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 Pasar sebagai ideologiPasar sebagai ideologi
 Pasar sebagai kebijakanPasar sebagai kebijakan
 Catatan akhir – Catatan akhir – peringatan atas inflasi harapanperingatan atas inflasi harapan
 DiskusiDiskusi



Catatan awal: ekonomi yang berkeadilanCatatan awal: ekonomi yang berkeadilan

 Pendalaman pemahaman – refleksi atas apa yang akrabPendalaman pemahaman – refleksi atas apa yang akrab
 Adil-tidaknya kebijakan ekonomi ≠ Adil-tidaknya kebijakan ekonomi ≠ 

pro-pasar vs. anti pasarpro-pasar vs. anti pasar
 Adil-tidaknya kebijakan ekonomi ≈ Adil-tidaknya kebijakan ekonomi ≈ 

ciri ke’tertanam’an – ke’tercerabut’an ciri ke’tertanam’an – ke’tercerabut’an 
________________________________________

 Refleksi filosofis: “apa yang ada” (Refleksi filosofis: “apa yang ada” (what iswhat is) ) tidaktidak bisa  bisa 
menyimpulkan “apa yang seharusnya ada” (menyimpulkan “apa yang seharusnya ada” (what should what should 
bebe) (cf. Hume, 1739)) (cf. Hume, 1739)

 Refleksi filosofis: tidak berambisi menjadi aplikatif Refleksi filosofis: tidak berambisi menjadi aplikatif    
insightsinsights



Pro-pasar vs. Anti-pasarPro-pasar vs. Anti-pasar

 Oposisi pro- dan anti- pasarOposisi pro- dan anti- pasar
 Saling menegasiSaling menegasi
 Kemalasan jurnalistik menggambarkan perdebatanKemalasan jurnalistik menggambarkan perdebatan
 Idiom wacana populer Idiom wacana populer   kerancuan perdebatan kerancuan perdebatan
 Tidak terkait langsung dengan posisi setuju atau menolak pemakaian Tidak terkait langsung dengan posisi setuju atau menolak pemakaian 

mekanisme pasar dalam tata ekonomimekanisme pasar dalam tata ekonomi

 Mekanisme pasarMekanisme pasar
 Penyederhanaan kerumitan produksi-alokasi menjadi spontanPenyederhanaan kerumitan produksi-alokasi menjadi spontan

 ‘‘patologi otoritarianisme’?patologi otoritarianisme’?

 Pokok perdebatan: bukan pro-kontra ‘mekanisme pasar’ Pokok perdebatan: bukan pro-kontra ‘mekanisme pasar’   sejauh mana  sejauh mana 
kinerja mekanisme pasar ‘tertanam’ (embedded) atau ‘tercerabut’ kinerja mekanisme pasar ‘tertanam’ (embedded) atau ‘tercerabut’ 
(disembedded) dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, relasi sosial (disembedded) dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, relasi sosial 
orang-orang biasa orang-orang biasa (109 juta penduduk dengan <$2 per hari)(109 juta penduduk dengan <$2 per hari)

 Survival economy vs Accumulation economy; Survival economy vs Accumulation economy; 
Oikonomia vs ChrematistikeOikonomia vs Chrematistike



Ekonomi yang ‘tercerabut’*Ekonomi yang ‘tercerabut’*

1.1. Ekonomi-pasar di Indonesia: tidak cukup “tertanam” Ekonomi-pasar di Indonesia: tidak cukup “tertanam” 
 Mandegnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): corak Mandegnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): corak 

ekonomi-pasar di Indonesia yang tidak “tertanam” dalam ekonomi-pasar di Indonesia yang tidak “tertanam” dalam 
kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial 
orang orang biasa. orang orang biasa. 

2.2. KetercerabutanKetercerabutan
 tidak-terkaitnya corak ekonomi-pasar dengan kebutuhan, tidak-terkaitnya corak ekonomi-pasar dengan kebutuhan, 

kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang biasa, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang biasa, 
 ““ketercerabutan” aspek-finansial ekonomi dari aspek-riil ketercerabutan” aspek-finansial ekonomi dari aspek-riil 

ekonomi:ekonomi:
 transaksi produk finansial (sekuritas, transaksi produk finansial (sekuritas, hedge fundshedge funds, , derivativesderivatives, , 

futuresfutures, , forwardsforwards) dan transaksi spekulatif jauh lebih ) dan transaksi spekulatif jauh lebih 
berkembang daripada proses ekonomi untuk memproduksi berkembang daripada proses ekonomi untuk memproduksi 
mesin, sepatu, mebel, kerajinan, dll.mesin, sepatu, mebel, kerajinan, dll.

