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Agenda Good Governance dan Globalisasi

Ekonomi: Suatu Tinjauan Kritis

Oleh Budi Winatno

ABSTRACT

As a concept, development and good gover-

nance are not neutral, but they bring domination

and inlerest. Currently. in era of globalization,

there is a trend that shows democratization and

the agenda of good governance are suspected to

become a neoliberal project armed to strengthen

the domination of market over the stale.

Therefore, in order to prevent the agenda of good

governance serving the interest of global

corporations, democracy should be able to
guarantee the individual rights, and the govern-

ment continuously plays its crucial role in pushing

the realization of socialjustice. ln the context of
maintaining democracy and civil socjety, the

agenda ofgood govemance are not only
implemented by public institutions, but also they

are done by both global clrporations and global

governance institutions.

Key words: development, democralizalion,
good governance, and economic globalization

A. PENDAHULUAN

ita Abrahansen (2000), melalui

studi yang dilatukan di negara-

negara Sub-Sahara Afrika,
menegaskan bahwa konsep good

gove[nance, yangda]am konteks Alrika
diperkenalkan pertama kali melalui
laporan Bank Dunia (1989) dengan
judul Sub-Saiara n Afiica: Fmm Cisis to

Sustainable Growth, hendaklah dilihat
secara krids dan hati-hati. Dari hasil

studi yang kemudian dibukukan dengan

judulDrso]drnnrgDancrncy l)etalopment

Dillcoure and God Gttananrc in Afiioya
menegaskan bahwa munculnya konsep

good governance ddak dapat dilepaskan

dari sejarah kemunculan dan kegagalan

teori-teori pembangunan- Dengan
mengutip Gilbert Rise (1997), Abra-
hamsen menyatal<an bahwa kekuatan

wacana pembangunan muncul dari
kemampuannya untuk merayu, mem-

bujuk, menarik. membenLuk minrpi.

dan juga merusak, memalingkan dari

kebenaran. dan menipu. Selanjutnya- ia

menyatakan bahwa janji untuk meng-
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hapus keniskiurru bcgitrr n.rclggoda

hingga nrcski scjar-lh ltenulr dengan kc-

gagalan, keperc:ryran pacla penbangu-
nan tetap ircla. \Ielunr( Ablahaltsen,
kegagal:rn nrasa lanrpau nrcnrunculkalr

lcori-tcori baru, sctiiqt teori mengklaint

tclah menemrrkan pcmecahan yaug
sesuuggLrhnya I tas pcrsoalal pcntll?r-

ngrnan. Dalant kontcks ini, agcndagood

gorci'nalcc hanyalah teori terakhir dari
serial panjlng teori-teori tersebut, re-

produksi terakhir dad mimpi tersebut
(Abnhzunsen, 2000: 80).

Jika dikai*an dengan konteks In-
donesia saat ini, n.raka studi Abraham-

sen ini nenarik untuk ditelaah lebih
Ianjut. Perama, hampir mirip dengan

negara-rregrrr Dunia Ker iga lainnya,

seiarah pemhangunan di Indoncsia juga

banyak nrenyisakan kegagiilan. Tidak
seperti 'dikhotbahkan' oleh para pendu-

kung der.'e)oprr crr r;Jrsnre , dalam konteks

Indonesia, pembangunan pada dasar-

nya gaqal mcraih rujuan yang diingrn-
kan, yakni masyarakaL yang maju dan

berkeadilan sosial-ekonomi. Sebaliknya,

ekses penbangunan dalam bentuk
pemiskinan dan ketimpangan dalam
distribusi pendapatan menjadi persoa-

lan yangjauh lebih mengemuka. Kedua,

lebih dari kegagalan-kegagalan di atas,

pembangunan vang dilakukan selanra

lebih kurang 30 tirhun telah meninggal-

kan utang yang tidak sedikitjunrlahnya.

HinggaJuli 1999, utang Indonesia ku-
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rang lebih 150 r.r.rilyar dollal AS. Suatu
jumlah yang nteuc?r[at rekor utarrg
terbesar diantara negara pcngutang
lerllerat dul.ria. Bcrl<iritan dengan hal

ini, Lrdor.resia sudah dapat dikatirkan
reb.rqrikclonrpok " ncga lr-ncgl r rr n ri.. -

kin pengu uurg ber at (IIghly Indcbted Poor

Courraics)" (Srirua ,$iet, 1999: 6-7). lJj-
J:atnya, ekononi Indoncsi:r menjadi
sangat tergantung kcpada kekrratan

asing, dan APBN dibebani oleh kewa-
jiban membayar utang yang sangat
memberatlan. Ketr'ga, di bidang politik,
kegagalan juga nampak dari ketiadaan

pembangunan sisten.r politik demoka-
tis. Sebaliknya, pembangunan selana
lebih kurang tiga dekade telah n.rembcri

peluang bagi konsolidasi sistem politik
otoriter yang menindas. Alhirnya, kega-

galan-kegagalan ini berkaitan erat de-

ngan krisis ekonomi yane terjadi pada

pertengahan tahun 1997 telah n]eman-

cing geralian massa yang berimbas pada

kejatuhan rejim Orde Baru pada pertc-
ngahan tahun 1998.

Selanjutnya, kejatuhan rejim yang

dikenal korup dan menindas tersebut,

telah nrembuka peluang bagi terjadinya

perubahan-perubahan dlla n r sisrenr

polirik dan pcnyclcngqaraan pemerin-

tahan secara besar-besaran, dan bahkan

nungkin radikal. Per-s nrenjadi senakin
bebas, partai politik tumbuh subur sela-

n.ra n.rasa rcfor-nasi sebagai akibat diper-

lakukannya sistem multipartai, prcsiden



dipilih secara langsur.rg, dan yang lebih
penting diberlakukannya desentralisasi

dan otonomi daerah berdasarkan UU
No. 22 Thhun 1999 dan UU No. 25 Ta-

hun 1999. Dalam konteks inilai, agenda

go o d gove n t an ce menen.rpati posisi sen n-al

dalan diskusi-diskusi publik
Oleh karena itu, suatu tinjauan kri-

tis rerhadap rlrcane ini :rdalrh penrine

karena seperti ditunjukkan oleh Abra-
lransen balrwa n'ac ana good goventance

bukan nerupakan konsep yane netral,

tetapi memuat rclasi kuasa tertentu.
Bahasa.juga nrerrrpakan suatu medium

donrinasi dan kcku:rsaan (,lang.r.raee is a/so

ir ncdiun of clotninaion and potrtl (I;ttif
dan lbnlin, 1996: l5),dan wacanabaru

penbanguran tidak hlrrya disirnrpaikn
oleh, tetapi juga Jre rlungsi memelihara

dan mcrcproduksi bentuk-bentuk keku-

asarrn dan kebijakan tertcntu dalan.r L:rta

dunia banr (Abralr amscn,2000:48). IJd'rir

Perang Dingin nrembuat agenda good
gorerrrance lebih konsisten untuk diprak-

tikkan, tetapi ini bukanlah merupakan

eksprcsi altruisme murni ataupun idea-

lisme. Lebih dari itu, ia hanya merupa-

kan transfornasi diskursif dan sccara

historis tergantung dan menjadikar.r

Barat tetap mampu memelihara hcgc-

noninya atas ncgar:r-negara Dunia
I(ctiea fAbrah:ur.rse n, 2000 : 7 8).

