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KATA PENGANTAR

Oleh: Poltak Hotradero

Dua dasawarsa lebih Indonesia telah menerapkan sistem 
demokrasi; namun dalam keseharian kita masih bergulat 
dengan permasalahan elemen terpenting kebebasan, yaitu 
individu. Baik dalam kehidupan sosial, politik dan terutama 
ekonomi – ruang bagi kebebasan perorangan masih tercekam 
meluasnya kekuasaan sentralistik lewat tuntutan yang 
mengatasnamakan “keberpihakan” serta permintaan agar 
“negara hadir” di berbagai kepentingan. 

Sebagai negara yang berstatus setengah bebas (partly free) 
sebagaimana rujukan Freedom Index 2018 dengan skor 65,8 
dan peringkat 56 - masa-masa saat ini adalah keadaan kritis 
yang menentukan apakah iklim kebebasan akan berlanjut, 
tersendat atau terhenti. Malangnya pintu kebebasan seperti 
secara perlahan menutup. Banyak hal dapat dituding sebagai 
penyebab – tetapi kurangnya peredaran dan pengenalan 
gagasan pro-kebebasan di lansekap intelektual Indonesia 
boleh jadi salah satu pemicu keadaan ini. Atas hal-hal tersebut, 
maka buku ini semampu mungkin mencoba menjadi rujukan 
dalam usaha berkesinambungan usaha menggulirkan dialog 
terkait kebebasan dan bahan bakar debat intelektual di 
Indonesia. 
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Mungkin terlalu congkak bila buku ini mencoba menjadi 
sumber utama diskusi kebebasan. Namun begitu, ijinkan kami 
dengan segala kerendahan hati menghadirkan pandangan 
berbeda atas bagaimana masyarakat menata diri lewat 
pemberdayaan individu mengikuti prinsip libertarianisme di 
bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tentu juga tak terpisahkan 
dari langkah-langkah bagaimana hal tersebut dapat 
dipraktikkan di Indonesia. 

Buku ini juga mengangkat tema besar bagaimana supremasi 
individu menjadi penangkal berkembangnya tirani mayoritas 
yang kerap menghinggapi negeri-negeri yang baru melangkah 
ke dalam iklim demokrasi. Secara sembrono, ditariknya garis 
antara kita dan kaum liyan serta kepentingannya - kerap 
mengabaikan kenyataan bahwa dalam kesendirian semua 
orang adalah minoritas, dan justru itulah bangun paling 
mendasar dalam demokrasi dan unsur yang paling perlu 
dilindungi. Kegagalan melindungi unsur terpenting ini adalah 
kesungguhan gagalnya berdemokrasi secara utuh. 

Tentu buku ini pun tidak tercerai dari pembahasan tentang 
“harm principle” yang menurutkan alur berpikir bahwa 
kebebasan laku setiap orang adalah sejauh terhindarnya harm 
(kerugian material) atas orang lain. Di era derasnya informasi 
dan meluasnya akses internet, merebak dorongan untuk 
meregulasi aliran berita bohong dan disinformasi, namun 
hasrat ini kerap tergagap-gagap pada pegangan prinsip dasar 
sekaligus abai atas risiko yang mungkin terjadi. Pada keadaan 
ini “harm principle” sebagai nilai-nilai liberalisme klasik 
mungkin dapat menjadi jawaban.
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Di bidang ekonomi, buku ini menarik garis pembeda sangat 
tegas antara sosialisme dengan demokratisasi ekonomi. Alih-
alih memperluas kesejahteraan, sosialisme justru menum-
pukkan kekayaan dan kemakmuran pada segelintir elit. Di sisi 
lain, kapitalisme sebagai sistem produksi dan mekanisme 
umpan balik efektif melalui ekonomi pasar – telah menciptakan 
kesejahteraan sekaligus demokratisasi ekonomi secara 
seketika. Sifat modal yang tak terdiskriminasi dan partisipatif 
adalah daya bangun ekonomi pasar sekaligus bentuk 
mekanisme efektif mengatur alokasi sumber daya terbatas 
dan insentif bagi munculnya persaingan yang didorong akal. 

Lebih jauh, buku ini juga mengkritik perencanaan terpusat 
dalam ekonomi, sebagaimana dijabarkan oleh Friedrich Hayek 
di dalam esai berjudul The Use of Knowledge in Society pada 
tahun 1945. Hayek tegas menyebutkan bahwa persoalan 
terbesar ilmu ekonomi adalah perihal alokasi sumber daya: 
bagaimana mengalokasikan sumber daya seefektif dan 
seefisien mungkin kepada pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Tapi 
preferensi dan tindakan manusia bukanlah data mentah 
sebagaimana yang kerap diasumsikan dalam ilmu-ilmu 
pengetahuan alam. Tindakan manusia tidak bersifat ajeg dan 
lentur terhadap perubahan situasi yang bersifat partikular. 
Hayek menyebutkan bahwa ada satu cara paling efektif untuk 
melakukan alokasi sumber daya yang optimum, yakni melalui 
desentralisasi. 

Tidak sekadar memberikan solusi dan gagasan alternatif, buku 
ini juga memberikan kritik terhadap sosialisme populer 
Indonesia. Popularitas sosialisme kerap berakar pada ide-ide 
populis yang tercerai logika dan argumen dasar ilmu ekonomi. 
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Satu tulisan di buku ini menjelaskan mengapa negara sosialis 
cenderung totaliter, seperti layaknya Kuba, Venezuela, Uni 
Soviet, China di masa Mao, ataupun Indonesia di masa 
Soekarno. Kesemua contoh negara tersebut menerapkan 
kebijakan ekonomi terpusat, dimana aktivitas dan jalannya 
perekonomian diatur berdasarkan desain ciptaan “sang 
pemimpin besar”. Di dalam negara sosialis, totalitarianisme 
adalah konsekuensi logis dari prinsip dasar sosialisme itu 
sendiri. Ini karena prinsip dasar dari sosialisme yakni 
nasionalisasi alat-alat produksi, mengimplikasikan perlunya 
perencanaan terpusat (central planning) dan peran aktif 
pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang kerap tanpa 
disadari adalah suatu bentuk diskriminasi ekonomi. 

Pada akhirnya, saya merekomendasikan buku ini kepada 
semua pihak yang menaruh minat pada gagasan Indonesia 
yang lebih bebas. Pelajaran yang dibahas di dalam buku ini 
sangat bermanfaat untuk dibahas lebih lanjut dalam konteks 
yang lebih khusus, terutama berkaitan dengan kepentingan 
publik di Indonesia. Tujuan dari ikhtiar-iktiar ini adalah semata 
agar kebebasan tidak cuma mengawang-awang namun dapat 
menanamkan akar kuatnya di Bumi Pertiwi. 

Selamat membaca!
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PENGANTAR EDITOR

Membumikan Gagasan Kebebasan

Relevankah gagasan tentang kebebasan di Indonesia? 

Pertanyaan tersebut rasanya harus ditanyakan kepada setiap 
orang yang mempelajari gagasan kebebasan. Dengan 
dinamika sosial, ekonomi, dan politik di negeri ini, patut 
dipertanyakan seberapa penting gagasan kebebasan di 
Indonesia mampu berperan dalam menyelesaikan masalah-
masalah riil di tengah-tengah masyarakat. Tanpa relevansinya, 
sebuah gagasan hanya akan bersemayam di dalam buku-buku 
perpustakaan, didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki 
keistimewaan waktu dan intelektual, tanpa berperan langsung 
dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Buku ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. Bagaimana gagasan kebebasan – yang mempercayai 
kehendak bebas individu dalam menentukan kehidupannya 
sendiri – bisa relevan dalam memecahkan persoalan-persoalan 
dalam konteks lokal. Gagasan kebebasan sedari awal berjalan 
beriringan dengan pemecahan masalah-masalah yang di-
hadapi manusia. Gagasan kebebasan berusaha untuk me-
mahami sifat alamiah manusia yang sejatinya akan bergerak 
karena adanya peluang dan keleluasaan, atau berhenti apa-
bila ada restriksi dan halangan yang menghambat kreativitas 
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manusia. Sistem insentif seperti inilah salah satu faktor yang 
mampu membawa kemajuan ekonomi dan teknologi 
sepanjang sejarah umat manusia. 

Pendekatan relevansi atas gagasan kebebasan ini sangat 
penting untuk mendekatkan gagasan dan prinsip-prinsip 
kebebasan ke masyarakat luas. Gagasan kebebasan kini 
terkesan kurang populer di masyarakat umum maupun 
kalangan intelektual di Indonesia. Kebebasan dianggap 
sebagai sebuah “keliaran”, sebuah sikap yang jauh dari sikap 
tanggung jawab, kedewasaan, dan kehormatan sebagai 
individu yang bermoral. Kebebasan dalam bidang ekonomi 
dianggap sebagai perlakuan tidak adil dari pemerintah kepada 
orang miskin untuk menguntungkan elit-elit dan korporasi. 
Kebebasan dalam bidang politik sering diartikan sebagai 
bentuk dari ‘anarkisme’ atau ketidakhadiran negara sebagai 
pelindung masyarakat. Miskonsepsi atas gagasan dan prinsip 
kebebasan ini semakin menyulitkan adanya debat intelektual 
yang berkualitas tentang kebebasan atau bahkan perdebatan 
yang ingin mengadopsi prinsip kebebasan sebagai kebijakan 
publik. 

Penting untuk mendekatkan gagasan kebebasan menjadi 
konteks yang lokal, sebagai gagasan yang berpijak pada cara 
berpikir masyarakat Indonesia. Gagasan kebebasan seringkali 
diasosiasikan sebagai cara berpikir dan nilai-nilai masyarakat 
Barat, atau menjadi agenda pemikiran dari negara-negara 
Amerika Serikat dan Eropa Barat. Namun kenyataannya, 
gagasan kebebasan merupakan nilai universal yang berlaku 
bagi semua umat manusia, terbukti relevan di setiap tempat 
dan jamannya sesuai dengan kontekstualitasnya masing-
masing. Bahkan berkah kebebasan tidaknya hanya terjadi di 
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Revolusi Industri yang mengantarkan kesejahteraan di Eropa 
Barat, namun berkah kemajuan juga dirasakan di wilayah 
Nusantara. Menurut catatan sejarah, praktik terbaik dari pasar 
bebas terjadi di wilayah Nusantara di abad 14 hingga abad 15 
di mana terdapat beberapa negara-kota seperti Malaka, 
Makassar, hingga Gujarat di India yang menjadi simpul-simpul 
perdagangan di Asia. Kota-kota ini memiliki beberapa 
persamaan di antaranya: kosmopolitan – di mana banyak 
berkumpulnya warga yang berbeda kebangsaan dan hidup 
bersama – yang juga memiliki toleransi beragama yang tinggi, 
hak kepemilikan yang terlindungi, pajak yang sangat rendah, 
dan yang paling penting adalah kebebasan di laut (mare 
liberum). Ketidakpahaman tentang masa lalu Nusantara yang 
sebenarnya sangat bebas inilah yang membuat tingginya 
resistensi atas gagasan kebebasan. Ditambah lagi dengan 
masa awal-awal kemerdekaan Indonesia yang sangat kental 
dengan ideologi komunisme dan sosialisme, membuat sejarah 
di Nusantara dahulu kala tertutupi dengan romantisme buta 
terhadap pendiri bangsa. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan kebebasan kembali 
diabaikan dari panggung sosial, ekonomi, dan politik di 
Indonesia. Dari masa Demokrasi Terpimpin Soekarno hingga 
Demokrasi ‘Pancasila’ Soeharto, gagasan kebebasan hanya 
menjadi obat generik yang dilirik penguasa apabila penyakit 
krisis ekonomi muncul. Di masa Soeharto, para teknokrat 
ekonomi yang memahami ilmu ekonomi hanya didengarkan 
untuk melewati masa-masa krisis, setelahnya diabaikan demi 
mementingkan bisnis-bisnis kroni dan keluarga. Di masa 
reformasi, gagasan kebebasan belum bisa lahir dan tumbuh 
dewasa, apalagi bersanding dengan gagasan-gagasan lainnya 
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yang lebih dahulu bersemayam di kelompok-kelompok 
intelektual seperti nasionalisme, Islamisme, bahkan sosialisme. 
Mampukah gagasan kebebasan menjadi relevan? 

Memperkenalkan Libertarianisme
Buku ini adalah salah satu cara untuk membuat kebebasan 
kembali relevan. Sebagian besar isu yang dibahas merupakan 
datang dari keresahan yang erat dengan konteks lokal di 
Indonesia. Seringkali para penulis maupun pemikir pro-
kebebasan terlalu berkutat dengan hal-hal yang terjadi di 
negara lain (terutama Amerika Serikat), sehingga lupa 
mendekatkan ke akar lokalitas pemikiran di mana kita berpijak. 
Untungnya, Suara Kebebasan memiliki tujuh penulis yang 
mampu memotret keresahan tersebut menjadi 23 tulisan 
evergreen yang bisa tetap relevan di masa depan.

Di buku ini pula, Suara Kebebasan ingin memperkenalkan 
istilah libertarianisme sebagai kata pengganti untuk gagasan 
kebebasan. Libertarianisme – orang yang mempercayainya 
disebut sebagai ‘libertarian’ – merupakan kata paling tepat 
untuk menjelaskan filosofi politik yang mengedepankan 
kebebasan individu dalam landasan prinsip tentang 
kemasyarakatan dan pemerintahan. Seorang libertarian juga 
adalah yang mempercayai kebebasan individu harus dilindungi 
selama kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan 
individu lain. Dalam praktik ekonomi, seorang libertarian juga 
menjunjung tinggi perlindungan hak kepemilikan, pertukaran 
sukarela, dan pasar yang bebas. Dalam konteks Indonesia, 
istilah ‘libertarianisme’ menjadi penting untuk membedakan 
dengan istilah-istilah yang tercemar dengan miskonsepsi. 
Istilah libertarianisme membawa kebaruan istilah yang bisa 
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membuka peluang menjelaskan pemahaman gagasan 
kebebasan yang lebih komprehensif. 

Membangun transformasi masyarakat yang terbuka dan pro-
kebebasan tentunya membutuhkan pendekatan strategis. 
Buku ini – dan website Suara Kebebasan selama lima tahun ke 
belakang – bertugas untuk membangun landasan pemikiran 
dan mempopulerkan gagasan libertarianisme. Dengan 
menerbitkan tulisan-tulisan yang menjelaskan argumen 
kebebasan, maka diharapkan bisa muncul peran lainnya dalam 
mentransformasi masyarakat: lembaga kajian kebijakan praktis 
dan organisasi penggalang massa. 

Pada akhirnya, kami berharap bahwa buku ini mampu 
memberikan pengantar bagi seluruh kalangan, terutama 
mahasiswa, aktivis, dan akademisi, serta menjadi panduan 
bagi perjalanan intelektual dalam menyelami kebebasan.

Selamat membaca. Salam Kebebasan!
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KEKUASAAN DAN 
SUPREMASI INDIVIDU

1. Demokrasi dan  
Tirani Mayoritas

Haikal Kurniawan dan  
Juan Mahaganti

“Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have 
for lunch.” Itulah seloroh Benjamin Franklin, salah satu pendiri 
Amerika Serikat. Salah satu karakteristik dasar dari demokrasi 
itu sendiri adalah adanya majority rule. Di negara-negara 
demokratis proses legislasi dilakukan oleh sekelompok orang 
yang dipilih melalui suara terbanyak dari masyarakat. Setiap 
individu menawarkan gagasannya dalam pasar ide dan kepada 
individu lain dan apabila gagasan tersebut mendapat suara 
mayoritas dari populasi, maka ia bisa dilegislasikan dalam 
bentuk perundang-undangan dan diimplementasikan dalam 
berbagai bentuk kebijakan.

Fenomena seperti ini terlihat sebagai situasi yang ideal, bahwa 
setiap warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam 
proses politik dan legislasi. Adanya kebijakan yang disetujui 
oleh mayoritas tentu merupakan salah satu elemen penting 
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untuk menjaga stabilitas politik. Kebijakan yang bertentangan 
dengan keinginan sebagian besar masyarakat tentu akan 
berhadapan dengan pertentangan dan protes secara besar-
besaran dan tentunya tidak mustahil akan berujung pada 
instabilitas dan konflik berkepanjangan.

Namun situasi seperti ini tidaklah seideal dalam angan-angan 
teori. Pada praktiknya demokrasi kerap dijadikan alasan untuk 
menjustifikasi wewenang mayoritas yang tidak terbatas. 
Legitimasi oleh 51% dari populasi dianggap sebagai satu-
satunya syarat mutlak untuk meloloskan suatu peraturan 
maupun mengimplementasi suatu kebijakan, tanpa dikaji 
kembali apakah kebijakan tersebut mengakibatkan 
ketidakadilan bagi individu maupun kelompok lain. Hak 
individu dan kelompok minoritas menjadi diabaikan dan 
mayoritas dianggap sebagai otoritas tertinggi. Demokrasi 
sendiri dipandang sebagai sebuah sistem yang tidak ada 
bedanya dengan oklokrasi.

Mendewakan Kehendak Mayoritas
Fenomena kehendak rakyat dijadikan kambing hitam untuk 
melegalisasi intimidasi terhadap kelompok minoritas bukanlah 
sesuatu yang sulit ditemui. Di Indonesia sendiri, berbagai 
produk hukum dilegislasi demi memuaskan kelompok yang 
dianggap mewakili suara terbanyak. Umat Islam sebagai 
kelompok mayoritas kerap memaksakan nilai-nilai yang 
mereka yakini di ruang-ruang publik dengan bersembunyi di 
balik jubah kehendak rakyat. Atas nama kehendak rakyat 
berbagai kebijakan yang sangat diskriminatif seperti perda 
anti Ahmadiyah dan agama minoritas lain di berbagai daerah 
berhasil diloloskan. Atas nama majority rule, kelompok 
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mayoritas bisa mengambil hak dasar individu dan kelompok 
lainnya seperti hak kebebasan beragama, mengutarakan 
pendapat, berkumpul dan berserikat, dan bahkan hak untuk 
hidup.

Atas nama kemaslahatan, mayoritas bisa mengambil hak 
individu untuk menentukan pilihan dan mengatur hidup 
mereka sendiri, yang beberapa contoh sederhananya dengan 
membatasi pakaian apa yang boleh digunakan, makanan/
minuman apa yang boleh dikonsumsi, serta karya apa yang 
boleh dinikmati. Semangat demokrasi yang bergelora 
setidaknya pasca-reformasi telah digantikan dengan sesuatu 
yang sudah diperingatkan oleh filsuf liberal Inggris John Stuart 
Mill mengenai bahaya majoritarian yang tidak terbatas. Mill 
dalam karya klasiknya “On Liberty” berargumen bahwa setiap 
individu berhak untuk memiliki pandangan mengenai moral 
dan kebaikannya masing-masing, serta mempunyai kebebasan 
yang setara untuk mengatur hidupnya dan mengejar 
kebahagiaan selama tidak bertabrakan dengan hak dan 
kebebasan orang lain.1

Demokrasi pada dasarnya adalah sebuah ruang di mana setiap 
warga negara diberikan hak untuk berdiskusi, dialog, dan 
mengutarakan ide dan pikiran mereka. Salah satu karakteristik 
terpenting lain dari demokrasi sendiri adalah adanya 
perbedaan ide, pemikiran, opini, gaya hidup, maupun cara 
pandang pada setiap individu yang mampu didiskusikan dan 
diperdebatkan. Tanpa adanya keanekaragaman dalam 
masyarakat tentu diskusi dan dialog tidak akan bisa dilakukan. 
Majoritarian yang tidak terbatas tidak jarang menimbulkan 
 
1 John Stuart Mill. On Liberty. (J. W. Parker and Son, London, 1859) Hlm. 14-15.
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eksklusi terhadap kelompok lain yang tidak diterima dan 
mematikan pendapat tertentu. Hal ini mengancam 
keberlangsungan demokrasi.

Demokrasi menuntut adanya jaminan konstitusional terhadap 
hak dasar warga negara yang tidak bisa diganggu gugat. 
Tirani mayoritas hampir dipastikan akan berujung pada 
penyeragaman paksa oleh mayoritas terhadap individu dan 
kelompok minoritas baik dari sisi pandangan, pendapat, 
keyakinan, maupun gaya hidup. Mereka yang berani 
menentang akan mengalami penindasan baik berupa 
pengusiran, kekerasan fisik, intimidasi, atau berakhir di balik 
jeruji besi maupun tiang gantungan. Individu dan kelompok 
minoritas tidak lain hanyalah menjadi budak mayoritas karena 
ia tidak lagi memiliki otonomi untuk mengatur dan membuat 
keputusan bagi dirinya sendiri. 

Indonesia sendiri pada dasarnya sudah memiliki jaminan 
konstitusional untuk menjaga hak dasar warga negara. Dalam 
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1) sudah 
dinyatakan secara eksplisit bahwa

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak hidup, kebebasan berfikir dan berbicara adalah beberapa 
hak mutlak yang melekat pada diri setiap individu dan tidak 
dapat diambil, dikurangi, dan dibatasi oleh siapapun dan 
kelompok manapun, termasuk pemerintah dan mayoritas. 
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Mengutip filsuf Rusia-Amerika Ayn Rand dalam esai-nya 
“Collectivized Rights” bahwa hak individual bukan subyek dari 
popular vote dan fungsi utama keputusan politik adalah 
bagaimana menjaga hak dasar kelompok minoritas dari 
ancaman mayoritas (dan individu merupakan minoritas 
terkecil dalam populasi).2

Gerakan demokratisasi di dunia merupakan sesuatu yang 
tidak terbendung, bahkan di negara-negara yang totalitarian. 
Demokrasi sudah terbukti merupakan sistem pemerintahan 
yang paling ideal dan mampu diterapkan dan beradaptasi di 
hampir semua bangsa dan negara, tidak terkecuali di Indonesia. 
Bagi penulis, bukan demokrasi itu sendiri yang patut 
dipertanyakan apakah cocok untuk diterapkan, namun 
kesiapan masyarakat untuk menerima dan menyerap nilai-
nilai demokrasi. Apakah masyarakat kita siap untuk tinggal di 
alam yang demokratis yang penuh kebebasan? Apakah para 
anak bangsa ini sudah bersedia menerima keberagaman, 
menghormati pilihan hidup individu lain, dan mengedepankan 
dialog dan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan?

Indonesia adalah Republik
Arah hidup suatu bangsa jangan sampai didikte oleh jumlah 
orang di jalanan. Bisa saja, secara terbatas, ditentukan oleh 
jumlah suara pemilih, tetapi jangan oleh jumlah suara pemilih 
saja. Itulah semangat Republikanisme. Dia berbeda dengan 
demokrasi murni yaitu kekuasaan oleh mayoritas, berbeda 
pula dengan otoritarianisme di mana kekuasaan oleh satu 
orang, juga berbeda dengan oligarki yakni kekuasaan oleh 
 
2 Ayn Rand. The Virtue of  Selfishness: A New Concept of  Egoism. (Penguin Books, New York, 

1961) Hlm. 96.
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sekelompok kecil orang kaya, atau aristokrasi di mana 
kekuasaan oleh sekelompok kecil pemilik tanah yang berkuasa, 
atau -krasi-krasi lainnya.

Dalam sebuah republik, nasib bangsa bisa saja ditentukan 
oleh jumlah pemilih, tetapi kekuasaan suara pemilih dibatasi 
oleh prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini ditulis oleh 
Para Pendiri Negara dalam selembar kertas, atau buku yang 
disebut konstitusi. Di dalamnya, terkandung nilai-nilai luhur 
yang dipegang oleh seluruh orang-orang dalam bangsa 
tersebut, yang nilai-nilai ini, memang pada awalnya, adalah 
alasan utama mengapa para individu dalam suatu wilayah 
geografis ini, memilih untuk menyatukan diri mereka dalam 
suatu persatuan dan menciptakan negara bangsa.

Begitu sucinya nilai-nilai luhur ini, sehingga konstitusi 
mengatur bahwa hanya setelah disetujui oleh suara mayoritas 
yang sangat banyak (biasanya dua-pertiga suara) baru 
konstitusi ini bisa diubah. Beberapa konstitusi dibuat agar sulit 
diubah. Di dalam konstitusi ini, dasar pengaturan pemerintahan 
negara diatur; pemisahan kekuasaan diatur untuk memastikan 
tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, hak dan kewajiban 
setiap kelompok masyarakat ditentukan sehingga bisa tercipta 
keteraturan.

Demokrasi diciptakan untuk memastikan bahwa kompetisi 
adalah tentang melayani masyarakat dan bukannya 
sekelompok orang saja, dan batasan demokrasi juga diatur 
sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah mengubah nilai-
nilai luhur yang mempersatukan bangsa ini. Konstitusi ini bisa 
diubah, dengan suara mayoritas yang sangat banyak, dan 
kadang kala setelah bangsa tersebut melewati suatu masa 
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sulit sehingga mereka belajar. Contohnya, ketika kita 
mengubah konstitusi kita di tahun 1999, untuk membatasi 
kekuasaan kepresidenan sehingga kita tidak dipimpin lagi 
oleh seorang yang otoriter.

Dalam demokrasi murni, tidak peduli nilai luhur, atau moralitas 
dan etika, atau akal sehat, apapun yang diputuskan oleh 
mayoritas (lima puluh persen plus satu) adalah yang menjadi 
aturan. Jika mayoritas menginginkan minoritas untuk ditekan, 
maka demikianlah aturannya. Dalam sebuah keluarga dengan 
demokrasi murni, orang tua dengan tiga anak akan diatur oleh 
aturan yang dibuat anak tertua, dan bukannya disiplin orang 
tua. Dalam rumah sakit jiwa yang menganut demokrasi murni, 
pasienlah penguasa, bukannya kewarasan. Para pendiri negara 
kita menginginkan bangsa ini menjadi republik, bukan 
demokrasi buta.

Untuk itu, lewat tulisan ini, saya ingin mengingatkan kita 
semua untuk tidak hanya berjuang untuk demokrasi, tetapi 
untuk nilai luhur yang diatur dalam konstitusi. Berjuanglah 
untuk akal dan filosofi yang melatarbelakanginya.

Jika kita biarkan demokrasi menjadi liar, dan mengizinkan 
kelompok intoleran mencabik-cabiknya, membuatnya tidak 
berlaku lagi, bukan hanya kertas saja yang tercabik-cabik, 
tetapi rautan yang merajut dan menyatukan bangsa ini 
menjadi satu. Berjuanglah untuk Republik.
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2. Liberalisme Klasik dan 
Dikotomi Timur-Barat

Haikal Kurniawan

“Liberalisme merupakan pemikiran yang berasal dari Barat, 
yang tidak akan pernah cocok dengan budaya Timur seperti di 
Indonesia!” Inilah respon yang kerap saya dapatkan ketika 
mendiskusikan liberalisme dengan beberapa kawan di negeri 
ini, dan saya yakin hal tersebut bukan hanya dialami oleh saya 
sendiri. Tidak sedikit kalangan yang memandang liberalisme 
dan nilai-nilai masyarakat Timur merupakan dua hal yang 
sangat bertentangan dan tidak akan pernah dapat 
dipersatukan.

Bila dilihat secara sekilas, pandangan tersebut tampaknya 
tidak keliru. Karakteristik masyarakat Timur kerap diasosiasikan 
dengan kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong 
royong, bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan 
ketimbang kepentingan pribadi. Selain itu, masyarakat Timur, 
seperti di Indonesia, juga memiliki kultur yang kuat untuk 
memberi penghormatan yang tinggi terhadap otoritas.

Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa pola hubungan antar 
dua pihak dalam masyarakat Timur, diantaranya orang tua 
dianggap memiliki otoritas terhadap anaknya, suami terhadap 
istrinya, kyai terhadap santrinya, juga seorang tuan terhadap 
abdinya. Pembangkangan terhadap otoritas dipandang 
sebagai tindakan yang sangat tercela dan tidak dapat diterima.
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Oleh karena itulah, ide-ide liberalisme seperti kemerdekaan 
individu kerap dipertentangkan dengan nilai-nilai ke-Timur-
an. Individualisme dianggap sebagai racun yang akan 
menyebabkan seseorang menjadi egois dan hanya 
mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak akan lagi peduli 
dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu pula 
dengan gagasan liberalisme tentang kesetaraan antar sesama 
umat manusia.

Kesetaraan dipandang sebagai gagasan yang berbahaya dan 
melawan fitrah manusia. Tidak sedikit kalangan yang 
berpandangan bahwa otoritas orang tua terhadap anak, suami 
terhadap istri, dan tuan terhadap abdinya merupakan suatu 
kodrat yang tidak dapat diganggu gugat. Bilamana gagasan 
mengenai kesetaraan diterima, bukan tidak mungkin seorang 
anak akan berani menolak perintah orang tuanya, seorang istri 
yang tidak lagi mematuhi suaminya, dan seorang abdi yang 
membangkang terhadap tuannya, karena tidak ada lagi 
seseorang yang dipandang memiliki posisi lebih tinggi 
daripada manusia lainnya.

Namun benarkah demikian? Apakah gagasan liberalisme 
memang bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat Timur, 
ataukah hal tersebut hanya propaganda segelintir orang demi 
mempertahankan keistimewaan yang mereka miliki?

Liberalisme Sebagai Gagasan  
yang Memanusiakan Manusia
Pandangan liberalisme sebagai pemikiran Barat yang tidak 
cocok diaplikasikan untuk masyarakat Timur bukan sesuatu 
yang baru ataupun langka. Inilah yang menjadi salah satu 
topik bahasan Tom Palmer dalam pidato pembukaannya untuk 
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Asia Liberty Forum 2016 di Kuala Lumpur. Tom Palmer sendiri 
adalah Vice President ATLAS Network dan Senior Fellow dari 
Cato Institute, sebuah lembaga think tank libertarian yang 
berpengaruh di Amerika Serikat.

Dalam pidatonya, Palmer mencoba menantang pandangan-
pandangan yang menyatakan bahwasanya gagasan yang 
diusung oleh liberalisme bertentangan dengan nilai-nilai ke-
Timur-an. Bahwa nilai-nilai individualisme, kebebasan, dan 
kesetaraan yang digaungkan oleh liberalisme hanya cocok 
diaplikasikan di tempat di mana ia dilahirkan, yakni di belahan 
bumi Barat.

Tidak bisa dinafikkan, mengutip Palmer, bahwasanya liberal-
isme merupakan gagasan yang lahir dan berkembang di 
negara-negara Barat. Hampir semua tokoh pencetus gagasan-
gagasan liberalisme lahir di Eropa Barat dan Amerika Utara. 
John Locke dan John Stuart Mill lahir di Inggris, Thomas 
Jefferson berasal dari Amerika Serikat, Adam Smith lahir di 
Skotlandia, serta Voltaire, Montesquieu dan Alexis de 
Tocqueville yang berasal dari Perancis. Belum lagi para pemikir 
liberal besar di abad 20, seperti Milton Friedman yang berasal 
dari Amerika Serikat, serta F. A. Hayek yang dilahirkan di 
Austria. Namun, bukan berarti berbagai ide yang dicetuskan 
oleh tokoh-tokoh tersebut tidak bisa diaplikasikan di luar 
tanah kelahirannya.

Palmer menjelaskan beberapa gagasan dan ide yang dibawa 
oleh liberalisme, kedaulatan hukum misalnya, merupakan 
salah satu konsep kunci yang dijunjung tinggi oleh liberalisme. 
Kedaulatan hukum merupakan sesuatu yang sangat esensial 
dan merupakan pilar utama demokrasi. Tanpa adanya hal 
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tesebut, seorang penguasa akan dengan mudah 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan apapun 
yang dikehendakinya, yang niscaya akan membawa sebuah 
negara ke dalam jurang kediktaktoran dan totalitarianisme.

Selain itu, konsep lain yang sangat dijunjung tinggi liberalisme 
adalah kebebasan berbicara dan beragama. Tidak tanggung-
tanggung, Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. 
Roosevelt bahkan menyatakan bahwasanya kebebasan 
berbicara merupakan salah satu dari empat hak paling 
fundamental yang berhak dinikmati oleh setiap individu yang 
ada di dunia ini.3

Kebebasan berbicara memungkinkan adanya diskusi dan 
pertukaran ide antar satu individu dengan individu lainnya. 
Dengan adanya kebebasan berbicara, kita bisa saling 
mengevaluasi berbagai gagasan dan pemikiran yang hadir di 
dunia ini. Selain itu, kebebasan berbicara juga merupakan 
salah satu elemen fundamental untuk menjaga demokrasi dan 
masyarakat bebas. Dengan jaminan kebebasan berbicara yang 
dilindungi oleh negara, seorang warga dapat dengan bebas 
mengungkapkan kritik dan protesnya kepada mereka yang 
duduk di puncak kekuasaan. Maka tidak heran, bila salah satu 
hal yang kerap dilakukan oleh rezim-rezim otoriter demi 
melanggengkan kekuasaanya adalah dengan memberangus 
kebebasan berbicara yang dimiliki oleh rakyatnya, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Hitler, Stalin, Mao, dan Suharto.

Mari kita telaah gagasan-gagasan tersebut. Kedaulatan 
hukum, apakah hal tersebut merupakan budaya Barat? Apakah 
hanya orang Barat saja yang berhak untuk mendapatkan 
3 Pidato Presiden Franklin D. Roosevelt di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 

Januari 1941. (Footage: Youtube https://www.youtube.com/watch?v=QnrZUHcpoNA)
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perlindungan dari negara, sistem peradilan yang adil, dan 
pemimpin yang berkuasa di bawah payung hukum? Apakah 
ada orang Asia (atau orang “non-Barat” lainnya) yang ingin 
ditangkap secara paksa tanpa sebab, dibunuh atau dihilangkan 
secara tiba-tiba oleh penguasa, serta mendapat berbagai 
penyiksaan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh 
para aparatur negara, sebagaimana yang kerap dialami oleh 
ribuan aktivis dan jurnalis Indonesia pada masa Orde Baru?

Lalu, bagaimana dengan kebebasan berbicara? Apakah hanya 
mereka yang lahir di Eropa saja yang berhak menikmatinya? 
Bila kebebasan berbicara dianggap sebagai budaya Barat, 
lantas apakah ada orang Asia yang mau dipenjara hanya 
karena ia memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas 
ataupun penguasa? Apakah ada dari mereka yang secara 
kebetulan lahir di belahan dunia bagian Timur, yang bersedia 
dipidana, dan bahkan dibunuh, hanya karena melancarkan 
kritik dan protes kepada para penguasa?

Selain itu, mengutip dari tokoh lain, Rizal Mallarangeng dalam 
bukunya ‘Dari Langit’ mengemukakan hal menarik. Rizal 
menulis bahwasanya individualisme pada dasarnya sangat 
memahami mengenai kondisi alamiah manusia. Tidak ada 
seseorang yang melihat dunia dari kacamata orang lain. Oleh 
karena itu, bagi Rizal, individualisme merupakan sebuah 
kenyataan, bukan gagasan atau ideologi.4

Masyarakat Barat sendiri, sebagaimana yang ditulis oleh Rizal, 
tidak serta-merta mengadopsi nilai-nilai individualisme dalam 
masyarakatnya. Sebelum lahir modernitas, kondisi masyarakat 
Barat tidak jauh berbeda dengan masyarakat kita sekarang, di 
4 Rizal Mallarangeng. Dari Langit: Kumpulan Esai Tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan. 

(Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008) Hlm. 47.
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mana solidaritas, kebersamaan, dan kolektivisme merupakan 
sesuatu yang sangat dijunjung tinggi.5 Namun, seiring 
berjalannya waktu, lambat laun masyarakat Barat mengalami 
perkembangan dan mulai mengakui bahwa individu 
merupakan subjek yang otonom dan memiliki hak yang 
mutlak untuk menjadi tuan bagi takdirnya masing-masing.

Individualisme merupakan sebuah pengakuan, bahwa individu 
merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan setiap dari kita 
merupakan tuan atas takdirnya masing-masing. Bukan 
individualisme yang harus ditakuti ataupun dipandang sinis, 
namun segala bentuk kolektivisme yang mengatasnamakan 
kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, dan kebaikan 
bersama yang harus kita kuatirkan. Karena, bila nilai-nilai 
kebersamaan dianggap lebih tinggi daripada kemerdekaan 
individu, maka yang akan muncul tidak lain adalah berbagai 
bentuk pemaksaan dan perbudakan antara seorang individu 
terhadap individu lainnya.

Salah satu contoh yang paling terkenal, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Rizal, adalah kisah Sitti Nurbaya karya 
novelis Marah Roesli. Atas nama kekeluargaan dan 
kemaslahatan, hak memilih Sitti Nurbaya untuk memilih suami 
dihilangkan. Ia tidak lagi menjadi seseorang yang independen 
dan mampu untuk menentukan hidupnya sendiri. Ia tidak lagi 
dilihat sebagai manusia, namun hanyalah alat yang dimiliki 
oleh keluarganya.

Individualisme tidak bisa lahir tanpa pengakuan bahwa setiap 
manusia adalah setara. Oleh karena itu, kesetaraan dan 
kemerdekaan individu merupakan dua hal yang tidak bisa 

5 Ibid Hlm. 6.
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dipisahkan. Kebebasan individu tidak akan pernah mampu 
untuk berkembang di dalam masyarakat yang masih memiliki 
pemahaman bahwa sekelompok orang secara kodrati memiliki 
hak untuk mengatur manusia lainnya.

Bangsa Eropa pernah mengalami masa-masa di mana ada 
sekelompok atau seseorang yang diakui memiliki hak secara 
natural untuk mengontrol manusia lainnya. Salah satunya 
adalah raja yang dikenal dengan konsep divine rights of king. 
Alasan yang digunakan untuk menjustifikasi pandangan 
tersebut bermacam-macam, salah satunya yang paling 
terkenal adalah argumen Sir Robert Filmer, seorang tokoh 
politik asal Inggris, yang berpendapat bahwa Raja Inggris 
memiliki kekuasaan yang langsung diberikan Tuhan lewat 
Adam secara turun-temurun.6

Namun, berkat pemikir dan filsuf brilian era Pencerahan seperti 
John Locke dan Montesquieu, kita mengetahui bahwa 
argumen tersebut hanyalah omong kosong belaka. Divine 
rights of king tidak lebih dari konsep absurd yang digunakan 
untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak terbatas oleh satu 
individu terhadap individu lainnya.

Namun, pekerjaan Locke dan Montesquieu belum selesai. Di 
era modern, kita masih menyaksikan berbagai divine rights-
divine rights lainnya yang mendapat legitimasi dari masyarakat 
dan bahkan dari negara. Divine rights of parents, divine rights 
of husband, divine rights of clerics, divine rights of nobleman, 
dan sebagainya. Alasan yang digunakan untuk menjustifikasi 
hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan argumen Filmer. 
Dengan berlindung dibalik jubah agama dan tradisi, 
6 Roger Woolhouse. The Oxford Companion to Philosophy. (Oxford University Press, Oxford, 

2005) Hlm. 525
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pemaksaan dan perbudakan oleh individu terhadap individu 
lainnya dilegitimasi dan diyakini sebagai sesuatu yang kodrati. 
Untuk itulah, kita membutuhkan kembali John Locke dan 
Montesquieu abad modern, untuk mendobrak berbagai 
pandangan dan tradisi yang membelenggu individu mendapat 
kemerdekaannya untuk mengatur hidupnya masing-masing.

Menyatakan liberalisme sebagai budaya Barat yang tidak 
cocok diaplikasikan di masyarakat Timur seperti di Indonesia, 
maka secara langsung ia sudah melecehkan masyarakat 
Indonesia itu sendiri. Sama saja dengan mengatakan 
bahwasanya rakyat Indonesia tidak berhak untuk menikmati 
kebebasan seperti yang dinikmati oleh penduduk belahan 
bumi bagian Barat.

Dengan mengatakan individualisme bertentangan dengan 
nilai-nilai Timur, sama saja dengan menyatakan bahwa hanya 
individu-individu di Eropa dan Amerika Utara saja yang 
mampu mengatur diri mereka sendiri. Bahwa masyarakat 
Timur tidak memiliki kemampuan untuk menentukan jalan 
hidupnya masing-masing, sehingga mereka selalu 
membutuhkan panduan dan perintah dari orang-orang yang 
diagungkan. Bagi saya, tidak ada penghinaan yang lebih besar 
daripada pandangan tersebut.