 ““ketercerabutan” ketercerabutan”   virtualisasi ekonomi virtualisasi ekonomi

* Polanyi (1944); Koslowski (1998); Lutz (1999); Boyer & Saillard (1995)



Ekonomi yang ‘tercerabut’Ekonomi yang ‘tercerabut’

l ““Ketercerabutan” yang seiring dengan ‘korporatokrasi’Ketercerabutan” yang seiring dengan ‘korporatokrasi’
 Korporatokrasi Korporatokrasi   pemerintahan oleh korporasi pemerintahan oleh korporasi
 Korporatokrasi Korporatokrasi   kesan bahwa suatu bangsa telah mencapai tahap  kesan bahwa suatu bangsa telah mencapai tahap 

ekonomi modern (e.g. melalui kelas manajerial tertentu dan ekonomi modern (e.g. melalui kelas manajerial tertentu dan 
kapitalisasi melalui pasar bursa)kapitalisasi melalui pasar bursa)

 Kaitan ‘korporatokrasi’ dan Kaitan ‘korporatokrasi’ dan survival economysurvival economy? ?   (potensi)  (potensi) 
konsumen yang besarkonsumen yang besar

l Korporatokrasi Korporatokrasi (de Regil, 2003)(de Regil, 2003)
 Kaitan ‘korporatokrasi’ dan “ketertanaman” ekonomi-pasar dalam Kaitan ‘korporatokrasi’ dan “ketertanaman” ekonomi-pasar dalam 

kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-
orang biasa?orang biasa?

 Arah? ‘korporatokrasi’ diberi iklim investasi yang kondusif sehingga Arah? ‘korporatokrasi’ diberi iklim investasi yang kondusif sehingga 
para korporatokrat bisa beroperasi sebebas-bebasnya para korporatokrat bisa beroperasi sebebas-bebasnya   “orang- “orang-
orang biasa” akan terangkat dan para penganggur akan dipekerjakan. orang biasa” akan terangkat dan para penganggur akan dipekerjakan. 

 Motor ekonomi yang menciptakan Motor ekonomi yang menciptakan nirvananirvana. Eskalasi oleh media . Eskalasi oleh media 
membuat publik percaya bahwa ‘korporatokrasi’ Indonesia adalah membuat publik percaya bahwa ‘korporatokrasi’ Indonesia adalah 
kebijakan ekonomi yang seharusnya memang terjadi (kebijakan ekonomi yang seharusnya memang terjadi (what should what should 
bebe). ). 

 ‘‘siasat korporatokrasi’, bukan ‘kebijakan ekonomi’.siasat korporatokrasi’, bukan ‘kebijakan ekonomi’.



Ekonomi yang ‘tercerabut’Ekonomi yang ‘tercerabut’

1.1. Kebijakan korporatokrasiKebijakan korporatokrasi
 Tenaga kerja amat Tenaga kerja amat 

trampil (trampil (skill skill tinggi tinggi 
tenaga kerja)tenaga kerja)

 Daya serap tinggi atas Daya serap tinggi atas 
tenaga kerja tenaga kerja   ??? ???

 Jalur padat modal Jalur padat modal 
(sesedikit mungkin (sesedikit mungkin 
tenaga kerja)tenaga kerja)

 Padat teknologi tinggi Padat teknologi tinggi 
(skill teknologi tinggi)(skill teknologi tinggi)

2.2. Namun …Namun …
 Tidak menegasi peran Tidak menegasi peran 

korporatokrat sebagai korporatokrat sebagai 
‘pull factor’ menuju ‘pull factor’ menuju 
ekonomi modernekonomi modern

TahunTahun
Tenaga kerja yang Tenaga kerja yang 

diserap per 1% diserap per 1% 
pertumbuhan ekonomipertumbuhan ekonomi

Pre- 1994Pre- 1994 400.000400.000

19941994 375.000375.000

20012001 253.000253.000

20032003 248.000248.000

20052005 178.000178.000

20062006 42.00042.000



Pasar sebagai ideologiPasar sebagai ideologi

 Ekonomi-pasarEkonomi-pasar
 Kaitan dengan ‘wilayah’ lain (hukum, politik, budaya, dll.)Kaitan dengan ‘wilayah’ lain (hukum, politik, budaya, dll.)
 Kinerja ekonomi-pasar ‘tercerabut’Kinerja ekonomi-pasar ‘tercerabut’  “ketercerabutan” itu muncul  “ketercerabutan” itu muncul 

dari proyek mengubah bidang-bidang seperti hukum, pendidikan, dari proyek mengubah bidang-bidang seperti hukum, pendidikan, 
kesehatan, politik, budaya, dsb agar dijalankan menurut prinsip kesehatan, politik, budaya, dsb agar dijalankan menurut prinsip 
ekonomi-pasar. ekonomi-pasar. 

