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1. Indonesia di tengah pusaran global: Apa artinya bagi orang miskin? 

Lebih dari tiga dasawarsa terakhir, penghuni bumi bertambah 2 milyar, kebanyakan berasal dari 
negara berkembang dengan peningkatan kesejahteraan juga bertambah seiring dengan 
pertumbuhan ini. Termasuk didalamnya adalah menurunnya angka kematian bayi hingga 
setengahnya di negara berpenghasilan sedang, dari 11% menjadi 6%; buta huruf dewasa juga 
menurun dari 47% ke 25% (perempuan: dari 57% menjadi 32%). Pendapatan per kapita 
(dihitung dalam nilai dolar tahun 1995) meningkat dari $989 tahun 1980 menjadi $1.354 tahun 
2000.  
 
Namun kecenderungan sosial dan lingkungan yang terhubung dengan strategi pembangunan 
tidak menunjukkan keberlanjutan. Masih ada 1,2 milyar manusia hidup dengan kurang dari $1 
sehari. Rata-rata pendapatan dari 20 negara terkaya adalah 37 kali dari 20 negara termiskin –
kesenjangan ini berlipat dalam 40 tahun terakhir, khusunya karena tidak ada rendahnya 
pertumbuhan di negara-negara miskin. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang 
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan 
sanitasi/kebersihan, yang mengakibatkan mereka tak bisa menghindari kematian akibat penyakit 
yang sebenarnya bisa dihindari. (WB, 2002)1.  
 
Di Indonesia, angka kemiskinan absolut (yaitu mereka yang hidup dengan kurang dari $2 sehari) 
telah berkurang menjadi hanya 13% dari seluruh populasi dan hanya 13% dari penduduk yang 
berusia di atas 15 tahun buta huruf. Sebuah kemajuan? Mungkin, tapi jangan lupa: angka 
kematian bayi mencapai 41 per 1,000 kelahiran, kekurangan gizi anak mencapai 24% dari seluruh 
anak balita dan akses terhadap sumber air bersih hanya dinikmati oleh 74% penduduk.  
 

 
 

Sumber: “Indonesia at a glance”, Laporan The World Bank, 2003 
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Indonesia ada dalam gambar ini –sebuah gambar yang menguak keprihatinan atas pembangunan. 
Setelah ‘globalisasi’, ‘pembangunan’ adalah sebuah kata yang mungkin menjadi penentu 
pertumbuhan dan perkembangan dunia. Namun di Indonesia, memang tidak mudah untuk 
mendapatkan sebuah perspektif yang lengkap mengenai pembangunan, khususnya saat ini 
dimana negara sedang mencoba mengatasi berbagai komplikasi dalam transisinya dari 
pemerintahan terpusat yang otoriter ke tata negara yang demokratis dan terdesentralisasi. Banyak 
pihak terpengaruh dengan kejadian tiap hari yang diwarnai demonstrasi dan perdebatan politik. 
Karenanya, sementara pembangunan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, kemajuannya 
pun menyakitkan, tidak pasti dan lambat. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan prospek di 
masa depan nampaknya tak secerah yang dikehendaki.  
 
Jelas bahwa seluruh kebijakan pembangunan punya tujuan –rakyat. Tapi sejauh mana rakyat 
mendapatkan keuntungan dari kebijakan pembangunan selama ini? Perhatikan tabel di bawah. 
 

Kenaikan Harga 1997-2002 
Tahun  Harga Komoditi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

700 1.200 1.000 1.100 1.450 1.633,33 BBM Premium – Rp per liter  
1,00 1,71 1,43 1,57 2,07 2,33 
380 600 550 575 900 1.316, 67 BBM Solar – Rp per liter 1,00 1,58 1,45 1,51 2,37 3,46 
280 350 280 315 400 600 BBM Minyak Tanah – Rp per liter  1.00 1,25 1,00 1,13 1,43 2,14 

114,29 138,25 141,19 154,40 161,13 258,22 Listrik Perumahan sampai 450 VA 1,00 1,21 1,24 1,35 1,41 2,26 
114,29 138,25 141,19 154,40 196,67 277,67 Listrik Perumahan sampai 950 VA 1,00 1,21 1,24 1,35 1,72 2,43 

2.076,09 2.334,00 2.781,00 2.446,00 2.491,00 2.723,91 Beras – Rp per kg 1,00 1,12 1,34 1,18 1,20 1,31 
2.442,57 2.756,00 2.791,00 2.984,00 3.776,00 4.129,06 Gula – Rp per kg 1,00 1,12 1,11 1,22 1,55 1,69 
4.198,88 4.716,00 3.852,00 3.291,00 3.113,00 3.404,07 Minyak Goreng Kemasan – Rp per kg 1,00 1,12 0,92 0,78 0,74 0,81 

       

4.650,00 8.025,00 7.100,00 9.595,00 10.308,17 9.315,76 Rerata nilai tukar  
Rp per US$ 1,00 1,73 1,53 2,06 2,22 2,00 

11,05 77,63 2,13 9,35 12,55 10,03 Inflasi 1,00 7,03 0,19 0,85 1,14 0,91 
 

Sumber: Analisis internal Uni Sosial Demokrat Jakarta (www.unisosdem.org) & The Business Watch Indonesia,  
Berdasarkan data dari berbagai sumber: www.pertamina.com, www.bi.go.id, www.bps.go.id, www.deprin.go.id  

 

Tabel di atas menujukkan ironi. Sementara harga BBM naik secara variatif dari 114% (minyak 
tanah) sampai 246% (solar) sejak krisis hingga 2002, harga beras hanya naik 31%. 
Konsekuensinya mudah diduga –pengeluaran meningkat dan hidup menjadi makin susah, 
tertama yang tinggal di daerah terpencil dan menggantungkan hidupnya dari pertanian. 
 

 
Sumber: World Bank, Snapshot on Indonesian Economy, 2002, www.worldbank.org 

http://www.unisosdem.org/
http://www.pertamina.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.deprin.go.id/
http://www.worldbank.org/
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Apapun argumen pembangunan semacam ini, kita tidak bisa tidak harus memperhitungkan 
konsekuensi-praktikalnya yang langsung menghantam kebanyakan dari kita. Namun nampaknya 
yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat hanya sekedar menjadi obyek atau bahkan pelengkap 
(unintended consequences) daripada subyek (intended action) pembangunan. Bahkan sampai pada tahap 
tertentu, nampaknya pembangunan secara ekonomi tidak lagi dimaksudkan sebagai bagian dari 
pembangunan secara sosial sebagaimana seharusnya, namun justru persis sebaliknya. 
 
