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MEMBANGUN ekonomi rakyat memang memerlukan pemihakan, suatu sikap 
memihak 
untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Namun dalam membangun ekonomi 
rakyat, 
pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat 
memang merupakan suatu strategi yang tepat untuk mengembangkan 
perekonomian nasional: yaitu strategi meningkatkan produktivitas rakyat 
(rakyat sebagai asset nasional) dan utilisasi efektif sumber-sumber daya 
yang tersedia, yaitu strategi grassroots-based dan resources-based. Lebih 
dari itu, membangun ekonomi rakyat merupakan pelaksanaan pendekatan 
partisipatori dan emansipatori (demokrasi ekonomi), yang bottom-up. 
Kesemuanya untuk mempercepat transformasi ekonomi dan transformasi sosial. 

Pada tahun 1931 Bung Hatta memunculkan istilah “perekonomian rakyat” 
sebagai lawan dikotomis dari “perekonomian koloniaal-kapitaal” (Hatta, 
Daulat Ra’jat, 20 November 1931). Hal ini senada dengan orientasi 
kerakyatan yang menjiwai kemerdekaan Indonesia untuk menggusur “Daulat 
Tuanku” dan menggantikannya dengan “Daulat Rakyat”. Perekonomian 
koloniaal-kapitaal ini yang bermula dengan kolonialisme VOC dan 
cultuurstelsel serta pelaksanaan UU Agraria 1870, boleh dibilang masih 
berkelanjutan dalam ujud ekonomi kapitalistik dan konglomerasi ekonomi 
hingga saat ini. Dasar pemikiran Bung Hatta adalah perlunya kita melakukan 
transformasi ekonomi dan transformasi sosial apabila Indonesia ingin 
benar-benar merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan. Transformasi 
ekonomi yang dimaksudkan Bung Hatta itu adalah membentuk hubungan 
ekonomi 
baru yang demokratis. Di dalam zaman penjajahan berlaku sistem ekonomi 
subordinasi, artinya yang di atas mendominasi yang di bawah. Wujud 
nyatanya adalah hubungan ekonomi “tuan-hamba”, ada taoke yang 
berkedudukan 
dominan dan ada koelie yang kedudukannya tersubordinasi. Hubungan ekonomi 
semacam ini menjadi sumber dari terjadinya ketimpangan dalam pembagian 
pendapatan, yang di atas mengakumulasi surplus ekonomi dari bawah, yang di 
bawah tertundukkan dan tereksploitasi oleh yang di atas. Ketimpangan 
hubungan ekonomi ini haruslah dikoreksi dan negara yang wajib melindungi 
segenap bangsa harus mengambil tanggung jawabnya. Koreksi terhadap 
hubungan ekonomi yang tidak partisipatif-emansipatif merupakan tugas 
transformasi sosial, sebagai proses demokratisasi yang memihak kepada 



kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu Bung Hatta mencanangkan ide dan 
konsepsi demokrasi ekonomi, yang kemudian terukir dalam Pasal 33 UUD 1945. 
Dengan modal pembangunan teknokrat Orde Baru, cita-cita “mengubah ekonomi 
kolonial menjadi ekonomi nasional” berdasar Pasal 33 UUD 1945, kandas sama 
sekali. 

*** 

NAMUN yang paling celaka adalah bahwa ekonomi kerakyatan dituduh oleh para 
elite akademisi yang kelewat mengagumi ilmu dan teori Barat, sebagai tidak 
ada konsepsinya. Marilah kita mulai dengan mengoreksi terlebih dahulu 
tuduhan yang keliru itu. Tulisan ini mengimbau dan mengajak berbagai 
kalangan yang masih ragu terhadap konsep pembangunan perekonomian 
rakyat, 
untuk menyadari bahwa selama ini kita dihidupi oleh ekonomi rakyat. Adalah 
suatu kenyataan setiap hari yang kita hidangkan di meja makan kita adalah 
bahan-bahan hasil produksi rakyat. Perekonomian rakyat secara riil telah 
menghidupi dan menjadi pendukung kehidupan bangsa selama ini, dan pasti 
pula untuk masa yang mendatang. Tatkala perekonomian makro kita terpaksa 
hancur oleh resesi ekonomi berkepanjangan ini, rakyat masih tetap bisa 
bertahan hidup dari hasil-hasil ekonomi rakyat, betapapun subsistan. 

Apabila kita menengok ke belakang dalam perjuangan fisik melawan penjajah, 
rakyat pulalah yang memberi makan tentara kita. Tatkala tentara kita 
bergerilya masuk desa dalam Clash-II (1949) tentara kita dihidupi oleh 
rakyat, mereka tidak indekos pada rakyat. Selanjutnya perekonomian 
rakyatlah yang membuat bangsa kita itu mampu bertahan diri sampai 
Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan melalui Konperensi Meja Bundar. 

