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Anggap Anda punya uang 60 juta dan menyebut diri Anda ‘bank’. Anda lalu 
meminjamkan uang itu pada Ronny yang ingin membeli sebuah rumah. Ronny 
membeli rumah itu dari Wati dan Wati menyimpan uang 60 juta itu di bank 
Anda agar aman. Kini Anda mempunyai 120 juta – 60 juta dana tunai dan 
60 juta yang lain dalam bentuk rumah. Jika Anda ulangi lagi pada orang lain, 
misalnya Anto, Anda kini mempunyai 180 juta (60 juta tunai dan 120 juta 
kolateral). Segera anda akan mendapatkan milyaran, namun kebanyakan 
dalam rupa kolateral. Tapi Anda bisa menarik minat orang untuk menabung 
dengan bunga rendah dan meminjamkannya pada orang lain dengan bunga 
tinggi. 
 

(inspirasi dari Making money – it’s 
really quite simple, dalam The Grip 
of Death, Michael Rowbotham, 
1998) 
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Ilustrasi di atas memang sederhana. Tapi ia menggambarkan dengan jitu 
bagaimana bank mengambil peran secara sungguh sentral dalam dinamika 
masyarakat modern. Secara lebih umum, tentu tak hanya bank, melainkan 
berbagai aktor –dan aktivitasnya—dalam sektor finansial. Tak berlebihan 
jika ibarat manusia sektor finansial dikatakan sebagai ‘urat-nadi’nya dan 
uang sebagai ‘darah’nya –yang pada gilirannya begitu menentukan dinamika 
hidup bersama masyarakat kita. Dan sebagaimana kita makin akrab 
mengenali pola sosial sederhana berikut –semakin ia menentukan dinamika 
hidup bersama, semakin ia punya sejumlah kekuasaan– tentu pada sektor 
finansial pun terakumulasi sejumlah kekuasaan. 
 
Namun, kekuasaan bukanlah soalnya. Pun bahkan besarnya kekuasaan, 
bukanlah selalu menjadi pangkal soalnya. Soalnya adalah praktik kekuasaan 
yang tidak akuntabel yang acapkali terjadi ketika kekuasaan itu sudah 
terakumulasi begitu besar1. Tidak akuntabelnya praktik kekuasaan ini bisa 
mewujud dalam satu atau dua rupa berikut –penggunaan kekuasaan 
berlebihan atau pengabaian tanggungjawab—atau kombinasi dari 
keduanya.  
 
Lain halnya dengan sifat praktik kekuasaan negara (state) yang 
akuntabilitasnya lebih mudah dilihat lewat berbagai mekanisme hukum dan 
perundang-undangan, di sektor usaha/bisnis, akuntabilitas praktik 
kekuasaan ini lebih sulit dikenali karena sifatnya yang akumulatif  terhadap 
pemupukan laba dianggap wajar. Dan ini bukan hal baru. Teoretikus-
ekonom Theodore Levitt (1958) dan Milton Friedman (1962) mengatakan 
bahwa satu-satunya tanggung jawab bisnis adalah mencari untung sebesar-
besarnya2. Karena itu, yang paling perlu diperhatikan dalam bisnis adalah 

                                                  
1  Namun jangan salah, sifat asimetris kekuasaan tidak dengan sendirinya selalu 

melahirkan penyalahgunaan atau penyelewengan. 
2  Apa asumsinya? Jika perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, upah buruh 

akan meningkat. Kenaikan upah buruh akan mengakibatkan daya beli masyarakat. 
Daya beli masyarakat akan mendongkrak produksi barang. Dan dengan demikian 
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praktiknya yang bisa saja semena-mena menggapai laba.  
 
Acapkali, praktik macam ini bersembunyi di balik dalih bahwa bisnis 
bergerak dalam ruang ‘privat’ dan bukan ruang ‘publik’ sehingga tidak bisa 
–dan tidak perlu— dikontrol oleh publik. Argumen ini jelas salah kaprah. 
Sebuah praktik ekonomi yang berhubungan dengan apa yang dimakan, 
diminum, dipakai, atau digunakan banyak orang dan menentukan mati-
hidupnya mereka jelas bukanlah aktivitas yang terletak dalam ruang privat, 
melainkan harus terbuka pada akuntabilitas publik. Dan di atas argumen 
rapuh ini, berbagai penyelewengan sektor bisnis seolah mendapatkan 
legitimasinya —termasuk berbagai bisnis di sektor finansial. 
 