Sebuah pelajaran yang mesti ditarik adalah bahwa rakyat, terutama yang miskin, harus menjadi 
pusat pembangunan –tak hanya dalam pandangan tradisional bahwa rakyat adalah agen 
perubahan, tetapi juga pandangan bahwa pembangunan harus mengutamakan manusia. Rakyat 
adalah faktor penentu dalam pembangunan –pertama karena jumlahnya dan konsekuensi 
ekomomi, sosial, lingkungan dan kesehatan yang dibawanya; kedua, karena keputusan yang 
mereka buat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pembangunan yang berpusat pada 
rakyat juga berarti partisipasi penuh komunitas baik dalam pembuatan keputusan dan 
pelaksanaannya.  
 
Kemiskinan tetap menjadi masalah dalam konteks pertumbuhan ekonomi di manapun. Hal ini 
mencerminkan persoalan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan ini juga mencerminkan 
kesenjangan kesempatan. Apa sebabnya? Setidaknya, tidak terciptanya keseimbangan antara 
kebutuhan dan tersedianya modal untuk perkembangan sumber daya manusia –misalnya 
investasi bagi rakyat melalui pendidikan dan sarana kesehatan yang lebih baik– dan juga 
kurangnya akses yang lebih luas terhadap prasarana dan modal. Disinilah terletak hubungan dua 
arah antara kemiskinan dan pertumbuhan. Pertumbuhan mungkin menjadi syarat perlu, tetapi 
tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan –namun sebaliknya, kemiskinan yang tak 
berkesudahan dan kesenjangan akan mengurangi tingkat pertumbuhan. 
 
Pelajaran kedua yang bisa ditarik adalah bahwa pembangunan mesti berkelanjutan dan 
mempertimbangkan aspek lingkungan. Jika pembangunan menghancurkan sumber daya alam, ia 
menghancurkan dirinya sendiri. Namun, inilah yang justru terjadi2. Di Indonesia, 40% hutan 
telah digunduli sejak 1950 dan setengah dari sisanya telah digunakan untuk pembangunan jalan, 
perkebunan kayu atau pabrik minyak sawit. Yang menyedihkan adalah bahwa tiap menit 5 hektar 
hutan lenyap –artinya hutan seluas lapangan bola dibabat tiap 12 detik. Padahal di sisi lain, 40 – 
50 juta orang Indonesia hidupnya sangat tergantung pada hutan. Dampaknya bagi kehidupan 
satwa juga memburuk karena misalnya, selama 10 tahun terakhir, jumlah orangutan (proboscis 
monkey) tinggal setengahnya. 
 
Seluruh karakteristik dari ‘dunia yang tunggang-langgang’ ini akhirnya memaksa kita untuk 
memikirkan kembali mesin dunia saat ini: perdagangan dan globalisasi3. 
 
 
 
2. Tentang Perdagangan & Globalisasi 
 
Tak diragukan, perdagangan memainkan bagian penting dalam angka-angka di atas. Perdagangan 
membawa kemakmuran melalui berbagai transaksi barang dan jasa, dengan pertumbuhan 
ekonomi dan perkembangan teknologi yang membentuk sekaligus dibentuk olehnya. 
Perdagangan bahkan turut andil bagi tata pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis.  
 
Namun kesenjangan tetap ada dan jurang didalam serta antar negara kaya dan miskin nampak 
semakin menganga. Tahun 1960, seperlima penduduk dunia yang hidup di negara paling kaya 
berpenghasilan 30 kali lipat dibandingkan pendapatan seperlima penduduk negara paling miskin. 
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Pada tahun 1997, kesenjangan ini berlipat hingga 74:14. Seperlima penduduk bumi hidup di 
negara kaya yang memiliki 86% PDB dunia, sementara seperlima penduduk di negara termiskin 
hanya menerima 1%nya (UNDP, 2002).  
 

Sebaran Pendapatan Global  
Tahun 20% terkaya  20% termiskin Rasio Kaya/Miskin 
1960 70.2 2.3 30:1 
1970 73.9 2.3 32:1 
1980 76:3 1.7 45:1 
1989 82.7 1.4 59:1 
1997 90.0 1.0 74:1 

Sumber: Human Development Report5: dikutip dari Korten (1995)6 

Transaksi pasar uang harian di seluruh dunia kini mencapai lebih dari $1.5 triliun. Sekitar 
95%nya adalah transaksi spekulatif yang tidak memberi keuntungan bagi negara-negara miskin. 
Yang sungguh menikmati globalisasi nampaknya hanyalah perusahaan transnasional. Dari 100 
satuan ekonomi dunia, 51nya adalah perusahaan. Jumlah penjualan dari 200 perusahaan terbesar 
di dunia melampaui penjumlahan seluruh nilai ekonomi dari 182 negara (Hertz, 2001)7. 
 
Tetapi masalahnya bukan terletak pada perdagangan itu sendiri –melainkan pada corak dan 
praktiknya saat ini. Praktik perdagangan yang mengabaikan semuanya semata demi keuntungan 
haruslah dihentikan. Keprihatinan yang disuarakan oleh banyak pihak tentang proses 
perdagangan ini harus diberi tempat dalam model pembangunan karena menyangkut nasib 
milyaran orang.8.  
 
Namun, perdagangan tidak berdiri sendiri di ruang kosong. Ia terkait dengan kinerja modal 
dalam bentuk investasi. Logikanya sesederhana ini: makin banyak investasi ditanamkan, makin 
banyak juga volume perdagangan yang terlibat –dan tentu saja makin banyak keuntungan yang 
dikeruk.  
 
Inilah mengapa investasi dianggap mampu membuka peluang kerja di banyak negara dan 
memungkinkan adanya transfer teknologi dari negara maju. Terlebih, ia menciptakan iklim 
finansial yang lebih bisa diperhitungkan, sebagaimana dimaui para penanam modal. Pendeknya, 
investasi makin berperanan penting dalam pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara 
berkembang. 
 
