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draft (hanya untuk FGD) 

 

MENCEGAH OLIGARKHI PEMBANGUNAN1 

Oleh Ade M Wirasenjaya2 

 

DINAMIKA politik domestik Indonesia pasca Orde Baru memunculkan 

fragmentasi sosial-politik termasuk dalam gerakan masyarakat sipil (civil 

society). Negara memang tidak lagi menjadi otoriter sebagaimana dalam fase 

developmental state Orde Baru, sistem kepartaian tidak lagi hegemonik serta 

relasi negara dan masyarakat tidak lagi bersifat asimetris.  Namun pendalaman 

atas rejim neoliberal internasional telah mengkontruksi institusi negara sebagai 

lembaga oligarki yang menjadi arena perebutan institusi neoliberal internasional 

dengan munculnya aktor-aktor  politik dan ekonomi di level domestik. 

Tuntutan-tuntutan ekonomi di berbagai daerah yang menuntut keadilan seperti 

di Papua, gagapnya negara dalam menangani berbagai skandal korupsi dan 

pajak, merupakan contoh-contoh tentang posisi betapa  mengambangnya posisi 

negara dalam realitas pembangunan kita saat ini.  

Posisi negara yang berada dalam hubungan yang mendalam dengan 

rezim neoliberal di satu sisi, tumbuhnya gerakan sosial-politik yang bebas dan 
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cenderung liar pada sisi lain, membuat posisi negara di Indonesia pada masa 

kini semakin mengambang. Sebuah floating state – negara mengambang – telah 

hadir, yakni negara yang harus mengakomodasi politik demokratis pada satu 

sisi, di sisi lain juga harus kompromistis – jika tak ingin disebut takluk – pada 

blue print pembangunan yang didesain oleh rejim eksternal. 

 

 

  

Susah untuk menghindari fakta, bahwa eksemplar demokrasi kita hari ini 

terlalu bergerak secara liar ke arah sisi kebebasan (freedom) dan begitu lamban 

bergerak di jalur kesejahteraan (prosperity). Infrastruktur politik mengalami 

pembaharuan yang cukup radikal sedang infrastruktur pembangunan yang 

berhubungan secara langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat 

mengalami marjinalisasi dan pengabaian.  

Era euphoria demokrasi harus segera diakhiri. Fase transisi yang 

terlampau panjang akan membuat masyarakat terus membanding-bandingkan 

dengan situasi hidup pada  fase sebelumnya yang sedikit otoriter. Jika 

demokrasi hanya menjadi arena bagi segelintir kelas sosial, masyarakat akan 

terseret pada apatisme politik yang akan memicu titik balik demokrasi. Jika 

demokrasi hanya memberi beban hidup yang lebih tinggi dan menciptakan 

kesenjangan sosial yang semakin menganga, akan mudah bagi masyarakat 

untuk menggugat dengan cara yang barangkali tak terduga. Pengalaman di 
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sejumlah negara yang mengalami transisi dari otoriter menuju demokrasi 

barangkali bisa dijadikan rujukan. 

Sebuah studi dilakukan oleh Mancur Olson (2000)  yang secara menarik 

melihat pergeseran kekuasaan dari otoriter ke demokratis yang tidak selalu 

memiliki hubungan dengan munculnya kemakmuran yang dinikmati 

masyarakat. Pasca tumbangnya rezim otoriter, terjadi pula perubahan perilaku 

bandit-bandit sosial. Istilah bandit sosial merupakan sebutan bagi aktor-aktor 

yang sering membajak demokrasi untuk kepentingan bisnis dan kelompoknya. 

Jika pada masa otoriter terdapat bandit-bandit yang diam (stationary bandits), 

masa demokrasi liberal memunculkan  bandit-bandit yang merajalela (roving 

bandits). Olson mengambil kasus di Rusia pasca runtuhnya komunisme. 

Transisi demokrasi – dalam pengertian negeri itu tidak lagi komunis – memang 

berlangsung. Namun pada saat yang sama tumbuh pula kelas bisnis baru yang 

memiliki “kekebalan” atas hukum, korup dan mencengkramkan kaki mereka ke 

berbagai sendi kehidupan. Inilah yang disebut roving bandits oleh Olson, yang 

kadang lebih susah dikontrol dibanding stationary bandits. 