Karena liberalisme bukanlah Western values ataupun Eastern 
values. It is human values.
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3. Konsep HAM  
Murray Rothbard

Haikal Kurniawan

Ketika mendengar konsep mengenai hak dasar, banyak 
konsep turunan mengenai berbagai macam hak yang langsung 
terlintas di benak kita. Hak kebebasan beragama, hak 
kebebasan berbicara, hak kebebasan berekspresi, hak atas 
privasi dan hak kebebasan pers merupakan beberapa 
diantaranya. Pengakuan dan perlindungan negara terhadap 
hak-hak tersebut merupakan salah satu instrumen terpenting 
untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan masyarakat 
bebas. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan mengenai 
hak-hak tersebut akan sangat mustahil keberlangsungan 
demokrasi dan masyarakat bebas dapat terjaga. Lebih jauh, 
sejarah telah mencatat bahwa pengabaian terhadap hak-hak 
dasar ini tidak lain merupakan jalan mulus untuk memunculkan 
kesewenang-wenangan negara yang tidak jarang berujung 
pada totalitarianisme.

Namun tidak banyak yang kembali mempertanyakan, dari 
manakah sebenarnya hak ini berasal? Ada yang berpendapat 
bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar ini merupakan 
manifestasi dari konstitusi di suatu negara. Hampir setiap 
negara di dunia memiliki konstitusi yang menjamin hak-hak 
dasar warga negaranya dari ancaman siapapun, termasuk dari 
pemerintah. Selain itu, pandangan lain yang lebih relijius 
berpendapat bahwa hak-hak ini berasal dari anugerah Tuhan, 
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bahwa Dia memberi kita karunia akan kebebasan dan hak-hak 
dasar yang wajib diakui dan dilindungi.

Salah satu tokoh yang menawarkan pendekatan yang berbeda 
adalah Murray Rothbard. Rothbard sendiri adalah ekonom 
asal Amerika Serikat dan dianggap sebagai salah satu 
intellectual godfather dari mazhab “anarcho-capitalism” yang 
menolak eksistensi negara. Ia juga merupakan pendiri 
beberapa lembaga libertarian di Amerika Serikat yang 
berpengaruh, di antaranya Cato Institute dan Mises Institute. 
Dalam esainya “Human Rights as Property Rights” Rothbard 
mengajukan pertanyaan penting. Rothbard mengambil contoh 
dari salah satu hak dasar, yakni hak kebebasan berbicara 
(freedom of speech). Dalam esainya ia mempertanyakan hal 
yang persis serupa, dari manakah hak ini didapat?

Banyak orang yang berpendapat bahwa kebebasan berbicara 
adalah hak seseorang untuk berbicara dan mengeluarkan 
pendapat sebebas-bebasnya tanpa paksaan dari pihak lain. 
Namun hak ini tidak lahir dari ruang hampa. Rothbard 
berargumen bahwasanya satu-satunya hak mutlak yang 
dimiliki seorang individu adalah hak atas kepemilikan yang 
dimilikinya.7 Hak kebebasan berbicara bukan berarti seseorang 
memiliki hak untuk berteriak-teriak di rumah orang lain tanpa 
seizin pemiliknya. Hak kebebasan berbicara bukan berarti 
seseorang boleh untuk mencorat-coret bangunan yang bukan 
miliknya dengan dalih mengeluarkan ekspresi. Hak kebebasan 
berbicara dimaksudkan bahwa seseorang memiliki hak untuk 
menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, ataupun 

7 Murray Rothbard. The Ethics of  Liberty. (New York University Press, New York, 1998) Hlm. 
113.
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milik orang lain dengan seizin pemiliknya. Untuk melakukan 
sesuatu yang, dalam hal ini, termasuk kebebasan berbicara.

Seorang individu memiliki hak untuk menyewa bangunan, 
meminjam speaker dan mengundang siapapun untuk 
mendengarkan apa yang ingin ia bicarakan. Ia memiliki hak 
untuk membeli kertas dan pulpen, dan menggunakan sumber 
daya tersebut untuk menulis apapun yang diinginkan, serta 
memberikan atau menjual karya tersebut kepada siapapun 
yang ingin menerimanya. Begitu pula dengan kebebasan pers. 
Kebebasan pers bukan berarti seorang jurnalis berhak untuk 
mencuri kamera yang bukan miliknya dan mengunakan 
kamera tersebut untuk meliput peristiwa tertentu. Kebebasan 
pers berarti seorang jurnalis memiliki kebebasan untuk 
menggunakan segala sumber daya yang ia miliki, seperti 
kamera, alat tulis, buku catatan, dan menggunakan sumber 
daya tersebut sesuai dengan keinginannya, dalam hal ini untuk 
meliput dan melaporkan suatu kejadian.

Pendekatan Rothbard ini menarik untuk disimak mengingat 
banyaknya perdebatan mengenai batas-batas hak dasar 
seseorang. Selain itu, yang tidak kalah rumitnya adalah 
beberapa manifestasi dari hak-hak dasar ini yang terlihat 
saling tumpang tindih satu sama lain. Contoh sederhananya 
adalah hak kebebasan beragama dan hak kebebasan berbicara. 
Hak kebebasan beragama sering dimaknai sebagai hak 
seseorang untuk beribadah serta menjalankan hidup sesuai 
dengan ajaran agamanya tanpa pembatasan ataupun 
diskriminasi dari negara. Di sisi lain, kebebasan berbicara 
menuntut adanya perlindungan dari negara terhadap setiap 
individu untuk mengeluarkan opini dan pendapat sebebas-
bebasnya, sekalipun pendapat tersebut dibenci oleh mayoritas 
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masyarakat. Katakanlah seseorang yang berpendapat bahwa 
konsep Tuhan tidak lebih dari omong kosong belaka. 
Sebagaimana yang diketahui secara umum tidak sedikit orang 
yang meyakini bahwa membunuh seseorang yang 
mengeluarkan pendapat yang dianggap melecehkan Tuhan 
merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dilakukan. 
Lalu bagaimana sebaiknya negara mengambil sikap? Apakah 
bila negara melarang seseorang untuk membunuh orang 
yang dianggap telah melecehkan Tuhan merupakan bagian 
dari pembatasan kebebasan beragama?

Di sinilah tesis Murray Rothbard mengenai hak asasi manusia 
sebagai hak atas kepemilikan menjadi penting. Hak kebebasan 
beragama, bukan berarti seseorang berhak untuk menjalankan 
apapun ajaran yang ia yakini merupakan bagian dari agamanya 
tanpa pandang bulu. Kebebasan beragama hanya bisa 
ditopang melalui hak atas kepemilikan. Kebebasan beragama 
berarti seseorang memiliki hak untuk menggunakan sumber 
daya dan kepemilikan yang dimilikinya untuk melakukan 
sesuatu yang, dalam hal ini, termasuk dalam konsep kebebasan 
beragama. Bahwa ia memiliki hak untuk melakukan apapun di 
dalam kepemilikannya, salah satunya adalah beribadah 
kepada Tuhan. Bahwa seseorang memiliki hak untuk 
memberikan sebagian harta yang dimilikinya dengan tujuan 
apapun, yang dalam hal ini termasuk dalam kerangka 
menjalankan perintah agama, seperti zakat bagi umat Islam. 
Namun, kaum muslim tidak memiliki hak untuk memaksa 
orang lain untuk membayar zakat, sekalipun ia meyakini 
bahwa memaksa orang lain untuk membayar zakat merupakan 
bagian dari ajaran agama yang harus dilakukan.
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Manifestasi kebebasan beragama dalam bentuk pemaksaan 
terhadap orang lain bukanlah sesuatu yang sulit ditemui di 
Indonesia. Di berbagai daerah, perda-perda yang berlandaskan 
syariat Islam tumbuh subur. Implementasi dari perda-perda 
ini yang umum di antaranya larangan minuman beralkohol, 
larangan perempuan untuk memakai pakaian tertentu, 
larangan seks sebelum menikah, jam malam untuk kaum 
perempuan, penutupan rumah ibadah agama tertentu, dan 
seterusnya. Ajaran agama dipaksakan secara semena-mena 
dan tanpa pandang bulu. Mengikuti tesis Rothbard tentu hal 
ini sangat mencederai hak atas kepemilikan, di antaranya hak 
kaum perempuan atas kepemilikan tubuhnya, di mana mereka 
berhak untuk menutupi (atau tidak menutupi) tubuh yang 
dimilikinya dengan pakaiaan apapun. Begitu pula hak 
kepemilikan setiap individu atas tubuh dan uangnya untuk 
membeli barang apapun yang diinginkan, serta mengkonsumsi 
makanan atau minuman apapun sesuai kehendaknya. Selain 
itu, penutupan rumah ibadah tidak saja mencederai kebebasan 
beragama, namun juga mencederai hak kepemilikan dari 
pemilik rumah ibadah tersebut untuk menggunakan 
kepemilikannya, yang dalam hal ini untuk beribadah.

Di negara bebas seperti Amerika Serikat sendiri isu seperti ini 
juga kerap diperbincangkan. Salah satunya adalah antara hak 
kebebasan pers dengan hak atas privasi. Aktor-aktor yang 
bermain seputar isu ini diantaranya para selebriti Hollywood 
dan paparazzi. Atas nama kebebasan pers tidak sedikit 
paparazzi yang merasa berhak untuk menerobos memasuki 
rumah selebriti tanpa izin, lalu mengabil gambar dan 
menyebarkannya kepada publik. Hak kebebasan pers 
disalahartikan menjadi hak seseorang untuk mempublikasikan 
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apapun sekalipun cara untuk memperoleh materi publikasi 
tersebut dengan mencederai hak kepemilikan orang lain. 

Perlindungan terhadap hak atas kepemilikan mutlak 
merupakan dasar atas perlindungan terhadap hak-hak lainnya. 
Mengutip ekonom peraih Nobel Ekonomi, Milton Friedman, 
mengatakan bahwa hak atas kepemilikan merupakan hak 
manusia yang paling dasar dan merupakan fondasi terhadap 
hak-hak dasar lainnya.8 Tanpa pengakuan hak seseorang 
terhadap sesuatu yang dimilikinya tidak akan ada hak atas 
kebebasan berbicara, berekspresi, beragama, pers, dan hak 
privasi. Negara yang tidak melindungi hak atas kepemilikan 
dapat leluasa menutup rumah ibadah warganya yang tentu 
sangat mencederai kebebasan beragama. Pemerintah yang 
tidak mengakui hak seseorang atas barang yang dimilikinya 
dapat dengan mudah merampas kamera serta rekaman yang 
dimiliki para jurnalis yang tentu sangat mencederai kebebasan 
pers. Negara yang memberi perlindungan terhadap hak atas 
kepemilikan warga negaranya niscaya akan diikuti dengan 
jaminan perlindungan terhadap hak dasar lainnya.

8 Rose D. Friedman & Milton Friedman. Two Lucky People: Memoirs. (University of  Chicago 
Press, Chicago, 1998) Hlm. 605. 



22 Libertarianisme

4. Institusi Negara  
dalam Kebebasan

Haikal Kurniawan dan  
Juan Mahaganti

Libertarianisme merupakan gagasan yang menjunjung tinggi 
hak individu. Hampir seluruh kalangan yang menyebut diri 
mereka libertarian, sepakat bahwa individu merupakan unit 
terkecil dalam masyarakat dan oleh karena itu perlindungan 
terhadap hak-hak mereka merupakan sesuatu yang sangat 
esensial dan patut untuk diperjuangkan. Tanpa adanya 
pengakuan terhadap hak individu, niscaya akan membuka 
pintu lebar bagi datangnya kesewenang-wenangan dan tak 
jarang berujung pada totalitarianisme.

Hak individu diartikan oleh libertarianisme sebagai hak negatif, 
di mana hak individu dilihat sebagai hak atas terbebas dari 
paksaan yang dilakukan oleh entitas di luar individu tersebut, 
baik itu oleh pemerintah, institusi keagamaan, keluarga, 
maupun mayoritas masyarakat. Hal ini bertolak belakang 
dengan pemaknaan hak positif yang dilakukan oleh kelompok 
kiri, seperti sosial demokrat dan komunis, yang berpandangan 
bahwasanya hak diartikan sebagai hadirnya kemampuan 
seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak untuk mendapatkan 
pendidikan misalnya, bagi mereka, tidak cukup hanya berupa 
absennya larangan dari negara terhadap rakyatnya untuk 
bersekolah, namun juga harus diwujudkan dengan pengadaan 
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sarana pendidikan yang mampu mengakomodir seluruh 
kebutuhan masyarakat.

Saya dalam hal ini tidak ingin membahas perdebatan mengenai 
pemaknaan hak negatif vs positif. Sudah terlalu banyak 
literatur yang membahas hal tersebut. Namun, yang menjadi 
bahasan singkat saya dalam tulisan ini adalah perdebatan 
yang hadir dalam tubuh libertarianisme itu sendiri, yang 
tentunya sangat berkaitan dengan pemaknaan atas hak 
negatif.

Sebagaimana gagasan besar pada umumnya, libertarianisme 
bukanlah sebuah ide yang sama sekali baru dan baku. Gagasan 
ini merupakan anak dari ide pencerahan yang lahir di Eropa 
pada kurun masa abad ke-16 dan 17. Pemikir pencerahan 
berupaya untuk menentang status quo yang sangat 
memberangus kebebasan masyarakat Eropa pada masa itu. 
John Locke misalnya, berusaha melawan kekuasaan hak 
ketuhanan monarki lewat karya-karyanya dan Adam Smith 
yang berupaya menentang sistem ekonomi merkantilisme 
yang memberi negara kekuasaan besar untuk mengatur 
perekonomian dengan dalih untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan produktivitas.

Sebagai gagasan yang terus berkembang selama beberapa 
abad, tentu perdebatan dan perbedaan pandangan yang hadir 
dalam tubuh libertarianisme merupakan sebuah keniscayaan. 
Di antaranya yang kerap didiskusikan adalah mengenai peran 
negara dalam masyarakat. Negara secara umum dimaknai 
sebagai suatu institusi yang memegang monopoli kekerasan 
dan paksaan dalam teritorial tertentu, dan sebagai gagasan 
yang menjunjung tinggi hak negatif individu, lantas, bukankah 
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keberadaan sebuah negara merupakan pelanggaran terhadap 
hal tersebut?

Mini Anarkis vs Anarko-Kapitalis
Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita simak beberapa 
pandangan yang diajukan oleh pemikir libertarian 
kontemporer. Ludwig von Mises dalam bukunya, ‘Liberalism: 
in Classical Tradition’, berujar bahwasanya negara merupakan 
institusi yang penting untuk hadir, mengikuti tradisi liberalisme 
klasik yang dicetuskan oleh Smith dan Locke. Libertarianisme 
(atau, bila menggunakan istilah yang digunakan Mises, 
“liberalisme klasik”) bukanlah gagasan yang utopis, namun 
merupakan gagasan yang rasional. Mises mengakui 
bahwasanya ada sebagian manusia yang memiliki potensi 
melakukan tindak kekerasan terhadap individu lain, dan itulah 
peran penting hadirnya sebuah negara. Negara lahir sebagai 
penjaga individu dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
pihak lain.9

Pandangan ini senada dengan pendapat filsuf Amerika Serikat 
kelahiran Rusia, Ayn Rand, mengenai pentingnya institusi 
negara. Rand, dalam esainya yang berjudul ‘The Nature of 
Government’ menulis bahwa agar masyarakat dapat berjalan 
dengan baik, maka dibutuhkan suatu kesepakatan dan 
peraturan untuk melindungi hak individu.10 Oleh karena itu, 
negara berperan melakukan tindakan kekerasan kepada 
mereka yang terbukti melanggar kesepakatan tersebut. Suatu 
masyarakat tanpa adanya negara justru akan menimbulkan 
perang antar kelompok yang akan sangat menghancurkan 
9 Ludwig von Mises. Liberalism: In The Classical Tradition. (The Foundation for Economic 

Education. Inc, San Francisco, 1996) Hlm. 37.
10 Ayn Rand. The Virtue of  Selfishness: A New Concept of  Egoism. (Penguin Books, New York, 

1961) Hlm. 102. 
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kehidupan individu yang hidup di dalamnya, karena tidak ada 
otoritas mutlak yang memonopoli wewenang untuk melakukan 
tindakan kekerasan.

Kelompok libertarian Anarko-Kapitalis seperti Murray 
Rothbard misalnya, memiliki pandangan yang sangat bertolak 
belakang. Dalam esainya yang bertajuk “The Anatomy of the 
State”, menganggap negara sebagai entitas predator yang 
tidak memproduksi apapun, dan hanya berperan untuk 
merampas properti yang dimiliki oleh mereka yang melakukan 
kegiatan produksi.11 Untuk menjaga eksistensinya, negara 
melakukan propaganda untuk memastikan mayoritas 
masyarakat memiliki kesetiaan terhadap dirinya. Di sinilah 
kaum intelektual memiliki peranan penting, yang dipekerjakan 
oleh negara untuk membuat serangkaian kebijakan populis 
demi mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Rothbard dalam bukunya yang lain, ‘For A New Liberty: A 
Libertarian Manifesto’ mengambil contoh kebijakan pajak 
yang dilakukan oleh negara. Rothbard dalam bukunya 
menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran hak individu atas properti yang dimilikinya yang 
dilakukan oleh negara. Rothbard berargumen bahwa 
masyarakat tanpa negara bukan hanya tidak akan menimbulkan 
kekacauan, namun justru akan melahirkan harmoni dan 
kompetisi sehat. Untuk itu, Rothbard mengadvokasi adanya 
sarana peradilan dan aparat penegak hukum swasta yang 
saling bersaing satu sama lain untuk memberikan pelayanan 

11 Murray Rothbard. Egalitarianism As A Revolt Against Nature and Other Essays. (The Ludwig 
von Mises Institute, Auburn, 2007) Hlm. 57.



26 Libertarianisme

keamanan dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi 
konsumennya.12

Rothbard memberi contoh dari perang antar agama yang 
kerap terjadi di Eropa pada masa abad pertengahan, ketika 
negara dan Gereja bersatu. Ketika Eropa kerap dilanda 
peperangan, di Amerika Serikat, ketika Gereja dan negara 
dipisahkan secara jelas oleh konstitusi, yang terjadi justru 
bukan perang dan pertempuran antar institusi-institusi 
keagamaan, namun adanya harmoni sosial. Rothbard 
menggunakan analisis tersebut sebagai justifikasi bagi 
pandangannya bahwa negara merupakan institusi yang tidak 
bermanfaat dan justru merugikan masyarakat. Dengan 
memisahkan seluruh aspek kehidupan dari negara, baik 
ekonomi, hukum, pendidikan, dan kepemilikan tanah, niscaya 
akan melahirkan harmoni sosial sebagaimana yang terjadi 
ketika agama dan negara dipisahkan.13

Perbedaan pandangan dan perdebatan merupakan sebuah 
keniscayaan yang terjadi dalam tubuh hampir semua gagasan-
gagasan besar, tidak terkecuali libertarianisme. Mises, 
Rothbard, dan Rand merupakan sekian dan pemikir-pemilir 
besar yang memberi sumbangsih terhadap cakrawala 
diskursus libertarianisme. Secara pribadi, saya sangat sepakat 
dengan Rothbard yang menyatakan bahwa hak individual 
merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat oleh pihak manapun. Namun, di sisi lain, saya menyadari 
bahwa kita tinggal di dalam dunia nyata non-utopis, dan oleh 
karena itu kritik dan pandangan yang diajukan Mises dan 

12 Murray Rothbard. For A New Liberty: The Libertarian Manifesto. (Ludwig Von Mises Institute, 
Auburn, 2006) Hlm. 281.

13 Ibid. Hlm. 3.
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Rand merupakan sesuatu yang layak untuk didiskusikan dan 
diperdebatkan.

Lalu, Benarkah negara harus hadir? 
Akhir-akhir ini, retorika “negara harus hadir untuk…” begitu 
populer. Di media massa, dari mulut politisi, dari para aktivis 
jalanan, sampai para pengamat abal-abal. Sebagaimana 
retorika kosong lainnya, yang dinyatakan tanpa analisa, dan 
menjadi modal untuk menjadi calon politisi atau hanya sekedar 
agar didengar dan kedengaran “pro-rakyat” dan “berbobot” 
padahal kosong melompong.

Ketika dinyatakan terus-menerus, hal ini menimbulkan efek 
self-fulfilling prophecy sehingga pengucap, yang pada awalnya 
sebenarnya mengatakannya atas dasar kepentingan pribadi 
(entah sebagai calon politikus, atau atas kepentingan diri 
lainnya yang adalah tidak sama sekali buruk dan malah 
alamiah), merasa seakan-akan bahwa negara memang harus 
hadir dan memulai lingkaran setan yang ditimbulkan oleh 
kehadiran negara di terlalu banyak tempat.

Bagi saya, hal ini memunculkan kekhawatiran. Dan untuk 
menjawabnya, kita harus menjawab pertanyaan tentang apa 
itu negara (atau yang dalam tulisan ini ditulis bertaut-tautan 
dengan pengertian “pemerintah”).

Negara adalah seperti penjara. Dalam hal penjara adalah 
lambang kejatuhan umat manusia. Dalam sebuah masyarakat 
sempurna, yang tanpa pelanggaran dan cela, tidak ada yang 
membutuhkan penjara. Tetapi kenyataan hidup menunjukkan 
bahwa ada saja orang yang ingin melanggar hak orang lain, 
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sehingga kita membutuhkan penjara untuk mengurung dan 
menghukumnya.

Pemerintah adalah salah satu lambang cela umat manusia. 
Kita harus melihatnya sebagai aib, bukti bahwa ada di antara 
kita yang masih belum mampu mengelola dirinya sendiri, dan 
mengelola hubungannya dengan orang lain. Ini harus menjadi 
paradigma ketika melihat pemerintah.

Ada yang menyatakan bahwa pemerintah adalah alat kita 
untuk bekerja sama, tetapi mereka lupa bahwa kita umat 
manusia dilahirkan secara fitrah untuk saling bekerja sama, 
kita membutuhkan orang lain. Dan dengan atau tanpa 
pemerintah, kita memang akan bekerja sama, lewat keluarga, 
kelompok agama, kelompok minat dan bakat, dan berbagai 
kelompok sipil lainnya.

Yang membuat sekelompok orang tertentu ingin kerja sama 
dengan “difasilitasi” oleh pemerintah, adalah karena fitur 
utama pemerintah yang tidak dimiliki oleh kelompok lain: sifat 
memaksa. Pemerintah bisa membawa bedil dan memaksakan 
kerja sama, sehingga bagi sekelompok orang dengan 
kepentingan, pemerintah adalah alat efektif untuk memaksa 
orang lain “bekerja” entah itu “bekerja-sama” atau “bekerja-
paksa”.

Jadi dalam hal ini, pemerintah adalah anti-tesis dari kerja sama 
sukarela. Di manapun pemerintah menampakkan tangannya, 
di situ bisa kita temukan pemaksaan, entah atas nama aturan, 
kejayaan bangsa, kemandirian bangsa, kebaikan bersama, 
atau hal-hal superfisial lainnya.
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Pertanyaan berikut yang harus dijawab, atas hal mana 
pemerintah harus hadir? Sebagaimana kodratnya yang adalah 
lambang aib, kita tidak bisa menghadirkan pemerintah di 
tempat yang tidak semestinya. Kita tidak menaruh penjara di 
setiap tempat, yang mengingatkan setiap orang bahwa kita 
adalah sekelompok manusia dengan mental buruk. Kita 
menghadirkan penjara dengan harapan bisa mengendalikan 
sisi buruk kita, dan tidak mengharapkan penjara ini menjadi 
fitur permanen kita. Masyarakat yang berhasil adalah 
masyarakat yang bisa menghilangkan penjara. Demikianlah 
halnya dengan pemerintah. Bentuk keberhasilan suatu 
masyarakat adalah ketika mereka bisa memperkecil ukuran 
pemerintah, dan itulah fitur utama masyarakat modern.

Jika kita lihat dalam sejarah, semenjak kehadiran pertama 
umat manusia, pemerintah dengan berbagai jenisnya adalah 
pemain utama. Semenjak zaman para raja sampai abad 17, 
pemerintah adalah pemain dominan di semua sisi kehidupan 
manusia. Hal ini berubah pada abad ke-18, di mana pemikiran 
pencerahan memaksa pemerintah menyingkirkan tangan 
merusaknya dari perekonomian, dan hal ini mengakibatkan 
kemajuan terbesar, kemakmuran di segala bidang, lebih dari 
apapun dalam sejarah. Jumlah umat manusia berlipat ganda 
dengan begitu cepat, dan bahkan ada yang meramalkan 
malapetaka, tetapi hal ini tidak terjadi, justru kemajuan yang 
dihasilkan kemerdekaan manusia dari pemerintahnya mampu 
menopang jumlah umat manusia yang sampai hari ini telah 
mencapai 7 miliar umat.

Pemerintah dengan fitur utamanya: memaksa, tidak bisa 
dihadirkan di sembarang tempat, tanpa mengharapkan bahwa 
kehadirannya tidak bisa menimbulkan pengaruh buruk. Saya 
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bisa mengambil jutaan contoh di mana kehadiran pemerintah 
menghasilkan efek buruk, dan jauh dari niat awal penghadirnya, 
tetapi untuk tulisan ini saya hanya ingin mengambil tiga 
contoh fundamental saja.

Contoh pertama, ketika pemerintah dengan tangan 
memaksanya hadir di tempat tidur pasangan suami istri di 
Tiongkok pada zaman pemberlakuan rezim aturan “Satu Anak 
Cukup.” Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah paling vulgar, 
di mana pemerintah ikut campur dalam urusan rumah tangga 
rakyatnya.

Hasilnya? Ketika di Hong Kong dan Singapura, dua negara 
dengan budaya yang sama dengan Tiongkok, mengalami 
penurunan jumlah penduduk secara alamiah, dan bahkan 
pemerintah mereka menyediakan uang tunai bagi keluarga 
yang mau melahirkan lebih dari satu anak, Tiongkok justru 
tetap memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi dari Hong 
Kong maupun Singapura. Ini diperparah lagi dengan berbagai 
efek negatif seperti aborsi diskriminatif, di mana pasangan 
lebih memilih anak laki-laki dari pada perempuan, sehingga 
ketimpangan gender menjadi lebih besar.

Semua hal dan dampak buruk dengan biaya begitu besar, 
untuk hasil yang sia-sia. Yang dilaksanakan dengan asumsi 
bahwa rakyat Tiongkok tidak mampu menahan hasrat 
membuat anak, sehingga membutuhkan pemerintah untuk 
mengontrol isi kandungan wanita. Ketika hal alamiah dianggap 
tidak mampu, dan “kebaikan” pemerintah dianggap lebih baik, 
hasilnya malah kesia-siaan. Kesia-siaan ini memaksa 
pemerintah Tiongkok mencabut aturan ini pada 2015 kemarin.
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Contoh yang kedua dari keburukan yang dihadirkan oleh 
kehadiran pemerintah adalah berkurangnya kebaikan hati. Ya, 
benar. Kebaikan hati dilumpuhkan ketika pemerintah terlalu 
memanjangkan tangannya. Hal ini bisa kita simpulkan setelah 
melihat berbagai temuan yang membuktikan bahwa Amerika 
Serikat yang kapitalistik, warga negaranya memberi secara 
sukarela ke berbagai lembaga donasi, dan menyumbangkan 
lebih banyak waktu untuk pekerjaan sukarela, dari pada negara 
yang sosialistik di Eropa dengan berbagai campur tangan 
pemerintah.

Hal ini bisa dimengerti, karena di negara di mana tangan 
negara telah mengotori banyak bidang, orang cenderung 
tidak serta merta suka membantu. Ketika ada masalah, mereka 
biasanya langsung merengek meminta bantuan kepada 
pemerintah. Berbeda dengan negara dengan pemerintahan 
yang kecil, di mana ketika mereka menghadapi masalah, 
mereka berusaha menyelesaikannya sendiri, dan ketika yang 
lain membutuhkan bantuan, mereka menanyakan diri mereka 
terlebih dahulu; apa yang bisa saya lakukan? Dan bukannya: 
apa yang seharusnya pemerintah lakukan.

Contoh terakhir, bahwa kehadiran pemerintah yang terlalu 
banyak adalah sumber korupsi. Pemerintah dengan berbagai 
aturannya yang mempersulit rakyat, membuat tangan 
pemerintah terlalu berkuasa dan para aparaturnya menjadi 
tergoda untuk melakukan korupsi. Hal ini, sekali lagi, telah 
dibuktikan oleh berbagai penelitian, ketika pemerintah 
berkuasa atas ekonomi, korupsi meningkat. Ketika pemerin-
tah menarik tangannya dari kekuasaan ekonomi, korupsi 
menurun.
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Melihat berbagai fenomena ini, apa yang bisa kita lakukan 
sebagai warga negara subjek kekuasaan pemerintah ini, 
apalagi kita yang hidup di negara Indonesia ini dengan 
pemerintah pusat yang begitu berkuasa?

Pertama, kita harus hidup dengan paradigma bahwa 
pemerintah adalah lambang keburukan kita. Bahwa pemerintah 
ada karena kita buruk. Jika dunia menjadi lebih baik, jika kita 
menjadi orang yang baik, jika kita bisa membuat lebih banyak 
orang baik di dunia, jika kita merasa bahwa bahwa dunia akan 
menjadi lebih baik jika banyak orang seperti saya, dan 
berusaha untuk itu, maka sebenarnya dunia kita tidak 
memerlukan pemerintah.

Sehingga cita-cita utopia kita sebagai orang bermoral, selain 
dunia yang lebih baik, secara gamblang kita telah berkata: kita 
memimpikan dunia tanpa pemerintah, di mana setiap individu 
menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi 
pemerintah atas dirinya sendiri.

Kedua yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang yang 
bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jika kita memiliki 
masalah pribadi (kecuali masalah ancaman atau agresi 
kekerasan dari orang lain), maka yang paling bertanggung 
jawab untuk menyelesaikannya adalah diri kita sendiri dan 
bukan pemerintah.

Ketiga, berhenti merengek seperti bayi untuk barang yang 
sebenarnya bukan tugas pemerintah. Seperti meminta 
pemerintah menyeponsori hobi dan acara saya, mengharap 
pejabat menjadi sponsor, meminta uang untuk pemilihan. 
Jadilah orang yang merdeka dan tidak bergantung pada 
mereka.
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Keempat, ambil alih tugas pemerintah. Jika pemerintah 
menekankan monopolinya tentang itu, lawan dengan argumen 
yang cerdas. Kelima, sebarkan paradigma ini kepada siapapun 
yang anda kenal. Jika anda melihat seseorang merengek pada 
pemerintah untuk meminta sesuatu, tegur mereka.

Jika ini kita lakukan, niscaya kita bisa menciptakan masyarakat 
yang lebih baik. Bukan masyarakat sempurna, tetapi 
masyarakat yang ideal. Masyarakat yang walaupun menyadari 
mungkin saja dalam waktu dekat ini pemerintah tidak bisa 
dihilangkan, tetapi paling tidak mengetahui bahwa dunia yang 
sempurna adalah dunia tanpa pemerintah, dan cita-cita se-
mua orang bermoral adalah menghilangkannya, sebagaimana 
semua orang bermoral mencita-citakan dunia tanpa penjara, 
tanpa senjata, tanpa ancaman.

5. Batas-Batas Kebebasan 
Individu

Djohan Rady

Di mana batas dari individualisme? Inilah salah satu pertanyaan 
yang harus dijawab kelompok libertarian jika mereka ingin 
melakukan otokritik. Sebagaimana kita tahu, libertarianisme 
berpusat pada ide individualisme. Segala upaya teoritis dan 
kritis yang dilakukan kelompok libertarian seharusnya 
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menyasar pada dua target utama: melindungi dan 
mempromosikan hak-hak individu.

Untuk itu, saya pikir, kita perlu membicarakan sampai mana 
batas individualisme itu sendiri. Saya punya hipotesa: batas 
individualisme terletak pada konsep pemisahan ruang privat 
dan ruang publik. Sebelum saya jelaskan maksudnya, saya 
perlu memaparkan persoalan yang muncul jika kita terlalu 
ketat memisahkan ruang privat dari ruang publik.

Memisahkan ruang privat dan ruang publik adalah salah satu 
upaya liberalisme untuk melindungi hak-hak individu dari 
koersi dan penindasan yang dapat dilakukan oleh negara. 
Ruang privat adalah domain individual, di mana individu 
bebas mengeksekusi kebebasannya dan tidak ada satupun 
pihak (termasuk pemerintah) yang boleh mencederai 
kebebasan tersebut. Sedangkan ruang publik adalah ruang 
bersama, di mana individu harus tunduk dan patuh terhadap 
peraturan yang disepakati secara bersama.

Selama ratusan tahun konsep ini dipercaya sebagai metode 
paling mujarab untuk meminimalisir sifat koersif negara 
terhadap hak-hak individu warganya. Melalui pemisahan 
ruang privat dan publik, ada garis tegas di mana negara boleh 
mengatur kehidupan masyarakat, dan di mana negara harus 
mengambil jarak dari kehidupan warganya.

Dengan begitu, domain kerja negara menjadi lebih fokus dan 
jelas, serta dapat diminimalisir. Dengan memisahkan ruang 
privat dan publik, kita mendapat sebuah ruang otonom bagi 
individualitas kita masing-masing, di mana negara (atau 
individu-individu lain) tidak punya hak untuk melakukan 
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intervensi tanpa ijin. Peran negara pun dibatasi pada 
menegakkan aturan di ruang publik.

Namun muncul pertanyaan yang cukup pelik: bagaimana jika 
terjadi penindasan hak-hak individu di dalam ruang privat? 
Apakah negara punya otoritas untuk mengintervensi 
penindasan tersebut?

Sebagaimana kita tahu, kasus penindasan hak dan kebebasan 
tidak kenal tempat. Kasus-kasus penindasan bisa terjadi di 
mana saja, termasuk di ruang-ruang paling intim dalam relasi 
antar manusia, misalnya: rumah tangga. Tentu kita sering 
mendengar kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bagaimana libertarianisme menyikapi kasus-kasus semacam 
ini? Dengan memisahkan ruang privat dan publik, bukankah 
libertarianisme sedang memberikan justifikasi bagi negara 
(dan individu-individu lain) untuk “membiarkan” penindasan 
di ruang privat? “Kita tidak punya hak mencegah si suami 
untuk memukul anak dan istrinya, itu kan urusan rumah tangga 
masing-masing,” begitu mungkin apologinya jika kita terlalu 
ketat memisahkan ruang privat dan ruang publik.

Bukan cuma urusan rumah tangga, penindasan hak dan 
kebebasan juga bisa terjadi di tempat kerja. Kontrak kerja 
yang dibuat antara pemberi kerja dan pegawai, misalnya, 
kerap menjadi sumber penindasan hak-hak individu (meskipun 
kontrak tersebut dibuat oleh kedua pihak berdasarkan 
kesepakatan yang bersifat sukarela).

Hanya karena takut diskors atau dipecat, seringkali seorang 
pegawai harus bekerja melebihi kewajibannya, lembur tidak 
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dibayar, atau mengorbankan waktu libur dan istirahatnya demi 
memenuhi tuntutan perusahaan.

Selain itu, tempat kerja juga merupakan salah satu tempat di 
mana pelecehan seksual sering terjadi. Alasannya sama: hanya 
karena ingin menjaga suasana baik dengan atasan atau rekan 
kerja, banyak pekerja (biasanya perempuan) yang tidak berani 
mengadukan tindakan pelecehan seksual yang dialami dirinya 
ke pihak yang berwajib.

Libertarian sadar bahwa koersi dan penindasan tidak hanya 
dapat dilakukan oleh negara, tetapi juga dilakukan oleh 
individu terhadap individu yang lain. Dan seringkali penindasan 
antar individu tersebut terjadi secara tersembunyi di ruang-
ruang privat.

Inilah kenapa libertarianisme menolak untuk terjerumus ke 
dalam anarkisme: ada pengakuan bahwa negara dibutuhkan 
untuk mencegah satu atau sekelompok individu mendominasi 
dan menindas individu yang lain. Dengan kata lain, ada 
pengakuan bahwa negara dibutuhkan untuk menjaga order 
dan supremasi hukum.

Persoalannya sekarang adalah seberapa jauh kita harus 
memberikan ruang bagi negara untuk melaksanakan tugas 
tersebut. Liberalisme sudah memberikan solusi dengan 
memisahkan antara ruang privat dengan ruang publik. Namun, 
sebagaimana sudah saya jelaskan, pembatasan tersebut 
berpotensi “melindungi” penindasan-penindasan yang terjadi 
di dalam ruang-ruang privat.

Hal ini kemudian menjadi persoalan yang pelik bagi kelompok 
libertarian. Pilihannya sama-sama tidak enak: memberikan 
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kuasa lebih bagi negara untuk mengurusi penindasan-
penindasan di ruang privat, atau membiarkan saja penindasan 
tersebut sambil berharap setiap individu dapat mencari jalan 
keluarnya sendiri-sendiri.

Dalam hal ekonomi, kelompok libertarian biasanya memilih 
jalan yang kedua. Sebagaimana telah saya tulis sebelumnya, 
salah satu aspek mendasar dari pemikiran libertarianisme 
adalah kepercayaan bahwa jika individu dibebaskan untuk 
mengejar self-interest masing-masing, kebebasan tersebut 
akan membawa kemaslahatan yang lebih besar dalam skala 
sosial.

Apakah konsep individualisme semacam ini berlaku juga 
untuk kasus-kasus penindasan di ruang privat? Jika kita 
membiarkan penindasan-penindasan tersebut, apakah ada 
semacam spontaneous order di mana kasus-kasus penindasan 
tersebut akan selesai dengan sendirinya? Rasa-rasanya tidak.

Di sinilah batas dari individualisme. Kelompok libertarian harus 
mengakui bahwa ada saat-saat di mana individu tidak bisa 
menyelesaikan persoalannya sendiri-sendiri. Ada berbagai 
persoalan yang tidak bisa selesai hanya dengan mengandalkan 
otonomi individu.

Menurut saya, persoalan terkait penindasan di ruang privat ini 
hanya bisa selesai melalui interaksi sosial di dalam lingkup 
komunitas. Maksudnya, masing-masing individu didorong 
untuk menolong individu lain yang berada dalam posisi 
tertindas berdasarkan sentimen kesamaan pengalaman dan 
“identitas korban”. Misalnya: komunitas korban kekerasan 
dalam rumah tangga, komunitas korban pelecehan seksual di 
tempat kerja, dan sebagainya.
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Melalui komunitas-komunitas semacam itu, individu didorong 
untuk membicarakan pengalaman penindasan yang mereka 
alami kepada individu-individu lain yang juga korban. Saya 
sering mendengar cerita bagaimana komunitas-komunitas 
semacam ini berhasil mengekspos kasus-kasus pelecehan 
seksual yang tadinya hanya diketahui oleh korban dan pelaku. 
Hanya perlu satu korban yang didorong untuk bicara, 
kemudian korban-korban lain (yang tadinya diam) akan mulai 
ikut berani berbicara juga.

Individu, secara alamiah, memang makhluk yang otonom. 
Tidak ada satupun pihak yang berhak melanggar otonomi 
individu. Namun harus dipahami juga bahwa individu adalah 
makhluk sosial yang rentan terhadap segala bentuk eksploitasi 
dan penindasan dari individu-individu yang lain.

Tidak selamanya kita bisa mengandalkan peran negara untuk 
mengatasi hal tersebut (seringkali negara justru memper-
parah keadaan). Dalam kondisi semacam ini, kita hanya bisa 
berpaling pada kebajikan-kebajikan sosial yang mendasar: 
kesetiakawanan sosial, sikap tenggang rasa, dan keberanian 
untuk membela pihak-pihak yang tertindas.

Tentang Ujaran Kebencian
Surat edaran Kepolisian Indonesia mengenai ujaran kebencian 
(hate speech) ditanggapi cukup ramai oleh masyarakat. Banyak 
pihak mengkhawatirkan surat edaran tersebut akan mengebiri 
kebebasan berpendapat, khususnya bagi mereka yang secara 
rutin ‘nyinyir’ mengomentari kondisi sosial-politik di media 
sosial.
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Hate speech memang merupakan persoalan yang dilematis, 
termasuk di dalam diskursus liberalisme sendiri. Sebagai 
ideologi pengusung kebebasan individu, liberalisme ingin 
agar setiap individu dapat mengekspresikan opini dan ide-ide 
mereka dengan bebas. Tetapi, ada tuntutan juga agar 
kebebasan tiap individu tidak lantas merugikan hak dan 
kebebasan individu-individu yang lain. Oleh sebab itu, perlu 
ada batasan yang definitif terhadap kebebasan individu, 
khususnya ketika ingin mengekspresikan ide atau opini di 
ruang publik.