Rakyat kita mengenal budaya tolong-menolong, gotong-royong, termasuk 
mampu 
mengemban prinsip shared-poverty sebagai ujud nyata berlakunya sistem 
social safety net Indonesia yang tulen (genuine). Tatkala buruh-buruh 
sektor besar dan modern terkena PHK, ke mana mereka terlempar? Mereka 
sebagian terbesar “diterima” dan “dihidupi” oleh ekonomi kerakyatan, 
dengan hidup secara sithik edhing meskipun dalam tingkat subsistansi. 

Selain merupakan suatu tugas pemihakan, pembangunan ekonomi rakyat 
mempunyai peran sebagai strategi pembangunan. Sebagai strategi 
pembangunan; menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai sokoguru ekonomi 
nasional merupakan upaya strategis agar ekonomi nasional tumbuh dan 
berakar di dalam negeri. Dari sini kita membangun fundamental ekonomi 
domestik pula. Hanya dengan demikian pula maka perekonomian Indonesia 
lebih mampu mandiri dan tidak kelewat ringkih dan tergantung pada 
perekonomian luar negeri. 

Sesuai dengan dasar pemihakan dan strategi tadi, arah kebijaksanaan 
ekonomi nasional harus pula ditujukan kepada sektor-sektor yang sarat 



dengan kepentingan rakyat, terkait dengan potensi dan kapasitas rakyat, 
serta sekaligus sesuai dengan sumber-sumber Indonesia (factor-endowment) 
yang tersedia. Sektor pertanian dan industrialisasi pertanian menjadi 
pilihan strategis karena posisinya yang berdasar sumber-sumber sendiri 
(domestic resources-based) dan bertitik sentral pada rakyat (people 
centered) dengan sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat (putting people 
first). Domestic resources-based strategy akan lebih mampu menjamin 
kemandirian industri dalam-negeri, agar tidak kelewat tergantung pada 
kebutuhan akan komponen luar negeri sebagai elemen ketergantungan, import 
contents produk industri dalam-negeri menjadi minimal. (Bersambung) 

KETERGANTUNGAN ekonomi Indonesia akan import contents, yang merupakan 
salah satu sebab terpuruknya industri nasional oleh hantaman krisis 
moneter, bukan sekadar kesalahan strategi dalam menstruktur pola industri 
nasional ataupun salah dalam menginterpretasi makna interdependensi 
ekonomi. Tetapi lebih dari itu terjadinya ketergantungan parah terhadap 
produk atau komponen luar negeri ini adalah juga sebagai akibat ulah dari 
kelompok kepentingan yang mencari untung dari kegiatan impor dalam “rejim 
patronasi bisnis” yang kolutif saat ini. 

Agribisnis dan agroindustri yang domestic resources-based, berdasar 
factor-endowment Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia, yang 
berarti akan lebih sarat dengan kandungan sumber-sumber domestik, jelaslah 
menjadi pilihan tepat bagi pembangunan Indonesia dan awal baru untuk 
menggerakkan sektor riil. Hal ini memenuhi tuntutan keterjangkauan 
(affordability) bagi negara yang terjebak utang sangat parah seperti 
Indonesia. 

Dalam kaitan itu, maka perlu ditegaskan bahwa pasaran luar negeri (ekspor) 
akan kukuh setelah pasaran di dalam negeri kukuh (Hatta, 1946; Jung dan 
Marshall, 1985; Sritua Arief, 1991). Studi empiris membuktikan bahwa 
pasaran luar negeri (ekspor) yang tidak didukung oleh pasaran dalam negeri 
yang kuat hanya akan menumbuhkan ketergantungan (dependensi) pada luar 
negeri dan akan menempatkan ekonomi dalam negeri sebagai kepanjangan 
tangan ekonomi luar negeri belaka, bahkan menjadikan ekonomi dalam negeri 
sekadar sebagai perekonomian “ongkos-jahit” yang akan selalu rawan 
terhadap gejolak luar negeri (Swasono, 1998). 

Jauh-jauh hari (1946) Bung Hatta telah menegaskan janganlah kita memutar 
ujung menjadi pangkal. Berdasarkan pilihan strategis di atas dan peran 
ekonomi rakyat di dalamnya, maka kita mendayagunakan potensi-potensi dalam 
negeri seoptimal mungkin. Kita membangun pasaran dan daya beli rakyat 
dalam negeri sebagai titik-tolak (Hatta, 1946). Maka, “nilai-tambah 
ekonomi” terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan rakyat di dalam 
negeri. 



Daya beli rakyat akan meningkat dan menumbuhkan kemakmuran rakyat yang 
pada akhirnya akan menjadi energi rakyat untuk membangun diri dan 
kehidupan ekonominya. Bersamaan dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi 
pada rakyat, maka nilai tambah sosial bagi rakyat terbentuk, artinya 
harkat martabat rakyat meningkat. Dengan demikian pemberdayaan 
(empowerment) ekonomi rakyat menjadi suatu tuntutan nasional. Test bagi 
suatu keberhasilan empowerment adalah apabila terjadi self empowerment 
pada diri rakyat sebagai bentuk meningkatnya nilai tambah sosial. 