Investasi dalam rupa FDI (foreign direct investment, investasi langsung mancanegara), memainkan 
peranan sangat penting dalam ekonomi dunia ketiga, khususnya dalam perkembangan industri 
dan pertumbuhan ekspor. Pada tahun 1990, FDI di negara-negara berkembang berjumlah $240 
milyar, 37% diantaranya ditujukan ke China dan sisanya ke Brazil, Mexico lima negara 
berkembang lainnya. Namun demikian, jumlah ini hanya 25%-30% dari seluruh FDI dunia. 
Sejumlah 53 negara Afrika secara bersama-sama, hanya menerima 2% dari FDI yang diinjeksikan 
ke dunia ketiga. Ini menunjukkan perubahan karakter investasi saat ini. Ia kini diasosiasikan 
dengan akuisisi, penggabungan lintas-batas dan karenanya dampak positif terhadap ekonomi 
lokal melalui transfer teknologi, pembukaan lapangan kerja dan lainnya telah terabaikan 
(Heyneardhi & Wermasubun, 2003) 9. 
 
Mungkin inilah saatnya melihat lebih dalam konsepsi yang melandasi ini semua, yakni globalisasi 
yang didukung oleh tiga pilar. Satu, praktik bisnis dan perdagangan lintas negara. Dua, 
pemainnya adalah perusahaan/korporasi trans- dan multi-nasional. Tiga, landasan ideologi 
konsumerisme, yang membuat bisnis dan perdagangan terus berjalan. Dalam ketiga idea inilah 
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ungkapan ‘bebas’ (baik ditempelkan di belakang kata ‘perdagangan’ atau ‘bisnis’) mendapatkan 
legitimasinya entah ia dipraktekkan secara fair atau tidak10. 
 
Lalu kita bisa segera menangkap bahwa akhirnya globalisasi merasuk dalam hidup-bersama kita 
terutama melalui bagaimana kebutuhan kita harus dipenuhi –melalui kebijakan umum dan 
pilihan individual, dimana keduanya berdasar pada keyakinan bahwa yang terbaik adalah yang 
disediakan melalui upaya tanpa batas untuk mengeruk laba. Inilah yang disebut ‘sistem pasar’ 
yang pada dasarnya adalah reproduksi seluruh tata hubungan sosial menjadi interaksi yang hanya 
berdasar pada ‘untung-rugi’. Dan inilah sebenarnya arena ‘pertempuran’ saat ini.  
 
OXFAM (2002) melaporkan bahwa negara berkembang dengan penghasilan rendah mencakup 
lebih dari 40% populasi dunia, tetapi mereka hanya bisa mengakses 3% pasar dunia. Negara-
negara kaya mengekspor barang dan jasa senilai $6.000 per kapita, sementara nilai itu di negara 
berkembang hanya $330 dan di negara miskin hanya $100.  
 
Walau sejarah bisnis, khususnya sejarah perdagangan adalah sejarah tentang ketimpangan, para 
pendukungnya tetap membujuk kita tanpa henti untuk memuja satu-satunya cara perdagangan: 
perdagangan bebas (free trade), karena ia sangat pas dengan semangat ekonomi neo-liberal yang 
mempercayai dua idea. Satu, bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus) dimana 
motif ekonomi adalah satu-satunya penggerak. Dua, bahwa untuk memupuk laba, modal harus 
dilepaskan kaitannya dengan proses mati-hidupnya komunitas.  
 
Ini konsisten dengan logika perdagangan bebas saat ini: ia mencoba untuk dilepaskan dari 
berbagai aturan yang terkait dengan lokasi produksi, sumber modal, kepedulian pada lingkungan, 
teknologi, partisipasi publik, dll. Ia mau bebas berpindah dari satu negara ke negara lain yang 
punya standar upah lebih rendah, yang tak punya peraturan ketat soal lingkungan dan punya 
buruh yang penurut. Hasilnya adalah hancurnya hidup, budaya dan lingkungan global. Indonesia, 
tentu saja, telah menderita banyak dari praktik semacam ini, khususnya kena pada mereka yang 
lemah dan miskin.  
 
Seluruh proses perdagangan dalam globalisasi seperti disebutkan di atas telah menunjukkan 
bahwa kekuatan pasar yang ditunjukkan oleh kekuatan korporasi telah menjadi sedemikian luar 
biasa hingga ia membahayakan hidup sosial karena ia mengabaikan badan publik dan komunitas. 
Namun, mengapa kekuatan bisnis dan korporasi dalam proses globalisasi ini tak terhubung 
dengan wacana kita mengenai akuntabilitas dan demokrasi? Pertanyaan ini mengantar kita pada 
pembahasan selanjutnya: tata kelola korporasi/perusahaan. 
 
 
 
3. Tanggungjawab Sosial Korporasi sebagai bentuk Akuntabilitas Bisnis–  
Mitos atau peluang bagi Indonesia? 
 
Pada mulanya, ini mungkin berawal dari ketidakmampuan kita untuk membedakan ‘tindakan 
yang dimaksudkan’ (intended action) dengan ‘akibat tak sengaja’ (unintended consequence) dari 
perdagangan dan praktik bisnis korporasi. Kita biasanya keliru memahami ‘akibat’ (ex post) 
sebagai ‘tujuan’ (ex ante). Sementara kekeliruan ini kadang tak terhindarkan, ada bahaya jika tak 
bisa mengenalinya. Seluruh kinerja prinsip neo-liberal berdasar atas klaim bahwa ‘akibat’ tak ada 
bedanya dengan ‘tujuan’. Bagaimana bisa demikian? 
 
Masalah ini melibatkan logika berikut: jika kita mulai dari premis bahwa nilai tertinggi dari hidup 
sosial yang dibawa oleh globalisasi ini adalah ‘pertumbuhan’, maka malpraktik atau bukan, 
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bukanlah soalnya. Jika pertumbuhan hanya bisa dicapai dengan membiarkan terjadinya 
penyelewengan kekuasaan, maka biarlah itu terjadi. Hancurnya lingkungan dan makin 
menganganya jurang antara yang kaya dan miskin nampaknya hanyalah ‘akibat’ dari praktik 
globalisasi saat ini.  
 
Dalam hal ini, pembicaraan tentang ‘demokrasi’ juga tidak relevan karena praktik kekuasaan 
apapun (bahkan jika tak disengaja/tak dimaksudkan), jika tampak membawa pertumbuhan, akan 
sah dengan sendirinya (self-legitimating). Tentu para pendukung perspektif ini akan tiada hentinya 
berseru lantang tentang pentingnya penegakan hukum dan kepastian legal. Namun 
sesungguhnya itu semua tak punya basis material terhadap masalah ini. 
 