San.ra l.ralnya dengan kemunculan

konscp pcmbangunan di era tahun
1960-an yang bias kcpentingan BaraL

Buo W\AFNo, EkonomrG'obal oan (risis Demokrdsr

atau tepatnya Arnerika Serikat (AS),

kr-nruncula n korr'cp qood go\enLtl,..eir.i
juga tidak bisa dilepaskan dari maksud-

naksud tersebut. Sebagai co ntoh,
proyek penbangunan )/ang diprakarsa'
oleh AS pada tahun 1960-an, setidak-

nya dilatarbelakangi oleh dua hal
(Abnhzunv n, 2A )0; A Idtadi Sugiorc, I 99€).

Pertana, penbanguuan di negara-
negara Dunia Kedga yang diprakarsai
oleh AS merupakan usaha antisipatif
terhadap perluasan komunisne. \.{cnu-
rut cara pandang Barat (khususnya AS),

kemiskinan merupakan lahan subur
bagi tumbuh dan berkembaugnva
kon.runisme. Oleh L:rrcna itu, pernba-
ngunan dilakukan sebagai usaha untuk
mcnjarvab kekhawatiran tersebut- Kedu;r,

persoalan instiibilitas d u ni:r. Pada

dasarnya, ini merupakan car:r 1t:urdang
vang berbau rasis dalam melihat pcr-
soalan negala-ncgara f)unia Ketiga di
m.rna kerrr i.kinrr n dililrar,ebrts,ri sirua"i

,vang potensial d:rlan.r mendestabilisasi

dulia. Olcli karenanya, pcmbangunan

negara-negara miskin rvajib dilakukan
sebagai usaha untuk nemelihara sta-

bilitas dunia (khususnya Barat) yang
telah napan.

r\tas alasan-alasan inilah, tulisan
durlaDr artikel ini ditu.jukan untuk meli-
hat kenrbali secara kdtis agenda good

S.or,er:r;ll]cc tcrllLinna dal:Lnt kontek glo-

balisasi dan liberalisasi ekonomi. Na-
mun, untuk rrelghindari pengulaugan
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dari apa yang tclal.r disanrpaikan oleh

t\brahamscn, tulisan ini lebih difokus-

kan untuk rrenyingkap secara kritis
agenda goodgover:narrce itu scndiri dalam

konteks slobalisasi ekonomi. Secara

spesifik, tulisan ini ditujukan untuk
mcmbahas berbagai persoalan me-

nyangkut nakna dan konteks ken.run-

culan agenda goodg"o!€rrrancc sefta impli-

kasinva dalam penyelenggaraan biro-
krasi publik. Alihirnya, tulisan ini akan

ditutup dcngan beberapa catatan kritis
nrerryalgkut implementasi good gover.
rarrce di Indonesia. Suatu rekomendasi

tindakan ad:rlah perlu dalam rangka

telap memelihara sisten pe me rintahan
dernokratis dzrn menjamin hak ekono-

rni, sosial, dan politik u,arga negara.

B. APAIIU GOOD GOVENNAfiICE?

Uraian dalam trrlisan ini akan

diar,vali dengan usaha-usaha untuk
rnenc:rri pemahaman konseptual me-
q"ngl:ut nla-kna goodgova:n:rnce dajr kon-

teks kemunculan konsep tersebut. Hal
ini dilakukan karena suatu kajian kritis
konsrruktif ridak akan pernah bisa dila-
kukrnjika meknr dan rnakrud dari tcori
atau konsep yang hendak dikaji tersebut

belum dipahami secara baik. OIeh ka-

renanya, suatu tinjauan teoritik tidak
saja penting, tetapijuga bcrguna untuk
n.renyingkap konteks kenunculannya
selringga dapar dicari nruaren kepenri-

ngan yang ber:rda di balik konsep atau
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teori tersebut. Asumsinya, tidak ada sa-

tupur.r tcori atau konsep yang difor-
rurulasikan dalam ruang hampa. Seba-

liknya, ia n.rerupakan interaksi dari ber-

bagai aktor sosial. dajan r suatu pe risdwa

yang konrpleks, dan tcntunya melibat-

kan interpretasi subyektif sang aktor
Oleh karenanya, bias kepentingan ham-

pir pasri tidal< dapat dihindarkan. Seba-

gai contoh, nunculnya eagasan neoli-

beral yang diprakarsai oleh \'{ilton
Friedman dan Friedrich Hayek, 1'ang
nendominasi kehidupan sosial, ekono-

mi, dan poliriJ< dewasa ini di nanapasar
diberi te n.rpat rerhormat, sedangkan

negara hampir sama sekali dir.r.rarginal-

kan hendakrya dilihat dalan.r kaitannyit

d.ngan kegagalan l,.brjekrrr ckonor rri

Keynesian rvaktu itu. Selama beberapa

dekade, kebijekan ekoromi Keyr resia n

ini berhasil dalam nrenacu pertunbu-
han ekonomi, tetapi alhirnya terpuruk
karena kerida knra nrpuan nye nrengarasi

penyakit lriperi n lla'i. Sr"lanjutnl a. peris-

riwa iru dijadikan mone ntum oleh para

penikir neoliberal atau kelompok Ka-
nan Bar-u (dre iVew Rrgfi t) untuk menye-

rang fondasi ekonomi Keynesian de-

ngan nrenyatakan bahwa kegagalan

ekonomi Kevnesian adalah karcna
negara terlalu inrenensiL Untuk me-

ngatasi ha1 ini, cara yang paling elektif
adalah bagaimana mengeluarkan nega-

ra dari ahtir.itas ekonomi dan meuycrah-

kannya kepada rrekanisme pas ar.



Namun lebili dari itu, gagasan para pe-

nrikir rreolilrerll. yrng oleh Cranrs, i

disebut sebagai intelektual organikr ini,
juga mengabdi kcpada kepentingan ter-

r.n ru lSugorro. 1999:43t. Setidakn;a. ia

merepr escntrsikan kelas sosial ekonomi

yang mercka wakili.

Kcmbali ke konsep good gorattancq

pertama k i konsep ini dipublikasikan

oleh Bank Dunia pada tahun 1992. NIe-

nurut Badi Dunia, goverlralrce adalah "dre

nt.ul r:t' in vhkJt plt:t*exerciiecfiir dre,rnzzr-

gnn of t cor u nv , xxitl , u td emnomic rc-

l,r,uces for devclopm€nf", scdangkan ADB,

yang n.remiliki policypaper sejak tahult

1995 dengn uejuk C'ovxntance: Sound De-

r, elop nt: n t I,I arnge melt, mengaflilukrsilar

enpat clemen esensial dari goodgover-

rr,zrcc.1:.t}:ni;rrcoun ml tru pttti, ipniot t. pte-

dictabiltty, dan trznspaJarcy Semcntara

mcnurut UNDR govc,,rani emeliputi pc-

mcrintah, sektor su'asta, dan cir.r,lsocie ty

serta inleralisi antarkctiga elemen terse-

bur. Lebi} lanjur. UNDPmembuat ciri-

, ii good governntrcyang meliputi peng-

ikutsertaan semua, transparansi dan

bertanggung jaivab, efektif dan adil,

menjamin adanya suprenasi hukun,
dan mcnjanrin balrwa prio rit e.- p riori ta s

politik, sosial, dan ekonomi didasarkan

pada konse nsus masyar-akat serta nen-
perhatikan kepentit.rgan nereka ynng

paling miskir.r dan lemah dalan.r peng-

ambilan keputusan menyangkut alokasi

su nb er daya penbangunan (.lilat

BUotWNABNo // EkonomiGlobal dan Krisis Demokasi

Sunzutq 2003: 3).