Kasus-kasus besar yang kini menyita perhatian publik sesungguhnya 

merefleskikan bahwa kaum roving bandits tengah merajalela dalam sistem 

politik di negeri ini. Kehadiran kaum roving bandits itulah yang membuat 

demokrasi bisa berjalan begitu mesra dengan fenomena korupsi. Tokoh-tokoh 

demokrasi gencar mengatakan “tidak” pada korupsi, namun limbah korupsi 

terus membasuh baik mesin maupun aktor politik. Mereka menyusup dan saling 

berkelindan dalam struktur-struktur politik baru. Sialnya, struktur-struktur baru 
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yang dihuni tersebut adalah lembaga-lembaga yang dikhtiarkan untuk 

mengupayakan transisi demokrasi. Saatnya membuat korespondensi yang jelas 

antara demokrasi dan pembangunan. Pembangunan dan demokrasi adalah poros 

yang tidak boleh diputus apalagi dirusak oleh berbagai perilaku dan mekanisme 

politik yang destruktif dan manipulative. 

Setidaknya ada tiga lanskap pembangunan yang bisa kita lihat setelah 

Indonesia memasuki era liberalisasi politik pasca Orde Baru.  Pertama, blue-

print pembangunan tidak lagi mendasarkan diri pada GBHN sebagaimana 

sebelumnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi politik dari reformasi yang 

menempatkan MPR sebagai lembaga yang setara dengan lembaga pemerintahan 

lain seperti DPR dan Presiden. Negara menjadi entitas yang amat lemah dalam 

perencanaan dan penatapan prioritas pembangunan. Kedua, ditetapkannya 

desentralisasi politik yang memberi kewenangan amat besar kepada pemerintah 

lokal (baca: provinsi) membuat kebijakan dan mengeksekusi pembangunan. 

Sedangkan lanskap ketiga, adalah apa yang ingin saya sebut sebagai parpolisasi 

pembangunan sebagai dampak langsung dari hadirnya kuasa partai politik 

dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang amat liberal. 

Ketiga panorama di atas melahirkan dampak yang tidak sederhana 

dalam paradigm pembangunan kita hari ini. Tiadanya blue-print yang jelas 

membawa akibat pada kurangnya fokus dana rah pembangunan. Pemihakan 

pembangunan pada masyarakat bawah (people-centered development) hanya  

menjadi tagline dan materi orasi saat kampanye. Saat para pejabat publik 

berkuasa, pembangunan jadi arena untuk mengembalikan dana kampanye yang 
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memang amat mahal.  Sedang akibat dari parpolisasi pembangunan adalah 

hilangnya penghidmatan pembangunan sebagai sebuah bentuk pembebasan atau 

proses liberasi dari empat problem dasar sebagaimana dikemukakan Galtung 

yakni: pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari ekploitasi, pembebasan 

dari alienasi atau keterasingan budaya dan pembebasan dari konflik atau 

kekerasan. 

Proses-proses kontestasi politik hanya melahirkan anggota parlemen 

yang cenderung menjadi broker pembangunan ketimbang articulator problem 

pembangunan yang dihadapi masyarakat. Begitu banyak kasus yang 

menunjukkan hal ini dimana untk memperbaiki sepotong jalan yang rusak di 

sebuah daerah, masyarakat harus menembus lapisan para broker pembangunan 

yang menyaru sebagai wakil rakyat di parlemen dan juga broker partai politik. 

Inilah yang saya kira melahirkan wajah involutif dari pembangunan kita hari ini. 

Natural resources yang dimiliki oleh suatu daerah berubah menjadi political 

resources bagi para penguasa lokal beserta jaringan oligarki mereka. Maka 

segera kita melihat eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, 

air berlangsung tanpa kendali. Jumlah uang yang dikorupsi dari semua sumber 

alam itu bahkan melebihi biaya pembangunan yang harusnya memberi manfaat 

bagi kemaslahatan masyarakat. Sementara wajah kota juga tak jarang 

mengalami proses marketisasi. Kota dibangun mal, hotel dan supermarket 

mewah. Karena sector-sektor itulah yang bisa mengembalikan dengan cepat 

dana-dana kampanye pemilihan. 
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Dari realitas di atas, mendesak rasanya untuk mengembalikan marwah 

pembangunan sebagai arena bersama. Kiranya perlu merumuskan ulang ihwal 

bagaimana pembangunan direncanakan, dieksekusi dan dievaluasi. Apakah 

GBHN merupakan jawabannya?  

Saya berpikir mungkin yang diperlukan adalah melakukan terobosan 

atau modifikasi politik. Jika memang mengembalikan GBHN yang member 

kewenangan kepada MPR sebagai entitas yang punya otiritas untuk menetapkan 

blue-print pembangunan sangat sulit, mungkin diperlukan cara lain misalnya 

membangun kontrak politik baru di antara lembaga-lembaga negara untuk 

kembali mendesain pembangunan yang lebih terencana dan terarah. Mungkin 

agak susah, dan akan melahirkan resistensi politik yang hebat, jika MPR 

ditempatkan sebagai lembaga yang terlalu sentral. Apakah mungkin bisa 

membuat semacam super-body yang bisa memberi ruang bagi tugas strategis 

ini? Inilah barangkali yang harus kita diskusikan bersama.**** 
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