Di luar itu semua, mungkin juga ada ‘epistemic lag’ yang serius –yakni ketidakmampuan kita 
memahami realitas karena terjebak dalam refleksi-analitik yang sudah ketinggalan jaman– yaitu 
ketika daya refleksi-analitik kita sudah ketinggalan jauh dari realitas yang bergerak cepat 
meninggalkan kita. Sebuah kenyataan saat ini, bahwa sumber kekuasaan dalam masyarakat 
bukanlah tunggal sehingga tak dapat lagi negara dianggap sebagai satu-satunya pemegang 
kekuasaan. Wacana mengenai globalisasi ini tak akan ada artinya jika kita tidak bisa melihat 
bahwa kekuasaan bisnis telah menjadi daya pembentuk sosial, baik untuk kebaikan, atau 
sebaliknya.  
 

 
Source : author 

 
Dinamika korporasi tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang menukik pada (1) 
praktik perdagangan dan industri dan (2) kinerja investasi dan keuangan dengan prasyarat (3) 
perdamaian dan keamanan. Dalam logika dan praktik neo-liberal, korporasi cenderung menjadi 
perangkat kekuasaan yang sangat rentan ketika menghadapi berbagai manipulasi, skandal dan 
penyimpangan yang berakhir pada persoalan HAM dan lingkungan. Tanggung jawab sosial 
korporasi dengan demikian tak lagi bisa dilihat sekedar sebagai aktivitas filantropis.  
 
Maka, jika ‘demokasi’ adalah satu gerakan untuk membuat akuntabel praktik kekuasaan yang 
punya konsekuensi sosial, kini kita harus merevisinya dengan memasukkan praktik bisnis dan 
korporasi karena sifatnya yang juga punya konsekuensi sosial. Karena konsep ‘demokrasi’ yang 
ketinggalan jaman demikian ini nampaknya sangat bergantung pada asumsi bahwa tujuan 
demokrasi bisa dicapai hanya dengan membuat kekuasaan negara akuntabel secara demokratis –
dan dalam asumsi di atas, yang tertinggal adalah status kekuasaan bisnis.  
 
Inilah konsepsi dasar dimana CSR (tanggung jawab sosial korporasi) harus dilihat sebagai sebuah 
upaya untuk membuat praktik bisnis korporasi menjadi demokratis dan akuntabel. Dan 
bagaimana ini harus dimulai? 
 



Page 7 of 13  

Pertama, keprihatinan utamanya mestilah untuk makin meluaskan kriteria demokratis yang harus 
dikenakan terhadap pusat-pusat kekuasaan lainya di masyarakat. Wacana mengenai sisi gelap 
neo-liberalisme (atau pasar bebas pada khususnya) tak mungkin dilakukan tanpa menyentuh isu 
kekuasaan ekonomi atau secara praktis, kekuasaan bisnis.  
 
Kedua, gagasan-gagasan populer mengenai praktik (dan penyelewengan) kekuasaan bisnis di 
berbagai sektor harus dipublikasikan secara luas dan disebarluaskan melalui media massa dan 
pendidikan populer.  
 
Ketiga, upaya pelaksanaan CSR harus diarahkan pada formulasi gagasan untuk membangun 
akuntabilitas kekuasaan bisnis dan korporasi, memfasilitasi partisipasi publik untuk menggagas 
tata kelola ekonomi yang demokratis dan mendorong praktik bisnis yang fair (misalnya fair trade, 
dll.). Gagasan-gagasan ini harus disampaikan pada berbagai kelompok yang memiliki akses untuk 
mendesakkan perubahan dalam masyarakat secara lebih luas11. 
 
 
 
4. Konteks politik, sosial dan ekonomi di tahuan 2004 dan 2005 
 
Pemilu 2004 akan menjadi satu faktor paling penting yang akan menentukan hidup-bersama kita 
di Indonesia di masa depan. Pemilu 2004 akan menjadi sejarah suksesi kepemimpinan setelah 
periode mayoritas tunggal (1969-1998) dan pergantian kepemimpinan yang tak demokratis –atau 
setidaknya tak konstitusional—terjadi (1998-2003)12.  
 
Pemilu 2004, karenanya, menjadi sangat penting tak hanya karena ia menyangkut suksesi 
kepemimpinan nasional, tetapi juga bagi pendidikan politik rakyat dan partisipasi politik 
mereka13. Dalam tingkat yang lebih praktis, secara kreatif, mungkin Pemilu 2004 bisa dikaitkan 
dengan isu perdagangan dan globalisasi. Bagaimana menghubungkannya? 

 
Dalam isu khusus perdagangan dan isu umum globalisasi, pemerintah RI nampaknya masih akan 
memakai kebijakan IMF walau rencana keluar (exit strategy) dari IMF sudah disepakati. Apa 
alasannya? Pendapatan nasional. Lihat grafik di bawah ini. 
 

  
Source: World Bank, Snapshot on Indonesian Economy, 2003, www.worldbank.org  

 
Tak ada lagi yang bisa diharapkan untuk sebuah perbaikan dari segi kebijakan. Terlebih, saat 
negara kaya sebagai pemegang saham dari lembaga keuangan internasional (IFIs, International 

http://www.worldbank.org/
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Financial Institutions) terus mendesakkan upaya privatisasi penyediaan jasa layanan dasar, 
disamping terus mendesakkan perdagangan bebas. 
 
Program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programmes, SAP) dibawah koordinasi IMF 
telah menjadi jalan-tol privatisasi berbagai layanan dasar untuk rakyat. Di Indonesia sebagai 
contoh, pemerintah meminta bantuan dana dari IMF tahun 1997 dan dikenai syarat untuk 
menyepakati penyesuaian makro-ekonomi secara keseluruhan seperti yang dimandatkan oleh 
IMF, WB, ADB dan donor lainnya. 
 