Got entancc itu sendiri diartikan

sebagai mckanisme, praktik, dan tata

cara penerintah dau warga dalam me-

ngatur sun.rber daya se rta memecahkan

nasalah-masalah publik. Dalam konsep

ini, pemerintah harrya menjadi salah

satu aktor dan tidak menj:rdi satu-satlr-

nya aktor paling n.renentukan. Irnpli-
kasinya, peran penerintah sebagai

pembangun naupun sebagai penlcdia
jasa pelayanan dan inlrastntktur akzur

bergcscr men-jadi badan pendorong

terciptanl'a lingkungan vang mampu

nrenrlasilitasi pihak lain di konrunit:rs

dan sektor swrsta untuk ikut aktif
nrelal.rni sektor t, r'sehut. D"finisi yanq

lain menyebutkan bahr'r'a g"ortr-rrance

mcrupakan proses pembuatan keputu-

san dan r.nelalui man:r kcputusan terse-

but dilaksanakan atarr tidak dihksa-
nakur (qor'elrrzrcernear: the pnxas of deci-

sion rn|<itg and dtc prcrasbynfut.h docrv-ols

ar intplementad ot-notllple-melltcd) (w\rvr

unescap.org). OIch karena merupakan

proses penbuatan keputusan, gove.t na:rce

nrclihr*e n banyak aktor sebrgaimarta

terlihat dalam gambar l .

Dalam konsep gor'elnance pal.ing

dasa5 terdapat tiga sfake,boldcts utama

vang saling berinteraksi, yakni negara

atau peneintah (sLT tc), dunia usah:r aLru

pihak srvasta furrir,are seclor), dan masya-

rakrt (.socr'e ry). Dalan.r kaitan ini, terdapat

tiga elemen esscnsial dalan.r goodgoler--
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Ganbat l Aklor aklot nasyankatwban yang teltbat dalarn good gov€rnance Bagan ini di-down laad dari http://
www u n esc ap oe / h u sel/ ga / lovenance. hln

nance, yakrri: Pertatna, adanya kapasitas

dalam pemerintahan untuk membuat
kebij alan yang tepat serta adanya admi
nistrasi publil yang efisien dan accoun f-
ab.le untuk menj alankannya. Kedua, de-

nrokratisasi dan pembangunan pardsi-
patoris dengan mendorong keterlibatan

yang lebih besar dari semua stakeho,lders.

Keag4 penghargaan terhadap hak asasi

manusia dan penegatan hukum (Sumar-
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to, 2003: 55-56).

Berdasarkan uraian di atas maka
dapat ditarik benang merah bahwa
gove nt an ce adalah persoalan pengaturan.

Menyangkut bagaimana mengelola
su mber-s umber sosial dan ekonomi
sebagai cara atau upaya untuk mela-
kukan pembangunan, sedangkan good
governance leblh meruj uk pada bagai-

mana agar sumber-sumber tersebut

Urbtsn Middle ClaEs: The ljrban Poor:

- but beginning to get organiueddiso.g!nized
bul hrE the gre.le

gven space

-shape the civ- form;lly
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dapat dikelola secara baik atau efisien.

Untuk itu, diperlukan aluntabilitas, par-

tisipasi, prediktabilitas, aturan hukum,

dan transparansi (lihat gambar 2).

Dengan kara lain, go od governancerneh-

batlc:ln usaha-usaha untuk membangun

sistem penyelenggaraan pembangunan

yang lebih demokratis.

I(emudian, jika diiihat dari konteks

kemunculannya, Abrahamsen bahwa

konstmki Bank Dunia tentang goodgov-

ernance dimulai dari penolakannya ler-

Iiadap kegagalan pembangunan masa

lalu. HaI ini berarti bahwa agenda good

governance pada dasarnya merupakan

hasil koreksi terhadap kelemahan-kele-

mahan strategi pembangunan yang

dilakukan pada masa sebelumnya. Se-

perti dikemukakan oleh Bank Dunia,

upaya-upaya pembangunan pasca-

kemerdekaan gagal karena strateginya

salah. Dengan kata lain, kegagalan

Buo W AnNo // Ekonomi Global dan Krisis oemokasi

pembangunan pada masa Ialu adalah

ketiadaan pemerintahan yang bark ft"ood
gnwrurarce). Oleh karcna inr, konsep good

governance yang ditawarkan oleh I,VorJcl

Bank merupakan alternatif bagi usaha-

usaha urrtuk mengoreksi stratcgi pem-

bangunan yang gagal tersebut. Tentu-

nya, ini juga merupakan koreksi terha-

dap karaktcr birokrasi pe nerintahan
yang berlaku di negara-negara Dunia

Ketiga pada rvaktu itu. Sulit dipungkiri

bahwa birokrasi di negara-negara Du-

nia Ketiga nrerrrpakan birokrasi yang

korup dan tidak efisien. Salah satu

penyebabnya, kuatnya birokasi peme-

rintahan sebagai akibat lemahnya
masyarakat sipil. Dalam kontck-s ini, ne-

gara secara sadar melemahkan nasya-

rakat mela.lui berbagai cara. Intinya, ne-

gara otoritarian sebagairnana dikontes-

tasikan oleh pemerintahan Orde Baru

dan negara-negara Dunia Ketiga lain-

Aeeorfl dble

Parlicipatory
Transpareft

Responsi\re

GOOD
GOVERNANCE

Ganbar 2 Kharakeristik g00d govelnarce

f-.
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D)/a dengan struktur birokrasi yaDg kuat

dan hampir--hanpir tidiik tersentuh
nrerupalian badgor.cr-lalrce dan meljadi
penghalaue bagi suatu pcmbangunan

yang berhasil.

C. KONTEI(S GLOBAL KEMUNCULAN OOO'
GOVENNANCE

Jika dilihat dalanr konteks yang
lebih luas, maka kcmunculan agenda

good gor.er rarcc tidak vrj a dilarrrbelak'rngi

oleh kegagalan pembangunan m;rsir

lanp:ru, re npi juga hanrs dilihat dalam
kontcks kenenangan idcologis kelonr-

pokKanan Bam (tbc lervrr.g.hr)di Inggris

dan Amcrika Serikat pada periode ta-

hun 1970-an. Kemenangan kelompok

Kanan Baru ini rnenandai dimulainya

tata ekonomi dunia yangjauh lebih libe-

r a1 diha ndingk:rn dengan protekrionis-

nre. Berjalin dengan kemajuan atau re-

volusi di bidang teknologi konrunikasi

dan semilkin rendahnya biava trans-
portasi telah mendorong liberalisasi dan

globalisasi ekonomi dunia berlangsung

dalam skala yang lebih luas dibanding-

kan sebelumnya.