Seberapa besar ‘tanggung jawab’ itu diemban?  
 
Jika atas ide ilustrasi diatas kini dihitung secara sederhana, lingkaran setan 
‘kolateral-hutang-transfer obligasi’ antar bank, asuransi dan pasar modal, 
melonjak secara sangat dramatis dari US$1.8 milyar pada tahun 1995 
menjadi lebih dari US$720 milyar pada tahun 2000. Nilai kapitalisasi di 
New York Stock Exchange (NYSE) adalah sebesar US$17,2 trilyun per hari 
–bandingkan dengan nilai GDP USA yang hanya US$10,3 trilyun per 
tahun dan 12 negara Uni Eropa US$9,5 triliun per tahun, atau negara 
lainnya di dunia. Kecepatan dan kekuatan fooling around fund (dana pencari 
mangsa dari perdagangan dan spekulasi matauang dunia) dari pasar uang 
ini, yang tidak dikenakan pajak, adalah US$1.500 milyar per hari per 80 
negara3. 
 
Sebesar itulah, dengan menyederhanakannya, kekuasaan dan tanggung 
jawab bisnis di sektor finansial di dunia ini.  
                                                                                                              

akan tercipta pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan baru. Sehingga, 
dengan tanpa memikirkan berbagai konsekuensi sosialnya pun, perusahaan 
sudah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umum. Demikianlah anggapan 
bahwa ekonomi dan bisnis telah bekerja secara alamiah, sehingga nampak tidak 
ada dampak sosial negatif yang ditimbulkannya –padahal ini keliru. 

3  Lihat Joseph Huber and James Robertson, Creating New Money, New Economics 
Foundation: 2000 
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Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita cermati beberapa data singkat 
berikut yang mencoba menggambarkan tanggung jawab –atau setidaknya 
keterlibatan—bisnis sektor finansial yang dihimpun dalam penelitian ini, di 
beberapa sektor.  
 
Di sektor lingkungan. Empat-puluh persen hutan Indonesia telah 
ditebangi sejak tahun 1950, dan setengah dari yang tersisa telah dibagi-bagi 
untuk jalan raya dan perkebunan kayu atau kelapa sawit. Hutan seluas 5 
hektar lenyap setiap menitnya –berarti hutan seluas lapangan sepak bola 
lenyap setiap 12 detik. Padahal di sisi lain, 40-50 juta masyarakat Indonesia 
hidupnya sangat tergantung pada hutan4. Bank Dunia (2002) melaporkan 
bahwa antara 1997–1998 telah terjadi kehancuran hutan lebih dari 9 juta 
hektar., tanpa satupun perusahaan yang mendapatkan hukuman. Padahal, 
Menteri Kehutanan sudah mengidentifikasi 176 perusahaan yang harus 
bertanggung jawab atas musibah besar tersebut dengan kerugian yang 
diderita diperkirakan mencapai US$ 9,3 milyar.. Selain itu, dari data 
tahunan produksi kayu Indonesia, sebanyak 88% (2003) berasal dari 
kegiatan ilegal. Karena praktek ini, di tahun 2001, pemerintah Indonesia 
menderita kerugian sebesar US$ 3,5 milyar. Jumlah ini sama dengan 
komitmen IMF terhadap pemerintah Indonesia selama setahun yang 
dijabarkan dalam Letter of  Intent (LoI)5.  
                                                  
4  Dampaknya bagi habitat juga sangat buruk, karena selama 10 tahun terakhir, 

jumlah orang utan sudah berkurang sebanyak 50%. 
5  Konsekuensi dari kerugian ini, ternyata menimbulkan efek berantai yang cukup 