Di dalam buku On Liberty, John Stuart Mill mengajukan satu 
prinsip sederhana mengenai kebebasan individu dan batasan 
yang menyertainya. Prinsip tersebut dikenal sebagai the harm 
principle. Pada dasarnya, harm principle menyatakan bahwa 
setiap individu boleh melakukan apapun yang ia mau selama 
tidak menimbulkan harm (kerugian material) kepada orang 
lain.14 “Kebebasanmu untuk mengayun-ayunkan tangan 
berhenti di ujung hidungku,” kata Oliver Wendell Holmes Jr.

Meski sederhana, prinsip ini mengimplikasikan nilai inti dari 
ajaran liberalisme klasik: penghormatan terhadap hak dan 
kebebasan masing-masing individu, tetapi sekaligus 
menetapkan batasan definitif terhadap kebebasan tersebut. 
Sesuai dengan ajaran utilitarianisme yang dianutnya, bagi Mill, 
batasan definitif terhadap kebebasan adalah ketika individu 
lain mengalami kerugian material (penderitaan) akibat 
tindakan kita. Jadi, kita bebas melakukan apapun yang kita 
suka, berbicara apapun yang ingin kita bicarakan, selama 

14 “…the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of  a 
civilized community, against his will, is to prevent harm to others.” John Stuart Mill, On 
Liberty, Longman, Green,and Co., 1865, hlmn. 6
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orang lain tidak dirugikan dan merasa tersakiti (secara fisik) 
atas perbuatan tersebut.

Tepat pada poin inilah alasan mengapa harm principle menjadi 
penting: prinsip ini menetapkan batas yang jelas dan spesifik 
terhadap konsep hate (kebencian) di dalam hate speech yang 
terlalu luas dan kabur. Hate speech kerap menjadi persoalan 
yang problematis karena siapapun bisa mendefinisikan ‘hate’ 
sesuai dengan perspektif subjektifnya masing-masing. Maka, 
jika negara ingin menerapkan regulasi yang membatasi hate 
speech, mereka harus menjawab dengan tuntas pertanyaan 
ini: bagaimana (atau siapa yang) menentukan ujaran-ujaran 
mana saja yang bisa dinilai membahayakan dan mana yang 
tidak?

Apakah, misalnya, gambar kartun Nabi Muhammad di majalah 
Charlie Hebdo merupakan ujaran kebencian? Lalu bagaimana 
dengan fatwa mati yang dikeluarkan mantan petinggi Iran 
Ayatollah Khomeini kepada novelis Salman Rushdie pada 
tahun 1989? Apakah kritik-kritik ahli biologi evolusioner 
Richard Dawkins terhadap agama dapat dikategorikan sebagai 
ujaran kebencian? Bagaimana dengan khotbah-khotbah jumat 
yang menyerang kelompok Syiah? Ahmadiyah?

Mengingat substansi persoalannya yang problematis, setiap 
regulasi mengenai hate speech akan cenderung menjadi 
sebuah pasal karet. Definisi dan bagaimana aturan tersebut 
digunakan memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagian 
pihak (biasanya kelompok yang dominan dan mayoritas) 
untuk menekan pihak lain (yang minoritas). Seringkali, aturan 
hate speech digunakan sebagai alat sensor terhadap ide-ide 
atau opini yang tidak mendapat restu rezim penguasa. Inilah 
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yang terjadi kepada Salman Rushdie di Iran, Pramoedya 
Ananta Toer di era Orde Baru, Raif Badawi di Arab Saudi, dan 
Amos Yee di Singapura.

Harm principle yang diajukan Mill dapat meminimalisir 
subjektifitas semacam itu. Dengan harm principle, setiap 
pembatasan ujaran kebencian hanya dapat dilakukan kepada 
ujaran-ujaran yang secara konkret merugikan orang lain, atau 
berpotensi merugikan orang lain. Dengan kata lain, segala 
bentuk opini atau gagasan sesubversif apapun, selama tidak 
berpotensi merugikan orang lain secara fisik dan material, 
maka tidak dapat dilarang-larang peredarannya.

Mengapa bagi Mill, dan kelompok liberal pada umumnya, 
kebebasan berbicara harus dibela dan dipelihara? Karena, 
menurut Mill, progress (kemajuan) hanya dapat diperoleh jika 
masing-masing individu di dalam masyarakat dapat dengan 
bebas membenturkan ide-ide mereka dengan ide-ide milik 
individu lain di dalam sebuah marketplace of ideas. Kompetisi 
yang sehat antara ide dan opini akan menjamin bahwa hanya 
ide dan opini terbaik sajalah yang akan muncul di tengah-
tengah masyarakat.

Tentu saja banyak pihak yang tidak sreg dengan batasan yang 
ditetapkan harm principle. Keberatan utama yang muncul 
terhadap harm principle biasanya berkaitan dengan definisi 
harm yang dianggap terlalu sempit. Pada kenyataannya, 
memang ada ujaran-ujaran yang, meskipun tidak menim-
bulkan kerugian fisik/material, tetapi dapat menimbulkan 
psychological harm (cedera psikologis). Contohnya adalah 
kasus Florence Sihombing, mahasiswi UGM yang di-bully 
netizen setelah menghina kota Yogyakarta di media sosial. 
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Baik hinaan Florence terhadap kota Yogya maupun ujaran 
bullying masyarakat terhadap Florence sebetulnya tidak 
menimbulkan physical harm sama sekali, tetapi jelas semua itu 
mempengaruhi kondisi psikologis banyak pihak.

Berdasarkan harm principle yang diajukan Mill, ujaran-ujaran 
yang hanya menimbulkan efek psikologis seperti itu tidak 
dapat dianggap sebagai hate speech dan, oleh sebab itu, tidak 
perlu diregulasi oleh negara. Padahal, buat sebagian orang, 
psychological harm bisa sama membahayakannya dengan 
physical harm.

Keberatan tersebut merupakan kritik yang valid terhadap 
harm principle. Namun, patut diingat bahwa spirit dari harm 
principle yang diajukan Mill adalah penetapan batas yang 
definitif terhadap kebebasan individu. Dengan mendefinisikan 
harm principle hanya kepada kerugian-kerugian fisik/material, 
kita memiliki sebuah batasan yang measureable (dapat diukur), 
sehingga variabel batasannya menjadi objektif. Psychological 
harm mungkin dapat dianggap berbahaya oleh sebagian 
orang, tetapi tidak bagi sebagian yang lainnya. Oleh sebab itu, 
berdasarkan harm principle, ujaran-ujaran yang hanya me-
nimbulkan psychological harm tidak dapat diregulasi.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, hampir semua 
orang dapat mengekspresikan opini mereka dengan mudah. 
Arus informasi menjadi begitu deras. Tidak kesemua informasi 
yang beredar, tentu saja, layak untuk didengar. Banyak dari 
informasi tersebut justru menyesatkan, salah, atau jelas-jelas 
berupa fitnah atau propaganda. 

Di dalam situasi semacam itu, niat pemerintah untuk 
merevitalisasi regulasi hate speech tentu saja dapat dimengerti. 
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Tetapi, seperti sudah saya sebut di atas, regulasi hate speech 
adalah regulasi problematis. Salah-salah, regulasi tersebut 
justru bisa menjadi bumerang bagi demokrasi di Indonesia. 
Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah perlu 
mendefinisikan dengan jelas dan tepat konsep hate speech 
dan kebebasan berpendapat. Melalui harm principle yang 
digagas John Stuart Mill, nilai-nilai yang dibawa liberalisme 
klasik dapat menjadi solusi.

6. Libertarianisme: Berlaku 
Bebas dan Rendah Hati

Haikal Kurniawan

Beberapa minggu yang lalu, ketika saya tengah berselancar di 
media sosial, ada salah seorang teman kuliah yang 
mengunggah sebuah gambar karikatur. Di dalamnya, 
digambarkan seseorang yang hampir tenggelam di pesisir 
laut sembari berteriak meminta pertolongan dari penjaga 
pantai. Namun, bukannya memberi bantuan, penjaga pantai 
yang berada di dekatnya justru hanya duduk terdiam dan 
berkata “itu bukan urusan saya”.

Bukan gambar tersebut yang mendapat perhatian saya, 
namun caption yang ditulis oleh teman kuliah saya itu, yakni 
“kelompok libertarian tidak akan mampu menjadi penjaga 
pantai yang baik.” Libertarianisme, dipahami oleh kawan saya 



44 Libertarianisme

tersebut, sebagai sebuah gagasan yang menjunjung sikap 
egois dan ketidakpedulian terhadap sesama. Setiap individu 
cukup memikirkan kebutuhan dan keinginannya masing-
masing dan melupakan penderitaan yang dialami saudara 
mereka. 

Namun benarkah demikian? Apakah jargon kebebasan 
individu yang kerap disuarakan oleh kelompok libertarian 
tidak lebih dari upaya untuk menjustifikasi sikap ketidakpedulian 
terhadap manusia lainnya?

Ada beberapa kawan yang kerap bertanya, mengapa saya 
memilih libertarianisme. Apa yang membuat kebebasan 
individu menjadi gagasan yang saya junjung setinggi-
tingginya.

Jawaban paling sederhana yang sering saya lontarkan adalah, 
karena tidak ada satupun individu di dunia ini yang bersedia 
untuk dipaksa melakukan sesuatu di luar keinginan mereka. 
Setiap manusia memiliki keinginan untuk bebas mengambil 
berbagai pilihan bagi dirinya, yang didasari pertimbangan 
nilai, norma, pandangan moral dan prinsip hidup yang dianut 
oleh individu tersebut.

Namun, bukankah pandangan demikian akan menjerumuskan 
masyarakat menjadi dipenuhi oleh pribadi-pribadi egois yang 
hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak 
memedulikan sesama? Bukankah solidaritas sosial merupakan 
sesuatu yang patut untuk dipertahankan dan dijunjung tinggi?

Inilah salah satu kesalahpahaman terbesar dan paling 
mendasar dalam memahami libertarianisme, yang membuat 
banyak kalangan menolak gagasan tersebut. Mereka 
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beranggapan kebebasan individu dan ketidakpedulian 
terhadap sesama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Orang-orang ini tidak melihat, betapa banyaknya individu-
individu yang bersedia berbagi kepada sesama dengan tidak 
dipaksa oleh pihak manapun. Tanpa adanya komando dari 
negara atau otoritas lainnya, jutaan manusia dengan sukarela 
memberikan sebagian kekayaannya, menjadi relawan di 
tempat-tempat yang dilanda krisis, serta menghibahkan 
segenap waktu dan tenaga yang dimiliki untuk melayani 
kalangan yang kurang beruntung. Manusia pada dasarnya 
adalah insan yang cenderung untuk berbagi dan berbuat baik 
bila mereka memiliki kebebasan dan kesempatan untuk 
melakukannya.

Lantas, bila bukti kemerdekaan individu telah menghasilkan 
insentif untuk berbagi dan berbuat baik sudah menumpuk 
secara kasat mata, apakah yang sebenarnya menjadi ketakutan 
dan kecemasan para kelompok-kelompok anti-kebebasan? 
Benarkah yang mereka khawatirkan memang meningkatnya 
sikap egois dan ketidakpedulian terhadap manusia lainnya?

Mari kita buat skenario pendek. Dalam suatu keluarga, ada 
seorang anak muda yang memiliki seorang pasangan, namun 
hubungan keduanya tidak direstui oleh orang tua pemuda 
tersebut. Sang anak sudah berulang kali memohon izin kepada 
ayah ibunya, namun karena satu dan lain hal, mereka tak 
kunjung juga memberi persetujuan.

Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya memutuskan untuk 
kawin lari dengan gadis yang ia cintai. Sebagai akibat dari 
tindakan tersebut, kedua orang tuanya marah besar dan 
akhirnya mengalami depresi berat.
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Bila kita telaah ilustrasi saya tersebut, siapakah pihak yang 
patut disalahkan? Bagi seseorang yang dilahirkan dalam 
budaya komunitarian dan kekeluargaan yang kuat, niscaya 
dengan mudah akan menyatakan bahwa pemuda tersebut 
adalah anak durhaka dikarenakan atas tindakan yang ia 
lakukan, kedua orang tuanya marah besar hingga mengalami 
depresi.

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia secara umum, 
orang tua dipandang sebagai figur otoritatif yang memiliki 
hak prerogatif atas anak-anaknya. Dalam hal ini, anak muda 
tersebut merupakan seseorang yang sangat egois karena 
mengambil pilihan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa 
memikirkan orang lain.

Namun, tidak bisakah ilustrasi tersebut ditelaah dari sudut 
pandang yang berbeda? Apakah kita memang sudah 
terkungkung dalam struktur masyarakat kolot, sehingga 
seluruh otoritas yang ada didalamnya, termasuk keluarga, 
merupakan sesuatu yang tidak dapat digugat dan 
dipertanyakan?

Lantas, bila seseorang yang egois didefinisikan sebagai 
manusia yang hanya mementingkan kepentingan dirinya, 
bukankah label tersebut jauh lebih tepat disematkan untuk 
orang tua pemuda tersebut? Bukankah justru mereka yang 
memaksakan kehendak kepada putranya?

Sejatinya, inilah yang menjadi kekhawatiran sekaligus 
ketakutan utama berbagai kalangan yang menentang gagasan 
kebebasan individu. Mereka tidak peduli mengenai apa yang 
terbaik bagi orang lain. Mereka hanya tidak ingin keistimewaan 
yang sudah dimiliki selama berbagai generasi lenyap dalam 



47Libertarianisme: Berlaku Bebas dan Rendah Hati

sekejap. Mereka tidak bersedia apabila kekuasaannya untuk 
menentukan jalan hidup manusia lainnya hilang begitu saja.

Kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh orang-orang egois. Ya, 
egois! Bukan karena mereka ingin menjalankan hidup sesuai 
dengan keinginannya, namun karena orang-orang ini kerap 
memaksa individu lain untuk mengambil pilihan sesuai dengan 
yang mereka kehendaki. Dan tidak ada institusi lain yang 
memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan kehendak 
tersebut selain satu-satunya entitas yang memiliki hak untuk 
memonopoli kekerasan, yakni negara.

Melalui negara, para penentang kebebasan individu berupaya 
untuk mengontrol jalan hidup manusia lain, tanpa peduli 
dengan kehendak yang dimiliki oleh individu yang ingin 
mereka atur. Apabila ada pihak yang berupaya menolak 
keinginan mereka, maka jeruji besi dan tiang gantungan siap 
menanti.

Salah satu contoh sederhana, tengoklah berbagai peraturan-
peraturan egois yang berupaya memisahkan kehendak 
seseorang terhadap entitas tubuh dan pikiran yang dimilikinya. 
Larangan terhadap minuman keras, berbagai ekspresi seksual, 
obat-obatan terlarang, kebebasan reproduksi, konten porno-
grafi, hingga pantangan membaca literatur tertentu dan 
menganut kepercayaan yang tidak mainstream.

Apakah benar mereka yang mendukung dan meng-
implementasikan berbagai peraturan tersebut dengan tujuan 
kebaikan orang lain, atau justru untuk memenuhi hasrat 
mereka sendiri, yakni mempertahankan dominasi yang mereka 
miliki atas individu-individu lainnya secara paksa?
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Para orangtua yang tidak bersedia anak-anaknya melakukan 
hubungan seksual sebelum menikah, mengkonsumsi minuman 
keras serta obat-obatan tertentu akan meminta negara untuk 
melarang perilaku tersebut. Para suami yang mengharapkan 
istri mereka berpakaian tertutup akan mendesak negara untuk 
mengatur busana yang dapat dikenakan oleh kaum 
perempuan. Para guru yang tidak menghendaki murid-
muridnya menyaksikan tayangan pornografi akan merongrong 
negara agar memblokir konten-konten yang menurutnya 
melanggar norma susila.

Para pejabat yang tidak menginginkan rakyatnya membaca 
dan mendiskusikan gagasan tertentu akan segera 
menggunakan otoritas negara untuk membredel buku-buku 
yang dianggap berbahaya. Para pemuka agama yang 
mendambakan agar umatnya mengikuti ajaran yang 
diyakininya akan memaksa negara untuk menghukum orang-
orang yang memiliki kepercayaan berbeda. Dan ketika ada 
pihak tertentu yang melanggar peraturan yang diberlakukan, 
selain mendapatkan sanksi pidana, ia juga akan dikenai sanksi 
sosial dengan diberi label sebagai manusia egois yang hanya 
mementingkan dirinya sendiri.

Inilah sikap egois yang sebenar-benarnya, ketika seseorang 
merasa memiliki hak untuk menentukan jalan hidup orang lain 
demi kepentingannya sendiri. Lantas apakah langkah yang 
ditawarkan oleh libertarianisme untuk menghalau perilaku 
egois tersebut?

Tak lain dan tak bukan adalah sesuatu yang jarang diasosiasikan 
dengan gagasan kebebasan, yakni kerendahan hati. Ya, sikap 
rendah hati adalah jawabannya. Rendah hati. Ketika ada 
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seseorang yang mengambil pilihan yang kita anggap salah, 
tidak mustahil justru pandangan kita yang tidak tepat.

Rendah hati, pada saat kerabat kita memutuskan opsi yang 
dirasa akan mendatangkan kesedihan, bukan tidak mungkin 
melalui opsi tersebut justru ia memperoleh kebahagiaan. 
Rendah hati ketika ada individu lain yang memiliki preferensi 
berbeda, karena kita semua dilahirkan tak sama. Dan yang 
terpenting, bersikap rendah hati untuk tidak memaksakan apa 
yang kita anggap baik kepada manusia lainnya.

Kita hidup di tanah dengan surplus keegoisan dan defisit 
kerendahatian. Setiap individu berusaha untuk memaksakan 
pandangan moral pribadinya kepada orang lain yang berbeda. 
Negara pada akhirnya tidak lagi berfungsi sebagaimana 
mestinya, yakni untuk melindungi hak warganya dari agresi 
pihak lain, namun justru menjadi ajang kompetisi pemaksaan 
nilai-nilai tertentu yang dianut satu pihak terhadap manusia 
lainnya.

Gagasan libertarian sangat menjunjung tinggi sikap rendah 
hati. Mengutip ekonom besar Amerika Serikat, Milton 
Friedman, bahwa yang mendasar dari libertarianisme itu 
sendiri adalah kerendahhatian melalui pengakuan, bahwa 
tidak ada yang lebih tahu dan berhak untuk menentukan apa 
yang terbaik bagi seseorang, kecuali diri mereka sendiri.15

15 Pidato Milton Friedman dalam Konfrensi International Society for Individual Liberty 
tanggal 14 Agustus 1990. (Footage: https://www.libertarianism.org/media/video-collection/
milton-friedman-libertarianism-humility )
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KAPITALISME DAN 
KESEJAHTERAAN MANUSIA

7. Kapitalisme dan Sistem 
Ekonomi Demokratis

Haikal Kurniawan

Kapitalisme pasar bebas kerap didemonisasi oleh kelompok-
kelompok kiri dan berbagai kalangan penentangnya sebagai 
sistem yang sangat eksploitatif.

Bagaimana tidak? Kapitalisme pasar bebas menuntut adanya 
kebijakan keterbukaan pasar dan persaingan bebas yang 
terlepas dari intervensi negara. Gagasan ini mengadvokasi 
hadirnya pemerintahan yang terbatas, hanya untuk melindungi 
hak individu dan kepemilikan warga negaranya dari agresi 
pihak lain.

Lantas bila intervensi negara dalam perekonomian sangat 
dijunjung tinggi, serta pemerintah dituntut untuk memiliki 
peran yang sangat terbatas, bukankah hal tersebut akan 
menimbulkan ketidakadilan?

Bagaimana dengan para pemilik bisnis kecil dan menengah, 
yang tidak memiliki modal sebesar perusahaan-perusahaan 
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multinasional? Bukankah mereka niscaya tidak akan mampu 
bersaing dan tergilas oleh roda kompetisi?

Bagaimana dengan para buruh yang tidak mempunyai posisi 
tawar yang setara dengan para pemilik modal? Bila negara 
dilarang mengintervensi, bukankah hak-hak para pekerja akan 
lebih rentan untuk dicederai oleh para atasan mereka?

Demokrasi ekonomi merupakan salah satu jawaban yang 
sering dikemukakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tersebut. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, 
demokrasi ekonomi merupakan sebuah “pandangan ekonomi 
yang mengadvokasi adanya perpindahan pengambilan 
keputusan dari yang sebelumnya berada di tangan pemilik 
modal, menjadi melibatkan para pemangku kepentingan lain, 
diantaranya para pekerja, pegawai, dan publik yang lebih 
luas.”

Jargon demokrasi ekonomi kerap dikumandangkan oleh 
kelompok-kelompok kiri sebagai salah satu solusi untuk 
mengatasi berbagai ketidakadilan ekonomi, yang dianggap 
merupakan konsekuesi logis dari sistem kapitalisme. Salah 
satu implementasi dari gagasan ini yang kerap dilakukan 
adalah dengan memberi hak suara kepada para pekerja dalam 
pengambilan keputusan.

Lantas, apa yang salah dari gagasan di atas? Bukankah dengan 
adanya hal tersebut maka ketimpangan posisi tawar yang 
dimiliki oleh para pegawai dengan pemilik modal akan 
semakin rendah, dan dengan begitu hak-hak mereka akan 
lebih dapat terjamin?
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Demokrasi Ekonomi dan Ketidakseimbangan Posisi 
Tawar Kepemilikan
Mari kita buat sebuah skenario sederhana. Bayangkan seorang 
direktur perusahaan ingin pergi ke bandara Soekarno-Hatta 
dengan menggunakan mobil sendiri yang dikemudikan oleh 
seorang supir pribadi. Di sini ada dua pemangku kepentingan, 
yang pertama adalah pemilik mobil yang mempekerjakan 
seorang supir, tentu dengan tujuan untuk memberi kemudahan 
dalam bepergian. Di sisi lain, ada seorang supir yang juga 
memiliki kepentingan, yakni bekerja untuk direktur tersebut 
dengan tujuan mendapat gaji demi membiayai kebutuhan 
hidupnya.

Namun, ketika dalam perjalanan supir pribadi tersebut 
memutuskan tidak bersedia mengantar atasannya ke bandara, 
dengan alasan kondisi jalan yang padat. Ia memutuskan untuk 
membawa sang direktur kembali ke rumah. Di tengah situasi 
demikian, keinginan siapakah yang harus dipenuhi? Dapatkah 
supir tersebut, yang juga merupakan salah satu pemangku 
kepentingan, mengadakan negosiasi demi tercapainya 
keputusan yang dianggap “adil bagi kedua belah pihak?”

Ilustrasi di atas terkesan mustahil dan mengada-ada, karena 
memang benar adanya. Cerita tersebut hanyalah rekaan saya 
belaka dan bukan berdasarkan kenyataan. Bila dihadapkan 
dengan pertanyaan yang diajukan, saya yakin hampir semua 
pembaca akan berpandangan bahwa, tentu keinginan pemilik 
mobil yang harus dilaksanakan.

Adanya negosiasi demi “tercapai keputusan yang adil” dalam 
konteks di atas sangat konyol dan di luar akal sehat. Sang 
direktur sebagai pemilik mobil memiliki hak mutlak untuk 
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membawa kendaraannya kemanapun ia kehendaki. Supir 
pribadi tersebut dalam hal ini hanya memainkan peran sebagai 
pekerja dan tidak memiliki hak apapun atas alat transportasi 
yang dikemudikannya, karena barang tersebut bukanlah 
miliknya.

Jawaban atas pertanyaan di atas itulah yang menjadi alasan 
utama mengapa konsep demokrasi ekonomi ala kelompok 
kiri, yang menekankan pentingnya para pemangku 
kepentingan selain pemilik modal untuk turut serta dalam 
proses pengambilan keputusan, merupakan sesuatu yang 
cacat logika. Bagaimana mungkin, kelompok yang bukan 
merupakan pemilik suatu entitas dituntut memiliki hak untuk 
turut serta dalam pengambilan keputusan dan mempunyai 
posisi tawar seimbang dengan pihak yang memilikinya?

Hak kepemilikan merupakan salah satu pilar terpenting 
masyarakat bebas yang wajib untuk diakui dan dilindungi. 
Mengutip ekonom Amerika Serikat, Murray Rothbard, hak 
seseorang atas properti yang dimilikinya merupakan sesuatu 
yang inalienable, mutlak, dan tidak boleh dicederai oleh pihak 
manapun.16

Setiap diri kita misalnya, adalah pemilik tubuhnya masing-
masing. Apabila ada perempuan yang diajak berhubungan 
seksual dengan seorang lelaki, maka keputusan terakhir untuk 
menolak atau menerima ajakan tersebut absolut berada di 
tangan perempuan itu sendiri. Ya, dalam hal ini posisi tawar 
perempuan tersebut mutlak tidak seimbang dan jauh lebih 
tinggi dari pria yang mengajaknya berhubungan intim, karena 
ia adalah pemilik tubuh termasuk organ vitalnya. Penyelesaian 
16 Murray Rothbard. For A New Liberty: The Libertarian Manifesto. (Ludwig Von Mises Institute, 

Auburn, 2006) Hlm. 40.
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dengan jalan negosiasi demi “memuaskan kedua belah pihak” 
merupakan sesuatu yang tidak bisa dijustifikasi dengan alasan 
apapun.

Sebagaimana perempuan di atas yang memiliki otoritas 
mutlak atas tubuh yang dimilikinya, begitu pula dengan 
pemilik modal yang memiliki hak secara penuh atas perusahaan 
yang mereka miliki. Mereka memiliki hak absolut untuk 
menentukan bagaimana menjalankan bisnisnya, barang atau 
jasa apa saja yang ingin dibuat, berapa gaji yang dibayarkan, 
strategi pemasaran apa yang akan diambil, siapa saja yang 
diterima atau ditolak menjadi pegawai, dan kepada siapa 
mereka bersedia menjual produknya.

Sangat tidak masuk akal apabila seseorang secara mutlak 
berhak untuk membuat tata tertib dan menentukan siapa 
yang boleh memasuki rumahnya, namun tidak bisa 
menetapkan peraturan dan siapa saja yang diterima untuk 
bekerja di perusahan yang dimilikinya sesuai dengan yang ia 
kehendaki.

Langkah buruh dan pekerja dalam melakukan protes dengan 
cara mengadakan demonstrasi dan membuat serangkaian 
tuntutan kepada perusahan tempat mereka bekerja tentu 
merupakan salah satu bagian dari kebebasan individu untuk 
berbicara dan berekspresi yang harus dilindungi. Sebagaimana 
setiap dari kita, memiliki hak individual untuk mengajak 
berhubungan seksual dengan siapapun yang diinginkan, atau 
meminta untuk menetap di rumah siapapun yang kita 
kehendaki. Namun, sekali lagi, keputusan terakhir haruslah 
tetap berada di tangan para pemilik entitas tersebut. 
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Namun jangan salah, konsep demokrasi ekonomi ini sendiri 
bukan hanya dimonopoli menjadi jargon kelompok anti-
kapitalisme. Beberapa pemikir libertarian, yang menjunjung 
tinggi pasar bebas, juga memiliki pemahaman sendiri terkait 
gagasan ini, salah satunya adalah ekonom kelahiran Austria, 
Ludwig von Mises.

Kapitalisme yang Pro-Rakyat 
Kapitalisme kerap diasosiasikan sebagai sebuah gagasan yang 
sangat eksploitatif dan hanya menguntungkan orang kaya. 
Kapitalisme diasosiasikan sebagai sebuah sistem ekonomi dan 
sosial yang menginjak-injak martabat kelompok buruh dan 
sangat bertentangan dengan kepentingan kelas proletar. 
Sehingga tidak sedikit pihak-pihak yang mengajukan ide-ide 
lain mengenai sistem alternatif selain kapitalisme untuk 
mengorganisisir kehidupan masyarakat.

Salah satunya adalah gagasan negara komunis, di mana 
seluruh alat produksi dikuasai oleh negara dan negara 
dipimpin oleh 1 partai pelopor (vanguard party) demi menjaga 
jalannya revolusi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, 
sama rata dan sama rasa.

Namun, sejarah sudah membuktikan bahwa janji-janji 
Marxisme-Leninisme untuk mendirikan masyarakat yang lebih 
bebas dan egaliter hanyalah isapan jempol belaka. Pada 
kenyataannya, di seluruh negara komunis yang terjadi justru 
berbagai represi politik terhadap oposisi, pelanggaran atas 
berbagai hak dasar seperti hak kebebasan beragama, 
berbicara, dan berkumpul, kamp kerja paksa, serta kemiskinan, 
kemelaratan, dan kelaparan yang sangat bertolak belakang 
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dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai oleh 
negara-negara dunia pertama.

Kapitalisme yang sebelumnya kerap dikecam dan dihujat 
mulai dilirik kembali, setidaknya pada dasawarsa 1980-an. 
Berangkat dari revolusi ekonomi yang digagas Margaret 
Thatcher di Inggris, berbagai kebijakan liberalisasi 
perekonomian menyebar bahkan hingga ke negara-negara 
komunis seperti China dan Rusia. Salah satu literatur penting 
yang merekam fenomena tersebut adalah buku Popular 
Capitalism (diterjemahkan menjadi Kapitalisme Rakyat) yang 
ditulis oleh politisi asal Inggris, John Redwood.

Kemunduran Marxisme dan sosialisme di tahun 1980-an 
merupakan salah satu fenomena penting untuk diamati. 
Dalam perkembangannya, berbagai pemerintahan di dunia, 
salah satunya di Inggris sebelum Margaret Thatcher berkuasa, 
terseret kedalam lingkaran setan mengenai pembekakan 
subsidi, tingkat hutang negara yang tidak terkendali, serta 
berbagai langkah investasi pemerintah yang merugi.17

Pandangan bahwa hadirnya negara yang besar dan kuat untuk 
mengatur perekonomian, seperti alokasi sumber daya, 
membatasi persaingan, serta menetapkan harga, demi 
mencapai kemakmuran masyarakat terbukti merupakan 
sesuatu yang keliru dan yang terjadi justru sebaliknya.

Lalu, bila berbagai kontrol negara terhadap perekonomian 
terbukti gagal dalam mencapai tujuannya, seperti apakah 
alternatif pembebasan ekonomi yang ditawarkan untuk 
mengatasi berbagai kegagalan kebijakan intervensionis?

17 John Redwood. Kapitalisme Rakyat. (Grafiti, Jakarta, 1990) Hlm. 31.
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Mengenai hal tersebut, Redwood mencatat ada beberapa 
langkah penting yang dapat dilakukan sebagai cara 
membebaskan perekonomian.

Pertama, mengurangi monopoli dan membebaskan sektor 
industri dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan, 
meningkatkan lapangan kerja dan inovasi, serta mendapatkan 
penurunan harga. Salah satunya adalah kebijakan Thatcher 
tahun 1985 yang mengizinkan perusahaan swasta menyediakan 
jasa transportasi bus antar kota, yang sebelumnya dikuasai 
oleh negara.

Kebijakan tersebut mendapat banyak kritik dan kekhawatiran, 
bahwa akan menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan 
tarif. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya.

Mutu pelayanan justru meningkat karena kompetisi dan 
berbagai inovasi baru diadakan, seperti menyediakan surat 
kabar, fasilitas toilet, dan sebagainya. Tarif juga justru turun 
dan dalam setahun terjadi peningkatan penggunaan bis antar 
kota di Inggris sejumlah 70%.18

Langkah kedua, privatisasi. Gagasan privatisasi pada awalnya 
berkembang di Inggris dan mulai menyebar ke negara-negara 
lain untuk mendorong masuknya modal swasta dan gaya 
manajemen yang baru dalam perusahaan milik negara. 
Kebijakan privatisasi mengharuskan perusahaan negara untuk 
tunduk pada mekanisme pasar. Artinya, perusahaan tersebut 
harus bersedia untuk membayar keuntungan dan utang-
utangnya, serta menerapkan pendekatan komersial untuk 
usaha yang dilakukannya.19

18 Ibid. Hlm. 34.
19 Ibid. Hlm. 35.
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Ketiga, merangsang dan mendorong tumbuhnya perusahaan 
kecil. Kebijakan seperti ini banyak dilakukan di China dan Rusia 
sebagai salah satu bagian dari reformasi ekonomi yang 
dilakukan. Redwood menulis bahwa berbagai kajian 
menunjukkan bahwa perusahaan kecil menghasilkan lebih 
banyak gagasan baru dan inovasi, serta mempunyai kelebihan 
untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang baru.20

Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah reformasi 
perpajakan. Di Inggris misalnya, Thatcher mengeluarkan 
kebijakan memotong pajak perseroan tertinggi dari 52% 
menjadi 35%. Ronald Reagan di Amerika Serikat mengeluarkan 
kebijakan yang lebih berani, dengan menetapkan pajak 
tertinggi sebesar 27%. Pembaharuan sistem perpajakan ini 
menjadi salah satu langkah yang terpenting, demi memberikan 
dorongan kepada masyarakat untuk mendirikan badan usaha.21

Rangkaian langkah di atas itulah yang disebut oleh Redwood 
sebagai kapitalisme rakyat. Berbagai gagasan ini merupakan 
salah satu cara untuk mengatasi masalah keuangan terbesar 
yang melanda banyak negara pada masa itu, yakni 
menumpuknya utang negara akibat biaya yang dikeluarkan 
untuk berbagai program, seperti subsidi, yang seharusnya 
bukan bagian dari fungsi dasar pemerintah, yakni melindungi 
kebebasan dan kepemilikan, serta menjadi pemutus sengketa 
yang terjadi di dalam masyarakat. Celakanya permasalahan 
utang tersebut juga masih menghantui kita hingga saat ini.

Berbagai kebijakan tersebut bukan tanpa hasil yang nyata. 
Kebijakan privatisasi di Inggris pada era Thatcher misalnya, 
mengeluarkan hasil yang sangat memuaskan. Beberapa 
20 Ibid. Hlm. 38.
21 John Redwood. Kapitalisme Rakyat. (Grafiti, Jakarta, 1990) Hlm. 38.
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perusahaan yang diprivatisasi oleh Thatcher, di antaranya 
perusahaan penerbangan British Airways, perusahaan farmasi 
Amersham, dan perusahaan minyak Enterprise Oil. British 
Airways misalnya, mengalami kerugian besar hingga 200 Juta 
Pound pada tahun 1970-an, kemudian mendapatkan 
keuntungan besar hingga 200 Juta Pound pada tahun 1983.22

Amersham yang merupakan perusahaan milik negara pertama 
yang diprivatisasi oleh Thatcher pada tahun 1982, langsung 
mengalami kenaikan profit yang cukup drastis dari 4 Juta 
Pound menjadi 17 juta Pound. Perusahaan Oil Enterprise juga 
mendapatkan keuntungan berlipat pasca-privatisasi, dari yang 
sebelumnya sekitar 80 juta Pound menjadi 138 juta Pound 
pada tahun 1985. Negara terbukti bukanlah aktor terbaik 
dalam mengorganisir dan mengatur suatu badan usaha.

Kebijakan privatisasi yang digagas oleh Thatcher ini juga 
merebak menjadi fenomena yang mendunia pada dasawarsa 
80-an, bahkan hingga di negara-negara di mana partai 
berhaluan kiri menjadi pemegang kekuasaan. Di Singapura, 
perusahaan penerbangan Singaporean Airlines dijual kepada 
pihak swata, begitu pula dengan KLM di Belanda, mengikuti 
mode mekanisme British Airways.23 Selandia Baru yang 
dikuasai oleh Partai Buruh-pun juga melakukan berbagai 
kebijakan privatisasi, terinspirasi dari kebijakan yang dilakukan 
oleh Thatcher. Salah satunya adalah dengan menjual 
perusahaan minyak Petrocorp.

Dalam penutup bukunya, Redwood sendiri menuliskan intisari 
dari gagasan kapitalisme rakyat (Popular Capitalism) yang 
diusungnya. Kapitalisme rakyat merupakan serangkaian 
22 Ibid. Hlm. 106.
23 Ibid. Hlm. 111.
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gagasan ekonomi yang medunia, yang yakin pada kemampuan 
dan tanggung jawab individu, serta manfaat mekanisme pasar 
dalam mengatur produsen dan konsumen. Salah satu tokoh 
besar yang menggagas berbagai kebijakan tersebut adalah 
Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher.

Berbagai gagasan kapitalisme rakyat juga diikuti oleh negara-
negara komunis, seperti di China oleh Deng Xiaoping dan 
Rusia oleh Gorbachev, yang berusaha melakukan reformasi 
ekonomi berupa perpindahan kepemilikan beberapa aset 
negara kepada swasta, membuka kesempatan bagi para 
pengusaha untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta 
menciptakan sistem harga yang sesuai dengan mekanisme 
pasar, karena berbagai langkah kebijakan ekonomi terpusat 
yang dilakukan oleh para penguasa komunis sebelumnya 
terbukti gagal membawa kesejahteraan dan justru 
memerosotkan standar hidup masyarakat.24

Kapitalisme rakyat merupakan revolusi dunia pada era 80-an, 
dan siapapun yang menentangnya terbukti mengalami 
ketertinggalan dan keterpurukan. Melihat fenomena 
menakjubkan yang terjadi pada 3 dasawarsa silam tersebut, 
agaknya dapat kita lihat dan dijadikan pembelajaran untuk 
Indonesia kini, bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen 
terbaik dalam mengalokasikan sumber daya, dan sistem 
ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai kebebasan. 
Singkatnya, mekanisme pasar merupakan prasyarat adanya 
kemakmuran yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat.

Mengutip kata-kata mutiara ekonom mansyur peraih Nobel 
ekonomi tahun 1976, Milton Friedman, bahwa “hanya ada 3 

24 Ibid. Hlm. 14-25.



61Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Demokratis

peran pemerintah yang utama, yakni menyediakan institusi 
militer sebagai sarana pertahanan dari serangan negara lain, 
memaksakan kontrak yang sudah disepakati antar individu, 
dan melindungi warga negara dari tindakan kriminal terhadap 
diri mereka ataupun properti yang dimiliki. Apabila negara, 
meskipun dengan tujuan yang baik, melakukan berbagai 
langkah untuk mengatur jalannya perekonomian, mengatur 
moral masyarakat, dan membantu pihak-pihak tertentu yang 
memiliki kepentingan, niscaya hasil yang didapatkan adalah 
ketidakefisienan, kurangnya motivasi, dan hilangnya kebebasan. 
Pemerintah cukup menjadi wasit, bukan pemain.”25

Nilai Demokratis dalam Kapitalisme Pasar Bebas
Mises menulis dalam bukunya “Socialism: An Economic and 
Sociological Analysis”, bahwa kapitalisme pasar bebas pada 
dasarnya merupakan sistem ekonomi yang sangat demokratis. 
Namun, berbeda dengan demokrasi dalam ranah politik, di 
mana rakyat yang menjadi subjek utama, demokrasi dalam 
ranah ekonomi menjadikan konsumen sebagai subjek 
utamanya.26

Dalam sistem kapitalisme pasar bebas, konsumen merupakan 
penentu utama hidup matinya sebuah perusahaan. Jika 
pemilik modal ingin agar usahanya tetap bertahan, maka 
mereka harus bersedia tunduk di bawah keinginan 
pelanggannya. Pengusaha yang tidak mampu berinovasi dan 
memberi kepuasan kepada pembeli produk dan pemakai jasa, 
niscaya akan segera ditinggalkan dan tidak akan mendapatkan 

25 Ludwig von Mises. Socialism: An Economic and Sociological Analysis. (Yale University Press, 
New Haven, 1951.) Hlm. 443.

26 Ken Blackwell. Milton Friedman’s Property Rights Legacy. Forbes edisi 31/07/2014. Dikutip 
dari: https://www.forbes.com/sites/realspin/2014/07/31/milton-friedmans-proper-
ty-rights-legacy/#46e742136635
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pemasukan, apalagi keuntungan. Hal ini bisa dilihat dari 
fenomena taksi konvensional di beberapa kota besar di 
Indonesia yang mulai ditinggalkan oleh penggunanya setelah 
hadirnya sarana transportasi berbasis internet.

Inilah demokrasi yang sebenarnya. Layaknya rakyat yang 
mencoblos calon pejabat publik pilihan mereka saat pemilu, 
setiap kali konsumen melakukan pembelian dan penggunaan 
jasa, maka sama saja dengan memberikan vote kepada 
produsen barang atau jasa tersebut untuk terus bertahan. 
Perusahaan yang sanggup menguasai pasar adalah mereka 
yang telah mampu memberi kepuasan bagi banyak 
pelanggannya.

Namun, akan lain ceritanya bila negara memiliki wewenang 
untuk mengintervensi persaingan pasar melalui berbagai 
langkah, diantaranya kebijakan proteksionisme dan tarif tinggi 
untuk barang-barang impor, melarang adanya pemain baru 
untuk memasuki suatu industri, kebijakan subsidi dan dana 
talangan untuk usaha tertentu yang terancam bangkrut, 
regulasi pemasaran dan periklanan produk yang ketat, hingga 
peraturan anti-monopoli.