Salah satu ajaran kelonrpok ini
dapat dianggap paling meyakinkan dan
diamini oleh lembagalen.rbaga gover--

narce global 0^rTO, IN{| dan \\brld
Bank) dan seb:reian besar para pcngan-

bil kebijakan publik, baik di negara-

ncgara maju maupun di negara-uegara

berkenrbang adalah kcyakinan yang
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sangat kuat terhadap kedaulatan pasar

dan marginalisasi peran negara. Bia-

sanya, para pemikir yang berada dalam

garis ini sering disebut sebagai kaunr

liperglobalis (David Held at. all, 1999)

Ciri utama pandangan ini adalah sikap

optin.ristik mereka dzrlam melihat glo-

balisasi dan pengagungan yang berle-

bihan te r-hadarp pasar. Senentara pada

n aktu bersamaan, mereka 'me nghujat'

habis-habisan peran negara.

\'{cnurut cara pandang kelon.rpok

ini, globalisasi didehnisikan scbagai
sejarah baru kchidupau manusia di
n.rana "uegara tr-adisional telah menjadi

tidal lagi relevan, lebih-lebih mcnjadi
tidak mungkin dalzrn unit-uuit bisnis

dalam sebuah ekonomi global. Dalam

pandangan kaum hiperglobalis, globa-

lisasi ekonorni membawa serta gejala

" de nasio n alis asi" ekonomi melalui
pendirian jaringan-jaringan produksi
transnasional (trrn snational ne^votks of
poductrbn), pcrdagangan dan keualgan.

Dalar.r.r lingkungan ekonomi yang tarlpa

batas ini l rconorucs bo rder'les,,. - pe n rc ri n -

tahan nasional tidak lebih dari sekedzrr

a-arrsmrisrbr beJts bagi kapirrJ global, ar.ru

secara lebih "ingkat 
srbagrri instirusi

perantara yang menyisip diantara ke-

kuatan lokal dan regional yang sedang

tumbuh, serta mekanisne pengaturall

global. Lebih lanjut, kelompok ini
mempunyai keyakinan bahua globa-

lisasi ekononri teneah lnenbangun ben-



tuk-bentuk baru organisasi sosial yang

tengah menggantikan atau yang akhir-

nya ak:rn menggantikan negara bangsa

sebagai lembaga ekonomi utana dan

unit politik dari nrasyarakat dunia.

Kenichi Ohnae (1995: 3) sebagai

salah seorang pendukung tesis ekstrin.r

globalisasi mengatakan bahwa dalam

pasar dunia yang senakin kon.rpe titif
sekarang ini negarzr-negara bangsa (ra-
a-or1-stae.t tidah lagi ncn.rpunyai sumbcr-

sumber yang tanpa batas yang dapat

dimanfaatkan secara bcbas untuk men

dukung mervujudkan anrbisi mereka.

Dalan.r dunia bam, yaitu "dunia tanpa

bauri' (a worldufi orrtborde.rs), denrikian

Ohmae mengatakan, negara-negara

bangsa dan penguasairn terhadap mili-
t-r tidak lagr nremainkrn perarr penring.

Bahkan, peran mereka semakin memu-

dar, dan secara meyakinkan akan segera

digantikan oleh pcran penting yang

se makin rreningkat oleh aktor-aktor
nonteritorial, sepcrti perusahaan-peru-

sahaan multinasional, gerakan-gerakan

ransnasional. da n orga nisasi-organisasi

internasiona.l (Keoi ane dan Nye, 1977: 3).

Singkatnya, sebuah pergeseran

yang besar tengah terjadi dari srare-domr'-

n.lediie rral r nrar ket-dominatrdekorromi

intcrn;rsional. Kelunrpuhan ekononri

terpimpin Urri Soricr. knqaqalan strategi

substitusi impor negara-negara Dunia
Ker iga. dan keherlrarilan ekonorrri

An.rerika Serikat pada era tahun 1990-

Bu0 W',raBNo // tkonorr Global dan Krisis oemol a5i

an telah mendorong penerrnaan
unistricted market sebagai solusi bagi

penyakit ekonorni nrodern. Karena

deregulasi dan beberapa relornrasi yang

Iain telah mengurangi peran negara da-

lam ekonomi, banyak orang mempu-

nyai keyakinan bahrva pasar akan n.ren-

jadi mekanisn.re palir.rg penting dalam

me nentukan ekononri domestik mau-

pun internasional, dan terlebih lagi
hubungan-hubungan politik. Dalam
suatu ekonomi global yang sudah sangat

terintcgrasi, negara bangsa, nenurut
interpretasi ini, akan n.renjadi anakro-

nisme dan berada dalam situasi kcrnun-

duran. Banyak dali mereka percaya

bahwa menurunnya peran negara
hangsa akan nenjadi pembuka kc arah

ekononi global yang scsungguhnya,

yang dicirikan oleh ketiadaan han.rbatan

dalam perdagangan, aliran uang dalam

skala global, dan kegiatan internasional

dari perusahaan-perrrsahaan multi-
rasional (G pit, 200I : B; Strange, 2000).

Selaras dengan hal ini, globalisasi

pada da"arnya juga dapat dinraknai se-

bagai sebuah preskripsi. Ini berarti
bahwa globalisasi meliputi liberalisasi

pasar global dan pasar nasional dengan

asumsi bahwa ams perdagangan bebas,

model. dan irrlormrsi akan nrencipta-

kan hasil yang terbaik bagi pertumbu-
han dan kemakmuran manusia p)etr:rs

dan \lelnneyet; 2003: B) .

Pandangan yane saneat optimistik
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ini telah menjadi sumber inspirasi bagi

para pengan.rbil kebijakan publik di
negara-ncgara Dunia Ketiga, seperti di
N,Icksiko (I{er edr;r da n Ptncel, 2003),Bra-
zil, Argentina (Peu;r dat Velune;r:4 2002),

Chilc (Sta,cn Kangas,2003) dan tetlebih
di len.rbagalcmbagalembaga govem;urce

elolral repcni llorld Tt.de () ganizaLio,

(l W); h te n atio r t d A,Ia r ny Ftnd IA I]),
dan llank Dunia (Strglitz" 2002). Para
peng:rmbil kebijakan di negara-negam

yang discbutkan tadi, cntah secara

sukarcla a[au melalui "paksaan" telah
nre nya ndr rkr r'r kcbijakan ekonomi
don.re s tikuya pada keunggulan pasar,

dan s.cara terus tlrenerus ntemingqir-

kan peran negara dalzrm kehidupan eko-

nomi. Akibatnya, ncgara tidak lagi
mempunyai peran vang signifikan
dalanr m,'mpenqarulti ekonomi nasio-

nal. Suatu kondisi yang menciptakan

pcrsoalan lain dalam negare masing-

masrng-

Sementara itu, le mbaga-lembaga

global (IN{f; WTO, dan Bank Dunia)
juga mempunyai peran yang semalin
penting dalam kaitannya dengan ke-

mampuannya untuk mendeterminasi

negara-negara Dunia Ketiga. WTO
mempunyai peran yang signifikan
bahk;rn p:rling berkuasa dalam menja-

min tcrsclenggaranya liberalisasi eko-

norni (Jhamtani, 2000J IN{F menyedia-

kan utang bagi ncgara-negara debitur
dcngan persyaratan ketat yang me-
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mungkinkan IN{F nelakukan restruktu-

risasi ekonomi. Senrentara itu, Shltctlim-l

A{irsane-nf Bzrnk Duniajuga me ngguna-

kan panduan yang serupa, dan nendo-
rong kecenderungan yang sama dalam
nensubordinasikan kebijal<an domestik,

terutama kebijakan yang berl.rubungan

dengan proteksi dan subsidi. Keduanya

lazim disebut sebagai Konsensus \{as}ri
ngton. Konsensus ini nenekankan
liberalisasi pasar, privatisasi tsU\'{N,
dan kebijakan lain yang dirancang un-
tuk mendorong investasi asing terma-

suk dalanr hal ini devaluasi dan deregu-

lasi fabb, 2002: 76).

Pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana hubungan antara kenena-
ngan Kelompok Kanan Baru, globa-

lisasi ekorromi. dan agenda goodgovcr-
r;rrce yang dipralarsai oleh Bank Dunia.

Menurut penulis, terdapat hubungan

yang erat dan saling terkait antara ke-

tiganya, dan hubungan tersebut lebih
daripada dominasi wacana. NamunJ

hubungan-hubungan itu juga melibat-

kan interaksi ideologis dari para peng-

ambil kebijakan di lembagalembaga
global tersebut dengan kemunculan
ideologi pasar bebas. demokra t isa si

politik, dan munculnya perusahaan-

perusahaan multinasional sebagai ke-

kuatan dominan di era globalisasi

ekononi sekarang ini.
Orang-orang yang berada di lem-

haga-lembaga gorrlrurrre glohal ra"r t ini



seperti IN,I| \,\rTq dan Bank Dunia di-

donrinasi oleh para penikir neoliberal.

Oleh karena itu, agenda mereka yang

pentrng adalah bagain.rana nreliberalisa-

si sistem ekonomi dan politik negara-

ncgara di dunia.. Ini dilakukan untuk
mcnjan.rin dilaksanakannya kebijakan

perdagangan bebas yang diyakini meru-

pakan alat yang paling efektif untuk

meraih kenrakmuran dan perdamaian

dunia. Dalam konteks ini, David Korten

menegaskan bahwa para pendukung

globalisasi ekonomi, dalam berbagai

bentuknya, mempunyai keyakinan b;rh-

rva slobalisasi ekonomi dan pasar bebas

akan n.re ndorong demokrasi dalam
.k;rl:r lu.r.. Oleh karenanya. pcmhic;rra-

an politik lentang pasar bebas dan

perdagangan bebas adalah pesiin gigili

rang nrerrcgaskan bahua Lemajuan

pasar bebas adalah kcmajuan demo-

L:rasi (I{orten, 1997: 1081.

Dalrm kairrn ini. perekonom ir n

bebas dianggap sangat pcnting bagi

masyarakat sip , dan fokusnya adalah

penciptaan "lingkungan yang memung-

kinkan" yang dapat "memunculkan
kekuatan-kckualan swasta serta mendo-

rong prakarsa di sen.rua tingkat. Selan-

jutn1,:r, O".,rronuan s\,\'asta dialggap
sebagai kon.rponen nasyarakat sipil

yang penting, secara aktif bcrLindak

sebagai pcndukung kehidupan masya-

rakat sipil. Oleh karena itu, tindakan-

tir.rdakan yang dilakukan untuk mcnr-

Buu WNABNo // Ekonomi Global dan Krisis oemokasi

bantu kegiatln sektor swasta, termasuk

usaha untuk memprivatisasi perusahaan

negara adalah untuk mempe rkuat
nrasyarakat sipil Landel-l\tills. 1992:

dal atn Abnh amsen, 2001: 1 Of, .

Dengan den.rikian, menjadi jelas

bahwa kemuncula n egenda goodgorer'-

rarce yang dipcrkenalkan oleh Bank

Dunia pada tahun 1992 tidak bisa dile-

paikrn dari provek dcnrokratiasasi
polirik sebagai usaha untuk ntencipta-

kan iklin.r yang kondusif bagi berkem-

bangnya kapital swasta. Ini nrenjadi
jelasjika konsep goocleovern:urce sebagai-

mana dipaparkan di atas kembali diru-
juk. Dalam konscp good g'overnarlcc,

setidahya terdapat tiga stz,ke-/lolders lang
saling berintcraksi, yakni peneriutah
atau negara, swasta, dan masyarakat.

l), ngan dcnrikirrr.logikr di halik mun-

culnya konsep good govemarrce adalah

jelas. Neoliberalisrrrc n.renghendaki

kemajuan pasar bebas dan kcmunduran

peran negrrr dalam kogiatan ckononri.

dan globalisasi ekonomi scbrgaima na

sering dipromosikan oleh lembagalcm-

baga govemance global, pada akhirnya

mencmpadien snrsta pada posisi sen-

tral. Ketika negara telah sedemikian

rupa dimarginalkan mclalui berbagai

regulasi dan pro,vck privatisasi BUN,IN

yang diprakarsai oleh I\{F dan Bank

Drrnia, aktor uuurra good govonanccpada

akhirnya adalah -jelas, vakni slvasta.

l)cngalr krn lain, pro).ek .good,go\,ernaxce
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yang dipronosikan oleh Bank Dunia di
negara-negara Dunia Ketiga ditujukan
untuk n rerrdoror rg proses demokratisasi

yang pada akhirnya nemberi peran
yang lebih besar pada swasta.

Dengan den.rikian, agenda good
governance tidak hanya dapat dipandang

sebagri rrr nsfornrasi dirkursiI yang-

se nbari menyatakan akan membe-
baskan rakyat miskin, nemungkinkan
untuk tnelang.utrgkan hegemoninya

terhadap negara-ne gara Dunia Ketiga
sebagaimana dikenukakan oleh Abra-
hamsen, tetapi dapat juga dilihat dari
bagainana lcrnbagaJcmbaga global ini
berusaha untuk ne mperkuat peran

swasta daJan.r kegiatan ckouomi global.

Dalanr kontcks ini ,'lhbb (2003: B0; lihat
j u ga Schol te, 2000) nrenegaskan bahr'va

keliru .jika menandang ncgara tidak
berdey:r dal.rm ekononri global. reLapi

sesungguhn;'a yang terjadi adalah
kekuasaan negara telah secara sadar

dilihat sedemikian rupa untuk mengab-

di pada kepentingan korporasi (swasta),

bukan kepentingan warga negara.
Dalanrpro.e. in i. pah:rm demokrasi so-

sial gaya Keynesianisme nasional, yang

dominan sejak Perang Dunia Kedua,

digusur oleh neoliberalisnc global.
l,en.rbagalembaga gove.rir.zlrce global ini-

lah yang pada dasarn,va menbuat nega-

ra nasional n.rengabdi kcpada kepen-

tingan korpor-asi schingga lebih tepat

dikatakan bahna negara di cra gobal
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sekarang ini adalah negara serba diatur
di mana pasar dijauhkan dari can.rpur

tangan politik, tetapi keberhasilan
sistem kekebalan pasar ini bergantung
pada pemahaman bahwa jika tatanan
pasar dikehendaki berjalan lancar nraka

diperlukan adanya Iembaga-lembaga

pengatur (.rrgulaf oryrzsanraoru) yang kuat

(Jayasuiya, 2000: 4J, dan nan.rpaknya

WTO, IN{| dan Bank Dunia tclah
nampu nenjalankan pe ran tersebut

dengan sangat bark (Sttglitz, 2002).

