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DARI MEJA PENYUNTING

Merupakan kebanggaan tersendiri bahwa Poelitik edisi ini menurunkan
sejumlah artikel yang ditulis oleh para peneliti dari Malaysia dan para peneliti
dari Indonesia. Dikatakan “kebanggaan”, karena artikel-artikel penelitian itu
sebelumnya telah diseminarkan di Bogor pada November 2007 sebagai buah
kerja sama antara Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional,
dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM). Selain hal ini, topik seminar itu, yakni politik pembangunan, juga
merupakan topik yang selalu menjadi buah bibir.
Sebagaimana diketahui, masalah pembangunan di negara-negara Dunia
Ketiga adalah masalah yang tidak pernah luput dari perdebatan publik, terutama
di kalangan akademisi, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam
menyusun strategi pembangunannya. Bagi kalangan akademisi, perdebatan
model-model pembangunan, sebagaimana dimunculkan di dalam Seminar
Bogor tersebut, merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan, mengingat
peluang terbentuknya suatu “model baru” strategi pembangunan yang dapat
dipraktikkan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian yang telah diseminarkan
itu oleh Poelitik dianggap sebagai primadona dalam edisi ini.
Artikel lain yang dimuat dalam edisi ini, yang juga tak kalah pentingnya,
adalah artikel mengenai pemberdayaan perempuan dalam politik Malaysia,
pembangunan demokrasi di Nanggroe Aceh Darussalam, dan partisipasi daerah
dalam pembangunan ekonomi nasional.
Selamat membaca.
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Aktiviti Ekonomi Warisan Sarang Burung:
Implikasi kepada pembangunan komuniti
Idahan

Faridah Shahadan, Madeline Berma dan Junaenah Sulehan

Abstract
This paper focuses on the socio-economic transformation of the Idahan
community involved in the harvesting of bird nests in Lahad Datu, Sabah, East
Malaysia. Such an activity is very rare and is not done by any other community
in this country. The continuity of this activity is closely related to the heritage of
the Idahan people whose livelihood used to depend on the trading of bird nests
with foreign traders for generation. With urbanization and employment in urban
centers, change in the pattern of village work is imminent. Paid labourer from
other villages are seen taking part in this activity during the major harvesting
periods while owners of the respective cave chambers will come to supervise
the harvest. Women also play their role but this is indirect because women’s
presence inside the cave is considered a taboo. Hence, they are mainly seen
attending their stalls built outside the cave to sell cooked food, farm produces,
clothes, trinklets and other things making each harvest a carnival outside the
premise of the caves. Despite continuous bird nests harvesting in the Idahan
village, the issue of the nests sustainability is being raised. Irresponsible and
unscrupulous harvesters, the cultivation of vast oil palm plantations outside
the caves and settlements have affected the swiftlets population, hence may
endanger the birds from forming their nests in the caves which are considered
precious to the Idahan community.
Key words : Idahan community, bird nests harvesting, socio-economic transformation, Idahan
women, sustainability
Para penulis adalah Ahli Akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia.
faridahs@ukm.my, mac@ukm.my dan june@ukm.my
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PENGENALAN
Aktiviti pemungutan sarang burung merupakan aktiviti yang melibatkan
penglibatan komuniti tertentu dimana aktiviti ini merupakan aktiviti ekonomi
yang agak jarang melibatkan masyarakat lain di Malaysia. Walau bagaimanapun,
bagi masyarakat Idahan yang merupakan masyarakat minoriti orang asli di
pantai timur, Sabah, aktiviti pemungutan sarang burung ini merupakan satu
aspek terpenting sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat tersebut.
Tambahan pula, sarang burung telah menjadi simbol budaya dan sosial bagi
masyarakat Idahan berbanding kumpulan etnik lain. Walaupun, sarang burung
(yang boleh dimakan) ini merupakan sumber pendapatan terpenting bagi
ekonomi masyarakat Idahan, mereka juga mempunyai modal sosial asas yang
mana interaksi antara saudara mara telah menjadi penyambung tradisi di dalam
hubungan komuniti masyarakat ini menjadi lebih kukuh. Meskipun sarang
burung telah menjadi sebuah aktiviti warisan turun temurun kepada masayrakat
Idahan ini, namun ianya telah memberi banyak perubahan kepada masyarakat
Idahan sejak bertahun lamanya. Terdapat dua faktor yang telah menjadi
pendorong kepada perubahan masyarakat tersebut iaitu, pertama:sarang burung
mempunyai nilai harga yang tinggi dalam pasaran dunia,justeru, dikalangan
masyarakat Idahan, komuniti ini berusaha untuk mendapatkan hak pemungutan
secara individu. Kedua: populasi masyarakat Idahan saban tahun mengalami
pertumbuhan yang sangat menggalakkan. Keuntungan daripada pemungutan
sarang burung harus dikongsi dengan sejumlah besar masyarakat komuniti.
Dengan itu, ia akan mengurangkan jumlah pemilikan bagi setiap ahli komuniti
yang menuntut hak terhadap hasil pungutan sarang burung tersebut.
Penulisan ini memberi fokus kepada empat isu berkaitan yang saling
berkait rapat dengan perubahan sosio-ekonomi dalam komuniti masyarakat
Idahan dan sejauhmanakah kesan hubungan persaudaraan yang intim dikalangan
ahli komuniti tersebut. Empat isu tersebut adalah:
1. Pengeluaran sarang burung secara semulajadi dan implikasi sosial
terhadap komuniti Idahan iaitu perhubungan persaudaraan dikalangan
ahli komuniti, nilai serta interaksi sosial dikalangan mereka.
2. Perubahan struktur sosial di tahap kampung
3. Perlaksanaan berterusan aktiviti pemungutan sarang burung secara
tradisional
4. Implikasi yang pasti wujud kesan daripada perubahan sosio-ekonomi
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terhadap peranan gender dan perbezaan peranan mengikut gender
dikalangan isirumah dan masyarakat serta kesan migrasi keluar
dikalangan muda mudi.
KAEDAH DAN KAWASAN KAJIAN
Sebuah kajian tentang sosio-ekonomi masyarakat Idahan dan penglibatan
masyarakat ini dalam aktiviti pemungutan sarang burung di Daerah Lahad
Datu, yang telah dikendalikan bermula kitaran pertama tempoh pemungutan
sarang burung iaitu sejak bulan April 2003. Sejumlah 66 responden telah dipilih
dan ditemubual dimana responden-responden ini adalah terdiri daripada ketua
isirumah daripada Kampung Sepagaya, Kampung Tabanak, Kampung Binuang,
Kampung Segangan, Kampung Segama dan Kampung Tawayari.
Sebahagian daripada kaedah kajian adalah meliputi kaedah temubual
dengan beberapa orang pemberi maklumat terutamanya mereka yang terlibat
dengan aktiviti pemungutan sarang burung dan beberapa orang ketua masyarakat
Idahan yang tinggal di Kampung Sepagaya.
Komuniti Masyarakat Idahan dan Pemungutan Sarang Burung sebagai
satu Kegiatan Ekonomi: Sejarah, Mitos dan Perubahan
Masyarakat Idahan telah lama terlibat dalam aktiviti pemungutan
sarang burung yang boleh didapati di pelbagai jenis gua batu kapur di Daerah
Lahad Datu yang terletak di bahagian Timur, Kepulauan Borneo. Penglibatan
masyarakat Idahan dalam aktiviti pemungutan sarang burung ini boleh dikesan
melalui mitos ciptaan alam yang memberi hak kepada masyarakat ini untuk
memungut sarang burung di dalam sesebuah gua.
Berdasarkan mitos tersebut, generasi ketujuh daripada keseluruhan
keturunan nenek moyang masyarakat Idahan iaitu selepas Besai meletakkan
asas tuntutan oleh masyarakat Idahan iaitu hak mereka terhadap aktiviti
pemungutan sarang burung.
After a while Siod Rapat said, “Brother, I want you to remember this hill.
Its name is Madai. In the future you and your children will find riches here.”
Gomorid said: “Yes”. After a wild and fruitless chase Siod Rapat stopped on
top of Baturong Hill and waited for his brother, who caught up hours later.
Siod Rapat then said: “Brother, remember also this hill. Its name is Baturong.
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In the future it will give you and your children riches”. As before Gomorid
replied: “Yes”. They looked again for the golden deer. The two brothers grew
tired and they rested on top of Tapadong Hill. Here, as on top of Madai and
Baturong Hill, Siod Rapat told Gomorid to remember the hill, the name of
which is Tapadong. Gomorid, as before replied: “Yes”. (dipetik daripada
Orolfo 1961: 271).
Oleh kerana aktiviti pemungutan sarang burung menghasilkan pulangan
yang menguntungkan, spesis burung layang-layang (swiftlet) telah berhadapan
dengan kepupusan di beberapa buah tempat di Asia Tenggara. Namun,
dikalangan masyarakat Idahan, spesis burung layang-layang ini masih boleh
terus hidup dan berkembang biak meskipun berhadapan dengan aktiviti
pemungutan sarang burung yang bernilai yang tinggi ini yang dilakukan
setiap hari oleh masyarakat Idahan. Kunci kejayaan mereka adalah dengan
menggunakan kaedah ekologikal dan kawalan sosial yang telah digunakannya
sebagai peraturan semasa memungut sarang burung di dalam ruang (chambers),
dan hak memungut sarang burung telah dibahagikan sama rata di kalangan ahli
komuniti masyarakat Idahan.
Sebagai peraturan, pemungutan sarang burung hanya dibuat selepas
tempoh pembiakkan berakhir. Dengan itu, burung layang-layang tersebut dapat
melengkapkan tempoh kitaran pembiakkannya dengan sempurna. Sebuah
sistem kitaran telah diamalkan dalam kaedah tersebut dimana pemilik tetap bagi
ruang tempat pembentukkan sarang burung akan menafikan hak pemungutan
sarang burung oleh individu secara perseorangan. Walaupun demikian, hak
pemungutan tersebut akan dikongsi antara ahli suku mengikut giliran masingmasing. Hal ini juga bermakna laluan untuk sampai ke ruang (chambers),
biasanya dikawal oleh pemilik persendirian tersebut.
Di kalangan komuniti masyarakat Idahan, aktiviti pengumpulan sarang
burung tidak hanya dianggap sebagai warisan budaya tetapi ia telah menjadi
simbol integriti bagi masyarakat tersebut untuk membezakan mereka dengan
kumpulan etnik yang lain. Bagi seseorang yang mendakwa keturunan Idahan,
mereka boleh menuntut hak warisan tersebut iaitu secara berkumpulan yang
mana mereka berhak terhadap ruang (chambers) di dalam gua batu kapur utama
yang telah ditemui di sekitar Lahad Datu. Gua-gua batu kapur utama ini terletak
di dalam empat kawasan utama iaitu kawasan Madai, Baturong, Segarong dan
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Tepadung. Kedudukan bukit-bukit batu kapur ini adalah berjajaran di sekitar
pinggir pantai dimana posisi tersebut telah menarik perhatian burung layanglayang untuk tinggal dan membina sarang masing-masing di sekitar dinding dan
ruang di dalam gua. Dalam bahasa Idahan, ruang (cahmbers) tersebut dikenali
sebagai ‘pesui’ (Bahasa Melayu:lubang gua).
Sarang-sarang burung yang dipungut oleh kominiti masyarakat Idahan
ini telah dihasilkan oleh burung layang-layang dengan menggunakan air liur
mereka. Sarang burung ini dipercayai mempunyai nilai perubatan yang tinggi
terutamanya dikalangan masyarakat Cina kerana masyarakat ini mempercayai
sarang burung memiliki kuasa penyembuhan pelbagai penyakit. Oleh kerana
bekalan sarang burung adalah terhad berbanding peningkatan mendadak dalam
permintaannya, maka sarang burung telah muncul sebagai satu komoditi yang
bernilai tinggi. Sarang burung yang diperolehi daripada Gua Madai misalnya
telah dieksport ke Hong Kong, Singapura dan Taiwan. Tidaklah menjadi satu
perkara yang mengejutkan apabila tiba musim penuaian/pemungutan sarang
burung, ramai pedangang dari negara –negara tersebut pergi ke Lahad Datu untuk
tinggal di situ dan membeli komoditi tersebut terus daripada peniaga tempatan.
Biasanya, pemungutan sarang burung dilakukan dibawah pengawasan dan
pentadbiran Jabatan Perhutanan Negeri (State’s Forestry Department). Lesen
kebenaran untuk memungut yang dikeluarkan kepada pemungut sama ada
individu atau berkumpulan adalah dalam kuantiti yang terhad dan kebenaran
yang diberikan bagi aktiviti pemungutan dan pengumpulan sarang burung
hanya dilakukan pada musim yang telah diwartakan sahaja (gazetted season).
Hal ini adalah untuk memastikan kesinambungan aktiviti ekonomi tersebut
yang mana aktiviti ekonomi ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya kerana
ia mudah terdedah kepada kepupusan dan kemusnahan jika ia tidak mendapat
perlindungan yang sewajarnya. Aktiviti ekonomi ini bergantung kepada
populasi burung layang-layang yang mana populasi ini membina sarang burung
di sekitar ruang gua batu kapur dan populasi ini mudah terancam dengan
perubahan persekitaran serta aktiviti manusia di dalam dan di sekitar gua.
Komuniti Idahan (atau dalam dialek tempatan disebut Ida’an) merupakan
sub-kumpulan daripada kaum Dusun iaitu salah satu daripada kumpulan
masyarakat Orang Asli di Sabah. Sebagai kelompok minoriti, kawasan
penempatan masyarakat Idahan, sebahagian besarnya boleh ditemui di
pinggir laut Tenggara Sabah, biasanya terletak di kampung dan pinggir kota
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Daerah Tawau dan daerah Lahad Datu. Perkampungan masyarakat Idahan
kebanyakkannya berselerak di sekitar lembah dan tebing sungai. Dengan saiz
populasi sekitar 8,000 hingga 10,000 (pada tahun 2003), penempatan masyarakat
Idahan yang terbesar yang pernah ditemui adalah di Daerah Lahad Datu, iaitu
di kampung-kampung sekitar Tabanak, Sapagaya, Bikang, Binuang, Segama,
Segangan, Terusan dan Diwata. Penempatan-penempatan tersebut merupakan
warisan masyarakat Idahan daripada nenek moyang mereka yang merupakan
pemungut-pemungut sarang burung dimana pekerjaan ini telah diturunkan dari
satu generasi kepada satu generasi yang lain.
Tiada seorang pun dari komuniti Idahan yang secara langsungnya terlibat
dalam aktiviti pemungutan sarang burung kerana ia merupakan satu pekerjaan
yang berisiko dan membahayakan nyawa manusia terutamanya semasa proses
pemungutan sarang burung dari ruang (chambers) di dalam gua. Dikalangan
komuniti masyarakat Idahan yang sebahagian besarnya bergantung kepada
sumber pendapatan daripada aktiviti pemungutan sarang burung, risiko yang
terpaksa ditempuhi tidak pernah menjadi halangan kepada mereka untuk
meneruskan pekerjaan tersebut. Pemungut sarang burung biasanya bukan terdiri
daripada masyarakat Idahan, tetapi terdiri daripada komuniti bukan Idahan dari
kampung lain yang bekerja dan dibayar upah untuk memanjat ruang (chambers)
dinding gua yang curam dengan menggunakan peralatan yang sesuai serta
menggunakan abah-abah untuk tujuan keselamatan. Justeru, kebanyakkan
masyarakat Idahan tempatan dapat mengelakkan diri dari melakukan pekerjaan
yang berisiko dan berbahaya itu.
Berdasarkan rekod pentadbiran tempatan, aktiviti pemungutan dan
pengumpulan sarang burung telah dijalankan dari satu generasi ke satu
generasi sejak abad yang ke-15, iaitu sebelum British Chartered Company
Borneo Utara mengambilalih undang-undang pentadbiran dan politik negeri
Sabah iaitu pada abad ke-19. Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat
Idahan dengan pedangang dari China telah melibatkan pertukaran barang
dagangan iaitu pertukaran sarang burung dengan barangan tembikar dan
seramik buatan China (Harrisson & Harrisson 1970). Hak masyarakat Idahan
terhadap aktiviti ekonomi sarang burung ini telah disahkan oleh Pentadbiran
British dan diteruskan oleh kerajaan selepas merdeka. Ordinan Sarang Burung
telah diluluskan pada tahun 1914 untuk menyelaraskan dan mengawal aktiviti
pemungutan dan pengumpulan sarang burung dari gua di beberapa bahagian
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negeri di Sabah. Bersesuaian dengan langkah untuk memberi perlindungan
terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat Idahan, ordinan yang telah digubal
telah memberi pengesahkan tentang tuntutan secara tradisi oleh masyarakat
Idahan terhadap gua di 4 lokasi iaitu Madai, Baturong, Segarong dan Tepadung.
Pentadbiran British juga telah membantu membentuk satu tuntutan berdaftar
yang menyatakan hak bagi setiap keturunan dalam sesebuah keluarga. Hari ini,
penyeliaan terhadap aktiviti pemungutan sarang burung dan pengutipan cukai
oleh kerajaan telah dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Sabah.
Seperti yang telah disebutkan diperingkat awal lagi, komuniti Idahan
lebih sinonim dengan aktiviti pemungutan dan pengumpulan sarang burung,
iaitu menjadi satu-satunya komuniti orang asli di Malaysia yang mempunyai
hak secara tradisi untuk memungut sarang burung berbanding komuniti lain
di Malaysia yang tiada hak tersebut. Terdapat 3 musim utama di mana aktiviti
pemungutan sarang burung mendapat kebenaran untuk dijalankan iaitu dalam
musim papas, penangoh dan penangin. Berdasarkan kajian oleh pengkaji
genealogikal (genealogical), setiap ahli keluarga dalam komuniti Idahan, sama
ada lelaki atau perempuan mempunyai hak yang sama rata untuk memungut
sarang burung. Hak tersebut telah dilindungi dari satu generasi sejak generasi
dahulu untuk memastikan hak mereka terpelihara. Walaupun konflik mungkin
timbul di antara ahli keluarga atau di kalangan ahli komuniti, ia biasanya
akan diselesaikan secara berhemah melalui perantaraan orang tengah yang
biasanya terdiri daripada orang yang lebih tua yang sangat dihormati dalam
sesebuah kampung. Hal ini menunjukkan bahawa komuniti masyarakat Idahan
lebih mengutamakan perhubungan sosial yang baik di kalangan ahli komuniti
mereka, berbanding sifat tamak serta rasa ingin memanipulasi secara berlebihan
aktiviti pemungutan sarang burung. Biasanya penglibatan pihak-pihak tertentu
akan menemui jalan dan kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan konflik yang
dijangkakan mungkin timbul juga dalam aktiviti pemungutan sarang burung
tersebut, khususnya perkongsian keuntungan dari jualan sarang burung atau
kekeliruan yang mungkin wujud berhubung dengan tuntutan terhadap ruang
(chambers) di dalam sesebuah gua atau kekeliruan berhubung hak pergiliran
bagi setiap keluarga.
Terdapat empat buah gua utama yang mempunyai banyak ruang (chambers)
yang menjadi kepunyaan masyarakat Idahan. Setiap gua menghasilkan sarang
burung yang berbeza dari segi kualiti yang mana perbezaan kualiti tersebut
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menyebabkan perbezaan nilai sarang burung dalam pasaran. Sebagai contoh,
sarang burung putih atau dikenali sebagai ‘emas putih’ atau white gold, yang
hanya boleh ditemui di Gua Tepadung dan nilainya mencecah harga tertinggi
dalam pasaran, sebagai contoh semasa dalam tempoh kajian ini dilaksanakan
(April 2003), sarang burung gred 1 ini berharga di antara RM8,000 hingga
RM10,000 untuk satu kilogram. Gua Segarung yang terletak di lokasi lain
turut menghasilkan sarang burung putih ini. Walaubagaimanapun, kualiti
sarang burung yang dihasilkan di gua tersebut lebih rendah dengan nilai harga
pasarannya hanya sekitar RM4,000 hingga RM6,000 untuk satu kilogram.
Sarang burung yang digredkan dengan gred 2 dari segi kualitinya adalah sarang
burung yang berwarna kemerah-merahan (reddish in colour). Di kenali sebagai
manas, ia hanya boleh ditemui di Gua Madai iaitu semasa musim papas yang
berlangsung sekitar bulan April dan Mei. Harga pasarannya antara RM2,500
hingga RM2,000 sekilogram. Sarang burung gred 3 ialah sarang burung berwarna
kehitaman yang juga boleh ditemui di Gua Madai dan pemungutannya dilakukan
dalam musim kedua atau penangoh (dari bulan Ogos hingga September) dan
musim penangin (November hingga Disember). Biasanya pengeluaran sarang
burung dalam musim papas mencecah harga tertinggi dalam pasaran kerana
sarang burung dalam musim tersebut sangat berkualiti tinggi jika dibandingkan
dengan sarang burung yang dipungut semasa musim penangin yang merupakan
musim terakhir daripada ketiga-tiga musim tersebut.
Sehingga ke hari ini, penglibatan masayarakat Idahan dalam pemungutan
sarang burung telah menjadi satu tarikan besar bagi pelancong, pedangang,
penyelidik dan masyarakat tempatana lain. Meskipun menjadi penyumbang
terbesar dalam pengeluaran sarang burung, masyarakat Idahan tidak
menggunakan sarang burung sebagai sebahagian daripada rutin diet mereka.
Kemewahan pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti pemungutan sarang
burung, terutamanya dalam tempoh 20 tahun yang lalu, menunjukkan bahawa
aktiviti tersebut menjadi faktor dinamik bagi masyarakat Idahan untuk terus
menyambung aktiviti warisan tersebut bagi memastikan kesinambungan dan
penerusan pengeluaran produk bernilai tinggi itu.
Struktur Sosial Masyarakat Idahan: Mekanisme Kawalan Sosial
Dalam struktur sosial masyarakat Idahan, masyarakat Idahan yang utama
dipecahkan kepada 2 jenis pertalian sosial yang wujud diperingkat keluarga,
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iaitu peterey dan goyan. Kedua-dua jenis pertalian tersebut jelas menunjukkan
wujudnya sebuah sistem pertalian keluarga yang mesra dikalangan ahli keluarga
yang mana warisan keluarga dapat dijejaki melalui kedua-dua keturunan
lelaki dan wanita (Mohamed Yusoff Ismail 2002). Peterey merujuk kepada
perhubungan tiga pertalian saudara yang wujud dimana ia berasal daripada
tiga kumpulan utama sebuah generasi iaitu Besai, Begahak dan Orang Sungai.
Ketiga-tiga kumpulan utama tersebut mempunyai pertalian antara satu sama
lain akibat berlakunya perkahwinan campur (inter-marriages). Peterey boleh
dianggap sebagai satu penjelmaan pertalian persaudaraan yang luas dikalangan
ahli keluarga dan pertalian persaudaraan tersebut dapat melindungi ahli
keluarga antara satu sama lain dan juga untuk memastikan kestabilan hubungan
kekeluargaan sama ada dalam keadaan susah ataupun senang.
Goyan pula merujuk kepada struktur keluarga asas atau keluarga nuklear
dalam sesebuah komuniti yang mana setiap goyan akan berfungsi melalui
perkahwinan, hubungan kelamin atau melalui proses pengambilan anak angkat.
Penghujung bagi sesebuah goyan adalah apabila ketua goyan mengambil
keputusan untuk bercerai/berpisah dengan isterinya, berlaku kematian atau
apabila keputusan dibuat oleh ketua goyan untuk memutuskan apa sahaja
ikatan kekeluargaan yang wujud dengan keluarga yang telah dibentuk. Dalam
sebuah keluarga yang luas, di dalamnya mungkin wujud beberapa goyan kecuali
bagi goyan yang memilih untuk meninggalkan keluarga luas tersebut dengan
alasan untuk memiliki rumah sendiri. Setiap goyan di dalam keluarga yang luas
tersebut memahami setiap peraturan dan kewajipan mereka terhadap keluarga
mereka dan juga terhadap ahli keluarga yang luas tersebut.
Wanita yang baru berkahwin akan meninggalkan keluarganya untuk
tinggal bersama goyan iaitu suaminya yang mana suami itu akan hilang status
ahli goyan dalam keluarga sebelumnya. Kepekaan ketua isirumah lelaki akan
memberi pengaruh yang sangat penting dalam proses pembuatan keputusan
diperingkat keluarga dan diperingkat komuniti. Dalam sesebuah goyan, suami
merupakan ketua isirumah dan secara asasnya wanita hanya melakukan tugas
berkaitan budaya yang diamalkan dalam lingkungan isirumah tersebut sahaja.
Komuniti Idahan cenderung untuk berkahwin sesama komuniti, dengan
kelebihan yang terdapat di dalam keturunan di kedua-dua belah keluarga (pihak
lelaki dan pihak perempuan), masyarakat Idahan boleh menggandakan tuntutan
terhadap hak memungut dan mengumpul sarang burung (Mohamed Yusoff
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Ismail 2002).
Masyarakat Idahan telah membentuk satu kawalan sosial mereka sendiri
di mana ianya telah berjaya dipraktikkan dalam setiap generasi. Berdasarkan
kajian oleh Mohamed Yusoff Ismail yang berkaitan dengan sistem perhubungan
keluarga dalam masyarakat Idahan, masyarakat ini menuntut hak tahunan
mereka untuk tujuan mengumpul sarang burung dari setiap ruang (chambers)
yang dilakukan mengikut asas giliran antara pelbagai keturunan dalam suku
kaum Idahan. Keuntungan daripada aktiviti pengumpulan sarang burung itu akan
dikongsi bersama antara setiap ahli dalam sesuatu keturunan. Keuntungan yang
diperolehi itu akan disahkan terlebih dahulu oleh setiap keluarga. Untuk tahuntahun berikutnya giliran akan diserahkan kepada satu keturunan yang berbeza
bagi ruang (chambers) yang sama. Sementara itu, keturunan yang terdahulu
akan dipecahkan dan kumpulan baru akan dibentuk dan diberi nama yang baru
serta mendapat hak untuk mengumpul sarang burung di ruang (chambers) yang
lain. Oleh kerana saiz ruang adalah berbeza-beza, maka jumlah kutipan untuk
seseorang individu dalam sesebuah keturunan juga berbeza dan ia juga akan
mengambilkira kos buruh dan kos operasi. Biasanya setiap pergiliran akan
mengambil tempoh masa antara 2-5 tahun untuk menyelesaikan giliran masingmasing dan ianya juga bergantung kepada bilangan kumpulan keturunan baru
yang dibentuk yang diberikan semula hak terhadap sesuatu ruang (chambers).
Kitaran tersebut tidak hanya untuk memastikan integrasi sosial terhadap institusi
ekonomi dikalangan ahli keluarga dan saudara mara tetapi ianya juga untuk
memastikan kewujudan sarang burung di dalam ruang gua adalah berterusan.
Tiada satu pun keturunan yang memiliki laluan secara tetap atau dikawal oleh
orang perseorangan atau dengan kata lain ruang (chambers) tertentu dalam
sesebuah gua adalah kekal sebagai satu harta untuk kegunaan bersama bagi
masyarakat Idahan. Bentuk kawalan sosial ini telah lama dipraktikkan dan
telah diakui oleh setiap ahli masyarakat Idahan. Sebarang konflik yang timbul
akan diselesaikan secara mesra’ di antara keluarga yang terlibat dan akhirnya
dengan nilai persaudaraan erat yang wujud dikalangan mereka telah membantu
mengurangkan tekanan sosial yang timbul.
Dalam tempoh penyertaan aktiviti pengumpulan sarang burung, hanya
sebilangan kecil masyarakat Idahan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti
pemungutan sarang burung dari ruang dinding dalam gua. Kebanyakkan
daripada mereka merupakan pekerja yang diambil untuk bekerja dan mereka
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ini berasal dari kampung lain. Berdasarkan kepada kelebihan amalan tradisi
dan kepercayaan, hanya masyarakat Idahan sahaja yang dibenarkan untuk
memungut sarang burung dari dinding-dinding gua, manakala masyarakat
lain salah satunya terlibat dengan aktiviti seperti mengangkut tali, membawa
tangga buluh dan membawa galah. Walaubagaimanapun, dari pemerhatian
yang dibuat, itu hanyalah satu amalan tradisi sahaja yang mana ianya tidak lagi
diamalkan sepenuhnya. Hakikatnya, biasanya individu dari kampung lain akan
diupah oleh masyarakat Idahan untuk memungut sarang burung yang terdapat
pada dinding-dinding gua.
Wanita Idahan dan aktiviti pengumpulan sarang burung
Sebahagian besar dari aktiviti pembangunan dunia termasuk negara kita,
Malaysia, wanita mempunyai hubungan yang sangat rapat dan penting dengan
persekitaran terutamanya pembangunan di kawasan luar bandar. Wanita telah
menjadi penyumbang terbesar dalam bidang pertanian dan lain-lain aktiviti
bukan pertanian dan sebagai contoh mereka telah diklasifikasikan sebagai
buruh dari kalangan ahli keluarga yang tidak dibayar gaji atau pekerja yang
bekerja sendiri tanpa paksaan atau dikenali sebagai buruh bergaji yang bekerja
di ladang-ladang atau berdasarkan hasil tanaman (Heyzer 1987; Stivens et
al.1994; Junaenah 1995; Ng 1999). Mereka tidak hanya mempertahankan
alam sekitar bagi mengelakkan kemusnahan tetapi mereka juga telah menjadi
pengurus iaitu mengurus sumber alam sekitar setiap hari dan mereka kelihatan
seperti penjaga alam sekitar. Dalam keadaan tertentu, wanita di kawasan luar
bandar dan alam sekitar tidak boleh dikaitkan dalam keadaan pasif tetapi
mereka kreatif untuk mendapatkan makanan dan minuman yang berzat dalam
hidup mereka dari sumber alam sekitar.
Dalam kes komuniti Idahan, sesuatu yang menarik di mana peranan
wanita dalam aktiviti pengumpulan sarang burung tidaklah begitu jelas iaitu
pada hakikatnya peranan mereka sangat minima. Mengikut budaya, wanita
Idahan tidak sepatutnya terlibat dalam pemungutan sarang burung dari dalam
gua semasa proses tersebut dijalankan kerana berdasarkan kepada kepercayaan
tradisi masyarakat itu, kehadiran golongan wanita ke dalam gua boleh
mendatangkan keburukan kepada spesis burung layang-layang di dalam gua.
Halangan tradisi ini sangat berkait rapat dengan nilai kebiasaan dalam tradisi
masyarakat Idahan di mana golongan wanita tidak seharusnya terlibat dalam
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proses pembuatan keputusan bagi sesuatu tugas kerana tugas tersebut boleh
mengundang kemudaratan serta berbahaya kepada kesihatan dan keselamatan
mereka. Ini kerana secara fizikalnya golongan wanita dianggap lemah. Anggapan
tersebut telah menjadi penghalang bagi wanita untuk memasuki gua sehingga
ke hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peranan wanita Idahan tidaklah
terlalu penting kerana ketua isirumah sama ada suami atau anak lelaki sulungnya
akan memikul tanggungjawab untuk menyelia dan membuat keputusan dalam
setiap tugas dalam keluarga dan khususnya dalam aktiviti pengumpulan sarang
burung. Walaubagaimanapun, dalam kes wanita yang menjadi janda atau balu,
wanita tersebut diberi hak untuk membuat keputusan dalam pembahagian ’syer’
kepada anak-anaknya dan juga saudara-maranya tetapi penglibatan dalam
aktiviti pengumpulan sarang burung hanya di khususkan kepada golongan
lelaki sahaja yang terdapat dalam keluarganya.
Dengan kewujudan halangan tradisi tersebut, kekurangan penyertaan
golongan wanita dalam aktiviti pemungutan sarang burung amat ketara.
Daripada kajian yang telah dibuat, data yang diperolehi telah memperkukuhkan
lagi pemerhatian yang dibuat semasa musim pemungutan sarang burung di
mana tahap penyertaan golongan wanita dalam aktiviti yang berkaitan secara
langsung dengan aktiviti pengumpulan sarang burung adalah sangat minimum.
Sebagai contoh, tiada seorang pun wanita yang mempunyai pendapatan dari
pekerjaan seperti membersihkan atau membungkus sarang burung sebelum ia
dijual. Hanya 4 orang responden wanita yang mempunyai ahli keluarga yang
bekerja sebagai pekerja separuh masa, iaitu dalam aktiviti pembersihan dan
pembungkusan sarang burung di kedai-kedai dalam bandar. Bagi wanita, aktiviti
pembersihan sarang burungadalah satu pekerjaan yang sangat membosankan,
gaji yang dibayar hanya RM2.00-RM2.50 sejam. Kebanyakkan sarang burung
yang telah dikumpul, biasanya dibungkus secara pukal (dalam kuantiti yang
banyak), dalam bentuk mentah dan dibungkud dalam beg plastik serta dijual
secara terus kepada pemborong.
Walau bagaimanapun, penerokaan masyarakat Idahan ini terhadap
alam sekitar telah membina satu sumber ekonomi kepada mereka. Wanitawanita di kampung telah mendirikan warung-warung di sekitar luar gua untuk
menjalankan perniagaan menjual makanan yang mereka hasilkan sendiri,
bahan-bahan makanan, pakaian, minuman, menjual manisan dan rokok dan
aksesori. Beberapa gerai makanan juga didirikan secara sementara di dalam
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rumah mereka untuk hidangan kepada ahli kaum Idahan dan para pelawat yang
mengunjungi gua semasa musim pemungutan sarang burung. Perniagaan yang
dijalankan biasanya menguntungkan dan perniagaan tersebut memberikan
pendapatan kepada wanita yang kebanyakkan terdiri daripada surirumah.
Wanita Idahan yang bekerja di bandar-bandar kembali ke kampung halaman
dan mengambil peluang untuk mendapatkan pendapatan dengan mendirikan
warung-warung semasa musim pemungutan sarang burung. Suasana pesta
semasa musim pemungutan sarang burung juga telah mewujudkan tempat
pertemuan sosial bagi lelaki dan perempuan untuk mendapatkan berita terkini
atau gosip terbaru yang melibatkan masyarakat di kampung mereka.
Wanita Idahan tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan sarang
burung, sama ada dalam proses memungut, membungkus, menimbang atau
membersihkan sarang burung. Sebaliknya, wanita Idahan ini sangat aktif terlibat
dalam aktiviti jualan barangan rumah, makanan, minuman, pakaian, kosmetik
dan turut menjual produk pertanian dalam kuantiti yang kecil. Golongan lelaki
Idahan bertanggungjawab untuk mengawal sepenuhnya aktiviti pengumpulan
sarang burung termasuk menimbang dan pada masa yang sama mereka juga
membuat keputusan untuk membahagi-bahagikan keuntungan kepada ahli
keluarga dan saudara mara dan juga pekerja-pekerja mereka.
Pemungutan Sarang Burung dan Pembangunan yang Manpan
Asasnya, sumber semulajadi dapat dikumpulkan kepada 2 kumpulan
utama iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Sarang
burung adalah salah satu sumber yang boleh diperbaharui yang mana ia boleh
ditingkatkan kualiti dan kuantitinya dan menjadi sesuatu yang penting, adalah
masa dan satu faktor yang tetap adalah sarang burung tertakluk kepada satu
tempoh kitaran yang sempurna untuk proses pembinannya. Pemungutan sarang
burung di kalangan masyarakat Idahan di kategorikan kepada 3 musim yang
utama dalam setahun iaitu papas (bulan April hingga Mei), penangoh (bulan
Ogos hingga September) dan penangin (bulan November hingga Disember).
Seperti yang diketahui secara tradisinya oleh masyarakat Idahan,
3 musim utama tersebut akan menghasilkan 3 hasil sarang burung yang
mempunyai kualiti yang berbeza kerana tempoh kitaran setiap 3 musim utama
tersebut juga berbeza. Sebagai contoh, semasa musim papas, burung layanglayang mempunyai tempoh antara 4-5 bulan untuk membina sarang burung
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yang terbaik, sementara dalam musim penangoh, burung layang-layang akan
membina sarangnya dalam tempoh antara 2-3 bulan dan dalam musim penangin,
tempoh masanya lebih pendek iaitu kira-kira 1 atau setengah bulan sahaja,
yang mana hasil sarang burung adalah yang terkecil dan terendah mutunya jika
dibandingkan dengan sarang burung yang dikumpulkan semasa musim papas.
Exploitasi terhadap sarang burung boleh mengurangkan spesis burung layanglayang ataupun menyebabkan kepupusan spesis tersebut. Oleh kerana ramai
orang yang menginginkan sarang burung dan bekalannya adalah terhad dalam
pasaran, maka sarang burung telah memiliki satu nilai yang komersial dan
sentiasa mempunyai permintaan yang tinggi dari masa ke semasa.
Bagi warga tua dalam masyarakat Idahan, pemahaman berkaitan kitaran
sumber alam semulajadi adalah sangat penting yang sepatutnya difahami oleh
setiap masyarakat Idahan disetiap peringkat umur dan gender. Ini merupakan
pemahaman yang penting yang harus difahami oleh setiap masyarakat orang
asli dan mereka warisi kepada setiap generasi baru dalam keluarga mereka.
Ia juga merupakan perkara yang penting di mana persekitaran adalah saling
berkait dan terjalin antara satu sama lain dengan pembangunan budaya dan
nilai masyarakat Idahan. Masyarakat Idahan sama ada lelaki atau perempuan
mengetahui bahawa 3 kitaran semasa proses pengumpulan sarang burung akan
memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian mereka. Jika aktiviti
pemungutan sarang burung tidak dikawal sepenuhnya, maka masyarakat ini
seolah-olah mempertaruhkan masa depan generasi baru mereka dan struktur
persaudaraan yang terjalin dalam komuniti mereka. Sebagai satu cara untuk
meningkatkan taraf dan membangunkan ekosistem secara manpan, peranan
masyarakat Idahan dalam pengurusan persekitaran tidak seharusnya dipandang
remeh. Sesuatu yang pasti adalah apabila masyarakat ini telah mengekploitasi
sarang burung selama berabad-abad lamanya, maka ia akan memberi kesan
keatas pembentukkan sarang burung layang-layang di dalam gua di Bukit
Madai. Pemungutan sarang burung secara berlebihan, dalam masa yang sama
wujud kecenderungan pemungut sarang burung untuk membunuh anak burung
layang-layang yang melekap pada sarang burung, boleh membawa kepada
kepupusan spesis burung tersebut untuk jangka masa yang panjang. Tambahan
pula, aktiviti pemungutan sarang burung telah menggalakkan urbanisasi,
pembangunan infrastruktur dan pembukaan kawasan pertanian yang luas untuk
tanaman pokok kelapa sawit di kawasan sekitar tersebut yang mana keadaan ini
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pastinya akan mengundang kemusnahan alam sekitar seterusnya mengancam
spesis burung tersebut.
Walau bagaimanapun, satu harapan yang pasti adalah untuk menghalang
kemusnahan populasi burung layang-layang dan melindungi alam semulajadi
yang terbentuk. Sebagai penjaga gua batu kapur,nilai alam semulajadi bagi
masyarakat Idahan adalah dalam satu cara tradisi yang mudah diikuti. Sebagai
contoh, ahli masyarakat Idahan tidak dibenarkan memungut sarang burung
mengikut kehendak diri tetapi ianya berdasarkan pusingan yang ditentukan
secara tradisi untuk keluarga tertentu bagi setiap ruang dalam setiap musim.
Dan masa yang tepat untuk memungut sarang burung dalam setiap musim
adalah ditentukan secara rasmi oleh Jabatan Perhutanan Negeri, dengan itu
ia dapat memastikan hanya sarang burung yang cukup matang sahaja akan
dipungut dan anak burung tidak berada di dalam sarang semasa sarang diambil.
Pada masa yang sama, keluarga-keluarga yang terlibat akan mengambil
langkah awal untuk berjaga-jaga dengan mengupah pengawal semasa diluar
musim pemungutan sarang burung, untuk memastikan bahawa orang luar
tidak menceroboh ke dalam gua untuk memungut sarang burung yang masih
tidak matang. Walaubagaimanapun, meskipun terdapat banyak usaha untuk
’mangawal’ gua diluar musim, namun pencerobohan tetap berlaku. Bagi musim
kedua dan musim ketiga, kebanyakkan aktiviti pemungutan dilakukan tanpa
mendapat perintah rasmi dari Jabatan Perhutanan Negeri. Semasa kajian ini
dilakukan, dari pemerhatian yang dibuat mendapati pemungut sarang burung
yang tidak bermoral masih memungut sarang burung walaupun di dalamnya
masih terdapat anak burung, yang mana semasa proses pemungutan dibuat, anak
burung tersebut akan bunuh. Tambahan lagi, pencuri sarang burung biasanya
akan mencuri terutamanya pada waktu malam atau apabila kebanyakkan orang
perlu meninggalkan kawasan sekitar gua untuk menghadiri upacara rasmi seperti
upacara pengebumian atau apa-apa upacara yang berkaitan yang mewajibkan
kehadiran semua komuniti di dalam kampung. Dengan itu, gua tersebut akan
ditinggalkan dan berada dalam ’gengaman’ orang yang memungut sarang
burung secara haram dan juga orang luar.
Hubungan simbiotik yang wujud antara sumber semula jadi (sarang
burung), telah membina satu generasi yang berterusan yang mempunyai jalinan
perhubungan yang kuat dan dikukuhkan lagi dengan perhimpunan semua ahli
masyarakat Idahan termasuk yang tinggal jauh terutamanya di bandar iaitu
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tempat mereka bekerja, terutamanya semasa musim pemungutan sarang burung
yang melibatkan penyertaan semua masyarakat. Kebanyakkan daripada mereka
tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti pemungutan sarang burung, tetapi
mereka hanya berada di sekitar gua untuk mengambil bahagian ’syer’ sarang
burung mereka. Jelasnya, dari sudut pandangan sosiologi, hubungan baik dan
harmoni adalah sangat penting untuk diamalkan dalam penerusan aktiviti
pemungutan sarang burung dan untuk pembangunan sosio-ekonomi masyarakat
Idahan.
Satu perkara yang perlu diambil perhatian disini ialah masyarakat Idahan
merupakan ’pengurus’ utama dalam pengurusan alam sekitar dan pemuliharaan
gua batu kapur, serta memastikan kesinambungan spesis burung layanglayang. Tambahan lagi, penekanan yang serius harus diberikan oleh komuniti
itu sendiri dan juga oleh kerajaan negeri. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat
dalam membentuk peraturan persekitaran dan polisi-polisi pemeliharaan dan
projek kerajaan negeri, telah meningkatkan taraf masyarakat Idahan sebagai
pengurus utama sumber bagi Gua Batu Kapur Madai kerana masyarakat Idahan
berpengetahuan luas dan boleh memahami serta juga boleh mendapat faedah
secara langsung daripada aktiviti pemungutan sarang burung untuk manfaat
generasi mereka. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka miliki,
masyarakat ini boleh memahami ekosistem ’dunia’ mereka untuk menambahbaik
kehidupan mereka dan juga persekitaran disekeliling mereka.
Interaksi perhubungan yang kompleks di antara masyarakat Idahan, gua
batu kapur, burung layang-layang, struktur sosio-budaya masyarakat Idahan dan
persekitaran fizikal dilihat sebagai sesuatu yang baik dan telah difahami oleh
setiap ahli dalam komuniti tersebut. Jaminan serta peraturan oleh komuniti
Idahan iaitu sebagai pengeluar dan pengurus bagi membekalkan sarang burung
yang bernilai tinggi telah menyumbang kepada aktiviti ekonomi yang berterusan
dan dalam masa yang sama dapat menguatkan perpaduan sosial dikalangan
masyarakt Idahan itu sendiri. Seperti alam semulajadi, persekitaran sosiobudaya bagi masyarakat Idahan dianggap sebagai satu set sistem yang saling
berkait rapat. Dimensi ini adalah termasuk aspek sejarah, budaya, ekonomi,
politik, estetika dan moral dalam kehidupan mereka. Dimensi yang terbentuk
juga dianggap sebagi hasil daripada interaksi antara satu sama lain dan juga
interaksi dengan persekitaran semulajadi. Dalam pendekatan pembangunan
yang manpan, masyarakat Idahan mewakili ahli biasa atau institusi peringkat
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pertama untuk memastikan proses pembangunan diperingkat bawahan juga
berlaku. Dalam makna yang sebenar, persekitaran tidak hanya melibatkan
burung-burung, binatang-binatang, hutan, bukit-bukau atau sungai, tetapi ia
juga meliputi kaum wanita dan lelaki, orang kaya dan orang miskin, institusiinstitusi dan juga polisi-polisi. Ini bermakna masyarakat Idahan seharusnya
juga terlibat dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk membantu
memastikan kesinambungan ekosistem dan membuat pilihan serta keputusan
sebagai ’penjaga’ dan pengeluar sumber semulajadi dalam membentuk satu
sistem sosio-budaya milik mereka sendiri.
Penerusan aktiviti pemungutan sarang burung dan aktiviti-aktiviti lain
yang berkaitan adalah bergantung sepenuhnya kepada kewujudan burung
layang-layang. Isu kesinambungan ekologi dilihat sebagai satu isu yang
sangat jelas yang perlu diambil perhatian. Melainkan terdapatnya penyeliaan
yang sempurna daripada agensi kerajaan, penguatkuasaan undang-undang
untuk melindungi populasi burung layang-layang dan juga penyertaan aktif
masyarakat Idahan dalam pengurusan sumber alam sekitar dimana mereka
harus mengambil serius peranan ini agar kesinambungan aktiviti pengumpulan
sarang burung yang dilihat sebagai warisan budaya dikalangan masyarakat
Idahan tidak akan terganggu.
Ekonomi Isirumah
Aktiviti Sarang Burung yang merupakan aktiviti bukan pertanian
dijangkakan memberi sumbangan ekonomi kepada isirumah. Pewaris kepada
sarang burung mempunyai pendapatan terhasil daripada aktiviti ini. Oleh itu
dijangkakan bahwa penghidupan isirumah yang terlibat dalam aktiviti ini
dijangkakan lebih baik daripada mereka yang tidak terlibat.
Jadual 1 berikut menerangkan puncak pendapatan dan sumbanan
pendapatan daripada aktiviti pemungutan sarang burung. Ternyata bahawa
sumber pendapatan utama adalah daripada aset bagi isirumah yang tidak terlibat
aktiviti sarang burung. Bagi isirumah yang terlibat dalam aktiviti sarang burung,
pendapatan utamanya adalah daripada aktiviti bukan pertanian.
Jadual 2, menunjukkan pendapatan isirumah daripada aktiviti sarang
burung. Daripada isirumahyang terlibat dalam aktiviti sarang burung purata
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pendapatan sebulan daripada aktiviti ini adalah RM259.00 sebulan atau
RM3,233.36 setahun. Nisabah sumbangan pendapatan aktiviti ini kepada
keseluruhan pendapatan isirumah adalah 14.7%.
Jadual 1: Sumber Pendapatan Isirumah Mengikut Penglibatan dalam
aktiviti bukan pertanian.
Sumber Pendapatan
Pendapatan
Penglibatan