 Jika disimak lebih teliti, posisi “anti-pasar”: tidak berisi penolakan Jika disimak lebih teliti, posisi “anti-pasar”: tidak berisi penolakan 
terhadap ekonomi-pasar, tetapi berisi kritik terhadap proyek untuk terhadap ekonomi-pasar, tetapi berisi kritik terhadap proyek untuk 
menerapkan prinsip dan logika ekonomi-pasar ke seluruh bidang menerapkan prinsip dan logika ekonomi-pasar ke seluruh bidang 
kehidupan, dari hukum sampai politik, dari pendidikan sampai kehidupan, dari hukum sampai politik, dari pendidikan sampai 
kesehatan kesehatan   Apa yang ditentang bukan ‘ekonomi-pasar’, tetapi  Apa yang ditentang bukan ‘ekonomi-pasar’, tetapi 
‘fundamentalisme pasar’‘fundamentalisme pasar’

 Reduksi manusia kompleks menjadi homo oeconomicusReduksi manusia kompleks menjadi homo oeconomicus
 ‘‘syarat metodologis’ dalam ekonomi?syarat metodologis’ dalam ekonomi?
 Reduksi meluas dalam analisis wilayah lainReduksi meluas dalam analisis wilayah lain



Pasar sebagai kebijakanPasar sebagai kebijakan

 Reduksi yang tidak berhenti di ranah analisis tetapi ke kebijakanReduksi yang tidak berhenti di ranah analisis tetapi ke kebijakan
 Dimensi cost-benefit di semua bidang hidup menjadi legitimasi Dimensi cost-benefit di semua bidang hidup menjadi legitimasi 

dominasi logika bisnisdominasi logika bisnis
 Logika bisnis penting untuk mengelola berbagai bidang Logika bisnis penting untuk mengelola berbagai bidang 

kehidupan, tetapi tidak semua bidang kehidupan adalah kehidupan, tetapi tidak semua bidang kehidupan adalah 
bisnis; bisnis; 

 ekonomi-pasar begitu penting bagi tata hidup bersama, tetapi ekonomi-pasar begitu penting bagi tata hidup bersama, tetapi 
tidak semua bidang dalam hidup bersama adalah ekonomi-tidak semua bidang dalam hidup bersama adalah ekonomi-
pasar. pasar. 

 Absennya pembedaan: tak ada bedanya antara ‘ekonomi pasar’ (market Absennya pembedaan: tak ada bedanya antara ‘ekonomi pasar’ (market 
economy) dan ‘masyarakat pasar’ (market society) economy) dan ‘masyarakat pasar’ (market society)   ‘masyarakat’  ‘masyarakat’ 
dilihat identik dengan ‘ekonomi pasar’dilihat identik dengan ‘ekonomi pasar’

 Implikasi totalisasi prinsip ekonomi-pasar dalam bidang lainImplikasi totalisasi prinsip ekonomi-pasar dalam bidang lain
 Tata pengadilan (Tata pengadilan (courtcourt))  “keadilan”: “pembayar tertinggi adalah  “keadilan”: “pembayar tertinggi adalah 

pemenang” (pemenang” (the highest bidder, the winnerthe highest bidder, the winner). ). 
 ‘‘hak asasi’ (hak asasi’ (human rightshuman rights) )   ‘daya-beli’ ( ‘daya-beli’ (purchasing powerpurchasing power). ). 

 proyek totalisasi ‘prinsip pasar’ ke berbagai bidang kehidupan lain proyek totalisasi ‘prinsip pasar’ ke berbagai bidang kehidupan lain      
“mengutuk” 108,78 juta penduduk Indonesia ke dalam ketidakadilan abadi.“mengutuk” 108,78 juta penduduk Indonesia ke dalam ketidakadilan abadi.



Kebijakan ekonomi berkeadilan?Kebijakan ekonomi berkeadilan?