D. APA YANG SATAH?

Wacana pen.rbangunan telah
me ndoninasi para intele ktual dzrn para

pengambil kebijakan publik di negara-

negara Dunia Ketiea sejak tahun 1 950-

an dan tahun 1960-an. l)alam konteks

Trrdonesia. pemba nguna n secara ir)ten-

sif relah dipraktikkan oleh pcmcrin-
tahan Orde Baru melalui Repelita sejak

tahun 1969. Dengan dukungan n.riliter

yang kuat, dapat dianggap teknokrat
lulusan universitas Barat, yang lcbih
sering dikenal sebagai 'NIafia Berkeley',

sebagai arsitek pembangunan Indone-
sia para era tersebut. Dalam perspektif

Gramscian, ini dapat dianggap sebagai

bentuk hegenoni Barat (tepatnya AS)

terhadap negara Dunia Ketiga (dalan.r

kasus ini, Indonesia). Ken.rudian,
globalisasi ekononi direspon oleh pe-

merintahan Orde Baru nrelalui paliet-

paket deregulasi sejak tahun 1980-an.



Kebijakan ir.ri telah nendorong slmktur

ekonomi Indonesia menjadi lebih ter-

buka terhadap investasi asing, dan pada

ta[aran tertentu telah mendorong

industrialisasi di Indonesia.

Namun, berbagai upaya pemba-

ngunan tersebut dapat dikankan ku-

rang berhasil jika tidak mau dikatakan

gagal. Hal ini karcr.ra hasil-hasil pem-

bangunan hanya dinikmati oleh
scgclintir elit (ekonomi ataupun politik),

dan lndonesia nrasih tidak beraqak dari

kategori negara Dunia Ketiga yang

tjngkrr k.nri.kinannya maiih tir rqgr.

Ada banyzrl tcori yang dapat digu-

nakan untr.rk menjelaskan kegagalan

pembangunan tersebut. Bagi para Pe-

mikir 1'ang berpijak pada tradisi N'Iarx-

ian atau Nco-marxian, ke gagalan pem-

bangunan addah akibat kendala struk-

tural. Negara-negara Dunia Ketiga sulit

untuk dapat mengejar ketertinggalan-

nya dcngan negara-negara Barat karena

mcnrr ng .rrukrur ekononri politik in te r-

nasional menghalangi negara-negara

tersebut untuk berkembang me njadi ne-

gara industri maju. Sementara di sisi

yang lain, para pendukung kebijakan

deve Iopme ntalisne melihaL bahwa

kegagalan pembangunan adalah, seper-

ti telah disinggung di awal, lcrrena Liada-

nya penerint:rhan yang baih. OIeh kare-

rr.r itrr. pcr'oalannyr;rdlllh bagain rr na

nrembentuk pcmerintahau yzrng baik

berdasarkan prinsip-prinsip good gover -

8uu l'\rNARNo // EkonomiGlobaldan Krish Demokasi

INILE.

Dengan demikian, nunculnya
konsep goodgovelrzrceyang bela-kangan

n.renjadi isu sentral di kalangan akade-

n.risi, para pengambil kebljakan publik,

mcdia, dan elemcn n.rasyarakat sipil
yang lain nanrpaknya juga terjebak ke

dalan pemahanan ini. Dalam konteks

Irrdoncsir. pentahanta n seperti ini
adalah relevan berdasar*an beberapa

alasan. Per-tama, birokrasi pemerintah

yang direpresentasikan olch Orde Baru

adalah suatu birokrasi patrimonial yang

korup, nepotis, dan penuh aroma kolusi

lKKI\l). Kcdua. p.mbangunan ekonomi

yang bertunpu pada pinjaman luar
negeri dan mengejar tingkat pertumbu-

han ekonomi yang tinggi tidak diiringi
dengan pembangunan politik yang

demokratis. Sebaliknya, pcmbangunan

tersebut telah 'memapankan' rejin.r poli-

tik otoriter yang menegaskan konsen-

sus politrk yang bersifat elitis dan par-

tisipasi masyarakat dinrarginalkan.
Sementara dalam rvaktu bersamaan,

bi rokra.i pemcri ntah mempunyai tinq-

kat akuntabilitas yang rendah. Singkat-

nya, pemerintahan Ordc Baru dapat

dikategorikan sebagai bad gover-narrce

karena ketiadaan transparansi, akun-

tabilitas, partisipasi, dan rcsponsibilitas.

Oleh karena itu, ketika gerakan refor-

nlrsi bcrhr.il nr.ttuntl';rngkan rej in r

yang dikcnal korup dan menindas ter-

sebut, sert.I mcrla agcnda good governance
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Drerenpati posisi sentral dalanl diskusi-

diskusi publik. Scolah-olah, konsep good

got'ert1 ance dianggap nienjadi'resep
nrujarab' bagi kcg?rga.lan pembangunan

rang diilksanakarr selarra prnrerint:r-
han Orde Baru.

Namun, dengan mcrujuk pada
para pemikir kritis sepcrti sedikit telah

dipaparkan scbelunnyn, beLapapun ba-

iknre konscp rers.bur d.Llam nrerrjan-

jikan kcbaikan pemerintahan dan de-

mokrasi hcrdaknya ia tetap dilihat se-

cara kritis. OIeh karena itu, kritik yang
rnenyalrkan balrw a wacana good gover-

rztlce sebagai kelanjutan dari rvacana

pen rbangunan larrg tela h mcndon rina'i
Dunia Ketiga pada era sebclumnya da-

pat dikatakrn \,"bilgxi bagial dari pro-

yek global "produksi hegemoni" atau

usaha serius kekuatan-kekuatan domi-
nan di negara-negara maju untuk mem-

bentuk sebuah blok historis ska.la dunia

masih te krp relevan. Dengan demikian,

nruatan ideologis dan ide-ide atau teori

yang membentuk wacana itu tidak bisa

dikrra kr n .ebagri "obvektif". l\[enulut
cara pandang ini, tcori sclalu mendu-

kung tujuan scscorang atau mendukung

berb.rgai tujrran. D, ngarr kata jain. se-

nrua teori nenrpunyai sebuah perspek-

tif (Ilobert Cor-, 1995;d ant Sugiono, 1999:

56).

OIeh karena itu, tulisan ini akan

berusaha nelanjutkan kritik tersebut

pada lcvel yang lcbih luas, yakli pada
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tatalan konseptual dan implikasi yang

nungkin ditimbulkan akibat diimple-
nrentasikannya good governance. Kitik
pertama yang dapat diajukar adalah

menyangkut netralitas konsep goodgor,-

crnance. Pada dasarnya, konsep ini bu-

kanlah lnerupakan konsep yang netral.

Pertama kali, konsep ini dimunculkalr

oleh Bank Dunia (Abraialrscn, 2000;

Sunralto 2002) scb4ti rerksi aras

kegagalan pembangunan masa lampau.