Kebijaksanaan pemberdayaan menjadi penentu bagi lahirnya kemandirian dan 
kemakmuran dan emansipasi rakyat. Sayangnya empowerment bagi rakyat 
masih 
banyak menghadapi kendala disorientatif sosial-budaya, politik dan 
ekonomi. Bahkan yang terjadi berkelanjutan adalah proses disempowerment 
(pelumpuhan) terhadap rakyat. Rakyat tersisih dari tanah-tanah mereka di 
lokasi strategis dan subur, termarginalisasi dari peluang-peluang dan 
keterjangkauan ekonominya dan mendorong rakyat untuk terjerumus ke dalam 
sikap self disempowerment. 

Bung Hatta adalah Bapak Kedaulatan Rakyat. Moerdiono menyatakan hal ini. 
Jauh sebelum itu, sejak tahun 1947, sebagai Ketua Panitia Kongres Koperasi 
I di Tasikmalaya, Nitisumantri telah merencanakan untuk mengangkat Bung 
Hatta sebagai Bapak Koperasi, dengan alasan (dikatakan oleh Nitisumantri 
kepada Wangsa Widjaja) karena Bung Hatta adalah Bapak Kedaulatan Rakyat. 
Pastilah Nitisumantri telah membaca KIM (Ke Arah Indonesia Merdeka), yang 
ditulis tahun 1932 ketika Mohammad Hatta pulang kampung ke Padang, 
Bukittinggi dan Batuhampar. 

Apa makna dari pernyataan Nitisumantri itu? Maknanya adalah bahwa orang 
tidak akan bisa membangun koperasi atau menjadi koperasiwan sejati tanpa 
mampu memuliakan rakyat dan menghormati kedaulatan rakyat. Tidak akan 
pemerintah bisa membangun ekonomi rakyat tanpa mampu menghayati makna 
kedaulatan rakyat. Banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang 
melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula 
yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir 
ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih 
berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang 
menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamakan rakyat, kurang 
sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi yang 
melingkupinya. Sekali lagi, siapa yang disebut “rakyat”? Pertanyaan 
semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemooh 
yang 
biasanya melanjutkan bertanya, bukankah seorang konglomerat juga rakyat, 
bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat? Tentu, ia bagian dari rakyat! Namun 
yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat. 

Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, 
rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah the common 



people, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan dengan 
kepentingan publik, yang berbeda dengan kepentingan orang-seorang. 
Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau 
kepentingan bersama. Ada yang disebut public interest atau public wants, 
yang berbeda dengan private interest dan private wants. Sudah lama pula 
orang mempertentangkan antara public needs (yang berdimensi domain publik) 
dan individual privacy. Ini analog dengan pengertian bahwa preferensi 
sosial berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari preferensi 
individual. Istilah rakyat memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat 
publik itu. Mereka yang tidak mampu mengerti paham kebersamaan (mutuality) 
dan asas kekeluargaan (brotherhood atau broederschap) pada dasarnya karena 
mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” 
itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium vox populi vox Dei, di mana 
rakyat lebih dekat dengan arti masyarakat atau umat, bukan dalam arti 
penduduk yang 210 juta. Rakyat atau the people adalah jamak (plural), 
tidak tunggal (singular). 

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan 
kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada 
kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi 
berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki otokrasi ekonomi 
sebagaimana pula demokrasi politik menolak otokrasi politik.  

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan 
kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada 
kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi 
berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki otokrasi ekonomi 
sebagaimana pula demokrasi politik menolak otokrasi politik. 

KITA saksikan saat ini empat sumber penggerak ekonomi konvensional masih 
tersendat: (1) dana dari IMF/Bank Dunia hanya menetes, (2) investasi luar 
negeri tidak masuk ke dalam-negeri, bahkan negatif, (3) bank-bank nasional 
belum mampu beroperasi secara memadai dan (4) sektor ekonomi besar masih 
terpuruk. Namun ekonomi nasional (GDP) toh tumbuh dan angka 
pertumbuhannya 
tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi dalam negeri 
mampu menggeliat dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Kekuatan dalam 
negeri ini harus kita perhitungkan, baik yang berupa modal finansial 
maupun modal sosial. Di sinilah sebenarnya ekonomi rakyat dan UKM 
dalam-negeri telah membuktikan peranannya dalam menyelamatkan ekonomi 
nasional. 

Dari data BPS (1997 dan 1998) dapat diperoleh gambaran mengenai struktur 
penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1997 tercatat jumlah seluruh unit 
usaha (enterprises) sebanyak 39.767.202, terdiri dari 
perusahaan-perusahaan kecil 39.704.661 (99,84%), perusahaan menengah 
60.449 (0,15%) dan 2.097 (0,01%). 