Apabila pemerintah mengambil keputusan sedemikian, maka 
yang terjadi tidak lain adalah perusahaan yang mampu 
bertahan bukan karena kesanggupan mereka memuaskan 
pelanggannya, namun karena konsumen tidak memiliki pilihan 
lain dan dipaksa (baik secara eksplisit maupun implisit) oleh 
otoritas negara untuk menggunakan barang atau jasa yang 
tertentu.

Beberapa kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dengan 
mudah bisa kita temui di Indonesia. Salah satunya adalah 
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kebijakan walikota Surabaya yang tidak memberi izin bagi 
transportasi online di kotanya (Harianterbit.com 1/3/2016). 
Alasannya, karena sarana tersebut dianggap akan menimbulkan 
pergesekan dengan pelaku bisnis transportasi konvensional 
yang sudah mapan.

Hal tersebut tentu bukan hanya melanggar hak seseorang 
untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun juga mencederai 
hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang 
lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kehendak mereka. 
Begitu pula kebijakan walikota Padang yang melarang adanya 
minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret di kota yang 
dipimpinnya, karena dianggap akan merugikan para pedagang 
toko biasa (gosumbar.com 31/8/2015). Hak kebebasan 
memilih konsumen dikorbankan dengan dalih untuk 
melindungi segelintir pelaku usaha yang manja menghadapi 
persaingan. Bukan tidak mungkin kebijakan demikian akan 
melahirkan hambatan bagi kemajuan, inovasi, dan kreativitas.

Kembali ke pembahasan awal, apabila mengacu pada 
demokrasi di bidang politik, terlepas dari segala perbedaannya, 
namun harus diakui bahwa dalam gagasan tersebut terdapat 
serangkaian persamaan yang mampu dipertemukan dengan 
prinsip kapitalisme pasar bebas. Apabila dalam sistem politik 
yang demokratis seseorang yang mendapat jabatan publik 
harus berdasarkan pilihan rakyat dan bukan karena faktor 
lainnya, seperti keturunan, kedekatan dengan penguasa lama, 
dan sebagainya, begitu pula dengan sistem persaingan bebas.

Dalam kapitalisme pasar bebas, sebuah badan usaha hanya 
akan dapat bertahan apabila ia mendapat vote dari 
konsumennya dengan cara membeli produk atau 
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menggunakan jasa yang ditawarkan, bukan disebabkan 
perusahaan tersebut dimiliki atau memiliki kedekatan dengan 
para pejabat publik, atau karena mengancam para pesaingnya 
yang mencoba untuk berkompetisi.

Negara yang menganut sistem politik demokrasi juga harus 
memberi hak mutlak kepada seluruh warga negaranya untuk 
memilih atau dipilih menjadi pejabat publik, terlepas dari 
faktor identitas apapun baik jenis kelamin, suku, ras, agama, 
orientasi seksual, dan lain-lain. Tidak boleh ada individu yang 
dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik 
dikarenakan label apapun yang melekat pada diri orang 
tersebut.

Begitu pula pada kapitalisme pasar bebas. Gagasan ini 
menuntut diberikannya hak bagi seluruh individu, terlepas 
dari identitas yang melekat, bahkan apabila ia warga negara 
asing, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Setiap 
pelaku usaha memiliki kesempatan bersaing untuk memberi 
kepuasan kepada pelanggan mereka sebebas-bebasnya tanpa 
diskriminasi apapun.

Inilah demokrasi ekonomi yang sebenarnya. Ketika kekuasaan 
tertinggi berada di tangan konsumen, bukan dimiliki oleh 
segelintir pelaku usaha, para politisi, atau kelompok 
kepentingan lainnya. 
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8. Mengapa Kapitalisme 
adalah Sistem Ekonomi 
Terkuat

Djohan Rady

Coba tanya ke orang-orang di sekitar kamu: apa lawan kata 
dari “fragile” (“rapuh” atau “rentan”). Kebanyakan orang akan 
menjawab “robust” (“kokoh”). Secara logika, jawaban ini salah.

Jika kita mendefinisikan hal-hal yang fragile sebagai sesuatu 
yang akan rusak, dan bahkan hancur, ketika mendapatkan 
guncangan atau tekanan, maka lawan kata atau kebalikan dari 
fragile bukanlah sekedar kokoh. Benda yang kokoh hanya 
sekedar “kuat” menerima guncangan atau tekanan. Lawan 
kata dari fragile haruslah sesuatu yang bukan sekedar “kuat”, 
tetapi “tumbuh” dan “berkembang” ketika mendapatkan 
guncangan atau tekanan. Benda-benda yang fragile membenci 
tekanan, ketidakpastian, dan instabilitas, sedangkan benda-
benda yang berkebalikan dari fragile menyukai itu semua.

Anehnya, sebagaimana disadari oleh Nassim Taleb, kita tidak 
punya istilah khusus untuk menyebut benda-benda yang 
berada di ujung seberang fragility ini. Entah mengapa secara 
intuitif manusia selalu menganggap lawan kata dari fragility 
adalah robustness. Padahal ini keliru. Maka Taleb kemudian 
menggunakan neologi sederhana “antifragile” untuk merujuk 
pada objek-objek yang memiliki karakteristik berkebalikan 



66 Libertarianisme

dari fragile. Kebalikan atau lawan kata dari “fragile” 
adalah“antifragile”, bukan “robust”.

Tilikan-tilikan sederhana—namun kerap luput disadari oleh 
orang banyak—semacam inilah yang menjadikan Nassim 
Taleb sebagai salah satu filsuf paling menarik untuk dibaca 
saat ini. Sayangnya, kebanyakan orang hanya mengenal Taleb 
sebagai penulis buku The Black Swan (bisa dimaklumi, karena 
buku ini merupakan karya Taleb yang masuk kategori 
bestseller). Dan kebanyakan orang memahami The Black Swan 
hanya sebagai buku yang menjelaskan adanya hal-hal tak 
terduga dan di luar prediksi manusia, khususnya di bidang 
finansial. 

Padahal, dua buku pertama Taleb, Fooled by Randomness  
dan The Black Swan, hanyalah sebagian kecil dari sebuah 
corpus besar pemikiran Taleb tentang tekstur realitas yang 
bersifat acak (random) dan buram (opaque). Corpus pemikir-
an ini diberi judul Incerto, dan terdiri dari lima buku (Fooled  
by Randomness, The Black Swan, The Bed of Procrustes, 
Antifragile, dan Skin in the Game yang baru akan terbit), serta 
sejumlah esai pendukung yang diterbitkan pada blog 
fooledbyrandomness.com.

Buku pertama, Fooled by Randomness, adalah upaya Taleb 
untuk menjelaskan kepada kita bahwa, dalam banyak hal, 
hidup ini lebih sering didominasi oleh variabel acak atau 
randomness. Orang sering keliru menganggap apa-apa yang 
mereka miliki, entah itu kekayaan, jabatan, atau kecerdasan, 
merupakan hasil jerih payah individual, meski pada 
kenyataannya randomness berperan besar menentukan itu 
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semua. Kita sering tertukar antara luck dan skill. Kita sering 
diperdaya oleh randomness.

Buku kedua, The Black Swan, merupakan elaborasi atas buku 
pertama. Misi besar Taleb di buku The Black Swan adalah 
menunjukkan pada kita bahwa hal-hal yang tidak kita ketahui 
jauh lebih signifikan daripada hal-hal yang kita ketahui. 
Sayangnya, kita—khususnya para ekonom dan pakar ilmu 
sosial—lebih sering membodohi diri sendiri dengan 
mengatakan bahwa “semua hal yang relevan dapat diketahui 
dan ketidakpastian dapat dijinakkan”.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa dua buku 
pertama Taleb adalah semacam wake up call untuk membuat 
kita sadar bahwa manusia, dengan segala pengetahuannya, 
sama sekali tidak berdaya di hadapan randomness dan 
ketidakpastian. Pertanyaannya kemudian: apa yang bisa kita 
lakukan? 

Pertanyaan inilah yang coba dijawab Taleb di dalam buku yang 
keempat, Antifragile: Things That Gain from Disorder. Jika 
Fooled by Randomness dan The Black Swan adalah semacam 
wake up call terhadap suatu situasi gawat nan genting, maka 
Antifragile adalah resep jalan keluarnya. Inilah mengapa saya 
menganggap Antifragile sebagai bagian Incerto yang paling 
penting. Kita tidak cukup hanya memahami keterbatasan 
pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita juga perlu mengetahui 
apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk keluar dari persoalan 
tersebut.

Lalu apa jalan keluar yang ditawarkan Taleb? Jawaban Taleb 
sederhana: jauhi segala bentuk fragility, jadilah antifragile, 
atau minimal robust.
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Antifragility27

Untuk memahami antifragility secara utuh, kita mesti 
memahami tiga karakteristik utama yang dimiliki setiap objek 
ketika berhadapan dengan randomness dan ketidakpastian: 
fragile, robust, dan antifragile.

Benda-benda yang fragile rusak atau hancur ketika 
mendapatkan tekanan (stressor). Dengan kata lain, benda-
benda yang masuk dalam kategori ini rentan terhadap black 
swan. Contohnya: vas bunga, kaca jendela, pajangan kristal 
yang dikirim sebagai paket melalui JNE, sistem perbankan 
yang tersentralisasi, negara yang diatur secara central planning 
(contoh: Uni Soviet), tumit Achilles, dan lain sebagainya.

Sedangkan benda-benda yang robust bersifat netral terhadap 
stressor: (sampai tahap tertentu) ia tidak rusak, tetapi juga 
tidak mendapatkan benefit atau keuntungan apa-apa dari 
stressor. Contohnya bisa kita lihat pada bangunan tahan 
gempa di kota-kota Jepang.

Sebaliknya, segala sesuatu yang antifragile adalah objek-objek 
yang bukan saja robust, tetapi ia akan tumbuh dan semakin 
kuat jika diterpa stressor. Contoh: ide, karya tulis (buku, esai, 
dsb.), kapital, resep makanan (misalnya: pizza), makhluk mistis 
Hydra, bisnis skala kecil-menengah, industri penerbangan, 
hingga reputasi.

Secara sekilas, perbedaan paling mencolok antara objek-objek 
yang fragile dan yang antifragile terletak pada fakta bahwa 
benda-benda yang fragile kebanyakan benda mati, sedangkan 

27 Pembahasan mengenai konsep antifragility secara utuh dapat dieksplorasi di buku Antifragile: 
Things That Gain from Disorder, khususnya Book I: The Antifragile, An Introduction dalam 
Nassim Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder. (Random House New York, 2012.)
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objek-objek yang antifragile adalah organisme “hidup” yang 
kompleks. Pembedaan ini ada benarnya, meski menyesatkan. 
Kita, misalnya, bisa memasukkan kondisi kejiwaan seorang 
derivative trader sebagai contoh objek yang fragile.

Perbedaan utama antara benda-benda yang fragile dan yang 
antifragile terletak pada respon keduanya terhadap stressor, 
ketidakpastian, dan volatility. Benda-benda yang fragile 
membenci volatility, sedangkan benda-benda yang antifragile 
menyukai, bahkan membutuhkan volatility untuk tumbuh. 
(Makhluk mitis Hydra tadinya hanya memiliki satu kepala, 
namun jumlah kepalanya akan berlipat ganda ketika 
mendapatkan stressor, yakni ketika ditebas oleh Heracles).

Volatility adalah fitur sentral bagi antifragility. Bahkan, jika 
harus diringkas, inti dari menjadi antifragile adalah sikap 
mengakui dan penerimaan terhadap volatility. Kita menjadi 
fragile ketika kita merepresi dan menyembunyikan volatility 
dengan berbagai cara demi menciptakan suatu stabilitas yang 
sebetulnya semu. Inilah mengapa Taleb begitu membenci 
kurva Gaussian atau kurva lonceng dan menyebutnya sebagai 
the great intellectual fraud (kebohongan intelektual besar).

Poin ini mungkin akan menjadi lebih jelas melalui kisah dua 
bersaudara yang dipaparkan Taleb dalam Chapter 5 buku 
Antifragile. Tersebutlah dua bersaudara, John dan George. 
John bekerja sebagai pegawai kantoran yang memiliki gaji 
tetap dan stabil. Setiap bulan John menerima gaji sebesar 
3.082 poundsterling (kedua bersaudara ini tinggal di London), 
plus berbagai benefit dan bonus tahunan. Sedangkan George 
bekerja sebagai supir taksi. Pendapatan George tidak tetap. 
Terkadang ia bisa membawa pulang beberapa ratus 
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poundsterling, namun tidak jarang pula pendapatannya dalam 
sehari tidak cukup untuk membayar ongkos bensin. Tetapi, 
jika ditotal dalam setahun, rata-rata pendapatan kedua 
bersaudara ini sebetulnya tidak jauh berbeda.

Kita mungkin berpikir bahwa John memiliki hidup yang lebih 
“stabil” ketimbang saudaranya. Padahal, model gaji bulanan 
pegawai kantoran seperti John justru jauh lebih fragile 
ketimbang model pekerjaan yang kurang necis seperti supir 
taksi. Bayangkan: hanya melalui keputusan seorang direksi 
untuk melakukan “perampingan”, John bisa dipecat dan 
kehilangan seluruh pendapatannya.

Resiko semacam itu tidak hadir di dalam profesi George 
sebagai supir taksi. Pendapatan George sebagai supir taksi 
mungkin tidak tetap, tetapi George punya kuasa penuh untuk 
melakukan pekerjaannya sefleksibel mungkin. Ia tahu 
(berdasarkan pengalaman dan proses trial and error) ke mana 
ia harus pergi untuk mendapatkan lebih banyak penumpang 
ketika pendapatan sedang turun. Lebih jauh, profesi seperti 
yang dilakukan George lebih mudah terekspos pada ‘bonus-
bonus tak terduga’ alias positive black swans. Contohnya, 
ketika gunung berapi di Islandia meletus pada tahun 2010, 
dan seluruh rute penerbangan di belahan utara Eropa lumpuh 
total, George menerima permintaan aneh dari seorang 
perempuan tua kaya raya untuk mengantar beliau ke 
pernikahan kerabatnya di Perancis lewat jalur darat, tentu saja 
dengan bayaran yang sangat besar. Dan George punya kuasa 
penuh untuk menerima atau menolak ‘bonus’ tersebut. Hal-
hal semacam ini hanya dapat terjadi pada profesi-profesi yang 
justru terlihat volatile: pengusaha, seniman, freelancer, penulis 
lepas, atau pelacur.
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Untuk lebih mudah memahami betapa fragile-nya John, dan 
betapa robust, atau bahkan antifragile-nya George, perhatikan 
grafik berikut:

Proses yang sebelah kiri menggambarkan pendapatan George 
sebagai supir taksi, sedangkan yang sebelah kanan adalah 
pendapatan John sebagai pegawai kantoran. Proses yang 
dilalui George jelas lebih volatile, tetapi jauh lebih robust 
karena setiap risiko bersifat manifes sehingga dapat 
ditanggulangi dengan cepat (domain mediocristan). Berbeda 
dengan profesi John, di mana prosesnya lebih halus dan stabil, 
tetapi risiko bersifat laten sehingga rentan terhadap peristiwa-
peristiwa ekstrem yang tak terduga alias black swan event 
(domain extremistan).

Tetapi dua grafik di atas juga berlaku pada hal-hal lain di luar 
kisah dua bersaudara John dan George. Prinsip volatility vis a 
vis fragility ini juga berlaku di bidang kesehatan, politik, 
ekonomi, atau bahkan kondisi psikologi manusia. Ambil 
contoh kondisi psikologi manusia: kondisi psikologis kita akan 
lebih robust jika terbiasa menerima berbagai stressor, 
ketimbang jika terus-menerus “distabilisasi” dengan berbagai 
macam obat seperti Prozac. Di bidang ekonomi: akan lebih 
baik bagi pemerintah untuk membiarkan berbagai jenis bisnis 
untuk kolaps ketimbang mem-bailout dan mensubsidi mereka 
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terus-menerus. Atau di bidang politik: lebih baik membiarkan 
terjadinya konflik atau perseteruan pandangan politik (dalam 
skala kecil dan menengah), ketimbang merepresi antagonisme 
tersebut yang dapat berujung pada revolusi atau uprising.

Dari contoh-contoh di atas, kita bisa melihat bahwa fragility 
lahir dari berbagai upaya manusia untuk merepresi volatility. 
Tujuannya, tentu saja, adalah untuk menciptakan suatu 
stabilitas yang dapat diandalkan. Tetapi Taleb menjelaskan 
bahwa merepresi volatility bukanlah strategi yang bijak karena 
upaya tersebut hanyalah sekedar upaya untuk menyembunyi-
kan volatility ke bawah karpet. Ujung-ujungnya, volatility 
justru bertransformasi menjadi hidden and silent risk yang 
dapat meledak sewaktu-waktu.

Kapitalisme: Volatile dan Amoral
Contoh lain bagaimana dinamika volatility dapat menghasilkan 
sebuah sistem yang robust atau bahkan antifragile: perhatikan 
suatu wilayah yang terkenal dengan bisnis kuliner atau 
restoran, misalnya Pasar Malam Shilin di Taiwan. Kita hanya 
akan mendapatkan sebuah wilayah kuliner yang terbaik 
apabila tiap-tiap unit restoran di wilayah tersebut saling 
berkompetisi secara bebas dan terekspos resiko menjadi 
bangkrut (memiliki skin in the game). Dengan begini, unit-unit 
yang survive adalah unit-unit yang terbaik dan memang 
disukai oleh konsumen.

Bandingkan apabila sebuah wilayah bisnis makanan dikelola 
secara terpusat ala kafetaria Uni Soviet, di mana hampir 
seluruh aspek bisnis tunduk pada regulasi dan desain “dari 
atas”, mulai dari daftar menu, alokasi pekerja, hingga harga 
makanan. Sisi baiknya, tentu saja, sistem menjadi lebih stabil. 
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Tidak akan ada pengusaha makanan di dalam sistem tersebut 
yang terpapar resiko menjadi bangkrut. Tetapi di sisi lain, 
sistem sentralistik semacam ini membuat bisnis makanan 
menjadi seragam, membosankan, dan, yang paling penting, 
fragile (keberlangsungan hidup sistem ini bergantung hanya 
pada satu otoritas tunggal saja. Bayangkan apabila rejim 
berganti atau tiba-tiba kolaps).

Inilah mengapa sistem yang antifragile biasanya berskala 
kecil-menengah dan terdesentralisasi (lihat Hong Kong, 
Taiwan, dan Swiss). Kalaupun berskala besar, sistem yang 
antifragile biasanya membagi dirinya ke dalam sejumlah sub-
unit kecil yang dinamis dan volatile. Dan kita tahu dinamika 
dan volatility tidak akan kita temui di dalam sistem yang 
sentralistik seperti sosialisme. Sebaliknya, dinamika dan 
volatility adalah dua karakteristik utama dari sistem kapitalisme.

Banyak orang mengatakan bahwa “kapitalisme adalah sistem 
paling volatile di dunia”. Mereka mengatakan itu sebagai 
ejekan. Tetapi orang-orang ini tidak sadar bahwa kapitalisme 
menjadi sebesar sekarang justru karena sistem ini mengandung 
volatility. Kapitalisme tidak berupaya memoderasi real-life 
volatility dan ini justru membuatnya menjadi antifragile.

Lihat bagaimana logika progress dan inovasi di dalam 
kapitalisme bekerja. Saat ini kita bisa menikmati berbagai 
produk teknologi canggih yang lahir dari rahim kapitalisme 
bukan karena kapitalisme adalah sistem yang paling efektif 
untuk menghasilkan berbagai produk tersebut. Ini cara 
pandang yang terbalik. Yang lebih tepat: banyak produk 
teknologi canggih yang lahir dari rahim kapitalisme karena 
kapitalisme memberikan keleluasaan bagi para inovator dan 
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entrepreneur untuk melakukan kesalahan dan kegagalan. Dan 
ini bukan hanya berlaku pada produk-produk teknologi tinggi, 
tetapi juga mencakup semua produk konsumen yang paling 
basic dan mengelilingi hidup kita sehari-hari, sebut saja: 
penanak nasi, mesin cuci, sambal botolan, sabun mandi, 
urinoar, mie instan, hingga korek api.

Menarik untuk membandingkan bagaimana kita sering salah 
memahami kapitalisme dan teori evolusi. Karena mengidap 
survivorship bias, yakni cacat kognitif yang membuat kita 
hanya melihat ‘hasil akhir’ dari suatu proses yang panjang dan 
berdarah-darah, kita cenderung menerima semua hasil 
produksi kapitalisme sebagai sesuatu yang taken for granted. 
Kita juga cenderung melihat progress dan inovasi sebagai hasil 
dari kejeniusan seorang entrepreneur yang lihai membaca 
peluang dan cerdik dalam menawarkan hal baru (lihat 
bagaimana kita begitu memuja Steve Jobs). Ini mirip dengan 
para penentang teori evolusi yang hanya melihat ‘hasil akhir’ 
dari proses evolusi, kemudian menyatakan bahwa ‘hasil akhir’ 
yang kompleks dan rumit tersebut harus berasal dari seorang 
‘Arsitek’ atau ‘Perancang’ yang maha cerdas dan maha 
mengetahui.

Padahal, produk-produk kapitalisme yang kita nikmati sehari-
hari, sebagaimana makhluk biologis di dalam teori evolusi, 
menjalani proses trial and error yang panjang. Di tengah-
tengah proses trial and error tersebut, banyak produk yang 
akhirnya tidak laku, gagal di pasaran, dan kemudian dilupakan. 
‘Kegagalan’ ini kemudian dijadikan pelajaran oleh entrepreneur 
lain agar mereka tidak terjebak pada lubang kebangkrutan 
yang sama. Jadi, lain kali anda mengagumi iPad di tangan 
anda, ketahuilah bahwa produk tersebut berdiri di atas 
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puluhan produk gagal yang tidak pernah anda dengar 
namanya, seperti Microsoft Zune atau Apple Newton.

Salah satu keunggulan kapitalisme adalah orang-orang yang 
hidup di dalamnya mengetahui apa-apa saja yang harus tidak 
dilakukan berkat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. 
Apabila Nietzsche mengatakan bahwa what doesn’t kill me 
makes me stronger (apa yang gagal membunuhku membuat 
diriku semakin kuat), maka motto kapitalisme adalah what 
kills me makes other people stronger (apa yang berhasil 
membunuhku membuat orang-orang lain disekitarku semakin 
kuat).

Pada poin ini kita juga bisa melihat kelemahan sistem 
kapitalisme yang paling mencolok, yakni terkait aspek moral. 
Pertama-tama, perhatikan bagaimana industri pesawat 
terbang menjadi antifragile: setiap kecelakaan pesawat 
membuat probabilitas terjadinya kecelakaan berikutnya 
menjadi berkurang secara signifikan. Saat ini kita bisa 
menikmati penerbangan yang aman dan terpercaya, tetapi 
kenyamanan ini hanya bisa kita nikmati di atas tumpukan 
korban jiwa kecelakaan pesawat di masa lalu. Ini persis sama 
dengan logika progress yang inheren di dalam sistem 
kapitalisme: seluruh capaian kapitalisme didirikan di atas 
tumpukan individu-individu yang gagal dan bangkrut.

Sialnya, masyarakat kapitalis yang mengagungkan kesuksesan 
seringkali bersikap buruk terhadap individu-individu yang 
mengalami kegagalan. Individu-individu yang berani 
mengambil resiko namun bangkrut seringkali diperlakukan 
seperti sampah yang tidak ada harganya. Perhatikan 
bagaimana masyarakat kita begitu fetish terhadap sosok-
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sosok yang dianggap berjasa: kita sigap menyelenggarakan 
seremonial semacam “Hari Pahlawan” atau “Hari Buruh”, tapi 
tidak sekalipun terpikir oleh kita untuk menyelenggarakan 
“Hari Entrepreneur” untuk mengingat jasa para pengusaha 
gagal yang punya kontribusi tidak kecil dalam memperbaiki 
kualitas hidup kita saat ini.

Pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah bagaimana kita 
menjustifikasi pencapaian besar yang dihasilkan kapitalisme di 
atas kebangkrutan dan kegagalan orang lain.

Tetapi persoalannya mungkin kita harus melihat kapitalisme 
sebagai sistem yang amoral, bukan imoral. ‘Amoral’ berarti 
tidak terkait dengan kategori-kategori moral, berbeda dengan 
‘imoral’ yang berarti bertentangan dengan standar moral yang 
berlaku. Kapitalisme sebagai sistem yang amoral berarti kita 
harus melihat kapitalisme semata-mata sebagai sebuah proses 
alamiah yang netral dari kategori moral benar-salah, 
sebagaimana teori evolusi. Kita tidak bisa mengenakan 
kategori benar-salah terhadap teori evolusi. Paling banter, kita 
hanya bisa menguji validitas teori evolusi sebagai sebuah 
upaya untuk menerangkan kenyataan di dunia. Menurut saya, 
kita harus menerapkan standar yang sama terhadap 
kapitalisme.
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9. Menjadi John Galt:  
Mengapa Baik Mengejar 
Kepentingan Pribadi

Imantaka Nugraha

“Aku bersumpah demi hidupku dan demi cintaku terhadapnya, 
bahwa aku tidak akan pernah menghamba demi hidup orang 
lain, dan tak akan pula meminta orang lain untuk menghamba 
demi hidupku.”  – John Galt

John Galt adalah tokoh fiksi dalam Atlas Shrugged, novel karya 
Ayn Rand yang diterbitkan pada tahun 1957. Novel tersebut 
menceritakan bahwa penerapan nilai-nilai kolektivis sebagai 
dasar pengambilan kebijakan yang penuh koersi, tidak akan 
pernah berhasil mendorong peradaban manusia untuk terus 
maju ke depan. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai kolektivis 
dengan alasan-alasan kunonya seperti mitos-mitos terkait 
kepentingan publik maupun pemerataan justru akan menjadi 
disinsentif bagi tiap-tiap individu untuk mengembangkan 
dirinya sendiri.

Dalam novel itu diceritakan bahwa penerapan nilai-nilai 
kolektivis dan campur tangan pemerintah dalam bidang 
ekonomi merupakan suatu masalah yang besar.

Hilangnya insentif individual untuk dapat terus 
mengembangkan dirinya, tentu pada akhirnya akan berdampak 
pada merosotnya peradaban, ilmu pengetahuan, dan 
perekonomian. Tidak ada yang diuntungkan dengan hal 
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tersebut. Peradaban hanya akan maju apabila tiap-tiap 
individu masih memiliki insentif untuk mengembangkan 
dirinya sendiri berdasarkan semangat, tujuan, dan keinginan 
yang individual, yang berbeda satu dengan lainnya. Indikasinya 
dapat terlihat dari ada dan berkembangnya pasar yang 
kompetitif sebagai proses enterpreneurial discovery, yang 
mendorong tiap-tiap individu untuk tetap mengembangkan 
dirinya.

Ayn Rand mengisahkan John Galt sebagai sosok manusia yang 
ideal. Galt adalah seorang filsuf dan seorang inventor yang 
percaya tentang kekuatan dan kecemerlangan akal dan 
kehendak manusia, dan hak masing-masing individu untuk 
menggunakan serta memanfaatkan akal dan kehendaknya 
semata-mata untuk kepentingan diri sendiri.

Dia bertindak sebagai seorang lawan atau penantang yang 
bersikap sangat individualistis terhadap struktur sosial dan 
ekonomi yang sangat mengedepankan nilai-nilai kolektivis. 
Singkat kata, Galt adalah sosok yang berjuang untuk 
memanusiakan manusia, Galt adalah seorang individu yang 
mencintai dirinya sendiri, Galt adalah perwujudan dari konsep 
objektivisme yang diusung oleh Ayn Rand.

Dengan semangat yang teramat besar untuk mengembangkan 
dirinya sendiri, John Galt secara tidak langsung memberikan 
keuntungan pula bagi banyak orang, dan kontribusi yang 
signifikan pula bagi peradaban manusia. Galt menginspirasi 
banyak orang untuk hidup bagi dirinya sendiri, untuk menolak 
perbudakan, dan menolak menjadi budak.

Ada satu hal yang dapat kita petik dari kisah tersebut, yaitu 
bahwa menghormati hak tiap-tiap individu untuk mengejar 
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dan mengusahakan minat serta kehendaknya untuk 
mengembangkan dirinya sendiri, pada akhirnya akan 
membuahkan hasil yang terbaik pula bagi orang lain. Hal 
tersebut telah diamini pula oleh Adam Smith dengan 
metafornya yang terkenal, invisible hand.

Suka atau tidak suka, pada dasarnya setiap manusia bertindak 
dan berperilaku untuk pemenuhan kepentingan dan tujuan 
dirinya sendiri, dan atas rasionalitasnya sendiri yang sifatnya 
individual dan unik, tidak bisa dan tidak perlu diseragamkan 
antara satu individu dengan individu lainnya. Hal tersebut 
adalah hal yang baik adanya dan manusiawi.

Dengan semangat itu pula yang mendorong peradaban untuk 
terus maju ke depan. Sifat self-centrist dan individualistis yang 
merupakan sifat dasar manusia mendorong tiap-tiap individu 
untuk terus berusaha menjadi yang terbaik, dengan cara 
mengembangkan dirinya sendiri, dan dengan menciptakan 
atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya juga akan 
memberikan nilai untuk masyarakat luas dan untuk peradaban 
manusia.

Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tidak ada yang 
salah dengan sifat dasar manusia yang self-centrist dan 
individualistis. Menurut Ludwig von Mises dalam bukunya 
Human Action (1949), tujuan utama dari aksi manusia selalu 
merupakan pemenuhan atas keinginan dan tujuan dari 
manusia yang bertindak sendiri.

Tidak ada tolak ukur maupun standar yang kuat maupun 
lemah dari pemenuhan atas keinginan dan tujuan tersebut, 
selain yang didasarkan pada penilaian masing-masing individu 
sendiri, yang berbeda antara satu individu dengan lainnya, 
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dan berbeda pula antara satu individu yang sama di satu 
waktu dan keadaan tertentu dengan individu yang sama di 
waktu dan keadaan yang lain. Tak ada pihak lain, selain individu 
terkait sendiri, yang dapat menetapkan maupun memutuskan 
apa yang dapat membuat individu lainnya bahagia, karena 
kepuasan dan kebahagiaan adalah hal yang individual.

Orang sering salah kaprah dengan sifat individual maupun 
self-centrist manusia tersebut. Saat mendengar kata self-
centrism atau individualisme, yang terlintas di benak banyak 
orang hanyalah ketidakpedulian terhadap sesama, 
keserakahan, maupun segala hal yang buruk. Saat mendengar 
kata-kata tersebut, orang sering kali langsung berpikir 
mengenai orang yang tidak bermoral yang tidak segan 
menipu, mencuri, atau bahkan membunuh orang lain hanya 
untuk kepentingan dan nafsu dirinya sendiri.

Sehingga manusia membutuhkan campur tangan pemerintah 
yang besar di segala bidang kehidupannya untuk menjaga 
keberlangsungan hidupnya. Banyak orang menganggap 
bahwa manusia yang bersikap sebagaimana layaknya manusia, 
yaitu yang self-centrist dan individualis, adalah manusia-
manusia yang layak dipermalukan atau bahkan jahat. Self-
centrism dan individualisme yang sebenarnya tidak berarti 
seperti itu.

Menurut Ayn Rand, selfishness berarti: mengikuti akal sehat 
bukan keinginan maupun hal-hal lainnya yang tak berdasar, 
bekerja keras untuk mencapai hidup yang bertujuan dan 
produktif, meraih harga diri yang sejati, mengejar kebahagiaan 
diri sendiri sebagai tujuan moral yang tertinggi, dan meraih 
kesejahteraan dengan cara memberikan nilai kepada orang 
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lain sebagai individu, menukar nilai dengan nilai. Seorang 
inventor yang berhasil melakukan suatu penemuan yang 
berguna bagi orang banyak, mungkin pada dasarnya 
termotivasi atau mendapat insentif untuk melakukan tersebut 
karena hal-hal yang bersifat individual atau self-centrist.

Tapi pada akhirnya, apabila dia memasarkan penemuan 
tersebut, penemuannya juga akan berguna bagi banyak orang, 
bukan semata-mata untuk dirinya sendiri. Seorang pengusaha 
yang pada dasarnya hanya ingin mendapatkan kekayaan dan 
penghidupan yang lebih baik, mau tidak mau juga 
menguntungkan orang-orang lainnya, seperti konsumennya 
yang masalahnya dipecahkan dengan barang atau jasa yang 
ditawarkannya, maupun karyawan-karyawannya yang 
mendapatkan pekerjaan dari pengusaha tersebut.

Falsafah hidup Rand bukanlah cerita tentang dunia khayalan 
yang tak pernah ada. Falsafah hidup Rand adalah falsafah 
hidup untuk hidup di dunia ini, untuk menghadapi realita yang 
tak perlu kita harapkan untuk dapat kita tulis ulang atau kita 
hindari, melainkan kita hadapi dengan sungguh-sungguh.

Falsafah hidup Rand adalah solusi yang ditawarkan Rand bagi 
tiap-tiap kita, untuk memenangkan dunia yang kita impikan. 
Kita yang memiliki keinginan untuk menghadapi kenyataan 
dunia, berdamai dengan akal sehatnya, serta menjadikan 
hidupnya sendiri sebagai tujuan moral tertinggi pada dasarnya 
adalah seorang objektivis.

Saya meyakini Kita adalah John Galt. Kita yang tidak hanya 
berharap, tapi benar-benar mengejar apa yang kita impikan. 
Kita yang memperjuangkan kebebasan. Kita yang mem-



82 Libertarianisme

perjuangkan perdamaian. Kita yang menggunakan akal sehat 
dan kehendak bebas untuk menghadapi kenyataan.

Tiap-tiap kita yang menolak untuk menjadi budak maupun 
memperbudak. Tiap-tiap kita yang memilih untuk hidup 
dengan tujuan dan arahan kita sendiri, dan juga menghargai 
keberagaman tujuan hidup orang lain.

Sebagai individu yang merdeka, kita semua memiliki pilihan. 
Apabila kita memilih untuk mendukung gagasan-gagasan 
anti-individualisme yang membatasi kehendak masing-
masing kita sebagai individu untuk mengembangkan diri kita 
masing-masing, apalagi yang dipaksakan oleh pemerintah, 
niscaya peradaban kita akan semakin terbelakang.

Namun, apabila kita percaya pada gagasan bahwa tiap-tiap 
kita sebagai individu memiliki hak untuk mengembangkan diri 
masing-masing, bahwa hidup kita adalah sepenuhnya hak 
milik pribadi kita yang paling sakral, dan bahwa arah hidup 
kita adalah sesuatu yang hanya dapat ditentukan oleh kita 
sendiri, maka berhentilah untuk mendukung mereka yang 
menindas kita, berhentilah membiarkan sistem yang ada 
memperlakukan kita dengan sewenang-wenang. Sesuatu 
yang jahat hanya dapat terjadi atas izin dari yang baik. Dan 
diam serta pasrahnya mereka atau kita yang baik adalah 
bentuk pemberian izin secara tidak langsung.

Mari menjadi seperti John Galt, mari membangun dunia yang 
berlandaskan semangat kebebasan dan penghormatan 
terhadap pilihan tiap-tiap individu. Dunia yang kita inginkan 
dan kita cita-citakan dapat kita menangkan.
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10. Debat Nozick dan Rawls 
tentang Konsep Keadilan

Djohan Rady

Apa itu keadilan? Bagi John Rawls, jawabannya mudah: 
keadilan adalah fairness. Tetapi, apa itu fairness?

Kita semua terlahir di dalam situasi dan kondisi yang berbeda-
beda. Ada yang lahir dalam keluarga kaya, ada yang lahir 
dalam keluarga miskin. Ada yang terlahir sebagai orang Cina, 
orang dengan kulit hitam, Ahmadiyah, perempuan, dan 
berbagai identitas minoritas lain. Tetapi ada juga yang terlahir 
dengan berbagai privilese: laki-laki, kulit putih, kaukasian, dan 
kelas menengah. Kita lahir tanpa pernah bisa memilih itu 
semua.

Mereka yang lahir dengan privilese akan cenderung memilih 
institusi politik yang minimalis, yakni institusi politik yang 
menekankan hak individu, di mana setiap orang berhak 
menikmati hasil kerja keras mereka sepenuh mungkin tanpa 
ada paksaan untuk membaginya dengan orang lain. Tetapi 
mereka yang lahir miskin dan marjinal tentu akan memilih 
institusi politik yang bersifat distributif, yakni institusi yang 
menekankan kesetaraan sosial dan distribusi kemakmuran. 
Pertanyaannya: mana di antara dua institusi politik ini yang 
paling fair? Yang minimal atau yang distributif?

Menurut Rawls, jawabannya adalah yang distributif. Kenapa? 
Karena institusi semacam itulah yang akan dipilih oleh setiap 
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orang jika berada di dalam original position dengan ‘selubung 
ketidaktahuan’ (‘veil of ignorance’). Maksudnya begini: 
bayangkan jika sebelum dilahirkan ke dunia, ‘Tuhan’ meminta 
semua orang untuk memilih antara hidup di dalam institusi 
yang minimalis atau distributif. Tetapi, saat itu orang-orang 
tidak tahu akan dilahirkan di dalam posisi sosial macam apa, 
apakah mereka akan lahir dengan privilese atau justru menjadi 
marjinal. Menurut Rawls, di dalam situasi semacam itu, semua 
orang pasti akan memilih hidup di dalam institusi yang 
distributif, karena itulah pilihan yang paling aman dan 
menguntungkan berdasarkan rasionalitas praktis.28

Inilah justifikasi John Rawls terhadap keadilan distributif dan 
intervensi pemerintah di dalam kesetaraan sosial-ekonomi. 
Semenjak diterbitkan pertama kali pada tahun 1971, gagasan 
justice as fairness yang tertuang dalam buku A Theory of Justice 
ini telah menjadi pedoman bagi banyak kepala negara di 
dunia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan model 
affirmative action dan welfare state. Gagasan tersebut juga 
menjadi justifikasi hadirnya model pemerintahan nanny state 
atau ‘negara pengasuh’.

Berbeda dengan Rawls, Robert Nozick di dalam buku Anarchy, 
State, and Utopia menyatakan bahwa keadilan adalah situasi 
di mana tidak terjadi pelanggaran hak-hak individu, termasuk 
hak kepemilikan dan hak untuk menikmati hasil kerja keras 
diri sendiri. Ini berarti Nozick menentang keras intervensi 
negara dalam mendistribusikan kemakmuran (misalnya lewat 
pajak atau subsidi). Bagi Nozick, distribusi kemakmuran demi 
kesetaraan sosial tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi 
juga mengandung kecacatan konseptual yang cukup parah.
28 John Rawls, A Theory of  Justice. (Harvard University Press, 2009), Hlmn. 11
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Ilustrasi terkenal yang diberikan Nozick adalah contoh 
mengenai pemain basket Wilt Chamberlain.29 Di Amerika 
Serikat, banyak orang rela membayar cukup mahal untuk 
dapat melihat atlet primadona Wilt Chamberlain bermain 
basket. Katakanlah ada satu juta orang yang rela masing-
masing membayar 25 sen untuk menonton aksi Chamberlain. 
Itu berarti, dalam satu pertandingan bola basket, Wilt 
Chamberlain mendapatkan pemasukan sebesar $250.000. Jika 
kita mengikuti pola pikir John Rawls, ini jelas tidak fair, alias 
tidak adil. Maka, menurut the difference principle yang diusung 
Rawls, Wilt Chamberlain wajib mendistribusikan kembali 
sebagian uangnya kepada para penonton yang telah 
membayar secara suka rela. Menurut Nozick, ini absurd.

Perbedaan paling utama dari konsep keadilan Rawls dan 
Nozick memang terletak pada soal disposisi antara proses dan 
hasil. Konsep keadilan Rawls berfokus pada hasil, sedangkan 
Nozick lebih mendahulukan proses, khususnya proses 
kepemilikan. Proses kepemilikan inilah yang menjadi inti dari 
entitlement theory Nozick yang terkenal, di mana setiap orang 
berhak menikmati semua sumber daya yang mereka miliki jika 
mereka memang berhak (entitled) untuk menikmatinya.

Menurut Nozick, kesalahan terbesar teori-teori keadilan pada 
umumnya terletak pada penekanan terhadap hasil. Padahal, 
keadilan yang terlalu berfokus pada hasil rentan terhadap bias 
penampakan dan berpotensi melanggar hak-hak individu.