.Jika kiur sepal<er bahwa idc-idc dan rcori

tidak bisa bersifat obycktif dan karena-

nya ia selalu mengandung perspektif

tertentu, maka menjadi jelas pcrspektif

siapakah yang coba direpresentasikan

oleh penrunculan ide atau teori tersebut,

vakni para pendukung pasar bebas atau

yang sering disebut sebagai kaum neo-

libcral. Telah menjadi rahasia umum
bahwa lembaga-lembaga qlobal seperri

\VTQ II\ Il dan I I brld Ban*. ctdomina"i

oleh para pendukung neoliberalisne

ekonomi yang nenolak campur tangan

negara, sernentara di waktu bersamaan

mengagungkan kebajikan pasar. Terlc-

pas bahwa pandangan-pandangan ka-

um neoliberal dianggap gagal dalam

n rewujud ka n penlblngundr ekonomi

yang berkeadilan sosial, dan nempu-
nvai relevansi yang sangat rendah pada

tataran empiris. Dalam konteks ini,
kritik Joseph Stiglitz relevan untuk
dikemukakan. \"Ienurut Stiglitz (2002:

92, keberhasilan pembangunan di ne-



gara-negara Asia Timur yang termasuk

ke dalam Negara Industri Baru (NICs)

adalah karena kebrjakan yang bersifat

gradual dalam meliberalisasi perdaga-

ngan dan sektor finansial. Ini berten-

tangan dengan yang direkomendasikan

oleh Konsensus Washington sebagai-

mana dianut oleh len.rbaga-lemb:rga

global tersebut yang menekankan libe-

ralisasi sektor keuangan dan perda-

gangan dengan cepat tanlla kontrol ne-

gara. N{alahan, negara yang mclakukan

r, Iomerrdasi Konsen.us \\'ashinqton ini

terbukti gagal dalam melakukan refor-

masi ckonomi dan politrk. dan kini tc-

ngah nrenghadapimasr dcpa n ekononti

drn politik yang ddak pastiscpcni y2ng

terjadi di bekas negara Uni Soviet.

Di negara-negara Amerika Latin

dan Alnka. liberalis;rsi dan privati.asi.

sebagaimana direkomendasikan oleh

Bank Dunia dan IN'If; pada akhirnya
Iebih nenguntungkan perusahaan-

per-trsahaan transnasional dibandingkan

dengan masyarakat domestik negara

yang belsangklrtan. Dalam konteks ini,

persoalan 1'ang muncul adalah kepen-

tingan siapa yang direpresentasikan,

drn jarvabrnnla adala)r li pendrrg;rrr

pcr-usahaan-perusahaan transnasional.

Rekolnendasi kebijakan yang diberikal
baik Bank Dunia, maupur.t INIF pada

dasarn_va ditujukan untuk rrrengakomo-

dasi kcpentingan pcrusahaal-perusa-

haan transnasional atau sccara lebih
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spesihk perusahaan transnasional Ane-
rikr Serikat @bb, 2( 2; Kotten,2002; dzut

Stiglizt, 20027. Oleh karena itu, kemun-

culan konsep good gover-nance yang

dipral,<arsai oleh Bank Dunia hendaknya

juga dilihat dalam konteks ini. Ini bukan

suatu pola pikiran yang picik, tetapi le-

bih merupakarr \uaru c.irn b.rlikir yarrg

lebih hati-hati sebagai upaya untuk
menjaga tetap tegaknya demokrasi dan

keadilan sosial. Singkatnya, kelahiran

konsep good govenr:urcc hendalinya dilihat

tidal hanya sebagai respon atas kega-

galan pembangunan masa lampau kare-

na ketiadaan penerintahan yang baik,

tetapijuga harus dilihat dalam konteks

ideologi vang 'bermain' di balik kemun-

culan konsep tersebut, yakni globalisasi

dan liberaLisasi ekonomi yang lebih
mengabdi kcpada kepentingan korpo-

rasi global

Kedua, asumsi yurng dibangun di
balik konsep good got,entance ad.alah

adanya interaksi yang seimbang antara

pcmcrintah, swasta, dan masyarakal

seperti terlihat dalam gambar sebelum-

n1a. Namrrn. di era gloLeli'asi ekonorni

sekarang ini di mana negara telah

dilr-nrginalkan se dcmikian rupa dalanr

nrelayani kepentingan publik, dan
perusahaanlelusahaan multinasional

mempunl'ai keknatirn yang tidak ada

bandingnya, apakah masih mungkin

memhcnruk \urru ir'tterrkri );Itg 5eint-

bang. Berbagai tulisau yang r.nuncul
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bclrk.rnqan menycbutkan baglrjmana

demokrasi yang menjadi salah satu lan-
dasan diber-lakuka nnya good goternance

tclah digerogoti sedernikian rupa oleh

perusahaan-per-usahaan multinasional
rnelalui aturan yang direkomendasikan
oleh lembagalembaga govern;r-nce global,

seperti IN{4 WTO, dan Bank Dunia.
Dalam ha.l ini, suatu kritik yang cukup

tajam dikemukakan oleh David Korten
kc dalanr hampir keseluruhan buku

lang dinrlisnl'.r, the Post Corporatc Wotld:

Lifc After Capitalisn r (2002). Ia rnenya-

t.rkan behwa kekuasaln ekononti r:rat

ini telah mereprcsentasikan dirinya
menjadi kekuasaan politik, dan pene-
dntahan nasional kini lcbih nrengabdi
kepada kepentingan korporasi global

dibrndingkan dengan kepentingan
\4rarga negara.

Dcngan demikian, jika liberalisasi

ekonomi dan perdagangan bebas dapat
dianggap sebagai prol'ek kaum neolibe-
r-;rl yang lebih bersilat ekonomi sebagai

upaya untuk melakukan akumulasi ke-

kayaan melaluilembagaJembaga trans-

nasional tadi, maka "demokrasi"
menjadi proyek politik mereka. Hal ini
dapat disakikrn dari bcrbagai proyek

liberalisasi ekonomi dan perdagangan
yang juga diikuti oleh proyek-proyek

den'rokratisasi politik di negara yang

be rs:rngkutan Namun, hal ini hendal-
nya juga dilihat secara kritis. Seperri
pernah ditegaskan oleh Willianr K.

Tabb dan Noarn Chomsky, proyek de-

mokratisasi pada intinya adalah sebuah

bualan belaka. X,Ienurut kedua penulis

ini, proyek den.rokratisasi harus dilihat
dalan.r kaca mata kepentingan negara

dominan, dalan.r hal ini Amerika Seri-

kat- Bagi negara-negara maju. sistem

politik otoriter dan prorek:ionis hrmpir
dapat dipastikan n.renjadi penghalang

utama masuknya iIwesLasi perusahaan-

perusahaan multinasional ne gara-
negara maju. Jika hal ini dibiarkan,
maka akan menghalangi perusahaan-

perusahaan multinasional untuk meraih

keuntungan maksimal dari berbagai
sumber daya yang mungkin ditarvarkan

oleh negara terscbut, selrentara dilihat
dari perspektif politik, hal ini akan

nenyulitkan ncgara-negara besar untuk
nelaliukan semacam "infiltrasi" politik
ke negara-negara Dunia Ketiga. Oleh
klrena itu. un(uk menjamin inr,estasi

perusahaan transnasional bisa masuk,

dan negara-negara maju dapat melalu-
kan kontrol terhadap negara-negara

Dunia Ketiga nraka demokrasi menjadi

agenda refornasi berikutnya.