Aktiviti
bukan

Pendapatan

Bukan

Pendapatan

Pindahan

dari

Pertanian

Pertanian

Pembayaran

aset

(RM)

(RM)

(RM)

(RM)

Purata

1904.66

490.81

80.00

3261.21

Median

400.00

0.00

0.00

1016.50

1583.48

823.53

314.53

6001.84

Purata

1524.27

1358.64

228.40

637.37

Median

1000.00

450.00

0.00

0.00

1684.58

2260.65

637.01

2123.63

Purata

1252.04

808.73

134.36

2300.00

Median

500.00

150.00

0.00

417.00

1626.21

1563.21

462.14

5092.30

pertanian

Sisihan

Lain

piawai

Aktiviti

Pendapatan

Sarang
Burung

Sisihan
piawai

Aktiviti
bukan
pertanian

Sisihan

Lain

piawai
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Jadual 2: Sumber Pendapatan daripada Aktiviti Sarang Burung
			

Nisbah Pendapatan

Pendapatan 		

Purata

daripada aktiviti sarang

(Bulanan) nest

Pendapatan

burung kepada jumlah

(Monthly)

(Tahunan)

Pendapatan (%)

259.90

3233.36

14.77

Minimum

3.50

42.00

.51

Maximum

2500.00

30,000.00

100.00

RUMUSAN
Aktiviti sarang aktiviti merupakan aktiviti warisan yang dapat
menyumbang kepada kehidupan masyarat Idahan. Sungguh pun demikian,
ianya tidak dapat dinikmati sepenuhnya kerana bilangan pewaris yang semakin
ramai dan kebanyakkan aktiviti-aktivi ini telah di gajikan terutama kepada
pengutip (pewaris atau bukan pewaris). Memandangkan kerja kutipan ini
merupakan kerja yang berisiko tinggi upah yang diberikan agak lumayan.
Sungguh pun demikian, terdapat kesan-kesan positif kepada masyarakt Idahan
yang terhasil daripada aktiviti sarang burung ini. Pada musim mengutip sarang
burng, kaum Idahan dari merata tempat akan berkumpul di gua. Aktiviti lain
seperti perniagaan makanan dan keperluan juga dilakukan di perkarangan gua
dan ini memberi pendapatan kepada masyarat Idahan disamping mengiratkan
lagi masyarakat ini.
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PERAN NEGARA DALAM PENGUATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Aris Munandar

Abstract
Community empowerment is the main issue in the development today.
But, the implementation of community empowerment do not match the policy
of the government. By using the the macro-structural approach, the protective
discriminations will
����� �������������������������������������������������
be suit������������������������������������������
to the goal of the community empowerment.
Keywords: community empowerment, protective discriminations.

PENDAHULUAN
Potensi besar sumberdaya manusia Indonesia dan sumberdaya alam
ternyata tidak dapat menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat dan mengangkat
martabat bangsa yang dewasa ini semakin terpuruk di mata dunia. Apa yang
harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ke depan untuk memperbaiki kondisi
Indonesia yang rusak parah ini? Sekalipun, isu pemberdayaan (empowerment)
dianggap merupakan jalan keluar yang tepat untuk merekonstruksi pembangunan
masyarakat dewasa ini, tetapi dari manakah hal itu harus dimulai? Programprogram pemberdayaan terhadap individu dan masyarakat secara umum telah
berlangsung, tetapi hasil nyata dari program tersebut belum cukup kelihatan.
Masyarakat masih belum cukup memiliki akses yang sama terhadap sumbersumber yang dibutuhkannya, mencakup ekonomi, politik, pendidikan, hukum,
dan sebagainya. Hal ini mengesankan masih adanya kendala struktural yang
merintangi masyarakat untuk mendapat kesempatan yang adil dalam berbagai
bidang kehidupan di atas.

Pasca Sarjana Universitas Nasional
arismuda_bojong@yahoo.co.id
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Permasalahan
Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) menjadi isu utama
dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Mencuatnya
model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada
pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa
lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong
terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi
sebagai sentral (capital centered development) kepada manusia sebagai pusat
utama pembangunan (people centered development).
Dalam model pembangunan yang berpusat pada modal, teknologi,
mesin, dan uang menjadi instrumen pokok dalam aktivitas pembangunan,
sedangkan keterlibatan manusia hanya menjangkau sebagian kecil golongan
yang termasuk ke dalam kelompok pemilik modal, penguasa politik, para ahli,
dan sebagian kecil kelompok manusia sebagai tenaga produksi. Pada akhirnya,
strategi pembangunan semacam ini menciptakan dehumanisasi; manusia yang
kehilangan jiwa, inisiatif, pasif, dan tidak berdaya (powerless). Ketiadaan akses
terhadap sumber-sumber tersebut menyebabkan masyarakat umum tidak dapat
menikmati berbagai macam kesempatan seperti ekonomi (pekerjaan), politik,
pendidikan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.
Sementara itu, model pembangunan yang berpusat pada manusia (people
centered development) menempatkan manusia sebagai inisiator dan tujuan
pembangunan itu sendiri. Dalam model ini, pembangunan dianggap lebih dari
sekadar hasil ekonomi yang tumbuh dengan sederhana dan tidak terbagi-bagi.
Korten (2001) mendefinisikan pembangunan berpusat kepada manusia sebagai
berikut. Pembangunan adalah proses dari anggota-anggota suatu masyarakat
yang meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk
memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikanperbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan
aspirasi mereka.
Definisi di atas menekankan bahwa proses dan fokus pembangunan pada
hakikatnya terletak pada kapasitas perorangan dan institusional. Oleh karena
itu, pembangunan harus memertimbangkan asas keadilan, keberlanjutan, dan
ketercakupan. Hanya rakyat sendiri yang bisa menentukan apa yang sebenarnya
mereka anggap sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka.
Berakhirnya era kekuasaan Orde Baru diharapkan akan mengubah model
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dan orientasi program-program pembangunan dari yang mengandalkan kekuatan
ekonomi dan peran sentral para pemilik modal ke arah model pembangunan
yang berbasis kerakyatan (pemberdayaan masyarakat). Namun, perubahan
orientasi tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan sendirinya. Untuk
mengaktualisasikan perubahan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari
masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang berpihak
pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dikemukakan Paiva
(1993), ada empat aspek penting yang diperlukan untuk mendukung tercapainya
upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu perubahan struktural, pengintegrasian
sosial ekonomi, pengembangan kelembagaan, dan pembaharuan. Hal ini berarti
bahwa pemberdayaan individu tanpa disertai dengan perubahan keempat aspek
di atas, akan gagal.
Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini berusaha mengeksplorasi
model pemberdayaan masyarakat terutama dalam pendekatan struktural seperti
pendeskripsian perubahan dalam dimensi struktural yang berlangsung di era
reformasi sehingga masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama
terhadap sumber-sumber ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain, yang pada
akhirnya tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai di atas landasan keadilan
sosial. Lalu, kebijakan perundang-undangan apa yang sudah dirumuskan dan
bagaimana mekanisme pelaksanaannya sehingga menjamin tercapainya tujuan
pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial secara nyata?
PEMBAHASAN
Konsep pemberdayaan
Menguatnya isu demokratisasi dan semangat civil society menyebabkan
masyarakat semakin mendapatkan tempat yang lebih luas, setidaknya dalam
mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi
kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, wacana pemberdayaan
masyarakat perlu dikontekstualkan ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan
demikian, kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berfungsi sebagai
standar dan pemaksa yang menjamin adanya kesempatan yang sama bagi
setiap orang, melainkan juga mampu menyediakan ruang bagi pemberdayaan
masyarakat, baik dalam perumusan, strategi implementasinya maupun muatan
program di dalamnya.
Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah
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menjadi diskusi dan wacana akademis yang cukup hangat dalam dekade ini.
Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu
masyarakat seperti kelas ekonomi rendah, minoritas etnis, wanita, penyandang
cacat, dan sebagainya, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan.
Menurut Berger dan Nenhaus (1977), struktur-struktur penghubung (mediating
structures) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan
aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang
lebih luas, kini cenderung melemah.
Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja yang
demikian dinamis telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan
sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan
masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan,
dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah
yang dapat memberikan dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah
dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah
perannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam
pelbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain mampu meningkatkan
kualitas hidup sekelompok orang, tidak jarang malah memarjinalkan kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.
Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979), ketidakberdayaan
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketiadaan jaminan ekonomi,
ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi,
ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya
ketegangan fisik maupun emosional.
Empowerment diartikan sebagai pemberian atau peningkatan kekuasaan
(power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantage).
Jim Ife (1955) menyatakan, pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Swift dan Levin (1987)
menyatakan, pemberdayaan adalah suatu cara sehingga rakyat, organisasi, dan
komunitas dapat di arahkan agar mampu menguasai kehidupannya.
Dalam literatur pelayanan kemanusiaan (human services), definisi
pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, yaitu;
1. Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individual
dan puncaknya adalah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan
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perasaan self-esteem, eficacy, dan kontrol.
3. Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari
pendidikan dan politisasi ketidakberdayaan masyarakat, kemudian
melibatkan upaya-upaya kolektif dari ketidakberdayaan untuk
memeroleh kekuasaan dan merubah struktur yang masih opresif.
Sedang pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan
dilakukan dan dicapai melalui penerapan strategi pemberdayaan. �������������
Pemberdayaan
dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu;
1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu
melalui bimbingan, konseling, stress managemet, intervensi krisis.
Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam
menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model
�������������������������
ini sering disebut
pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan
kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan,
dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap
individu agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang
dihadapinya.
3. Pendekatan makro. Pendekatan ini disebut strategi sistem besar
(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan,
perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian
dan pengembangan masyarakat, merupakan beberapa strategi dalam
pendekatan ini.
Tulisan ini lebih menyoroti strategi pemberdayaan melalui pendekatan
makro-struktural. Hal ini didasarkan pada beberapa pengalaman bahwa upaya
pemberdayaan melalui pendekatan mikro dan mezzo telah banyak dijalankan,
tetapi hasilnya tidak cukup efektif karena terkendala oleh hambatan-hambatan
struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah yang kurang membuka
akses bagi masyarakat bawah untuk menjangkau sumber-sumber penting
yang mendukung tercapainya mobilitas sosial vertikal secara adil, misalnya,
kesempatan untuk mendapatkan posisi dalam kekuasaan, mendapatkan
pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang
berkualitas terpusat di kota-kota besar dan hanya bisa dijangkau oleh warga
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masyarakat tertentu. Sementara, masyarakat kelas bawah, penyandang cacat,
kaum perempuan, dan masyarakat pedesaan secara umum kurang terfasilitasi.
Pemberdayaan dan Pemerataan Kesempatan
Pemberdayaan meliputi akses terhadap sumber-sumber dan kapasitas
untuk menggunakan sumber-sumber tersebut dalam suatu cara yang efektif.
Akses terhadap sumber-sumber tersebut hanya bisa terlaksana jika tersedia
kesempatan yang sama bagi setiap orang dan sekaligus mencerminkan
terwujudnya prinsip keadilan sosial sebagai salah satu landasan utama
pembangunan nasional. Dengan demikian, untuk memercepat perwujudan
upaya pemberdayaan komunitas diperlukan suatu mekanisme pengaturan
(kebijakan) yang adil, yang memungkinkan semua orang memiliki kesempatan
sama (equality of opportunity) terhadap sumber-sumber (resources) yang
menjadi hajat hidup warga negara Indonesia.
Semangat penciptaan pemerataan kesempatan yang merupakan salah satu
indikator pembangunan yang berkeadilan sosial sebenarnya secara normatif
telah dinyatakan dalam beberapa pasal atau ayat Undang-Undang Dasar 1945
hasil amandemen yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia,
misalnya, pasal 27 ayat 2 ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28H ayat 2 ”Setiap
orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
Pasal 31 ayat 1 ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat 2
”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.” Pasal 34 ayat 2 ”Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, ayat 3 ”Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak” dan masih banyak pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945
yang merupakan hasil amandemen yang mengarah ke perbaikan hidup dan
kehidupan bangsa. Ini berarti, secara konseptual dan moral, pemerintah Orde
Reformasi cukup peduli terhadap kepentingan seluruh warga negara
Tetapi dalam pelaksanaannya, semangat membangun persamaan dan
keadilan sosial itu tidak disertai dengan mekanisme kebijakan yang mengatur
agar hak-hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan tersebut bisa
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terwujud secara merata dan berkeadilan sosial. Justru yang terjadi adalah
persaingan bebas gaya liberal, yaitu warga negara yang kuat menjadi pemenang
dan mendapat hak-hak isitimewa melebihi warga negara yang lemah.
Sampai saat ini, untuk mendapatkan hak-hak di bidang pendidikan,
pekerjaan, kesehatan, politik, perumahan, dan aspek-aspek kesejahteraan rakyat
secara umum sebagai variabel yang memberikan penguatan bagi terwujudnya
masyarakat yang berdaya (powefull), diserahkan pada mekanisme pasar.
Sementara itu, pemerintah berdiri sebagai wasit yang seringkali lebih berpihak
pada yang kuat dan mengabaikan hak-hak yang lemah. Kenyataannya dapat
dilihat pada Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Pendidikan
Nasional yang menyatakan bahwa ”Setiap warga negara memunyai hak yang
sama untuk memeroleh pendidikan.” Undang-undang ini hanya membahas hak
warga negara yang secara ideal memang sama. Tetapi dalam realitas, peluang
sosial-ekonomi untuk mendapatkan pendidikan, terutama sekolah favorit
berbeda satu sama lain, tergantung dari status sosial ekonomi seseorang atau
keluarganya.
Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, pelayanan
kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, masyarakat harus bersaing secara
bebas tanpa adanya pengaturan terhadap perbedaan mendasar yang secara nyata
terjadi pada pihak-pihak yang terlibat (kompetitor). Tentu saja persaingan gaya
liberal semacam ini akan menghasilkan para pemenang yang kuat. Sementara
itu, pemerintah hanya menjadi pengawas jalannya pertandingan dan belum ada
upaya yang berarti untuk membuat suatu mekanisme pengaturan, agar persaingan
tersebut berjalan secara sehat dan adil sehingga tujuan pemberdayaan dan
pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara bisa dicapai secara efektif.
Diskriminasi Protektif: Mekanisme Pemerataan Kesempatan
Pada prinsipnya, segala macam bentuk diskriminasi tidak diperbolehkan
terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan secara adil
tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, agama, politik, dan sebagainya.
Diskriminasi protektif (protective discrimination) adalah sebuah istilah yang
dikemukakan oleh Kolenda dalam kaitannya dengan program pemberdayaan
masyarakat kelas bawah (Kasta Harijan dan suku-suku terasing) di India. Konsep
diskriminasi protektif ini mengacu pada suatu program yang diterapkan dalam
masyarakat India sejak 1930-an sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kelas
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bawah. Mereka diberi jatah dalam pekerjaan, sekolah, dan parlemen sekitar
12,5% sesuai dengan proporsinya.
Dengan demikian, konsep diskriminasi protektif bersifat positif, yaitu
diskriminasi ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap golongan
lemah dari dominasi golongan kuat, sehingga pemerataan kesempatan dan
sekaligus pemberdayaan masyarakat bisa dicapai secara nyata. Dan diskriminasi
semacam ini berlaku di dalam dunia olah raga. Golongan yang lebih lemah
secara fisik (wanita dan orang cacat) mengadakan pertandingan tersendiri.
Bahkan, dalam beberapa cabang olah raga, misalnya, tinju melakukan
pembagian kelas pertandingan berdasarkan berat badan. Mereka bersaing di
antara sesama dan mendapat jatah medali emas. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerataan kesempatan dan keadilan dalam olah raga dicerminkan dengan
adanya pemisahan pertandingan antara golongan yang berbeda kekuatan secara
fisik. Tanpa pemisahan seperti ini semua medali emas hanya dapat direbut oleh
atlet laki-laki.
Di Malaysia, strategi quota dalam rangka pemberdayaan masyarakat
semacam ini, salah satunya, dilakukan melalui strategi pengalihan sebagian
saham ke bumiputra, sebagaimana dinyatakan oleh Klitgaard (1991)”the
world’s most spectacular example of a government intervening to reduce ethnic
inequalities”
Bagaimana di Indonesia? Kelemahan dan kegagalan strategi pembangunan
Orde Baru yang mengabaikan pentingnya pemberdayaan harus diperbaiki
secara cepat dan tepat, karena masyarakat menaruh harapan yang sangat besar
terhadap Orde Reformasi untuk bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari
keterpurukan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas
pembangunan yang strategis untuk menata kembali kondisi sosial, ekonomi,
dan politik secara menyeluruh. �������������������������������������������
Secara signifikan, perwujudan pemberdayaan
masayarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh kemauan politik (political
will) pemerintah. Oleh karena itu, intervensi negara dalam wujud penerapan
diskriminasi protektif sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia, jika
warga negara ini ingin sungguh-sungguh diberdayakan.
Wujud intervensi tersebut antara lain bisa diterapkan dalam bentuk
undang-undang atau mekanisme peraturan lainnya yang menetapkan pemberian
jatah pada golongan-golongan masyarakat lemah atau dilemahkan dalam
bidang pendidikan, ekonomi, politik, pelayanan kesehatan, dan pelayanan
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publik lainnya secara proporsional. Dalam beberapa hal, kebijakan semacam
ini memang sudah mulai diterapkan, meskipun hasilnya belum menunjukkan
perubahan berarti. Dalam bidang politik, misalnya, keterlibatan kaum
perempuan dalam politik mulai diperhatikan dengan mengharuskan setiap
partai politik untuk mencalonkan kaum perempuan menjadi anggota legislatif
minimal 30 persen dari keseluruhan calon anggota legislatif (caleg) yang
diusulkan. Namun, program affirmative action yang memberikan perlindungan
kepada kaum perempuan dengan jatah 30 persen sebagai caleg ini dinilai tidak
sungguh-sungguh berpihak pada kaum perempuan, karena dalam faktanya,
peluang dan proporsi mereka untuk menjadi anggota legislatif tetap rendah.
Hal ini dimungkinkan karena undang-undang yang mengatur tidak menjamin
kaum perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Tetapi hanya sebatas
pencalonan.
Seyogyanya, program pemberian jatah sebagai perwujudan dari upaya
pemerataan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat juga diterapkan dalam
seluruh bidang yang merupakan kebutuhan semua masyarakat. Mereka, terutama
golongan lemah, hanya dapat memenuhi kebutuhannya melalui intervensi atau
fasilitasi yang dilakukan negara. Dengan adanya sistem quota bagi golongan
lemah tersebut, maka, negara dituntut bukan hanya sekadar sebagai wasit
yang mengatur pertandingan di antara pihak yang lemah dengan yang kuat --melainkan harus membuat sistem baru yang mampu memisahkan pertandingan
sosial antara golongan lemah dan kuat. Jika upaya nyata semacam ini tidak
dilakukan, nampaknya, pemberdayaan masyarakat hanya berjalan sebatas
cita-cita moral dan rakyat Indonesia akan terus berharap tanpa bisa keluar dari
permasalahannya.
KESIMPULAN
Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered
development) merupakan alternatif utama dalam penataan kembali kebijakan dan
program pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga, khususnya Indonesia.
Konsekuensi logis dari penerapan paradigma baru pembangunan tersebut
adalah mementingkan pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
karena pembangunan pada prinsipnya merupakan proses humanisasi, yaitu
partisipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian pembangunan memainkan
peranan yang sangat sentral. Sementara itu, hasil-hasil pembangunan dalam
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wujud kesejahteraan ekonomi sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan
manusia demi kesinambungan dan pembangunan itu sendiri.
Upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat tersebut harus
dilakukan secara integratif dan komprehensif. Upaya penguatan ini tidak hanya
ditekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat secara individual
seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya,
tetapi juga penguatan struktural yang memungkinkan potensi-potensi individual
dalam masyarakat semakin dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk
keberlanjutan dan kesinambungan proses pembangunan secara menyeluruh.
Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) menjadi pilihan
strategis untuk mewujudkan cita-cita pemberdayaan masyarakat menjadi
suatu yang konkrit. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan
yang penting harus dibuka agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama
untuk menjangkaunya. Pembukaan akses tersebut tidak bisa diserahkan pada
mekanisme pasar yang mendorong terjadinya persaingan bebas, sehingga
golongan kuat akan mendominasi golongan lemah, tetapi dibutuhkan intervensi
negara untuk memisahkan pertandingan sosial di antara yang lemah dengan
yang kuat, sehingga masyarakat golongan lemah dapat diberdayakan secara
nyata dan berdampak pada terciptanya mobilitas sosial di dalam masyarakat.
Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal penting yang dapat
dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang kompeten, khususnya kepada para
penyelenggara negara yang bertanggung jawab memberikan perlindungan
terhadap seluruh warganya, didasarkan atas beberapa pertimbangan;
1. Wacana pemberdayaan masyarakat hanya bisa terwujud secara ideal
apabila didukung oleh perbaikan secara struktural dalam bentuk
perundang-undangan atau pengaturan lainnya.
2. Intervensi negara atau pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
terutama golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka
terhadap sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat
dicapai.
3. Diskriminasi protektif dalam bentuk pemberian jatah (quota) bagi
golongan lemah atau dilemahkan untuk memeroleh hak dalam
bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan berbagai pelayanan publik
merupakan mekanisme pengaturan pemerataan kesempatan yang logis,
adil, dan berperikemanusiaan. Dengan demikian, juga mendorong
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pencapaian upaya pemberdayaan masyarakat secara efektif.
Dengan dasar pertimbangan di atas, maka, pemerintah dituntut membuat
suatu undang-undang dan mekanisme pelaksanaannya dengan secara jelas,
terbuka, dan terkontrol (terukur), sehingga program pemberdayaan sebagai
konsekuensi diterapkannya model pembangunan yang berbasis masyarakat
dapat diwujudkan secara nyata.

Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 161

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

Daftar Pustaka
Berger, O.L. & Nienehaus R.J. 1977. To Empower People. Washington DC:
American Enterprise Institute for Public Policy Research.
Gardono, Iwan. 1993. ”Negara, Masyarakat, dan Keadilan Sosial”. (Makalah
Seminar Memperingati 25 Tahun FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 26
– 27 Januari 1993). Jakarta.
Klitgaard, Robert. 1991. Adjusting to Reality: Beyond ‘State versus Market’ in
Economic Development. San Francisco: ICS Press.
Kolenda, Pauline. 1985. Caste in Contemporary India:Beyond Organic
Solidarity. Illinois: Waveland Press.
Korten, David C. 2001. Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda
Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial.
Bandung: Lembaga Studi Pembangunan – STKS, Bandung.
Tangdilintin, Paulus. 1999. Pembangunan Sosial: Respon Dinamis dan
Komprehensif Terhadap Situasi Krisis Suatu Catatan Bagi Sistem
Ekonomi Kerakyatan. (Materi Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP-UI,
Jakarta, 14 April 1999). Jakarta.

162 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI
KENISCAYAAN ETIS
Wahyu Wibowo

Abstract
It always an ironic to live as a citizen that should struggle for power.
The power could have come from the government or the crimes such as
corruption, money politics, and violence. Therefore, we need ethics for politics
communications. Through the communications-speech-act analysis against
three national mass media published in 2004-2006 when reporting 2004 general
elections, it is acknowledged that mass media is a such an ethics instruments
that articulate politics communications for politics educations.
Keywords: Politics communications, communications-speech-acts analysis.

Pendahuluan
Belakangan ini, kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia
diwarnai oleh tiga bentuk “kejahatan”, yakni kekerasan, politik uang, dan
korupsi. Ketiga bentuk ini memang lekat dengan praktik kekuasaan, sehingga
sulit untuk tidak mengatakan bahwa ketiga bentuk tersebut adalah simbol
pertarungan demi kekuasaan. Oleh karena itu, penyadaran tentang pentingnya
penerapan etika politik merupakan suatu yang tak terbantahkan.
Pentingnya etika politik memang akan tak terbantahkan andai
penerapannya dipertalikan dengan praktik komunikasi politik yang etis. Dalam
konteks ini, praktik komunikasi politik yang etis diandaikan akan menemukan
hakikatnya jika subjek-subjek yang memraktikkannya memahami bahwa nilai,
makna, dan norma moral ditentukan oleh “pengetahuan-kekuasaan”. Implikasi
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dari hal ini, maka media massa atau pers, sebagai salah satu lembaga pemraktik
komunikasi politik (di sisi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dapat
pula dikatakan sebagai hasil dari “pengetahuan-kekuasaan” para subjek yang
terlibat di dalamnya. Sebagaimana diketahui umum, perkembangan dahsyat
teknologi dan informasi dewasa ini menyebabkan informasi begitu terbuka,
sehingga kebenaran informasi yang disampaikan oleh pers begitu sulit
ditentukan. Dampak dari hal ini, “pengetahuan-kekuasaan” yang dipraktikkan
oleh pers selalu berpeluang menimbulkan problem etis sehubungan dengan iklim
berbangsa dan bernegara. Problem ini terutama sekali dipicu oleh munculnya
praktik “pengetahuan-kekuasaan” yang dilakukan oleh tiga bentuk “kejahatan”
yang telah disebutkan.
Berpijak dari hal di atas, dari perspektif kritis terlihat bahwa bahasa
berperan sangat penting sebagai alat penyebar “pengetahuan-kekuasaan”.
Dalam pertaliannya dengan komunikasi politik yang etis, dengan demikian
bahasa pers harus menjadi pemenang dalam pertarungan kekuasaan. Sulit untuk
dipungkiri, memenangkan pertaruangan kekuasaan bagi pers melalui bahasa
adalah wujud lain dari upaya penyadaran etika politik bagi masyarakat, dalam
rangka kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Kekuasaan dan Komunikasi Politik
Paradigma “usang” menegaskan bahwa terlaksananya kekuasaan
disebabkan oleh hasil kekerasan, hasil persetujuan, hasil represi, atau hasil
pertarungan kekuatan (lihat: Freud, Reich, Machiavelli, dan Marx). Dalam
paradigma kritis dewasa ini, terlaksananya kekuasaan, sebagaimana dikatakan
Foucault (Macdonell, 2005; Haryatmoko, 2003), ternyata lebih disebabkan oleh
seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain
melalui rangsangan, persuasi, dan larangan.
Foucault mungkin benar andai pendapatnya itu dipertalikan dengan fungsi
media massa sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan”. Fungsi ini dalam
konteks ini dapat dikatakan melekat pada fungsi dasar pers sebagai penyebar
informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan politik dalam hal berbangsa
dan bernegara bagi masyarakat pembacanya. Sebagaimana diketahui umum,
perubahan sikap suatu masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya
informasi yang baru, yang diterimanya secara kontekstual sehubungan dengan
tuntutan zamannya. Menurut Merril (2006), misalnya, besar-kecilnya perubahan
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tersebut memang tergantung kekuatan efek jurnalisme yang ditimbulkan oleh
media massa. Akan tetapi, sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan”, media
massa ternyata menempati urutan pertama sebagai pemengaruh perubahan
dibandingkan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fakta
membuktikan, pers nasional sejak era Reformasi (1998) berkat kebebasan yang
diterimanya berhasil memengaruhi masyarakat dalam hal persepsi masyarakat
terhadap kinerja pemerintah dan para anggota DPR. Kemunculan unjuk rasa
mahasiswa sehubungan dengan kenaikan harga BBM atau praktik korupsi yang
dilakukan oleh sejumlah anggota DPR periode 2004-2009, misalnya, dapat
menggarisbawahi keefektivan fungsi pers sebagai pemengaruh perubahan
sikap masyarakat.
Keefektivan tersebut, dalam pertaliannya dengan kekuasaan sebagaimana
ditekankan Foucault, kiranya makin membuktikan secara kritis bahwa
kekuasaan bukanlah suatu institusi, struktur, dan bukan pula suatu kekuatan
yang dimiliki, melainkan “hanya” nama yang diberikan pada suatu situasi
strategis yang kompleks dalam suatu masyarakat. Dalam konteks komunikasi
politik, dengan demikan pers sebagai pemraktik “pengetahuan-kekuasaan”
mestinya menjadi lebih eksis, terutama jika dihubungkan dengan praktik
kekuasaan lain yang berupa tiga bentuk “kejahatan” yang telah disebutkan,
yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Siapa pun tentu tidak sependapat
bahwa kekerasan, politik uang, dan korupsi adalah sesuatu yang harus ada
dalam penyelenggaraan negara, namun eksistensi dan dampaknya sebagaimana
dapat dilihat dewasa ini berkesan makin terstruktur dan makin mencolok mata,
seperti kemunculan kekerasan terlembaga, radikalisme, fanatisme, dan praktik
suap-menyuap. Dalam perspektif etika berbangsa dan bernegara, ketiga bentuk
“kejahatan” tersebut tentu merugikan masyarakat, karena akan melukai nilainilai keadilan, sehingga fokus masyarakat pada perkembangan masa depan
bangsa menjadi lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman mengenai
etika politik, mengingat tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik,
bersama, dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan
dan membangun lembaga-lembaga yang adil. Menurut Haryatmoko (2003),
definisi etika politik ini akan membantu untuk menganalisis korelasi antara
tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada.
Korelasi yang disebutkan Haryatmoko, dalam perspektif kritis dapat
dikatakan berkelindan dengan masalah kebebasan eksistensial, yaitu kemampuan
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individu untuk menentukan dirinya sendiri, yang diandaikan harus bersifat
positif. Menurut Magnis-Suseno (2007), misalnya, kebebasan eksistensial
tidak menekankan segi bebas dari apa, tetapi bebas untuk apa. Hal ini berarti,
kita sanggup secara bebas untuk menentukan tindakan kita sendiri, karena
kebebasan kita itu mendapatkan wujudnya yang positif dalam tindakan kita
yang disengaja. Sementara itu, menurut Bertens (2004), kebebasan eksistensial
merupakan kebebasan tertinggi, kebebasan yang menyebabkan manusia
seakan-akan “memiliki dirinya-sendiri”, karena telah mencapai taraf otonomi,
kedewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani. Manusia yang bebas secara
eksistensial dengan demikian akan terlepas dari segala tekanan dan alienasi,
sebab ia mampu mewujudkan segala kemungkinan secara mandiri dan kreatif.
Dalam hubungannya dengan media massa, maka kebebasan eksistensial pers
adalah kemampuan individu wartawan untuk menentukan dirinya sendiri,
dalam memraktikkan “pengetahuan-kekuasaanya” berdasarkan kesadaran
etisnya atau kesadaran transendennya, sehubungan dengan penggunaan bahasa
dalam rangka pelaksanaan komunikasi politik. Kesadaran transenden wartawan
dalam hal berbahasa, yakni kesadaran yang melampau pengalaman, adalah hasil
pembatinan dari teguran, larangan, dan tuntutan masyarakat, jika dikaitkan
dengan penggunaan bahasa menemui batas-batasnya pada fungsi dasar pers
sebagai sebagai penyebar informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan
politik dalam hal berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pembacanya.
Penggunaan bahasa oleh wartawan, dalam konteks ini hendaknya tidak
dirujukkan pada teknik membangun kalimat atau teknik menggunakan titik
dan koma, tetapi lebih merujuk pada penggunaan bahasa dalam kontekskonteks kehidupan. Implikasi dari hal ini, menurut Wittgenstein (2005), bahasa
manusia adalah cerminan kehidupan manusia itu sendiri yang dipenuhi oleh
banyaknya tata permainan bahasa. Sebagaimana halnya suatu tata permainan
dalam cabang-cabang olah raga, maka tiap-tiap ungkapan bahasa memiliki
aturannya atau tata permainannya masing-masing yang sesuai dengan konteks
penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sebagai
penyebar informasi “terbaru” dan sebagai wadah pendidikan politik dalam hal
berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pembacanya, pers juga memiliki tata
permainan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan eksistensial wartawan
yang mewujud ke dalam praktik “pengetahuan-kekuasaan”, sebagaimana telah
dikatakan, mestinya menjadi lebih eksis terutama jika dihubungkan dengan
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praktik kekuasaan lain, yakni tiga bentuk “kejahatan” dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara: kekerasan, politik uang, dan korupsi.
Kesadaran etis wartawan terhadap pemahaman tata permainan bahasa
pers, dalam pertautannya dengan komunikasi politik diandaikan akan
memunculkan segi-segi operasional etisnya jika diselaraskan dengan teori
tindak tutur komunikasi. Menurut Austin (1962), tindak tutur komunikasi
adalah tindakan bahasa yang berperan ketika seseorang mengungkapkan suatu
ungkapan bahasa. Pada prinsipnya, tindak tutur menggarisbawahi bahwa
perkataan dan tindakan adalah sama, dan oleh karena itu penggunaan bahasa
tidak boleh dilepaskan dari situasi konkret dan dari fenomena-fenomena yang
bertalian dengan penggunaan bahasa tersebut. Dalam ungkapan lain, tindak
tutur komunikasi tidak hanya mengungkapkan gaya bicara si penutur, tetapi
juga merefleksikan tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya, dan
sekaligus mengandung maksud tertentu dalam memengaruhi mitra tuturnya
(Wibowo, 2008). Oleh Austin, tindak tutur dibagi ke dalam tiga jenis, yakni (a)
tindak lokusi; (b) tindak ilokusi; dan (c) tindak perlokusi.
Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Tiga Surat Kabar Nasional
Dalam perspektif analisis tindak tutur komunikasi (Wibowo, 2008),
proses lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang dilakukan wartawan dapat di simak
melalui ungkapan jurnalistik yang diperlihatkan oleh surat kabar Kompas,
Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka edisi 2004-2006, bertalian dengan
pemberitaan di seputar Pemilu 2004. Sebagaimana diketahui, Pemilu 2004
dianggap sebagai fajar baru demokrasi Indonesia, karena adanya pemilihan
presiden secara langsung.
Hiruk-pikuk masa pra-Pemilu 2004 dinyatakan oleh Kompas, Media
Indonesia, dan Rakyat Merdeka sebagai pesta demokrasi. Layaknya pesta,
maka pernyataan tersebut diwujudkan ke dalam berita utama, berita khusus,
dan tajuk rencana. Kebingungan rakyat terhadap sistem pemilu yang baru,
manuver politik dan ingar-bingar pencalonan presiden dan wakil presiden,
harta kekayaan capres dan cawapres, keterwakilan perempuan di kabinet,
kekhawatiran bangkitnya kekuatan militer dan rezim Orde Baru, kecemasan
terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pesimisme terhadap
calon anggota legislatif, menjadi topik yang digarisbawahi. Hal ini belum
ditambah oleh peristiwa yang berskala nasional lainnya, seperti wabah demam
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berdarah (Maret 2004), kerusuhan di Ambon (April 2004), konversi nilai ujian
akhir nasional (Mei 2004), dan pembakaran hutan dan lahan di Pekanbaru (Juni
2004). Dari kenyataan ini, ungkapan jurnalistik ketiga surat kabar tersebut
ditengarai menonjolkan prinsip komunikasi politik yang etis tentang bangkitnya
fungsi pers sebagai wadah pendidikan bagi khalayak pembacanya dalam hal
berbangsa dan bernegara.
Menyambut pemilu calon anggota legislatif 2004-2009, Kompas (10 Maret
2004) menurunkan Rubrik Pemilihan Umum 2004 dengan memuat artikel guru
besar Etika pada STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, yang menekankan
bahwa masyarakat masih skeptis terhadap anggota DPR periode 1999-2004
akibat kegagalan mereka dalam hal membuktikan diri bahwa mereka betul-betul
wakil rakyat. Judul yang dipilih Kompas, “Wakil Rakyat 2004-2009, Haruskah
Kita Skeptis?”, mendukung fokus ilokusinya bahwa rakyat memang skeptis
terhadap pemilu anggota legislatif periode 2004-2009, mengingat perilaku
anggota DPR periode 1999-2004 yang senang bermewah-mewah, berulangkali studi banding ke luar negeri, dan gemar pada komersialisasi jabatan politik.
Melalui tindak tutur ilokusi yang eksersitif, yakni memperingatkan dengan katakata “mengapa DPR toleran terhadap korupsi dan koruptor” dan “rakyat merasa
dikibuli”, tulisan itu hendak menimbulkan efek perlokusi kepada khalayak
pembacanya bahwa anggota DPR pada dasarnya tidak dapat dipercaya.
Rakyat sudah sinis. Rakyat tidak mengerti mengapa DPR (19992004) toleran terhadap korupsi dan koruptor dan tak pernah
menggugat sikap pemerintah terhadap korupsi, kecuali waktu ikut
menjatuhkan satu-satunya presiden yang merakyat. Rakyat merasa
dikibuli. Apa yang dipilih karena berjanji akan mewakilinya
ternyata lebih mirip benalu.
Kesan ini tentu berlebihan. Tetapi bukan itu masalahnya.
Masalahnya bahwa kesan ini sudah meluas di masyarakat. Kalau
selama lima tahun berikut rakyat mendapat kesan yang sama, rakyat
tidak hanya akan muak dengan wakil-wakilnya, melainkan dengan
sistem perwakilan, dengan demokrasi.
Meskipun tindak tutur ilokusi yang dipilih adalah eksersitif, Kompas
melalui tulisan tersebut juga memberi solusi. Hal ini tampak pada upaya
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persuasifnya agar anggota DPR terpilih periode 2004-2009 bersedia melakukan
perubahan, bersedia mengembangkan kesadaran baru sebagai wakil rakyat,
dan mampu membalik haluan dengan berani, jujur, dan efektif dalam hal
menjadikan DPR sebagai tempat yang bersih. Upaya persuasif Kompas terlihat
pada ungkapan “Anda mulai dengan Anda sendiri, memelopori perang melawan
korupsi, kanker paling berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia”. Akan tetapi,
sebagaimana diketahui, ternyata tidak sedikit anggota DPR periode 2004-2009
yang terlibat masalah korupsi dan manipulasi.
Dan paling kunci, dari Anda dituntut agar membalik haluan dan
dengan berani, jujur, dan efektif, membuat DPR menjadi tempat
yang bersih. Komersialisasi harus berakhir. Dan dengan demikian,
Anda mulai dengan Anda sendiri, memelopori perang melawan
korupsi, kanker paling berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia.
Anda harus tanpa pamrih memperjuangkan penyembuhan rakyat
dari kanker itu, mulai dari paling atas.
Harian Media Indonesia dalam mengungkap pelaksanaan pemilu calon
anggota legislatif tampak lebih menggarisbawahi aspek perlokusi, yakni aspek
yang diharapkan akan menimbulkan efek tertentu kepada khalayak pembaca.
Di dalam tajuk rencana berjudul “Budaya Menunggu Menit Terakhir”, Media
Indonesia (10 Mei 2004) menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang dinilai sering tidak tepat waktu. KPU merupakan salah satu pilar penting
dalam penyelenggaraan pemilu. Dasar kelahiran KPU adalah konstitusi hasil
amandemen yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu
komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebelumnya, ketentuan
mengenai KPU termuat dalam sejumlah undang-undang, seperti undang-undang
pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden, serta undangundang pemerintahan daerah. Institusi penyelenggara pemilu memang memiliki
sejarah panjangnya, yakni sejak 1955 ketika Presiden Soekarno membentuk
Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai menteri dalam negeri.
Salah satu tugas LPU adalah memimpin dan mengawasi Panitia Pemilihan
Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I dan II, Panitia Pemutungan
Suara (PPS), serta Panitia Pendaftaran Pemilihan (PPP). Pimpinan tiap-tiap
struktur penyelenggaraan itu adalah menteri dalam negeri, gubernur, bupati/
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wali kotamadia, camat, dan lurah/kepala desa. Struktur ini bertahan hingga
1977. Atas desakan parpol di luar Golkar, pada Pemilu 1982 muncul rencana
pelibatan wakil parpol dalam kepanitiaan pemilu. Memasuki era Reformasi
1998, muncul gagasan merombak LPU menjadi Komisi Pemilihan Umum, yang
institusinya dibentuk oleh presiden, namun indenpenden. Anggotanya terdiri
atas wakil-wakil partai peserta pemilu dan wakil-wakil pemerintah. Salah satu
tugas KPU adalah membentuk PPI dan mengoordinasikan kegiatan pemilu dari
tingkat pusat sampai tempat pemungutan suara. Dalam hubungan ini, dengan
menggarisbawahi tindak tutur ilokusi yang verdiktif, yaitu menekankan adanya
keputusan bahwa urusan pemilu adalah pekerjaan raksasa, Media Indonesia
menggarisbawahi hubungan antara ketidakberesan administrasi yang dilakukan
KPU dan anggaran pemilu yang mencapai Rp 3 triliun. Hubungan ini kemudian
dikunci dengan pertanyaan yang persuasif, “bagaimana mungkin kita
menyerahkan urusan disiplin kepada pemimpin yang selalu menunda pekerjaan
ke menit-menit terakhir?”
Pengalaman administrasi pemilu legislatif yang molor hampir
dalam semua tahap adalah pelajaran yang amat berharga. Pelajaran
itu adalah bahwa bangsa kita harus dididik untuk menghargai
waktu dan aturan. Tabiat buruk yang lain adalah kebiasaan kita
menyelesaikan pekerjaan menunggu menit-menit terakhir. Itulah
yang mengundang kesemrawutan.
Selain masalah ketidakdisiplinan yang dilakukan KPU, Media Indonesia
(22 Juni 2004) melalui berita utamanya menurunkan peristiwa beredarnya
VCD berisi rekaman kerusuhan Mei 1998 yang ditujukan untuk menjatuhkan
pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid. VCD dengan
gambar sampul Akademi Fantasi Indonesia (AFI) Indosiar atau ajang festival
musik yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indosiar itu bagi Media
Indonesia diberi efek lokusi sebagai pelanggaran hak cipta. Apalagi, VCD itu
juga menyertakan running text yang memojokkan Wiranto sebagai capres dari
Partai Golkar. Oleh karena itu, Media Indonesia, melalui tindak tutur ilokusi
yang eksersitif, yaitu menekankan adanya pelanggaran hak cipta, mengutip
pendapat Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Komaruddin Hidayat
bahwa pengedaran VCD itu merupakan pelanggaran pidana pemilu. Bertalian
170 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

dengan pendapat ketua Panwaslu, amanat pemberitaan Media Indonesia pun
disesuaikan dengan visinya, yakni “pembawa suara rakyat”, yang dalam hal ini
menunjukkan afiliasinya pada kepentingan Partai Golkar.
Berkaitan dengan keberadaan VCD AFI tersebut, capres dari Partai
Golkar Wiranto dalam kampanye terbuka di Stadion Utama Gelora
Bung Karno, Jakarta, kemarin meminta para pendukungnya untuk
menahan emosi terhadap pihak-pihak yang menggunakan cara tidak
sehat dalam melakukan kampanye pemilu presiden. “Tahan emosi.
Kita sudah minta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kampanye
negatif itu,” kata Wiranto yang disambut tepuk tangan oleh ribuan
pendukungnya.
Sebagai “pembawa suara rakyat” yang berafiliasi pada Partai Golkar, Media
Indonesia (29 Juni 2004) juga menurunkan berita berjudul “Wiranto Janjikan
Orang Sumbar di Kabinet”. Pada saat berkampanye di Lapangan Imam Bonjol,
Padang, Sumatera Barat, 28 Juni 2004, menurut Media Indonesia Wiranto
berjanji akan memasukkan orang-orang Sumatera Barat di dalam kabinetnya
jika dirinya terpilih sebagai presiden. Kutipan Media Indonesia tentang janji
Wiranto itu dilandasi oleh tindak tutur perlukotif, yakni pembenaran nilai
historis bahwa “Sumbar adalah gudangnya orang pintar”.
“Tenang, jangan khawatir. Sumbar adalah ‘gudangnya’ orang pintar.
Oleh karena itu, usulan orang Sumbar jadi menteri akan dipertimbangkan
sebaik-baiknya,” tegas Wiranto. Pernyataan yang sama kembali ditegaskan
saat jumpa pers di harian Singgalang usai kampanye. Ia juga menyatakan
bahwa kabinet yang akan dibuatnya adalah ‘kabinet kerja’, yang terdiri
atas orang-orang berkualitas, baik secara moral maupun intelektual.
Fokus terhadap fakta kampanye yang dilakukan capres dari Partai
Golkar Wiranto menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi Media Indonesia
bersifat behabitif, yakni hendak menekankan unsur simpati bahwa Golkar
juga memperhatikan nasib orang-orang di luar Jawa. Penekanan ini tampak
jelas, sebab Media Indonesia mendahulukan kampanye Partai Golkar, daripada
kampanye capres dari PDI-P Megawati Soekarnoputri di Lapangan Merdeka,
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Balikpapan, dan kampanye capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono di Stadion Wijoyo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Penekanan Media
Indonesia yang behabitiftis itu dilakukan dengan penggunaan kata-kata
“sementara itu”.
Sementara itu, capres dari PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku
telah banyak melakukan perubahan dalam tiga tahun terakhir. “Selalu
saya katakan dalam kampanye saya bahwa tiga tahun pemerintahan
saya harus dilanjutkan karena pembangunan harus dilaksanakan
secara berkelanjutan,” tegas Megawati saat berkampanye di depan
ribuan massa pendukungnya, di Lapangan Merdeka, Balikpapan,
kemarin. (...)Di hadapan ribuan massa pendukungnya, di halaman
Stadion Wijoyo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, kemarin, capres
dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan
pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang berlangsung
dengan cara-cara yang mulia. Untuk itu ia menyarankan kepada
para pendukungnya menghindari praktik-praktik politik yang tidak
baik. Ia juga mengimbau kepada para capres untuk berkompetisi
secara fair dengan menghindari penyebaran fitnah yang merugikan
capres lain.
Menyambut Pemilu 2004, harian Rakyat Merdeka mengungkap Pemilu
2004 sebagai hal yang wajib dikritisi sesuai dengan visinya, “the politics
news leader”. Ketika menurunkan berita utama berjudul “Pemilu Tidak
Akan Serentak: Siapa yang Guoblok” (23 Maret 2004), Rakyat Merdeka
mengutip pendapat Mendagri Hari Sabarno bahwa pelaksanaan Pemilu 2004
di sejumlah daerah bakal tertunda. Pendapat Mendagri oleh Rakyat Merdeka
kemudian ditafsirkan secara ekspositif menjadi “guoblok” (goblok). Tindak
tutur ilokusi Rakyat Merdeka yang bersifat ekspositif ini, agaknya disesuaikan
dengan segmentasi khalayak pembacanya, yaitu kalangan menengah-bawah,
sehingga dengan memilih kata-kata “siapa yang guoblok” diharapkan terjadi
efek perloktuif bagi khalayak pembacanya itu bahwa Pemilu 2004 harus terus
berjalan dan pemerintah jangan bertindak bodoh.
Pernyataan Mendagri Hari Sabarno bahwa sejumlah daerah bakal
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menunda pemilu yang juga berarti Pemilu 2004 tidak bisa dilakukan
secara serentak, mengagetkan sejumlah pimpinan parpol. Wakil Sekjen
PAN Alvien Lee menyatakan, kalau sampai ada pemilu lanjutan berarti
pelaksanaan Pemilu 2004 sudah tidak fair lagi. Bahkan, keabsahannya bisa
dipertanyakan sebab secara psikologis penundaan itu akan memengaruhi
mental para pemilih “Kalau pemilu pada 5 April nanti gagal, harus ada
pertanggungjawabannya baik secara politis dan hukum. Sebab, penundaan
itu tentu akan berdampak pada pemilihan presiden juga. Untuk itu pemilu
harus tetap dilakukan 5 April dan KPU harus sudah siap segalanya. Kalau
ternyata gagal, ya KPU-nya kita gantung bareng-bareng di Monas,” kata
Alvien di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, pemerintah tidak yakin
pada kinerja KPU untuk menggelar pemilu pada 5 April 2004 secara
serentak di seluruh Indonesia. Menurut Mendagri Hari Sabarno, sejumlah
daerah pemilihan bakal menunda pemilu karena belum menerima seluruh
logistik yang dibutuhkan.
Bagi Rakyat Merdeka, kekuatan represif yang otoritarian-militeristik
Orde Baru dan Golkar pun masih layak diberitakan, karena dianggap menjadi
resistensi masyarakat. Oleh karena itu, berkenaan dengan kekuasaan Orde
Baru dan mesin politiknya yang bernama Golkar, fokus Rakyat Merdeka di
dalam berita utamanya berjudul “Wiranto Ngaku Siap Dihukum Mati” (29 Mei
2004) mengedepankan pernyataan Wiranto sebagai capres dari Partai Golkar
di muka sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) di Hotel Milenium, Jakarta, 28 Mei 2004. Pernyataan Wiranto
dikemukakannya berkenaan dengan tudingan bahwa dirinya telah melakukan
korupsi dan telah melanggar HAM dalam kasus Kerusuhan Mei 1998.
Capres Partai Golkar Wiranto mengaku siap dihukum mati bila
suatu kali nanti terbukti melakukan korupsi dalam skala kakap.
Pernyataan itu disampaikan Wiranto di Hotel Milenium, Jakarta,
kemarin. Di saat bersamaan ratusan anggota Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) se-Jabotabek mendatangi Gedung Kejaksaan Agung.
Mereka minta agar Wiranto dijatuhi hukuman karena terlibat
berbagai kasus pelanggaran HAM.
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Pernyataan siap dihukum mati itu keluar dari mulut Wiranto
saat menyampaikan visi dan misinya di sebuah acara yang digelar
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam acara yang
dipandu Ketua Umum KNPI Idrus Marham itu, Wiranto menjelaskan
bila dirinya menjadi presiden, dia akan mendesak lembaga yudikatif
untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. “Jika
hukuman mati itu diterapkan, berarti saya dan Anda sekalian pun
harus siap menerimanya,” kata panglima ABRI terakhir di masa
Soeharto itu. Sementara itu, rombongan HMI dari berbagai kampus,
seperti Universitas Jayabaya dan IISIP, yang menggelar demo di
depan Gedung Kejakgung membentangkan sejumlah poster dan
spanduk. Isinya, berbagai kecaman terhadap Jaksa Agung MA
Rachman yang tak mampu membuktikan keterlibatan Wiranto
dalam kasus Kerusuhan Mei 1998.
Ungkapan Wiranto, “Jika hukuman mati itu diterapkan, berarti saya dan
Anda sekalian pun harus siap menerimanya”, mengesankan tindak tutur ilokusi
yang bersifat komisif, yaitu berjanji bersedia dihukum mati, sekalipun bagi Rakyat
Merdeka diindikasikan sebagai pernyataan lokutif yang tak bermakna apa-apa.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kata-kata yang terdapat di dalam judul berita
bahwa Wiranto “ngaku” (mengaku) siap dihukum mati jika terbukti melakukan
korupsi dalam skala “kakap”. Kata “kakap” itu sendiri adalah tindak tutur ilokusi
yang metaforistik untuk pernyataan “korupsi yang dilakukan dalam skala besar
ibarat ikan kakap”. Di samping mengungkap resistensi masyarakat terhadap
kekuatan Orde Baru dan Golkar, dalam fokus berita utamanya berjudul “Capres
Wanita Haram Dipilih” Rakyat Merdeka (4 Juni 2004) juga menggarisbawahi
bahwa pemimpin wanita itu haram hukumnya. Dengan mengutip fatwa ilokutif
Kiai Sepuh NU Abdullah Faqih, Rakyat Merdeka hendak mendatangkan
efek perlokutif kepada khalayak pembacanya, melalui pembenaran nilai-nilai
ajaran Islam bahwa pemimpin wanita haram dipilih, kecuali negara dalam
keadaan darurat seperti kudeta. Untuk menopang efek perlokutifnya, Rakyat
Merdeka melakukan tindak tutur ilokutif yang ditujukan demi memunculkan
perasaan tertentu, dengan mengutip ucapan lokutif pimpinan Pondok Pesantren
Asshidiqiyah K.H. Noer Iskandar SQ bahwa fatwa tersebut mengandung tujuan
politis dalam rangka menghadang laju capres Megawati Soekarnoputri.
174 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