 Untuk menuju ekonomi yang berkeadilan:Untuk menuju ekonomi yang berkeadilan:
 gerakan dan kebijakan “menanam kembali” (gerakan dan kebijakan “menanam kembali” (to re-embedto re-embed) ekonomi-pasar dalam ) ekonomi-pasar dalam 

kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa, kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa, 
 mengubah corak berbagai kebijakan publik yang selama ini menjadi alat mengubah corak berbagai kebijakan publik yang selama ini menjadi alat 

penerapan prinsip pasar ke berbagai bidang kehidupan bersama yang penerapan prinsip pasar ke berbagai bidang kehidupan bersama yang raison raison 
d’êtred’être-nya jelas-jelas bukan untuk tujuan ekonomi-pasar -nya jelas-jelas bukan untuk tujuan ekonomi-pasar 

 ““……Bisnis dan ekonomipasar punya wilayah kinerjanya sendiri, tetapi wilayah itu Bisnis dan ekonomipasar punya wilayah kinerjanya sendiri, tetapi wilayah itu 
tidak dapat memangsa seluruh ranah eksistensi manusiatidak dapat memangsa seluruh ranah eksistensi manusia” (George 1999).” (George 1999).

 Komoditas (commodity) adalah motor transaksi ekonomi, tetapi tidak semua Komoditas (commodity) adalah motor transaksi ekonomi, tetapi tidak semua 
aspek hidup manusia dan tata masyarakat adalah komoditas.aspek hidup manusia dan tata masyarakat adalah komoditas.

 Totalisasi prinsip pasar: ‘fundamentalisme pasar’ atau ‘neo-liberalisme’ Totalisasi prinsip pasar: ‘fundamentalisme pasar’ atau ‘neo-liberalisme’    
bentuk totalitarianismebentuk totalitarianisme

 Implikasi: selain menyangkut soal-soal praktis seperti realisasi investasi, Implikasi: selain menyangkut soal-soal praktis seperti realisasi investasi, 
fungsi intermediasi bank, ataupun harga minyak fungsi intermediasi bank, ataupun harga minyak   pembongkaran cara  pembongkaran cara 
memandang, cara memikirkan, serta cara merancang gerakan/kebijakan memandang, cara memikirkan, serta cara merancang gerakan/kebijakan 
ekonomiekonomi



Catatan akhir: peringatan kehati-hatianCatatan akhir: peringatan kehati-hatian

 Kebijakan ekonomi berkeadilan tidak terkait “pro-pasar vs anti-pasar”:Kebijakan ekonomi berkeadilan tidak terkait “pro-pasar vs anti-pasar”:
 Ciri keadilan dari kebijakan ekonomi tidak terletak pada dipakai-tidaknya Ciri keadilan dari kebijakan ekonomi tidak terletak pada dipakai-tidaknya 

‘ekonomi-pasar’, tetapi pada ciri “tertanam” atau “tercerabutnya” kinerja ‘ekonomi-pasar’, tetapi pada ciri “tertanam” atau “tercerabutnya” kinerja 
ekonomi-pasar dalam kaitannya dengan kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, ekonomi-pasar dalam kaitannya dengan kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, 
serta relasi sosial orang-orang biasa. serta relasi sosial orang-orang biasa. 

 Ekonomi-pasar yang “tertanam” akan jauh lebih punya kemungkinan untuk Ekonomi-pasar yang “tertanam” akan jauh lebih punya kemungkinan untuk 
menjadi lebih adil daripada ekonomi-pasar yang “tercerabut”dari kebutuhan, menjadi lebih adil daripada ekonomi-pasar yang “tercerabut”dari kebutuhan, 
kapasitas, potensi serta relasi sosial orang-orang biasa.kapasitas, potensi serta relasi sosial orang-orang biasa.

 ““ketercerabutan” ekonomi-pasar ketercerabutan” ekonomi-pasar 
 tiadanya kaitan antara corak pertumbuhan ekonomi-pasar dan kondisi hidup tiadanya kaitan antara corak pertumbuhan ekonomi-pasar dan kondisi hidup 

orang biasaorang biasa
 sejauh mana bidang-bidang lain (hukum, politik, pendidikan, dll.) dikolonisasi sejauh mana bidang-bidang lain (hukum, politik, pendidikan, dll.) dikolonisasi 

oleh prinsip dan logika ekonomi-pasaroleh prinsip dan logika ekonomi-pasar
 Bukan karena ia sistem ekonomi yang buruk, tetapi karena aplikasi prinsipnya ke Bukan karena ia sistem ekonomi yang buruk, tetapi karena aplikasi prinsipnya ke 

semua bidang lain justru telah membuat genius ekonomi-pasar berubah menjadi semua bidang lain justru telah membuat genius ekonomi-pasar berubah menjadi 
alat “perusak” bagi kemungkinan tata hidup bersamaalat “perusak” bagi kemungkinan tata hidup bersama