Pada tahun 1998 angka-angka itu berubah, seluruh perusahaan menjadi 
36.815.409, terdiri dari perusahaan kecil 36.761.689 (99,85%), perusahaan 
menengah 51.889 (0,14%) dan perusahaan besar 1.831 (0,01%). 

Sampai awal krisis ekonomi (1997) dan pada saat krisis ekonomi (1998) 
komposisi penyerapan tenaga kerja sebagai suatu kinerja ekonomi dari 
perusahaan kecil, perusahaan menengah dan besar masing-masing untuk tahun 
1997 adalah 57.48 juta (87,62%), 7.721 juta (11,75%) dan 0.393 juta 
(0,61%) untuk tahun 1998 angka-angka itu adalah 57.34 juta (88,66%), 6.97 
juta (10,78%) dan 0.364 juta (0,56%). 

Dari data tersebut di atas jelas bahwa perusahaan kecil menampung paling 
banyak tenaga kerja dan diikuti oleh perusahaan menengah. Persentase daya 
tampung perusahaan kecil dalam krisis ekonomi (1997-1998), bahkan 
meningkat, sebaliknya daya tampung perusahaan besar menurun. Tanpa data 
empirik pun kecenderungan ini mudah dimengerti. Perusahaan-perusahaan 
kecil dalam Sektor Pertanian (termasuk Peternakan, Kehutanan dan 
Perikanan) paling banyak menampung tenaga kerja, yaitu mencapai 56,70% 
(1997) dan 62,83% (1998) diikuti oleh sektor Perdagangan (termasuk Hotel 
dan Restoran) mencapai 25.15% (1997) dan 22,65% (1998). 

Dari hasil penelitian Shujiro Urata (JICA, 2000) diperoleh angka-angka 
menarik. Pada tahun 1999 sumbangan UKM terhadap lapangan kerja nasional 
mencapai 99,44 % dan sumbangannya kepada GDP mencapai 59,36 %, 
sedangkan 
sumbangan usaha kecil saja mencapai 41,9 %. UKM hanya menerima 18,79 % 
dan 
seluruh kredit bank, dan hanya 10 % dari UKM yang menerima kredit bank 
tersebut. Apabila kita bertekad untuk memacu pembukaan lapangan kerja bagi 
rakyat, dengan cepat dan sekaligus menghindari kelangkaan-kelangkaan modal 
dan sumber-sumber lain yang membatasi kemampuan kita, maka pilihan kita 
haruslah mengembangkan usaha-usaha kecil-kecil melalui 
perusahaan-perusahaan kecil yang ada ataupun mendorong berdirinya 
perusahaan-perusahaan kecil yang baru. 

Perusahaan-perusahaan menengah tentunya juga perlu dikembangkan, 
terutama 
koperasi-koperasi ataupun perusahaan-perusahaan pengolahan hasil-hasil 
pertanian (agro-industri dan agri-bisnis), sekaligus diusahakan untuk 
dapat memberikan empowerment kepada perusahaan-perusahaan kecil berupa 
bantuan teknis dalam produksi, manajemen, finansial, pemasaran dan 
entrepreneurship bagi perusahaan-perusahaan kecil. 

Kredit Perbankan merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi UKM, 
disamping pendanaan yang bersumber dari BPR atau lembaga keuangan mikro 
lainnya. Pada awal tahun 2002 dalam perencanaan bisnisnya, perbankan telah 
merencanakan penyaluran kredit ke UKM sebesar Rp 27,6 triliun, terdiri 
dari 4,2 % ke sektor usaha mikro, 46 % ke sektor usaha kecil dan 



selebihnya ke sektor usaha menengah (Maulana Ibrahim, Bank Indonesia, 
2002). Realisasi perencanaan kredit tersebut sepenuhnya merupakan 
kebijakan dan wewenang masing-masing bank. 

Adakah rencana ini merupakan peningkatan political will dari pemerintah, 
saya kira benar. Yang menjadi masalah adalah apakah sudah ada political 
courage untuk melaksanakan dan yang disertai dengan kemampuan 
kelembagaan 
yang memadai untuk implementasinya di lapangan. Ini semua menjadi 
tantangan bagi semua pihak baik pihak pemerintah maupun pihak mereka yang 
ingin mendorong kemajuan perekonomian rakyat dan usaha kecil. 

*** 

KONSEP pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya sangat jelas bagi yang 
masih 
berkeinginan mengetahuinya serta bersedia melepas pola pikir lama yang 
terbukti bias, dengan melakukan unlearning secara wajar menuju pemikiran 
reformatif. Titik tolaknya adalah mengabdi rakyat, bukan mengabdi ilmu 
semata-mata. Ilmu harus bisa ditawar dengan misi. Ilmu yang kita kuasai 
kita kembangkan dan kita abdikan kepada rakyat dan kepentingannya. 