panjang. Tidak disetornya pajak adalah satu sebab penting terjadinya defisit 
anggaran. Akibat defisit anggaran, alokasi pemerintah untuk bidang kesehatan, 
pendidikan dan subsidi bagi masyarakat semakin dikurangi. Salah satu 
konsekuansinya adalah dicabutnya subsidi pemerintah untuk BBM, sehingga 
harga BBM membubung tinggi. Kenaikan harga BBM segera diikuiti oleh kenaikan 
harga bahan pokok, dan kenaikan harga pokok akan menimbulkan beban 
masyarakat miskin semakin berat.  
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Perusakan lingkungan karena aktivitas eksploratif  bisnis semacam ini tentu 
tidak berjalan lancar jika tidak disokong dengan kredit usaha yang 
diberikan oleh sektor finansial. Penelitian ini mencatat beberapa sumber 
kredit yang mengucur untuk praktik-tak-akuntabel semacam ini berasal 
juga dari lembaga keuangan asing. Mereka yang ikut membiayai 
perusahaan-perusahaaan yang terlibat dalam pengrusakan hutan 
diantaranya adalah German and Finnish Export Credit Agencies, Credit Suisse 
First Boston, Credit Lyonnaisse, Lemhan Brothers and Morgan Stanley, Bearing dan 
Asia Kapitalindo. 
 
Dalam studi ini, beberapa kasus coba untuk dilihat kembali dalam 
perspektif  ini, misalnya penghancurkan lingkungan seperti pembukaan 
perkebunan Kelapa Sawit, kasus Indorayon, pencemaran oleh Freeport dan 
banyak lainnya.  
 
 
Dalam sektor UKM dan Penanggulangan Kemiskinan. Dari total 138 
bank di Indonesia 20 bank terbesar mempunyai aset senilai Rp 902,2 
trilyun (82,81%) dan 118 bank lainnya hanya senilai Rp 187,25 trilyun 
(17,19%). Dengan situasi yang masih tetap buruk sejak dihajar krisis 
ekonomi 1997, perbankan seharusnya mengambil peranan dalam upaya 
menghidupkan kembali sentra-sentra usaha masyarakat pada umumnya 
yang tergolong miskin di daerah-daerah miskin. Namun pada tahun 1998, 
jumlah kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan ke wilayah DKI 
Jakarta saja mencapai 71,1% dari total kredit sementara daerah lainnya di 
Indonesia, secara keseluruhan, harus puas menerima 28.9% dibagi rata.  
 
Meski karena desakan otonomi daerah distribusi pemberian kredit semakin 
merata, hingga bulan April 2003 ketimpangan yang mencolok tetap saja 
terjadi di antara 5 propinsi terbesar dalam hal penyaluran kredit6. DKI 
                                                  
6  Seiring dengan besarnya kewenangan daerah menggunakan sumber daya 

keuangannya maka rasio konsentrasi penyerapan kredit 5 besar propinsi penerima 
kredit menurun dari 90.0% di tahun 1998 menjadi 74.9% di tahun 2002 atau 
menurun 15.69%. Konsentrasi modal yang ditunjukkan dengan rasio simpanan 
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Jakarta tetap menjadi konsentrasi terpenting dalam hal penyaluran kredit 
(38.73%) di tahun 2003, sementara Sumatra Utara hanya menerima 
penyaluran kredit sebesar 5.20% dari total penyaluran kredit secara 
nasional.  
 
Selain itu, kredit yang diberikan kepada sektor UKM hanya berkisar 16-
20% dari total kredit, sementara proporsi terbesar, 80-84% tetap diberikan 
pada sektor menengah dan atas. Peranan bank asing dalam penyaluran 
kredit kepada UKM jauh lebih tidak proporsional lagi. Total kredit yang 
disalurkan bank asing pada UKM hanya 0,28% pada tahun 1998 dan pada 
tahun 2003 justru menurun menjadi hanya 0,005% saja. Mengapa? 
Penelitian ini mencoba memaparkan beberapa alasan utama – UKM tidak 
memiliki agunan (25%), atau tidak mengetahui prosedurnya (15.27%). Atau 
kalaupun mereka tahu prosedurnya, tetap saja meminjam uang di Bank 
membutuhkan prosedur yang berbelit-belit dan sulit (11.28%). 
 
