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Kunci Kemajuan Ekonomi Bangsa 

Yogyakarta, Selasa  

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof 

Dr Mubyarto, menilai keliru jika menganggap pengusaha bermodal 

(konglomerat) menjadi kunci kemajuan ekonomi bangsa yang tanpa cacat 

dan harus dipuja. 

"Anggapan bahwa konglomerat selalu menambah produksi dan 

pendapatan negara serta membantu pemerintah, seperti yang termuat 

dalam buku pelajaran ekonomi di sekolah lanjutan, sungguh tidak sesuai 

dengan kenyataan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, terlebih 

menjelang dan ketika terjadi krisis moneter 1997/1998," katanya di 

Yogyakarta, Selasa (2/3). 

Bahkan, katanya, pada diskusi bulanan Pusat Studi Ekonomi Pancasila 

(Pustep) UGM, sejak saat itu konglomerat menunjukkan keserakahan luar 

biasa dengan merugikan rakyat, dan pemerintah tidak berdaya bersikap 

keras menghukum kejahatan mereka. 

Sebaliknya, pemerintah memihak konglomerat dengan memberikan BLBI 

Rp140 triliun untuk membantu mereka dan selanjutnya pemerintah 

berutang kepada masyarakat sebesar Rp650 trilun untuk menyelamatkan 

konglomerat dari kehancuran. 

Menurut Mubyarto, kondisi yang demikian menyulitkan guru ekonomi di 

sekolah lanjutan dalam menerangkan kontradiksi tersebut kepada murid, 

karena yang tertulis di buku pelajaran sungguh bertentangan dengan 

kenyataan. 



"Oleh karena itu, jika kekeliruan yang selalu memuja konglomerat  

dikoreksi, maka kita dapat berharap kemiskinan dapat diatasi melalui 

berbagai kebijakan yang memihak pada si miskin," ungkap Kepala Pustep 

UGM itu. 

Ia mengatakan teori ekonomi neoklasik Barat tentang kemiskinan dan 

pengangguran tidak cocok, atau keliru dan menyesatkan, jika dijadikan 

dasar pengambilan kebijakan, karena kemiskinan dan pengangguran 

bukan merupakan kesalahan dan dosa si miskin. 

Mereka (si miskin) telah menjadi korban sistem ekonomi  

kapitalistik-liberal yang menempatkan pemilik modal atau kapitalis  

selalu sebagai pencipta lapangan kerja dan pemberi pekerjaan,  

sedangkan orang miskin selalu berkedudukan sebagai "peminta"  

atau "pengemis" pekerjaan. 

Itu semua merupakan teori ekonomi yang keliru jika diterapkan di negara 

berkembang, sehingga tidak diragukan jika Indonesia bertekad 

memberantas kemiskinan dan pengangguran, maka harus meninggalkan 

semua konsep ekonomi neoklasik Barat dan diganti dengan konsep 

sendiri. 

"Konsep atau pemikiran itu adalah ekonomi Pancasila, yakni ekonomi 

pasar yang Pancasilais, yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalisme (kebangsaan), 

kerakyatan, dan semuanya diarahkan pada upaya serius menuju 

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian 

Mubyarto. (Ant/ima) 

 