Untuk mem-bail-out $46 milyar hutangnya, pemerintah Indonesia diminta untuk mengembalikan 
balance of payments dan menerapkan pembaruan berbagai kebijakan yang menenentukan –
termasuk yang sangat krusial—seperti pengeluaran publik termasuk pemotongan pajak dan 
subsidi, privatisasi BUMN dan ekspansi partisipasi sektor swasta (privat). Untuk mendukung ini, 
ADB dan WB telah menyiapkan pinjaman pendukung yang dikaitkan dengan sejumlah mandat 
pembaruan melalui paket penyesuaian seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 
 

Pinjaman Untuk … Dari … 
US$ 1 milyar Policy Reform Support Loan (PRSL) The World Bank 

US$ 500 juta Policy Reform Support Loan (PRSL II) The World Bank 

US$ 600 juta Social Safety Net Adjustment Loan (SSNAL) The World Bank 

US$ 300 juta Water Resource Sector Adjustment Loan (WATSAL) The World Bank 

US$ 400 juta Power Sector Restructuring Program Asian Development Bank 

US$ 300 juta Health & Nutrition Sector Development Program Asian Development Bank 

US$ 320 juta Community & Local Government Support Sector Development Program Asian Development Bank 

US$ 300 juta Deregulation & Small-and-Medium Enterprise (SMEs) Support Program Asian Development Bank 

US$ 200 juta Corporate Governance of State-Owned Companies (SOEs) Support 
Program 

Asian Development Bank 

Diformulasikan ulang dari Motoyama & Widagdo (1999)14 

Namun, di balik kata-kata ‘policy reform’ (reformasi kebijakan), ‘adjustment’ (penyesuaian), 
‘restructuring program’ (program restrukturisasi) dan bahkan ‘support program’ (program bantuan) dan 
‘development program’ (program pengembangan) dalam berbagai intensi pinjaman di atas, yang 
terjadi adalah satu hal sederhana namun fatal. Seluruh pinjaman itu diberikan dengan prasyarat, 
yaitu (1) dipinggirkannya peran pemerintah sebagai badan publik dalam penyediaan berbagai 
layanan dasar untuk publik dan (2) menjadikan berbagai jasa layanan pokok penunjang hidup 
sekedar sebagai barang dagangan yang dikuasai swasta. Lebih ironis lagi: proses peminggiran ini 
disetujui dan bahkan dilakukan sendiri oleh pemerintah dan DPR melalui berbagai pembuatan 
UU dan RUU yang sangat tendensius. 
 
Ini semua laksana fait accompli –tak ada pilihan lain kecuali “ya”—atas berbagai praktik privatisasi 
jasa di kebanyakan negara berkembang. Keputusan untuk memprivatisasi tidak biasanya terkait 
dengan wacana publik. Bahkan para pemenang pemilu (pemerintah dan legislatif) pun acap tak 
paham dengan rencana detail untuk mengurangi atau menghilangkan peran pemerintah dari 
penyediaan layanan dasar. Sampai di sini, mungkin kita telah melihat tantangan di masa depan, 
yakni apakah penyediaan jasa publik (public services) akan secara brutal diambil alih oleh 
perusahaan-perusahaan privat atau ditangani pemerintah, atau gabungan dari keduanya. Kita 
akan melihat soal ini kemudian.  
 
Pertama-tama, tak ada yang mutlak baik dan mutlak buruk dalam setiap pendekatan. Penyediaan 
layanan dasar oleh pemerintahan yang terpusat mempunyai keberhasilan dan sekaligus kegagalan. 
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Karena itu, kerangka penyediaan jasa semacam ini seharusnya mempertimbangkan seluruh stake-
holdersnya tanpa kecuali, yakni mereka yang punya kekuasaan dan kepentingan –badan publik 
(termasuk donor) sebagai pembuat kebijakan, pasar (termasuk sektor privat) sebagai penyedia 
dan komunitas sebagai pengguna. Kegagalan menetapkan hubungan antar ketiganya akan 
mengakibatkan kegagalan seluruhnya. 
 
Dalam kaitan ini, pembaruan institusional yang bersifat sistemik (sebagai pembeda atas 
pembaruan manajerial semata) dalam layanan publik mungkin sukar dicapai karena berbagai 
alasan. Satu, adanya sejarah yang terkait dengan norma sosial dan politik. Dua, hal ini mengubah 
hubungan kekuasaan antar aktor kuncinya15. Karena itu, solusi untuk penyediaan layanan dasar 
adalah pilihan politis, bukan imperatif teknis. Dan persis di sinilah arena perjuangan itu berada. 
Privatisasi sendiri tak selalu baik –hal ini juga berlaku pada layanan dasar yang disediakan 
pemerintah.  
 
Jelas sekali bahwa penyediaan layanan publik akan sangat menentukan dalam pembangunan 
negara secara keseluruhan –dan ini akan menuntut perhatian dan dukungan dari kita. Namun 
demikian, ada baiknya kita berhati-hati. Dalam logika dunia mengenai ‘pasar global’, jangan 
pernah membiarkan ‘konsumen’ menggantikan kedudukan ‘warganegara’ karena ini adalah 
indikasi menyerahnya kedaulatan publik pada dominasi pasar. 
 
 
5. Catatan Akhir :  
Kita butuh pergeseran paradigma dan strategi bersama. 
 
Setelah berakhirnya pertemuan tingkat menteri dalam 5th WTO Ministerial Meeting di Cancun-
Meksiko tanpa hasil apapun yang berarti karena pembicaraan mengalami deadlock, seperti segala 
hal yang ada di kolong langit, ada perayaan dan ada ratapan. Di antara ratapan, di permukaan, 
adalah kepentingan bisnis (direpresentasikan oleh negara maju) dimana aktivitasnya yang rakus 
harus diperlambat. Di antara perayaan, lagi-lagi di permukaan, adalah aktivisme sosial yang sudah 
terlalu dini menganggap kemandegan pembicaraan di WTO sebagai kemenangan melawan 
korporasi. Benarkah?  
 
Sementara perayaan memang penting untuk menandai sejarah bahwa sebuah pertemuan WTO 
berhasil diblok, mungkin saja ini justru menjadi sebuah awal dari ‘serangan’ yang lebih brutal 
yang dilakukan oleh kekuasaan bisnis terhadap hidup kita –kecuali sesuatu dilakukan secara 
serius sejak sekarang. Pembangunan mesti memahami bahwa globalisasi dan ekspansi 
perdagangan itu baik untuk pertumbuhan, namun kita harus memperhatikan dampak sosialnya, 
khususnya ketika bertransisi untuk memasuki pasar internasional. Ekspansi perdagangan itu 
sendiri bukanlah sebuah ‘mantra sakti’ yang bisa menghilangkan segala ‘kutukan’ kesenjangan 
pembangunan, tetapi tetap perlu dilihat sebagai komponen dari pembangunan yang lebih luas 
dan strategi pengurangan kemiskinan –sebuah strategi yang mesti mendorong perkembangan 
SDM, prasarana dan institusi.  
 