Kiai Nahdlatul Ulama (NU) kembali bikin kejutan. Sejumlah kiai
sepuh NU kemarin menggelar pertemuan di Pondok Pesantren NU,
Pasuruan, Jawa Timur, Dalam pertemuan itu para kiai sepuh sepakat
untuk menolak presiden wanita. Mereka juga mengharamkan warga
NU memilih capres wanita dalam pemilihan presiden mendatang.
Wasekjen DPP PDIP Jacobus Mayong Padang saat dihubungi
enggan mengomentari. Katanya, dia bukan ahli dalam persoalan
itu. “Sebaiknya Anda tanya sendiri kepada orang NU sendiri
atau kepada Pak Hasyim, karena kami sepakat untuk mengurusi
massa NU diserahkan sepenuhnya kepada Pak Hasyim dan tim
suksesnya,” kata Jacob. PDIP, kata Jocobus, akan berkonsentrasi
pada penggalangan massa di PDIP agar tetap solid mendukung
pasangan Mega-Hasyim. Sementara, massa tambahan di luar NU
dan PDIP akan digarap bersama.
Kelahiran pemerintahan baru melalui Pemilu 5 Juli 2004 oleh Kompas,
Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka dianggap sebagai momentum baru
dalam mengelola masa lalu dengan tujuan meraih masa depan yang cerah. Oleh
karena itu, pemfokusan berita ketiga surat kabar tersebut mengenai Pemilu
2004 tidak dilepaskan dari kesadaran etis ketiga surat kabar tersebut bahwa
pemilu harus terus berjalan, karena fajar baru telah tiba. Dalam konteks ini, baik
Kompas, Media Indonesia, maupun Rakyat Merdeka menempatkan diri sebagai
lembaga sosial yang menguasai “pengetahuan-kekuasaan”, yang oleh karena
itu berkehendak melakukan pendidikan bagi khalayaknya dalam hal berbangsa
dan bernegara. Penempatan diri ini, setidaknya mencerminkan bahwa ketiga
surat kabar tersebut berupaya menjalankan fungsi dasar pers secara sungguhsungguh.
Hubungan antara penempatan diri sebagai lembaga sosial dan tindak tutur
yang dilakukan media massa, agaknya selaras pula dengan istilah “habitus”
yang diperkenalkan Bourdieu (2005). Habitus adalah kondisi penampakan atau
situasi yang habitual, yang dengan demikian hanya ada di dalam, melalui, dan
disebabkan oleh praksis individu dan interaksinya dengan lingkungan; caranya
berbicara, caranya bergerak, dan caranya membuat sesuatu. Dalam kaitan
dengan bahasa, menurut Bourdieu bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami
secara terpisah dari konteks budaya dan kondisi sosial penutur dan mitra
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tuturnya, karena semua tindak tutur merupakan hasil dari dua hal yang bersifat
kausal. Pertama, terdapat “habitus linguistik” yang meliputi kecenderungan
budaya untuk mengatakan hal-hal tertentu atau suatu kompetensi linguistik
yang spesifik dan berkapasitas sosial. Kedua, terdapat “pasar linguistik”
yang berbentuk sanksi dan sensor yang mendefinisikan apa yang tidak boleh
dituturkan atau apa yang boleh dituturkan. Bourdieu yang pendapatnya ini
dipengaruhi oleh pendapat Austin, tampaknya ingin menegaskan bahwa
praktik kebahasaan sebaiknya ditempatkan secara langsung di dalam interaksi
sosial, atau dalam konteks ini dijadikan alat komunikasi politik yang etis, dan
bukan sekadar melihatnya dari segi teknis-linguistik yang hanya merujuk pada
penggunaan titik dan koma belaka, atau merujuk bagaimana menyusun kalimat
yang efektif.
Dengan memfokus pada realitas mengenai bahaya kebangkitan kekuatan
Orde Baru dan Golkar, mengenai ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum dalam
penyelenggaraan pemilu, atau kepesimisan terhadap kinerja calon anggota
legislatif periode 2004-2009, Kompas, Media Indonesia, dan Ralyat Merdeka
menggunakan strategi tindak tutur yang berbeda, sebagai dampak dari “habitus
linguistik” yang dimilikinya masing-masing, sehingga menampilkan perbedaan
pada konstruksi elemen ilokusi dan elemen perlokusi. Melalui pemberitaan
berjudul “Berdamai dengan Masa Lalu”, Kompas (14 Mei 2004), misalnya,
menggarisbawahi tindak tutur perlokusinya bahwa masyarakat hendaknya
dapat membenarkan pentingnya rekonsiliasi di antara tokoh masa lalu dan
masa kini demi proses demokratisasi, seraya menunggu apakah yang dijanjikan
kelima pasangan capres-cawapres dalam kampanye-kampanya mereka dapat
dibuktikan.
Isu rekonsiliasi kembali bergema menjelang Pemilu Presiden 5 Juli
2004. Para kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam bahasa
mereka masing-masing menawarkan isu rekonsiliasi dan bagaimana
berdamai dengan masa lalu. Calon presiden dari Partai Golkar,
Jenderal (Purn.) Wiranto, mengajak masyarakat tidak terjebak
dengan masa lalu. Calon wapres Salahuddin Wahid menggemakan
isu perlunya rekonsiliasi nasional.
Proses rekonsiliasi sejati adalah mengekspose kekejaman, kata
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Uskup Desmond Tutu, yang pernah memimpin Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Setelah tahapan itu dilewati, maka
akan dicapai pemulihan nyata. Rekonsiliasi yang palsu hanya akan
menghasilkan pemulihan palsu.
Sehubungan dengan isu rekonsiliasi, Kompas melakukan tindak tutur
lokusi yang persuasif bahwa tugas kandidat presiden yang mendapat mandat
rakyat pada Pemilu 5 Juli 2004 adalah untuk menyelesaikan masa lalu. Dalam
konteks ini, dapat dipahami bahwa pelbagai pernyataan dapat saja menjadi
benar bukan pada saat berkaitan dengan realitas yang diupayakan dicerminkan
oleh si subjek, melainkan justru pada saat si subjek menggunakan bahasa
dengan benar sesuai dengan tata permainan bahasanya. Walaupun aturan dari
setiap tata permainan bahasa terletak di ruang publik, tidak berarti mudah untuk
mempelajari atau memahaminya. Hal ini dapat dilihat ketika Kompas mengutip
pendapat capres dari Partai Golkar Jenderal (Purn.) Wiranto bahwa masyarakat
tidak perlu terjebak dengan masa lalu. Melalui tindak tutur lokusinya, Wiranto
adalah subjek yang mencerminkan kekuasaan Orde Baru, namun ketika ia
mengatakan “masyarakat tidak perlu terjebak dengan masa lalu” tercermin pula
tindak tutur ilokusinya yang bersifat verdiktif bahwa diperlukan suatu rekonsiliasi
demi keutuhan bangsa. Oleh Kompas, tindak tutur ilokusi Wiranto diharapkan
sekaligus memiliki efek perlokutif karena mengandung nilai kebenaran. Oleh
karena itu, dengan mengedepankan klaim atau pembenaran moral, Kompas
mengutip ucapan Uskup Desmond Tutu bahwa proses rekonsiliasi sejati adalah
mengekspose kekejaman dan setelah itu barulah tercapai pemulihan nyata. Hal
ini berarti, rekonsiliasi yang palsu hanya akan menghasilkan pemulihan yang
juga palsu. Nilai kebenaran yang diupayakan ditonjolkan Kompas memang
berkorelasi dengan pendapat Wittgenstein bahwa nilai-nilai yang terkandung
dalam ungkapan bahasa pada hakikatnya sulit untuk ditentukan secara normatif
dan kuantitatif, mengingat nilai-nilai tersebut berada dalam kehidupan manusia.
Akan tetapi, nilai kebenaran yang berada di balik ungkapan jurnalistik Kompas
setidaknya telah diupayakan dengan menganalogikannya dengan pendapat
Uskup Desmond Tutu, sehingga menjadi normatif bahwa rekonsiliasi yang
palsu hanya akan menghasilkan pemulihan yang juga palsu.
Dalam hubungan dengan hal di atas, Media Indonesia lebih
menggarisbawahi nilai kebenaran yang dilakukan secara ilokutif melalui kinerja
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KPU. Dengan pemberitaan berjudul “Logistik Pemilu Capai Titik Rawan”,
Media Indonesia (15 Maret 2004) menyebutkan bahwa distribusi pemilu
mencakup kotak suara, bilik suara, surat suara, serta perangkat komputer ke
berbagai daerah sudah mencapau titik rawan. Kinerja KPU tentu tidak lepas
dari aturan-aturan formal yang mengikatnya, namun menurut Fearn (2003),
setiap aturan menjadi unsur pokok bagi interpretasi, sehingga titik rawan dan
kesalahpahaman selalu mungkin terjadi.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Smita
Notosusanto dan deputinya Hadar Navis Gumay mengumumkan
peringatan dan kesimpulan itu di Jakarta, kemarin. “Hingga akhir
pekan pertama Maret 2004, sejumlah logistik pemilu belum tiba
di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” kata Smita. Peringatan
dan kesimpulan itu didasarkan pada hasil pantauan Cetro di 605
kecamatan di 10 provinsi di Indonesia sejak pekan terakhir Februari
hingga akhir pekan pertama Maret 2004. Ke-10 provinsi itu Sumatra
Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan DKI Jakarta.
Bertalian dengan fungsi dasar pers, maka suatu ungkapan jurnalistik
berpeluang menimbulkan problem etis. Hal ini, setidaknya tercermin melalui
ungkapan jurnalistik ketiga surat kabar yang telah disebutkan di atas. Akan
tetapi, ketika memberitakan seputar Pemilu 2004, ketiga surat kabar tersebut
justru sama-sama menonjolkan peran etisnya dalam komunikasi politik, yakni
dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat, sekalipun melalui
tindak tutur yang berbeda-beda.
Kesimpulan
Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah simbol pertarungan demi
kekuasaan. Pada satu sisi, kekuasaan muncul dari pemerintah. Pada sisi lain,
kekuasaan juga muncul dari tiga bentuk kejahatan, yakni kekerasan, politik
uang, dan korupsi. Menyikapi hal ini, dibutuhkan komunikasi politik yang etis.
Melalui analisis tindak tutur komunikasi, pemberitaan tiga surat kabar nasional
edisi 2004-2006 khususnya tentang Pemilu 2004 diketahui bahwa media massa
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merupakan alat penyampai komunikasi politik yang etis dalam hal pendidikan
politik masyarakat.
Pada Pemilu 2009, bagaimana keefektifan media massa nasional sebagai
penyampai komunikasi politik, atau sebagai alat penyebar “pengetahuankekuasaan”, sesuai dengan fungsi dasar pers, marilah disaksikan bersamasama.
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Pemerkasaan Wanita dalam
Politik Malaysia
Rashila Ramli

Abstract
In the research of the development of a country, it is found variety roles
played by certain parties. In the 9th Malaysia Plan for National Mission, it was
assumed that every part of society played the role. Women, which were 48.7% of
26,748 millions in 2005, were important human resources for the better society
and country. The royalty role to empower the women in political dimension is
the focus of the research in order to describe the role, position and strategy of
the women in achieving the welfare of society. Through this observation, the
issue of women empowerment can be analyzed in the context of welfare, that
is, a society which gives the opportunity to achieve the optimum potency and
preserve the rights as human being. This study shows that roles of the women
are varied, that is, a well decision maker, not only for the royalty, but also the
women try to empower themselves in any strategy. This strategy is categorized
into two categories, that is, individual level strategy and organization level.
Through these strategies, women can contribute to the better society.
Keyword: Women empowerment.

I. Pengenalan
Akhir abad ke 20 adalah satu masa yang dikaitkan dengan perubahan yang
ketara yang mengimpak berbagai lapisan masyarakat. Perubahan-perubahan ini
termasuklah proses urbanisasi, penghijrahan penduduk, pengeluasan pasaran,
perkembangan sistem pengangkutan, serta penambahan maklumat. Fenomena
ini umumnya dilabelkan sebagai modenisasi dan kemudiannya globalisasi
Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia
rashila@ukm.my
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melanda kebanyakan negara termasuklah Malaysia. Selepas mencapai
kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia yang telah melalui beberapa tahap
modenisasi dari segi pembangunan ekonomi dan sosio-politik yang boleh
dibanggakan, kini mempunyai satu Misi Nasional untuk menjadi negara maju
sepenuhnya pada tahun 2020. Ini adalah selaras dengan Wawasan 2020 yang
telah diperkenalkan pada tahun 1984 oleh Tun Mahathir Mohamed, mantan
Perdana Menteri Malaysia.
Untuk mencapai Misi Nasional yang telah diketengahkan oleh Datuk Seri
Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, setiap lapisan masyarakat
perlu memainkan peranan mereka. Dari jumlah populasi Negara, iaitu 26,748
juta bagi tahun 2005, wanita yang mencapai 48.7%. adalah modal insan yang
penting untuk kemajuan masyarakat dan seterusnya negara (RMK 9). Untuk
memainkan peranan yang sewajarnya, maka, wanita mesti memperkasakan diri
mereka. Ini adalah selaras dengan pembangunan politik di Malaysia yang mana
pencapaian wanita dalam pelbagai bidang sejak kemerdekaan telah diberikan
pengiktirafan oleh kerajaan. Oleh itu, tumpuan perbincangan adalah kepada
usaha-usaha pemerkasaan diri terutamanya dalam dimensi politik.
II. Persekitaran Nasional dan Global
Mulai dekad 1980-an, fenomena yang dikenali sebagai globalisasi pula
telah melanda masyarakat. Fenomena ini merangkumi penyempitan ruang serta
masa, keterobosan sempadan negara disebabkan oleh karenah pelaburan dan
pemasaran global yang didasari neo-liberalisme, peningkatan interaksi yang
merentasi budaya dan etnik, dan seterusnya penyebaran maklumat yang bebas
dan berleluasa. Pemangkin kepada perubahan ini adalah kemajuan yang dicapai
dalam teknologi maklumat. Masyarakat di Malaysia tidak terkecuali daripada
melalui proses globalisasi ini.
Persekitaran era globalisasi ini ialah persekitaran nasional dan global.
Wanita sebagai unit analisis pada umumnya bergerak dalam satu organisasi.
Organisasi yang terkecil adalah sebuah keluarga. Setiap keluarga pula tidak
akan berdiri bersendirian. Setiap keluarga adalah ahli dalam sebuah komuniti.
Komuniti adalah organisasi yang lebih besar yang sepatutnya mempunyai
keupayaan untuk menentukan setiap ahli mempunyai ruang untuk bersuara dan
memainkan peranan masing-masing. Komuniti atau masyarakat yang sejahtera
dan saksama akan memberi peluang kepada semuanya ahlinya untuk mencapai
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potensi masing-masing. Komuniti pula boleh menjadi pemangkin kepada
pembangunan sesebuah negara. Pembangunan negara boleh mencapai tahap
yang lebih tinggi jika wanita dari pelbagai etnik dan lapisan masyarakat diberi
peluang untuk memperkasakan diri mereka.
Di dalam proses globalisasi ini juga, urbanisasi merupakan salah satu
aspek yang telah turut meninggalkan kesan di Malaysia. Pekan-pekan kecil
bertukar menjadi bandar-bandar besar. Rakyat mula berhijrah ke bandar-bandar
untuk memulakan kehidupan yang diharap dapat membawa lebih kebahagiaan
dan kemewahan. Lelaki dan wanita berhijrah ke bandar sama ada bersendirian
ataupun dengan membawa keluarga masing-masing. Pada peringkat ini
muncullah keperluan untuk mengformulasikan strategi-strategi kemandirian
dalam aspek kehidupan yang mencabar dalam persekitaran yang berubah
dengan begitu cepat sekali.
Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat pula adalah ahli kepada
komuniti yang lebih besar, iaitu; komuniti dunia yang bersifat global. Dalam
konteks ini, Malaysia adalah ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
(PBB), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Organization of
Islamic Conference (OIC), dan juga the Non-Aligned Movement (NAM).
Dalam konteks ini, peranan yang dimainkan oleh wanita adalah penting.
Selepas kemerdekaan tanah Melayu pada tahun 1957, wanita pada umumnya
tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran mereka. Perkara ini merentasi
pelbagai etnik di Malaysia. Walau bagaimanapun, keadaan mulai berubah
dengan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971, dan seterusnya
Deklarasi Dekad Wanita oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun
1975. Seterusnya, kerajaan Malaysia telah menggubal Dasar Wanita Negara
pada tahun 1989 dan Pelan Tindakan Wanita Negara pada tahun 1997.
Dalam persekitaran ini dua indikator yang memberi gambaran tentang
pemerkasaan wanita adalah Gender Development Index (GDI) dan Gender
Empowerment Measure (GEM) yang dikeluarkan dalam Human Development
Report di bawah penerbitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). GDI
mengambil kira empat pembolehubah: jangka hayat semasa lahir, kadar celik
huruf, kadar enrolmen dalam tiga peringkat persekolahan, dan jangka jumlah
pendapatan. Sementara itu, GEM pula dikira dengan mengukur partisipasi
dalam sektor ekonomi serta pembuatan keputusan, partisipasi politik dan kuasa
terhadap sumber ekonomi. Jadual 1 menyenaraikan GDI and GEM untuk
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sepuluh ahli ASEAN.
Jadual 1
GDI dan GEM untuk ASEAN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Negara
Malaysia
Singapore
Indonesia
Philippines
Thailand
Brunei
Myanmar
Vietnam
Laos
Cambodia

GDI
0.791
0.691
0.755
0.774
0.702
0.540
0.364

GEM
0.502
0.526
0.462
0.364

Jangka hayat (Umur)
75.6
80.6
68.8
72.5
73.8
79
72.6
55.9
59.8

Sumber: UN, 2005.

GDI dan GEM adalah dua indikator yang mengukur pembangunan
dan pemerkasaan wanita dan lelaki. Semakin tinggi nilai dalam skala 0 -1
semakin baik pencapaian wanita. Dalam konteks ini, Malaysia mencapai
nilai 0.791 bagi GDI, kedudukan tertinggi bagi ahli ASEAN. Sementara itu,
bagi GEM pula, nilai 0.502 adalah nilai kedua tertinggi. Ini menunjukkan
bahawa umumnya wanita di Malaysia mempunyai peluang yang lebih baik
berbanding dengan wanita di rantau ini dalam mengejar pendidikan, peluang
pekerjaan dan juga penjagaan kesihatan. Jangka hayat di masa lahir untuk
wanita Malaysia adalah 75.6. tahun adalah satu indikator yang penting untuk
pengukuran ini.
Walau bagaimanapun, dari nilai GEM yang cuma mencecah 0.502, peranan
yang dimainkan wanita dalam pembuatan keputusan sama ada dalam sektor
ekonomi ataupun politik masih lagi dalam kategori yang boleh diklasifikasikan
sebagai penerima ataupun pembantu. Jika wanita cuma memainkan peranan
sebagai penerima atau pun pembantu, adakah ini bermakna wanita belum
mencapai tahap pemerkasaan yang memberansangkan?
Indikator pemerkasaan yang digunakan oleh PBB mengambilkira tahap
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pendidikan, sumbangan dalam sektor ekonomi dan juga politik. Adakah
ini memcukupi? Dalam penulisan akdemik, terdapat beberapa pemahaman
tentang pemerkasaan. Pemerkasaan yang berteraskan pemikiran liberal akan
memberatkan isu kesamarataan gender (gender equality). Bagi mereka yang
beraliran kontruktivis, pemerkasaan akan ditakrifkan dengan lebih subtantif
lagi iaitu meliputi kesamarataan dan kesetaraan gender yang merangkumi
peluang serta sumber. Peranan wanita meliputi pekerjaan yang berbentuk
produktif dan juga reproduktif. Peranan inilah yang perlu dibincangkan dalam
konteks kerajaan mahupun wanita sendiri berkemahuan untuk memperkasakan
diri mereka dalam bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.
III. Peranan dan Tekanan
Persekitaran yang bermula dari sebuah keluarga di peringkat lokal dan
berakhir di dalam komuniti yang bersifat pluralistik memerlukan ahlinya
untuk memainkan pelbagai peranan. Apakah peranan yang telah dimainkan
oleh wanita? Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan, wanita memainkan
pelbagai peranan. Lima peranan utama yang dimainkan ialah:
1. Penerima (Receiver)
2. Pembantu (Assistant)
3. Pendorong (Motivator)
4. Penggerak (Mover- Agent of Change)
5. Pembuat-keputusan (Decision-maker)
Pelbagai peranan ini adakalanya dimainkan dalam keadaan yang serentak.
Konsep yang dikaitkan dengan keadaan ini ialah multitasking. Kebolehan
untuk melakukan multitasking ini seringkali dikaitkan dengan keperluan atau
keterpaksaan wanita untuk mengimbangkan keperluan keluarga, kerjaya dan
diri sendiri. Dalam konteks Malaysia terutamanya bagi masyarakat Melayu,
konstruksi sosial mengharuskan wanita memainkan peranan sebagai isteri dan
ibu, sementara lelaki dianggap sebagai ketua keluarga. Walau bagaimanapun,
dengan keadaan kehidupan yang memerlukan si isteri juga bekerja, tekanan
amat kuat ke atas wanita untuk menyempurnakan ekspektasi keluarga dan
masyarakat.
Walaupun secara dasarnya terdapat kesamarataan gender, perbezaan
jangka pendapatan di antara lelaki dan wanita menunjukkan satu lagi indikator
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yang bahawa masih terdapat jurang yang luas antara kapasiti pendapatan wanita
dan lelaki. Umumnya, kapasiti pendapatan wanita adalah separuh dari kaum
lelaki. Bagi lima buah negara pengasas ASEAN, jumlahnya adalah separuh.
Bagi ahli yang menyertakan ASEAN dalam masa satu dekad yang lalu, kapasiti
pendapatan adalah agak baik walau pun masih tidak sama. Ini mungkin dikaitkan
dengan persepsi wanita sebagai pembantu penjana ekonomi dan bukan sebagai
penggerak bersama. Sila lihat Jadual 2.
Persepi serta praktis sedemikian tidak menguntungkan mana-mana pihak.
Dalam konteks pembentukan satu masyarakat yang sejahtera dan saksama
peranan wanita sebagai pendorong, penggerak dan pembuat keputusan perlu
diketengahkan dengan lebih ketara lagi. Peranan yang lebih bersifat aktif ini
akan meningkatkan kemungkinan untuk pencapaian Misi Nasional dalam
jangka masa yang lebih singkat.
Jadual 2
Estimated Earned Income (USD) for ASEAN

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estimated Earned Income (USD)
Negara
Wanita
Malaysia
6075
Singapore
16489
Indonesia
2289
Philippines
3213
Thailand
5784
Brunei
Myanmar
Vietnam
2026
Laos
1391
Cambodia
1807

Lelaki
12869
32089
4434
5409
9452
2964
2129
2368

Source: UN, 2005.

Sebelum membincangkan tentang strategi yang boleh diambil oleh wanita
untuk memainkan pelbagai peranan dengan lebih berkesan lagi, adalah penting
kita kenalpastikan cabaran yang dilalui oleh wanita.
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IV. Cabaran dan Anggaran
Wanita terpaksa menangani dan bertindak balas terhadap impak globalisasi
yang terdapat dalam persekitaran lokal, nasional dan global dalam konteks
kerangka gender yang memandu hidup mereka dan juga cabaran-cabaran
baru kepada kerangka tersebut dalam situasi persekitaran mereka yang baru
pula. Pengalaman wanita di Malaysia dalam hal ini kelihatan menunjukkan
perbezaan berdasarkan nilai, tradisi, dan adat resam yang berpunca daripada
perbezaan etnik dan agama. Konstruksi gender yang dipengaruhi oleh adat,
agama dan anggapan tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh wanita
mendatangkan pelbagai cabaran kepada wanita. Walaupun terdapat pengalaman
umum sehubungan kepesatan pembangunan yang dikaitkan dengan globalisasi,
namum tidak-balas pelbagai kelompok wanita ini memperlihatkan juga keunikan
masing-masing. Kepelbagaian dan keunikan ini terdapat dalam pelbagai arena
kehidupan mereka.
Cabaran yang dihadapi oleh wanita terutamanya dalam konteks
globalisasi ini merangkumi pandangan masyarakat terhadap kebolehan dan
kedudukan wanita, kekurangan peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya,
ketidakyakinan diri dalam menguasai teknologi baru, dan kekurangan jaringan
atau sumber kewangan dan juga ilmu. Cabaran-cabaran ini telah lama dihadapi
oleh wanita. Walau bagaimanapun, keadaan bertambah baik kerana peluang
pendidikan serta pekerjaan membolehkan wanita meningkatkan kemandirian
mereka serta memperkasakan mereka dalam untuk meharungi pelbagai aspek
kehidupan.
V. Strategi Pemerkasaan
Strategi adalah perancangan untuk tindakan oleh seseorang individu
ataupun secara berkumpulan. Dalam penulisan ini, pengenalpastian
strategi dilakukan melalui data primer dan sekunder yang telah dikumpul
dari pelbagai sumber. Andaian utama kajian ini ialah kemandirian wanita
boleh dimantapkan melalui kehidupan berorganisasi. Organisasi yang
dimaksudkan ialah organisasi bukan kerajaan dan organisasi politik
Untuk data primer, satu set soalselidik telah diedarkan kepada 360 orang
responden di Bandar Baru Bangi, Selangor dan 300 responden di Taman
Tun Dr. Ismail (TTDI), Kuala Lumpur untuk meneliti dan menganalisis
penglibatan atau tidak keterlibatan wanita Melayu dalam organisasi politik
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dan bukan politik1.
Hasil kajian menunjukkan bahawa strategi pemerkasaan yang digunakan
oleh wanita boleh dikategorikan kepada strategi peringkat individu dan
organisasi. Pada peringkat individu, adalah didapati bahawa kebanyakan wanita
tidak menjadi ahli parti politik. Kebanyakan yang menyertai parti politik hanya
menjadi ahli biasa dan purata 3% sahaja yang pernah memegang jawatan
sebagai ahli jawatankuasa.
Apabila diujisilang, kita dapati status perkahwinan, tahap pendidikan
serta jenis pekerjaan tidak ada kaitan yang kuat terhadap penyertaan parti
politik di kedua-dua bandar. Walau bagaimanapun adalah didapati bahawa
wanita golongan profesional, dalam pentadbiran serta mereka yang terlibat
dalam perniagaan lebih ramai menyertai parti politik. Bagi penyertaan dalam
organisasi bukan kerajaan, jumlahnya cuma 14%.
Berikut disenaraikan sebab responden tidak menyertai NGO:
1. Tidak ada masa (kerja dan keluarga);
2. Tiada maklumat mengenai kewujudan NGO di tempat tinggal;
3. Tidak ada kawan yang menyertainya;
4. Membazir masa kerja aktiviti yang dijalankan oleh persatuan juga
boleh didapati di tempat kerja;
5. Tidak minat dan malas nak terlibat ;
6. Dimonopoli oleh golongan berpengaruh dan kaya serta berkait rapat
dengan golongan politik. Oleh itu ia menghadkan minat golongan
biasa;
7. Membazir duit sendiri seperti yuran, tambang atau minyak kereta
pergi seminar dan lain-lain lagi ;
8. Lebih pentingkan kerja-kerja yang mendatangkan pendapatan seperti
kerja sambilan ;
9. Kehidupan individualistik di bandar menyebabkan individu lebih
banyak memikirkan kehidupan diri sendiri dari aktiviti masyarakat ;
10. Suami tidak mendorong dan tidak memberi kebenaran. Suami lebih
pentingkan responden kepada kerja dan tanggungjawab keluarga;
11. Aktiviti yang statik dan tidak menarik- tidak ada pembaharuan dalam
Kajian ini dikendalikan bersama Prof. Madya Saliha Hassan pada tahun 2003 dalam Projek
Arus Perdana: Strategi-strategi Kemandirian Wanita Melayu Bandar dalam Era Globalisasi.
1
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aktiviti;
12. Tidak ada keyakinan bahawa persatuan boleh membantu dan
membangunkan diri kerana rakan-rakan yang menyertainya juga
tidak menunjukkan perubahan;.
Sementara itu, bagi responden yang menyertai NGO, sebab-sebab yang
diberikan adalah seperti berikut:
1. Ingin mencari pengalaman baru,
2. Mempelajari kemahiran-kemahiran berorganisasi dan berpersatuan;
3. Ingin berbakti kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama;
4. Ingin mendapat maklumat dan segala kemudahan terkini dalam
persatuan;
5. Mencari rakan-rakan baru terutamanya selepas baru berpindah atau
menghilangkan rasa bosan;
6. Terpengaruh dengan keluarga dan rakan-rakan rapat;
7. Tertarik dengan aktiviti-aktiviti dan kejayaan persatuan tersebut;
8. Tertarik dengan matlamat persatuan tersebut;
9. Ia tidak terpengaruh dengan aktiviti dan kepentingan parti-parti
tertentu;
10. Boleh membincangkan tentang masalah-masalah wanita setempat
dan penyelesaiannya;
11. Sebagai saluran atau tempat curahan pendapat serta pandangan kaum
wanita;
12. Membantu dan menaikkan nama wanita di mata kaum lelaki;
13. Ingin mengejar nama di kalangan masyarakat;
14. Kerana publisiti, kecekapan pemimpin dan jentera persatuan dan isuisu yang dibincangkan atau diperjuangkan;
15. Membantu golongan yang susah seperti anak-anak yatim, ahli
persatuan dan bukan ahli apabila menghadapi masalah;
Berdasarkan kenyataan di atas, penyertaan wanita dalam sesebuah
organisasi boleh dilihat sebagai cabaran bagi pihak individu dan juga bagi
organisasi yang inginkan ahli yang aktif. Apabila diteliti dengan lebih dalam
lagi kita boleh membahagikan strategi kemandirian wanita kepada strategi
individu dan strategi organisasi.
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STRATEGIS
Penulisan
Fokus
Kerjaya

Penyeruan
INDIVIDU

Penyertaan
Tak
Eksplisit

ORGANISASI

Parlimen
Bawah
Pokok

Rajah 1: Strategi Peringkat Individu dan Organisasi
Strategi Peringkat Individu
Strategi penulisan
Dua responden yang telah ditemubual memaklumkan bahawa mereka
menggunakan strategi penulisan untuk menpengaruhi pendapat massa mengenai
sesuatu isu yang dianggap penting oleh mereka. Penulisan skrip drama,
penterjemakhan Akta Kanak-Kanak ke dalam bahasa Malaysia, dan pengarangan
teks ucapan orang kenamaan adalah saluran-saluran penulisan yang digunakan
oleh responden dalam menyampaikan mesej-mesej mereka. Contohnya, bagi
responden yang seringkali diminta untuk mengarang teks ucapan, beliau
mengatakan bahawa beliau sentiasa menyelitkan isu-isu keseimbangan gender,
dan pembangunan wanita apabila ada peluang. Menurutnya lagi, ini adalah satu
cara yang wajar digunakan olehnya kerana seringkali ucapan-ucapan yang ditulis
akan didengar oleh pembuat dasar di peringkat nasional. Bagi penulis skrip
drama, beliau pula mempengaruhi pendapat massa melalui ciptaan perwatakan
yang boleh menimbulkan persoalan-persoalan pada minda para penonton.
Strategi Fokus Kerjaya
Pada umumnya, wanita yang menggunakan strategi ini amat berkecimpong
di dalam sesuatu kerjaya. Mereka memberi perhatian yang mendalam kepada
soal kebajikan wanita dalam profesyen mereka. Dalam kes ini, seorang
responden adalah isteri bekas seorang diplomat, sementara seoarng lagi adalah
seorang doktor. Bagi isteri bekas diplomat ini, beliau amat peka tentang hal190 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

hal yang berkaitan dengan profesyen suaminya. Secara tak langsung, beliau
mengambil berat tentang peraturan, akta-akta, norma serta kesan sampingan
yang mengimpak kehidupan diplomat wanita, staf sokongan serta staf tempatan
wanita. Responden ini sanggup mengadakan sisi kaunseling dengan mereka
yang berada di bawah jagaannya. Selain itu, responden juga akan menggunakan
segala pengaruhnya bagi menentukan bahawa isu wanita dalam profesyen
diplomat mendapat perhatian sewajarnya dari pihak kementerian luar. Bagi
seorang doktor pula, beliau bukan sahaja menitik beratkan kesihatan wanita
dan keluarga, tetapi juga sanggup membantu dari segi nasihat perundangan jika
terdapat kes-kes gangguan seksual ataupun keganasan rumah tangga.
Strategi Penyertaan Tak Eksplisit
Bagi sekumpulan wanita bandar, mereka pula mengamalkan strategi
penyertaan tak eksplisit. Mereka mengundi setiap kali pilihanraya; mereka
peka terhadap perkembangan politik; mereka mengetahui kewujudan cawangan
parti politik di kawasan masing-masing; mereka juga mengikuti berita terkini
melalui berita televisyen dan radio. Walau bagaimanapun, mereka tidak mahu
aktif secara nyata melalui saluran politik formal. Sikap non-interference ini
tidak bermakna mereka tidak ada pendirian politik. Sebaliknya, pendirian yang
ada ditegaskan secara implisit kepada kaum keluarga yang terdekat, atau pun
kawan yang rapat. Inilah kumpulan yang dikenali kerana mereka boleh cuba
mempengaruhi sebarang percaturan politik yang telah dirancangkan oleh ahli
politik di arena luaran.
Strategi individu
Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Dalam dimensi politik yang mana terdapat ruang yang luas untuk meningkat
kepenglibatan, wanita boleh memperkasakan diri dengan pelbagai cara. Selain
dari menimba ilmu pengetahuan secara formal dan tidak formal, kecanggihan
teknologi telah membolehkan kita mendapat maklumat dengan cepat dan
banyak. Selain itu, pelbagai kursus dan latihan disediakan oleh pihak kerajaan,
badan bukan kerajaan dan juga komuniti yang boleh membantu wanita untuk
meningkatkan kepekaan gender serta pembinaan jaringan. Carta di bawah
menyenaraikan beberapa strategi pemerkasaan untuk individu:
• Kenalpasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri;
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• Sertai latihan kepemimpinan;
• Pelajari Kemahiran bercakap di ruang awam;
• Imbang keperluan keluarga, kerjaya dan diri;
• Bina Jaringan (keluarga dan rakan);
• Mantapkan Kekuatan Diri atau Dalaman;
• Mantapkan kedudukan kewangan.
• Kenalpasti ruang di mana kebolehan anda boleh dimanfaatkan: PIGB,
Organisasi sukarela;
• Penulisan dalam media;
• Tahu undang-undang keluarga/buruh yang ada implikasi dalam hidup
anda;
• Sertai organisasi politik dan bukan politik;
Strategi Peringkat Organisasi
Strategi “Parlimen Bawah Pokok”
Strategi ini secara visualnya lebih ketara di BBB daripada di TTDI.
Bagi kelompok wanita BBB, kemandirian mereka dikaitkan dengan adanya
kelompok sokongan di mana mereka merasa selesa untuk meluahkan pendapat
dan perasaan tanpa was was. Frasa “parlimen bawah pokok” ini menggambarkan
satu persidangan di mana ahli-ahlinya boleh membincangkan berbagai topik,
dari “apa yang dimasakkan pada hari tersebut” sehingga “apa yang akan aku
lakukan jika aku menjadi Perdana Menteri.” Fenomina ini bukan sahaja berlaku
di bawah pokok, tetapi mungkin boleh bertukar tempat sama ada dari rumah ke
rumah (terutamanya selepas solat asar), usrah ke usrah, serta semasa membeli
ikan dan sayur.
Strategi Penyeruan
Pada umumnya wanita yang seringkali menggunakan strategi ini
mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan keyakinan diri yang tinggi. Mereka
juga sering memegang jawatan penting dalam organisasi bukan politik
umpamanya persatuan ibubapa dan guru, kelab sukarelawan, kelab tempatan
dan sebagainya. Melalui kedudukan yang ada, mereka membuat seruanseruan yang boleh membangkitkan semangat para pendengar untuk melakukan
sesuatu, ataupun sekurang-kurangnya ber “empathy” dengan mereka. Metod
penyeruan seringkali diiringi dengan senyuman yang boleh menawan hati para
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pendengar.
Dalam menggunakan strategi ini, wanita yang giat berorganisasi ini peka
kepada beberapa instrumen antarabangsa yang menjadi garis panduan untuk
kerajaan mencapai piawai dunia dari aspek kemandirian dan pemerkasaan
wanita. Contoh-contoh instrumen antarabangsa ialah Beijing Platform for
Action 1995, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
(CEDAW) (diraktifikasikan oleh Malaysia pada tahun 1995), dan Deklarasi
Putrajaya (2005).
VI. Kesimpulan
Pemerkasaan wanita dalam politik di Malaysia memerlukan perhatian dari
semua pihak. Pelbagai perisian diperlukan dari aspek modal insan, infrastuktur
dan persekitaran yang kondusif. Pelbagai pihak perlu memainkan peranan
masing-masing untuk mencapai objektif tersebut. Wanita adalah salah satu
stakeholders yang penting dalam pembentukan masyarakat. Persekitaran yang
mencabar dan bertukar dengan cepat meningkatkan cabaran yang dihadapi oleh
pelbagai pihak termasuk wanita.
Peranan wanita yang pelbagai, iaitu; sebagai pembuat keputusan,
penggerak, pendorong, pembantu dan penerima adalah diakui oleh masyarakat.
Untuk memainkan peranan dengan baik lima strategi umum telah dikenalpasti.
Strategi pemerkasaan tersebut telah dikelompokkan di bawah dua kategori,
iaitu; strategi peringkat individu dan peringkat organisasi. Melalui strategistrategi ini, wanita boleh menyumbang ke arah pembentukan masyarakat yang
lebih sempurna.
Dalam masyarakat majemuk seperti Malaysia, kepelbagaian budaya dan
agama mempengaruhi peranan yang dimainkan oleh wanita. Wanita berperanan
dalam pelbagai bentuk organisasi dalam masyarakat. Selain dari mengiktiraf
peranan yang dimainkan untuk pembangunan negara, adalah penting untuk
menentukan bahawa dasar-dasar diimpleimentasikan supaya peluang diberikan
untuk wanita memberi input, serta kerajaan atau organisasi mendapat input
bagi menjamin kedudukan semua lapisan masyarakat terutamanya wanita.
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PILKADA DAN DEMOKRASI KONSOSIASIONAL
DI ACEH
TB. Massa Djafar