29 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia. (Basic Books, New York, 1997). Hlmn. 208
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Misalkan ada skema distribusi sebagai berikut:

 A B C

Distribusi 1 12 10 9

Distribusi 2 42 2 13

Distribusi 3 20 8 8

Teori keadilan utilitarian akan cenderung memilih Distribusi 2 
karena agregat dari masing-masing barang yang didapatkan 
oleh A, B, dan C memiliki jumlah paling tinggi. Sedangkan 
teori keadilan egalitarian akan cenderung memilih Distribusi 1 
karena selisih jumlah barang yang didapatkan antara A, B, dan 
C paling sedikit. Sedangkan difference principle yang diusung 
John Rawls juga akan memilih skema Distribusi 1 karena 
jumlah paling kecil dalam skema tersebut (C, mendapatkan 9 
barang) tetap lebih besar ketimbang jumlah paling kecil di 
dalam skema distribusi yang lain.

Menurut Nozick, skema distribusi yang tergambar di dalam 
tabel di atas sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan untuk 
melakukan distribusi kemakmuran. Alasannya: matriks di atas 
sama sekali tidak menjelaskan bagaimana proses yang harus 
dilalui A, B, dan C untuk mendapatkan barang-barang tersebut. 
Di atas kertas, skema Distribusi 1 memang tampak paling adil. 
Tetapi bisa jadi A mendapatkan 12 karena mengeksploitasi B 
dan C. Sedangkan di dalam Distribusi 3, yang terlihat tidak 
adil, bisa jadi A mendapatkan 20 karena keuletan dan kerja 
keras. Jadi, inti keadilan, menurut Nozick, bukan terletak pada 
siapa mendapatkan apa, tetapi soal ‘bagaimana’ 
mendapatkannya.
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Buat sebagian orang, konsepsi keadilan Nozick mungkin 
tampak egois dan brutal. Mungkin itu sebabnya konsep 
keadilan John Rawls lebih populer. Tetapi, sebagaimana kita 
semua tahu, popularitas tidak menjaminkan kebenaran. Di 
balik karakternya yang individualistik dan (tampak) egois, 
konsepsi keadilan Nozick justru memiliki validasi logika 
ekonomi yang lebih tinggi.

Ekonom yang baik adalah yang mampu melihat konsekuensi-
konsekuensi yang tidak terlihat dari suatu kebijakan, kata 
Frederic Bastiat. Subsidi BBM, misalnya, mungkin membawa 
dampak pemerataan kemakmuran yang langsung terasa dan 
kasat mata. Tetapi, di mata para ekonom terlatih, kebijakan 
subsidi BBM jelas suatu kesia-siaan, bahkan sangat merugikan 
jika dilihat dari perspektif opportunity cost: berapa banyak 
sekolah dan rumah sakit yang dapat dibangun seandainya 
uang subsidi tidak “dibakar” sebagai BBM?

Logika yang sama juga berlaku dalam menilai teori keadilan 
yang diusung John Rawls dan Robert Nozick. Konsep keadilan 
Rawls mungkin tampak lebih manusiawi dan bersahabat, 
tetapi di dalamnya terkandung opportunity cost yang tidak 
murah: selagi pemerintah mendistribusikan kekayaan individu 
ke tangan individu-individu lain, berapa banyak kesempatan 
produksi yang menghilang? Berapa banyak insentif ekonomi 
yang terbuang? Sebaliknya, konsepsi keadilan Nozick tampak 
dingin dan egois, tetapi jaminan terhadap hak milik mungkin 
dapat mendorong peningkatan produksi dan kemakmuran 
dalam jangka panjang.

Itulah yang saya maksud ketika mengatakan bahwa konsepsi 
keadilan Nozick lebih memiliki validasi logika ekonomi yang 
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lebih tinggi ketimbang Rawls. Menurut saya, kebijakan publik 
yang baik seharusnya dibangun di atas petimbangan logika 
ekonomi yang baik pula. Dalam konteks ini, jelas konsep 
keadilan Nozick lebih unggul ketimbang Rawls sebagai dasar 
pengambilan kebijakan publik.

11. Uber dan Creative 
Destruction

Djohan Rady

Udin sedih bukan kepalang. Malam itu, 28 Agustus 2015, ia 
bersama beberapa rekannya harus mendekam di penjara. 
Kejahatannya? Udin dan rekan-rekan bekerja sebagai supir 
taksi Uber.

Sebagaimana diberitakan kompas.com, Udin “dijebak” 
seorang penumpang yang ingin diantar ke Mabes Polri. 
Sesampainya di tujuan, sang penumpang langsung melaporkan 
Udin ke petugas polisi dan terungkap bahwa sesungguhnya 
sang penumpang merupakan staf Organisasi Angkutan Darat 
(Organda).

Berdasarkan pengakuan resmi Organda, mereka melakukan 
penjebakan semacam itu karena resah dengan keberadaan 
Uber yang ilegal. Tetapi, masyarakat pasti mafhum bahwa 
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alasan sesungguhnya adalah karena pihak Organda takut 
bisnis angkutan publik mereka tersaingi oleh kehadiran Uber.

Tidak hanya Uber yang menerima perlakuan tidak 
menyenangkan dari para “pemain lama”. Bisnis Gojek pun 
demikian. Kita, terutama masyarakat Jabodetabek, pasti 
pernah mendengar berita supir Gojek menerima perlakuan 
diskriminatif dari supir ojek konvensional. Mulai dari praktek 
embargo (melarang Gojek beroperasi di wilayah-wilayah 
tertentu) hingga kasus-kasus kekerasan dan pemukulan 
terhadap supir Gojek. Kasus kekerasan ini, misalnya, pernah 
dilakukan para supir ojek pangkalan di Kampus UI, Depok.

Sebagai konsumen, kita pasti geram dan kesal mendengar 
berita-berita semacam itu. Apa yang dilakukan Organda dan 
para tukang ojek konvensional memang egois. Mereka 
menghalang-halangi munculnya inovasi dan pelayanan jasa 
yang lebih bagus demi keuntungan mereka sendiri. Akhirnya, 
konsumen juga yang rugi.

Tetapi, jika anda berpikir perilaku egois semacam itu hanya 
terjadi pada kasus Organda dan tukang ojek, anda salah besar. 
Sikap anti-inovasi dan anti-kemajuan merupakan sifat alamiah 
yang diidap oleh banyak kelompok dan individu. Apalagi jika 
orang-orang ini memiliki kekuasaan dan diuntungkan secara 
sosial dan ekonomi dari status quo tersebut.

Pada masa Revolusi Industri di Abad ke-18, kasus yang mirip 
juga pernah terjadi di Inggris. Pada saat itu, ada kaum Luddite 
yang terdiri dari para pekerja terampil (artisan), yang menolak 
industrialisasi dan implementasi teknologi. Alasannya tentu 
sudah bisa ditebak: mereka menganggap teknologi industri 
sebagai biang kerok hilangnya lahan pekerjaan dan sumber 



90 Libertarianisme

penghasilan utama mereka. Kaum Luddite terkenal beringas. 
Mereka kerap melakukan aksi protes dengan membakar 
mesin-mesin uap dan berbagai produk inovasi baru lainnya. 
Tidak hanya itu, kaum Luddite juga kerap melakukan aksi 
kekerasan terhadap kaum industrialis dan para penemu. 
Mereka, misalnya, pernah membakar rumah John Kay, penemu 
“flying shuttle”, salah satu komponen penting dalam Revolusi 
Industri tekstil di Eropa. Hingga hari ini, kata “luddite” kerap 
digunakan masyarakat anglophonic untuk merujuk pada 
orang-orang kolot dan anti-teknologi.

Ekonom Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa akan selalu 
ada proses creative destruction di dalam siklus ekonomi.30 
Creative destruction adalah proses revolusi di mana sebuah 
tata ekonomi lama mulai runtuh dan digantikan dengan tata 
ekonomi baru akibat munculnya inovasi dan pembaruan 
teknologi.

Hal paling menarik dari proses creative destruction adalah 
bahwa pembaharuan ekonomi akan selalu melibatkan dua 
pihak yang saling berhadapan: para pemain lama versus para 
pemain baru. Di dalam kasus Revolusi Industri di Inggris, para 
pemain lama adalah kaum Luddite, sedangkan pemain 
barunya adalah para penemu dan kaum industrialis.

Dari pertarungan dua kubu ini, akan selalu ada yang menjadi 
pecundang dan pemenang. Siapa yang kalah dan siapa yang 
menang di dalam proses ini sangat vital dalam membentuk 
wajah peradaban manusia. Progress dan kemakmuran dapat 
meningkat jika creative destruction dimenangkan oleh para 

30 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy. (Harper & Brothers, New York, 
1942). Hlmn. 83
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pembaharu. Sebaliknya, jika yang menang adalah pemain 
lama, progress menjadi terhambat.

Sayangnya, menurut Daron Acemoglu dan James Robinson di 
dalam buku Why Nations Fail, tidak ada cara yang definitif 
untuk memastikan proses creative destruction selalu di-
menangkan oleh para pembaharu. Menurut buku Why Nations 
Fail, siapa yang menang dan siapa yang kalah sangat 
ditentukan oleh kekuatan politik belaka.31  Ini berarti soal siapa 
yang memiliki pengaruh paling besar terhadap lobi kebijakan 
dan simpati masyarakat. Artinya, menurut Acemoglu dan 
Robinson, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk 
memastikan kemenangan para pembaharu.

Saya tidak setuju. Menurut saya, banyak hal yang bisa dilaku-
kan untuk memastikan kemenangan para pembaharu. Salah 
satunya adalah dengan mengorganisir kekuatan para 
konsumen. Siapa itu para konsumen? Kita semua, yakni orang-
orang yang paling diuntungkan oleh barang dan jasa hasil 
inovasi dan kemajuan teknologi. Jumlah kita sangat besar. 
Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang bisa lepas dari 
identitasnya sebagai konsumen. Oleh sebab itulah, bagi saya, 
kesadaran kelas yang paling penting adalah kesadaran kelas 
para konsumen. Bukan buruh, apalagi petani.

Uniknya, meski berjumlah besar, konsumen merupakan pihak 
paling lemah dalam setiap transaksi ekonomi. Selalu ada cara 
bagi para penyedia barang/jasa untuk “mengerjai” para 
konsumen mereka. Ini karena selalu ada “gap of knowledge” 
dan ketidakmerataan distribusi informasi di antara keduanya. 
Contoh paling nyata dapat dilihat dari kasus kartel antara para 
31 Daron Acemoglu & James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of  Power, Prosperity, and 

Poverty. (Crown Business, New York, 2012). Hlmn. 84
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penyedia jasa komunikasi seluler di Indonesia pada tahun 
2007. Pada saat itu, ada enam perusahaan operator seluler 
yang terlibat dalam praktek price fixing tarif layanan SMS. 
Masyarakat sebagai konsumen tidak tahu-menahu mengenai 
hal ini. Mereka hanya tahu tarif Rp350 per SMS merupakan 
harga yang “wajar”, meski pada kenyataannya mereka bisa 
membayar jauh lebih rendah dari itu.

Inilah mengapa saya berpendapat bahwa konsumen harus 
mulai “sadar kelas”. Konsumen harus sadar bahwa akan selalu 
ada pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi terjadinya 
distribusi kemakmuran ke tangan orang banyak. Orang-orang 
ini adalah para elit yang ingin mencomot “kue kemakmuran” 
untuk diri dan kelompok mereka sendiri. Mereka adalah para 
“pemain lama” yang hak istimewa sosial-ekonominya tengah 
terancam oleh hadirnya inovasi dan progress. Mereka harus 
bisa kita kalahkan. Salah satu caranya adalah jika konsumen 
mampu mengorganisir diri dan memperjuangkan hak-hak 
mereka secara lebih aktif.

Untuk meningkatkan kesadaran kelas itulah kita sepatutnya 
memodifikasi slogan klise pergerakan kiri “buruh bersatu tidak 
bisa dikalahkan” menjadi “konsumen bersatu tidak bisa 
dikalahkan”.
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12. Kota Hantu di China: 
Pelajaran dari Sentralisme 
Ekonomi

Djohan Rady

Di distrik Zheng Zhou, China, ada sebuah kota urban yang 
dibangun dengan sangat megah. Di dalamnya terdapat 
berbagai fasilitas lengkap: blok-blok apartemen, pusat 
hiburan, gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. 
Namun, tidak seperti bayangan kita tentang sebuah kota 
besar, kota urban di Zheng Zhou ini lebih pantas disebut 
sebagai sebuah kota mati. Tidak ada kesibukan, tidak ada 
orang yang lalu lalang. Tidak ada aktivitas apapun yang 
mengindikasikan kehidupan kota urban, kecuali sejumlah 
gedung megah dan perkantoran yang isinya kosong 
melompong.

Salah satu pusat perbelanjaan di kota tersebut, dinamakan 
New South China Mall, merupakan salah satu pusat 
perbelanjaan terbesar di dunia. Ketika akan didirikan, pihak 
pengembang sesumbar bahwa mal ini akan menjadi mal 
paling besar di dunia: memiliki 1.500 ruang toko untuk 
disewakan, dan diperkirakan akan menarik 70.000 pengunjung 
setiap harinya. The New York Times bahkan menyebut 
pembangunan mal tersebut sebagai sebuah “bukti 
pertumbuhan kultur konsumsi masyarakat China yang 
mencengangkan”.
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Namun, prediksi tetap tinggal prediksi. Pada kenyataannya, 
New South China Mall sepi pengunjung. Bahkan setelah 
sepuluh tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 2005, 
hanya ada 47 penyewa yang membuka usaha dari 2.350 ruang 
toko yang sekarang tersedia di mal seluas 660.000 meter 
persegi tersebut. 

Distrik Zheng Zhou dan New South China Mall hanyalah sedikit 
contoh dari “kota-kota hantu” yang ada di China. Setidaknya 
ada belasan kota lain yang dibangun pemerintah China untuk 
mendorong proyek urbanisasi dan untuk mempertahankan 
laju pertumbuhan ekonomi. Hampir semua proyek 
pembangunan kota tersebut bernasib sama dengan Zheng 
Zhou. Alih-alih meningkatkan laju pertumbuhan, proyek-
proyek pembangunan ini justru membuat banyak pihak 
menduga bahwa pertumbuhan ekonomi di China sebetulnya 
hanya bubble belaka.

Di sini lagi-lagi kita disodorkan bukti nyata betapa tidak 
efisiennya perencanaan terpusat (central planning) di dalam 
urusan ekonomi. Central planning tidak saja menimbulkan 
kesia-siaan sumber daya sebagaimana pada kasus kota hantu 
di China, tetapi juga sekaligus menyebabkan kelangkaan 
sumber daya di tempat-tempat yang justru paling 
membutuhkannya. Semua ini sudah ditulis oleh Friedrich 
Hayek di dalam esainya yang berjudul The Use of Knowledge in 
Society yang pertama terbit pada tahun 1945.

Di dalam esai tersebut, Hayek menyebutkan bahwa persoalan 
terbesar dalam ilmu ekonomi adalah soal alokasi sumber daya: 
bagaimana mengalokasikan sumber daya seefektif dan 
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seefisien mungkin kepada pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda.

Insting pertama kita tentu saja menjawab bahwa sumber daya 
seharusnya dialokasikan kepada pihak-pihak yang paling 
membutuhkan dan yang paling dapat memanfaatkan sumber 
daya tersebut secara paling maksimal. Untuk itu, orang yang 
bertugas melakukan alokasi perlu tahu kepentingan dan 
keinginan dari masing-masing individu yang ada di dalam 
masyarakat. Si pengalokasi juga harus tahu bagaimana 
masing-masing pihak akan menggunakan atau mengkonsumsi 
sumber daya tersebut.

Jika semua informasi ini bisa diperoleh secara sempurna, maka 
soal alokasi sumber daya hanya akan menjadi persoalan logis-
matematis belaka. Informasi dan data tersebut tinggal diolah 
berdasarkan sebuah rumus matematika tertentu, dan hasil 
akhirnya akan merefleksikan model alokasi yang paling 
optimum.

Sayangnya persoalan ekonomi bukan sekedar persoalan logis-
matematis belaka. Subject matter dari ilmu ekonomi adalah 
preferensi dan pilihan-pilihan tindakan manusia. Dan 
sebagaimana kita tahu, preferensi dan tindakan manusia 
bukan data mentah sebagaimana yang sering digunakan di 
dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam. Tindakan manusia 
bersifat tidak ajeg dan rentan terhadap perubahan-perubahan 
yang terjadi di dalam situasi yang bersifat partikular.

Ketidakajegan ini membuat persoalan dalam ilmu ekonomi 
(khususnya persoalan alokasi) menjadi sangat kompleks. Data 
atau informasi yang sifatnya sempurna dan total tidak mungkin 
diperoleh. Dengan kata lain, tidak ada satu pun orang yang 
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dapat mengklaim bahwa dirinya paling tahu keinginan dan 
interest dari orang lain (dan masyarakat secara keseluruhan).

Bagaimana mungkin, misalnya, seorang gubernur tahu persis 
bahwa seluruh warga Jakarta lebih membutuhkan jalan tol 
baru ketimbang kredit motor murah? Bagaimana mungkin 
seorang kepala negara memilih untuk mendahulukan 
kepentingan industri daging sapi nasional ketimbang 
kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi impor yang 
murah? Jawabannya adalah mustahil. Seorang planner tidak 
akan bisa mengetahui kebutuhan seluruh warganya secara 
ajeg dan sempurna.

Jika begitu, apakah alokasi sumber daya yang optimum 
menjadi mustahil? Jawabannya: tidak. Dalam The Use of 
Knowledge in Society, Hayek menyebutkan bahwa ada satu 
cara paling efektif untuk melakukan alokasi sumber daya yang 
optimum, yakni melalui desentralisasi.32 Maksudnya, proses 
alokasi sumber daya seharusnya dilepaskan secara bebas 
kepada individu-individu di masyarakat. Jika memang 
preferensi dan tindakan manusia rentan terhadap perubahan-
perubahan situasi partikular, maka sungguh masuk akal untuk 
memberikan otoritas penuh kepada pihak-pihak yang akrab 
dengan situasi partikular tersebut untuk mengambil keputusan 
yang menurut mereka paling tepat dan efisien.

Tetapi ada persoalan yang belum terjawab. Jika pengetahuan 
kita terhadap preferensi dan keinginan orang lain memang 
terbatas, bagaimana cara kita dapat mengambil keputusan 
yang paling optimum dalam mengalokasikan sumber daya 
yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan? 
32 Esai The Use of  Knowledge in Society (1945) dapat diakses gratis di situs mises.org. Tautan: 

https://mises.org/library/use-knowledge-society
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Caranya adalah melalui sistem harga pasar. Hanya dengan 
melihat harga pasar, masing-masing individu dapat mengambil 
keputusan yang paling tepat tentang apa yang harus ia jual/
beli, kapan harus melakukan jual/beli, dan dalam kuantitas 
berapa banyak. Di dalam harga pasar, terkandung agregasi 
informasi mengenai preferensi dan kebutuhan banyak orang.

Katakanlah suatu ketika harga timah menjadi naik, entah 
karena kebutuhan akan timah di negara lain meningkat, atau 
karena terjadi masalah teknis di pertambangan timah sehingga 
suplai menjadi sedikit. Apapun alasannya, naiknya harga timah 
dapat menjadi sinyal bagi para pengguna timah (misalnya 
pabrik pembuat kaleng) untuk melakukan efisiensi atau segera 
mencari bahan substitusi pengganti timah.

Naiknya harga timah juga dapat menjadi sinyal bagi pengusaha 
aluminium, misalnya, untuk masuk ke dalam pasar demi 
mengisi celah suplai timah yang sedang kosong. Pada 
gilirannya, penggunaan aluminium sebagai bahan substitusi 
timah akan menaikkan harga pasar dari aluminium itu sendiri, 
dan kenaikan harga ini akan mempengaruhi keputusan pihak-
pihak yang memiliki kepentingan terhadap aluminium. Begitu 
seterusnya. Dalam contoh ini, kita melihat bagaimana sistem 
harga pasar dapat mendorong terjadinya alokasi sumber daya 
ke pihak-pihak yang paling membutuhkan tanpa adanya 
koordinasi terpusat. Atau mungkin lebih tepat: sumber daya 
justru akan dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien 
jika tidak ada koordinasi terpusat.

Koordinasi atau perencanaan terpusat seringkali justru 
menimbulkan banyak bencana. Ini karena sumber daya 
dialokasikan bukan berdasarkan kebutuhan orang banyak 
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yang terefleksikan dalam harga pasar, tetapi justru dialokasikan 
berdasarkan rencana satu orang (biasanya pemerintah) yang 
merasa tahu kebutuhan semua orang.

Inilah alasannya kenapa kita dapat menyaksikan orang 
mengantri demi mendapatkan bahan-bahan pokok di negara-
negara sosialis seperti Uni Soviet, Indonesia pada masa 
pemerintahan Soekarno tahun 1960-an, dan Venezuela saat 
ini. Itu semua karena pemerintah di negara-negara tersebut 
mengalokasikan bahan-bahan pokok itu tidak berdasarkan 
harga pasar, tetapi berdasarkan rencana sang pemimpin besar 
pemerintahan.

Ini juga alasan mengapa muncul kota-kota hantu di China. 
Kota-kota ini tumbuh bukan sebagai refleksi kebutuhan 
masyarakat kebanyakan, tetapi sebagai usaha pemerintah 
China mendorong masyarakatnya agar menjadi urban, dan 
agar pertumbuhan ekonomi (PDB) mereka dapat tetap 
dipertahankan di atas 7 persen per tahun.

Melihat kota-kota hantu yang ada di China saat ini, rasa-
rasanya bisa kita bilang bahwa upaya tersebut telah gagal.

Terakhir, saya ingin mengutip salah satu kalimat terkenal dari 
Hayek: “Tugas utama ilmu ekonomi adalah untuk menunjukkan 
pada manusia betapa sedikit yang mereka tahu tentang apa 
yang mereka pikir dapat mereka rekayasa”. Kutipan ini selalu 
relevan dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua betapa 
berbahaya politisi yang merasa tahu bagaimana caranya 
mengatur hidup orang banyak.

Untuk mendapatkan kemakmuran ekonomi yang sejati, kita 
justru harus menambahkan dosis kepercayaan kita pada 



99Benarkah Negara Skandinavia Sosialis?

individu, bukan pada seorang pemimpin besar yang punya 
rencana-rencana terpusat. Setelah itu, biarkan mekanisme 
pasar bekerja.

13. Benarkah Negara 
Skandinavia Sosialis? 

Adinda Tenriangke Muchtar  
dan Djohan Rady

Ternyata masih banyak orang yang beranggapan bahwa 
negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan 
Swedia (kesemuanya negara makmur) adalah negara sosialis. 
Salah satunya adalah kandidat presiden dari Partai Demokrat 
di Amerika Serikat, Bernie Sanders.

Ketika debat dengan Hillary Clinton beberapa waktu yang lalu, 
Bernie Sanders mengatakan bahwa AS perlu meniru kebijakan-
kebijakan sosialis seperti yang diterapkan di Denmark. Ini, 
tentu saja, keliru. Denmark bukanlah negara sosialis.

Perdana Menteri Denmark sendiri meminta Sanders untuk 
berhenti menyebut Denmark sebagai negara sosialis. 
“Denmark adalah negara dengan ekonomi pasar,” kata PM 
Lars Løkke Rasmussen di sebuah acara di Harvard.
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Kesalahkaprahan soal negara-negara Skandinavia dan 
sosialisme ini sebetulnya bisa dimaklumi. Negara-negara 
Skandinavia memang terkenal dengan kebijakan-kebijakan 
welfare state dan program-program kesejahteraan sosial yang 
terbilang sukses, seperti subsidi bagi pencari kerja, pendidikan 
gratis, dan dana pensiun yang besar.

Kebijakan-kebijakan sosial inilah yang kerap dipuji oleh orang-
orang sosial-demokrat seperti Bernie Sanders. Dan bukan 
cuma Bernie Sanders. Mulai dari penyanyi terkenal Bruce 
Springsteen hingga ekonom kelas berat seperti Paul Krugman 
juga kerap menggunakan negara-negara Skandinavia sebagai 
contoh kesuksesan third-wayism.

Tetapi tentu saja tidak adil menyebut negara-negara 
Skandinavia sebagai negara sosialis hanya dari program-
program kesejahteraan sosial mereka. Untuk menyebut suatu 
negara sosialis atau bukan, tentu kita harus melihat bagaimana 
perekonomian di negara tersebut dijalankan. Dan akan lebih 
adil lagi apabila kita menilainya dari masa-masa awal di mana 
perekonomian negara tersebut mulai booming.

Patut untuk diketahui bahwa negara-negara Skandinavia, 
terutama Denmark dan Swedia, tidak menerapkan kebijakan 
welfare state sejak dulu. Ada periode-periode di mana 
kebijakan welfare state sangat dominan, tetapi ada juga 
periode-periode di mana kebijakan ekonomi didominasi oleh 
kebijakan-kebijakan pro-pasar.

Negara-negara Skandinavia pertama kali menerapkan 
kebijakan welfare state secara besar-besaran pada periode 
1960-an dan 1970-an. Sebelumnya, pada akhir abad ke-19 
dan permulaan abad 20, Denmark dan Swedia merupakan 
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negara agraria yang baru mulai berkembang sebagai negara 
industri. Memasuki pertengahan abad ke-20, Denmark dan 
Swedia menjadi salah sedikit negara yang paling makmur, 
bukan hanya di Eropa, tetapi juga di dunia.

Jadi, Denmark dan Swedia telah menjadi negara makmur 
sebelum kebijakan-kebijakan welfare state diterapkan.

Faktor peningkatan kemakmuran ini ada pada arah kebijakan 
perekonomian yang diterapkan. Denmark dan Swedia menjadi 
negara paling makmur pada dekade 1940-an hingga 1950-an 
bukan karena kebijakan-kebijakan sosialis. Sebaliknya: pada 
masa-masa itu kebijakan ekonomi Denmark dan Swedia justru 
didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang pro-pasar.

Pada waktu itu, pajak di Swedia bahkan lebih rendah daripada 
di Amerika Serikat. Begitu juga sektor publiknya, jauh lebih 
kecil dibandingkan AS. Perusahaan-perusahaan swasta di 
kedua negara diizinkan untuk berkompetisi secara sehat. Pada 
masa-masa inilah perusahaan-perusahaan terkenal dari 
Swedia bermunculan: IKEA, Volvo, Tetra Pak, H&M, Ericsson, 
dan Alfa Laval.

Pada tahun 1870, PDB per kapita Swedia lebih rendah 57 
persen daripada Inggris. Tetapi pada tahun 1970, PDB Swedia 
lebih tinggi 21 persen.
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Memasuki dekade 1970-an, terjadi perubahan arah kebijakan 
ekonomi. Pada masa-masa inilah tren kebijakan “jalan ketiga” 
(third way) mulai populer di kalangan pengambil kebijakan di 
negara-negara Eropa. Swedia dan Denmark bukan penge-
cualian.

Kecenderungan ini, salah satunya, bisa dilihat dari penerimaan 
pajak di kedua negara. Pada 1955, besaran penerimaan pajak 
di Swedia hanya 24 persen dari total PDB. Di Denmark 
angkanya 23 persen.

Tetapi pada tahun 1995, penerimaan pajak di Swedia 
meningkat hingga 46 persen dari total PDB, sedangkan di 
Denmark angkanya 48 persen. Bandingkan dengan Inggris 
yang di tahun 1955 sebesar 30 persen, sedangkan pada tahun 
1995 hanya meningkat menjadi 32 persen.
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Peningkatan pajak ini tentu saja merupakan bagian dari proses 
peralihan kebijakan ekonomi di Swedia dan Denmark. Sebelum 
dekade 1960-an dan 1970-an, Swedia dan Denmark telah 
memiliki program-program kesejahteraan sosial, meskipun 
dalam kadar yang moderat. Namun, memasuki dekade 1960-
an, terjadi radikalisasi di dalam tubuh partai yang berhaluan 
sosial-demokrat menjadi lebih condong ke arah kiri.

Pada saat itulah program-program kesejahteraan di Swedia 
dan Denmark, yang tadinya hanya berskala moderat, mulai 
berkembang menjadi lebih luas. Bukan itu saja, peran dan 
intervensi negara di bidang ekonomi juga diperbesar. 
Akibatnya, perekonomian Swedia yang tadinya berjalan atas 
landasan pasar bebas mulai diarahkan menuju sistem ekonomi 
yang terpusat dan terencana ala sosialisme.
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Hal ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. 
Swedia, yang tadinya memiliki pertumbuhan PDB paling 
tinggi, mulai mengalami perlambatan dan menjadi negara 
OECD yang memiliki pertumbuhan paling rendah di era tahun 
1970-an hingga 2000-an. Hal yang sama juga dialami oleh 
Denmark. 

Swedia tadinya merupakan negara paling kaya nomor empat 
di dunia. Tetapi pada tahun 1995 Swedia hanya menjadi negara 
paling kaya nomor 14. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 
antara tahun 1950 hingga tahun 2000, total kumulatif 
penciptaan lapangan kerja sektor privat di Swedia nyaris nol.

Pada tahun 1970, Denmark berada pada posisi nomor 7 negara 
paling kaya, tetapi pada 1980 posisinya turun ke peringkat 10. 
Penetapan pajak yang terlampau tinggi juga pada akhirnya 
mempengaruhi standar kehidupan masyarakat Denmark. 
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh think-tank CEPOS 
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mengungkapkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga 
di Denmark turun dari peringkat 6 dunia pada tahun 1970 
menjadi peringkat 14 pada tahun 2011.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa peralihan dari kebijakan 
pro-pasar kepada kebijakan welfare state justru menyebabkan 
perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi Denmark dan 
Swedia.

Sejak saat itu, Denmark dan Swedia mulai belajar dari kesalahan 
di masa lalu. Memasuki dekade 2000-an, kedua negara ini 
melakukan reformasi besar-besaran terhadap berbagai 
program welfare state mereka melalui penerapan deregulasi, 
penurunan pajak, dan privatisasi berbagai pelayanan publik. 
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi kedua negara kembali 
meningkat. Setelah reformasi dan kembali kepada sistem 
perekonomian pasar, Swedia dan Denmark kembali menjadi 
salah satu negara paling makmur di Eropa dan juga dunia.

Maka, sebetulnya kurang tepat jika Bernie Sanders menyebut 
negara-negara Skandinavia sebagai negara-negara sosialis. 
Lebih keliru lagi apabila Tuan Sanders ingin meniru kesuksesan 
negara-negara Skandinavia melalui kebijakan-kebijakan 
welfare state mereka, yang justru sempat membawa stagnasi 
dan kemunduran laju perekonomian.

Jika ingin meniru kesuksesan negara-negara Skandinavia, 
maka tirulah kebijakan-kebijakan yang sejak awal membuat 
mereka menjadi negara yang makmur. Untuk itu, kita mesti 
melihat pada periode akhir abad ke-19 hingga pertengahan 
abad ke-20. Pada masa-masa itu, negara-negara Skandinavia 
memulai langkah awal perubahan mereka dari negara agraris 
yang miskin menjadi masyarakat industri yang makmur. 
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Kuncinya: kebijakan ekonomi pro-pasar yang mendorong 
pada kompetisi dan entrepreneurship yang sehat.

Kebijakan Kesejahteraan yang Justru  
Merugikan Imigran
Para pendukung sistem sosial demokrat, khususnya pengagum 
negara-negara Nordik (Negara Skandinavia, beserta Finlandia 
dan Islandia) juga perlu membaca ‘Debunking Utopia’. Dalam 
buku tersebut, Nima Sanandaji mengajak para pengagum 
kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordik untuk 
melihat lebih dalam tentang dampak tidak terlihat dari suatu 
kebijakan plus pentingnya konteks, seperti kebudayaan, yang 
mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan. 

Nima mengaitkan argumennya soal mitos sosialisme di 
negara-negara Nordik dengan kritiknya terhadap obsesi para 
pengagum kebijakan negara-negara Nordik, terutama para 
pengagum di Amerika Serikat, khususnya di konteks pemilihan 
presiden tahun 2016 lalu. Nima dengan cerdas mengangkat 
beberapa topik yang relevan untuk mengutarakan kritiknya 
tersebut.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pentingnya 
membandingkan apple-to-apple antar negara; memahami 
implementasi pajak dan adanya ‘pajak tersembunyi’ yang 
tidak disadari wajib pajak di negara-negara Nordik; serta 
kebijakan kesejahteraan yang memperangkap karena me-
nurunkan insentif untuk bekerja, menghambat produktivitas, 
dan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan 
pemerintah. Lebih jauh dan yang sangat penting, Nima 
menekankan pentingnya mengetahui konteks kebijakan di 
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negara-negara Nordik, khususnya sejarah, budaya, dan 
karakter individu serta masyarakatnya.

Budaya dan karakter masyarakat Skandinavia yang unik 
tersebutlah yang memungkinkan kebijakan kesejahteraan 
berjalan dengan baik, meskipun Nima juga memberikan 
contoh kegagalan kebijakan sosial demokrat yang diterapkan 
lewat pajak yang sangat tinggi, dominasi sektor publik, 
kekuatan serikat pekerja dalam menentukan gaji, dan kebijakan 
kesejahteraan yang berlebihan. Negara-negara Nordik pun 
akhirnya belajar dari pengalaman dengan mengarahkan 
orientasi kebijakannya ke pasar bebas yang mendorong 
kemandirian masyarakatnya lewat insentif untuk bekerja, 
terutama dengan kombinasi budaya dan karakternya yang 
menjadi pengecualian.

Salah satu bagian yang menarik terkait perbandingan antara 
‘American Dream’ dan ‘Nordic Shangri-La’ adalah soal 
bagaimana kebijakan kesejahteraan yang berlebihan 
menghambat kemajuan dan/atau kehidupan yang lebih baik 
untuk para imigran. Kombinasi kebijakan kesejahteraan yang 
berlebihan, pajak yang sangat tinggi, dan pasar tenaga kerja 
yang sangat dipengaruhi oleh serikat pekerja secara langsung 
maupun tidak langsung telah membatasi kesempatan bekerja 
para imigran dan membawa mereka dalam jebakan 
kesejahteraan.

Dampak buruk yang timbul akibat kondisi tersebut adalah 
masalah kriminalitas dan kemiskinan terutama di kota-kota 
yang menerima banyak imigran. Pada akhirnya, pemerintah 
negara-negara Nordik juga sadar betapa peliknya isu imigran 
dan betapa menantangnya kebijakan untuk membuka pintu 
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yang lebih luas untuk para imigran dengan kebijakan 
kesejahteraan yang ada.

Pengalaman pribadi Nima yang berasal dari keluarga imigran 
juga membuat argumennya terkait isu imigran di negara-
negara Nordik menjadi kuat dan relevan. Di sini, Nima ingin 
menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan berhasil di 
negara-negara Nordik terutama untuk masyarakatnya yang 
homogen dan memiliki budaya yang unik seperti tanggung 
jawab individu yang tinggi terhadap diri dan keluarga, kerja 
sama, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta kerja keras. 

Bukan berarti Nima keberatan apabila ada yang mengagumi 
negara-negara Nordik dengan kebijakan kesejahteraannya. 
Justru Nima mengajak para pengagum negara-negara Nordik 
untuk memahami konteks keberhasilan dan keterbatasan 
kebijakan kesejahteraan di negara-negara Nordik yang telah 
mengalami proses waktu dan pembelajaran dari kegagalan 
dan dampak tak terlihat kebijakan kesejahteraan (The Third 
Way Socialism).

Lewat buku ini pula, Nima ingin menguak keterbatasan 
kebijakan kesejahteraan dan perubahan signifikan yang 
berorientasi pasar yang terjadi di negara-negara Nordik. 
Dengan kata lain, dalam kalimat Nima, “The welfare states can 
through welfare dependency create large obstacles for the poor. 
This is why the Nordic countries, for all their benefits, are 
offering fewer opportunities for immigrants to climb the social 
ladder compared to in America.” (p. 192)

Kebijakan ‘Third Way democratic socialism’ telah mengurangi 
kinerja ekonomi di negara-negara Nordik. Peraturan pasar 
tenaga kerja yang sangat dipengaruhi serikat pekerja dan 
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kebijakan kesejahteraan yang terlalu murah hati telah 
menghambat pembukaan lapangan kerja dan menciptakan 
ketergantungan berkepanjangan terhadap pemerintah. Nima 
intinya mengingatkan tidak ada sistem yang sempurna dan 
utopis terkait kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan 
kesejahteraan yang diterapkan negara-negara Nordik.

Konsekuensi Tak Terlihat Terhadap  
Pemberdayaan Perempuan
Dalam bukunya yang lain, “The Nordic Gender Equality 
Paradox” Nima Sanandaji mengupas kritiknya tentang 
konsekuensi tak terlihat terhadap pemberdayaan perempuan.

Di satu sisi, Nima mengapresiasi dan mengakui dampak 
kebijakan welfare state dan affirmative action dalam men-
dorong kiprah perempuan. Kebijakan welfare state telah 
menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan yang 
didukung dengan beragam jasa terkait kebutuhan keluarga. 
Lewat kebijakan tersebut, negara-negara Nordik memiliki 
tingkat tenaga kerja perempuan yang tinggi, apalagi dengan 
kebijakan penyediaan penitipan anak yang memungkinkan 
kedua orang tua bekerja, plus sejarah dan nilai-nilai gender 
equality yang luar biasa.

Namun, tingginya representasi dan partisipasi perempuan 
tersebut hanya terjadi di sektor publik, yang memang dominan 
di negara-negara Nordik. Inilah paradoks gender equality yang 
diulas oleh Nima lewat penjelasan sejarah dan kebijakan 
publik di negara-negara Nordik. 

Misalnya, terkait sektor bisnis, proporsi perempuan di level 
manajer, eksekutif dan pemilih bisnis ternyata rendah, bahkan 
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dibandingkan dengan negara-negara Baltik yang bertetangga, 
negara-negara Anglo-Saxon, termasuk Amerika Serikat. Data 
dari Grant Thornton (2013) yang digunakan dalam buku ini, 
menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi 
manajemen senior di negara-negara Nordik: Swedia (27%), 
Denmark (23%), dan Norwegia (22%). Persentase ini lebih 
rendah dari negara-negara Nordik lainnya seperti Islandia 
(33%) dan Finlandia (32%); negara-negara Baltik seperti Latvia 
(43%), Estonia (40%), dan Lithuania (40%); juga negara-negara 
lain seperti Jerman (31%), Yunani (30%), Belgia (28%), dan 
Perancis (26%).

Argumen Nima mengacu pada beberapa hasil penelitian 
mengenai kebijakan welfare state dan partisipasi perempuan 
di sektor bisnis, mengkritisi dampak tidak terlihat atau yang 
tidak dimaksudkan demikian dari kebijakan welfare state. 
Pertama, kebijakan welfare state dengan sistem pajak yang 
tinggi membuat mahalnya untuk membeli jasa. Hal ini 
mendorong perempuan di negara-negara Nordic untuk 
memilih bekerja paruh waktu dan mengurus rumah tangganya. 
Akibatnya? Aktualisasi potensi perempuan dan upaya 
perempuan untuk mencapai posisi puncak di sektor bisnis 
menjadi terbatas. Kedua, kombinasi pajak yang tinggi dan 
sistem yang murah hati mendorong perempuan untuk bekerja 
paruh waktu.

Ketiga, kebijakan untuk orang tua berdasarkan bayaran yang 
besar untuk tinggal di rumah menjaga anak juga menjadi 
penghalang untuk mencapai posisi puncak karena keterbatasan 
waktu yang diinvestasikan untuk bekerja. Keempat, monopoli/
oligopoli sektor publik di sektor yang didominasi perempuan 
(kesehatan, pendidikan, pelayanan untuk lansia) juga 
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mengurangi kesempatan perempuan untuk berkiprah di 
sektor tersebut. Kelima, situasi tersebut dan penetapan gaji 
oleh serikat pekerja juga telah membuat kerja keras dan 
investasi individu di sektor pendidikan mendapatkan 
penghargaan terbatas. Keenam, jaminan keamanan sosial 
menguntungkan pekerja dan membebani pemberi tenaga 
kerja. Hal ini mengurangi insentif untuk menjadi pengusaha, 
terutama perempuan, karena ketergantungan pada bantuan 
yang diberikan lewat jaminan tersebut.