 Visi programatik: meskipun ‘keadilan’ adalah konsep yang elusif, Visi programatik: meskipun ‘keadilan’ adalah konsep yang elusif, 
gerakan/kebijakan ke arah ekonomi yang mungkin bisa mendekati ciri gerakan/kebijakan ke arah ekonomi yang mungkin bisa mendekati ciri 
berkeadilan dalam konteks Indonesia berisi dua arah agenda: berkeadilan dalam konteks Indonesia berisi dua arah agenda: 

 ““menanam kembali” ekonomi-pasar dalam kebutuhan, kapasitas, potensi serta menanam kembali” ekonomi-pasar dalam kebutuhan, kapasitas, potensi serta 
relasi sosial orang-orang biasa, dan relasi sosial orang-orang biasa, dan 

 mencegah kolonisasi bidang-bidang lain yang menyangga tata hidup bersama mencegah kolonisasi bidang-bidang lain yang menyangga tata hidup bersama 
(seperti pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dsb) oleh prinsip ekonomi-pasar.(seperti pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dsb) oleh prinsip ekonomi-pasar.



Ekonomi pasar sosial?Ekonomi pasar sosial?

 “ “ ......Kesalahan ekonomi pasar liberal terletak dalam kesempitan alam-pikir Kesalahan ekonomi pasar liberal terletak dalam kesempitan alam-pikir 
ekonominya ekonominya yang bersikeras menganggap diri sebagai ranah yang otonom yang bersikeras menganggap diri sebagai ranah yang otonom 
dari ranah-ranah lain dalam kehidupan bersama, dan klaim bahwa ia menjadi dari ranah-ranah lain dalam kehidupan bersama, dan klaim bahwa ia menjadi 
prinsip pengatur seluruh aspek kehidupan. [N]amun, sebagai sarana prinsip pengatur seluruh aspek kehidupan. [N]amun, sebagai sarana 
instrumental, ekonomi pasar tetap merupakan cara efisien bagi dinamika instrumental, ekonomi pasar tetap merupakan cara efisien bagi dinamika 
kegiatan ekonomi. Agar kinerjanya tidak mengorbankan martabat manusia, kegiatan ekonomi. Agar kinerjanya tidak mengorbankan martabat manusia, 
ekonomi pasar harus dikawal dengan panduan sosial dan politik...” (Muller ekonomi pasar harus dikawal dengan panduan sosial dan politik...” (Muller 
Armack, 1946; dikutip dalam Koslowski, 1998)Armack, 1946; dikutip dalam Koslowski, 1998)

 Gagasan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konteks pertarungan ideologis Gagasan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konteks pertarungan ideologis 
di  awal abad ke-20di  awal abad ke-20

 liberalisme dan sosialisme telah menjadi bagian integral sejarah liberalisme dan sosialisme telah menjadi bagian integral sejarah 
intelektual. intelektual. 

 Apa yang baik dalam keduanya – kebebasan individu dalam liberalisme Apa yang baik dalam keduanya – kebebasan individu dalam liberalisme 
dan sosialitas tatanan yang diemban sosialisme – merupakan persoalan dan sosialitas tatanan yang diemban sosialisme – merupakan persoalan 
yang menjadi titik tolak gagasan EPS.yang menjadi titik tolak gagasan EPS.

 ““...gagasan EPS berangkat dari refleksi sejarah bahwa baik ekonomi pasar ...gagasan EPS berangkat dari refleksi sejarah bahwa baik ekonomi pasar 
kapitalis maupun ekonomi sosialis tak mampu sekaligus mengemban cita-kapitalis maupun ekonomi sosialis tak mampu sekaligus mengemban cita-
cita kebebasan individu dan sosialitas tatanan; EPS mendefinisikan kembali cita kebebasan individu dan sosialitas tatanan; EPS mendefinisikan kembali 
kaitan antara ekonomi pasar dan keadilan sosial” (Radke, 1995)kaitan antara ekonomi pasar dan keadilan sosial” (Radke, 1995)



DiskusiDiskusi
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