 
Dalam sektor perburuhan. Orang mungkin mudah mengingat kasus 
likuidasi bank yang mengakibatkan banyak pekerjanya terlantar7. Namun 
tak hanya itu. Dalam banyak hal sektor keuangan juga tidak menunjukkan 
kepeduliannya. Pertama, perlakuan yang tak fair kepada para karyawannya. 
Kasus Bank BNI yang diangkat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
BNI mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak selama 

                                                                                                              
dari 5 Propinsi terbesar pada tahun 1998 terlihat pemusatan di daerah DKI 
Jakarta, yaitu sebesar 61.33%. Angka ini cenderung menurun hingga pada tahun 
2003 mencapai angka 54,58% (tingkat penurunannya sebesar 6.756%). 
Penurunan kecenderungan konsentrasi modal di daerah DKI Jakarta terkait 
dengan dialihkannya proyek pusat kepada daerah lainnya setelah kebijakan 
Otonomi Daerah diberlakukan. 

7  Salah satu bukti yang kongkrit adalah bahwa di sektor perbankan sendiri terjadi 
banyak penyimpangan mengenai perlakuan terhadap para karyawan. Gelombang 
pengangguran yang diakibatkan oleh likuidasi bank adalah bukti struktural betapa 
sektor ini tidak mampu menopang perlakuan yang adil terhadap karyawan. Akibat 
berbagai praktek manipulasi, sektor perbankan menjadi sangat rapuh. Dan 
akhirnya para karyawan yang harus membayarnya dengan pemutusan hubungan 
kerja. 
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bertahun-tahun dengan setiap kali memperpanjang masa kontrak. Padahal, 
menurut peraturan ketenagakerjaan, masa kontrak hanya boleh 3 tahun 
berturut-turut. Atau sebut Kasus di Bank Bali dengan hadirnya para 
eksekutif dari Standard Chartered yang bersikap semena-mena terhadap 
karyawan lokal sebagai misal yang lain. Kedua, sektor finansial, khususnya 
perbankan secara tidak langsung mendukung perlakuan represif 
perusahaan-perusahaan yang didanainya pada buruh-buruhnya. Dalam 
kasus hotel Shangri-La dan pabrik sepatu NIKE nampak jelas bahwa 
perbankan pada dasarnya tidak peduli tentang berbagai pelanggaran 
terhadap hak buruh di berbagai sektor industri.  
 
 

 
*** 

 
Demikianlah berbagai sketsa kikir yang diurai dalam penelitian ini 
menggambarkan betapa sektor finansial di Indonesia belum mampu 
menjadi pusat dari sistem bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. 
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR) 
tidak lagi bisa mengandaikan bahwa masing-masing korporasi secara 
sukarela melakukan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya ini. Dari 
sederet data terlihat bahwa memang korporasi harus “dipaksa” untuk 
melakukan tindakan sosial.  
 
Dan disinilah letak perbedaan konseptual antara ‘tanggungjawab’ 
(responsibility) dan ‘akuntabilitas’ (accountability). Yang pertama mengandaikan 
adanya kemauan baik dari dalam dirinya sendiri, sementara yang kedua 
mengandaikan bahwa ada atau tiadanya kemauan baik tidak menjadi alasan 
absennya pertanggung-gugatan. Kalau ditarik lebih jauh lagi: responsibility 
ada pada dimensi etika, sementara akuntabilitas ada pada dimensi 
demokrasi. 
 
Discourse dalam hal ini menjadi sangat relevan karena dalam format 
hubungan bisnis, masyarakat dan negara, posisi bisnis menjadi sangat kuat 
karena memiliki modal politik dan sumber daya keuangan. Sementara, 
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masyarakat harus selalu menanggung konsekuensi negatifnya.  
 
Dalam hal ini, studi ini merekomendasikan bahwa hal yang krusial untuk 
dilakukan adalah melakukan kampanye publik agar terjadi peningkatan 
kesadaran sosial akan pentingnya tanggung jawab sosial bisnis. Mengapa? 
Karena selama ini, persoalan tanggung jawab sosial bisnis hanya menjadi 
konsumsi para pengelola bisnis saja. Ke depan, CSR harus menjadi isu 
publik sehingga sektor bisnis tidak bisa memiliki alasan lagi untuk tidak 
melakukannya.  
 
The Business Watch Indonesia merasa perlu agar temuan tentang berbagai 
praktek penyimpangan sektor keuangan ini perlu disosialisasikan secara 
luas melalui, salah satunya, kampanye publik dan advokasi agar masyarakat 
semakin mengerti hak-haknya dan pada gilirannya akan menjadi kekuatan 
yang mampu mengontrol praktik kekuasaan sektor bisnis/korporasi.  
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