Abstract:
The MOU Helsinky agreement between the government of Republic of
Indonesia and Aceh people issued Aceh Government Act No. 11, 2006. As a
pluralistic country, it is almost impossible to run the western democracy style
in Indonesia. By using history method, we will find that the Aceh Government
Act No. 11, 2006, contains the Consociational Democracy. The Consociational
Democracy is assumed to solve the democracy dillema which will meet the
need of democratization in the developing country.
Keyword: Consociational Democracy

1. Pendahuluan
Pergolakan daerah Aceh pada akhirnya selesai secara demokratis dengan
ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di antara kedua belah
pihak yang bersengketa, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah
RI. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah Undang Undang Pemerintah Aceh
No.11 Tahun 2006, yaitu otonomi yang luas kepada Aceh. Kondisi ini tentu saja
dapat dimaknai sebagai kemenangan bagi demokratisasi, yaitu menyelesaikan
masalah Aceh tanpa menggunakan kekuatan senjata.
Dalam perpektif pembangunan politik, kesepakatan politik yang dicapai
itu merupakan bagian dari proses pembangunan politik dan demokratisasi. Pokok
masalahnya adalah bagaimana kedua hal tersebut dapat memberikan implikasi
yang luas terhadap sistem politik nasional, khususnya terhadap pembangunan
politik lokal. Secara teoritis, kasus penyelesaian konflik Aceh tersebut dapat
memberikan inspirasi untuk menguji dan mengembangkan konsep teori dalam
Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional
tbmassadjaf@yahoo.com
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konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah ataupun model politik lokal
yang khas di dunia ketiga, khususnya bagi Indonesia.
Selanjutnya, Demokrasi dan Demokratisasi adalah merupakan dua
konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Secara umumnya, demokrasi
menunjukkan pada makna konsep kedaulatan rakyat, sedangkan demokratisasi
menunjukkan pada makna proses perubahan mengarah pada tujuan yang
menguatkan kedaulatan rakyat serta terbangunnya nilai-nilai demokrasi (Rauf,
1997:13). Namun, kedua istilah atau konsep tersebut dapat dibedakan. Pada
umumnya, demokrasi menunjukkan pada makna sebuah konsep kekuasaan
rakyat, atau kehendak rakyat. Dalam pandangan lain, demokratisasi dapat juga
diartikan sebagai proses perubahan politik ke arah yang lebih demokratis, yaitu
ditandai dengan berakhirnya rezim otoriter, pembangunan sebuah rezim yang
demokratis, dan terjadinya pengonsolidasian rezim demokrasi (John Markoff,
2002).
Demokratisasi dapat dicapai melalui pelbagai strategi, misalnya,
perundingan, kompromi, dan perjanjian dengan menempuh prosedur yang
demokratis seperti demonstrasi, kampanye, dan pemilihan umum serta
penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan (Huntington, 1991:212). Dalam
pandangan Mayo (1960:82), demokrasi akan terwujud dalam sebuah negara
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama, menyelesaikan
perselisihan dengan damai secara institusi (institutionalized peaceful settlement
of conflict); kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dengan
menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of
rulers); ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion); keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
(diversity) dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan, serta tingkah laku; kelima, menjamin tegaknya keadilan.
Pandangan teoritis tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan proses
pendemokrasian di tingkat politik lokal. Huntington (1991) menjelaskan,
keberlangsungan demokrasi ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik
yang membentuk sifat proses demokratisasi. Apabila kelompok konservatif
mendominasi pemerintah, sedangkan kelompok radikal mendominasi
kelompok oposan, maka, besar kemungkinan demokratisasi sukar tercapai.
Transisi menuju demokrasi akan lebih mudah dicapai jika kelompok-kelompok
prodemokrasi sama-sama dominan, baik di pihak pemerintah maupun pihak
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oposisi. Perubahan perimbangan tentu sangat bergantung pada sejauhmana
suatu kelompok politik tertentu memiliki kecenderungan pada tiga hal, yaitu
isu-isu demokratisasi, agenda demokratisasi dan faktor kepentingan. Ketiga
faktor ini pula yang akan memengaruhi konsolidasi demokrasi dan status-quo,
konflik dan perpecahan kelompok pembaharu. Faktor yang sangat mungkin
berpeluang memengaruhi jalannya demokratisasi adalah kelompok strategis,
terutama elit politik (Huntington,1991).
Pertumbuhan demokrasi sangat terkait dengan pelbagai masalah
pembangunan politik seperti masalah pelembagaan politik, kestabilan politik,
dan integrasi politik. Pembangunan politik (Political Development) diartikan
oleh Crouch (1982) ke dalam tiga makna, yakni perubahan, perkembangan, dan
pembangunan. Perubahan politik merupakan proses yang biasanya dipersepsikan
hanya sekadar sebagai pertumbuhan lembaga-lembaga dan praktek-praktek
demokratik. Dalam perkembangannya, hal tersebut lebih diasosiasikan dengan
komplesitas, spesialisasi, dan diferensiasi yang semakin melekat pada institusiinstitusi politik dalam masyarakat tanpa adanya pembedaan karakter, baik
demokratik maupun otoritarian. Dengan kata lain, pembangunan politik tidak
sekadar menggambarkan adanya perubahan dan perkembangan, tetapi yang
paling mendasar adalah tujuan dari perubahan atau perkembangan itu sendiri
(Crouch, 1982:8). Pada abad 21, menurut Fukuyama (1996), perubahan atau
perkembangan politik ditandai dengan kemenangan demokrasi. Menurut
Huntington (1991), kecenderungan itu sudah dimulai pada akhir 70-an. Tujuan
perubahan politik kebanyakan negara lebih memilih demokrasi sebagai pilihan
sekaligus menjadi tujuan dari pembangun sistem politiknya. Secara empirik,
pertumbuhan dan jumlah negara yang demokratis meningkat tajam. Diamond
(2002:8), mengatakan bahwa pada 1997 terdapat 117 negara demokratis,
kemudian jumlahnya telah meningkat menjadi 121 negara pada rentang 2002.
Gejala politik yang menarik adalah penerapan demokrasi pada banyak
negara tersebut ditandai dengan keberhasilan membangun sistem politik yang
relatif lebih stabil. Fenomena ini berbeda dengan pertumbuhan sistem demokrasi
yang lahir pada awal 1940-an atau pada gelombang demokratisasi kedua yang
berlangsung singkat (Huntington, 1991). Banyak hal yang menyebabkan negara
demokrasi berjalan secara tidak stabil, misalnya, karena krisis pemerintahan,
antara lain, pertama, tidak adanya akuntabilitas dan rule of law. Keadaan
ini ditandai dengan korupsi yang merajalela, penyeludupan, kekerasaan
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kriminal, personalisasi, kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia; kedua,
ketidakmampuan untuk mengatur pembagian etnis serta wilayah secara damai
dan terbuka; ketiga, krisis ekonomi atau stagnasi yang disebabkan oleh dari
kegagalan menjalankan liberalisasi reformasi ekonomi serta kegagalan dalam
meningkatkan tingkat integritas, kemampuan, dan profesionalisme birokrasi
negara. Masalah ini adalah tantangan sekaligus ancaman pada negara demokrasi
baru di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.
Pandangan teoritis di atas dapat digunakan untuk mejelaskan penyebab
konflik dan ketidakstabilan politik pada masa lalu maupun pada era demokrasi
dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus,
misalnya, munculnya pemberontakan Komunis 1947, DI/TII/ 1952, Permesta
1958, Gerakan Aceh Merdeka, Pemberontakan Rakyat Irian pada 1970-an—
2006. Sejarah panjang konflik antara pusat dengan daerah menjadi sumber
ketidakstabilan politik dan melemahkan integrasi politik di Indonesia. Dan
pandangan teoritis di atas sangat relevan sebagai alat analisis untuk menjelaskan
fenomena politik paska orde baru, dengan demokratisasi sebagai tesis baru bagi
perubahan dan pembangunan sistem politik di Indonesia di masa mendatang,
termasuk pembangunan politik lokal yang demokratik.
Sebagai upaya untuk membangun kembali integrasi politik, setiap negara
melakukan proses pembangunaan politik. Agpalo (1973), salah satu pakar ilmu
politik yang menawarkan konsep pembangunan politik, menjelaskan bahwa
suatu pembangunan politik perlu didahului dengan pembaharuan politik yang
diasosiasikan sebagai suatu proses perubahan dari tingkat otoritas, integrasi
nasional, dan partisipasi popular, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan
politik yang diartikan sebagai suatu proses perubahan dari kurang berkembang
dan berfungsinya peraturan perundang-undangan (rule of law), keberadaban
(civility) dan keadilan sosial (social justice) menuju ke arah kesempurnaan
kualitas dan penegakannya. Dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat
dan lokal, elemen dari pembangunan politik itu menjadi nilai substantif pada
proses demokratisasi politik lokal.
2. Dari Politik Kekerasan ke Jalan Demokrasi
Konflik politik di Aceh dapat dipahami melalui pendekatan sejarah politik,
sehingga dapat ditelusuri apa yang menjadi penyebab konflik berlangsung
dalam waktu yang panjang. Di samping itu, perbedaan budaya politik antara
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Aceh dan Jawa sebagai langgam kekuasaan Jawa sangat mempengaruhi relasi
antara kekuasaan pusat dan daerah.
2.1 Sejarah dan Perbedaan Budaya Politik
Pada abad XV, Kerajaan Aceh Darussalam, di bawah kepemimpinan
Sultan Alaudsin al-Kahrar dan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda Maeukuta
Alam, adalah kerajaan Islam terbesar di Nusantara sampai ke Semenanjung
Malaka, serta kelima terbesar dunia. Penaklukan yang dilakukan Aceh bukan
menjajah suku bangsa lain tetapi untuk melindungi mereka dari penjajahan
Portugis. Pada masa kejayaannya, Aceh sudah menjalin hubungan perdagangan
dan diplomatik dengan negara-negara tetangga, Timur Tengah dan Eropa,
antara lain, dalam bentuk jalinan hubungan dengan kerajaan Demak, Pattani,
Brunei Darussalam, Turki Usmani, Inggris, Belanda, dan Amerika (Hasjmy,
1997:114).
Eksistensi Aceh ketika itu adalah sebagai suatu bangsa dan negara
yang telah memiliki pengaruh atas sebagian wilayah Nusantara dan memiliki
hubungan diplomatik serta perdagangan dengan negara-negara besar di dunia.
Peperangan dengan kolonial Belanda adalah peperangan antar negara. Pada
saat itu, Aceh melakukan peperangan untuk memertahankan kedaulatan
negara, bangsa dan agamanya, bahkan ikut melindungi wilayah negara lain dari
intervensi negara asing. Nilai-nilai historis ini sangat memengaruhi persepsi,
sikap, dan orientasi politik rakyat Aceh dalam hubungan kekuasaan, bernegara,
dan hubungan dengan struktur kekuasaan di luar Aceh.
Kekerasan politik di Aceh mulai berkembang ketika ada usaha kolonialisasi
Barat, yaitu Portugis dan Belanda. Semenjak itu, perang di Aceh tidak pernah
berhenti. Untuk dapat memahami makna kekerasan dalam politik Aceh, kita
dapat menyimak ungkapan Van de Vier, seorang sejarawan Belanda, sekaligus
penulis buku Perang Aceh yang judul aslinya adalah De Acehhoorlog. Dia
mengatakan,“orang Aceh dapat dibunuh, tetapi tidak dapat ditaklukan“ (Pusat
Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977). Ungkapan sejarawan ini merupakan
pengalaman sejarah yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak
berhasil menduduki wilayah Aceh. Lebih lanjut, Van de Vir mengatakan,“tahun
1873 peperangan Belanda di Aceh harus dianggap sebagai peperangan besar
dan dahsyat yang berangsung terus menerus sejak tahun 1873 sampai saat
Belanda mengundurkan diri dari Aceh untuk selama-selamanya dalam tahun
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1942” (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977:26). Oleh karena itu,
Adan (2003:23-26), menyimpulkan bahwa dalam perjalanan sejarah Aceh,
wacana kekerasan pun tidak pernah surut. Dalam perjalanan sejarah, kekerasan
di Aceh seolah matarantai yang tidak pernah putus. Mulai zaman prakolonial
abad 17 dan bahkan jauh sebelumnya hingga sekarang.
Sejak awal, budaya rakyat Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran
Islam dan nilai-nilai heroisme-populisme yang kemudian membentuk identitas
politiknya. Aceh adalah pintu gerbang pertama masuk Islam ke Nusantara.
Penguatan nilai-nilai Islam di Aceh sudah berlangsung lama, sehingga Aceh
dijuluki sebagai Serambi Mekah. Pembudayaan nilai-nilai Islam di Aceh
memiliki kekhasan yang berbeda dengan negeri-negeri lainnya di Indonesia
corak Islam di Aceh mengalami akulturasi dengan nilai-nilai setempat. Wujud
nilai-nilai Islam di Aceh lebih murni daripada di Jawa atau negeri-negeri lain
yang berakulturasi dengan nilai Hindu-Jawa. Hal ini dibuktikan dengan strategi
dakwah para Wali Songo yang cenderung kompromi dengan nilai-nilai tradisi
Jawa, sehingga sosialisasi nilai Islam lebih menempuh jalan evolusi (Nurcholis
Majid, 2001) .
Berbeda dengan penyebaran Islam di pesisir terutama di Jawa Timur dan
sebagian pesisir Jawa Tengah, di pesisir ini nilai-nilai Islam lebih murni karena
disebarkan oleh para pedagang. Daerah pesisir Jawa ini merupakan tempat
kelahiran dari partai-partai Islam modernis seperti Masyumi pada 1955 dan PPP
pada masa Orde Baru, sedangkan budaya Jawa-Hindu sangat dominan di daerah
Jawa Tengah yang merupakan pusat dari kerajaan Jawa --- Keraton Yogyakarta
dan Solo. Di Daerah Jawa Tengah ini yang merupakan tempat kelahiran dari
partai Nasionalis seperti PNI 1955 dan PDI Orde Baru, pada umumnya elit-elit
politik, birokrasi, dan militer berasal dan didominasi oleh etnis Jawa Tengah.
Sepanjang sejarah, partai-partai islam seperti Masyumi dan PPP unggul
di Aceh, sedangkan partai pemerintah (Golkar) pada masa Orba Baru hanya
berjaya pada pemilu 1992. Namun, ketika konflik muncul, Golkar mengalami
kekalahan dan para pemilih beralih kembali ke partai islam PPP. Bahkan, ketika
Pemilu, Amien Rais, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadyah
memperoleh kemenangan di Aceh, sementara itu, di Jawa Tengah, tempat
Amien Rais bermukim justru dia kalah telak oleh Megawati dan Soesilo
Bambang Yudhono dari partai nasionalis sekuler. Fenomena partai politik ini
menggambarkan, dari segi orientasi politik, Aceh dan Jawa memang berbeda.
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Pembenaran tesis ini diperkuat oleh sejarah konflik antara pemerintah Pusat
dengan Aceh yang memiliki perbedaan sudut pandang di dalam melihat sistem
pemerintahan dan relasi kekuasaan antara pusat-daerah (Jakarta-Aceh).
2.2. Beberapa Penyebab Pemberontakan di Aceh
Tradisi dan struktur politik Aceh lebih cenderung bersifat federalistis,
sementara, Jawa cenderung sentralis-feodalis. Budaya Jawa yang feodal ini
paralel dengan struktur kekuasaan Jawa yang sangat hirarkis. Oleh karena itu,
nilai-nilai Jawa tidak kompatebel dengan nilai-nilai demokrasi (Isbodroini
Suyanto, 2002). Struktur dan tradisi Jawa yang sudah berakar dikukuhkan oleh
struktur kekuasaan dan nilai-nilai militeristik. Doktrin ABRI, ideologi Pancasila,
dengan substansi nilai-nilai yang merupakan legitimasi dari budaya kekuasaan
otoriterisme Orde Baru (Richard Robinson, 1982). Konsep kenegaraan
mengarah kepada negara kesatuan (NKRI) sebagai langgam kekuasaan
Hegemonik Jawa dengan Militer sebagai simbol-simbol kekuasaan Orde Baru.
Bahkan, doktrin ABRI dan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4)
banyak menggunakan istilah yang diambil dari bahasa sansekerta Jawa.
Sejak semula, Aceh lebih mengarah kepada federasi. Keunikan Aceh,
baik dari segi historis, budaya, maupun struktur pemerintahan tidak mungkin
diintegrasikan ke dalam format kekuasaan sinkretistik maupun paham
integralistik. Konfrontasi antara pemerintah pusat sejak 1950-an hingga kini
merupakan bukti sejarah yang harus diterima sebagai pluralisme politik dalam
kebhinnekaan.
Alasan mengapa Aceh memberontak, di antaranya, adalah:
1. Memertahankan identitas politik sebagai daerah yang menjunjung tinggi
syariat Islam sebagai landasan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan
politik;
2. Otonomi politik sebagai bentuk power sharing relasi kekuasaan pusatdaerah dan negara-masyarakat;
3. Memertahankan kedaulatan ekonomi dan pembebasan eksploitasi
ekonomi pusat-daerah;
4. Memertahankan harkat dan martabat Aceh yang tinggi terhadap hak
asasi manusia.
Pilar-pilar ini adalah substansi politik Aceh yang secara konsisten
diperjuangkan hingga kini oleh kesultanan Aceh dan para pemimpin Aceh dari
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generasi ke generasi. Hal tersebut dapat dilihat ketika Aceh melakukan protes
yang disampaikan oleh Hasan Tiro kepada pemerintah RI yang substansinya
menyinggung empat point tersebut (Tippe, 2004:34-35). Perbedaan pandangan
dan kepentingan politik yang sama-sama kuat dan keras antara Pusat dan Aceh
menyebabkan tidak bertemunya jalan keluar. Perbedaan pandangan politik ini
memang bukan perbedaan biasa, tetapi perbedaan yang sudah masuk kepada
wilayah konflik ideologi dan kekuasaan. Konflik pemerintah Pusat dan Aceh
dapat dikatagorikan konflik kekuasaan dan ideologi yang menyentuh dimensidimensi prinsipil (Duverger, 1981).
Awal konflik disebabkan kekeliruan pemerintah pusat ketika membuat
putusan pengaturan Aceh ke dalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara,
padahal kedua daerah ini memiliki perbedaan budaya. Negeri Sumatera Utara
yang didominasi etnis Batak pada umumnya beragama Kristen, sementara
Aceh adalah daerah yang masyarakatnya bersandar pada nilai-nilai Islam.
Memori sejarah kejayaan masa lalu menjadi acuan bagi rakyat Aceh di dalam
memosisikan dirinya ke dalam Republik Indonesia. Potensi psikopolitik ini
memang sukar dihilangkan karena sosialisasi nilai-nilai sejarah dari suatu
generasi ke generasi selanjutnya ikut membentuk pandangan dan orientasi
politik dalam hubungan kekuasaan dengan pemerintah pusat. Kebanggaan
diri rakyat Aceh sebagai Kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara menjadi
sesuatu yang tidak logis dan sukar untuk menerima menjadi subkekuasaan
dari Sumatera Utara. Padahal, pada masa kejayaan kerajaan Aceh, sebagian
besar wilayah Sumatera Utara pernah menjadi wilayah dan di bawah pengaruh
kekuasan kesultanan Aceh. Bahkan, pada masa perjuangan kemerdekaan, Aceh
turut memertahankan wilayah Sumatera Utara dari pendudukan Jepang dan
Belanda (Hasjmy, 1997).
Ketidakpuasan rakyat Aceh diperkuat oleh situasi politik Jakarta. Politik
Soekarno lebih condong kepada komunisme dan penafsiran ideologi Pancasila
condong kekiri (baca: El Ibrahimi, 1982:3). Pemberontakan DI/TII adalah
bentuk ketidakpuasaan politik para pemimpin Islam seperti Kartosuwiryo,
Kahar Muzakar yang kecewa karena Indonesia tidak dilandasi oleh syariat
Islam. Ketidakpuasan ini berlanjut dengan munculnya pemberontakan DI/TII
di beberapa daerah, antara lain, Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Pemberontakan Aceh telah membuat pemerintah pusat merespon dengan
kebijakan mengembalikan Aceh sebagai provinsi dengan predikat Daerah
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Istimewa. Di sini, keistemewaan Aceh lebih berupa simbol daripada substansi
politik yang menjadi tuntutan pengakuan dan hak-hak politik yang otonom.
Salah satu bentuk kekecewean rakyat Aceh adalah meletusnya pemberontakan
DI/TII pada 1953. Konflik bersenjata kembali menambah budaya kekerasan di
Bumi Aceh. Penanganan militer oleh pusat telah menimbulkan jatuhnya banyak
korban di pihak rakyat sipil Aceh. Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari para
pemimpin Aceh. Hasan Tiro sebagai salah satu elit DI/TII menyampaikan surat
protes kepada PBB dengan mengatakan bahwa operasi militer tersebut sebagai
genocide. Setelah peristiwa pemberontakan tersebut, meski Aceh berhasil di
stabilkan, namun pada 1976 Aceh kembali bergolak.
Puncak kekecewaan rakyat Aceh yang semula hanya menuntut otonomi
kemudian meningkat memerjuangkan Aceh sebagai wilayah terpisah dari
Indonesia yang dipelopori oleh GAM di bawah pimpinan oleh Hasan Tiro.
Pada 1970-an dan 1980-an, sejatinya, perlawanan GAM belum meluas. Baru
pada 1990-an gerakan GAM baik secara langsung maupun tidak langsung
menunjukkan perlawanan yang nyata. GAM mendapat dukungan dan legitimasi
dari rakyat. Rapat Akbar di Mesjid Baiturachman, kampanye Referendum pada
rentang 2000 yang dilakukan oleh SIRA dihadiri kurang dari 1 juta manusia.
Substansi kampanye adalah memberikan hak kepada rakyat untuk memilih
bergabung dengan RI atau merdeka. Substansi kampanye tersebut mengarah
kepada kesamaan tujuan dengan GAM. Dan realitas ini sekaligus membantah
bahwa GAM tidak mendapat dukungan dari rakyat sebagaimana yang diamati
Nazaruddin Syamsuddin (1983) pada awal 1980-an.
Operasi militer oleh pemerintah pusat secara besar-besaran lebih dahsyat
dari yang terjadi pada 1950-an. Korban di pihak rakyat sipil berjumlah kurang
lebih 20 ribu jiwa. Ekses yang timbul dari operasi militer tersebut berujung pada
pelanggaran HAM yang menimbulkan reaksi negatif dari dunia internasional
dengan menekan pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan kekerasan
militer.
Ketika reformasi bergulir pada 1998, penyelesaian konflik Aceh pun
mulai menuju titik terang yang ditandai dengan proses, antara lain, peradilan
terhadap pelanggar HAM, penarikan pasukan militer, dan pemberlakuan jeda
kemanusiaan. Namun pada masa Megawati, operasi militer ternyata kembali
dilakukan meskipun ketika awal menjadi Presiden RI, Megawati berjanji tidak
akan ada lagi pertumpahan darah di Aceh. Konflik bersenjata telah menguatkan
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budaya kekerasan dan membuat rakyat sipil seakan tidak berdaya. Perlindungan
hak-hak sipil sangat rentan. Setiap kekerasan demi kekerasan selalu memosisikan
rakyat jelata yang menjadi korban. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah pusat telah membawa efek negatif kepada rakyat. Keadaan ini
telah membuat political trust rakyat Aceh berada pada titik terendah. Dalam
kondisi darurat militer, rakyat tidak memunyai harapan dan merasa at home di
rumah sendiri, di NKRI. Sebuah jajak pendapat yang tidak dipublikasikan dan
dilakukan oleh lembaga riset di Bandung menunjukkan sebagian rakyat Aceh
mendukung daerahnya melepaskan diri dari Indonesia.
3. Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Aceh merupakan peristiwa baru
yang memiliki keunikan dalam sistem politik nasional. Dalam kaitan sejarah
politik lokal, Pilkada Aceh memberi pengaruh terhadap partisipasi politik rakyat
mengenai pergantian elit politik lama ke elit politik baru. Melalui Pilkada,
demokratisasi yang terjadi di Aceh telah mendorong para elit politik bersaing
secara sehat sehingga konsolidasi demokrasi justru menunjukan kematangan
dalam berdemokrasi.
3.1. Realitas Politik Menjelang Pilkada
Realitas politik di Aceh di bawah rezim orde baru tidak jauh berbeda
dengan daerah lain, praktek demokrasi rakyat melalui pemilu tidak lebih dari
sekadar pemenuhan legitimasi politik penguasa. Segi perbedaanya mungkin
seperti yang dikemukakan oleh Hasyim (2004), jika di tempat lain pemilu
identik dengan pesta demokrasi, di Aceh, Pemilu 2004 adalah pertaruhan
ideologi, bukan hanya ideologi politik tetapi sekaligus wujud dari sejauhmana
mampu menyenangkan pihak-pihak yang berkuasa, termasuk Penguasa Darurat
Militer di Aceh.
Perkembangan Pemilu pada era reformasi 1999-an, PPP memeroleh 28,8
%, PAN 17,9 %, dan Golkar 15 %. Kemudian pada Pemilu 2004, PPP memeroleh
14.48 %, PAN 15,59 dan Golkar 13,37.(Majalah Tempo, 10 Desember 2006).
Orientasi rakyat Aceh kepada PPP sebagai representasi Partai Islam tetap unggul
walau kemudian pada Pemilu 2004 dikalahkan oleh PAN. Namun, gambaran
umum menunjukkan perolehan suara ketiga partai politik itu menunjukkan
legitimasi partai nasional merosot. Eksistensi PPP dan PAN lebih disebabkan
204 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

karena partai ini diindentifikasi pemilih sebagai partai islam. Realitas politik
ini tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Hasyim, bahwa
kemenangan partai islam di Aceh sebagai ikatan idiologi (islam), tetapi, meski
mengalami kemerosotan, hal itu bertahan secara konsisten hingga pada era
reformasi. Diduga, sisanya rakyat Aceh Golput (tidak memilih), sedangkan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) atau partai nasionalis lainnya tidak pernah
memeroleh suara yang memadai.
UUPA yang memuat Pemilihan Kepala Daerah langsung mungkin akan
dapat menjawab penyebab terjadinya konflik berkepanjangan di Aceh akibat
sistem politik lokal yang selama ini telah mencerabut pemimpin dari akar
sosialnya. Kemunculan elit politik selama orde baru lebih banyak membawa
kepentingan politik pemerintah pusat ketimbang aspirasi rakyat di daerah.
Pemilihan Kepala Daerah di Aceh 2007 merupakan peristiwa yang unik
oleh karena dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA) No.11 Tahun 2006 yang disahkan oleh Presiden RI pada 1 Agustus 2006.
Sedang sumber dari materi Undang-Undang tersebut adalah Nota Kesepahaman
(MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka
yang ditandatangani atas nama Pemerintah RI oleh Menteri Hukum dan HAM
dan atas nama Gerakan Aceh Merdeka oleh Pimpinan GAM dengan disaksikan
oleh Martti Antisaari, Mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis
Management Initiative dan fasilitator proses negoisasi.
Penyelenggaraan Pilkada di Aceh berjalan sangat terbuka, demokratis,
dan aman. Pemilihan umum yang fair itu telah memberikan ruang kompetisi
yang bebas kepada semua kelompok untuk bertarung dan tidak hanya diikuti
oleh kandidat dari partai politik, tetapi juga calon independen. Pelembagaan
politik UUPA yang dilatarbelakangi oleh MOU Helnsiki, merupakan refleksi
dari pelaksanaan integrasi politik sebagai proses yang membuat unit-unit politik
RI dan GAM dapat melakukan hubungan kooperatif antara sesamanya. Hasil
yang dicapai dari kesepakatan MOU serta mekanisme demokratisasi dalam
kaitan Pilkada Gubernur Aceh menunjukkan antusiasme dari rakyat Aceh. Hal
ini ini dapat dilihat dari partisipasi penggunaan hak pilih sebanyak 2.166.013
orang dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.000.600 orang.
3.2. Kemenangan GAM Dalam Pemilu
Dukungan rakyat kepada GAM terlihat dalam jumlah massa yang
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melimpah saat kampanye referendum dan peringatan 1 tahun MOU. Peristiwa
ini membuat hasil Pilkada dapat diduga. Jika saja kandidat Gubernur dari GAM
hanya paket Irwandi Yusuf, maka, hasilnya akan tampak lebih signifikan, sebab,
kandidat paket Humam Hamid dan Hasbi yang dikenal sebagai tokoh penting
GAM juga mendapat dukungan dari kantong-kantong massa rakyat yang
bersimpati pada GAM. Dari hasil perolehan suara masing-masing kandidat
pasangan Irwandi Yusuf dan Mohammad Nazar, maka, calon independen
berhasil mengalahkan kandidat lain yang didukung oleh partai politik nasional
sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Perolehan Suara dalam Pilkada Gubenur NAD 2006
KANDIDAT GUBERNUR
Irwandi Yusuf
Humam Hamid
Malik Raden
Ghazali Abbas
Iskandar Husain
Tamlika Ali
Djali Yusuf

JUMLAH SUARA
786.746
334.484
281.174
165.978
111.553
80.227
65.543
Sumber : Majalah Tempo, 6 Desember 2006.

