisme inilah
antara lain yang terungkap pada semakin
terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam
penyelenggaraan agendaagenda ekonomi neoliberal
dalam satu dekade belakangan ini. Akibatnya, tidak
hanya dominasi modal asing dalam perekonomian
Indonesia cenderung semakin meningkat, utang dalam
dan luar negeri pemerintah, yang pada akhir
pemerintahan Soeharto ‘hanya’ berjumlah US$54
milyar, belakangan membengkak menjadi US$165
milyar.

Apa Yang Harus Dilakukan?
Menyimak perjalanan panjang ekonomi
Indonesia tersebut, dapat disaksikan betapa sangat
beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia
dalam mewujudkan citacita proklamasi dan amanat
konstitusi untuk melaksanakan sistem ekanomi
kerakyatan. Bahkan, dibandingkan dengan era
kolonial, tantangan yang dihadapi saat ini justru jauh
lebih berat.
Pertama, digunakannya utang luar negeri
sebagai senjata untuk memaksakan pelaksanaan
agendaagenda ekonomi neoliberal yang memang
dirancang sesuai dengan kepentingan pihak kolonial.
Dengan digunakannya utang luar negeri sebagai

tidak perlu hadir secara kasat mata di sini.

1965, tetapi berkaitan pula dengan peristiwa
pengakuan kedaulatan Indonesia dalam forum KMB
pada Desember 1949.
Ketiga, terlembaganya sistem “cuci otak” yang
bercorak neoliberal dan anti ekonomi kerakyatan pada
hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia. Sesuai
dengan materi ajar dan bukubuku yang
disebarluaskan pada berbagai fakultas ekonomi di
Indonesia, tanpa disadari, sebagian besar fakultas
ekonomi di Indonesia cenderung beralih fungsi
menjadi pusat pengkaderan agenagen kolonial.
Keempat, setelah mengalami proses
pembelokan haluan pada 1966/1967, keberadaan
struktur perekonomian yang bercorak kolonial di
Indonesia cenderung semakin mapan. Hal ini tampak
pada berlanjutnya ekspor produkproduk primer dari
Indonesia, semakin terbukanya pasar Indonesia bagi
produkproduk impor, dan semakin meningkatnya
dominasi modal asing di Indonesia.
Kelima, setelah melaksanakan agenda ekonomi
neoliberal secara masif dalam 10 tahun belakangan,
dan melakukan amandemen terhadap Pasal 33 UUD
1945, maka cengkeraman neokolonialisme terhadap
perekonomian Indonesia cenderung semakin kokoh.
Bahkan, dengan diundangkannya UU No. 25/2007
tentang Penanaman Modal, hampir boleh dikatakan
tidak ada satu cabang produksi pun yang tidak terbuka
bagi beroperasinya modal asing di sini.

senjata untuk memaksa Indonesia, maka sebagai
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Walaupun demikian, tidak berarti sama sekali
tidak ada harapan. Harapan untuk kebangkitan

(2) Mengkaji ulang penerapan rezim kurs
mengambang dan rezim devisa bebas, serta

kembali ekonomi kerakyatan setidaktidaknya dapat
disimak dalam lima hal sebagai berikut. Pertama,
mencuatnya perlawanan terhadap hegemoni AS dari
beberapa negara di Amerika Latin dan Asia dalam

menyusun ulang arsitektur perbankan nasional;
(3) Merenegosiasikan pembayaran utang luar negeri,
termasuk memperjuangkan penghapusan utang

satu dekade belakangan ini. Yang menonjol
diantaranya adalah Venezuela dan Bolivia di Amerika
Latin, serta Iran di Asia. Kedua, mulai terlihatnya

(4) Merenegosiasikan
kontrakkontrak
pertambangan yang merugikan Indonesia;

gejala pergeseran dalam peta geopolotik dunia, yaitu
dari yang bercorak unipolar menuju tripolar, sejak

penggerak kebangkitan ekonomi nasional;

najis;

(5) Merevitalisasi peranan BUMN sebagai motor

munculnya Uni Eropa dan kebangkitan ekonomi Cina.
Ketiga, berlangsungnya krisis kapitalisme

(6) Mengembangkan dan memperkuat pasar
domestik;

internasional yang dipicu oleh krisis kapitalisme AS
sejak 2007 lalu. Keempat, meningkatnya kerusakan
ekologi di Indonesia pasca dilakukannya eksploitasi
ugalugalan dalam rangka neokolonialisme dan
neoliberalisme dalam 40 tahun belakangan ini. Dan
kelima, meningkatnya kesenjangan sosial dan
ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

(7) Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
partisipasi pekerja dalam penyelenggaraan
perusahaan;

Pertanyaannya adalah, tindakan jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang apa sajakah
yang perlu dilakukan untuk memastikan
berlangsungnya suatu proses kebangkitan kembali
ekonomi kerakyatan dimasa datang? Untuk
memperoleh jawaban yang akurat, terutama untuk
jangka menengah dan jangka panjang, tentu
diperlukan suatu pengkajian dan diskusi yang cukup
luas. Tetapi untuk jangka pendek, terutama bila
dikaitkan dengan proses pemilihan presiden dan wakil
presiden pada Juli mendatang, beberapa agenda
berikut layak dipertimbangkan
(1) Menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara,
yaitu untuk mencegah korupsi, meningkatkan
kapasitas keuangan daerah, dan memastikan
pemanfaatan anggaran negara untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat;
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(8) Melaksanakan reforma agraria;
(9) Memperkuat perekonomian rakyat melalui
pengembangan koperasi;
(10) Mengembangan pantipanti sosial untuk
memelihara fakir miskin dan anakanak terlantar.
Dengan meletakkan kesepuluh agenda tersebut
dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden,
sama sekali tidak berarti bahwa perjuangan untuk
mewujudkan ekonomi kerakyatan sangat tergantung
pada sikhis lima tahunan tersebut. Ada atau tidak ada
pergantian kepemimpinan nasional, perjuangan untuk
mewujudkan ekonomi kerakyatan harus terus
berlanjut. Namun demikian, siklus pergantian
kepemimpinan nasional harus dimanfaatkan secara
optimal sebagai momentum strategis untuk
mempercepat proses kebangkitan kembali ekonomi
kerakyatan di Indonesia.
Demikianlah, dalam rangka mempercepat
kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan, adalah
kewajiban setiap patriot ekonomi kerakyatan untuk
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memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bukanlah pasangan calon pemimpin yang secara jelas mengimani
dan mengamalkan agendaagenda ekonomi neoliberal. Dukungan yang lebih besar harus diberikan kepada
pasangan calon pemimpin yang secara jelas dan tegas mengungkapkan komitmen mereka untuk mengoreksi
struktur ekonomi kolonial dan melaksanakan konstitusi secara murni dan konsekuen. Merdeka!
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