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Pengantar Penerbit

Ketika membicarakan kebebasan di Indonesia, aspek ekonomi 
seringkali luput bahkan masih asing dalam pembicaraan publik. 
Pembicaraan mengenai kebebasan ekonomi seringkali berada 
di tataran akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan sehingga 
gaungnya tidak didengar sekeras pembicaraan mengenai 
kebebasan sipil dan politik, misalnya. 

Salah satu publikasi yang dapat menjadi acuan komprehensif 
terhadap isu kebebasan ekonomi adalah Economic Freedom of 
the World Report yang dirilis oleh Fraser Institute. Laporan 
ini memuat Economic Freedom Ratings yang didasarkan 
pada sejumlah indikator, yaitu: Ukuran Pemerintahan, Sistem 
Hukum dan Perlindungan Hak Milik, Tingkat Inflasi dan 
Pergerakan Uang, Kebebasan untuk Melakukan Perdagangan 
Internasional hingga Peraturan terkait Pasar dan Melakukan 
Usaha. Dalam  Economic Freedom of the World Report yang 
dirilis pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-65 
dalam kebebasan ekonomi. Posisi ini mengalami kenaikan 
setelah pada laporan sebelumnya, Indonesia menempati posisi 
ke-73. Kenaikan tertinggi dicapai Indonesia dalam indikator 
Sistem Hukum dan Perlindungan Hak Milik, yang juga 
termasuk independensi penegak hukum, tingkat kepercayaan 
terhadap polisi hingga keterlibatan militer dalam hukum 
dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi 
bukanlah persoalan pasar semata, namun juga kait mengait 
dengan kebebasan sipil dan politik. 

Buku ini merupakan kumpulan esai hasil dari Kompetisi 
Menulis Esai “Kebebasan Ekonomi untuk Indonesia Sejahtera” 
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yang diselenggarakan oleh Friedrich Naumann Foundation 
(FNF) Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI dan Lembaga Indeks (Institut 
Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) pada bulan Januari – 
Maret 2019. Tujuan dari diselenggarakannya kompetisi ini 
adalah untuk membuka ruang dialog kepada publik Indonesia, 
khususnya generasi muda, terhadap isu-isu kebebasan 
ekonomi. Kompetisi inipun mendapatkan respon yang cukup 
baik. Antusiasme ditunjukkan dengan diterimanya lebih dari 
100 esai oleh penyelenggara.

Hadirnya sembilan esai terpilih dalam buku ini merupakan 
cermin bagaimana generasi muda Indonesia memaknai 
kebebasan ekonomi yang bertujuan mewujudkan Indonesia 
sejahtera. Tiga pokok bahasan terlihat mewakili esai-esai 
tersebut, yaitu Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Pribadi; 
Pertukaran Sukarela, Kompetisi dan Inovasi dalam Pasar; 
dan Negara dan Pasar: Menarik Batas Intervensi Pemerintah. 
Beberapa topik banyak muncul dalam pembahasan para peserta, 
seperti kewirausahaan, keberadaan start up di Indonesia 
dan integrasi teknologi dan ekonomi. Sementara itu, topik-
topik lain juga muncul dan menarik untuk dicermati, seperti 
persoalan hak milik hutan lindung, perdebatan mengenai impor 
dan gagasan libertarian dalam wacana peredaman kemiskinan. 
Indonesia yang sejahtera pun dilihat dari berbagai perspektif, 
baik itu dalam tingkatan kebebasan individu, secara makro 
dalam level negara hingga kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Sebagai penerbit, FNF Indonesia berharap agar buku ini 
dapat membumikan gagasan kebebasan ekonomi di Indonesia. 
Buku ini juga menjadi bentuk kerjasama FNF Indonesia  dengan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Lembaga 
Indeks dalam hal penguatan pemahaman mengenai Demokrasi 
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dan Rule of Law dalam bidang tata kelola pemerintahan, 
ekonomi dan sosial – sesuai dengan Memorandum Saling 
Pengertian (MSP) yang telah ditandatangani di Jakarta, pada 
tanggal 16 Oktober 2018. 

Bagaimanapun, kebebasan ekonomi merupakan bagian 
dari kebebasan untuk memilih menggunakan sumberdaya 
yang dimiliki, baik itu waktu, bakat maupun modal untuk 
kehidupan yang lebih baik – yang didasarkan pada keterbukaan 
pasar, pertukaran sukarela dan dengan tetap mengedepankan 
perlindungan terhadap hukum dan hak milik. Semoga esai-
esai yang telah disusun oleh para kontributor dan editor ini 
dapat memperkaya dialog mengenai kebebasan ekonomi yang 
kerapkali dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak 
semata. 