%
38.20
16.62
13.97
7.80
5.54
3.99
3.26

Keberhasilan Pilkada di Aceh semakin menunjukan bahwa penyelesaian
konflik rakyat Aceh dengan pemerintah pusat melalui jalur politik perundingan
adalah pilihan yang tepat dan demokratis. Kenyataan ini sekaligus menolak
pendapat yang mengatakan bahwa perundingan sebagai suatu pengingkaran
terhadap kedaulatan RI. UUPA karena hasil pilkada merupakan jalan
demokratisasi yang sangat menentukan proses-proses politik selanjutnya,
terutama bagi penguatan integrasi politik nasional maupun terhadap
pembentukan political autonomy Aceh sebagai bentuk keunikan politik dan
demokrasi di Indonesia.
Pembangunan Politik Bagi Konsolidasi Demokrasi
Pembangunan politik adalah proses perubahan politik ke arah sistem
politik demokratis. Demokratisasi akan melalui tahap-tahap perkembangan
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politik yang dipenuhi berbagai tantangan dan kemungkinan dihasilkannya
perubahan politik.
Dalam perpektif Agpalo, proses perubahan politik di Aceh telah
menghasilkan perubahan dari unsur pertama pembaharuan politik pada
tingkat otoritas. Melalui rasionalisasi otoritas yang dimanifestasikan dengan
beralihnya otoritas pada tingkat Kepala Daerah/Gubernur kepada kalangan yang
melancarkan proses menghasilkan pemerintah daerah yang baru. Sementara
itu, unsur kedua pembaharuan politik pada tingkat integrasi nasional juga telah
mengalami perubahan, yakni dengan penandatanganan MOU dan pemerolehan
kemenangan dalam Pilkada telah berhasil merajut kembali tali integrasi
nasional ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal ini, tingkat partisipasi popular
atau pemilihan dalam Pilkada justru mengalami perubahan di luar kebiasaan
dengan adanya calon-calon independen.
Proses politik sejak penandatangan MOU hingga pelaksanan Pilkada yang
berlangsung demokratis, mengisyaratkan konsolidasi demokrasi sebagaimana
yang dikemukakan oleh Huntington (1991) dan Linz (1989), yaitu mendorong
jalannya demokratisasi. Semua elit dan kelompok masyarakat yang berbeda
orientasi dan partai politik pun memiliki komitmen yang sama pada aturan main
dalam Pilkada. Kandidat pihak militer Mayor Jenderal Tamlika Ali dan Mayor
Jenderal Djali Yusuf dapat menerima kekalahan, demikian juga pihak GAM
dari sayap Hasbi, memberikan dukungan kepada hasil Pilkada dan keberhasilan
Irwandi Yusuf.
Meskipun begitu, konsolidasi demokrasi politik di Aceh masih memerlukan
pengujian lebih lanjut, misalnya, pola demokratisasi sebelum pilkada berbentuk
replacement menjadi bentuk transplacement atau transformasi sebagai pilihan
strategis dalam menyesuaikan perubahan politik atau menjaga kepentingan
kolektif rakyat Aceh. Dengan demikian, kekuatan reformis di Aceh tetap dapat
terkonsolidasi sehingga perubahan dapat dilakukan secara sistematis dalam
mencapai tujuan-tujuan perubahan lanjutan dengan meminimalisir ongkos
politik. Dengan kata lain, model tersebut dapat memberikan ruang terhadap
pola-pola penyelesaian konflik politik yang bersifat preventif bukan kuratif,
apalagi represif seperti yang telah dipergunakan selama ini.
4. Pilihan Demokrasi Konsosiasional
Dalam kasus penyelesaian konflik Aceh, tekanan dunia internasional
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telah berhasil mengurangi kedaulatan Indonesia. Kesepakatan Helsinki tidak
hanya menyangkut dua pihak, tetapi melibatkan tiga pihak, yakni negaranegara Uni Eropa. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Indonesia selain
mengakomodasi tuntutan rakyat Aceh yang diartikulasikan oleh GAM dan
lingkungan internasional dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh,
N0.11 Tahun 2006. Tuntutan rakyat Aceh pada butir-butir pasal rancangan
UU Pemerintahan Aceh berisi prinsip-prinsip kedaulatan, yaitu pemegang
kekuasaan tertinggi di Aceh berada pada institusi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), pembagian sumberdaya alam, kegiatan investasi, penentuan
suku bunga, dan batas wilayah Aceh.
Dalam rumusan UU Pemerintahan Aceh, tuntutan yang dipenuhi hanya
pembagian sumber kekayaan alam dan kegiatan investasi. Namun demikian,
pemerintah pusat masih memiliki peluang untuk ikut dalam proses pengelolaan
kedua hal tersebut. Padahal, tuntutan GAM dalam perumusan UU Pemerintahan
Aceh belum dipenuhi secara optimal. Hal ini secara tidak langsung dibenarkan
oleh Wakil Presiden melalui pernyataannya pada sebuah media massa,
yang penting UU Pemerintahan Aceh dijalankan terlebih dahulu. Dan, jika
nantinya terdapat kekurangan, akan diperbaiki di kemudian hari. Fenomena
ini menggambarkan bahwa kelahiran UU tersebut memang sangat dipengaruhi
bargaining dari pelbagai pihak yang pro dan kontra dengan nota kesepakatan.
Dari sudut kepentingan rakyat Aceh, kesepakatan tersebut memang belum
memenuhi rasa keadilan atas pengorbanan rakyat Aceh dalam kepentingan
pembangunan negara.
Padahal dari perspektif kepentingan negara Indonesia, mestinya
demokratisasi adalah pilihan ideal bagi setiap negara yang berkeinginan untuk
melakukan perubahan politik yang lebih demokratis. Namun kekhawatiran
demokratisasi juga dapat membawa malapetaka bagi negara Indonesia yang
banyak memiliki masalah sosial, ekonomi, politik, dan keselamatan sebagai
peninggalan rezim masa lalu. Pengalaman demokratisasi Uni Soviet, misalnya,
telah membawa negeri itu kepada suatu malapetaka, yaitu pecahnya negara Uni
Soviet menjadi negara-negara kecil. Begitu pula yang dialami negara Eropa
Timur, Polandia, dan pengalaman pahit yang juga dialami oleh Indonesia,
yaitu hilangnya Provinsi Timor-Timur. Tekanan dan dilema yang terus
dialami Indonesia adalah sebuah fenomena tarik-menarik antara menegakkan
demokratisasi dengan tetap menjaga integrasi bangsa. Karena, sistem politik
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yang ada sudah tidak memadai lagi untuk mengelola politik dan pemerintahan
yang terpusat di negara Indonesia yang begitu luas. Luas Indonesia hampir
sama jika dibandingkan dengan luas daratan Eropa yang terdiri dari banyak
negara. Sedangkan bentuk negara kesatuan merupakan doktrin harga mati yang
membentuk paradigma sebagian elit politik Indonesia.
4.1. Menuju ke Demokrasi Konsosiasional
Secara teoritis, solusi bagi negara-negara yang memiliki pluralisme sosial,
budaya, dan politik yang tinggi adalah dengan mengetengahkan konsep alternatif.
Sebab, dibanding dengan negara demokrasi Barat, unsur-unsur primordial
sangat kental dalam kehidupan berdemokrasi di negara-negara yang sedang
membangun. Dalam kaitan itu, Afan Gaffar (1994), dengan mengetengahkan
kasus demokrasi di Indonesia menyimpulkan, bahwa demokrasi prosedural
sebagaimana yang berlaku di negara Barat, sulit untuk diterapkan di Indonesia.
Dengan kata lain, pembangunan demokrasi di negara-negara membangun
adalah sebagai demokrasi yang tidak lazim (Uncommon democracy). Pendapat
Gafar merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Arent Lipjhart yang
berhasil merumuskan konsep alternatif sebagai corak demokrasi di negaranegara dunia ketiga.
Konsep alternatif ini harus dilihat sebagai upaya para pakar untuk
menjawab pelbagai keterbatasan dan keunikan sistem politik di negara-negara
yang sedang membangun. Konsep Lipjhart (1996), dapat dikatakan sebagai
suatu kombinasi antara unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi
modern. Konsep ini dibangun atas realitas masyarakat yang pluralis dan multietnik (primordial) dengan mengaitkan keberadaan institusi demokrasi. Konsep
ini kemudian dikenal dengan istilah Demokrasi Konsosiasional (Consociational
Democracy), dengan pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi kelompokkelompok agama, etnik, dan linguistik, adanya otonomi budaya setiap kelompok,
perimbangan dalam perwakilan politik dan rekrutmen pegawai pemerintah dan
perlindungan kelompok minoritas (Lipjhart, 1996 :258-268).
Pada umumnya, ciri-ciri demokrasi yang dikemukakan Lijphart,
dipraktikkan oleh beberapa negara di Asia seperti Malaysia dan Afrika. Dalam
istilah lain, demokrasi konsosiasional juga dinamakan sebagai demokrasi
permusyawaratan atau permufakatan yang lebih mengutamakan nilai
konsensus untuk menjaga keutuhan bangsa yang plural. Bagi bangsa dan
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negara yang sedang membangun, pluralitas sosial dan keragaman budaya yang
tinggi dapat menjadi ancaman dan tantangan yang sangat serius untuk tetap
menjaga integrasi bangsa. Kebebasan di luar kontrol berkemungkinan akan
menimbulkan banyak bahaya bahkan disintegrasi bangsa. Di sisi lain, tuntutan
demokratisasi juga tidak mungkin dielakkan, dan harus mampu memberikan
ruang terhadap kekayaan keanekaragam kehidupan sosial, budaya, dan unit
politik lokal. Tegasnya, model demokrasi konsosiasional dapat dikembangkan
lebih jauh sebagai bentuk pengakuan terhadap politik lokal dengan masyarakat
yang memiliki ciri-ciri kekhususan seperti Aceh. Hampir 80 % isi UUPA
mengangkat kembali struktur pemerintahan Aceh di masa kesultanan, namun
secara fungsional banyak kemiripan dengan pemerintahan demokrasi modern.
Fenomena ini mengukuhkan pendapat, bahwa wujud demokrasi lebih pada
makna substansi dibanding dengan bentuk demokrasi yang pada dasarnya
memang tidak mungkin sama. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang
sejarah, sosial, budaya, politik dan perubahan global bentuk atau model
demokrasi dalam praktiknya bisa berbeda (Chang Hee, 1996).
Otonomi Daerah Aceh dengan mengimplementasikan UU Pemerintahan
Aceh adalah sebagai model sekaligus solusi konflik dunia ketiga dan upaya
penebusan kekeliruan pemerintah pusat di masa lalu. Meskipun hak-hak politik
yang diberikan belum sepenuhnya memasukan butir-butir kesepakatan Helsinki,
kemenangan GAM dalam pemilihan Kepala Daerah Aceh merupakan langkah
maju dalam proses demokratisasi dengan terwakilinya sebagian rakyat Aceh
secara politik yang lebih melembaga. Dari sisi lain, perjuangan politik dari
pihak GAM melalui jalan demokratis akan semakin meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas sistem politik lokal Aceh ke arah pembangunan demokrasi lokal
yang lebih stabil dan maju. Hal ini juga memberi keuntungan bagi pemerintah
Indonesia, yaitu berkurangnya sebagian beban politik, ekonomi, dan krisis
legitimasi dari dunia internasional. Pada asasnya, negara bukan merupakan
satu intitusi penting masyarakat untuk membantu manusia meraih tujuan hidup
yang lebih baik (Singh, 1986), tetapi, untuk mewujudkan masyarakat yang
damai dan sejahtera.
Dengan demikian, pembentukan pemerintahan Aceh seperti yang tertuang
dalam UUPA No.11 Tahun 2006, adalah upaya untuk mencari solusi konflik
politik karena perbedaan dalam kebhinnekaan. Dengan kata lain, fungsi sistem
politik demokrasi adalah suatu tujuan umum untuk mendapatkan keadilan,
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perdamaian dan kehidupan yang baik (Mayo, 1960:245). Karena, tujuan
utama yang ditekankan oleh negara demokrasi yang maju adalah memusatkan
perhatian untuk mencari cara mengurangi sumber-sumber ketidaksamaan
daripada berusaha untuk melaksanakan persamaan itu dalam masyarakat.
Untuk mencapai persamaan itu, pelbagai cara dapat dilakukan dengan jalan
memperluas pendistribusian sumber-sumber ekonomi, posisi, dan kesempatan
kepada unit kekuasaan pada pemerintahan tingkat lokal.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana yang diamanatkan
oleh UUPA No.11/2006, memiliki peran strategis yang tidak hanya dari segi
fungsi legislasi, tetapi sebagai institusi yang memerkuat pelembagaan kedaulatan
rakyat yang representatif. Dari segi fungsi legislasi, DPRA dapat menghasilkan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Aceh, meskipun belum
dapat diketahui Qanun-qanun tersebut, sebagai Rule of Law yang merupakan
unsur pertama dalam pembangunan politik, akan dapat menjamin penataan
penyelenggaraan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur. Demikian
pula peran DPRA terhadap target pencapai hasil-hasil pembangunan yang
langsung dapat menjawab kesejahteraan masyarakat.
Kini, iklim politik di Aceh sangat kondunsif. Dan, karena dipilih secara
langsung, maka, proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah Aceh yang baru akan mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan
masyarakatnya. Hal ini sebagai prasyarat bagi setiap kepala pemerintahan
yang berhasil memenangkan pemilu untuk melangkah lebih jauh dalam upaya
mencapai tujuan kolektif rakyatnya. Keberadaan UUPA semakin memerkuat
proses demokratisasi yang didukung oleh pemerintahan lokal Aceh yang
bercorak demokratis dan terdukung oleh budaya politik rakyat Aceh yang
partisipan dan populis sebagai social capital sehingga mampu membentuk
civil society. Kekuatan ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam relasi
kekuasan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pelembagaan politik rakyat
melalui institusi partai lokal adalah proses penguatan demokratisasi dan
pembangunan di Aceh. Melalui parpol lokal, representasi politik Aceh semakin
menguat dan memberi dorongan ke arah pembentukan budaya demokratis.
Salah satu masalah yang cukup krusial dalam upaya pembentukan sistem
dan budaya demokrasi adalah proses institusionalisasi politik melalui penataan
format kepartaian. Belajar dari pengalaman kehidupan parpol nasional,
setidaknya ada bebera catatan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan
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partai politik lokal di Aceh.
1. Jumlah parpol yang terlalu banyak berarti potensi sumber daya politik
tersebar kebanyak parpol, maka semakin kurang efektif pula dalam
pengelolaan parpol. Kondisi seperti ini sukar terbentuknya parpol
yang kuat dan solit.
2. Jumlah parpol banyak membuka peluang terjadinya pramentasi elit
politik dan sukar dikonsolidasikan untuk keperluan pembentukan
kepemimpinan politik yang solid. Faktor kepemimpinan politik
menjadi faktor penentu bagi kelajutan perubahan dan pembangunan di
tingkal lokal.
3. Jumlah parpol yang banyak juga menimbulkan pemborosan dana
masyarakat dan pemerintah. Ini adalah sebuah paradoks, jika dilihat
dari segi tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang masih
miskin.
Pengalaman negara-negara dunia ketiga, di ara era tahun 50-an termasuk
Indonesia, sistem multi partai (banyak) telah gagal membangun sistem politik
yang stabil. Sayangnya pengalaman buruk masa lalu kini di ulangi oleh para
elit politik. Kualitas demokrasi tidak cukup diukur oleh banyak jumlah parpol,
tetapi bergantung pada kualitas dan format sistem kepartaian yang dibangun.
Pilihan realistik pada penataan parpol lokal, adalah pada sistem parpol yang
sederhana tanpa mengabaikan representasi dan sehingga sistem politik dapat
bekerja secara efektif dan efesien.
KESIMPULAN
Penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah pusat melalui MOU
Helnsinki telah melahirkan suatu konsensus politik berupa UUPA. Peristiwa
ini telah membuka babak baru sejarah politik di Indonesia. Kesepahaman itu
dicapai dalam era demokratisasi yang membuka peluang untuk menggunakan
jalan penyelesaian secara demokratis. Dengan sistem pemerintahan baru yang
diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan kemenangan GAM
dalam Pemilu lokal, maka, akan semakin menguatkan proses pembangunan
dan demokratisasi.
Format politik lokal Aceh yang baru serta pemerintah yang baru merupakan
langkah awal dalam proses pembentukan format politik khas Aceh sebagai model
konsosiasional. Secara struktural, UUPA telah mengakomodasi kekayaan tradisi
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politik Aceh masa lalu. Pelembagaan politik ini telah mengundang partisipasi
politik yang sangat tinggi dalam pelbagai kegiatan politik seperti kampanye,
pemilu maupun sikap kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan jalannya
pemerintahan dan proses pembangunan. Gejala politik ini dapat menjadi modal
politik dalam upaya pembangunan politik dan demokrasi lokal Aceh di masa
mendatang ke arah yang lebih maju. Di sisi lain, dampak politik yang sangat
strategis bagi negara Indonesia adalah terpeliharanya stabilitas politik nasional,
menguatkan integrasi, dan keunikan sistem demokrasi.
Tantangan pemerintah Aceh di masa yang akan datang adalah mencari
cara mengembangkan budaya politik lokal Aceh yang demokratis sehingga
sistem politik baru yang sudah terbangun akan mampu meningkatkan fungsifungsi pemerintahan, terutama sektor pelayanan publik. Di samping itu, perlu
dirumuskan strategi dan kebijakan untuk memercepat pembangunan daerah
guna mengatasi keterbelakangan dalam pelbagai sektor. Jika tantangan tersebut
dapat diantisipasi oleh Pemerintah Aceh, maka, Provinsi Aceh akan menjadi
model politik lokal yang berhasil mengembangkan otonomi daerah (khusus).
Pemerintah pusat secara bertanggung jawab dan terus-menerus memberikan
dukungan bagi kemajuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Aceh, tanpa
memendam rasa curiga yang justru dapat merusak kemajuan yang telah dicapai
bersama.
Penelitian singkat ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi penemuan
sistem politik bangsa yang baru dengan menekankan unsur keberadaban (civility)
sehingga bermakna untuk rakyat yang mayoritas masih miskin, melarat, bodoh,
dan terbelakang. Kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan keterbelakangan
diperkirakan akan terus berlanjut jika kajian-kajian tentang demokratisasi dan
perubahan, integrasi, dan pembangunan politik tidak dilakukan segera secara
berkesinambungan oleh para ilmuan politik bangsa ini.
Bentuk Pilkada 2007 di Aceh telah membuka proses demokratisasi yang
lebih bermakna dan sebagai suatu titik awal bahkan modal untuk menemukan
model demokrasi yang sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan yang sesuai dengan
kehendak para elit politik. Apalagi, keutuhan bangsa ini hanya dapat bertahan
jika semua bentuk konflik-konflik politik yang mungkin masih akan terjadi dapat
diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan bersenjata yang dapat membuka
celah bagi masuknya intervensi pihak-pihak asing. Sementara, dalam rangka
pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia, khususnya politik lokal,
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perlu diperhatikan kearifan lokal dan menguji model demokrasi konsosiasional
ke dalam kehidupan rakyat Aceh yang memiliki tradisi pemerintahan masa lalu
sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan modern.
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PARTISIPASI DAERAH DALAM PENBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL
Moch. Rum Alim

Abstract
Past economic development strategy has amazingly change the economic
structure and reached relatively high economic growth. However, the economic
structure change has been existed only national level, contrasted to relatively
stagnant at regional level, especially region outside Java. This reflects that the
role and participation of regions to national economic development has not
been optimized.
To improve the role and participation of regions to national economic
development, there is no other way to adopt export oriented agro-industry
strategy within the whole area of Indonesia. Central Government has to fully
support the implementation of this export oriented agribusiness promotion
strategy. This will require institution restructuring, such as reorganization of
agriculture department, forestry department, and marine and fishery department
become agriculture agribusiness department, forestry agribusiness department,
and marine and fishery agribusiness department. If this agribusiness oriented
export promotion strategy is implemented successfully, all regions will
optimally contribute the national economic growth, reduce regional economic
development gap, reduce unemployment, and reduce poverty rate.
Keyword: economic development strategy, economic structure, regional economic gap,
reorganization, unemployment.

Pengantar
Awal tahun 1960-an Raul Prebisch berhasil membangun dan menyebarkan
konsep Strategi Substitusi Impor. Strategi ini diilhami oleh suatu kondisi
Pasca Sarjana Program Studi Manajemen, Universitas Nasional
rumalim@yahoo.com
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ketidakseimbangan hubungan antara negara maju (centre) dengan negara
berkembang (periphery). Pola hubungan antara kedua kelompok negara ini
adalah hubungan dominan-tergantung, dimana negara maju pada posisi dominan
dan negara berkembang pada posisi tergantung. Pola hubungan semacam ini
lebih menguntungkan negara maju, yang pada gilirannya semakin memperlebar
kesenjangan ekonomi antara kedua negara. Untuk mempersempit kesenjangan
ekonomi antara negara berkembang dan negara maju, Prebish menganjurkan
agar negara berkembang menerapkan strategi substitusi impor. Substansi utama
dari strategi ini adalah mengembangkan industri manufaktur untuk kebutuhan
pasar domestik dan melindungi barang-barang hasil produksi dalam negeri
dengan berbagai hambatan.
Indonesia termasuk salah satu negara yang mengadopsi strategi ini.
Strategi industrialisasi substitusi impor (ISI) yang diterapkan oleh pemerintahan
Orde Baru terpusat pada pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari sebaran industri
manufaktur, dimana lebih dari 80% industri manufaktur Indonesia berlokasi di
pulau Jawa. Strategi industrialisasi substitusi impor ini diterapkan Indonesia
hingga pertengan dekade 1980. Selama strategi ISI diterapkan Indonesia telah
berhasil mengubah struktur ekonominya, dari struktur ekonomi yang semula
didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi
oleh sektor industri manufaktur. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.
Perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi
yang dicapai Indonesia pada masa itu terjadi pada level nasional; sedangkan
pada level daerah, tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi
tersebut, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Malah strategi yang
diterapkan tersebut, secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi
antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya. Telah terbangun pula pola
hubungan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya dengan pola dominantergantung, sehingga pulau Jawa (sebagai centre) pada posisi dominan dan
pulau-pulau lainnya (sebagai periphery) pada posisi tergantung.
Era otonomi daerah (Otda), sekalipun masih dalam masa awal, hendaknya
menjadi titik balik untuk mengubah pola hubungan dari dominan-tergantung
menjadi pola saling tergantung secara berimbang. Semangat untuk mengubah
pola hubungan antar daerah ini harus dibangun oleh pemerintah pusat dan
daerah, yang disertai dengan upaya-upaya sistimatis dan sungguh-sungguh
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untuk mencapainya. Apabila pola hubungan antar daerah telah berubah menjadi
saling tergantung secara berimbang, maka semua daerah akan memberikan
kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi nasional sembari memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah.
Interaksi Ekonomi Antar Daerah
Interaksi ekonomi antar daerah berlangsung melalui perdagangan antar
daerah. Daerah yang memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut adalah
daerah yang nilai ekspornya lebih besar dari nilai impor. Besar kecilnya nilai
ekspor tergantung pada harga dari jenis barang yang diekspor dan volume
ekspor. Sementara itu, besarnya volume ekspor suatu wilayah tergantung pada
tingkat kebutuhan wilayah pengimpor, baik untuk keperluan konsumsi maupun
untuk keperluan produksi. Besarnya kebutuhan impor suatu daerah untuk tujuan
produksi, tergantung pada seberapa besar keterkaitan (linkages) antara sektorsektor produksi di daerah pengimpor terhadap sektor-sektor produksi di daerah
pengekspor.
Interlinkages, keterkaitan antar sektor antar daerah, menentukan pola
ketergantungan ekonomi antar daerah. Ketergantungan ekonomi antar daerah
dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola. Pertama, pola “dominan-tergantung”
(dependence). Pola ini mempunyai ciri interaksi antara wilayah dominan dan
wilayah yang tergantung, di mana wilayah dominan memperoleh keuntungan
yang lebih besar dalam interaksi ekonomi, bahkan cenderung mengeksploitasi
wilayah yang tergantung untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
lagi. Dengan demikian, pola ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi
antarwilayah yang semakin besar. Kedua, pola “centre-periphery” (konsep
interdependence) dengan sektor industri (moderen) umumnya berada di wilayah
perkotaan sebagai wilayah centre dan sektor primer (tradisional) yang umumnya
berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota sebagai wilayah periphery.
Pola ini menunjukkan bahwa wilayah periphery menghasilkan dan memasok
bahan baku (input) ke wilayah centre, sehingga kemajuan ekonomi wilayah
centre akan menarik kemajuan ekonomi wilayah periphery ke tingkat yang
lebih maju. Hal yang serupa juga terjadi apabila ekonomi wilayah periphery
mengalami pertumbuhan maka permintaan akan hasil produksi wilayah centre
akan meningkatkan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
centre. Pola interaksi semacam ini pun tidak luput dari kemungkinan terjadinya
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kesenjangan ekonomi antarwilayah, manakala nilai tukar (term of trade) sektor
primer semakin rendah. Ketiga, pola yang serupa dengan pola interaksi ekonomi
antara sesama negara industri maju. Pola ini menunjukkan interaksi ekonomi
antarwilayah yang saling menguntungkan secara berimbang.
Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia
Studi empirik yang berkaitan dengan interaksi ekonomi antar daerah di
Indonesia, dilakukan oleh beberapa pihak dengan pembagian wilayah yang
berbeda dan kurun waktu yang berbeda, namun menunjukkan fenomena
kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang kurang-lebih serupa.
Wuryanto (1996) menggunakan model Computable General Equilibrium
(CGE) membagi wilayah studi menjadi wilayah makro Jawa dan wilayah
makro Luar Jawa, dan setiap wilayah makro dibagi lagi menjadi wilayah mikro.
Wilayah makro Jawa terdiri atas tiga wilayah mikro, yakni : Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur. Sedangkan wilayah makro Luar Jawa terdiri atas empat
wilayah mikro, yakni: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya.
Hadi (2001) menggunakan model Interregional Accounting Matrix (IRSAM)
membagi wilayah studi menjadi Kawasan Barat Indonesia (meliputi Jawa dan
Sumatera) dan Kawasan Timur Indonesia. Achjar et el (2003) menggunakan
model IRSAM dengan wilayah studi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
dan pulau-pulau lainnya di Luar Jawa. Sedangkan Alim (2006) menggunakan
model IRSAM dengan wilayah studi Jawa dan Sumatera.
Secara umum, hasil studi empirik sebagaimana disebutkan di atas
menunjukkan bahwa melebarnya kesenjangan ekonomi antar daerah antara lain
bersumber dari hal-hal sebagai berikut :
1. Lebih dari 80 persen industri manufaktur yang didirikan di Indonesia
berlokasi di Jawa dan di Sumatera sekitar 12 - 13 persen dengan
kontribusi nilai tambah yang kurang lebih sama; sedangkan sisanya
yang kurang dari 10 persen (antara 7–8 persen) berada di wilayah
lainnya.
2. Daerah-daerah Luar Jawa pada umumnya mengekspor produk-produk
primer ke Jawa dan mengimpor produk-produk sekunder dari Jawa,
dimana nilai impor daerah Luar Jawa jauh lebih besar daripada nilai
ekspornya. Hal yang demikian membuat neraca perdagangan daerahdaerah Luar Jawa mengalami defisit, sedangkan neraca perdagangan
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Jawa mengalami surplus. Ketimpangan neraca perdagangan ini menjadi
semakin parah manakala harga relatif produk-produk primer semakin
rendah terhadap produk-produk sekunder.
3. Kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi di Luar Jawa sangat
bergantung pada input yang berasal dari Jawa, sedangkan sebaliknya
tidak. Hal ini mengakibatkan efek multiplier yang diterima
perekonomian Jawa atas kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar
Jawa sangat besar, sedangkan sebaliknya tidak. Dengan kata lain spill
over effect yang ditimbuhkan oleh kemajuan ekonomi daerah-daerah
Luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih besar daripada
sebaliknya. Kondisi ini membuat kesenjangan ekonomi antar daerah
menjadi semakin melebar.
Kesenjangan ekonomi antar daerah yang sangat ekstrim akan sangat mudah
menimbukan konflik vertikal maupun konflik horizontal, yang pada gilirannya
akan mengakibatkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh
karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah secara
dini merupakan suatu keharusan, yang berarti menjadi prioritas utama dalam
pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Konsep Local Economic Development dan Penerapannya di Indonesia
Secara konseptual, paling sedikit terdapat 10 teori pembangunan ekonomi
daerah (local economic development). Menurut Maliza dan Feser (1999) ada 10
teori local economic development (LED) sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut ini.
Tabel 1
Ringkasan Teori LED
No
1

2

Teori

Dasar Teori

Dasar Pengembangan

Economic
Ekspor Barang
Peningkatan laju pertumbuhan,
Based		
(komoditas)
penciptaan lapangan
Theory		kerja, dan peningkatan pendapatan		

Staple
Industri berorientasi
Ekspor merupakan kunci
Theory
ekspor		
pertumbuhan ekonomi
							

Sasaran Pengembangan
Merespon permintaan
luar negeri dan multiplier
effect
Peranan modal asing untuk
melayani kebutuhan pasar
internasional
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3

Sector
Pengembangan semua Pengembangan aneka ragam
Theory
sektor ekonomi baik
sektor dan peningkatan
			
primer, sekonder,
produktivitas sektor
							

Peningkatan sektor akan
meningkatkan kebutuhan
dan pendapatan sektor
maupun tersier

4

Lokasi industri (propulsive
industry) merupakan kutup
pertumbuhan (growth pole)

Growth
Industri		
Pole 				
Theory			
					
					
					
No

Teori

Dasar Teori

Industri yang bahan bakunya
berasal dari daerah lain sehingga
pertumbuhan industri semacam ini
selain mendorong ekonomi lokasi
industri juga mampu meneteskan
pertumbuhan ekonomi daerah lain
Dasar Pengembangan

5

Sasaran Pengembangan

Regional
Perdagangan antar
Peningkatan pendapatan per
Concentration daerah dan antar
kapita		
and Diffusion industri				
Theory					
							

Spread and back-wash effect
(Myrdal) atau terjadinya
penetesan perkembangan
dan efek polarisasi
(Hirchman)

6

Peningkatan tabungan untuk
mendukung investasi dan
pembentukkan modal

Newclasiccal Agregat ekonomi
Peningkatan laju pertumbuhan
Growth
wilayah		
ekonomi per kapita
Theory					

7

Interregional Faktor harga dan
Peningkatan pertumbuhan
Trade		
kuantitas komuditi
ekonomi dan peningkatan
Theory			
konsumsi		
							

Penyesuaian harga akan
memberikan keseimbangkan
pada harga, kualitas, dan
efek-efek lainnya