Mari kita cermati skenario Indonesia di tahun 2003 ini, sebagaimana diramalkan oleh Consensus 
Economics (CE) berikut ini16. 
 

Persen perubahan 2002* 2003+ 2004+ 
GDP/PDB 3.4 3.6 4.1 
Konsumsi privat 5.1 3.9 4.5 
Investasi tetap -3.2 1.4 3.5 
Produksi industrial 3.8 4.1 5.1 
Current account ($milyar) 6.0 5.8 4.8 
* Perkiraan + Ramalan Sumber: Consensus Economics Inc. 
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CE (2003) meramalkan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2003 akan tumbuh sebesar 3,6% 
—sedikit lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu (3,4%) yang hanya hampir setengah dari 
pertumbuhan yang diperlukan negara seukuran Indonesia untuk membuka lapangan kerjanya. 
Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan skenario seperti ini, Indonesia 
tak akan berhasil mengatasi persoalannya tentang kemiskinan. Mengapa? 
 
Menimbang kembali pembangunan juga perlu memperhatikan tantangan-tantangan yang inheren 
dengan dunia yang mengglobal ini. Ini perlu tak hanya untuk mengingatkan bagaimana 
globalisasi sedang mengubah wajah ekonomi dunia tetapi juga untuk memusatkan perhatian 
pada apa yang bisa dilakukan untuk membantu negara-negara miskin –khususnya yang termiskin 
dan mempunyai hutang besar—untuk menciptakan kemungkinan terbaik yang bisa diberikan 
oleh sistem ekonomi dunia yang tidak adil dan tidak fair pada kaum miskin selama ini.  
 
Maka, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan kembali hidup kita karena ia telah begitu dalam 
dan luas diubah –setidaknya dalam perspektif sosial dan ekonomi politik. Saya hendak 
menawarkan sebuah finale. Pertama-tama, tentu bahwa ini semua terkait dengan hidup-bersama 
kita. Tetapi kita perlu membedakan antara fakta (deskripsi) dengan cita-cita (ekspektasi). Dan 
persis karena itu, kita tidak bisa sembarangan menganggap semua orang akan menyetujuinya. 
Menggunakan ungkapan seperti ‘Indonesia’, atau ‘umum’, dll adalah sebentuk komunikasi yang 
menganggap bahwa hidup-bersama itu masih ada. Namun kita semua tahu bahwa substansi 
hidup bersama itu telah hilang karena kita tidak awas akan dinamika kekuasaan. Memang, 
kekuasaanlah yang paling mempengaruhi hidup-bersama kita. Seperti kata Foucault, baik untuk 
membangun atau menghancurkan hidup sosial, kita perlu sensitf terhadap bekerjanya kekuasaan 
dalam masyarakat. 
 
Pemahaman tentang kekuasaan itu membawa kita pada butir berikut: pusat-pusat kekuasaan 
dalam masyarakat. Seluruh fakta mengenai wajah mendua hidup kita saat ini telah menunjukkan 
bahwa pusat kekuasaan tidak bersifat tunggal (mono-sentris) melainkan jamak (poli-sentris). 
Karenanya, menyesatkan menganggap ‘pemerintah’ (sebagai perangkat negara) sebagai satu-
satunya pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Sementara benar bahwa ia memegang 
kekuasaan yang sah, ada juga pusat-pusat kekuasaan lain yang juga penting17.  
 
Kita melihat bahwa gubernur Jakarta tentu lebih berkuasa ketimbang tukang becak yang digusur 
atau penghuni bantaran sungai atau sekelompok LSM lokal, namun pemerintah tak bisa 
melakukan apa-apa untuk mencegah Sony dan Reebok memindahkan pabriknya. Konflik tribal 
(seperti di Sampit, Maluku, dll) telah membuat pemerintah kerepotan, namun menghadapi 
ekspansi industri, komunitas tribal ini nampaknya juga tak bisa berbuat apa-apa. Inilah sifat 
kekuasaan: asimetris –tak sama-sebangun.  
 
Namun hendaknya kita tidak keliru. Sifat asimetris kekuasaan itu sendiri netral –artinya, ia tidak 
dengan sendirinya ia menyebabkan penyalahgunaan. Namun sifat asimetris ini menjadi masalah 
ketika praktik kekuasaan itu mempunyai implikasi yang merugikan hidup-bersama seperti 
penghancuran lingkungan, membuat makin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang 
miskin, pemerintahan yang tidak demokratis, dll.  
 
Ketiga: karena itu, di sinilah terletak esensi demokrasi. Demokrasi mengandaikan bahwa ada 
kekuasaan yang terlibat dalam hidup-bersama kita. Tanpa pengandaian ini, demokrasi akan 
kehilangan alasan-keberadaannya (raison d’être) karena ia adalah cara dan gerakan untuk membuat 
akuntabel seluruh praktik kekuasaan yang berdampak sosial (Plato, 428-354SM). Dan kemana 
demokrasi ini ditujukan? 
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Sebuah ‘klise’ jika kita mengatakan bahwa demokrasi hanya ditargetkan pada kekuasaan negara 
karena pusat-pusat kekuasaan itu bergeser sepanjang sejarah kita. Dulu pusat kekuasaan itu 
terletak di kepala-suku, raja, sultan, kemudian ia bergeser pada pemerintah, militer, dan kini 
bisnis. Maka, secara membabi-buta mentargetkan demokrasi hanya pada sebentuk kekuasaan 
tertentu, misalnya kekuasaan negara –padahal konstelasi kekuasaan selalu berubah—adalah 
sebentuk fundamentalisme18. 
 
Sampai di sini, kami The Business Watch Indonesia ingin mencoba merumuskan dan menyampaikan 
berbagai hal berikut pada berbagai kelompok yang punya akses untuk mendorong perubahan 
dalam masyarakat, yang relevan dengan konteks situasi ekonomi politik saat ini, yaitu: 

a. mencari berbagai hal yang mungkin dilakukan untuk menggeser paradigma mengenai 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil.  

b. secara praktis –dalam paradigma yang baru tentang kekuasaan ini—berbagai kerja 
bersama bisa dilakukan untuk membentuk, meluaskan dan mengintensifkan berbagai 
lembaga dan jaringan pemantau untuk memonitor praktik kekuasaan yang sewenang-
wenang19, khususnya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun bisnis dalam isu 
otonomi daerah.  

c. mempertemukan ‘logika negatif’ (logika advokasi) dengan ‘logika positif’ (logika 
developmentalis) –disinilah perlu bertemunya logika advokasi dengan agenda 
developmentalis20.  