Bahaya Intervensi Pemerintah yang Berlebihan
Hal lain yang menarik diangkat oleh Nima adalah bahwa 
intervensi pemerintah lewat kebijakan afirmasi tidak serta-
merta mendorong representasi dan partisipasi perempuan 
dalam sektor bisnis. Apalagi dengan tetap mempertahankan 
kebijakan welfare state dan pajak yang tinggi. Salah satu 
contoh yang diangkat dalam buku ini adalah kebijakan 
Norwegia pada tahun 2006 untuk mewajibkan 40% kuota 
perempuan di posisi puncak perusahaan publik. Yang terjadi 
adalah, bahkan setelah 8 tahun diterapkan, tidak ada satupun 
perempuan di posisi puncak eksekutif di 60 perusahaan teratas 
di Norwegia (Nordic Labour Journal, 2015). Bahkan dari 500 
perusahaan yang menjadi target, 100 di antaranya mengganti 
struktur kepemilikan untuk menghindari kewajiban tersebut.

Selain itu, kenyataannya, hanya perempuan di kelompok elit 
yang diuntungkan oleh kebijakan ini, mengingat aksesnya ke 
kekuasaan. Keberadaan perempuan di jajaran kepemimpinan 
perusahaan tidak serta-merta memperbaiki kinerja perusahaan 
dan gaji pekerja perempuan lainnya. Poin ini khususnya 
menarik untuk diangkat terutama jika dikaitkan dengan 
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perspektif feminis yang menekankan soal interseksionalitas 
dan relasi kuasa dalam mengkaji gender equality dan 
pengalaman perempuan. Sayangnya, Nima tidak terlalu 
banyak membahas hal ini, terutama dari suara perempuan di 
negara-negara Nordik.

Akan lebih menarik jika persepsi perempuan Nordik terhadap 
kebijakan welfare state ini juga dielaborasi untuk memahami 
pengalaman, ide, dan ekspektasi mereka, terutama ketika 
berbicara tentang gender equality. Selain itu, suara NGO 
perempuan yang cenderung sosialis juga menarik untuk 
dimasukkan untuk memahami konteks masyarakat sipil dan 
aktivisme di negara-negara Nordik. Terlebih, bagaimana posisi 
dan suara mereka melihat paradoks kebijakan welfare state 
dan dampaknya terhadap kiprah perempuan di sektor bisnis.

Argumen Nima dalam buku ini juga mengingatkan pada 
argumen Frederic Bastiat soal ‘unseen consequences’ 
(‘konsekuensi yang tidak terlihat’) atau ‘unintended 
consequences’ (‘konsekuensi yang tidak diniatkan’) dari suatu 
kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya sebatas 
argumen sempit soal satu sasaran kebijakan, misalnya soal 
afirmasi, tapi di sisi lain gagal melihat konteks yang lebih 
besar. Misalnya, sistem pajak, kebijakan welfare state, peran 
sektor swasta, konteks lokal (budaya, sistem kekeluargaan), 
dan sebagainya. Nima berargumen bahwa kebijakan welfare 
state di negara-negara Nordik memang mendorong partisipasi 
perempuan yang sangat signifikan di sektor publik, karena 
tidak lepas dari betapa dominannya peran sektor publik di 
negara-negara tersebut. Terkait dengan hal itu, data dari 
Eurostat menunjukkan 77% perempuan bekerja di Swedia (The 
Guardian, 2015).
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Di sisi lain, kebijakan welfare state di negara-negara Nordik 
ternyata juga menyebabkan rendahnya persentase pengusaha 
perempuan. Tingginya pajak membuat mahalnya memenuhi 
jasa untuk kebutuhan personal, di mana kebijakan welfare 
state secara sistematik telah mengurangi kesempatan 
perempuan untuk bergerak di sektor yang didominasi oleh 
pengusaha perempuan (jasa personal, kesehatan dan kerja 
sosial, dan pendidikan), karena monopoli publik.

Namun, kebijakan welfare state dan afirmasi ternyata tidak 
‘bergigi’ ketika melihat realita partisipasi dan representasi 
perempuan di sektor bisnis, apalagi di level top manajerial. Di 
sinilah, Nima memasukkan komparasi negara-negara Nordik 
dengan negara-negara Baltik, juga negara di Atlantik dan di 
Eropa lainnya, dengan menunjukkan beberapa faktor seperti 
budaya, sistem ekonomi, nilai, dan latar belakang sejarah. 
Hasilnya memang mengejutkan, apalagi mengingat negara-
negara Nordik sudah lama terkenal sebagai contoh terbaik 
untuk urusan ‘gender equality’. Ternyata, glass ceiling bisa 
diatasi di satu sisi (sektor publik), tapi di sisi lain menyisakan 
dampak yang tidak dimaksudkan atau tidak terlihat, yang 
menghambat representasi dan partisipasi perempuan dalam 
sektor bisnis.

Pentingnya Market-oriented Feminism  
untuk Gender Equality
Yang jelas, pesan Nima yang menarik dan dapat ditangkap 
adalah sejalan dengan prinsip libertarianisme soal pentingnya 
small government, pajak yang rendah, dan less of government 
intervention. Pesan lain Nima lainnya yang menurut saya 
harusnya muncul di awal pengenalan buku ini adalah 
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bagaimana seharusnya contoh terbaik tidak ditelan bulat-
bulat begitu saja dari suatu negara dan justru harus belajar 
dari kegagalan atau hal lain yang tidak bekerja di negara 
tersebut.

Argumen Nima sendiri menurut saya sangat sejalan dengan 
pendekatan ‘Gender and Development’ yang tidak lagi 
mempertanyakan soal ‘di mana perempuan’, tapi juga 
bagaimana perempuan diperlakukan dan upaya bersama 
untuk mendorong transformasi sosial, sehingga perempuan 
dapat berperan secara lebih bermakna dalam berbagai bidang, 
termasuk di sektor bisnis. Kebijakan welfare state tentu tidak 
seratus persen jelek dan salah, namun sangat penting untuk 
berhati-hati melihat dampak tak terlihat dari kebijakan 
tersebut, terutama terhadap pemberdayaan, partisipasi, dan 
kiprah perempuan di sektor lain.

Yang terjadi di negara-negara Nordik adalah kebijakan welfare 
state dan pajak yang tinggi ternyata berdampak serius 
terhadap partisipasi dan representasi perempuan dalam dunia 
bisnis, yang padahal tidak dimaksudkan untuk itu mengingat 
reputasi negara-negara Nordik soal gender equality. Beberapa 
contoh kebijakan tersebut adalah sistem cuti yang murah hati 
seperti di Swedia, 14 bulan dan tetap dibayar penuh untuk 
pasangan yang baru menjadi orang tua; kebijakan afirmasi di 
Norwegia di jajaran pimpinan di sektor bisnis, monopoli publik 
di sektor jasa yang kebanyakan pekerjanya adalah perempuan, 
serta pajak yang tinggi.

Sistem dan kebijakan yang sedemikian, serta kenyataan 
kecenderungan perempuan untuk memilih memprioritaskan 
keluarga, membuat perempuan di negara-negara Nordik 
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memilih untuk bekerja paruh waktu dan tidak terdorong untuk 
bergerak di sektor bisnis apalagi menggapai posisi puncak 
manajerial. Ini pula yang membuat para intelektual 
menyimpulkan kegagalan kebijakan egalitarian di negara-
negara Nordik akibat efek samping yang tidak diinginkan 
tersebut.

14. Mengapa Negara Sejahtera, 
Mengapa Negara Gagal

Djohan Rady

Sangat sulit untuk dibantah bahwa saat ini kita hidup di masa-
masa keemasan peradaban manusia. Dibandingkan dengan 
dua atau tiga ratus tahun yang lalu, saat ini kita hidup di jaman 
di mana tingkat kesejahteraan berada di titik paling tinggi.

Jika anda lahir di jaman dulu, katakanlah tahun 1000–1500 
Masehi, kemunginan besar anda akan lahir dalam kondisi 
miskin: makanan sulit didapat dengan menu yang tidak 
beragam, pakaian lengkap berbahan katun merupakan barang 
mewah yang hanya dimiliki para bangsawan, dan rumah anda 
hanya terdiri dari bahan-bahan non-permanen tanpa lantai 
ataupun atap yang kokoh.

Di masa itu, angka harapan hidup anda hanya akan mencapai 
usia 40-50 tahun. Belum ada vaksin yang dapat mencegah 
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anda dari penyakit berat seperti cacar, polio, malaria, kaki 
gajah, atau penyakit kuning. Tidak ada jaminan sosial, lapangan 
pekerjaan terbatas, dan akses pendidikan merupakan privilese.

Semua itu tiba-tiba berubah memasuki abad ke-19. 
Kemakmuran secara perlahan menjadi “norma”. Orang-orang 
mulai bisa menikmati hal-hal yang tadinya hanya dapat 
dinikmati oleh kelompok elit. Saat ini, orang-orang yang 
masuk dalam kategori “miskin” setidaknya akan memiliki 
berbagai kebutuhan dasar: makan tiga kali sehari, pakaian 
bersih, tempat tinggal layak, air bersih, akses pendidikan, dan 
jaminan kesehatan.

Tentu saja kita masih bisa melihat berbagai kondisi kemiskinan 
yang ekstrem. Tetapi, kemiskinan semacam itu yang dulunya 
dianggap lumrah, sekarang justru dianggap sebagai anomali. 
Dulu filsuf-filsuf bertanya “apa sebab-sebab kemakmuran?” 
karena kemakmuran begitu langka. Sekarang para ahli 
ekonomi dan politik justru bertanya “apa sebab-sebab 
kemiskinan?”

Perubahan dari kemiskinan menjadi kemakmuran ini bukan 
fenomena biasa. Beberapa orang bahkan menyebutnya 
sebagai mukjizat karena peningkatannya mencapai hingga 
100 bahkan 200 kali lipat dari sebelumnya. Hal itu tergambar 
pada grafik berikut:
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Grafik di atas dikenal sebagai “stik hoki kesejahteraan manusia” 
(the hockey stick of human prosperity) karena bentuk grafiknya 
yang mirip stik yang digunakan dalam olah raga hoki. 
Sebagaimana bisa dilihat pada grafik di atas, selama ratusan, 
bahkan ribuan tahun manusia hidup dalam kemiskinan yang 
stagnan, namun tiba-tiba kesejahteraan manusia melesat 
memasuki abad ke-19.

Salah satu faktor terjadinya “mukjizat” ini, tentu saja, adalah 
Revolusi Industri. Penemuan mesin-mesin industri secara 
efektif mendorong output dan efisiensi produksi. Berkat 
Revolusi Industri, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
manusia mengalami keberlebihan produksi.

Tetapi ada aspek lain yang lebih signifikan selain output 
produksi. Jika kita perhatikan, ada perbedaan mencolok antara 
moda kehidupan orang-orang zaman dulu dengan saat ini, 
yakni soal diversifikasi dan spesialisasi peran sosial.
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Orang-orang zaman dulu memproduksi semua kebutuhan 
mereka secara mandiri dan dari nol. Jika ingin mendapatkan 
makanan, mereka harus menanam, memanen, dan mengolah 
sendiri bahan-bahan yang mereka perlukan. Jika ingin memiliki 
baju, mereka menenun dan menjahitnya sendiri. Diversifikasi 
dan spesialisasi bidang pekerjaan hanya berlaku di dalam 
lingkup rumah tangga.

Saat ini, kita hidup di zaman di mana diversifikasi dan 
spesialisasi adalah kunci. Satu individu hanya perlu fokus 
bekerja pada satu bidang tertentu, selebihnya diserahkan 
pada mekanisme pasar dan perdagangan bebas. Hal ini 
membuat hidup menjadi lebih efisien dan, pada gilirannya, 
akan meningkatkan kemakmuran.

Coba anda perhatikan: dalam sehari ada berapa banyak 
barang atau jasa yang anda konsumsi? Ketika bangun pagi, 
anda bergegas untuk mandi. Di dalam kamar mandi, anda 
mengkonsumsi begitu banyak barang: sabun, sampo, pasta 
gigi, sikat gigi, handuk, dan, tentu saja, air bersih. Selesai 
mandi, anda menikmati sepiring nasi goreng, telur, dan 
secangkir kopi. Mungkin sambil baca koran atau menonton 
berita di TV.

Untuk aktivitas di pagi hari saja, anda sudah berinteraksi 
dengan begitu banyak barang. Pernahkah anda berpikir dari 
mana semua barang-barang itu berasal dan mengapa anda 
bisa mendapatkannya dengan mudah?

Satu hal yang pasti: barang-barang itu tidak dibuat oleh satu 
orang belaka. Secangkir kopi yang anda minum harus melalui 
berbagai fase produksi dan campur tangan puluhan atau 
bahkan mungkin ratusan pekerja dari berbagai divisi: mulai 
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dari petani kopi, pengepul biji kopi, pekerja pabrik, desainer 
produk, pemasar, hingga distributor.

Laptop atau smartphone yang sedang anda gunakan saat ini 
pun juga sama. Komponen-komponen laptop anda tidak 
diproduksi oleh satu perusahaan dan segelintir pekerja belaka. 
Layarnya mungkin berasal dari sebuah perusahaan di Korea 
Selatan, motherboard-nya berasal dari Taiwan, dan peranti 
lunaknya didesain oleh orang-orang di California.

Diversifikasi produksi semacam ini membuat proses produksi 
menjadi lebih efisien dan menekan ongkos produksi. Hasilnya: 
mesin komputer yang dua puluh tahun lalu masih dianggap 
barang mewah sekarang bisa dimiliki oleh pelajar sekolah 
menengah.

Itulah kekuatan diversifikasi dan spesialisasi. Saat ini kita hidup 
di zaman di mana kita hanya perlu mengerjakan satu jenis 
pekerjaan, tetapi kita bisa mendapatkan begitu banyak hal. 
Bandingkan dengan nenek moyang kita zaman dulu yang 
harus memiliki berbagai keahlian dan keterampilan hanya 
untuk sekedar bertahan hidup.

Aspek selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pasar 
bebas. Diversifikasi dan spesialisasi tidak akan berarti apa-apa 
jika hasil kerja dan produksi tidak bisa dipertukarkan secara 
bebas.

Upah saya dari hasil menulis artikel ini tentu tidak akan ada 
nilainya jika tidak bisa saya pertukarkan dengan barang atau 
jasa yang saya butuhkan karena peredaran suplainya dihambat. 
Sama juga: hasil panen para petani beras di Vietnam tidak 
akan berarti banyak jika tidak bisa dijual secara bebas, karena 
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masing-masing negara hanya mau mengkonsumsi beras 
produksi dalam negerinya sendiri. Pertukaran dan perdagangan 
adalah cara paling efektif dan adil bagi umat manusia untuk 
saling melengkapi kebutuhannya masing-masing.

Kesemua aspek ini: Revolusi Industri, diversifikasi, spesialisasi, 
dan pasar bebas, merupakan pemicu utama dari “mukjizat” 
peningkatan kesejahteraan manusia. Saat ini kita telah menjadi 
begitu makmur sampai-sampai ada begitu banyak hal yang 
kita terima sebagai sesuatu yang “sudah semestinya” (taken 
for granted). Kita tidak sadar bahwa pakaian yang kita kenakan, 
tempat tidur yang kita rebahi, serta berbagai jenis bahan 
makanan yang memenuhi kulkas kita, hanya dapat tersedia 
karena aspek-aspek yang sudah disebut di atas.

Maka saya tidak heran jika masih banyak orang yang, atas 
dasar ketidaktahuan, menolak ide-ide mengenai kebebasan 
ekonomi. Mereka menolak pasar bebas dan kompetisi karena 
tidak memahami betapa makmurnya mereka jika dibandingkan 
dengan kehidupan ratusan tahun yang lalu, di mana aktivitas 
produksi dan ekonomi berlangsung secara tribalistik.

Tetapi hukum keras ekonomi akan terus berlaku entah Anda 
setuju dengan pasar bebas atau tidak. Negara-negara akan 
tetap makmur selama mereka membuka diri terhadap 
perdagangan, dan mereka akan tetap miskin jika menutup diri 
dalam nasionalisme sempit. Hukum ekonomi, sebagaimana 
hukum gravitasi, tidak pernah peduli dengan preferensi dan 
ideologi politik kita.

Keputusan terakhirnya ada di tangan kita: mau tetap bersikukuh 
mempertahankan ideologi yang anti-kebebasan ekonomi 
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atau mulai rela menekan ego ideologis kita demi menerima 
kebenaran hukum ekonomi?

Kegagalan Negara Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan akut yang masih menjadi 
tema sentral dalam diskursus ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-
ilmu sosial pada umumnya. Jika dilihat dari perspektif sejarah, 
tingkat kemiskinan di dunia secara rata-rata memang terus 
menurun dibandingkan dengan, misalnya, seratus atau dua 
ratus tahun yang lalu. 

Tetapi, menurut data World Bank dari tahun 2012, masih ada 
sekitar 12,7 persen warga dunia hidup di bawah garis 
kemiskinan. Angka tersebut mungkin terdengar kecil. Tetapi 
jika diterjemahkan ke dalam angka nominal, itu berarti ada 
sekitar 896 juta orang miskin di dunia. Mengapa kemiskinan 
susah diberantas? Apa yang menyebabkan suatu masyarakat 
menjadi miskin?

Ada tiga hipotesa utama yang umum digunakan oleh para 
ilmuwan sosial untuk menjelaskan sebab-sebab kemiskinan. 
Ketiga hipotesa tersebut adalah (1) hipotesa geografis, (2) 
hipotesa kultural, dan (3) hipotesa ketidaktahuan.

Hipotesa geografis menyatakan bahwa penyebab mengapa 
suatu negara lebih miskin daripada negara lainnya adalah 
karena adanya perbedaan kondisi geografis. Para pendukung 
hipotesa ini menyatakan bahwa negara-negara miskin di 
dunia, seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia 
Selatan, menjadi miskin karena kondisi geografi, iklim, dan 
cuaca di negara-negara tersebut tidak kondusif bagi 
penciptaan kemakmuran.
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Hiptesa kedua, hipotesa kultural, menyatakan bahwa 
kemiskinan berhubungan erat dengan kebudayaan yang 
dianut oleh masyarakat bersangkutan. Menurut hipotesa ini, 
miskin atau kayanya suatu masyarakat tergantung dari 
kebudayaan macam apa yang dihidupi oleh orang-orang yang 
ada di dalamnya. Contoh hipotesa kultural yang terkenal 
adalah tesis Max Weber yang menyatakan bahwa kemakmuran 
bangsa Eropa sangat dipengaruhi oleh etika agama Protestan.

Hipotesa ketiga, hipotesa ketidaktahuan, menyatakan bahwa 
kemiskinan muncul akibat para pemimpin suatu negara tidak 
becus atau tidak tahu bagaimana cara membuat masyarakatnya 
menjadi makmur. Menurut hipotesa yang banyak didukung 
oleh para ekonom ini, negara-negara yang miskin adalah 
negara di mana para pemimpin mereka membuat kebijakan 
publik yang buruk, yang tidak mendorong insentif bagi 
terciptanya kondisi ekonomi yang baik dan produktif. Contoh 
mutakhir adalah Venezuela di bawah pemerintahan Hugo 
Chavez dan Maduro. Venezuela sebetulnya negara kaya 
minyak, tapi karena kebijakan ekonomi yang buruk, warga 
Venezuela saat ini hidup dalam keterpurukan ekonomi.

Salah satu buku yang menjelaskan tentang mengapa suatu 
negara bisa menjadi kaya (selain menerapkan sistem pasar) 
adalah Why Nations Fail yang ditulis oleh Daron Acemoglu 
dan James Robinson.33 Buku ini mematahkan ketiga hipotesa 
di atas melalui sebuah contoh sederhana. Di wilayah 
perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, ada sebuah 
kota bernama Nogales. Kota ini terbelah dua oleh sebuah 
pagar pembatas setinggi 15 hingga 18 kaki: di sebelah utara 

33 Daron Acemoglu & James Robinson, Why Nations Fail. (Crown Business, New York, 2012)
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adalah Nogales, Arizona, AS, dan di sebelah selatan adalah 
Nogales, Sonora, Meksiko.

Warga Kota Nogales di AS hidup dengan pendapatan rata-
rata sebesar $30.000 per tahun. Sebagian besar warganya 
berpendidikan tinggi dan anak-anak mereka memiliki akses 
yang luas terhadap pendidikan. Harapan hidup warga Nogales 
di AS tergolong tinggi dan mayoritas dari mereka memiliki 
akses ke Medicare. Layanan publik di kota ini juga lengkap: 
mulai dari listrik, air, telepon, rumah sakit, sekolah, hingga 
jalan raya. Warga Nogales, AS, dapat menikmati hidup mereka 
tanpa harus khawatir akan kehilangan hak dan harta-benda 
mereka secara tidak adil karena sistem hukum benar-benar 
berfungsi dengan baik.

Sebaliknya, orang-orang yang hidup di Nogales, Meksiko, 
hidup dalam kemiskinan: pendapatan tahunan mereka hanya 
sepertiga dari tetangga mereka di sebelah utara pagar, 
mayoritas lelaki dewasa tidak memiliki ijazah SMA, anak-anak 
banyak yang tidak sekolah, dan angka kematian ibu melahirkan 
tergolong tinggi. Warga Nogales di Meksiko tidak memiliki 
banyak fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga tingkat 
harapan hidup mereka pun jauh lebih rendah dari warga 
Nogales di AS. Fasilitas publik juga sama buruknya: jalanan 
rusak, listrik minim, gedung sekolah dan rumah sakit dibangun 
seadanya. Perekonomian tidak berkembang karena membuka 
bisnis di kota ini adalah ide buruk: sewaktu-waktu toko anda 
bisa menjadi sasaran pemerasan, perampasan, atau tindakan 
vandalisme lain.

Mengapa kondisi kehidupan kedua kota ini begitu jauh 
berbeda? Jawabannya tentu bukan sekedar perbedaan kondisi 
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geografis, kebudayaan, atau ketidakbecusan para pejabat 
negara. Ingat, kedua wilayah tersebut hanya dibatasi oleh 
sebuah pagar setinggi 18 kaki. Kedua wilayah memiliki kondisi 
geografi yang sama, iklim yang sama, dan diisi oleh orang-
orang yang relatif memiliki akar kebudayaan yang sama. Dan 
di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang, kita juga 
bisa menjamin bahwa jabatan publik di Meksiko diisi oleh 
orang-orang yang tahu betul kebijakan ekonomi apa yang 
paling baik bagi rakyatnya. Lalu apa yang membedakan 
keduanya?

Menurut buku Why Nations Fail, jawabannya ada pada institusi 
politik. Kota Nogales di AS dan Kota Nogales di Meksiko 
berada di bawah rezim politik yang berbeda. Itulah sebabnya 
mengapa kondisi ekonomi kedua wilayah tersebut juga 
berbeda. Nogales di AS menjadi kota makmur karena 
pemerintah mereka membangun sebuah institusi politik yang 
menjamin hak dan kebebasan semua individu. Sebaliknya, 
Kota Nogales di Meksiko menjadi miskin karena institusi politik 
di negara tersebut dipakai untuk melindungi kekayaan 
segelintir kecil kelompok elit.

Di dalam buku Why Nations Fail, institusi politik yang mem-
bawa kemakmuran disebut sebagai institusi yang inklusif, 
sedangkan institusi yang membawa kemiskinan disebut 
institusi yang ekstraktif. Ciri-ciri paling mencolok dari institusi 
yang inklusif adalah adanya jaminan negara terhadap hak-hak 
dan kebebasan individu. Dengan adanya kebebasan, masing-
masing individu di dalam masyarakat memiliki insentif untuk 
bekerja dan berproduksi menciptakan kemakmuran. 
Sebaliknya, di negara yang ekstraktif, masyarakat justru 
mendapatkan disinsentif untuk bekerja dan berproduksi. Di 
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dalam masyarakat semacam itu, tidak ada jaminan bahwa 
suatu hari hasil jerih-payah masyarakat akan dirampas 
semena-mena oleh pemerintah dan kelompok elit.

Tesis mengenai institusi politik sebagai faktor penyebab 
kemakmuran/kemiskinan ini mengimplikasikan bahwa buku 
Why Nations Fail sebetulnya separuh setuju dengan hipotesa 
ketidaktahuan. Hanya saja, Why Nations Fail melangkah lebih 
jauh: kemiskinan/kemakmuran suatu masyarakat memang 
sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang 
diterapkan, tetapi patut diingat bahwa bentuk dan isi kebijakan 
ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh institusi politik 
di dalamnya. Kebijakan ekonomi yang baik (bebas dan terbuka) 
hanya dapat bertahan jika ditopang oleh institusi yang bebas 
dan terbuka pula. Sebaliknya, ekonomi yang inklusif tidak 
akan pernah awet dalam masyarakat yang memiliki institusi 
politik yang cenderung curang dan ekstraktif.

Hipotesa yang dibawa buku ini berlaku universal. Kisah 
Nogales hanya merupakan miniatur belaka. Kita bisa melihat 
logika yang sama bekerja pada skala yang lebih besar. 
Perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman 
Barat dan Jerman Timur, AS dan Kuba, Eropa Barat dan Eropa 
Timur, benua Afrika dan Eropa, dan seterusnya dan seterusnya.

Tesis yang dibawa oleh buku Why Nations Fail memang 
sederhana, tetapi, sesuai dengan prinsip occam’s razor, 
penjelasan sederhana justru biasanya yang paling kuat. Buku 
ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua (khususnya para 
ekonom), yang kerap gagal melihat signifikansi pengaruh 
dimensi politik terhadap wajah kebijakan perekonomian suatu 
bangsa.
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Sehabis membaca buku ini, kita akan terdorong untuk 
berkontemplasi tentang kondisi negeri sendiri. Apakah 
Indonesia sudah memiliki institusi politik yang inklusif atau 
justru ekstraktif? Jangan-jangan kita masih menjadi negara 
berkembang karena institusi politik kita bersifat ekstraktif? 
Fakta-fakta yang ada memang mengindikasikan demikian, 
seperti tingginya angka korupsi, menjamurnya praktek kartel 
dan monopoli, sikap anti-impor demi impian sesat mengenai 
‘kedaulatan’ dan ‘swasembada’, pungutan liar, dan lobi 
kebijakan adalah keseharian politik kita.

Bangsa ini masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk 
membuat institusi politiknya menjadi lebih inklusif.
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KRITIK ATAS SOSIALISME 
DAN EKONOMI KOLEKTIF

15. Marxisme:  
Narasi Ideologis  
Yang Tak Faktual

Djohan Rady

Rasa-rasanya tidak ada ideologi yang lebih populer daripada 
Marxisme. Meski sudah gagal berkali-kali dan nyaris mati, 
ideologi ini masih banyak dianut dan diperbincangkan dengan 
antusiasme yang tidak surut.

Hal ini bisa dimaklumi. Terlepas dari segala kontroversi yang 
melingkupi Marxisme, ideologi ini memang bersinggungan 
langsung dengan persoalan-persoalan etis yang paling 
primordial dari kemanusiaan, yakni soal keadilan, kesetaraan, 
dan emansipasi. Status ideologi ini sebagai ideologi perlawanan 
juga memberikan semacam nuansa romantisisme perjuangan 
dan heroisme. 

Mungkin itulah alasan mengapa Marxisme bisa sangat 
appealing bagi anak-anak muda dan orang-orang yang baru 
tertarik belajar filsafat. Saya selalu ingat sebuah lelucon lawas: 
“Jika pada usia 20 anda tidak menjadi Marxis, itu tandanya 
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anda tidak punya hati. Tapi jika sampai usia 30 anda masih 
Marxis, itu tandanya anda tidak punya otak”. Memang, rasa-
rasanya kurang afdhol jika di masa-masa mudanya seseorang 
tidak pernah menjadi “Marxis” yang doyan protes dan 
memberontak dari segala bentuk otoritas dan situasi 
ketidakadilan.

Namun saya pribadi tidak pernah merasa sreg dengan ideologi 
Marxisme. Sejak pertama kali “berkenalan” lewat The 
Communist Manifesto, saya sudah merasa bahwa ada yang 
kurang beres dengan logika Karl Marx dalam memandang 
realitas sosial. Jangan salah: saya menilai Marx sebagai seorang 
ekonom yang jeli. Teori surplus value saya anggap sebagai 
sebuah sumbangan besar terhadap pemahaman kita mengenai 
kapitalisme secara umum. Namun, saya punya keberatan yang 
tidak bisa ditawar-tawar terhadap prinsip-prinsip dasar yang 
menjadi pilar ideologi Marxisme.

Sebelum saya jabarkan keberatan saya, ada baiknya kita kaji 
sedikit prinsip-prinsip dan logika dasar dari filsafat Marxisme. 
Dari situ baru saya akan jelaskan alasannya.

Marxisme adalah sebuah ideologi yang kompleks dan 
komprehensif. Objek kajian ideologi ini adalah moda produksi 
di dalam sistem kapitalisme, dan Marx menilai bahwa moda 
produksi ekonomi mempengaruhi keseluruhan moda hidup 
bermasyarakat, mulai dari politik, pendidikan, seni, budaya, 
hingga agama.

Sejak awal, Marx adalah seorang Hegelian. Sebagaimana 
Hegel, Marx percaya bahwa subjek secara aktif membentuk 
realitas di sekitarnya melalui kontradiksi dan dialektika. 
Namun, sebagaimana Feurbach, Marx menolak idealisme 
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Hegel sambil menyatakan bahwa dialektika sejarah bersifat 
konkret dan memiliki basis material. Dan bagi Marx, basis 
material dari dialektika sejarah peradaban manusia terletak 
pada relasi antagonistik antara kelas-kelas sosial.34 “Sejarah 
peradaban manusia adalah sejarah perjuangan kelas,” kata 
Marx dan Engels di The Communist Manifesto.

Di era industri kapitalistik, menurut Marx, kelas-kelas sosial 
yang saling berhadapan adalah antara kelas borjuis dan kelas 
proletar. Kaum borjuis adalah kelas pemilik modal, yakni 
orang-orang yang memiliki alat-alat produksi secara privat. 
Sedangkan kaum proletar adalah kelas pekerja yang menjual 
waktu dan tenaga mereka untuk bekerja menjalankan skema 
produksi yang dikuasai oleh kaum borjuis.

Marx menilai, melalui teori surplus value, struktur sosial yang 
ada di dalam masyarakat kapitalistik semacam itu sebagai 
struktur masyarakat yang tidak adil. Secara struktural, kelas 
borjuis di dalam masyarakat kapitalisme akan selalu 
“mengeksploitasi” para pekerja demi “nilai-lebih” dan 
akumulasi profit. Oleh sebab itu, menurut Marx, sistem 
kapitalisme adalah sebuah moda ekonomi dan sistem sosial 
yang “eksploitatif”.

Tepat pada poin inilah saya keberatan dengan Marxisme, 
karena terma “eksploitasi” yang dipakai Marx lebih merupakan 
penilaian etis ketimbang observasi empiris. Menurut saya, 
penggunaan kata “eksploitasi” di dalam seluruh bangunan 
filsafat Marxisme bersifat problematis karena kata tersebut 
menunjukkan betapa Marxisme sebetulnya adalah sebuah 

34 Karl Marx & Friedrich Engels, The Communist Manifesto. (Penguin Books, London,). Hlmn. 2
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narasi ideologis ketimbang sebuah kajian sosial yang memiliki 
basis material-empiris.

Mari ambil contoh para buruh di pabrik-pabrik. Mereka 
bekerja di lingkungan kerja yang tidak sehat, kerja monoton, 
dan digaji kecil. Apakah mereka sedang dieksploitasi? 
Tergantung. Saya bisa saja bilang bahwa para buruh ini bekerja 
di pabrik justru mendapat batu loncatan untuk membawa 
keturunan mereka keluar dari garis kemiskinan, karena kondisi 
mereka akan jauh lebih buruk jika tidak bekerja di pabrik. 
Contohnya di Bangladesh: dari tahun 2000 hingga 2010 jumlah 
orang miskin turun dari 63 juta menjadi 47 juta. Faktor 
utamanya? Labor income. (http://bit.ly/20OanV9, http://bit.
ly/1q9c9jx). Hal yang sama juga terjadi di Kamboja (http://bit.
ly/1hdZ0R5).

Saya tidak sedang ingin menyangkal fakta bahwa hidup 
menjadi buruh itu tidak enak dan eksploitasi (dalam berbagai 
bentuk) terjadi di mana-mana. Tapi apa betul setiap eksploitasi 
terjadi akibat struktur masyarakat kapitalisme? Bagaimana jika 
ada contoh seperti Bangladesh dan Kamboja di atas? 

Jika kita punya persepsi bahwa ‘capitalism is evil’, kita pasti 
akan mengatakan bahwa buruh-buruh di negara dunia ketiga 
sedang dieksploitasi. Tapi jika kita menganut paham economic 
developmentalism, kita bisa saja mengatakan bahwa buruh-
buruh itu justru sedang diberikan batu loncatan untuk keluar 
dari garis kemiskinan (betapapun tidak ideal kondisi faktual 
yang mereka hadapi). Fenomena “eksploitasi” pada kasus ini 
sangat bergantung persepsi dan subjektivitas kita masing-
masing.
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Inilah kenapa saya menganggap tema “eksploitasi” di dalam 
filsafat Marxisme bukan sebagai sebuah assessment terhadap 
fakta, tetapi sebagai sebuah narasi. Akibatnya, seberapa 
banyak pun bukti-bukti positif mengenai kapitalisme yang 
kita berikan, para Marxis akan dengan mudah menyangkalnya 
dengan menggunakan narasi eksploitasi yang sama.

Sampai di sini para marxist tentu akan menyangkal keberatan 
saya. Mereka akan mengatakan bahwa eksploitasi di dalam 
sistem kapitalisme adalah riil, memiliki basis material, serta 
berdasarkan logika ekonomi yang rigoris. Kemudian mereka 
akan memberikan contoh klasik mengenai proses produksi 
sepatu: seorang pekerja di pabrik sepatu bekerja dengan gaji 
Rp50.000 per delapan jam. Setelah bekerja selama empat jam, 
si pekerja dapat menghasilkan sepasang sepatu senilai 
Rp200.000 yang terdiri dari Rp130.000 bahan baku, Rp20.000 
untuk depresiasi mesin dan ongkos lain-lain, dan Rp50.000 
untuk gaji si pekerja.

Berdasarkan hitung-hitungan tersebut, si pemilik pabrik 
sebetulnya sudah berhasil balik modal hanya dengan 
mempekerjakan si pekerja selama empat jam. Tapi tentu si 
pemilik pabrik juga harus mendapatkan profit, sehingga ia 
harus mempekerjakan si pekerja melebihi kapasitas kerja satu 
kali gaji, yakni delapan jam. Maka, pada empat jam proses 
pembuatan sepatu berikutnya, seluruh nilai produksi harus 
menjadi milik si pemilik pabrik sebagai profit. Artinya, ada 
sejumlah jam kerja yang tidak dibayar oleh si pemilik pabrik 
kepada si pekerja.

Nilai kerja yang tak terbayar itulah yang disebut oleh Marx 
sebagai surplus value dan dianggap sebagai sumber eksploitasi 
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pemilik modal terhadap kelas pekerja di dalam sistem 
kapitalisme. Dan surplus value ini bersifat inheren di dalam 
moda produksi kapitalisme karena sudah menjadi sifat dasar 
kapitalisme itu sendiri untuk mengakumulasi profit dari hasil 
kerja orang lain. Inilah bukti bahwa tema “eksploitasi” di dalam 
filsafat Marxisme bukan sekedar narasi etis yang bersifat 
subjektif, melainkan memiliki basis fakta yang bersifat material 
dan empiris, kata para Marxis.

Semua itu betul. Saya tidak menyangkal bahwa di dalam 
sistem kapitalisme selalu ada nilai kerja yang diapropriasi oleh 
para pemilik modal. Pada poin ini, saya mengagumi kejelian 
Marx dalam melihat aspek-aspek “yang tidak terlihat” dari 
sebuah fenomena ekonomi. Teori surplus value adalah bukti 
bahwa Marx merupakan salah satu ekonom paling cerdas di 
dalam sejarah intelektual Eropa.

Tetapi contoh mengenai produksi sepatu dan teori surplus 
value sama sekali tidak membantah keberatan awal saya 
mengenai Marxisme sebagai sebuah narasi etis. Betapapun 
memang surplus value memiliki basis empiris, tetapi Marxisme 
tetap tidak dapat melepaskan diri untuk memberikan judgment 
etis terhadap surplus value, karena sejak awal Marx telah 
mengasumsikan bahwa setiap surplus value yang diapropriasi 
oleh pemilik modal adalah sebentuk “eksploitasi”. Pada poin 
inilah Marx berhenti menjadi seorang ekonom dan mulai 
beralih menjadi seorang ideolog: karena ia memberikan 
judgment etis.

Padahal, eksploitasi tidak bisa kita nilai secara hitam-putih. 
Batasan-batasan mengenai apa yang eksploitatif dan apa 
yang non-eksploitatif tidak bisa kita definisikan berdasarkan 
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satu sumber yang integral. Jika anda bekerja selama 16 jam 
dalam sehari, dan seluruh hasil kerja 16 jam tersebut anda 
serahkan kepada majikan, itu jelas-jelas perbudakan. Jika anda 
bekerja selama 12 jam per hari dan 8 jam dari hasil kerja anda 
diberikan pada atasan, itu jelas-jelas eksploitasi. Tapi jika anda 
bekerja selama 8 jam per hari dan hanya memberikan hasil 
kerja selama dua jam kepada perusahaan, apakah itu masih 
bisa disebut eksploitasi? Para Marxis tentu akan menjawab 
“ya, itu masih merupakan eksploitasi”. Tapi menurut saya itu 
bukan “eksploitasi”, namun merupakan “kooperasi” atau 
kerjasama antara pemilik modal dengan para pekerja.

Untuk memudahkan penyampaian maksud saya, mari 
kondisinya kita balik. Bayangkan suatu situasi di mana tidak 
ada satu pun kaum pekerja yang jam kerjanya menjadi surplus 
value, yakni situasi di mana tidak ada pekerja yang jam kerjanya 
tidak dibayar dan diapropriasi oleh pemilik modal. Apa yang 
diimplikasikan oleh situasi semacam itu? Situasi tersebut 
mengimplikasikan bahwa para pekerja menggunakan modal 
dan bahan baku yang disediakan oleh para pemilik modal 
secara cuma-cuma untuk bekerja dan berproduksi demi 
keuntungan dirinya masing-masing.

Para marxist akan menyebut situasi semacam itu sebagai 
situasi keadilan bagi para pekerja, dan ini sah-sah saja. Tetapi, 
bisakah saya katakan bahwa situasi semacam itu justru sebagai 
sebuah situasi “perampokan” yang dilakukan kelas pekerja 
terhadap pemilik modal? Tentu saja bisa. Saya punya argumen 
moral dan justifikasi etis yang masuk akal untuk berkata 
demikian.
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Dan inilah problem yang diidap oleh setiap ideologi yang 
hanya berbasis pada narasi etis: kebenaran ideologi tersebut 
hanya dapat diukur melalui standar moral masing-masing 
ideologi. Persoalan lain: ideologi yang berbasis narasi etis 
sama sekali tidak layak (bahkan berbahaya) untuk dijadikan 
dasar pengambilan kebijakan publik. Kebijakan publik 
selayaknya diambil berdasarkan konsekuensi-konsekuensi 
yang terukur, bukan berdasarkan narasi ideologis yang dianut 
oleh sekelompok golongan tertentu.

Itulah alasan-alasan mengapa saya keberatan dengan 
Marxisme.

16. Mengapa Negara Sosialis 
Cenderung Totaliter

Djohan Rady

Fidel Castro baru saja wafat pada 25 November 2016 kemarin. 
Peristiwa ini mengundang berbagai reaksi. Beberapa media 
(termasuk media lokal seperti Tirto.id dan GeoTimes) meng-
elu-elukan jasa dan warisan Castro bagi masyarakat Kuba. 
Sementara sebagian orang lain, terutama para eksil Kuba yang 
sekarang tinggal di Amerika Serikat, merayakan kematian 
Castro dengan pesta pora.
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Fidel Castro memang sosok yang kontroversial. Ia adalah satu 
dari sedikit pemimpin negara di dunia yang berani melawan 
dominasi negara adidaya seperti Amerika Serikat. Mungkin itu 
sebabnya sosok Castro banyak dipuja-puja kelompok kiri (dan 
sebagian kelompok Islamis).

Meski negaranya miskin, menurut sebuah laporan PBB, Fidel 
Castro berhasil menyediakan layanan publik yang optimal 
bagi rakyatnya, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal pendidikan, menurut laporan tersebut, rasio jumlah 
guru dan murid di Kuba hanya 15 murid per satu orang guru; 
tingkat melek huruf mencapai 100 persen. Di bidang kesehatan, 
tersedia 67 dokter untuk setiap 10.000 pasien, dan tingkat 
harapan hidup masyarakat Kuba mencapai usia 80 tahun. 
Mengagumkan memang (meski kita harus curiga karena data-
data tersebut didapatkan PBB langsung dari pemerintah Kuba 
sendiri, bukan dari hasil survei lapangan).