8

Product
Cyrcle
Theory

Kreasi baru akan terus muncul

Produk baru dan inovasi

9

Enterprenership Fungsi dan peranan
Theory
pengusaha

Ketahanan dan diversifikasi

Proses inovasi

Pembangunan berkelanjutan
melalui produk-produk baru,
inovasi, dan spesialisasi

Mengikuti pola permintaan
dan flesibel

Produk baru akan
maturing kemudian
usang

10 Flexible
Struktur industri
Specialization			
Theory			

Sepuluh teori tersebut di atas sesungguhnya telah popular dikalangan pakar
ekonomi regional (regional economist) dan regional planner di Indonesia. Sedikit
banyak teori-teori tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam kebijakankebijakan pembangunan ekonomi masa lalu (Repelita) dengan basis wilayah
(regionalisasi) berupa provinsi atau gabungan provinsi (Wilayah Pembangunan
Utama/WPU). Penggunaan basis wilayah provinsi atau gabungan provinsi
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memang dimungkinkan dalam mekanisme dekonsentrasi ketika itu. Disamping
itu, pernah pula menerapkan teori pembangunan ekonomi daerah berbasis
wilayah gabungan kota dan kabupaten yang berciri “Nodalitas” yang disebut
dengan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hanya saja penerapannya tidak
secara utuh memilih satu teori atau kombinasi dari berbagai teori, dan dalam
rencana aksinya (action plan) lebih didasarkan pada presepsi kebutuhan daerah
dan bukan pada realitas kebutuhan dan potensi daerah.
Bukan rahasia lagi bahwa pola perkembangan ekonomi nasional tidak
terfokus, sehingga berimbas pada pengembangan ekonomi daerah yang juga
tidak terfokus. Tidak terfokusnya pengembangan ekonomi nasional maupun
LED juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan institusi, baik pergeseran
dari Dekonsentrasi menjadi Desentralisasi, maupun pergeseran fungsi-fungsi
pada institusi pemerintahan Pusat. Selain itu, juga diwarnai oleh munculnya
paradigma-paradigma baru yang dianggap sebagai solusi, seperti misalnya:
pendekatan partisipatif, pro bottom up planning, rural-urban linkages, program
pengentasan kemiskinan, good governance, pengembangan usaha kecil dan
menengah (UKM), serta pendekatan investasi dan kereksadanaan (obligasi,
borrowing system, sekuritisasi aset) dan lain sebagainya.
Berbagai paradigma tersebut, atau mungkin bisa disebut sebagai
Schools of Thought saat ini, diikuti oleh berbagai sponsor seperti dari UNDP
(Partnership for Local Economic Development), World Bank (City Development
Strategy), ADB (Sustainable Capacity Building for Decentralization), USAID
(Performance Oriented Regional Management Project), dan Bantuan Bilateral
lainnya seperti GTZ, JICA, CIDA. Berbagai program yang diselenggarakan
oleh pihak sponsor sebagaimana disebutkan, berjalan sendiri-sendiri, tidak
saling terkait dan tidak saling mendukung menuju pada sasaran-sasaran LED,
bahkan cenderung acak satu sama lain. Semua ini menengarai tidak adanya visi
yang sama terhadap pengembangan ekonomi nasional, khususnya LED, dan
dengan sendirinya tidak adanya strategi untuk dipakai sebagai “payung” dari
semua upaya yang ada.
Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
Perekonomian daerah adalah ekonomi terbuka. Ini berarti bahwa aktivitas
ekspor-impor terjadi dalam perekonomian daerah.��������������������
Ekspor-impor dalam
pengertian ini mencakup jual-beli barang dan jasa dari satu daerah ke daerah
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lain, disamping dari dan ke negera lain. Tenagakerja yang berdomisili di suatu
daerah, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari daerah lain termasuk dalam
pengertian ekspor. Ekspor-impor antar daerah dalam satu negara tidak pernah
mengalami hambatan (barrier) apapun seperti yang dikenal dalam perdagangan
antar negara (hambatan tarif dan non-tarif).
Sejalan dengan Konsep Basis Ekonomi, kegiatan ekonomi daerah dapat
dikelompokkan ke dalam dua sektor, yakni sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar
daerah (ekpor barang dan jasa). Sedangkan sektor non-basis adalah semua
kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal. Dari
sudut pandang sektor non-basis, aktivitas sektor produksi meningkat kalau
permintaan output (demand) meningkat. Sementara itu, permintaan terhadap
hasil-hasil produksi tersebut tergantung pada pendapatan masyarakat setempat
dan pendapatan masyarakat lokal tergantung pada permintaan input oleh sektor
produksi setempat. Dengan demikian, sektor non-basis terikat terhadap kondisi
pendapatan masyarakat lokal, sehingga ekonomi daerah tidak bisa berkembang
melebihi pertumbuhan alamiah daerah (tidak bebas tumbuh).
Sementara itu, dari sudut padang sektor basis, permintaan output sektor
produksi tidak hanya terbatas pada permintaan lokal tetapi juga oleh permintaan
daerah lain (ekspor). Konsep Basis Ekonomi beranggapan bahwa permintaan
terhadap input hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap
output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non-basis (lokal).
Permintaan terhadap produksi sektor non-basis hanya dapat meningkat apabila
pendapatan lokal meningkat. Namun, peningkatan pendapatan lokal ini akan
terbatas apabila perekonomiannya hanya mengandalkan pada sektor nonbasis. Sedangkan suatu perekonomian yang mampu mengembangkan dan
meningkatkan sektor basis maka sektor basis akan mendorong sektor non-basis
sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi peningkatan pendapatan
lokal yang hanya mengandalkan sektor non-basis. Dengan demikian, ekspor
daerah (regional) merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdapat dua
strategi yang menonjol, yaitu: strategi industriliasasi substitusi impor dan
strategi promosi ekspor. Strategi industriliasasi substitusi impor berorientasi
pada pasar lokal (dometik), yang disebut juga inward looking strategy,
sedangkan stategi promosi ekspor disebut outward looking strategy. Negara226 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008
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negara berkembang yang menerapkan inward looking strategy berakhir dengan
kegagalan, termasuk Indonesia (meskipun pada dekade 1980 beralih ke strategi
promosi ekspor, namun basis industrinya masih lemah). Sedangkan negaranegara berkembang yang menerapkan outward looking strategy mencapai
suskses dalam pembangunan ekonominya, seperti Taiwan, Korea Selatan,
Thailand, dan Singapur.
Dalam perdagangan dunia pasca GATT, negara-negara yang menikmati
bagian terbesar dari keuntungan global adalah Amerika Serikat, Masyarakat
Ekonomi Eropa, Jepang, dan Cina. Cina tidak tergolong ke dalam negaranegara industri maju, namun dapat menikmati bagian terbesar dari keuntungan
global bersama-sama dengan negara-negara industri maju. Hal ini terjadi karena
Cina memiliki agroindustri yang cukup kuat disamping industri ringan lainnya,
yang produk-produknya telah memasuki pasar dunia. Thailand juga menikmati
keuntungan global karena agroindustrinya juga kuat.
Setelah melihat kegagalan strategi pembangunan yang diterapkan
Indonesia pada masa lalu, Saragih (1999) menganjurkan agar membangunan
masa depan ekonomi Indonesia melalui pembangunan agribisnis. Anjuran ini
didasarkan pada empat alasan pokok, yakni :
1. Indonesia memiliki potensi yang amat besar untuk mengembangkan
agribisnis karena memiliki sumberdaya agroklimat dan keanekaragaman
sumberdaya hayati yang sangat besar dan terlengkap di dunia. Selain
itu, potensi pasar juga besar, baik pasar domestik maupun pasar
internasional,
2. Agribisnis pada dasarnya merupakan pemberdayaan keanekaragaman
ekosistem yang terdapat di setiap daerah, sehingga pembangunan
agribisnis tidak lain adalah pembangunan ekonomi pada setiap
daerah,
3. Teknologi produksinya memiliki variasi yang sangat luas, mulai dari
padat karya (labor intensive) sampai pada padat ilmu pengetahuan
(knowledge intensive), sehingga mampu mengakomodasi tenagakerja
dari berbagai jenjang dan latar belakang pendidikan,
4. Pembangunan agribisnis yang berbasis sumberdaya lokal tidak terlalu
menuntut pembiayaan dengan utang luar negeri yang besar, bahkan
dapat menghasilkan devisa dan memupuk cadangan devisa.
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Dengan demikian, apabila agribisnis dibangun dengan baik dan
sungguh-sungguh akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, serta
meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di setiap daerah.
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah (local economi
development) adalah neraca perdagangan daerah. Dengan demikian,
pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan yang berpusat (fokus)
pada perbaikan neraca perdagangan daerah (minimal tidak defisit).
Daerah-daerah yang mengalami defisit neraca perdagangan adalah daerahdaerah yang ekspornya didominasi oleh komoditas primer dan input industri
pengolahannya sangat tergantung pada impor. Dengan demikian, perbaikan
neraca perdagangan daerah hanya dapat ditempuh melalui perubahan struktur
ekspor dan struktur impor daerah. Upaya untuk mengubah struktur ekspor
daerah berpangkal pada upaya meningkatkan nilai ekspor barang-barang yang
sudah terolah melebihi nilai ekspor barang-barang primer. Sedangkan upaya
untuk mengubah struktur impor daerah berpangkal pada upaya mengembangkan
industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Ini berarti bahwa perubahan
struktur ekspor-impor daerah baru akan terjadi manakala daerah-daerah
berhasil mengembangkan agroindustri yang berorientasi ekspor. Dengan
demikian, strategi pembangunan ekonomi daerah yang relevan adalah Strategi
Agroindustri Berorientasi Ekspor.
Strategi pembangunan ekonomi daerah ini akan memperoleh tenaga yang
besar apabila pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh berupa
penataan ulang strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan ekonomi
nasional yang relevan adalah Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis.
Agribisnis menurut definisi David dan Goldberg (dalam Saragih, 1999)
adalah :
”the sum total of all operations involved in the manufacture and
distribution of farm supplies, production on the farm and storage;
processing and distribution of farm commodities and items made
from them”.
Agribisnis merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem
saprotan (penyediaan sarana produksi pertanian), subsistem budidaya, subsistem
agroindustri, dan subsistem pemasaran. Penerapan konsep agribisnis hanya
akan dapat memberikan hasil optimal apabila keseluruhan subsistemnya telah
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terintegrasi padu ke dalam satu wadah. Oleh karena itu, apabila pemerintah
pusat telah berketetapan memilih Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis
sebagai strategi pembangunan nasional, maka salah satu langkah yang mesti
ditempuh adalah melakukan reorganisasi pada departemen teknis. Reorganisasi
�������������
yang dimaksud adalah merubah nama dan fungsi Departemen Pertanian,
Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi
Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan
Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Tentunya fungsi dan peranan
dari sejumlah departemen yang terkait akan mengalami perubahan, yakni :
subsistem agroindustri dan subsistem pemasaran yang selama ini berada pada
departemen-departemen lain, mesti dipisahkan dan diintegrasikan kepada
ketiga departemen yang disebutkan di atas.
Apabila Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan
baik, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah akan tinggi dan merata di seluruh
wilayah. Dengan demikian, perekonomian daerah-daerah akan memberikan
akan memberikan konstribusi secara optimal kepada pertumbuhan ekonomi
nasional. Selain itu, kesenjangan ekonomi antar daerah bisa diminimumkan,
meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan
ekonomi masa lalu telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah
semakin melebar. Konsentrasi industrialisasi di beberapa daerah di pulau Jawa
ternyata tidak mampu menarik/menghela (driven) ekonomi daerah-daerah lain
(sebagai periphery) ke arah yang lebih maju. Bahkan membuat kesenjangan
ekonomi antar daerah semakin melebar.
Selain itu perubahan struktur ekonomi nasional pada masa lalu tidak
mengakar pada perekonomian daerah, terutama daerah-daerah Luar Jawa. Ini
berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebagai buah dari perubahan
struktur ekonomi nasional tidak dikonstribusikan secara optimal oleh
perekonomian daerah.
Sudah tentu untuk meningkatkan peranan daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sistimatis melalui
penerapan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di tingkat daerah dan
Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis di tingkat pusat.
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Demikian pula halnya untuk mendukung keberlangsungan Strategi
Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis diperlukan adanya reorganisasi pada
departemen teknis, yakni mengintergrasikan subsistem-subsistem agribinis ke
dalam departemen yang relevan.
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Meningkatkan Peranan Usaha Kecil dan
Menengah Melalui Rekonstruksi Strategi
Industri
Djaimi Bakce

Abstract:
In general, SMEs has been contributing the employment absorption
significantly but not to GDP and export of Indonesia. During the economic
crisis, the role of SMEs in absorbing labor force was increased, on the other
hand the role of large scale enterprises was decreasing. By comparing to the
same case in Malaysia, it is hoped that economic development strategy through
integrating SMEs and large scale enterprises can immediately be implemented
in order to eliminate the coordination failure.
Keywords: SMEs, coordination failure.

1. Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia: Perspektif Sejarah
Pada masa awal kemerdekaan di bawah pemerintahan Presiden
Soekarno (1945-1966), pembangunan ekonomi Indonesia cenderung pada
sistem ekonomi sosialis. Otoritas dan implementasi pembangunan ekonomi
berdasarkan pada
��������������������������������
model perencanaan terpusat yang
�����������
kaku. Hanya
��������������
sedikit
kesempatan yang diperoleh untuk berpartisipasi dalam perekonomian global.
Indonesia mengandalkan minyak dan sumberdaya kehutanan untuk melakukan
pertukaran internasional. Pada masa pemerintahan ini, pencapaian lainnya
adalah pengembangan sumberdaya manusia, namun masih terfokus hanya di
Pulau Jawa.
Sejak pelimpahan kekuasaan dari pemerintah Presiden Soekarno ke
Presiden Soeharto pada 1966, pembangunan ekonomi Indonesia berkembang
pesat. Pandangan pembangunan ekonomi berubah menjadi berkiblat ke
Pasca Sarjana Program Studi Manajemen, Universitas Nasional
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Barat sehingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian global
terbuka lebih luas. Model perencanaan pembangunan yang sentralistis masih
dilanjutkan, yang dikenal dengan Program Perencanaan Pembangunan 5 tahun.
Dan hasil yang dicapai dengan menerapkan serta melaksanakan berbagai
program dan kebijakan patut dipuji. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan
Tim Ekonomi yang kuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Lebih jauh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pada awal
pemerintahannya pembangunan ekonomi menerapkan inward-looking strategy.
Di samping mengandalkan sumberdaya minyak, pembangunan ekonomi melalui
pengembangan sektor pertanian juga dilakukan dengan baik. Melalui Program
BIMAS, Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi pertanian, khususnya
beras, yaitu dengan tercapainya swasembada beras pada 1984. Pada masa
ini, kondisi perekonomian Indonesia cukup baik. Hal ini diperlihatkan oleh
pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6-7 persen per tahun, inflasi terkendali,
dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing stabil.
Selama 1970-an, Indonesia menggeser strategi kebijakan dasar
pembangunan ekonomi dari inward-looking strategy kepada outward-looking
strategy. Perubahan struktur ekonomi yang mendasar terjadi melalui penyesuaian
struktural terhadap perekonomian eksternal. Akita (1991) menyatakan bahwa
kejadian-kejadian yang responsif mengubah struktur perekonomian Indonesia,
meliputi: Pertama, oil shocks yang terjadi 1970-an dan awal 1980-an; dan
kedua, pemerintah melakukan devaluasi rupiah pada periode tersebut.
Pada 1978, pemerintah Indonesia kembali memutuskan untuk
mendevaluasi rupiah terhadap dolar sebesar 50 persen (dari Rp 415,- ke Rp
625,-) dengan harapan bahwa devaluasi akan membantu mengubah struktur
ekonomi ke ekspor produk-produk industri dan non minyak. Devaluasi pada
1978 dan dilanjutkan dengan devaluasi pada 1983 dan 1986 yang sejalan
dengan kebijakan pendukung seperti deregulasi dan privatisasi, diharapkan
berhasil mengubah struktur industri yang berorientasi ekspor dan memerbaiki
sektor industri agar lebih kompetitif.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sejak 1970 perekonomian
Indonesia mengalami perubahan struktural yang mendasar melalui penyesuaian
struktural terhadap perekonomian eksternal. Tetapi, sejak 1980 terjadi perubahan
yang signifikan dalam struktur produksi dan perdagangan karena jatuhnya
harga minyak secara gradual. Kekuatan perekonomian Indonesia bergeser dari
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inward looking strategy berdasarkan ekspor minyak menjadi outward looking
strategy berdasarkan ekspor industri (Akita, 1991; Dumairy, 1996; Saleh et
al., 2000). Strategi pengembangan industri yang diterapkan adalah importsubstitution industrialization strategy (ISI), dengan harapan mengurangi
bahkan menghilangkan ketergantungan terhadap impor barang dari negara
maju dan selanjutnya dapat mengeskpor barang-barang tersebut. Pada akhirnya,
strategi ini diharapkan agar Indonesia dapat cepat mencapai tinggal landas dan
memersempit kesenjangan dengan negara-negara maju.
Perkembangan perkonomian Indonesia selanjutnya dapat diamati pada
periode menjelang krisis dan saat terjadinya krisis ekonomi. Berdasarkan aspek
sektoral, periode menjelang krisis ekonomi (1987-1996) telah terjadi perubahan
struktural yang signifikan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) data 1997 ada empat sektor yang menduduki peringkat pertama
sampai keempat dalam memberikan kontribusi terhadap PDB pada 1987, secara
berturut-turut adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian,
pada 1996 telah terjadi perubahan posisi yang drastis. Pada tahun ini yang
menduduki peringkat pertama adalah sektor industri pengolahan, diikuti sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor pertambangan dan
penggalian. Perubahan struktural ini dinilai positif, karena tingkat pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada waktu itu mencapai 8 persen dan inflasi berada pada
level di bawah dua digit.
Pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia yang tinggi ternyata tidak
mampu membendung gejolak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan
1997. Kondisi ini sangat mengejutkan karena perekonomian Indonesia collaps
ketika pertumbuhan ekonomi baru saja mencapai level yang tinggi. Berbagai
perdebatan dari ekonom tentang penyebab collaps-nya perekonomian Indonesia,
pada umumnya menyatakan bahwa hal ini terjadi karena penerapan strategi
ISI yang memberikan kemudahan secara berlebihan kepada usaha-usaha skala
besar.
Menurut Krugman dan Obstfeld (1991) negara-negara yang menerapkan
stategi ISI tidak menyebabkan negara-negara tersebut menjadi lebih maju bahkan
menyebabkan stagnasi pendapatan per kapita. Menurut Arief (1998) dan Basalim
et al. (2000), kegagalan negara-negara yang sedang berkembang termasuk
Indonesia, dalam meningkatkan perekonomiannya dengan menerapkan strategi
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ISI adalah: Pertama, pengembangan industri substitusi impor dijalankan dengan
melakukan proteksi pemerintah yang berlebihan berupa pemberian fasilitas
kredit, fiskal dan perlindungan tarif. Hal ini membawa konsekuensi berupa
kondisi pasar yang tidak sehat, harga yang terlalu tinggi, mutu barang rendah
dan timbulnya praktik-praktik monopoli atau sejenisnya. Kedua, industri yang
dikembangkan cenderung bersifat padat modal, sehingga peranannya dalam
penyerapan tenaga kerja sangat kecil. Di samping itu, pengembangan industri
padat modal ini menyebabkan industri kecil dan menengah sejenis yang padat
karya kalah bersaing, sehingga tingkat pengangguran pun jadi bertambah.
Ketiga, industri substitusi impor bersifat inward-looking dalam memasarkan
produknya dan outward-looking dalam permintaan input, implikasinya,
multiplier effects yang ditimbulkan sangat kecil.
Keempat, pengembangan industri ini cenderung menguras devisa
negara guna mengimpor bahan baku atau penolong dan barang modal yang
diperlukan, di sisi lain, karena kualitas yang relatif rendah, maka, produkproduk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk-produk sejenis dari
negara lain. Kelima, apabila produk-produk industri ini di ekspor, maka,
devisa yang diperoleh negara-negara sedang berkembang sangat kecil. Hal ini
disebabkan produk industri yang dihasilkan merupakan subcontracting exports
dari perusahaan asing kepada afilisasinya di negara lain. Selanjutnya, Arief
(1998) menyatakan bahwa ISI banyak mengandung produksi barang-barang
mewah untuk konsumsi kalangan berpendapatan tinggi yang nilai produksinya
dibandingkan dengan nilai produksi barang-barang kebutuhan rakyat tidak
proporsional dengan jumlah penduduk berpendapatan tinggi. Produksi barangbarang mewah yang diiringi dengan bekerjanya demonstration effects telah
menimbulkan consumption liberalization.
Tambunan (2002) menyatakan, terutama pada masa krisis ekonomi,
maka, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki tingkat kompetisi yang lebih
baik daripada usaha besar (UB), Pangsa output usaha besar terus mengalami
penurunan, yakni dari 62.0 persen pada dekade 1996 menjadi 45.7 persen pada
rentang 2000. Penurunan yang drastis terjadi pada saat krisis ekonomi, yakni
sebesar 58.4 persen pada 1997 menjadi 49.8 persen pada 1998. Sementara itu,
pangsa output usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM), masing-masing
mengalami peningkatan dari 17.7 persen dan 20.3 persen pada 1996 menjadi
29.0 persen dan 25.3 persen pada rentang 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa
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UK dan UM memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih baik dari
UB.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah
(UKM) merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap gejolak krisis
ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi
Indonesia. Tambunan (2002) menyatakan bahwa perlu penerapan strategi
industri berbasis UKM. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim
kompetisi industri sekaligus menciptakan dampak yang siginifikan terhadap
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Kalau saja strategi dan pilihan industri besar bersinergi dengan IKM, kinerja
perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk terlalu dalam ketika
krisis ekonomi melanda. Ada tiga alasan mengapa diperlukan perubahan menuju
strategi berbasis IKM, yaitu: Pertama, IKM memiliki sumber pertumbuhan
yang memenuhi syarat untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Kedua,
strategi ini memungkinkan penyebaran industri ke berbagai lokasi, termasuk
aset riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua faktor di atas
akan membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan berkesinambungan
(Tambunan, 2002).
2. Tujuan Penulisan
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk:
(1) Mengetahui peranan UKM dalam penciptaan kesempatan kerja, PDB
dan ekspor selama masa krisis ekonomi dan pemulihan ekonomi.
(2) Membahas berbagai kelemahan strategi pembangunan ekonomi
(industri) di Indonesia.
(3) Memotret kunci sukses strategi industri di Malaysia sebagai bahan
pelajaran dalam perumusan dan penerapan strategi industri di
Indonesia.
(4) Memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan rekonstruksi
strategi industri di Indonesia.
3. Peranan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pada kesempatan ini akan dibahas tentang peranan UKM selama 10
tahun terakhir (1997-2006), dengan fokus terhadap penyerapan tenaga kerja
dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja pembangunan
Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 237

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

ekonomi sektoral dan nasional. Pembahasan diawali dengan mobilitas UKM
yang diperlihatkan dengan komposisi usaha menurut skala dari tahun ke tahun,
diikuti dengan kontribusi UKM terhadap penciptaan lapangan kerja, dan diakhiri
dengan kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor.
Mengingat bervariasinya defenisi skala usaha di Indonesia, maka, dalam
tulisan ini perlu disampaikan bahwa acuan yang digunakan adalah definisi skala
usaha menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. ������
Usaha
kecil adalah usaha dengan jumlah penjualan kurang dari Rp. 1 Milyar. ������
Usaha
menengah adalah usaha dengan jumlah penjualan berkisar antara Rp. 1 Milyar
sampai dengan Rp. 50 Milyar. Dan usaha dengan jumlah penjualan lebih dari
Rp. 50 milyar diklasifikasikan ke dalam usaha besar.
1.1. Mobilitas UKM dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, struktur industri
senantiasa didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah (terutama usaha
kecil). Walau usaha besar juga terus berkembang, tetapi tingkat pertumbuhannya
lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Dalam sepuluh
tahun terakhir, rata-rata jumlah usaha kecil sebanyak 99.8%, usaha menengah
0.19%, dan usaha besar 0.01% (Gambar 1 dan 2). Dengan demikian, maka,
komposisi usaha di Indonesia berbentuk piramida.

UB 0,01%
UM

UK

0,19%

99,80%

Gambar 1. Piramida Usaha di Indonesia Menurut Sekala
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Gambar 2. Perkembangan Jumlah Usaha Kecil, Menengah
dan Besar di Indonesia, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

Berdasarkan perspektif strategi industri subsitusi impor (ISI) yang telah
diterapkan di Indonesia sejak awal 1980-an, seharusnya, jumlah industri
besar di Indonesia berkembang dengan pesat. Strategi ISI yang memberikan
berbagai kemudahan bersifat tarif dan non-tarif untuk mengembangkan usaha
besar yang “footloose” tidak mampu meningkatkan jumlah industri besar
secara signifikan, boleh dikatakan “standstill” dengan komposisi jumlah SMEs
mencapai 99.995% dan jumlah usaha besar hanya 0.005% pada dekade1997.
Jumping step pembangunan ekonomi dari pembangunan ekonomi yang berbasis
pertanian ke pembangunan industri manufaktur berteknologi tinggi ternyata
tidak membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, bahkan menjadi
terpuruk. ���������������������
Keberuntungan karena booming harga minyak pada awal 1980-an
tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Percaya diri yang berlebihan dengan
predikat sebagai salah satu negara Macan Asia yang diberikan oleh World
Bank, diyakini mampu menyaingi negara-negara maju tanpa menyiapkan
pondasi yang lebih kuat menyebabkan Indonesia salah dalam memilih
kebijakan pembangunan ekonomi. Prinsip pembangunan ekonomi trickle down
effect dengan mengembangkan industri berteknologi tinggi yang seharusnya
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dapat dilaksanakan oleh usaha besar dan diiringi dengan perilaku rent seeking
aparatur pemerintah yang memberikan kesempatan kepada kalangan pengusaha
tertentu, bahkan menyebabkan perekonomian Indonesia jadi terpuruk.
Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam, namun kualitas
sumberdaya manusianya masih lebih rendah dari negara-negara maju,
seharusnya strategi kebijakan diarahkan pada resource base economy. Paska
swasembada beras pada 1984, dengan pilihan kebijakan pembangunan berbasis
agroindustri kiranya suatu keniscayaan sebelum melangkah lebih jauh untuk
mengembangkan industri berteknologi tinggi. Di Indonesia, resource base
industry pada umumnya didominasi oleh usaha kecil dan menengah yang
berlokasi di pedesaan dan kota kecil. Dengan demikian, pilihan strategi kebijakan
pembangunan ekonomi yang berbasis pada usaha kecil dan menengah sangat
menjanjikan pembangunan ekonomi yang lebih baik.
UKM merupakan usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Selama
periode sepuluh tahun terakhir, usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja
sampai dengan 91.6% dari total tenaga kerja di Indonesia, usaha menengah
mencapai 11.8%, sedangkan usaha besar hanya 3.8% (Gambar 3 dan 4).

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil,
Menengah dan Besar di Indonesia, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)
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Gambar 4. Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil,
Menengah, dan Besar di Indonesia, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

Lebih jauh, berdasarkan Gambar 2 dan 3, jumlah usaha kecil, menengah,
dan besar mengalami penurunan yang signifikan dari rentang 1997 ke 1998.
Hal ini mengindikasikan bahwa krisis ekonomi Asia telah memberikan pukulan
yang telak terhadap perekonomian Indonesia berupa meningkatnya jumlah
pengangguran, terutama terhadap usaha besar. Kondisi ini menyebabkan
jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri besar mengalami penurunan,
namun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha kecil dan menengah secara
keseluruhan mengalami peningkatan. Sampai dengan 2006, usaha kecil dan
menengah masih tetap menyerap tenaga kerja dengan proporsi yang lebih besar
dari usaha besar. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha kecil dan menengah
merupakan sektor yang secara konsisten menyediakan lapangan kerja yang luas
bagi angkatan kerja.
1.2. Kontribusi UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor
Secara umum UKM memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap GDP
Indonesia dibandingkan usaha besar (Gambar 5 dan 6). Selama periode 1997
- 2006 secara aggregate peran UKM masih di atas 50 persen, ini menunjukkan
bahwa UKM masih memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan
GDP. Namun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun terlihat terjadi penurunan
peran UKM dalam memberikan kontribusi terhadap total GDP Indonesia. Hal
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ini dapat dimungkinkan mulai terjadinya pergeseran dari usaha kecil bergeser ke
usaha menengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar (Siregar, 2006).
Pada usaha kecil dari 40,45% pada 1997 naik menjadi 43,08% pada 1999 dan
turun menjadi 37.67% pada 2006. Sebaliknya pada skala usaha menengah dan
besar dari 17,41% dan 42.14% pada 1997 turun menjadi 15.65% dan 41.26%
pada 1999, dan usaha menengah turun menjadi 15.61% pada 2006, sedangkan
usaha menengah naik menjadi 46,71%.
Fakta bahwa kontribusi UKM, terutama usaha kecil, terhadap GDP
Indonesia yang meningkat pada periode 1997-1999, sedangkan kontribusi UB
yang menurun menunjukkan bahwa UKM merupakan sektor perekonomian
yang tahan terhadap krisis ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas,
bahwa UKM secara umum mencakup sektor-sektor ekonomi yang berbasiskan
sumberdaya lokal, sedangkan UB didominasi oleh usaha-usaha yang berbasis
pada sumberdaya (bahan baku dan bahan penolong) impor. Mengacu pada data
dan konsep makro ekonomi, pada masa krisis ekonomi Asia, nilai tukar rupiah
pun melemah terhadap US Dollar. Kondisi ini mengakibatkan daya saing usahausaha yang berbasis sumberdaya lokal (UKM) meningkat, sedangkan daya
saing usaha-usaha berbasis bahan baku impor (UB) menurun. Namun demikian,
tidak dapat dipungkiri bahwa produktivitas UKM (dengan membagi nilai GDP
terhadap jumlah usaha menurut skala) lebih rendah dari UB. Jiwa kewirausahaan,
pengalaman, dan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah menjadikan
UB memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan UKM.
Gambar 5. Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan
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Besar terhadap PDB, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

Gambar 6. Pangsa Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan
Besar terhadap PDB, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

UKM juga memunyai potensi besar dalam meningkatkan penerimaan
ekspor namun besarnya potensi ini belum dioptimalkan. Pada 1997, nilai ekspor
UKM secara total sebesar 25.99%, naik menjadi 28.04%, sedangkan UB turun
dari 74.01% pada 1997 menjadi 71.96% pada 1998 (Gambar 7 dan 8). Kondisi
ini memberikan implikasi bahwa UKM merupakan sektor ekonomi yang tahan
terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha besar. Apabila potensi
ekspor UKM ini dikembangkan akan dapat membantu meringankan tekanan
pada neraca pembayaran internasional sebagai akibat dari besarnya utang luar
negeri.
Pada tahun-tahun berikutnya kontribusi UKM terhadap ekspor dan GDP
cenderung menurun, dan kembali diambil alih peranannya oleh UB. Sekali lagi,
hal ini dikarenakan j������������������������������������������������������
iwa kewirausahaan, pengalaman, dan berbagai kemudahan
yang diberikan pemerintah menjadikan UB memiliki produktivitas yang lebih
baik dibandingkan dengan UKM.
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Berdasarkan pemaparan fakta-fakta di atas, secara tegas dapat dikatakan
bahwa UKM memiliki banyak keunggulan dibandingkan UB, terutama dengan
mencermati kondisi pada saat krisis. Namun demikian, mencermati data dan
fakta pada periode pasca krisis, terlihat ada sesuatu yang missing. UKM kembali
menjadi sektor yang marginal dan UB menjadi sektor yang memberikan
kontribusi yang dominan. Ada sesuatu yang missing dari perencanaan dan
implementasi kebijakan pemerintah paska krisis.

Gambar 7. Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan
Besar terhadap PDB, 1997-2006
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

Gambar 8. Pangsa Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan
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Besar terhadap Ekspor, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)

2. Masalah Kebijakan Pengembangan UKM Indonesia
Pada paska krisis ekonomi ada kecenderungan bahwa pemerintah
mulai menyadari bahwa struktur industri Indonesia sangat rapuh. Pemerintah
mendorong perbankan untuk mempromosikan UKM sebagai agenda yang amat
penting bagi pembangunan ekonomi paska krisis ekonomi. Pihak perbankan
didorong memerbesar volume perkreditan kepada UKM, mengadakan dan
mengikutsertakan UKM pada berbagai kegiatan pameran, meningkatkan alokasi
dana promosi ekspor dan berbagai alokasi bantuan tidak langsung. Namun
demikian, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkesan tidak terencana
dengan baik (missing plan) dan terkotak-kotak (coordination failure), sehingga
struktur industri di Indonesia masih sama dengan potret masa lalu. Usaha besar
memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor,
namun kecil kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya usaha
kecil dan menengah memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan
tenaga kerja, namun kecil kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan
ekspor.
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2.1. Masalah missing plan
Data statistik 1997-2006 yang telah dikemukakan sebelumnya (dengan
menyandingkan Gambar 4 dan Gambar 8 ke dalam Gambar 9) mengindikasikan
bahwa kinerja UKM sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja namun kecil
peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dibandingkan
dengan UB. Selama pemulihan ekonomi pada rentang 2006 dan 2007, kecepatan
kontribusi UB (yang relatif kapital intensif) terhadap PDB mencapai 6.5%.
Pola pertumbuhan industri ini sama dengan pola pertumbuhan industri masa
lalu, yaitu kondisi sebelum krisis ekonomi dengan perekonomian berbasis pada
usaha skala besar (UB). ���������������������������������������������������
Pada saat pertumbuhan ekonomi seperti ini, masalah
dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah semakin melebarnya
kesenjangan pendapatan antara golongan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh
koefisien gini yang meningkat dari 0.3 pada 1990-an menjadi 0.4 pada dekade
2000-an.