 
Wacana mengenai –dan aksi terhadap—globalisasi dan fenomenanya (perdagangan bebas, 
privatisasi, liberalisasi, deregulasi, dll.) harus melampaui semua jargon kosong tentang ‘pro’ dan 
‘kontra’ –karena globalisasi mungkin kini menjadi hal yang telah tak terelakkan. Apa yang bisa 
kita kontrol untuk menggagas kembali globalisasi adalah sensitivitas terhadap logika dan 
prosesnya saat ini. Dan ini persis berarti bahwa dalam penyediaan kebutuhan publik dalam 
hidup-bersama –yang kini didera eforia globalisasi— kita tak boleh keliru menempatkan 
‘warganegara’ semata sebagai ‘konsumen’ sebagaimana kita tak boleh menganggap ‘hidup 
bersama’ sekedar sebagai ‘pasar’.  
 
Kita hidup di antara berkah dan kutuk dari kemajuan jaman ini. 

 
 

*** 
 
Surakarta, 20 September 2003 
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6  David C. Korten, When Corporations Rule The World, Kumarian Press, 1995  
7  Lihat Noreena Hertz, The Silent Takeover: Global Capitalism & The Death of Democracy, Heinemann, London:2001 
8  Namun kita merasakan ketidakberdayaan, di luar segala retorik partisipasi. Kebanyakan negara di dunia kini adalah 

anggota WTO, namun keanggotaan tidak sama dengan pengaruh. Banyak negara berkembang tidak punya, atau 
hanya sedikit punya representasi di Jenewa. Sembilanbelas dari 42 negara Afrika anggota WTO tidak mempunyai 
perwakilan samasekali. Banyak negara berkembang lainnya tidak mampu secara teknis untuk bernegosiasi karena 
seluruh aturan telah ditata berdasar model negara maju yang bisa jadi tidak memadai bagi negara miskin. Dalam 
kenyataannya, banyak penandatangan kesepakatan WTO tak mampu memenuhi isi kesepakatan dalam putaran 
Uruguay sebelumnya.  

 Jika kita menginginkan sistem perdagangan dunia yang adil dan berimbang yang mampu menarik minat negara 
berkembang, masih banyak hal yang harus dilakukan, khususnya mendorong kapasitas negara-negara tersebut untuk 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan, untuk meninggalkan pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ dan untuk 
memastikan bahwa implementasinya tidak akan menjadi terlalu mahal hingga tak mungkin dilakukan. 

9  Di sisi lain, sementara kita juga menyaksikan, banyak negara seperti Jepang, Korsel, Taiwan dan Cina mengelola 
pertumbuhan ekonominya yang tinggi tanpa meliberalisasi investasi mereka (Kavaljit Singh, dalam Financial Times, 7 
July 2003, dikutip dalam Heyneardhi & Wermasubun, The Jakarta Post, 18 Sept 2003). 

10  Dalam globalisasi, praktik perdagangan-bisnis transnasional didiorong dan didukung oleh regulasi/kesepakatan 
internasional –yang kerap disebut sebagai ‘aturan baru’—seperti GATT (General Agreements on Tariffs & Trade), 
GATS (General Agreements on Trade in Services), TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights), TRIMs (Trade 
Related Investment Measures), AoA (Agreement on Agriculture), dll. Pada saat yang sama ideologi konsumerisme juga 
didorongkan oleh kekuasaan luar biasa dari bisnis periklanan dalam bentuk logo, merk dan label –di bawah sadar 
menanamkan prinsip ‘kenikmatan-prestise-status-kemewahan’ pada banyak individu. Karenanya, akan lebih mudah 
dipahami bahwa ketika berbagai aturan-baru tersebut mendesak berbagai negara untuk menerima mantra ‘deregulasi-
liberalisasi-privatisasi’, pada saat yang sama ‘gaya hidup global-budaya-identitas’ yang diiklankan menyebar ke seluruh 
dunia, termasuk Indonesia. Lihat diagram di bawah ini. 

 
 

Sumber: penulis (telah dipublikasikan di The Jakarta Post, 30 December 2002) 
11  Contohnya, ide dasar dari gerakan fair-trade adalah demokratisasi praktik bisnis yang memegang sistem perdagangan 

dan kontrol atas aliran kapital. Fair-trade tidak bisa lagi mempercayai ‘kekuatan-tak-terlihat dalam pasar’ dalam dunia 
yang dicekam oleh kekuatan ekonomi. Ia harus menjadi kritis karena kinerja pasar dimanipulasi oleh modal dan 
kepentingannya. Namun demikian, walaupun gerakan fair-trade telah berjalan selama empat dasawarsa terakhir, 
nampaknya masih terlalu kecil jika dibandingkan terhadap perdagangan bebas dunia. Dari $3.6 triliun transaksi barang 
di seluruh dunia, fair trade hanya menyumbang 0.01%nya (laporan OXFAM, 2002).  

 Jadi, fair-trade layaknya sebuah pertempuran. Namun ia bukanlah pertempuran antara komunitas dan pasar, melainkan 
pertempuran antara prinsip dasar yang mencakup komunitas, etika dan lingkungan melawan prinsip lain yang tak 
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melihat apapun kecuali laba. Sayangnya, pertempuran inipun tak seimbang, seperti bayi yang mencoba bertahan di 
antara para raksasa. 

12  Pemilu 1999 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sejak Indonesia merdeka. Namun, prosedur demokratis 
gagal melahirkan substansi demokratis dalam pemerintahan negara Indonesia, parlemen dan fungsi badan publik 
lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik lama (KKN) masih terdapat dalam praktik kekuasaan yang baru, 
baik dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

 Pada tahun 2001, sebuah pergantian kepemimpinan yang tak demokratis dari Abdurrahman Wahid ke Megawati telah 
menjadi preseden bahwa sementara di satu sisi eksekutif dan yudikatif gagal bekerjasama untuk menciptakan ‘check 
and balances’, di sisi lain, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas demokratis tak hanya dari badan publik, 
tetapi juga partisipasi dan kepedulian rakyat. Sebuah fakta bahwa pemimpin nasional tidak mampu menghasilkan 
kepemimpinan yang sejati dalam realpolitik. Bahayanya adalah bahwa kepentingan umum tidak akan menjadi concern 
utama pemerintah karena posisi politis dianggap sebagai fasilitas untuk meraih kepentingan partai berkuasa (dari 
berbagai sumber, 2001-2002). 