Terlepas dari prestasinya, Fidel Castro tetaplah seorang 
diktator. Bukan tanpa alasan jika banyak warga Kuba yang 
memilih cabut ke Amerika Serikat. Nyaris tidak ada kebebasan 
bicara di Kuba. Fidel Castro dengan tangan besinya menjamin 
bahwa semua dissenters harus dikirim ke penjara. Berdasarkan 
konstitusi negara Kuba, kebebasan berbicara dan berekspresi 
hanya diizinkan apabila “sesuai dengan tujuan besar 
masyarakat sosialis” dan “tidak bertentangan dengan cita-cita 
Revolusi”.

Bukan itu saja: Fidel Castro juga seorang totaliter. Nyaris tidak 
ada aspek kehidupan masyarakat Kuba yang steril dari regulasi 
dan kebijakan pemerintah. Mulai dari kegiatan ekonomi 
sampai pilihan minuman beralkohol diatur oleh negara.



136 Libertarianisme

Satu lagi indikasi totalitarianisme Kuba: tidak ada demokrasi 
sejati di sana. Kuba menganut sistem partai politik tunggal. 
Konstitusi Kuba hanya mengakui Partai Komunis sebagai satu-
satunya partai politik resmi. Konsekuensinya, tidak ada 
kontestasi politik, tidak ada pemilu, dan, tentu saja, tidak ada 
mekanisme check and balances terhadap jalannya roda 
pemerintahan.

Kuba bukan satu-satunya negara totaliter yang masih dan 
pernah ada di dunia. Saat ini, kita bisa merujuk pada Korea 
Utara, Venezuela, dan Zimbabwe. Di dalam sejarah, kita bisa 
ambil contoh Jerman (era Hitler), Italia (era Mussolini), Uni 
Soviet, Republik Rakyat China (era Mao), Indonesia (era 
Soekarno), atau Rumania (era Ceausescu).

Bukan kebetulan apabila kesemua negara tersebut adalah 
negara-negara sosialis. Kesemua negara tersebut menerapkan 
kebijakan ekonomi terpusat, di mana aktivitas dan jalannya 
roda perekonomian diatur berdasarkan desain yang dibuat 
“sang pemimpin besar”.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa tidak ada negara 
kapitalis yang memiliki diktator. Di dalam sejarah, ada Augusto 
Pinochet yang memimpin Chili dengan kekerasan militer. 
Namun, tidak seperti negara-negara sosialis, totalitarianisme 
di negara kapitalis bukan konsekuensi logis dari sistem 
kapitalisme itu sendiri. Bahkan, di negara kapitalis, seorang 
pemimpin totaliter harus punya kesadaran penuh untuk tidak 
mengatur-atur jalannya roda perekonomian agar negaranya 
dapat disebut sebagai “negara kapitalis”.

Ini berbeda dengan totalitarianisme di negara sosialis. Di 
dalam negara sosialis, totalitarianisme adalah konsekuensi 
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logis dari prinsip dasar sosialisme itu sendiri. Ini karena prinsip 
dasar dari sosialisme, yakni nasionalisasi alat-alat produksi, 
mengimplikasikan perlunya perencanaan terpusat (central 
planning) dan peran aktif pemerintah dalam aktivitas ekonomi.

Dalam bentuknya yang paling ekstrem, yakni masyarakat 
utopia ala komunis, para sosialis bahkan ingin mengabolisi 
sistem harga dan mata uang. Lalu bagaimana resources dan 
komoditas dapat terdistribusi tanpa sistem harga dan mata 
uang? Jelas harus melalui perencanaan yang detail dan teliti. 
Sederhananya, sosialisme dan komunisme adalah ekonomi 
ala top-down.

Sebaliknya, tidak ada perencanaan terpusat di dalam sistem 
ekonomi kapitalisme, khususnya kapitalisme model laissez 
faire. Di dalam kapitalisme laissez faire, semua keputusan dan 
tindak-tanduk di dalam arena perekonomian diserahkan 
sepenuhnya kepada individu-individu yang secara langsung 
terlibat di dalam pasar. Kemakmuran dan distribusi resources 
yang optimal dapat tercapai karena individu-individu didorong 
oleh insentif self-interest dan dipandu oleh sebuah mekanisme 
impersonal bernama ‘harga pasar’. Dengan kata lain, 
kapitalisme laissez faire adalah ekonomi ala bottom-up.

Perbedaan antara top-down dan bottom-up ini berimplikasi 
besar terhadap bentuk pemerintahan suatu negara. Ekonomi 
top-down mengandaikan ada seseorang atau sekelompok 
orang (entah itu seorang pemimpin revolusi, para teknokrat, 
atau anggota politbiro) yang bertanggung jawab mengatur 
alokasi sumber daya kepada seluruh anggota masyarakat.

Kelompok elit ini punya kekuasaan penuh membuat regulasi 
yang mengatur hajat hidup orang banyak: berapa harga 
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sembako, berapa besaran tarif listrik, berapa upah buruh, 
berapa harga BBM, dan sebagainya. Ketika terjadi krisis atau 
kondisi ekonomi sedang seret, kelompok elit ini pula yang 
punya kuasa untuk menjatah itu semua (inilah alasannya 
kenapa breadlines atau antrian sembako adalah pemandangan 
lumrah di negara sosialis). Dengan begini, negara-negara 
yang menerapkan top-down approach lebih mungkin mela-
hirkan rezim totaliter seperti rezimnya Fidel Castro.

Sebaliknya, pendekatan ekonomi ala bottom-up tidak me-
merlukan sesosok pemimpin. Segala hal yang terjadi di dalam 
pasar bebas dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela antar 
individu. Oleh karena itu, agak sulit bagi kita untuk menemukan 
satu tokoh yang dianggap paling berjasa bagi tumbuhnya 
kemakmuran di dalam masyarakat kapitalis.

Ambil contoh wilayah Hong Kong. Semenjak “dikembalikan” 
kepada pemerintah kolonial Inggris pasca-Perang Dunia II, 
warga Hong Kong praktis hanya dapat mengandalkan diri 
mereka sendiri untuk bertahan hidup.

Hong Kong adalah pulau yang gersang dan minim sumber 
daya alam. Mereka hanya punya sumber daya manusia, 
perdagangan bebas (setiap kapal yang berlabuh di Hong 
Kong tidak dikenai tarif apapun), dan pemerintahan yang 
minim. Modal yang hanya sedikit ini berhasil membuat Hong 
Kong menjadi salah satu macan ekonomi Asia: hanya dalam 
waktu sepuluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II, PDB 
Hong Kong meningkat 5 hingga 8 persen per tahun. Hingga 
saat ini, Hong Kong masih menjadi salah satu negara paling 
kaya di dunia.
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Namun, jika kita tanya siapa yang paling berperan dalam 
memajukan ekonomi Hong Kong, kita tidak akan pernah 
menemukan jawaban yang pasti. Tidak ada sosok seperti Fidel 
Castro, Hugo Chavez, atau Kim Il Sung di Hong Kong. 
Kemakmuran di Hong Kong dibangun dari bawah, yakni oleh 
individu-individu yang giat mencari penghidupannya sendiri.

Tentu saja Hong Kong bukanlah utopia. Banyak kecacatan dari 
capaian kemakmuran Hong Kong: masih ada sekitar 100.000 
orang miskin yang tinggal di rumah sempit dan kumuh, rasio 
gini yang tinggi, dan saat ini terjadi krisis lahan pemukiman 
yang sangat parah.

Tetapi patut diingat bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak 
pernah menjanjikan sebuah utopia. Kapitalisme hanyalah 
sebuah sistem yang berusaha memberikan solusi bagi 
persoalan paling pokok dari ekonomi: bagaimana 
mendistribusikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi 
kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan ongkos yang 
seefisien mungkin. Di dalam penerapannya, tentu kapitalisme 
akan banyak menimbulkan ekses negatif.

Namun, terlepas dari segala ketidaksempurnaannya, 
kapitalisme berhasil membawa banyak umat manusia keluar 
dari kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tidak hanya di 
Hong Kong, tetapi di banyak negara lain yang tunduk pada 
hukum pasar dan perdagangan bebas: mulai dari Taiwan, Chili, 
Kuwait, Panama, Swiss, Swedia, Singapura, Jepang, hingga 
Korea Selatan.

Bandingkan dengan sosialisme dan komunisme yang 
menjanjikan begitu banyak hal tentang kesetaraan dan 
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kebebasan, namun berkali-kali menjerumuskan pengikutnya 
ke dalam jurang hiperinflasi, kemiskinan, dan tirani.

17. Mitos Kerja Keras

Djohan Rady

Salah satu olok-olok yang kerap dilontarkan para Marxis 
terhadap kapitalisme adalah mengenai mitos tentang kerja 
keras. Mereka mengatakan bahwa anjuran kerja keras agar 
hidup makmur dalam kapitalisme adalah omong kosong. Bagi 
para Marxis, struktur masyarakat kapitalisme sangat tidak adil, 
sehingga sekeras apapun anda bekerja, anda tidak akan 
pernah sekaya para pemilik modal yang mendapatkan profit 
hanya dengan ongkang-ongkang kaki. Salah satu bentuk 
olok-olok tersebut misalnya terdapat pada meme yang 
berbunyi, “If capitalism was rewarding hard work, then every 
woman in Africa would be a millionaire” (“Jika kapitalisme 
menghargai kerja keras, maka setiap perempuan di Afrika 
sudah menjadi milyuner”).

Kerja sebagai pegawai rendahan di suatu perusahaan, tidak 
akan pernah dalam seratus tahun anda dapat menjadi sekaya 
atasan anda. Dan atasan anda tidak akan pernah menjadi 
sekaya para direktur dan pemilik perusahaan. Secara terbalik, 
bisa kita katakan bahwa orang-orang super kaya di dalam 
masyarakat kapitalisme (ambil contoh ekstrem Bill Gates dan 
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Mark Zuckerberg) dapat menjadi super kaya tanpa harus 
pernah bekerja sekeras para penambang batu di kawah 
Gunung Ijen.

Namun sayangnya olok-olok tersebut salah kaprah. Prinsip-
prinsip dasar kapitalisme tidak pernah secara implisit ataupun 
eksplisit menyatakan bahwa setiap upaya kerja keras akan 
menerima imbalan yang setimpal. Sugesti semacam ini hanya 
ada di film-film Hollywood dan di janji-janji manis para 
motivator pengembangan diri. Persepsi kapitalisme tentang 
kerja hanyalah berdasar pada superioritas etis: bahwa bekerja 
itu jauh lebih terhormat daripada berpangku tangan 
menunggu subsidi dari pemerintah atau individu lain. 
Kapitalisme, setidaknya dalam teori, tidak pernah menjanjikan 
bahwa kerja keras anda suatu saat akan berbuah sukses.

Kesalahkaprahan ini saya duga muncul akibat kesalahan fatal 
Marxisme dalam melihat persoalan mengenai nilai komoditas 
(theory of value). Sebagaimana kita tahu, Karl Marx memandang 
bahwa setiap komoditas hasil produksi memiliki nilai intrinsik 
yang salah satunya muncul dari kerja atau upaya yang 
dikeluarkan seseorang untuk menghasilkan produk tersebut. 
Jadi, jika ada seorang pekerja membuat sepasang sepatu, 
maka nilai atau harga sepatu itu (salah satunya) ditentukan 
oleh seberapa besar upaya yang dikeluarkan si pekerja untuk 
membuat sepatu tersebut. Teori nilai semacam ini disebut 
sebagai teori nilai kerja (labor theory of value).

Konsep nilai lebih dan “penghisapan” di dalam analisa Marx 
mengenai struktur masyarakat kapitalisme bermula dari teori 
nilai kerja ini. Berdasarkan teori nilai kerja, Marx berasumsi 
bahwa semua komoditas memiliki nilai intrinsik yang 
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disumbang oleh tenaga dan waktu para pekerja. Kelas borjuis 
(para pemodal dan pemilik perusahaan) kemudian 
mengapropriasi nilai lebih dalam bentuk profit dengan cara 
membayar upah pekerja di bawah nilai kerja yang dikeluarkan 
oleh para pekerja.

Oleh sebab itu, di dalam Marxisme, profit akan selalu dilihat 
sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Bagi para Marxis, 
profit tidak lain adalah hasil dari perampokan dan perbudakan 
yang terstruktur secara sosial.

Inilah asal-usul mengapa para proponen Marxisme mencibir 
konsep kerja keras. Bagi mereka, saat ini kita hidup di dalam 
sebuah struktur sosial yang membuat segala bentuk kerja 
keras individu menjadi sia-sia. Kerja keras di dalam masyarakat 
kapitalisme tidak ada artinya, kata mereka, karena hasil kerja 
keras tersebut tidak pernah utuh diterima dan dinikmati oleh 
si pekerja keras.

Kita bisa melihat bahwa logika Marxisme soal kerja ini benar 
adanya, hanya jika teori nilai kerja bernilai benar. Sayangnya, 
teori nilai kerja adalah sebuah teori nilai yang tidak masuk akal 
dan absurd. Teori ini sudah ditinggalkan oleh banyak ekonom 
dan filsuf sosial sejak paruh akhir abad ke-19, khususnya ketika 
Carl Menger mulai mempopulerkan Revolusi Marjinal di 
lingkungan akademik melalui penerbitan buku Principle of 
Economics pada tahun 1871.

Mengapa teori nilai kerja tidak masuk akal? Karena memang 
nilai suatu komoditas tidak bisa ditentukan berdasarkan 
seberapa besar upaya yang kita keluarkan untuk memproduksi 
komoditas tersebut. Bayangkan situasi berikut: terdapat dua 
orang pembuat kue, sebut saja A dan B. A dan B sama-sama 
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membuat kue dengan teknik dan proses kerja yang sama. 
Oleh sebab itu, upaya yang dikeluarkan keduanya juga sama 
besar. Keduanya juga sama-sama menghabiskan waktu tiga 
jam untuk membuat kuenya masing-masing. Bedanya, 
pembuat kue A menggunakan bahan dasar tepung terigu, 
sedangkan pembuat kue B menggunakan semen.

Ketika dijual di pasar, kue mana kira-kira yang memiliki nilai 
jual yang lebih tinggi? Tentu saja kue buatan A, karena kue 
buatan A dibuat menggunakan bahan dasar tepung yang bisa 
dimakan sehingga memiliki nilai utilitas lebih tinggi. Contoh 
sederhana ini menunjukkan betapa nilai suatu komoditas 
sama sekali tidak ditentukan oleh kerja (A dan B mengeluarkan 
upaya yang sama besar) ataupun harga bahan baku (harga 
semen lebih mahal daripada tepung terigu). Tidak seperti 
asumsi Marx, nilai komoditas justru ditentukan oleh nilai guna 
(utilitas) yang dirasakan oleh konsumen komoditas tersebut.

Namun, teori nilai guna ini masih harus menjawab paradoks 
permata dan air dari Adam Smith: jika nilai komoditas 
ditentukan oleh nilai guna, mengapa batu permata lebih 
berharga daripada air? Jawabannya, karena nilai komoditas 
tidak sekedar ditentukan oleh nilai utilitas absolut, tetapi oleh 
nilai utilitas marjinal dari komoditas tersebut.

Nilai utilitas marjinal adalah nilai guna yang bersifat relatif 
terhadap nilai guna yang muncul pada aktivitas konsumsi 
berikutnya. Nilai guna seteguk air hanya bisa kita ketahui jika 
kita bandingkan dengan tegukan kedua, ketiga, kesepuluh, 
kelimapuluh, keseratus, dan seterusnya.

Inilah alasan mengapa batu permata bisa lebih mahal daripada 
air. Ini karena nilai utilitas marjinal batu permata jauh lebih 
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tinggi daripada air. Setiap penambahan jumlah konsumsi 
terhadap air akan secara signifikan menurunkan nilai guna 
yang dirasakan seseorang terhadap air, karena jumlah suplai 
air bisa dibilang berlimpah. Sedangkan setiap penambahan 
jumlah kepemilikan batu permata oleh seseorang secara 
signifikan akan meningkatkan nilai gunanya, karena jumlah 
suplai batu permata relatif langka.

Teori nilai utilitas marjinal inilah yang menjadi basis teoritis 
bagi kapitalisme dalam memandang persoalan tentang nilai. 
Oleh sebab itu, sungguh tidak masuk akal bagi kapitalisme 
untuk menganjurkan sekedar kerja keras untuk dapat menjadi 
kaya raya. Di dalam kapitalisme, adalah suatu kewajaran 
apabila kerja keras anda tidak dibayar dengan setimpal, karena 
yang terpenting bukan seberapa keras anda bekerja, tetapi 
seberapa tinggi masyarakat menilai kegunaan dari apa yang 
anda lakukan. Di dalam kapitalisme, untuk menjadi kaya raya 
anda harus menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang 
lain.

Itulah alasannya mengapa saya pikir olok-olok para Marxis 
terhadap konsep kerja keras di dalam kapitalisme salah kaprah: 
kapitalisme memang hanya menghargai nilai guna marjinal, 
bukan kerja keras.

Jika kita kemudian menerima tesis bahwa nilai komoditas 
suatu barang ditentukan oleh nilai guna marjinal dan bukan 
oleh nilai kerja, maka kita bisa melihat bahwa seluruh bangunan 
filsafat Marxisme salah besar. Di dalam teori nilai guna marjinal, 
nilai suatu komoditas ditentukan oleh perspektif subjektif para 
konsumen terhadap nilai guna komoditas tersebut. 
Berdasarkan subjektivisme nilai inilah kemudian diasumsikan 
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bahwa tidak ada nilai intrinsik-objektif tertentu pada suatu 
barang. Kerja keras para pekerja tidak menyumbangkan suatu 
apapun terhadap nilai suatu barang (kecuali dalam bentuk 
ongkos produksi).

Oleh sebab itu, tidak ada suatu apapun di dalam nilai suatu 
barang yang bisa kita sebut sebagai “nilai lebih”. Dengan kata 
lain: tidak ada suatu apapun dari nilai suatu barang yang bisa 
dirampok oleh para kapitalis dari para pekerja. Narasi 
penghisapan dan eksploitasi pekerja di dalam teori Marxisme 
adalah fiksi belaka.

Meski tidak pernah berterus terang, Karl Marx sendiri 
tampaknya menyadari hal ini. Sebagaimana sudah saya sebut 
sebelumnya, teori nilai utilitas marjinal mulai dipopulerkan 
Carl Menger pada tahun 1871. Di tahun tersebut, Karl Marx 
sedang mengerjakan volume kedua dari Das Kapital, namun 
kemudian secara tiba-tiba menghentikan proses pengerjaannya 
karena alasan kesehatan.

Banyak pihak (termasuk Friedrich Hayek dan Joachim Reig)35 
berspekulasi bahwa Karl Marx tidak menyelesaikan Das Kapital 
Volume II dan III bukan karena sakit, melainkan karena pada 
tahun tersebut ia berhadapan dengan paradigma baru 
mengenai teori nilai utilitas marjinal yang meruntuhkan 
seluruh bangunan teori yang sudah ia bangun dengan susah-
payah di Volume I. Ini spekulasi yang masuk akal, karena toh 
meski mengaku sakit, sejak tahun 1871 hingga wafatnya di 
tahun 1883 Karl Marx masih terus menulis dan banyak 
membuat esai mengenai berbagai macam topik di luar Kapital, 
seperti agama dan etnologi.

35 Lihat: Friedrich Hayek, The Fatal Conceit. (Routledge, London, 2013). Hlmn. 150
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Sayangnya, tidak seperti Karl Marx, para pengikut Marxisme 
sendiri tidak pernah meninggalkan teori nilai kerja. Saya sering 
bertemu dengan anak-anak muda pengagum Marx yang 
seperti hidup di alam pikiran sebelum abad ke-19, di mana 
teori nilai kerja dianggap sebagai penjelasan paling masuk 
akal untuk menjelaskan nilai suatu komoditas.

Ketertinggalan alam pikiran mereka ini kemudian tercermin 
pada retorika-retorika yang mereka bangun. Mereka, misalnya, 
masih percaya bahwa kemakmuran ekonomi yang kita nikmati 
saat ini merupakan hasil penumpukan penderitaan kelas 
pekerja yang kerja kerasnya dihisap oleh kelas borjuasi 
sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Mereka juga 
percaya bahwa asal-usul kemakmuran tersebut bisa ditelusuri 
secara tuntas kepada “peristiwa eksploitasi pertama-tama”, 
layaknya seorang auditor finansial yang mampu menelusuri 
asal-muasal kasus penggelapan dana di perusahaan.

Tetapi salah kaprah paling fatal adalah kepercayaan mereka 
bahwa hidup ini bekerja berdasarkan logika zero-sum game. 
Mereka percaya bahwa sumber-sumber kemakmuran di dunia 
ini bersifat konstan, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan 
kemakmuran adalah dengan cara merampasnya dari orang 
lain. Jika seseorang mendapatkan untung, maka ada orang 
lain di suatu tempat yang sedang dirugikan.

Kepercayaan para Marxis pada teori nilai kerja membuat 
pikiran mereka tertutup pada kemungkinan bahwa hidup ini 
bisa kita jalani dengan megikuti prinsip positive-sum game, 
yakni situasi di mana jika kita mendapatkan untung maka 
orang lain di sekitar kita juga bisa mendapatkan untung. Inilah 
logika ekonomi pasar bebas, yakni logika yang mendorong 
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kerja sama antar umat manusia melalui aktivitas pertukaran 
dan perdagangan bebas.

18. Mengapa Alat Produksi 
Sebaiknya dimiliki secara 
Privat, bukan Komunal

Djohan Rady

Tidak seperti anggapan kebanyakan orang, kapitalisme dan 
sosialisme adalah dua ideologi yang sebetulnya punya banyak 
kesamaan.

Salah satu contoh kesamaannya, kedua ideologi sama-sama 
merupakan ideologi emansipatif, dalam artian keduanya ingin 
membebaskan manusia dari kondisi sosial yang belum ideal. 
Selain itu, kedua ideologi juga punya posisi diametral terhadap 
negara (kapitalisme dalam semangat laissez faire dan 
sosialisme sebagai fase transisi sebelum terjadinya the 
withering away of the state).

Namun, segala kemiripan antara kapitalisme dan sosialisme 
menjadi tidak ada artinya karena keduanya berbeda secara 
radikal mengenai satu aspek penting, yakni soal kepemilikan 
alat produksi.

Kapitalisme percaya bahwa alat-alat produksi boleh dan 
memang sebaiknya dimiliki secara privat, yakni dimiliki dan 
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dikelola oleh individu atau sekelompok individu berdasarkan 
hak kepemilikan pribadi. Di dalam kapitalisme, hak kepemilikan 
pribadi merupakan prakondisi penting bagi munculnya 
kemakmuran secara kolektif.

Sedangkan sosialisme sebaliknya. Di dalam paradigma 
sosialisme, hak kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi 
adalah biang kerok kemiskinan, kemelaratan, eksploitasi, 
perbudakan, dan segala hal buruk lainnya yang mungkin ada 
di muka bumi. Oleh karena itu, para pendukung sosialisme 
percaya kebebasan dan kemakmuran yang sejati hanya dapat 
muncul jika hak kepemilikan pribadi terhadap alat-alat 
produksi sudah diabolisi.

Lalu siapa yang berhak menguasai alat-alat produksi di dalam 
setting masyarakat sosialis? Jika masih berada pada fase 
negara sosialis, alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk 
menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh 
anggota masyarakat. Namun, para Marxis percaya bahwa 
peran negara tidak dibutuhkan lagi ketika negara sosialis telah 
bertransformasi menjadi masyakat komunis. Di dalam 
masyarakat komunis, alat-alat produksi akan dikuasai secara 
egaliter oleh komune (sekelompok orang yang berbagi 
kepemilikan dan tanggung jawab bersama).

Sekilas, ide kepemilikan sosialisme/komunisme terdengar 
lebih baik karena lebih egaliter dan demokratis. Sedangkan 
kapitalisme terkesan lebih egois karena mendahulukan 
kepemilikan individu ketimbang kepemilikan kelompok secara 
luas. Namun, kesan sekilas ini bisa jadi misleading, karena jika 
kita bicara soal alokasi sumber daya, patokan final yang ideal 
adalah efisiensi, bukan populisme ala demokrasi.
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Di sini saya akan memaparkan alasan kenapa alat-alat produksi 
sebaiknya dimiliki secara privat, bukan komunal.

Pertama-tama, kita harus memahami konsekuensi dari 
penerapan ide sosialisme/komunisme terhadap mekanisme 
alokasi sumber daya di masyarakat. Oleh karena alat-alat 
produksi dimiliki secara komunal, maka tidak akan pernah ada 
persaingan produksi di dalam sosialisme/komunisme. 
Akibatnya, tidak ada pilihan konsumsi. Barang atau jasa di 
dalam masyarakat sosialis tidak dibeli oleh konsumen 
berdasarkan pilihan bebas dan valuasi individual, tetapi harus 
dialokasikan berdasarkan central planning yang dibuat oleh 
otoritas tertentu.

Ini berbeda dengan mekanisme alokasi sumber daya di dalam 
sistem kapitalisme. Di dalam kapitalisme, masing-masing 
produsen atau penyedia jasa saling berlomba-lomba 
menyediakan pelayanan terbaik kepada konsumen. Konsumen 
kemudian memilih produk/jasa sesuai dengan selera dan daya 
beli masing-masing. Dengan begini, sumber daya dan 
komoditas teralokasi secara organik melalui proses jual-beli.

Agar dapat terjadi proses jual-beli, tentu diperlukan pengakuan 
terhadap hak milik pribadi, termasuk pengakuan terhadap hak 
milik atas alat-alat kerja dan produksi. Saya hanya dapat 
menjual beras yang saya panen hanya jika beras tersebut 
benar-benar milik saya. Sebaliknya, pelanggan saya pun hanya 
dapat membeli beras saya dengan uang yang ia dapatkan 
secara sah.

Apakah jual-beli adalah jalan satu-satunya agar kita dapat 
mengalokasikan sumber daya dan kemakmuran secara 
kolektif? Jika anda ingin alokasi tersebut berjalan secara efisien 
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dan efektif, maka jawabannya adalah “ya”. Proses jual-beli 
atau perdagangan adalah jalan satu-satunya agar sumber 
daya dapat teralokasi secara efisien, efektif, dan etis.

Mengapa? Karena hanya melalui proses jual-beli masing-
masing individu di dalam pasar terdorong untuk mencari dan 
memenuhi sendiri kebutuhan spesifiknya masing-masing. 
Dengan begini, sumber daya teralokasi secara organik kepada 
masing-masing individu berdasarkan mekanisme harga dan 
daya beli. Selain itu, proses alokasi tersebut tidak mengandaikan 
hadirnya otoritas sentral karena seluruh proses alokasi dipandu 
oleh sebuah mekanisme impersonal bernama “mekanisme 
harga”.

Proses jual-beli ini yang tidak dapat terjadi di masyarakat 
sosialis dan, khususnya, komunis. Di dalam masyarakat 
komunis, tidak ada insentif bagi masyarakat untuk melakukan 
jual-beli. Untuk apa melakukan jual-beli apabila semua 
komoditas adalah “milik bersama”? Paling banter, orang-
orang di dalam masyarakat sosialis/komunis dapat melakukan 
pertukaran komoditas (karena di dalam masyarakat paling 
komunis sekalipun pasti ada division of labour), namun 
pertukaran itu tidak didasarkan pada harga pasar atau sistem 
moneter apapun. Lalu bagaimana sistem pertukaran itu 
terjadi?

Untuk itu kita perlu melakukan komparasi konseptual terhadap 
sistem kapitalisme dan sosialisme/komunisme dengan melihat 
bagaimana proses alokasi sumber daya dapat terjadi.

Proses alokasi sumber daya di dalam komunisme bisa kita 
rangkum ke dalam kutipan terkenal: from each according to 
their abilities, to each according to their needs (dari masing-
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masing orang sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-
masing orang lainnya sesuai dengan kebutuhannya). 
Sayangnya, kutipan terkenal ini tidak menjelaskan banyak. 
Justru sebaliknya, kalimat tersebut butuh eksplanasi yang 
lebih terang agar kita dapat membayangkan bagaimana 
implementasinya.

Di dalam Critique of the Gotha Programme, Marx hanya 
mengatakan bahwa di dalam fase masyarakat komunis, umat 
manusia akan hidup dalam situasi serba-kecukupan, dan 
masing-masing orang akan mendapatkan semua kebutuhan 
mereka selama mereka berkontribusi sesuai dengan 
kemampuan dan aspirasinya masing-masing.36

Kepercayaan Marx terhadap happy ending ala Hegelian 
tersebut bisa dimaklumi, karena persoalan alokasi sumber 
daya di dalam masyarakat sosialis/komunis baru disadari 
banyak orang jauh setelah Marx meninggal, tepatnya ketika 
Ludwig von Mises menjabarkan persoalan tersebut di dalam 
esai berjudul Economic Calculation in the Socialist Common-
wealth pada tahun 1920.

Di dalam esai tersebut Mises menunjukkan bahwa alokasi 
optimum di dalam masyarakat sosialis/komunis adalah tidak 
mungkin. Alokasi sumber daya yang optimal, menurut Mises, 
membutuhkan mekanisme harga pasar sebagai panduan.37

Kenapa? Alasannya ada dua. Pertama, dunia yang kita tinggali 
mengandung berbagai macam sumber daya material dengan 
berbagai jenis dan bentuk. Masing-masing dari sumber daya 

36 Karl Marx, Critique of  the Gotha Programme. (https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1875/gotha/ch01.htm). Part I, paragraf  46

37 Ludwig von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. (Ludwig von Mises 
Institute).
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ini dapat dikombinasikan satu sama lain dengan kemungkin-
an kombinasi yang nyaris tak terbatas. Kedua, kreativitas dan 
tindakan manusia sifatnya indeterministik, sehingga ke-
mungkinan pilihan penggunaan dan pemanfaatan sumber 
daya juga menjadi tak terbatas.

Persoalannya kemudian adalah soal pilihan dan keterbatasan: 
bagaimana kita mengetahui pilihan kombinasi apa yang pa-
ling efisien dalam memuaskan kebutuhan orang banyak? 
Mengingat begitu banyaknya kemungkinan, tidak ada satu 
orang pun yang tahu kombinasi yang paling efisien. Satu-
satunya cara, menurut Mises, adalah jika masing-masing 
individu di dalam masyarakat dapat melakukan proses jual-
beli komoditas berdasarkan valuasi yang ditetapkan secara 
organik oleh pihak-pihak yang saling bersepakat.

Dengan kata lain, kalkulasi penggunaan sumber daya di dalam 
aktivitas produksi dan konsumsi hanya dapat dilakukan 
melalui mekanisme harga pasar. Dan, sebagaimana kita tahu, 
perdagangan bebas di antara pelaku usaha (entah itu individu 
maupun korporasi) hanya dapat terjadi apabila negara dapat 
menjamin hak kepemilikan pribadi bagi warganya.

Untuk mendapatkan ilustrasi sederhana bagaimana kalkulasi 
ekonomi di dalam pasar bebas dapat menghasilkan alokasi 
sumber daya optimum, saya suka menggunakan fabel 
mengenai pensil yang ditulis oleh Leonard Read di dalam 
esainya yang berjudul I, Pencil (dapat dibaca pada tautan 
berikut: http://bit.ly/1vm9jvg, atau tonton videonya pada 
tautan berikut: http://bit.ly/WTKicN).

Di dalam esainya, Leonard Read menulis dengan lugas dan 
cerkas silsilah sebatang pensil. Pensil, sebuah benda sederhana 
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yang kerap kita gunakan sejak kecil, ternyata memiliki riwayat 
dan silsilah yang rumit sebelum dapat benar-benar menjadi 
sebatang pensil.

Setidaknya, sebatang pensil memiliki tiga komponen bahan 
utama: kayu, batu granit, dan karet untuk penghapus. 
Kombinasi antara tiga komponen utama ini saja sudah 
memerlukan koordinasi dan kalkulasi yang detail dan rumit: 
kayu, granit, dan karet jenis apa yang akan digunakan, diambil 
dari mana, dan dalam jumlah berapa banyak.

Tetapi bayangkan proses koordinasi dan kalkulasi yang terjadi 
untuk menghasilkan satu komponen saja, misalnya kayu. 
Untuk mendapatkan kayu yang diinginkan, seorang produsen 
pensil harus membelinya dari para penebang kayu. 
Kedengarannya sederhana. Tapi tentu kita tahu para penebang 
kayu memerlukan perkakas khusus untuk melakukan pekerjaan 
mereka, misalnya gergaji mesin dan kapak.

Untuk mendapatkan sebuah gergaji mesin, seorang penebang 
kayu harus membelinya dari produsen gergaji yang 
memerlukan banyak hal untuk memproduksi satu gergaji 
mesin: mata rantai, karburator, besi logam, dan sebagainya. 
Dan, lagi-lagi, untuk mendapatkan semua komponen tersebut 
si produsen gergaji mesin harus membelinya dari produsen 
lain yang membutuhkan komponen lain pula. Begitu 
seterusnya.

Dari sini kita bisa melihat betapa untuk menciptakan satu 
batang pensil saja memerlukan suatu proses pertukaran dan 
alokasi sumber daya yang panjang dan rumit. Saking 
kompleksnya, bisa kita katakan bahwa tidak ada satu orangpun 
di seluruh dunia yang tahu bagaimana caranya membuat satu 
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batang pensil tersebut. Bahkan seorang pengrajin kayu paling 
handal sekalipun tidak akan pernah bisa membuat sebatang 
pensil tanpa peran para penebang kayu, penambang batu 
granit, petani karet, dan para produsen alat-alat perkakas 
yang akan ia gunakan untuk membuat pensil tersebut.

Tetapi keajaiban fabel mengenai pensil ini tidak berhenti 
sampai di situ. Melalui fabel ini kita menjadi sadar bahwa 
seluruh proses pertukaran dan alokasi tersebut tidak 
membutuhkan komando atau perintah dari siapapun. Tiap-tiap 
aktor yang terlibat di dalam keseluruhan proses tersebut tidak 
menerima perintah dari presiden dan tim ekonominya. Mereka 
semata-mata bekerja dan saling melakukan pertukaran demi 
memenuhi kepentingan diri mereka masing-masing, atau 
lebih spesifik: demi profit.

Dan, sebagaimana kita tahu, profit hanya bisa terjadi apabila 
setiap komoditas dapat dipertukarkan dan divaluasi secara 
subjektif melalui unit harga. Dan, lagi-lagi, pertukaran 
komoditas yang berbasis harga hanya dapat terjadi apabila 
masing-masing pelaku pertukaran mempunyai hak milik yang 
sah terhadap komoditas yang dipertukarkan.

Inilah kenapa menurut Mises alokasi sumber daya yang 
optimum di dalam masyarakat sosialis menjadi tidak mungkin: 
tanpa adanya jaminan terhadap hak milik privat, tidak akan 
ada pertukaran komoditas berbasis harga, dan tanpa adanya 
pertukaran komoditas berbasis harga, komoditas atau sumber 
daya tidak dapat teralokasi secara sempurna kepada pihak-
pihak yang paling membutuhkan komoditas atau sumber 
daya tersebut. Yang terjadi kemudian adalah misalokasi 
sumber daya. Inilah kenapa di negara-negara yang tidak 
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menerapkan mekanisme harga pasar, seperti di Venezuela 
saat ini, terjadi shortages (kekurangan), breadlines (antrian 
sembako), dan hiperinflasi. Milton Friedman pernah berujar: 
“jika kamu letakkan pemerintah (central planner) di Gurun 
Sahara, cepat atau lambat mereka akan kehabisan pasir”.

Untuk menghindari itu, resepnya sederhana: lindungi hak 
properti privat dan biarkan mekanisme pasar bekerja. Itulah 
alasan mengapa alat-alat produksi sebaiknya dimiliki secara 
privat, bukan komunal.

19. Menjawab Kritik Sosialisme 
atas Hak Kepemilikan

Djohan Rady

Libertarianisme adalah paham yang berorientasi pada 
kebebasan individu. Bagi seorang libertarian, hak-hak individu 
harus ditempatkan pada prioritas paling tinggi di atas 
kepentingan-kepentingan kelompok, entah itu kepentingan 
suku, masyarakat, agama, atau bahkan negara.

Ada banyak alasan mengapa libertarian menganggap individu 
sebagai entitas terpenting. Dua alasan yang paling menonjol: 
(1) individu adalah unit terkecil dan paling konkret dari 
masyarakat, dan (2) kepercayaan bahwa, dalam jangka 
panjang, penjaminan terhadap hak-hak individu justru akan 
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membawa dampak yang positif terhadap kepentingan 
masyarakat secara umum.

Jika berbicara mengenai hak individu, maka ada tiga hak yang 
dianggap paling pokok: hak untuk hidup (life), hak untuk 
memilih bagi diri sendiri (liberty), dan hak kepemilikan 
(property).

John Locke mengkategorikan ketiga hak tersebut sebagai ‘hak 
alamiah’, untuk membedakannya dengan ‘hak legal’.38 Hak 
alamiah adalah hak-hak yang terberi sejak lahir. Tidak seperti 
hak legal, hak-hak yang masuk kategori alamiah tidak diberikan 
oleh negara, sehingga bersifat universal, tidak bergantung 
pada konteks budaya atau adat istiadat tertentu, tidak dapat 
dimodifikasi, diubah-ubah, atau dicabut secara semena-mena 
oleh siapapun.

Pada dasarnya, ketiga hak alamiah tersebut sama pentingnya. 
Namun ada beberapa pemikir libertarian yang cenderung 
lebih memprioritaskan hak kepemilikan ketimbang kedua hak 
lainnya. Jan Narveson, misalnya, di dalam buku The Libertarian 
Idea, menyebut bahwa life dan liberty pada dasarnya adalah 
hak kepemilikan, karena tubuh dan pikiran bisa kita anggap 
sebagai property. Oleh sebab itu, bagi Narveson, hak alamiah 
yang paling fundamental adalah hak kepemilikan.

Bukan itu saja, hak kepemilikan juga menjadi basis bagi sistem 
ekonomi yang paling diunggulkan kaum libertarian, yakni 
kapitalisme yang berbasis pasar bebas. Di dalam sistem 
ekonomi yang berorientasi pada pertukaran seperti pasar 
bebas, hak kepemilikan merupakan sebuah prakondisi bagi 

38 John Locke,  Two Treatises of  Government. (Cambridge University Press, Cambridge, 1988). 
Sec. 87, 123, 209, 222.
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terciptanya transaksi jual-beli. Tanpa ada jaminan terhadap 
hak milik, tidak akan ada insentif bagi orang-orang untuk 
melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Hal ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan 
ideologi-ideologi lain seperti, misalnya, sosialisme. Bagi para 
pendukung sosialisme, hak kepemilikan bisa diabaikan demi 
distribusi kemakmuran dan penciptaan kesetaraan sosial. 
Bukan itu saja, Marxisme bahkan menganggap hak kepemilikan 
(khususnya hak kepemilikan atas alat-alat produksi) sebagai 
biang keladi atas segala ketidakadilan sosial-ekonomi yang 
ada di muka bumi.

Oleh sebab itu, konsep hak kepemilikan kemudian menjadi 
sebuah pembeda yang signifikan antara ideologi liber-
tarianisme dengan ideologi-ideologi lain. Hak kepemilikan 
merupakan gagasan yang “khas” libertarian.

Tetapi, terlepas dari peran sentral hak milik di dalam diskursus 
libertarianisme, harus diakui bahwa konsep hak milik 
mengandung sebuah persoalan konseptual yang cukup serius. 
Persoalan konseptual ini berupa paradoks antara hak 
kepemilikan dan kebebasan orang lain.

Sebagaimana telah disadari oleh banyak filsuf politik sejak 
dulu, hak kepemilikan membatasi kebebasan orang lain. Jika 
saya memiliki sebidang tanah, misalnya, maka itu berarti saya 
sedang membatasi kebebasan orang lain untuk melakukan 
aktivitas di atas tanah tersebut. Begitu juga hak kepemilikan 
saya atas sebuah mobil merupakan sebuah batasan bagi 
tetangga saya untuk menggunakan dan menikmati manfaat 
dari mobil tersebut, kecuali atas seizin saya.
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Paradoks ini kerap digunakan oleh banyak pihak untuk 
mengkritik libertarianisme dan konsep hak kepemilikan. Salah 
satu kritik datang dari pemikir liberal klasik Herbert Spencer. 
Di dalam buku Social Statics,39 Spencer menyatakan bahwa 
hak kepemilikan atas tanah tidak bisa dibenarkan, karena jika 
sebidang tanah dapat dimiliki secara privat, maka dalam 
jangka panjang seluruh bidang tanah di muka bumi akan 
dimiliki oleh segelintir individu, dan orang-orang yang tidak 
memiliki tanah akan menjadi trespassers atau penumpang 
gelap yang tidak memiliki tempat yang sah di planet bumi. 
Atas dasar ini, Herbert Spencer menolak konsep hak 
kepemilikan privat atas tanah.