Ekonomi Rakyat dan Koperasi 

Banyak yang bertanya, apakah ekonomi rakyat dengan wadahnya badan usaha 
Koperasi dapat menghadapi globalisasi. Pertanyaan ini sebenarnya merupakan 
pernyataan yang kuno, klise dan ketinggalan zaman serta tidak relevan. 
Pada tahun 1995 bertepatan dengan Seratus Tahun usia Aliansi Koperasi 
Internasional (International Cooperative Alliance) di Manchester, Inggris, 
pertanyaan itu telah dijawab secara lugas.  

Koperasi lembaga ekonomi modern, sesuai dengan tuntutan global untuk 
memajukan world solidarity among peoples, mutuality and brotherhood. 
Koperasi bukan lembaga ekonomi yang ketinggalan jaman. Demikian pula 
perekonomian rakyat, yang dikenal dengan istilah grassroots economy, 
hampir di semua negara merupakan kekuatan ekonomi yang mendukung 
keseluruhan ekonomi nasional, terutama di negara-negara yang sedang 
berkembang. 

Di berbagai negara Eropa, koperasi menjadi kekuatan grassroots economy 
yang berkembang dan diandalkan dalam perekonomian nasional. Keseluruhan 
negara yang saya sebutkan di atas ini hadir dalam kongres ICA Manchester 
1995 itu. Koperasi sama sekali tidak anti besar dan bahkan selalu berusaha 
menjadi besar dalam kegiatan, volume usaha dan jangkauannya terhadap 
kesejahteraan rakyat dan peran ekonominya. Demikian pula Pasal 33 UUD 1945 
tidak anti besar. Yang tidak dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945, yang 
besar itu tidak dimiliki segelintir orang per orang, namun dikehendaki 



agar setiap usaha besar itu dimiliki oleh orang banyak, sebagai wujud 
demokrasi ekonomi yang partisipatif dan emansipatif. 

Amandemen Pasal 33 UUD 1945 

KONSENSUS reformasi atau kesepakatan sebelas Fraksi MPR dalam 
amandemen 
UUD 1945 merupakan komitmen nasional yang harus kita tuntut secara 
konsisten. Kesepakatan itu kita catat. (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 
1945 (isi dan teksnya tidak diubah). (2) Mempertahankan pemerintahan 
presidensiil, artinya Presiden juga sebagai Kepala Pemerintahan. (3) 
Mempertahankan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Hal-hal 
normatif dalam Penjelasan UUD 1945 akan dipindahkan ke dalam Pasal-pasal 
UUD. (5) Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum. 

Dalam praktik pelaksanaan amandemen telah melanggar kesepakatan sebelas 
Fraksi MPR tersebut. Memang Bung Karno mengatakan selaku Ketua Panitia 
Persiapan Kemerdekaan dalam rapat pertamanya, 18 Agustus 1945, bahwa 
UUD 
1945 merupakan UUD sementara, UUD kilat, barangkali dapat dikatakan 
sebagai revolutie grondwet, dan nanti kita boleh membuat UUD yang lebih 
sempurna serta lengkap, dst. 

Tentu kurang dapat dipahami apabila Panitia Ad Hoc I BP-MPR hanya mengacu 
pada ucapan Bung Karno pada tahun 1945 itu dan tidak melihat makna 
tindakan Bung Karno pada tanggal 5 Juli 1959. Dari sini kita boleh yakin 
apabila Bung Karno melihat hasil kerja Panitia Ad Hoc I BP-MPR dengan 
amandemen-amandemennya yang telah merombak dan mengubah UUD 1945 
semacam 
ini, pasti Bung Karno pun tidak akan setuju, bahkan mungkin gusar. 

Untuk sementara memang kita boleh lega bahwa Ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal 33 
UUD 1945 dalam Rancangan Perubahan tidak diubah oleh Panitia Ad Hoc I BP 
MPR. Ketiga ayat asli ini tetap dipertahankan, yang berarti kerja keras 
dari sekelompok pemikir ideologi kebangsaan dan kerakyatan berhasil 
meyakinkan perlunya mempertahankan nilai dasar kebersamaan dan asas 
kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD ini. Namun ada catatan pada ayat 3, yaitu 
disisipkan perkataan angkasa setelah perkataan bumi dan air. Tentu dengan 
sisipan angkasa bisa menimbulkan ketidakjelasan, karena angkasa (yang 
artinya universe) dapat meliputi air space dan outer space. Di samping 
ketidakjelasan ini maka perkataan angkasa yang meliputi outer space itu, 
tentu bisa pula menimbulkan kerancuan dengan dunia internasional. 