13  Perjalanan panjang konsepsi ‘masa mengambang’ sejak 1971 sampai berakhirnya era Suharto belumlah usai. Ini akan 
merugikan tak hanya pada partisipasi politik rakyat namun situasi kondusif dari berbagai manuver dan manipulasi politis 
para partai. Koran terbesar di Indonesia, Kompas (2003) melakukan sebuah survei dan menemukan bahwa 63% rakyat 
tak mau diafiliasikan dengan partai politik manapun. Sebuah lembaga riset terkemuka lainnya, LP3ES (2003) juga 
mengadakan riset serupa dan menyimpulkan hal yang serupa pula. Fakta ini mengejutkan walau bisa diperkirakan 
sebelumnya. Bisa diperkirakan, karena situasi politis telah membuat rakyat muak dan enggan berpartisipasi dalam 
berbagai ritual politik, khususnya saat krisis ekonomi juga belum bisa diatasi dampaknya. Mengejutkan, karena 
angkanya begitu mencengangkan. 

14  Lihat Hisako Motoyama & Nurina Widagdo, Power Sector Restructuring in Indonesia – a preliminary study, Friends of 
The Earth – Japan & Bank Information Center – USA, 1999 

15  Aspek lain dari perdebatan mengenai layanan dasar bagi publik adalah soal keberlanjutannya. Ini jelas sebuah isu 
teknis. Rakyat membayar untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut melalui pajak daripada pembayaran langsung. 
Kita mungkin bisa setuju bahwa subsidi terhadap air atau listrik janganlah membuat anggaran negara membengkak, 
tetapi selalu ada pilihan lain antara dua kutub: berantaknya fiscal chaos (biaya yang ditanggungkan sepenuhnya pada 
negara)dan full-cost recovery (biaya yang ditanggungkan sepenuhnya pada rakyat).  

 Hal ini juga berlaku pada pendidikan yang merupakan juga barang publik: masyarakat secara umum akan makin maju 
karena terdidik baik. Tapi jika ini adalah soal buta-huruf, tak ada bedanya juga dengan soal air atau listrik yang juga 
mementukan bagi produktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

16  Sebagaimana dikutip dari Far Eastern Economics Review, Pebruary 2003 
17  Herry-Priyono (2002) menjelaskannya dalam konsepsi ‘Tiga Poros’ bahwa saat ini ada tiga pusat kekuasaan, yakni 

badan publik, pasar dan komunitas (Herry-Priyono, Tiga Poros Indonesia, Kompas, Januari 2002). 
18  Dalam pandangan ini, kita mungkin akan segera melihat bahwa ironi terbesar saat ini adalah fakta bahwa kekuasaan 

modal telah lolos dari kriteria akuntabilitas publik yang selama ini ditujukan hanya pada kekuasaan pemerintah. Dan 
ironi ini nampaknya bersumber dari pemahaman mengenai asal-muasal kekuasaan.  

 Jelas bedanya antara karakteristik ‘publik’ dalam kekuasaan negara dan karakteristik ‘privat’ dalam kekuasaan bisnis. 
Kekuasaan negara bersumber pada negara, katakan Indonesia, dan Indonesia jelas bukanlah sebuah kepemilikan 
privat. Sebaliknya, kekuasaan bisnis berakar dari kepemilikan modal, yang jelas adalah kepemilikan privat. Dalam 
konesepsi libertarian, kriteria demokrasi diterapkan pada yang pertama (kekuasaan pemerintah) dan bukan yang kedua 
(kekuasaan bisnis). Ini mungkin adalah akar terdalam dari ketidakberdataan kita saat dihadapkan pada kekuasaan 
modal yang bisa terbang kemana saja, mencampuri proses ekonomis negara manapun, tanpa aturan keluar-masuk 
yang bisa mengikatnya (dari berbagai diskusi dengan B. Herry-Priyono, 2002). 

 Kunci dari cara pandang demikian adalah dilepasnya kepemilikan dari hubungannya dengan kekuasaan –padahal kita 
tahu keduanya tak bisa dipisahkan. Tak ada kepemilikan yang tak melibatkan kekuasaan dan demikian pula sebaliknya. 
Apa yang mau dikatakan adalah hal sederhana ini: apapun praktik kekuasaan yang berdasarkan pada kepemilikan 
privat namun berdampak publik, tidak boleh diloloskan dari kriteria demokratis.  

 Malpraktik penggunaan hak milik pribadi dalam industri pulp, misalnya, punya dampak demikian dalam pada tata-kelola 
lingkungan dan ekologi. Kita bisa melihat dengan mudah berbagai contoh lain– tempat kerja, pengangguran, tabungan-
deposito, proses konsumerisme, penyediaan kredit, pendapatan negara untuk kesejahteraan sosial, penyediaan 
kebutuhan umum, upah layak mimimum bagi petani dan buruh, dll. Mungkin kita perlu lebih memperhatikan bahwa 
yang paling berpengaruh dalam hidup sosial kita saat ini bukan hanya kediktatoran negara, namun dominasi oligarkis 
modal –atau bahkan gabungan keduanya. 

19  Kemungkinan lain adalah mendorong DPR (parlemen) di segala level (pusat, propinsi, kabupaten/kodya) agar 
mempunyai komisi yang memonitor malpraktik bisnis –dalam konteks desentralisasi— yang berhubungan erat dengan 
berbagai organisasi pemantau yang khusus memantau praktik bisnis. 

20  Istilah ‘developmentalis’ mungkin menimbulkan curiga, namun substansinya adalah melakukan pengorganisiran 
produksi dari kebutuhan sehari-hari pada level yang sangat praktis (katakan, jaringan pemasaran untuk pertanian 
organik, dll). Demikian juga, dengan mendorong berbagai kelompok yang punya akses untuk melakukan penulisan 
untuk mempublikasikan refleksi dan analisis mereka terhadap isu kekuasaan yang bersifat jamak, akubtabilitasnya 
terhadap publik, plus dan minusnya dalam hubungan terhadap masyarakat lokal dan semacamnya. 
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