Berbeda dengan Spencer, kelompok Marxis tidak hanya 
menolak kepemilikan privat atas tanah, tetapi juga hak 
kepemilikan privat atas properti-properti yang vital bagi 
proses produksi. Menurut Karl Marx, struktur masyarakat yang 
dibentuk oleh masyarakat kapitalisme, yakni struktur 
masyarakat yang terdiri dari dua kelas sosial: pemilik modal 
dan kelompok proletar (kaum pekerja yang menggantung-
kan hidup pada si pemilik modal), adalah struktur masyarakat 
yang tidak adil, karena di dalam struktur masyarakat semacam 
itu, para pemilik alat-alat produksi pasti akan mengapropriasi 
nilai lebih yang diambil dari kerja para buruh. Proses apro-
priasi inilah yang kemudian dituding oleh Marx sebagai 
sumber penindasan dan ketidakadilan ekonomi-sosial di 
dalam masyarakat.

Marx kemudian memberikan solusi radikal, yaitu rebut alat-
alat produksi dari tangan pemilik modal. Tujuan Marx adalah 

39 Herbert Spencer, Social Statics: or, The Conditions essential to Happiness specified, and the First of 
them Developed. (John Chapman, London, 1851). Chapter X.
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untuk menciptakan suatu struktur masyarakat tanpa kelas, di 
mana tidak ada sekelompok individu yang memiliki alat-alat 
produksi secara privat.

Baik Spencer maupun Marx pada dasarnya percaya pada 
paradoks hak kepemilikan, yaitu bahwa pada level tertentu, 
hak kepemilikan akan membatasi kebebasan individu-indi-
vidu lain dan bersifat detrimental terhadap kesejahteraan 
masyarakat secara umum.

Berdasarkan paradoks tersebut, maka sungguh kontradiktif 
bagi seorang libertarian untuk menyebut dirinya sebagai 
pembela kebebasan jika pada saat yang bersamaan ia 
mendukung konsep hak kepemilikan. Benarkah seperti itu?

Sebetulnya persoalan ini sudah berusaha dijawab oleh John 
Locke. Di dalam Second Treatise of Government, Locke men-
jelaskan bahwa hak kepemilikan muncul karena individu 
menaruh kerja dan upaya mereka terhadap suatu properti 
bersama (mixing their labour with common property). Berkat 
kerja dan upaya tersebut, individu menjadi berhak (entitled) 
terhadap suatu properti yang tadinya bukan milik siapa-siapa.40

Sebidang tanah, misalnya, menjadi hak milik saya karena saya 
telah menggarap tanah tersebut menjadi sebuah lahan yang 
produktif. Sialnya, proses kepemilikan tanah ini kemudian 
mengintervensi kebebasan individu-individu lain yang ingin 
beraktivitas di tanah tersebut. Sebelum menjadi milik saya, 
semua orang tadinya bebas melakukan kegiatan apapun di 
tanah tersebut. Setelah menjadi milik saya, mereka tidak bisa 

40 John Locke, The Second Treatise of  Government, Bk II, Chap 25, Sect 27. (Hackett Publishing,  
Cambridge,1980).
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lagi. Bagaimana John Locke menjustifikasi pelanggaran 
kebebasan ini?

Menurut John Locke, proses kepemilikan tanah tersebut dapat 
dijustifikasi selama dapat dibuktikan bahwa tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan atas proses privatisasi tersebut. 
Kepemilikan saya terhadap sebuah hilir sungai, misalnya, 
dapat dijustifikasi selama orang-orang lain di sekitar saya 
masih bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut 
(mengambil air, memancing ikan, mencuci baju dsb.) di badan 
sungai atau di hulu sungai, dengan perbedaan ongkos yang 
tidak terlalu signifikan.

Dengan kata lain, kepemilikan saya atas sebidang tanah tidak 
melanggar kebebasan orang lain selama mereka masih bisa 
melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin mereka lakukan di 
tempat lain. Robert Nozick menyebut argumen pembelaan 
John Locke ini sebagai ‘Lockean proviso’.

Bagi saya, Lockean proviso merupakan respon yang baik untuk 
paradoks hak kepemilikan. Namun argumen ini masih 
menyisakan berbagai pertanyaan lanjutan, misalnya, 
bagaimana menentukan dengan pasti bahwa tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan di dalam proses privatisasi barang 
publik? Dan jika kepemilikan barang publik muncul dari kerja 
(mixing labour with common property), bagaimana dengan 
orang-orang yang mendapatkan properti dari, misalnya, hasil 
warisan?

Memang tidak ada jawaban final atas persoalan ini. Menurut 
saya, hak milik individual dan kebebasan kelompok memang 
secara inheren saling menegasi satu sama lain. Tidak bisa kita 
mendapatkan keduanya sekaligus. Artinya, seringkali para 
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pembuat kebijakan harus memilih salah satu di antara 
keduanya.

Namun, ada beberapa alasan bagus kenapa sebaiknya kita 
lebih memprioritaskan hak kepemilikan individual di atas 
kebebasan kelompok. Pertama, kebebasan individu merupakan 
bentuk kebebasan yang paling hakiki. Pada dasarnya, 
kebebasan adalah persoalan personal. Tidak ada kebebasan 
dalam kelompok. Oleh sebab itu, perlindungan hak milik 
individu merupakan eksekusi paling konkret dari ide kebebasan 
itu sendiri.

Kedua, hak kepemilikan merupakan insentif bagi masing-
masing individu untuk bekerja, berproduksi, dan berinovasi. 
Tanpa ada penjaminan terhadap hak milik, tentu tidak ada 
satu individu pun yang giat bekerja dan berinovasi. Siapa yang 
ingin bekerja dengan tekun jika hasil kerja tersebut pada 
akhirnya dapat dirampas dengan semena-mena? Adanya 
penjaminan terhadap hak kepemilikan merupakan salah satu 
faktor yang mendorong banyak inovator dan entrepreneur 
seperti Thomas Alva Edison, Bill Gates, dan Steve Jobs 
melakukan apa yang mereka lakukan.

Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa semua proses kerja 
merupakan aktivitas yang individualistik. Ada orang-orang 
yang bekerja untuk kemaslahatan sosial dan tidak 
mempedulikan profit, nama besar, atau kejayaan personal. 
Tetapi hal ini sama sekali tidak membantah fakta bahwa 
mayoritas orang bekerja untuk menghidupi kebutuhannya 
sendiri terlebih dahulu. Dan kita membutuhkan sebuah 
institusi pemerintahan yang mampu melindungi hak 
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kepemilikan warganya agar kesejahteraan para warga ini 
dapat terjamin.

Ketiga, masyarakat yang memprioritaskan hak kepemilikan di 
atas kepentingan kelompok terbukti lebih makmur dan 
sejahtera. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Political Risk 
Service, misalnya, menunjukkan bahwa ada korelasi positif 
antara penjaminan hak kepemilikan dengan rata-rata 
pendapatan warga. Di negara-negara yang memberikan 
jaminan terhadap hak milik, pendapatan per kapita lebih 
tinggi ketimbang di negara-negara otoriter yang 
menomorduakan hak milik seperti Kuba, Korea Utara, dan 
Republik Rakyat China sebelum era Deng Xiaoping.
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KEBEBASAN DAN SOLUSI 
UNTUK KEMAJUAN

20. Dekriminalisasi 
Penggunaan  
Narkoba

Ricky Tansari

Ketika BNN mengatakan jumlah pengguna narkoba terus 
meningkat, sudah jelas pendekatan yang sekarang tidak 
mempan dan cara baru mendesak untuk diterapkan. Beranikah 
kita? Portugal patut menjadi acuan.

Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam pernyataan mereka 
sendiri, bingung bagaimana jumlah pengguna narkoba coba-
coba terus meningkat. Saking bingungnya, Kepala Biro 
Perencanaan BNN, Agus Sudrajat bahkan sampai bersugesti 
bahwa kenaikan ini berasal dari anak-anak muda yang beranjak 
dewasa dan memiliki penghasilan sendiri. Mereka kemudian 
ikut dunia malam, lantas kemudian coba-coba. Jika ini memang 
realitasnya, maka seharusnya semua orang yang dugem 
seharusnya merupakan pemakai rutin, dan orang yang pernah 
dugem (termasuk saya sendiri) tahu bahwa ini adalah omong 
kosong.
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Bagi siapa saja yang mengikuti perkembangan berita di 
Indonesia, khususnya dalam perang terhadap narkoba yang 
sudah dicanangkan sebelum Pemerintahan Jokowi, tentu 
sangat sadar pemerintah sudah bertindak keras terhadap 
siapapun yang disangka mengedarkan narkoba. Puluhan 
orang sudah dihadapkan ke depan regu tembak. Kampanye 
anti-narkoba sudah mengakar dari tingkat paling atas sampai 
ke tingkat akar rumput di sekolah-sekolah dan badan-badan 
keagamaan.

Bahkan orang yang paling penyendiri pun seharusnya sudah 
sering melihat baliho-baliho seperti: You want this high or  
that high? Razia-razia rajin dilakukan ke kos-kos, di mana 
penghuninya akan dengan senang hati untuk “alasan ke-
amanan” ke luar ruangan agar barang haram yang tidak 
pernah ada di kamar mereka bisa ditemukan. Dukungan  
untuk kebijakan serupa ini di masyarakat kita telah menjadi 
arus utama yang dominan. Namun, jumlah pengguna narko-
ba terus naik. Seperti yang diungkapkan oleh petinggi BNN 
sendiri.

Para pendukung perang terhadap narkoba yang tanpa perlu 
survei pun sudah kita tahu merupakan mayoritas dalam 
masyarakat kita yang sering menunjuk ke Singapura. Menurut 
mereka, kebijakan keras pemerintah Singapura telah 
menjadikan masyarakatnya bebas narkoba. Dan karena itu, 
seharusnya kita copy-paste atau mengikuti tanpa ragu.

Jujur saja, betul, kebijakan mereka memang bisa diakui berhasil 
untuk menciptakan efek penggetar (deterrence effect) terhadap 
siapapun yang berani menggunakan narkoba di wilayah 
Singapura. Bahkan saking kerasnya, siapapun yang masih 
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dalam pengaruh narkoba meskipun digunakan di luar 
Singapura masih dapat terjerat proses hukum di sana.

Namun, ada satu faktor penting yang membuat mengapa 
kebijakan ala Singapura ini tidak akan dapat bekerja di sini, 
seberapa keras kita mencoba: geografi. Wilayah Singapura 
secara umum hanya merupakan satu pulau kecil sebesar 
Kabupaten Tangerang. Siapapun yang mencoba untuk 
melanggar hukum di Singapura tidak punya banyak ruang 
untuk kabur dan menjadi anonim. Berlainan dengan Indonesia 
yang punya ribuan pulau yang dihuni. Bahkan satu pulau 
dapat memiliki wilayah yang berkali-kali lipat wilayah 
Singapura. Belum lagi jika kita mempertimbangkan bahwa 
dengan ukuran negara yang lebih kecil, maka Singapura pun 
lebih lincah dalam menerapkan kebijakannya.

Nah, sudah tentu kita tidak akan bisa meniru Singapura karena 
faktor geografis kita. Apakah berarti game over untuk masalah 
narkotika ini? Tentu saja tidak!

Yang sudah banyak diliput di negara Barat sana dan belum 
banyak dibahas dalam media arus utama berbahasa Indonesia 
baik cetak maupun elektronik adalah fakta bahwa sudah ada 
banyak negara yang mendekriminalisasi atau bahkan 
melegalisasi peredaran yang kita sebut narkoba, terutama 
ganja. Jika kita di Indonesia cenderung untuk mengutuk 
siapapun yang memakai narkotika, maka negara-negara ini 
cenderung melihat masalah narkotika sebagai masalah 
kesehatan, di mana penggunanya memiliki kecanduan 
sehingga patut disebut orang yang sakit tetapi bukan jahat.

Contoh menarik adalah Portugal, yang sejak tahun 2001 
mendekriminalisasi segala macam narkotika, mulai dari ganja 
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hingga heroin. Sebagai catatan untuk yang masih awam 
dengan istilah dekriminalisasi. Dekriminalisasi artinya siapapun 
yang tertangkap melakukan terkait narkotika akan tetap 
ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi tidak 
berakhir dengan kurungan. Portugal pun dianggap sebagai 
contoh terbaik dalam penanganan kecanduan narkotika oleh 
United Nations Office on Drugs and Crime.

Apa yang dilakukan Portugal bila pecandu ini tidak dikirim ke 
penjara? Mereka akan pertama kali diperintahkan untuk 
menghadap sebuah panel yang terdiri dari ahli hukum, sosial, 
serta psikologi yang bertujuan untuk membujuk pengguna 
narkotika meninggalkan kebiasaan menggunakan narkotika. 
Umumnya, kasus narkotika ditangguhkan. Mereka yang 
tertangkap lebih dari sekali akan diperintahkan untuk 
mengikuti penyuluhan atau bahkan terapi.

Alhasil, tingkat infeksi HIV per tahun di Portugal menurun 
tajam sejak 2001, dari 1.016 kasus menjadi hanya 56 di 2012. 
Sementara, kematian akibat overdosis turun 4 kali lipat dari 80 
menjadi 16 dalam kurun waktu yang sama. Penggunaan 
narkotika semacam ganja sintetis yang notabene lebih 
berbahaya pun anjlok drastis. Belum lagi kalau kita mem-
pertimbangkan bahwa penggunaan uang pajak berkurang 
karena mereka yang lazimnya dikirim ke penjara malah dikirim 
untuk direhabilitasi, yang notabene menghabiskan jauh lebih 
sedikit biaya bila kita menghitung biaya hukum dan biaya 
pemenjaraan pecandu.

Diakui, legalisasi ganja seperti yang sudah dilakukan Uruguay 
dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat kemungkinan 
tidak akan terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu ke 
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depan, karena sudah dipastikan tidak akan mendapatkan 
dukungan dari masyarakat Indonesia yang cenderung 
konservatif secara sosial. Namun, dengan kegagalan program 
perang terhadap narkoba seperti diakui petinggi BNN sendiri, 
apakah patut untuk kita menghabiskan uang pajak kita 
mengurung orang yang notabene sakit, yang kerap di-
perlakukan sama dengan pengedar? Apabila kita memang 
ingin menyelamatkan generasi kita, sudah saatnya pendekatan 
baru yang lebih cerdas, seperti lewat kebijakan dekriminalisasi 
dan/atau legalisasi.

21. School Choice :  
Solusi Kebebasan  
untuk Pendidikan

Anggita Ludmila

Pendidikan, adalah salah satu bidang yang paling krusial bagi 
sebuah negara, utamanya dalam membangun kapasitas 
bangsa. Setiap negara bekerja keras untuk menemukan sistem 
terbaik yang dapat menjamin kualitas dan kesetaraan 
pendidikan bagi masyarakatnya. Ketika seorang warga negara 
berpendidikan baik, ia akan mempunyai ilmu yang kelak dapat 
ia gunakan untuk membantu masyarakat di mana ia tinggal, 
maupun berkarya bagi negaranya. 
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Hubungan antara kualitas pendidikan seseorang dengan 
masyarakatnya menciptakan “neighborhood effect”. Oleh 
karena itu, banyak kebijakan yang mendorong masyarakat 
mengenyam pendidikan: program wajib belajar, beasiswa, 
sistem yang menitikberatkan pada sertifikasi pendidikan di 
berbagai aspek kehidupan, dan lain sebagainya untuk 
memastikan masyarakat tersebut terbangun dengan kualitas 
yang baik.

Namun, seringkali bersekolah saja tidaklah cukup. Selain 
memastikan warga negara mendapatkan pendidikan untuk 
menciptakan manusia berpendidikan kualitas baik, tentunya 
pendidikan yang didapatkan juga tidak bisa dibuat dengan 
kualitas seadanya. Pemerintah telah menetapkan standar 
pendidikan layak di seluruh sekolah, walaupun terjadi 
ketimpangan yang besar antara satu sekolah dengan sekolah 
lainnya: seringnya kita bertemu dengan orang cerdas dan 
sukses yang berasal dari serentetan sekolah bagus tertentu 
bisa menjadi gambaran bagaimana ketimpangan itu terjadi. 
Permasalahannya adalah jumlah sekolah baik lebih sedikit 
daripada yang tidak. Jika ini dibiarkan, berarti semakin sedikit 
orang-orang cerdas yang bisa membangun bangsa. Lantas 
bagaimana?

Hal ini kemudian menjadi salah satu pemikiran Milton 
Friedman – ia adalah Bapak dari konsep school choice, sebuah 
paradigma yang berpendapat bahwa setiap orang seharusnya 
dapat mengenyam pendidikan terbaik yang sesuai dengannya. 
Friedman mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat, di 
mana setiap anak sudah ditaruh ke sekolah-sekolah milik 
pemerintah yang berada di wilayah tempat mereka tinggal – 
dengan tanpa biaya atau gratis. 
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Ternyata kebijakan ini (sekolah gratis) memiliki dampak buruk. 
Kritik biasanya mendasari pada kualitas dari sekolah yang 
tersedia, tidak semua sekolah yang disediakan oleh pemerin-
tah berkualitas baik – tentunya ini terjadi karena sistem 
penempatan otomatis membuat mereka akan selalu punya 
murid setiap tahun ajaran baru – dan ini membatasi kebebasan 
seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik 
baginya.

Untuk menciptakan kebebasan yang lebih leluasa dalam 
memilih sekolah, Friedman menggagas sistem kupon 
pendidikan “school voucher”. Sistem ini yang memungkinkan 
orangtua untuk mengajukan sekolah tertentu yang 
dianggapnya terbaik untuk anaknya kepada pemerintah, 
untuk kemudian diberikan semacam kupon yang digunakan 
untuk membayar segala keperluan pendidikan anak tersebut 
di sekolah itu. Harapannya, setiap orang tidak harus terpaksa 
masuk ke sekolah tertentu yang berkualitas kurang baik, tapi 
justru bisa memilih sekolah yang terbaik, sehingga mereka 
akan menjadi dampak yang baik pula bagi masyarakatnya di 
kemudian hari. Bantuan subsidi pendidikan dari negara oleh 
karenanya tidak diberikan kepada sekolah tetapi kepada siswa 
(orangtua).

Tentunya, sistem ini bukan tanpa perdebatan. Khususnya di 
Amerika Serikat, seringkali akhirnya orangtua mengajukan 
sekolah-sekolah swasta dengan kualitas baik untuk menjadi 
tempat anaknya menempuh pendidikan. Di sinilah letak 
perdebatannya: pertama, uang pemerintah yang tadinya 
digunakan untuk membiayai sekolah negeri, harus terserap 
beberapa bagian ke sekolah swasta karena orangtua banyak 
memilihnya. 
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Hal ini menjadi masalah, karena pada hakikatnya, sekolah 
negeri di AS menerima semua anak tanpa pandang identitas, 
berbeda dengan sekolah swasta yang seringkali berkaitan 
dengan suatu identitas tertentu. Seringkali yang terjadi, 
mereka dengan identitas ‘berbeda’ tidak diterima di sekolah 
swasta, yang akhirnya – menurut mereka – membuat sekolah 
negeri ‘mendapat input pelajar tidak sebaik sekolah swasta’ – 
dan oleh karenanya tidak dapat mengejar kualitas sekolah-
sekolah swasta. 

Kedua, kembali lagi kepada identitas sekolah swasta yang 
seringkali berdasar pada agama, pembiayaan pemerintah bagi 
anak yang bersekolah di sekolah swasta seringkali dipandang 
sebagai penyatuan pemerintahan dan agama – yang ditentang 
oleh banyak masyarakat AS.

Namun, terlepas dari itu (dan terlepas dari fakta bahwa sistem 
voucher memberikan kebebasan lebih baik untuk memilih 
pendidikan), ada hal lain yang menarik terkait dengan sistem 
ini. Ekonom Caroline Hoxby dalam tulisannya berjudul The 
Economics of School Choice mengaitkan situasi kebebasan 
memilih ini dengan pasar bebas. Ibarat konsumen yang 
berbelanja di pasar, orangtua atau peserta didik tentunya 
akan memilih produk terbaik – dalam hal ini sekolah – 
untuknya. 

Dengan pola pikir seperti itu, maka yang akan terjadi adalah 
sekolah akan berusaha meningkatkan kualitasnya untuk 
bersaing dengan sekolah lain, sehingga mereka menjadi 
sekolah yang menarik untuk dipilih oleh orangtua untuk 
menyekolahkan anaknya. Semakin banyak orang memilih 
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sekolah itu, tentunya semakin banyak uang yang akan masuk 
ke sana. 

Karenanya, sistem voucher, menurut Hoxby, justru dapat 
menjadi stimulan bagi banyak sekolah untuk menjadi yang 
terbaik ketimbang membuat mereka kalah bersaing seperti 
yang dikatakan argumen kontra sebelumnya. Dan ini dapat 
terjadi secara alamiah dan spontanitas, tanpa pemerintah 
harus mengucurkan lebih banyak uang untuk meningkatkan 
kualitas sekolah tertentu.

Tentu, bukan berarti dengan fakta ini kita dapat secara mudah 
mengatakan “mari terapkan sistem itu disini.” Menarik untuk 
melihat bagaimana sebuah perubahan dapat dicapai tidak 
selalu dengan menunjuk-nunjuk pemerintah. Pemerintah 
tidak seharusnya campur tangan terlalu banyak. Seperti yang 
dikatakan pengusung liberalisme pada umumnya, pemerintah 
tentu mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan, 
namun pada tahap sangat dasar, yakni memastikan terciptanya 
sebuah standar dan situasi yang memungkinkan kompetisi 
yang adil.

Meskipun pola pikir semacam ini masih cukup asing bagi kita, 
mengingat pemerintah mempunyai campur tangan besar, 
saya rasa tidak ada salahnya untuk menjadi lebih mandiri 
dalam sektor pendidikan. Bayangkan jika semua serba 
ditangani pemerintah, sedangkan korupsi masih tinggi. Juga 
sudah bukan rahasia birokrasi kita belum begitu baik. Jika 
anda meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
banyak sekolah di negeri ini, saya yakin mereka akan 
menerimanya dengan senang hati: kesempatan untuk 
mengorupsi anggaran yang lebih besar.
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Jika kita mengacu pada sistem “school choice” di atas, 
pemerintah cukup menetapkan standar tertentu terhadap 
kurikulum, dan sekolah dapat berkompetisi menjadi yang 
terbaik. Menerapkan sistem alokasi pendanaan menjadi 
perorangan ketimbang sejumlah pasti untuk sekolah, sehingga 
membuat sekolah akan berusaha untuk mendapatkan murid 
sebanyak-banyaknya demi mendapat dana yang banyak pula. 
Di sisi lain kompetisi ini menghasilkan pilihan terbaik bagi 
orangtua dan siswa.

22. Liberalisasi Industri 
Perfilman di Indonesia

Djohan Rady

Pemerintah mencabut industri film nasional dari Daftar Negatif 
Investasi (DNI). Kebijakan ini praktis membuka pintu investasi 
asing di ranah industri film nasional selebar-lebarnya.

Ketika akan diumumkan, pelaku industri film di Indonesia 
menanggapi kebijakan tersebut dengan beragam reaksi. Ada 
orang-orang seperti Ody Mulya Hidayat, produser Maxima 
Pictures, yang menolak pencabutan DNI atas alasan proteksi 
dan nasionalisme.

Seperti diberitakan Tempo.co, Ody mengatakan bahwa pen-
cabutan industri film dari DNI justru akan akan mematikan 
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industri perfilman lokal. “Bioskop asing pasti akan 
mengutamakan film-film negaranya dan kita tidak akan 
mampu bersaing,” kata Ody. Ia kemudian menambahkan 
bahwa investasi asing dapat menjadi awal masuknya budaya 
asing yang akan mempengaruhi budaya nasional.

Tetapi ada juga pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan 
pencabutan industri film dari DNI. Salah satunya adalah 
sutradara Joko Anwar. Di dalam akun twitter-nya, Joko 
mengatakan bahwa investasi asing akan berdampak positif 
terhadap pertumbuhan industri film nasional. Di dalam 
rangkaian tweet-nya, sutradara film Pintu Terlarang ini me-
nyatakan investasi asing akan berdampak pada bertambahnya 
jumlah bioskop, sehingga film-film indonesia punya ke-
sempatan lebih besar untuk ditonton masyarakat.

Kita sebagai penonton film pasti tahu betapa film Indonesia 
belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Beberapa 
minggu lalu saya tidak kesampaian nonton film Siti di bioskop 
karena sudah keburu turun layar. Padahal film terbaik FFI 2015 
itu baru sempat tayang beberapa hari di bioskop. Joko Anwar 
betul: salah satu persoalan besar industri film nasional adalah 
kurangnya jumlah layar dan gedung bioskop. Akibatnya, film-
film nasional harus berebut waktu tayang satu sama lain. Jika 
penjualan tiket suatu film di minggu-minggu awal dirasa 
kurang laku, pengusaha bioskop tentu akan menggusur film 
tersebut dan menggantinya dengan film lain, biasanya film-
film Hollywood.

Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila jumlah layar di tiap-tiap 
daerah mencukupi. Saat ini, kita bisa melihat bahwa distribusi 
layar bioskop di Indonesia sangat terkonsentrasi di Jakarta. 
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Dari 942 layar bioskop yang ada di Indonesia (per Desember 
2015), 80 persen-nya berada di pulau Jawa, dan sekitar 70-75 
persennya berada di Jakarta. Dengan jumlah layar seperti itu, 
rasio perbandingan antara layar dengan jumlah penduduk di 
Indonesia adalah 1:250.000. Ini adalah angka yang buruk. 
Bandingkan, misalnya, dengan Thailand (1:50.000) atau China 
dan AS (1:30.000). Untuk mencapai rasio ideal, Indonesia 
setidaknya harus menambah jumlah layar hingga 4.000 atau 
5.000 layar.

Penambahan jumlah layar sebesar itu tentu saja hanya bisa 
didorong oleh investasi. Salah satu contoh sukses liberalisasi 
investasi sektor film dan bioskop adalah China. Semenjak 
membuka gerbang investasi asing 10 tahun yang lalu, jumlah 
bioskop dan layar di China bertambah signifikan: dari hanya 
3.500-an layar pada tahun 2007, menjadi sekitar 23.600 pada 
2014. China juga berhasil menjadi pasar perfilman terbesar 
kedua di dunia, dengan total penerimaan tiket sebesar 830 
juta US dollar pada tahun 2014 (naik hingga 236% dari tahun 
2009).

Investasi asing tidak hanya akan menambah jumlah layar dan 
bioskop. Persaingan antar pembuat film yang didorong oleh 
modal besar juga akan meningkatkan kualitas film yang 
beredar. Selama ini logika produksi film kebanyakan didorong 
oleh tren. Jika ada satu film tertentu berhasil meraih sukses 
komersial, maka produsen film lain akan berbondong-
bondong membuat film dengan tema dan cerita yang mirip. 
Inilah mengapa saat ini kita diserbu oleh film-film drama-
romantis-relijius. Dibukanya pintu investasi asing akan 
membuka ruang yang lebih besar bagi munculnya film-film 
dengan tema yang unik dan berbeda.
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Belum lagi jika kita mempertimbangkan dampak perekonomian 
dari bertumbuhnya bisnis film dan bioskop, seperti terbukanya 
lapangan pekerjaan. Selain itu, masuknya modal asing juga 
biasanya dibarengi dengan berbagai peningkatan aspek 
teknis, seperti teknologi, manajerial, dan kompetensi para 
pekerja film itu sendiri.

Sayangnya, investasi asing di Indonesia menghadapi ganjalan 
berupa Peraturan Presiden No. 36/2010. Perpres ini praktis 
meneguhkan posisi industri film di dalam DNI dan menutup 
pintu bagi investasi asing. Spirit dari Perpres 36/2010 ini adalah 
untuk melindungi para pemain lokal yang dinilai akan kolaps 
jika harus bersaing dengan modal asing. Kekhawatiran ini 
tentu saja mengada-ada jika melihat contoh kasus China yang 
sudah saya sebutkan di atas.

Untunglah Pemerintah telah merevisi regulasi tersebut. Melalui 
paket kebijakan ekonomi X yang diumumkan 11 Februari 
kemarin, pemerintah mengizinkan investasi modal di industri 
perfilman nasional untuk sepenuhnya (100 persen) dibiayai 
oleh sumber asing.

Sebagai penggemar film dan penonton setia film-film lokal, 
saya mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan liberalisasi 
ini. Kebijakan ini tentu saja akan menguntungkan konsumen 
film seperti saya, yang sangat berharap mendapatkan tontonan 
yang segar dan variatif. Untuk mengembangkan industri 
perfilman nasional, justru harus menghadirkan kompetisi agar 
terbukanya kesempatan investasi dari luar negeri dan 
persaingan kualitas dan jumlah bioskop di Indonesia. 
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23. Kebebasan Ekonomi  
dan Kunci Kesejahteraan 
Singapura

Ricky Tansari

Singapura. Ketika kita mendengar nama itu, bayangan apa 
yang sering muncul di benak kebanyakan dari masyarakat 
kita? Negara maju. Kecil. Rapi. Aman. Kaya. Tidak jarang 
masyarakat kita datang beberapa bulan sekali untuk melepas 
kepenatan di sana. Tidak sedikit pula yang mengirimkan anak-
anaknya untuk mengenyam sistem pendidikan majunya. 

Apa yang sebenarnya membuat negara kecil seukuran 
Kabupaten Tangerang ini begitu maju secara ekonomi, padahal 
hampir tidak punya apa-apa dari segi sumber daya alam yang 
notabene menjadi keunggulan absolut sebuah negara?

Ada yang bilang karena, ya, memang kecil, jadi gampang 
diatur. Tidak salah juga, mengatur negara kecil memang 
seharusnya lebih mudah ketimbang membereskan urusan 
negara besar, tapi tidak selalu berlaku. Banyak juga negara 
kecil di luar sana yang miskin, ambil saja contoh Haiti dan 
Jamaika, negara-negara pulau kecil yang termasuk negara-
negara termiskin di benua Amerika dan Karibik, jadi alasan 
ukuran negara seharusnya bukanlah faktor absolut.

Argumen kedua yang kadang terdengar, karena mereka 
adalah bekas koloni Inggris, di mana Inggris menjajah untuk 
membangun, sementara Belanda yang menduduki Indonesia 
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selama tiga setengah abad menjajah untuk memeras sumber 
alam kita. Saya tidak menyangkal Belanda sudah 
menyalahgunakan negara kita dengan kejam sampai dengan 
tahun 1945. Namun, ingat pula Singapura sudah merdeka 
selama 51 tahun saat saya menulis artikel ini (mereka lepas 
dari Malaysia pada tahun 1965 setelah dari Inggris pada 1963), 
jadi seharusnya faktor ini sudah tidak relevan lagi.

Faktor yang lebih jarang dibahas oleh masyarakat umum 
tetapi lazim diperbincangkan terutama di kalangan dunia 
usaha adalah bahwa Singapura menganut sistem ekonomi 
kapitalis seperti di Barat pada umumnya.

Sistem kapitalisme, seperti yang kita tahu adalah sebuah 
sistem pasar bebas di mana peran negara terbatas pada 
mengatur keamanan warganya dan agar persetujuan yang 
dibuat oleh dua belah pihak diterapkan sebagaimana mestinya 
(contract enforcement). Dan agar sistem kapitalis ini bekerja, 
negara diharapkan agar tidak begitu banyak campur tangan 
dengan peraturan-peraturan yang mengikat tangan-tangan 
pelaku ekonomi di dalamnya, baik itu produsen maupun 
konsumen.

Di dalam teori ini berlaku secara umum bahwa semakin banyak 
intervensi negara di dalam ekonomi, semakin ragu pula pelaku 
ekonomi untuk melakukan yang mereka lazimnya lakukan 
(bekerja dan berusaha), sehingga mengurangi insentif pelaku 
ekonomi untuk melakukan transaksi. Hal ini berakibat pada 
berkurangnya kesejahteraan masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung sebagai efek dari berkurangnya efek 
multiplikasi (multiplier effect).
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Lantas, ciri-ciri kapitalis apa yang sudah diterapkan Singapura 
sehingga menjadi suatu magnet ekonomi? Seperti dikutip  
The Economist, selain dari lokasi geografis Singapura yang 
memang strategis, dua faktor yang begitu menentukan yang 
menjadi daya tarik negara kecil ini adalah ukuran pemerintahnya 
yang relatif kecil dan juga sikap pemerintahnya membuka 
lebar-lebar pintu agar investasi dari luar negeri masuk untuk 
menanamkan modalnya tanpa ragu.

Bila ditilik dari jumlah departemennya saja, Singapura memiliki 
kurang lebih 22 departemen yang bertanggung jawab kepada 
Perdana Menteri, di mana beberapa beberapa menteri bahkan 
menangani dua departemen sekaligus. Bandingkan dengan 
Indonesia di mana 34 badan setingkat kementerian melapor 
kepada presiden.

Konsekuensi dari pemerintahan terbatas ini adalah, pertama, 
biaya menjalankan pemerintahan menjadi kecil, sehingga 
mengurangi beban pajak yang harus ditanggung warga. 
Kedua, peraturan-peraturan pun menjadi lebih sederhana. Hal 
ini membuat pelaku ekonomi merasa aman bahwa aktivitas 
yang dilakukannya dapat lebih diprediksi, sehingga 
menimbulkan efek multiplikasi di dalam ekonomi yang 
berakibat pada meningkatnya kesejahteraan secara langsung 
maupun tidak langsung.

Peraturan-peraturan yang lebih mudah diperkirakan inilah 
yang pada akhirnya mengirimkan sinyal pada pelaku usaha 
untuk menanamkan modalnya di Singapura. Selama 10 tahun 
berturut-turut, Singapura memuncaki indeks Ease of Doing 
Business Ranking, yaitu peringkat kemudahan melakukan 
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usaha dari seluruh negara di dunia, di mana Indonesia terakhir 
menempati peringkat 107!

Termasuk di dalam kriteria pemeringkatan ini adalah 
kemudahan dalam hal memulai usaha, mengurus izin 
pembangunan, mendapatkan akses listrik, mendaftarkan 
properti, mendapatkan pinjaman, perlindungan investor 
minoritas, membayar pajak, ekspor dan impor, pemberlakuan 
kontrak, dan pengurusan kebangkrutan.

Membahas semua poin ini tentulah akan memakan waktu, 
tapi untuk gambaran saja, saya akan mengambil contoh 
pemberlakuan kontrak, di mana Singapura menjadi no. 1 
untuk hal ini. Di bagian Singapura, dapat dilihat bahwa waktu 
rata-rata yang diperlukan untuk menyerahkan berkas adalah 
sebesar 6 hari, untuk proses peradilannya sendiri 118 hari, dan 
untuk pemberlakukan keputusan pengadilan diperlukan 26 
hari, dengan total 150 hari atau 5 bulan.

Sementara untuk hal yang sama di Indonesia, bila dipukul 
rata, dibutuhkan 460 hari atau 1 tahun dan 4 bulan untuk 
proses yang sama. Kalau Anda jadi pengusaha, dengan asumsi 
ceteris paribus (kedua negara sama), di negara manakah yang 
akan uang Anda putar? Paham kan sekarang faktor yang 
begitu membedakan Indonesia dan Singapura dalam hal 
ekonomi? Apa Anda masih mau kita begini terus?
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Upaya Amagi diawali dengan pembukaan lingkaran studi 
bernama Mises Club Indonesia yang berpusat di Manado, 
Sulawesi Utara.
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Imantaka Nugraha

Imantaka Nugraha adalah lulusan dari Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (FHUI) yang menulis skripsi me-
ngenai perbandingan klasifikasi hukum Bitcoin sebagai 
barang ekonomi. Studinya di FHUI berfokus pada hukum 
telematika, hukum tentang kegiatan per-ekonomian, 
serta hukum administrasi negara. Pada tahun 2017, 
Imantaka dinobatkan menjadi satu dari tiga finalis dalam 
penghargaan Student of the Year di ISFLC Award yang 
diselenggarakan setiap tahunnya oleh Students for Liberty 
di Washington D.C., Amerika Serikat.



185

Profil Suara Kebebasan
Sebuah website untuk kebebasan, itulah Suara Kebebasan.
org. Website ini memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide 
tentang kebebasan dan memberikan pemahaman kom-
prehensif mengenai kebebasan dan pasar bebas melalui 
website yang aktif dan interaktif. Kami juga mendorong upaya 
ini melalui promosi informasi lewat media sosial dan publikasi, 
serta kerja sama dengan jaringan strategis, baik individu 
maupun organisasi yang juga mendorong ide-ide tentang 
kebebasan. Visi Suara Kebebasan adalah terciptanya masya-
rakat yang bebas, sejahtera, dan toleran di Indonesia, di mana 
lingkungannya mendukung diskusi terbuka tentang kebebasan 
dan pasar bebas dalam wacana publik dan proses kebijakan. 

Target utama kami adalah generasi muda Indonesia dan 
masyarakat Indonesia yang peduli dan tertarik dengan ide-ide 
kebebasan. Kami berharap dapat ikut berkontribusi untuk 
meningkatkan kesadaran generasi muda Indonesia tentang 
pentingnya kebebasan dan semangat bersama untuk 
mempromosikan kebebasan di Indonesia. Suara Kebebasan 
memulai kiprahnya di bulan Maret 2015 dengan dukungan 
dari Atlas Network dan Indonesian Youth Freedom 
Network. Website ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan 
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langkanya sumber informasi mengenai kebebasan dalam 
bentuk website, khususnya untuk generasi muda di Indonesia. 

Tidak hanya memberikan informasi, Suara Kebebasan juga 
memberikan wadah bagi para pembacanya untuk ikut 
berkontribusi dalam menyuarakan ide dan pendapat mengenai 
kebebasan, terutama dalam konteks Indonesia. Kami percaya 
dengan melibatkan para pembaca dan beragam pihak terkait, 
Suara Kebebasan akan mendapat-kan lebih banyak dukungan 
untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia. Kami juga 
mendorong persemaian komunitas muda libertarian melalui 
Indo-Libertarian, serta kerjasama dengan mitra lokal lainnya. 
Beberapa diantaranya adalah: Amagi Indonesia; Students for 
Liberty Indonesia; The Indonesian Institute, Center for Public 
Policy Research (TII); Kafha Laboratory for Humanity and 
Culture; dan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), serta 
beberapa kampus dan organisasi mahasiswa, maupun individu 
dan/atau lembaga yang juga memiliki kepedulian tentang 
kebebasan di Indonesia. 

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar (Editor-in-Chief), Muhamad 
Iksan, Rofi Uddarojat (Editor Pelaksana)

Kontributor Tetap: Djohan Rady, Haikal Kurniawan, Reynaldi 
Adi Surya
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Atlas Network, Amerika Serikat
Atlas Network adalah sebuah organisasi nirlaba yang 
menghubungkan lebih dari 475 organisasi pendukung pasar 
bebas di lebih dari 90 negara dengan ide-ide dan sumberdaya 
yang dibutuhkan untuk memajukan faktor-faktor pendorong 
kebebasan. Masing-masing menulis kisahnya sendiri tentang 
bagaimana pekerjaan berprinsip memengaruhi opini publik, 
atas nama gagasan masyarakat bebas, dapat meningkatkan 
kehidupan individu.

Misi Atlas Network
Atlas Network meningkatkan peluang dan kemakmuran 
dengan memperkuat jaringan global organisasi masyarakat 
sipil independen yang mempromosikan kebebasan individu 
dan menghilangkan hambatan untuk kemajuan pertumbuhan 
manusia. 
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Strategi Menyeluruh Atlas Network
Atlas Network merawat jaringan mitra yang berbagi visi 
tentang dunia yang bebas, sejahtera, dan damai di mana 
aturan hukum, kepemilikan pribadi, dan pasar bebas 
dipertahankan oleh pemerintah yang kekuasaannya terbatas. 
Untuk mempercepat laju pencapaian oleh para mitranya di 
komunitas lokal mereka, Atlas Network mengimplementasikan 
program dalam model strategis Coach, Compete, Celebrate 
(pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, 
persaingan mendapatkan hibah dan hadia, serta merayakan 
keberhasilan).
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