Akhirnya, sulit untuk mengatakan

bahwa inreraksi yang scimbang antara

altor-alitor dalam goverrranc€ alan te{adi
mengingat kekuasaan ekonomi perusa-

haan multinasional telah menjadi ke-

kuasaan politik yang menshambat
den.rokrasi. Dcrrgan den.rikian, kita da-

pat mcngatakan bahu'a kenunculan



agenda goodgovdr:urce dapat dianggap

sebagai proyek dcmokratisasi politik
yang bcrujung pada penguasaan aktor-

aktor ekonomi global terhadap sumber

daya ekonomi nasional. Sebaliknya,

agenda good gol'er-rarrce hanya akan

menjadi proyek politis yang mengun-

tungkan korporasi-korporasi global
yang kekuatannya sekarang menga-

lahkan kemampuan ban-vak negara

Dunia l(eLiga. Pada akhir abad 20 saja,

mcreka berhasil menguasai 67% dari
pcrdagangan antarmercka sendiri, dan

34,1o/o dari perdagangan dunia. Semen-

tara di bidang investasi, mereka mengu-

asai sckitar 750/o dari total investasi glo-

bal (Fakih, 2000).

E. CATATAN PENUTUP

Sebagai catatan penutup, ada

beberapa hal yang perlu dikemukakan

kembali dan nrungkin layak menda-

patkan pcrhatian dari para pengambil

kebrjakan publik, para akademisi, dan

komponcn masyarakat siprl yang lain.

Perarnr4 apakah age ncJa good govetnance

ini ak.rn kiLa rolek ataLrkah diterirna

dengan suatu catatan. Saya lebih cende-

rung unluk mcner-ima dengan suatu

catatan. Persoalall ulama dari konsep

good gr.l,eutance yang diprakarsai oleh

Bank Dunia ini adalah besarnya peran

srvasta da.lam proses pengaturan kebija-

kan publik. Akibatnya, pen.re rintah
hanya akan menjadi penyedia regulasi

Buo WNARNo, tl.onori GloDal dan Krisrs oe'nokrasi

yang nrenguntungkan kepentingan
korporasi-korporasi global sehagaint:r-

na dimaksudkan awalnya. Oleh karena

itu. hendaknya terdapat regulasi yang

menjamin pemerintah untuk melindu-

ngi kepentingan masyarakat di luar
korporasi global.

Berbagai pengalaman yang ditun-
jukkan oleh negara-negara Indu stri
Baru menegaskan bahu'a keberhasilan

industrialisasi karena ditopang oleh
peran negara vang sangat kuat dalam

"nemberi arah" industrialisasi. N'[odel

industri di tiwan, Korea Selatan, dan

Hongkong lcbih sesuai dengan model

s t z te Jed dewlopm en tdibandingk:rn denga:r

mzu'kt-driven dewloprrent Tidak selama-

nya kepentingan korporasi global sesuai

dengan kepentingan masyarakat se-

hingga tidak semua urusan yane berkai-

tan dengan hajat hidup orang banyak

dapat diserahkan kepada swasta- Oleh
k:rrena itu,,good.govcrnance hendalnya

tetap rnenjanrin d, nrokrasi dalanr arti

sebenarnya dengan mcnge mbalikan
dan merghormati hak-hak rndividu,
dan hendakrrya pen.rerintah tetap mc-

nainkan peran yang signifiliau tidak

hanya dalan mengurangi kcgagalan

pasar,rrualaairg rn,z*et /.ir/rae. renpijuga

dalam nendorong keadilan sosi:rl (socra/

ju*ice) (Stiglitz, 2002: 218). Pasar me n.r-

punvai kemungkinan untuk tidak mela-

vani nrasyarakrrt 1l ng ridak nt,'nrlrunyai

sunrher-sun rber yang, ukup nlcnqrngat
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pasar mcnrpunyai hukunnya sendiri
berdasirrkuu prinsip supply and demand-

Oleh karena itu, pemerintah dalam
p rinsip good qor r"r r r, rncn I rarus rerap n re r !a-
nin tersedianya pelayanan yang cukup
bagi masyarakat miskin yang besar
kemungkinan tidak akan dilayani oleh
pasar- Di ncgara-negara Asia Timur,
Amerika Serikat, dan negara-negara

yang paling berhasil, pemerintah fu.over-
ment) memainlan peran yang sigrri{ikan

dalam menyediakan inlras truktur,
pendidikan yang berk uaJ itas. danjaring
pengamrn *o"iel bagr mrrsyarakrt mis-

kin.

Kedua, pendefinisian kembali
demokrasi sebagai pcnopang goodgover-

mrce Tipe ideal goodgorcrrarce mempu-

nyai delapan karzrkteristik pokok, yakni
patti ci\1tory c.).lrff' r ry Ls oicn Xf, z un unablq

taa\parcn\ rc1rr:,tuit4' atrccti,,'e and efrcienl

equiable and fi'tclusitr: and follows the rule of
Iaw (www.uncscapor.$- Hal ini dimal<-

sudkan urrtuk mcnjamin pengurangan

korupsi dan adany:r jaminan bahwa
suara-suala nrinoritas dan terpinggirken

diperhatikrn dalan pr-oses perun.rusan

kebijakar.r publik. Selain tentunya untuk
menjanin akuntabilitas publik. Ini
mengandaikan adanya masyarakat sipil
(.cii) societylyang kuat di n.rana kom-
ponen-komponcnnya ddak ada yang

saling mendominasi satu dengan yang

lain- Pada masa lampaur ancanan nra-

syarakat sipil adalah negara, tetapi di
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era globaJ sekarang ini ancan.ran terha-

dap masyarakat sipil tidak )ranya berasal

dari negara. retapi juga korporasi-
korpomsi global dan len.rbagale mbaga

global yang hampir tida,k mempunyai
akuntabilitas sama sekali terhadap
masyarakat. Oleh karena itu, agenda

good governance henda-knya tidak hanya

dilaksanakan di lembaga-lembaga
publik seperti pemerintah, tetapi hen-

daknya juga diberlakukan pada
korporasi (corporate g"or.ern;urce), lembaga-

lembaga gover:nance global, dan bahku
Lembaga Swadaya \'Iasyarakat. Kema-

tian demokrasi ( ti e death of democracy)

adalah akibat semakin berkuasanya
korporasi-korporasi slobal mengung-

guli negara bang"a. Oleh karcnr itu.
tugas negara selain nendapatJian kem-

bali kontrolnya dalam ekononri politik
domestik adalah meneembalikan ha}-
ha} individu dan tidak memberikannya

kepada korporasi-korporasi global yang

cenderung nronopolistik dan oligo-
po\snk (Korten, 2002).
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ENDNOTES

' Yang dimaksud dergan intclcktual organik

adalah sctiap intelektual yalg kchadirarnF rcrkart

dcnga[ struktur produktif dar politik maq,arakat,

\alni dengan kclompok at u kcln-s yang mcrcka \!aHii.

Dalarn kalimat Gramsci, "s€tiap kclompok sosial, )'ang
muncul di karvasan onsinal scbuarr fungs cscnsial di

duma produksi ckonomi, mcncrptakan bcrsama
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