Air space diatur oleh Air Law qq Konvensi Chicago 1944, sedangkan outer 
space diatur oleh Space Law qq Space Treaty 1967. Kita ketahui pula bahwa 
outer space telah dinyatakan oleh dunia internasional sebagai common 
heritage of mankind (PBB, 1972). Artinya, milik bersama dunia. Dalam 
kaitan ini perlu pula kita perhatikan pendapat dari pakar di dalam bidang 



ini. Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa istilah bumi sebagai 
kesatuan teritorial, sudah dengan sendirinya mengandung tiga dimensi, 
yaitu (1) daratan, (2) laut (inland sea) dan laut sampai batas 12 mil laut 
dari daratan, dan (3) ruang udara di atas wilayah daratan dan laut itu. 
Ini sesuai dengan Konvensi Chicago 1944. 

Indonesia adalah anggota Konvensi ini. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 ini 
dan juga Space Treaty 1967 tidak pernah menjelaskan apa yang dimaksud air 
space dan outer space, dan tidak jelas tentang batas-batasnya, namun 
menegaskan bahwa setiap negara (telah dengan sendirinya) memiliki 
kedaulatan yang lengkap dan eksklusif tentang air space di atas 
wilayahnya. (Priyatna Abdurrasyid, 2002). Khusus untuk Indonesia, Konvensi 
Hukum Laut 1982 telah menetapkan Indonesia sebagai archipelagic state 
dalam konteks tiga dimensional ini. 

Di samping itu, batas-batas kedaulatan air space masih sulit ditetapkan 
dengan pasti, karena masing-masing negara mengadopsi teorinya 
sendiri-sendiri, yang tidak selalu selaras dengan paradigma yang mengakui 
angkasa sebagai common heritage of mankind. Amerika Serikat misalnya 
menetapkan batas laut luarnya di Pasifik dan Atlantik sampai 200 mil dari 
daratan dan air spacenya 300 mil ke atas (Priyatna Abdurrasyid, ibid.). 
Batas 300 mil ini adalah batas yang ditetapkan oleh Amerika Serikat 
sendiri sebagai batas able to control secara fisik dan ilmiah, yaitu batas 
air defense and identification zone. 

Saat ini PBB sedang membicarakan proposal dari Rusia untuk menetapkan 
batas ke atas setinggi 110 km, namun masih terus dalam sengketa. Oleh 
karena itu, patut dipertimbangkan ulang agar perkataan angkasa tidak perlu 
disisipkan pada ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 atas tiga alasan: (1) bahwa 
perkataan bumi sudah otomatis mengandung tiga dimensi, yaitu daratan, 
laut, dan udara (air space) di atas daratan, dan ini merupakan kenyataan 
de facto yang secara internasional telah diterima, redundancy tidak perlu 
ada. (2) masalah air space dan outer space masih di dalam percaturan 
internasional yang belum memperoleh ketetapan. (3) telah diterimanya 
angkasa sebagai milik bersama dunia. 

Bahwa pentingnya air space dalam era informasi, komunikasi dan 
telekomunikasi adalah penting dan strategis perlu diakui, namun rumusannya 
perlu dimuat dalam UU saja. 

PADA Rancangan Perubahan ayat 4 tidaklah sepenuhnya mengangkat hal-hal 
normatif dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal sesuai 
Kesepakatan. Kata-kata kunci di dalam Penjelasan UUD 1945 sebagaimana 
selalu ditegaskan oleh Bung Hatta seperti adanya pimpinan dan pemilikan 
anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang utama bukan 
kemakmuran orang-seorang, bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi 
tidak diangkat kecuali dengan kata-kata baru yang retorik dan puitis. 



Usaha menghilangkan perkataan koperasi atau bangun perusahaan koperasi 
dari UUD 1945 harus ditolak. Gerakan Koperasi Internasional (ICA) dan 
bahkan PBB justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi 
untuk memajukan grassroots economy, khususnya ekonomi rakyat. Istilah 
efisiensi dalam Pasal 4 Rancangan Perubahan misalnya adalah perkataan 
ekonomi yang penuh dimensi, trik dan jebakan dalam pengertiannya, 
betapapun disandingkan dengan perkataan keadilan. Efisiensi bisa 
berdimensi mikro, yang tidak selalu selaras, bahkan bisa bertentangan, 
dengan dimensi makro. Demikian pula efisiensi dalam dimensi private tidak 
selaras, bahkan bisa bertentangan, dengan dimensi publik. Micro & macro 
rifts, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh besar ekonomi Heilbroner dan 
Thurow (1998) hingga sekarang masih belum terjawab dari segi teori. 
Artinya efisiensi yang dibenarkan dari segi mikro belum tentu, bahkan 
sering ditolak, dari segi makro. Contohnya jelas sekali bahwa untuk suatu 
perusahaan (kasus mikro) bisa meningkatkan dan mencapai efisiensi optimal 
dengan cara mengganti buruh dengan mesin canggih, artinya mengubah padat 
karya menjadi padat mesin, yang secara makro bertentangan dengan Pasal 27 
Ayat 2 UUD 1945, demi kepentingan mikro dan private. Demikian pula 
swastanisasi perusahaan publik dengan tujuan semata-mata untuk 
meningkatkan efisiensi dan mencapai laba maksimal, akan terdorong 
meningkatkan jangkauan pemasaran kepada sekelompok konsumen kaya dan 
memarginalisasi sekelompok konsumen miskin dengan daya-belinya yang 
terbatas. Dengan kata lain efisiensi ekonomi tidak selalu selaras dengan 
efisiensi sosial-ekonomi, mencari laba (profit) maksimal tidak selalu 
seiring dengan mencari manfaat sosial (social benifit). 