Gambar 9. Pangsa Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan
Besar terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDB, 1997-2006
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, diolah (2007)
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Menyikapi fenomena ini, dalam rangka memerbaiki dinamika UKM untuk
memerkuat pondasi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia (khususnya
Presiden dan Wakil Presiden) seharusnya melakukan rekonstruksi kebijakan
industri di Indonesia, yakni mengembangkan perekonomian yang komprehensif
dengan menerapkan strategi industri yang mengintegrasikan antara UB dan
UKM. Apabila pemerintah bersikukuh mendorong rejim kebijakan perdagangan
dan investasi yang pro terhadap usaha-usaha skala besar saja, maka, hanya akan
menciptakan a weaker economic shock absorber seperti halnya pada masa
krisis ekonomi. Tambunan dan Djaimi (2007) menyebutkan bahwa pelajaran
terbaik dari krisis ekonomi Asia adalah dampak nyata berupa large welfare lost
sebagai akibat dari instabilitas moneter dan pembiayaan eksternal, sehingga
UB terbukti memainkan peran sebagai a weaker shock absorber economic
agent. Sebaliknya UKM memainkan peranan yang strategis sebagai a stronger
shock absorber economic agent. Kondisi seperti ini mengindikasikan terjadi
missing economic plan, kalau tidak mau dikatakan policy error, dalam
memerkuat peranan UKM pada masa pemulihan ekonomi yang telah terbukti
dapat menangkal krisis ekonomi. Oleh karenanya, untuk menangani dampak
dari krisis ekonomi tersebut diperlukan upaya untuk menciptakan dinding
penangkal dengan melalui penguatan UKM yang bersinergi dengan UB.
Potensi keunggulan UKM juga terlihat nilai multiplier effect untuk output
bruto dan nilai tambah (terutama usaha kecil) yang lebih besar daripada UB
(Tabel 1). Industri skala besar yang memeroleh berbagai kemudahan melalui
penerapan strategi industri substitusi impor (ISI) cenderung bersifat footloose,
sementara itu industri skala kecil didominasi oleh industri yang berbasis
pada bahan baku domestik. Hasil empiris ini merupakan argumen ilmiah
yang mendukung untuk melakukan perubahan lebih lanjut dan diintegrasikan
ke dalam strategi pembangunan industri (ekonomi) di Indonesia. Hal ini
mengimplikasikan bahwa apabila pemerintah memunyai keinginan yang kuat
untuk membangun pondasi perekonoian yang kuat, pilihan kebijakan seharusnya
ditujukan pada bagaimana mendorong peranan industri atau usaha kecil dan
menengah dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Hasil studi Djaimi
(2006) dengan menggunakan metode Social Account Matrix (SAM) lebih
lanjut melakukan simulasi ekonomi dengan beberapa skenario. Kesimpulan
fundamental yang dapat diambil adalah UKM memainkan peranan penting
dalam meningkatkan nilai tambah dan penciptaan kesempatan kerja. Senada
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dengan pemikiran tersebut, Tambunan (2002) secara gamblang menyatakan
bahwa merupakan kekeliruan besar apabila pemerintah tidak memilih opsi
atau tidak mengintegrasikan UKM dalam proses industrialisasi. Masalahnya
kemudian adalah mengapa pemerintah tidak memanfaatkan kesempatan ini
dengan baik?
Tabel 1.
Koefisien Multiplier Output Bruto dan Nilai Tambah Industri
Manufaktur Menurut Skala Usaha di Indonesia, 2002
Industri Manufaktur	Output Bruto	Nilai Tambah
Usaha Kecil	 	 
Makanan, minuman dan tembakau

3.33

1.86

Pemintalan, teks dan barang-barang dari kulit	���������
3.17
1.70
Kayu dan barang-barang dari kayu	���������
3.31
1.53
Kertas, percetakan dan barang-barang dari logam	���������
3.00
1.79
Kimia, tanah liat, semen dan logam dasar

3.25

1.43

Usaha Menengah	 	 
Makanan, minuman dan tembakau

2.43

1.12

Pemintalan, teks dan barang-barang dari kulit	���������
2.96
1.76
Kayu dan barang-barang dari kayu	���������
3.47
1.62
Kertas, percetakan dan barang-barang dari logam	���������
2.90
1.33
Kimia, tanah liat, semen dan logam dasar

2.93

1.83

Usaha Besar	 	 
Makanan, minuman dan tembakau

2.43

1.18

Pemintalan, teks dan barang-barang dari kulit	���������
2.25
1.03
Kayu dan barang-barang dari kayu	���������
2.66
1.75
Kertas, percetakan dan barang-barang dari logam	���������
2.33
1.30
Kimia, tanah liat, semen dan logam dasar

2.24

1.18

Sumber: Djaimi (2006)

2.2. Masalah coordination failure
Penyebab lain lambatnya proses pemulihan ekonomi adalah upaya
pengembangan UKM yang tidak terkoordinasi dengan baik (terkotak-kotak)
dan missing plan dalam penerapan berbagai kebijakan dan program pemerintah
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yang ada. Berbagai program yang telah ditetapkan, dilaksanakan secara ad hoc
sehingga menimbulkan masalah inkonsistensi dan koordinasi yang gagal.
Sejak masa pemulihan ekonomi, berbagai kebijakan dan program
pengembangan UKM telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah
menyelenggarakan program-program pinjaman berbunga rendah untuk
meningkatkan akses UKM terhadap kredit, memberikan bantuan teknis
melalui Business Development Services (BDS), mendorong terbentuknya
kluster industri UKM, mengembangkan linkage programs antara UKM
dengan UB, dan program penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif
melalui pengembangan One Stop Services (OSS). Tapi, hanya sebagian kecil
dari program-program tersebut yang berhasil jika tidak mau dikatakan gagal
(Tambunan dan Djaimi, 2007).
Seharusnya berbagai program tersebut dirancang dengan sedemikian rupa
dalam suatu program yang komprehensif atau dalam satu kesatuan yang utuh.
Sebagai contoh, kebijakan alokasi kredit perbankan 20% kepada UKM melalui
Program Kredit Usaha Kecil, Program Kemitraan (Program Bapak Angkat)
dalam pengembangan sektor pertanian, subsidi input dan pembiayaan ekspor
produk-produk UKM, merupakan program-program yang gagal. Menurut
Basri (2003) sejauh ini penanganan UKM masih saja bersifat ad hoc, dan itu
pun sangat terfokus pada aspek pendanaan. Padahal, kendala yang dihadapi
UKM tidak hanya pada aspek pendanaan, melainkan faktor-faktor yang lebih
bersifat struktural.
Lebih parah lagi, tidak ada evaluasi benefit-cost tentang bagaimana setiap
agen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan UKM dan
publik tidak mengetahui efektifitas alokasi anggaran tersebut. Sampai dengan
saat ini, belum ada tanda-tanda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
segera melakukan evaluasi dan monitoring yang sistematis terhadap kinerja
atau efektivitas pembiayaan program pengembangan UKM pada khususnya
dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Evaluasi dan monitoring yang
sistematis ini sangat penting diwujudkan dan dilaksanakan secara transparan
untuk memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan ekonomi
nasional dan daerah, bukan sebagai sumber korupsi.
Berdasarkan pada pengalaman UKM selama masa pemulihan ekonomi
dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, UKM masih
menemui banyak masalah. Mengacu pada studi yang dilakukan Schilling
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(2003), berbagai masalah UKM tersebut tidak dapat dipecahkan hanya melalui
mekanisme pasar, tetapi harus dengan perencanaan nasional yang kuat diiringi
dengan implementasi dan koordinasi yang baik dengan daerah secara langsung.
Permasalahan utama yang harus dipecahkan adalah: (1) ketidakcukupan
modal (terbatasnya kredit), (2) keterbatasan informasi teknologi modern
dan manajemen UKM, (3) keterbatasan akses UKM terhadap pasar interregional dan internasional yang menyebabkan 90% ekspor produk UKM di
Indonesia dilakukan melalui pihak ketiga, dan (4) ketidaktepatan kebijakan
pemerintah yang diiringi dengan keahlian aparatur Pemerintah Daerah yang
rendah (khususnya setelah desentralisasi 2001) dalam mengorganisasikan,
merencanakan, dan mendorong UKM yang memiliki banyak kelemahan.
Mengacu pada studi komprehensif yang dilakukan ADB, ada empat upaya
utama dalam pengembangan UKM yang memerlukan koordinasi yang kuat,
yaitu: (1) reformasi regulasi, (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
mengembangkan sektor swasta regional yang dapat dikembangkan melalui
perbaikan iklim usaha dan investasi, (3) perbaikan rejim perdagangan sektor
swasta yang mendukung pengembangan UKM, dan (4) mengeleminir hambatan
regulasi yang menimbulkan high cost economy seperti sistem perijinan yang
menghambat perkembangan dan pertumbuhan UKM.
Masalah kegagalan koordinasi juga terlihat jelas dari beragamnya definisi
UKM yang digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah (lihat Tabel 2).
Penggunaan definisi yang berbeda menyebabkan berbagai lembaga pemerintah
akan memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah UKM dan dimensi
pemecahannya. Setidaknya ada sebelas lembaga (departemen) pemerintah
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan
UKM dengan mengalokasikan sejumlah anggaran tertentu. Kondisi ini
menyebabkan sebesar apapun dana yang tersedia dan sekuat apapun kerja keras
yang dilakukan hasilnya adalah nihil. Lebih jauh lagi, perbedaan definisi ini
akan menciptakan bantuan yang diberikan baik berupa uang, bantuan teknis,
dan prioritas pengembangan menjadi salah sasaran dan berpeluang besar
untuk terjadinya duplikasi. Lemahnya koordinasi dalam pengembangan UKM
berimbas pada ketidakmampuan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat
untuk memecahkan dan mengeleminir masalah dan kendala yang dihadapi
UKM.
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Tabel 2.
Beberapa Defenisi UKM yang digunakan oleh Lembaga Pemerintahan
di Indonesia
No Insitusi

Tahun

1

1998

Badan Pusat

Klasifikasi

Sektor

Kriteria

Rumahtangga

Industri	�������������
Tenaga kerja ��< �������
5 orang

Kecil

Industri	����������������
Tenaga kerja 5 –�� 19
��������
orang

			

Menengah

Industri	�����������������
Tenaga kerja 20 ��– ��������
99 orang

			

Besar

Industri	�������������
Tenaga kerja ��> ���������
100 orang

2.

Kecil 		

Statistik (BPS)		

Bank Indonesia

1975

Sumber

Asses < Rp. 20 juta

					

Biaya maks < Rp. 5 juga per

					

proses produksi

		

1990

Kecil		

Asset < Rp. 600 juta

		

1997

Kecil

Semua

Asset < Rp. 200 juta

SK No. 30/4/

				

sektor

Output < Rp. 1 milyar

Kep/Dir

3.

Industri 	��������������������
Investasi peralatan ��< ������������
Rp. 150 juta

Departemen

1970

Kecil

	����������������������������������������
Perindustrian				�����������������������
Investasi tenaga kerja ��< �����������
Rp. 625,000
					
Departemen

1984

Kecil

per tenaga kerja

Industri	��������������������
Investasi peralatan ��< ������������
Rp. 150 juta

Perindustrian dan			

Perdagang-	�����������������������
Investasi tenaga kerja ��< ������������
Rp. 2.5 juta

Perdagangan			

an	����������������
per tenaga kerja

					
Departemen

Kapital < Rp. 25 juta

1990

Kecil

Industri

Asset < Rp. 600 juta

1997

Kecil

Industri dan	�����������������������������
Asset < Rp. 200 juta	��������
254/MPP/

Perindustrian
Departemen

Perindustrian dan			

Perdagang-	�����������������������������
Omset < Rp. 1 milyar	��������
Kep/1997

Perdagangan			

an

Departemen

Industri

1997

Perindustrian dan		

Kecil dan

Investasi → Rp. 5 milyar

Menengah			

257/MPP/
Kep/1997

Perdagangan
4.

Departemen

1992

Kecil		������
Omset ��< ������������
Rp. 100 juta

Koperasi dan		

Menengah		�������������������������������
Omset Rp. 100 juta - 1 milyar

UKM		

Besar��������
		������
Omset ��> �������������
Rp. 1 milyar

		

1996

Kecil

Seluruh 	�����������������������������������
Asset < Rp. 200 juta	��������������
Law No. 9/1995

				�������������
Sektor�������
Omset ��< ������������
Rp. 1 milyar
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Menengah

Seluruh 	���������������
Asset 200 juta ��– ���������
10 milyar

				�������������������
Sektor�������������
Omset Rp. 1 ��– ����������
50 milyar
5.

BAPEPAM

Kecil dan

Seluruh

Total asset < Rp. 100 miliar

			

Menegah

Sektor

Offered effects < Rp. 40 milyar

6.

Kecil

Seluruh	�����������������������������������
Asset < Rp. 600 juta	��������������
316/KMK.016/94

Departemen

1997
1994

Keuangan			
		

1997

Sektor	������
Omset <�� Rp.
������������
600 juta

Kecil		�����������������������������������
Asset < Rp. 200 juta	��������������
Law No.9/ 1995

					
7.

KADIN

1997

11/PM/1997

Kecil

Omset < Rp. 1 milyar

Perdagang-	�����������������������
Kapital < Rp. 150 juta

������������
Cooperatives

				����������
an,	������
Omset ��< ���������������������
Rp. 600 juta	��������
and SMEs
				

Pertanian,

				

dan jasa

			����������������������������
Kecil
Industri dan 	��������
Kapital ��< ������������
Rp. 250 juta
				�����������������
konstruksi	������
Omset ��< �������������
Rp. 1 milyar
8.

LP3ES-Mataram, 1993Lombok

Kecil

1999		

Jasa	�������������
Tenaga kerja ��< �������
5 orang
komersial	�����������
Modal awal ��< �����������
Rp. 10 juta

				���
dan
				
9.

PUPSEs

1995

produksi

Mikro 		�������������
Tenaga kerja ��< �������
5 orang

			

Kecil		���������������
Tenaga kerja 5 ��– ����������
100 orang

10.

Mikro 		

Worker < 10 persons

Kecil		

Kapital < Rp. 350 juta

USAID

1997

			

Source: Ibrahim, (1999)

Kegagalan koordinasi semakin jelas terlihat dengan diterapkannya
Kebijakan Desentralisasi Fiskal sejak Januari 2001. Landasan hukum kebijakan
otonomi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi dan Daerah, dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Peraturan perundang-undangan
tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 dan 34 tahun 2004.
Konsep dasar dari otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada daerah
untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masingmasing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan
membantu memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di
daerah seperti kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi,
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maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.
Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan terlepas dari kesiapan masingmasing daerah yang menyangkut permasalahan pendanaan, maupun masalah
sumberdaya manusianya. Untuk membiayai pembangunan, berbagai upaya
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang
memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah serta
memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak dan retribusi daerah yang
baru. Hal ini menimbulkan keresahan di daerah karena rakyat khawatir akan
membayar pajak lebih banyak kepada pemerintah dibanding dengan sebelum
adanya otonomi daerah. Hal ini akan sangat dirasakan oleh daerah-daerah
yang miskin sumberdaya alamnya. Sumber dana mereka hanya berasal dari
pendapatan asli daerah yang berupa bagian PBB dan BPHTB, serta dari
hasil pungutan retribusi daerah lainnya, di samping sumber dana dari subsidi
atau bantuan pemerintah pusat dalam jumlah yang terbatas. Di samping itu,
pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah
yang bersifat non-tarif, seperti subsidi dan kuota.
Kinerja keuangan kabupaten atau kota yang bervariasi dan banyak di
antaranya yang mengalami defisit anggaran mendorong sebagai besar wilayah
menggunakan kekuatan desentralisasi mereka untuk menciptakan berbagai
peraturan daerah (Perda) baru yang berkaitan dengan perijinan. Walaupun
Pemerintah Pusat telah merumuskan payung peraturan nasional yang
menjadi rujukan Perda, namun dalam penerapannya masih ditemukan banyak
penyimpangan. Di samping itu, banyaknya perda-perda baru juga diikuti
dengan semakin menjamurnya praktik pungutan liar yang menyebabkan high
cost economy. Hasilnya adalah kekuatan pengembangan sektor usaha menjadi
semakin melemah.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Center for Economic and Social
Studies (CESS) bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) pada 2006,
ditemukan perbedaan yang cukup memrihatinkan antara ketentuan yang
diberlakukan dalam Perda yang terkait dengan perijinan (5 perijinan dasar)
dengan Peraturan Nasional yang menjadi rujukannya. Pada peraturan yang terkait
dengan perijinan, antara lain, diatur jumlah persyaratan yang harus dipenuhi,
waktu pengurusan, dan tarif yang harus dibayarkan. Pada saat Pemerintah
Pusat menetapkan sistem perijinan sebagai payung dalam penerapan Peraturan
Daerah, Pemerintah Daerah memberikan respon yang bervariasi dan banyak
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yang cenderung bias negatif (lihat Tabel 3). Kondisi ini menggambarkan tidak
adanya koordinasi antara pusat dan daerah. Masalah lainnya terkait dengan
perijinan adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki ide yang jelas tentang
penetapan dan penerapan regulasi yang mampu mendorong kinerja investasi
dan perdagangan sehingga mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah
dalam jangka menengah dan jangka panjang. Apabila kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkoordinasi dengan baik, maka,
masalah semakin memburuknya iklim usaha dan investasi dapat dieleminir.
Tabel 3.
Perbandingan Ketentuan dalam Peraturan Pusat dan
Peraturan Daerah untuk 5 Perijinan Dasar
	���������������
Jumlah dokumen yang
����������������������������������������
	����������������������������������
Waktu pengurusan
Tarif
	��������������������������
harus dipenuhi	�����������
(hari)
(Rp)
Ijin
		
		

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Peraturan

Pusat

Daerah

Pusat

Daerah

Pusat

Daerah

(range)**		

(range)**		

(range)**

Usaha Jasa	�����������
5 - 12		
1 ��– ��������
45		
10 Konstruksi						�����������
2.500.000/m2
(SIUJK)
Tempat Usaha		

1 – 30		

50 – 200/m2

(SITU)*						

0 – 900.000

Pedagangan

0 – 1.000.000

6

1 – 12		
2 – 10

Max 5

1 – 15

(SIUP)					
Tanda Daftar

Maks.
300.000

3

3 – 10

Max 14

1 – 15

0

4+

3 - 11

Max 10

1 - 15	����������
Domestik:

0 – 2.000.000

Idustri (TDI)
Tanda Daftar
Perusahaan

Iiin-ijin 				������
Maks.�

(TDP)

khusus				�������
500.000

					

Luar Negeri: 	�������������
0 – 1.000.000

					

Maks.

					

1000.000

*) Beberapa Kabupaten/Kota memisahkan Ijin Gangguan (HO) dan SITU
**) Range minimum dan maksimum dari jumlah dokumen, waktu, dan biaya merupakan
hasil perhitungan pada 17 kabupaten/kota yang menjadi target studi.
254 Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

3. Kunci Sukses UKM Malaysia
Berbeda halnya dengan Indonesia, Malaysia yang memiliki komposisi
jumlah usaha yang juga didominasi oleh UKM sukses menumbuhkembangkan
perekonomiannya dan dengan cepat keluar dari kiris ekonomi Asia. Kebijakan
pemerintah Malaysia yang konsisten dan lebih terkoordinasi dengan baik dalam
mewujudkan interdependensi UKM dengan UB melalui linkage program
(Program Kemitraan) merupakan kunci sukses keberhasilannya hingga menjadi
salah satu negara dengan perekonomian yang kuat dan berkembang pesat di
dunia. UB memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi
Malaysia sekaligus dalam penyerapan tenaga kerja, namun UB tidak bisa
berkembang dengan baik tanpa dukungan dari UKM sebagai mitra.
Malaysia telah mereorganisasikan peranan penting UKM dalam
mengembangkan sektor industri yang berkesinambungan melalui aktivitas
meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kekuatan dan kemandirian UKM domestik
merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Malaysia dengan empat
alasan. Pertama, jiwa kewirausahaan domestik terutama sekali ditemukan pada
UKM, bukan pada UB. Oleh karenanya, keahlian atau jiwa kewirausahaan
untuk menjadi perusahaan besar kelas dunia harus ditumbuhkembangkan dalam
bentuk keahlian pada UKM yang ada pada saat ini. �����������������������
Kedua, UKM ditempatkan
sedemikian rupa sehingga memeroleh alih teknologi dan keahlian dari BUMN
yang ada di Malaysia. UKM ditempatkan pada posisi strategis sebagai pihak
yang pertama kali memeroleh transfer teknologi dari BUMN. Ketiga, UKM
dapat menciptakan peluang untuk menyerap teknologi dan keahlian lanjutan
dari perusahaan-perusahaan besar domestik lainnya yang bermitra dengan
mereka (UNDP, 2007).
3.1. Arah kebijakan dan target yang jelas
Sama halnya dengan Indonesia, di Malaysia, UKM merupakan usaha
yang besar jumlahnya (99.2%), dan sekitar 80% merupakan usaha mikro. UKM
memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, namun relatif
kecil kontribusinya terhadap PDB dan ekspor. UKM di Malaysia memberikan
kontribusi sebesar 56% terhadap penyerapan tenaga kerja, 32% terhadap PDB,
dan 19% terhadap ekspor pada rentang 2005 (lihat Gambar 10). Komposisi
kontribusi ini masih lebih baik dibandingkan dengan UKM di Indonesia. Pada
tahun yang sama, kontribusi UKM Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja
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hanya sebesar 96%, PDB 53%, dan ekspor 15%. Dengan kata lain, kesenjangan
antara tingkat penyerapan tenaga kerja dan PDB antara UKM dan UB di
Indonesia jauh lebih besar daripada UKM di Malaysia.

Gambar 10. Kontribusi UKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja,
PDB dan Ekspor di Malaysia
Sumber: NSDC (2006)

Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia memiliki perencanaan
dan target yang jelas dalam pengembangan UKM. Pemerintah Malaysia
mencanangkan pada dekade 2010 kontribusi UKM terhadap tenaga kerja,
PDB dan ekspor, masing-masing meningkat menjadi 57%, 37%, dan 22%.
Pencapaian target tersebut sangat tergantung pada efektivitas implementasi
kebijakan dan inisiatif pemerintah dalam mendukung pengembangan UKM
lima tahun ke depan (NSDC, 2006). Program pengembangan UKM Malaysia
5 tahun ke depan diformulasikan kembali menjadi program pengembangan
tahunan. Sebagai contoh, pada rentang 2007, ada 5 program pengembangan
utama UKM Malaysia, yaitu akses keuangan, pengembangan usaha, promosi
dan pemasaran, jasa advisor, dan infrastuktur (Tabel 4).
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Tabel 4.
Program-Program Kunci Pengembangan UKM di Malaysia, 2007
Sumber: NSDC (2006)

Dalam Blueprint NSDM Pengembangan SME Malaysia 2007 dinyatakan
bahwa misi utama pemerintah dan fokus pengembangan UKM adalah
mendukung pengembangan UKM yang berdayasaing tinggi dan kokoh untuk
meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian. Untuk mewujudkan
misi tersebut, dua tujuan pengembangan UKM telah ditetapkan: (1) tujuan
ekonomi, yaitu meningkatkan viabilitas UKM seluruh sektor, dan mendorong
pengembangan UKM sebagai knowledge-based industries; dan (2) tujuan sosial
ekonomi, yaitu mendorong partisipasi Bumiputera dalam pengembangan UKM
untuk meningkatkan partisipasinya dalam perekonomian (NSDC, 2007).
Lebih lanjut dinyatakan bahwa program-program kunci pengembangan
UKM setiap tahunnya akan diformulasikan dan didesain dalam tiga strategi
Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008 257

POELITIK

Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan

utama. Pertama, membangun kapasitas dan kapabilitas UKM, khususnya
upaya pengembangan jiwa kewirausahaan, modal manusia, kesadaran dan
keterjangkauan, serta pengembangan produk dan adopsi teknologi. Kedua,
memerkuat infrastruktur dalam pengembangan UKM yang mencakup
infrastruktur fisik dan manajemen informasi untuk melalui penerapan regulasi
yang kondusif dan memenuhi kebutuhan UKM. Dan, ketiga, meningkatkan
akses keuangan UKM, yang mencakup upaya pengembangan dan memerkuat
susunan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan UKM.
Sebetulnya masih banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman
Malaysia dalam menjadikan UKM sebagai pioneer bagi perekonomiannya.
Dari beberapa strategi atau program yang telah dikemukakan di atas, sangat
menarik untuk membahas skema pembiayaan UKM, khususnya berkaitan
dengan adanya jaminan kredit terhadap UKM. Di samping memeroleh kredit
dari bank umum, UKM di Malaysia juga memeroleh pembiayaan khusus dari
Bank Negara Malaysia (BNM). Besarnya dana yang dialokasikan oleh BNM
untuk membiayai UKM melalui pembiayaan khusus menunjukkan perhatian
pemerintah yang besar pada UKM. Berbeda halnya dengan di Indonesia, bankbank umum kurang berminat untuk memberikan kredit kepada UKM, hanya
sekitar 30% dari dana kredit UKM yang direalisasikan. Ada berbagai alasan
yang dikemukakan atas kegagalan penyaluran kredit ini, mulai dari tidak
tersedianya database yang akurat, jumlah UKM yang banyak dan tersebar
pada berbagai wilayah, dan sebagainya. Walaupun Bank Indonesia selaku Bank
Central juga memiliki skema pembiayaan khusus bagi UKM, hal tersebut tidak
diberikan secara langsung, melainkan hanya dilakukan melalui program atau
proyek inisiatif.
Kesungguhan Pemerintah Malaysia dalam mengembangkan UKM
melalui BNM, tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat
jelas dengan pemberian jaminan kredit korporasi kepada UKM sebesar RM
3.3 milyar atau setara dengan Rp 8.2 triliun (asumsi RM 1 = Rp 2,500) untuk
membiayai 8,567 unit UKM pada dekade 2005. Pada rentang 2006, jaminan
kredit korporasi yang diberikan pemerintah Malaysia sebesar RM 3 milyar atau
Rp 7.5 triliun untuk membiayai 7,523 unit UKM. Skema pembiayaan UKM
dan pemberian jaminan kredit korporasi disajikan berikut ini.
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Gambar 11. Pembiayaan UKM Malaysia, 2006
Sumber: NSDC (2006)

3.2. Pengembangan UKM yang terkoordinasi dan terintegrasi
Sejak berdirinya National SME Development Council (NSDC) pada Juni
2004, Malaysia telah memiliki definisi baku UKM. ������������������������
Ada dua indikator utama
yang digunakan, yaitu nilai penjualan (omset) per tahun dan jumlah tenaga
kerja tetap (full-time). Kriteria
������������������������������������������������������
UKM juga dibedakan menurut sektor pertanian,
industri manufaktur dan jasa (lihat Tabel 5).
Tabel 5.
Defenisi UKM Malaysia
Skala usaha

Sektor�

	����������������������������������
Pertanian
Industri manufaktur
Jasa
A. Nilai penjualan (Omset) per tahun
Mikro

<�� RM
�����������
200,000	<�� RM
�����������
250,000	<�� RM
����������
200,000

Kecl	�������������
RM 200,000 - <�� RM
������������������������
1 juta
RM 250,000 - ��< �����������������������
RM10 juta
RM 200,000 - ��< ��������
RM1 juta
Menengah	����������
RM 1 juta –�� RM
������������������������������������������������������
5 juta
RM 10 juta- RM 25 juta
RM 1 juta - RM 5 juta
B. Jumlah tenaga kerja tetap (full-time)
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<�� 5��������
orang	<�� 5��������
orang	<�� 5�������
orang

Kecl	��������������������������������������
5 - 19 orang
5 - 50 orang
5 - 19 orang
Menengah	������������������������������������������
20 - 50 orang
51 - 150 orang
20 - 50 orang

Sumber: NSDC (2005)

Dengan adanya defenisi baku tersebut, maka, seluruh lembaga pemerintah
(18 departemen/kementrian) di Malaysia menggunakan konsep yang seragam
dalam mengumpulkan dan melakukan kompilasi data, serta dalam melakukan
perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring pengembangan UKM.
Kondisi UKM dapat dipetakan dengan baik sehingga dapat melakukan desain
kebijakan dan program yang lebih efektif. Pemberian bantuan dalam bentuk
uang, bantuan teknis, dan prioritas pengembangan menjadi terarah dan tepat
sasaran.
Walaupun jumlah departemen atau kementrian yang melakukan
pengembangan UKM di Malaysia (18 departemen) lebih banyak daripada di
Indonesia (11 departemen), namun ada lembaga khusus yang menjadi koordinator
pengembangan UKM di Malaysia. Di Indonesia, Menko Perekonomian
merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi koordinator pembangunan
ekonomi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan
pengembangan UKM. Walau cukup besar ruang lingkup tugas koordinasi yang
dilakukan, tetapi, koordinasi pengembangan UKM tidak berjalan dengan baik
kalau tidak mau dikatakan gagal. Di samping definisi UKM yang digunakan
pun beragam.
Berbeda dengan NSDC yang merupakan lembaga khusus yang menjadi
koordinator pengembangan UKM di Malaysia. Dengan adanya lembaga ini,
maka, koordinasi antara 18 departemen atau kementrian dapat berjalan dengan
lebih baik. Ruang lingkup kerja yang dilakukan oleh NSDC tampak lebih
fokus, yaitu: (1) merumuskan kebijakan dan strategi dasar untuk memfasilitasi
pengembangan UKM lintas sektoral, (2) meninjau peranan dan tanggung
jawab setiap departemen atau kementrian yang bertanggungjawab dalam
mengembangkan UKM, (3) meningkatkan koordinasi dan kerjasama, sebagai
pedoman bagi stakeholders untuk memastikan implementasi rencana tindak
dan kebijakan berjalan dengan efektif, (4) mendorong dan memerkuat peranan
sektor swasta dalam mendukung pengembangan UKM secara keseluruhan,
dan (5) memberikan tekanan untuk mengembangkan UKM Bumiputera pada
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seluruh sektor perekonomian (NSDC, 2006).
Di samping sukses dalam mewujudkan koordinasi dalam pengembangan
UKM, Malaysia juga berhasil dalam mengintegrasikan UKM dengan UB
melalui linkages program (Program Kemitraan). Menurut Singh (2006) ada
empat sasaran Program Kemitraan di Malaysia, yaitu: (1) mengintegrasikan
UKM ke dalam suplly chain dari BUM dan perusahaan besar swasta, (2)
memfasilitasi akses pasar, (3) meningkatkan daya saing dan kecakapan UKM
untuk menjadi suppliers bagi BUMN dan perusahaan besar swasta, dan (4)
menciptakan peluang untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
Untuk mesukseskan Program Kemitraan cukup besar kemudahan yang
diberikan oleh Pemerintah Malaysia. Berbagai insentif untuk memerkuat
program tersebut dilakukan. Pertama, untuk mendorong perusahaan-perusahaan
besar berpartisipasi dalam Industrial Linkage Programme (ILP) Pemerintah
Malaysia memberikan insentif berupa pematokan pajak pendapatan. Dengan
adanya insentif ini perusahaan-perusahaan besar swasta bersedia mengucurkan
dana dalam pengembangan UKM untuk melakukan pelatihan tenaga kerja,
uji coba dan pengembangan produk, memeriksa pabrik untuk memastikan
kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, para pedagang termasuk UKM
yang mengusulkan untuk memromosikan produk-produk manufaktur atau
berpartisipasi dalam memromosikan aktivitas ILP akan diberikan insentif.
Ketiga, perusahaan-perusahaan yang berstatus pioneer akan diberikan kebebasan
pajak 100% selama lima tahun. Keempat, pemberian investment tax allowance
sebesar 60% (100% untuk area tertentu) untuk kapital yang memenuhi syarat
selama (?) tahun (Singh, 2006).
Dengan terintegrasinya UKM dengan UB telah menjadikan Malaysia
sebagai negara dengan perekonomian yang kuat dan kokoh, serta tidak hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyediaan
kesempatan kerja yang lebih luas, namun menciptakan pondasi perekonomian
yang tahan terhadap siklus perekonomian (krisis ekonomi). Hal ini merupakan
hasil dari kerja keras dan konsistensi pemerintah Malaysia dalam menerapkan
kebijakan dan program pembangunan ekonominya yang menjadikan UKM
sebagai basis perekonomian.
4. Kesimpulan
Berdasarkan wajah pembangunan ekonomi dan penerapan strategi
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pembangunan ekonomi Indonesia dan belajar dari sukses Malaysia yang
telah dikemukakan di atas, maka, untuk memercepat pembangunan ekonomi
rekonstruksi strategi industri di Indonesia tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Strategi pembangunan ekonomi melalui pengembangan UKM yang terintegrasi
dengan UB perlu segera diterapkan. Strategi pembangunan ekonomi yang
diterapkan selama ini memerlihatkan kecenderungan kembali seperti strategi
pembangunan ekonomi pada masa lalu. Walaupun strategi pembangunan
ekonomi yang didengung-dengungkan saat ini adalah strategi pembangunan
ekonomi yang memprioritaskan pengembangan UKM, namun dalam prakteknya
masih menempatkan UB sebagai prioritas. Prioritas pengembangan UB yang
cenderung bersifat footlose hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang semu, rapuh terhadap siklus ekonomi (gejolak krisis). Dan, daya serap
tenaga kerja oleh UB yang kecil, akan menciptakan perekonomian Indonesia
tumbuh dengan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar.
Untuk itu, guna mewujudkan strategi industri yang mengintegrasikan
UKM dan UB yang sukses ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama,
mengisi kekosongan perencanaan (missing plan) pembangunan ekonomi
dengan mengembangkan UKM yang mampu berintegrasi dengan UB. Hal ini
perlu dilakukan dengan mencermati keunggulan yang dimiliki oleh UB berupa
manajeman dan organisasi perusahaan yang baik, penguasaan teknologi,
memiliki akses yang luas terhadap sumber keuangan, serta akses terhadap pasar
domestik dan ekspor yang relatif baik dibandingkan dengan UKM. Dengan
mengintegrasikan antara UKM dan UB melalui linkages program yang tepat
akan mampu mengeleminir berbagai kelemahan yang dimiliki oleh UKM, dan
secara bertahap akan mampu menciptakan UKM yang berdaya saing tinggi.
Untuk mendorong UB berpartisipasi dalam linkages program berbagai insentif
tarif maupun non tarif dengan cara mengeleminir peraturan-peraturan tingkat
pusat dan daerah yang bersifat menghambat dan menggantikannya dengan
peraturan-peraturan yang bersifat mendorong perlu diterapkan.
Kedua, merumuskan defenisi UKM yang baku sebagai acuan dari lembagalembaga pemerintah dan pihak lainnya. Dengan adanya defenisi baku tersebut,
seluruh lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan
UKM menggunakan konsep yang seragam dalam mengumpulkan dan
melakukan kompilasi data, serta dalam melakukan perencanaan, implementasi,
evaluasi dan monitong pengembangan UKM. Kondisi UKM dapat dipetakan
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dengan baik sehingga dapat melakukan desain kebijakan dan program yang
lebih efektif. Pemberian bantuan oleh pemerintah dan lembaga donor dalam
bentuk uang, bantuan teknis, dan prioritas pengembangan menjadi terarah dan
tepat sasaran.
Ketiga, mengeleminir berbagai kelemahan Pemerintah Daerah sejak
diberlakukannya desentralisasi fiskal melalui pengembangan kapasitas
kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah. Aparatur Pemerintah Daerah
harus memiliki ide-ide kreatif dalam mendorong pengembangan UKM yang
terintegrasi dengan UB, tidak hanya sekadar mengekor berbagai kebijakan
Pemerintah Pusat, namun tidak pula melanggar. Sikap kritis dengan
memberikan ide-ide atau masukan positif kepada Pemerintah Pusat melalui
buttom up planning perlu sering dilakukan. Untuk meningkatkan kapasitas
aparatur Pemerintah Daerah, maka, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
bersifat general training maupun spesific training untuk bidang perencanaan,
pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi perlu dilakukan.
Terakhir, untuk memantapkan arah pengembangan UKM yang
terintegrasi dengan UB dan menghindari terjadinya duplikasi program atau
proyek dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah pada
tingkat pusat, maka, perlu dibentuk lembaga pemerintahan yang secara khusus
menjadi koordinator dalam pengembangan UKM di Indonesia. Lembaga yang
sama juga perlu dibentuk pada level provinsi dan kabupaten atau kota untuk
mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program
atau proyek dan kegiatan pengembangan UKM.
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