Apabila tuntutan efisiensi yang kelewat teknis dan sekaligus dapat 
ditafsirkan ganda toh dikehendaki, haruslah diganti efisiensi berkeadilan 
dan berkemandirian nasional. Oleh karena itu judul Bab XIV tidak perlu 
ditambah dengan Perekonomian. Ekonomi hanya merupakan derivat dari tugas 
mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial-lah yang menjadi 
subject matter dan platform dalam keekonomian. Inilah hakikat dari 
pemikiran Bung Hatta tentang sosio nasionalisme dan sosio demokrasi (yang 
juga dianut oleh Bung Karno) dan sosialisme religius. 

Tentu kita tidak ada keberatan dengan Pasal 5 Rancangan Perubahan, bahkan 
ini akan merupakan pasal strategis untuk terwujudnya kesejahteraan sosial 
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian Pasal 4 
harus dirumuskan ulang, termasuk memasukkan tugas konstitusional untuk 
mewujudkan kemandirian nasional (bukan sekadar kemandirian) agar mencakup 
arti mikro dan makro nasional. Tanpa penegasan perlunya perkataan 
kemandirian nasional, maka perkataan efisiensi bisa lebih absurd karena 
netral terhadap peran import contents sebagai pemacu efisiensi ekonomi 
jangka pendek, namun dalam jangka panjang mendorong pola produksi nasional 
timpang, penuh ketergantungan pada luar negeri, meminggirkan resources 
based advantages yang akan tetap memperlemah pasaran domestik. 



Lain daripada itu tetap harus tetap kita ingat bahwa asas kekeluargaan 
tidak bisa diganti dengan asas keadilan, karena tidak akan ada keadilan 
yang genuine tanpa berada dalam suasana kekeluargaan (ukhuwah wathoniah). 
Tanpa adanya asas kekeluargaan maka keadilan akan berarti perebutan, yang 
kuatlah yang akan menentukan apa adil bagi si lemah, berlakulah di sini 
peradaban homo homini lupus. Sebaliknya dengan dalam masyarakat yang 
melaksanakan asas kekeluargaan, keadilan akan terwujud sendiri. 

Kekaguman Terhadap Globalisasi? 

Globalisasi telah digambarkan oleh Bung Hatta sebagai suatu keniscayaan 
alamiah belaka. Pada Pidato Wakil Presiden di dalam Konperensi Ekonomi 
(Yogyakarta, 3 Februari 1946) Bung Hatta bahkan menyatakan perlunya suatu 
koordinasi dipersiapkan, yaitu bagaimana mengatur perekonomian Indonesia 
supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di 
seluruh dunia. Bagi yang memahami sejarah mestinya kita siap (bukan kagum) 
terhadap datangnya era globalisasi saat ini, sebagaimana Bung Hatta 
tegaskan di tahun 1946 itu. 

Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata 
tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi 
Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi 
yang membawa perangai ìkemenanganî sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum 
akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap 
kaum 
elite politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem 
ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya, dalam era 
globalisasi ini? 

Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu 
pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur 
dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan kelewat sederhana 
bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total persaingannya 
dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik 
semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme 
Barat dengan sistem pasar bebas dan meninggalkan saja sistem ekonomi 
Indonesia yang sosialistik itu. 

 Kesimpulan yang misleading tentang menangnya sistem kapitalisme dalam 
percaturan dunia ini ternyata secara populer telah mengglobal. Sementara 
pemikir strukturalis masih memberikan peluang terhadap pemikiran objektif 
yang lebih mendalam, dengan membedakan antara runtuhnya negara-negara 
komunis itu secara politis dengan lemahnya (atau kelirunya) sistem 
sosialisme dalam praktiknya. Pandangan para pemikir strukturalis seperti 
di atas kurang lebihnya diawali oleh fenomena konvergensi antara dua 
sistem raksasa itu (kapitalisme dan komunisme) antara lain seperti 
dikemukakan oleh Raymond Aron (1967), bahwa suatu ketika nanti anak-cucu 



Krushchev akan menjadi kapitalis dan anak-cucu Kennedy akan menjadi 
sosialis. 

Mungkin yang lebih benar, tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. 
Bukankah tidak ada lagi kapitalisme asli yang sepenuhnya liberalistik dan 
individualistik dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan 
komunalistik. Dengan demikian hendaknya kita tidak terpaku pada fenomena 
global. Kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi 
Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk 
mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita. 

Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat 
mengagumi pasar-bebas. Kita telah menobatkan pasar bebas sebagai 
berdaulat, mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah 
menobatkan pasar sebagai berhala baru. Kita boleh heran akan kekaguman 
ini, mengapa dikatakan kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa 
kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. 
Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun 
harus 
ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini. 

Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada 
rakyat, petani, nelayan, dst. Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat 
ini di Indonesia pasar adalah sekadar (1) kelompok penyandang atau 
penguasa dana, penerima titipan dana dari luar negeri (komprador), para 
pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst. (2) para penguasa stok 
barang (termasuk penimbun dan pengijon). (3) para spekulan (baik di pasar 
umum dan pasar modal). (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga belinya 
lemah. Dengan demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga 
kelompok pertama sebagai pelaku utama pasar (baca: para penguasa pasar dan 
penentu pasar). 

Telah kita tunggu hampir 250 tahun lamanya, tidak ada apa yang disebut the 
invisible hand sebagaimana dikatakan oleh Adam Smith. Adam Smith memang 
seorang pemikir besar, namun mungkin pula seorang pemimpi besar, a great 
dreamer. Dalam kenyataan, apalagi dalam globalisasi dan kapitalisme rakus, 
the invisible hand telah berubah menjadi the dirty hand. 

Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to 
fully rely on, tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai alat ekonomi, yang 
harus mengabdi kepada negara. Adalah kekeliruan besar menganggap pasar 
sebagai omniscient dan omnipotent sehingga mampu mengatasi ketimpangan 
struktural. Adalah naif menganggap pasar bebas adalah riil. Lebih riil 
sebagai kenyataan adalah, proteksi terselubung, unfair competition, 
monopoli terselubung (copyrights, patents, intellectual property rights ), 
tak terkecuali embargo dan economic sanctions sebagai kepentingan politik 
yang mendominasi dan mendistorsi pasar. Apabila pasar tidak dikontrol oleh 



negara, apabila pasar kita biarkan bebas sehingga pasar-bebas kita jadikan 
berhala dan kita nobatkan sebagai berdaulat, maka berarti kita membiarkan 
pasar menggusur kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 jelas 
menegaskan rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar. 

Kini kita telah terjebak oleh utang luar negeri dan terdikte oleh IMF. Ini 
merupakan konsekuensi dari ketertundukan kita kepada pasar-bebas dan 
dominasi pelaku-pelaku globalnya. Bung Hatta telah mengingatkan bahwa 
utang luar negeri harus berdasar platform yang tegas. Bantuan luar negeri 
harus merupakan pelengkap dan bersifat sementara (Hatta, makalah untuk 
Kongres International di Salzburg (1962). Kita telah bertindak pongah 
melanggar platform itu. 

Kekuatan suatu bangsa terletak pada kadar kedaulatan rakyat dari bangsa 
ini, yang ditentukan oleh harga diri, percaya diri dan semangat 
kemandiriannya sebagai bangsa. Ini merupakan kadar budaya dari suatu 
bangsa sebagai hasil dari policy kebudayaan nasional yang diadopsi. Di 
sinilah letak pentingnya nation and character building sebagai suatu 
kebijaksanaan kebudayaan nasional. 

Tanpa itu semua maka suatu bangsa akan harus memilih: antara kemandirian 
atau kehancuran. Dari sejarah peradaban bangsa-bangsa, kita memperoleh 
pelajaran yang jelas: untuk menghancurkan suatu bangsa atau negara, maka 
(1) dihancurkan sistem moneternya, (2) dihancurkan sistem pertahanan dan 
keamanannya, (3) dihancurkan sistem perundang-undangannya. Ketiganya 
sedang terjadi terhadap Indonesia. 

Mampukah kita yang dalam keadaan compang-camping saat ini, yang tidak lagi 
mampu mempertahankan kemandirian, baik dari segi kehancuran sistem 
moneter 
dan kehancuran militer dan sistem pertahanan keamanannya, menanggung 
beban 
perubahan besar-besaran yang bakal terjadi, yang diakibatkan oleh 
perubahan kelewat besar dari konstitusi dan kelanjutan akibatnya terhadap 
keseluruhan sistem perundang-undangan nasional? Dengan amandemen yang 
telah dilakukan oleh MPR (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945), maka MPR tidak lagi 
memangku dan sepenuhnya melaksanakan Kedaulatan Rakyat. Ini berarti kita 
tidak lagi memiliki lembaga tertinggi negara, maka hilanglah locus 
Kedaulatan Rakyat. Ini merupakan suatu krisis konstitusi in optima forma. 
Bukankah kehancuran Uni Soviet karena tidak mampu menanggung perubahan 
besar terhadap sistem perundang-undangannya, dengan terburu-buru tidak 
setahap demi setahap, menerima dan melaksanakan glasnots dan perestroika? 
 

*) Prof Dr Sri-Edi Swasono, Guru Besar UI Jakarrta. 

  

 