Selamat membaca. 

Sinta Suryani
Program Officer FNF Indonesia
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Pengantar Editor

Kebebasan Ekonomi sebagai 
Prasyarat menuju Indonesia 

Sejahtera

“Memajukan kesejahteraan umum” merupakan satu di antara 
beberapa tujuan konstitusional dibentuknya Negara Republik 
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Sebagai sebuah konsep, “kesejahteraan” merupakan lokus 
konvergensi dari berbagai kondisi yang merepresentasikan 
kehidupan manusia yang berkualitas. Di antara berbagai kondisi 
itu adalah kemakmuran, kesehatan fisik dan mental, kapasitas 
menalar, keterampilan, dan, tentu saja, kebahagiaan menjalani 
hidup sebagai manusia. Sementara, kata “umum” yang melekat 
pada konsep kesejahteraan memberikan sifat kemasyarakatan 
pada konsep tersebut, yang mana setiap anggota masyarakat, 
warga negara Indonesia, berhak menikmati kesejahteraan 
tersebut. 

Jelas, cita-cita kesejahteraan umum yang dituangkan 
dalam Pembukaan UUD 1945 itu bersifat kompleks dan tak bisa 
direduksi ke dalam semata-mata urusan ekonomi. Sungguhpun 
demikian, tak bisa dipungkiri pula bahwa kesejahteraan dalam arti 
komprehensif tersebut bisa direalisasikan jika kondisi ekonomi 
tertentu—yakni kemakmuran—berhasil direalisasikan. Karena itu, 
mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang kompatibel 
dengan cita-cita kemakmuran tak akan pernah kekurangan relevansi 
dalam setiap upaya untuk merealisasikan kesejahteraan umum.  
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Kebebasan ekonomi adalah sebuah kerangka di mana 
prinsip-prinsip yang kompatibel dengan cita-cita kemakmuran 
terimplementasikan dalam kelembagaan dan proses ekonomi. 
Dalam kerangka kebebasan ekonomi (economic freedom), atau 
kita juga bisa menyebutnya sebagai kemerdekaan ekonomi 
(economic liberty), tercakup sejumlah prinsip yang dijiwai 
dengan semangat kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat 
dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan pribadinya, tetapi juga bahwa 
kemerdekaan pribadi-pribadi dalam beraktivitas ekonomi, 
dalam interaksinya satu sama lain, saling memberikan manfaat 
dan berkontribusi bagi tercapainya kesejahteraan secara luas. 
Pada level yang sangat mendasar, prinsip-prinsip itu adalah (1) 
pilihan pribadi, (2) pertukaran sukarela yang dikoordinasikan 
oleh pasar, (3) kebebasan untuk memasuki dan berkompetisi 
dalam pasar, dan (4) perlindungan atas pribadi-pribadi dan 
harta benda milik mereka dari agresi oleh pihak lain.1

Tidak seperti kerap disalahpahami bahwa kebebasan 
ekonomi akan menggerus cita-cita kesejahteraan umum karena 
berpijak pada kebebasan individu, yang berakar pada prasangka 
ideologis yang mempertentangkan kebebasan (freedom) dan 
kesetaraan (equality), berlimpah fakta menunjukkan bahwa 
derajat kebebasan ekonomi dalam suatu masyarakat berbanding 
lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara 
umum. Kesejahteraan ini tidak hanya tercermin dalam indikator 
ekonomi, tetapi juga indikator pendidikan dan kesehatan. 
Untuk menyebut salah satunya, studi yang dilakukan oleh 
Heritage Foundation menemukan bahwa negara-negara 
dengan ekonomi yang bebas memiliki Indeks Pembangunan 
Manusia (Human Development Index, HDI) yang lebih tinggi 
dibandingkan negara-negara dengan ekonomi yang kurang 
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atau tidak bebas.2 Kebebasan ekonomi menjadi prasyarat yang 
harus dipenuhi suatu negara untuk merealisasikan masyarakat 
yang makmur, terdidik, dan sehat.

Berada pada peringkat ke-116 dari 189 negara dan teritori 
politik dalam pencapaian HDI, harus diakui, Indonesia masih 
harus bekerja keras untuk dapat merealisasikan kesejahteraan 
umum yang diamanatkan konstitusi. Meskipun Indonesia sudah 
mengalami banyak kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, 
dan sosial sejak proklamasi kemerdekaan, jika dibandingkan 
dengan negara-negara dengan usia kemerdekaan yang sama 
atau bahkan lebih muda, kinerja HDI Indonesia masih jauh 
tertinggal. Pencapaian HDI Indonesia lebih rendah dari, 
misalnya, Singapura (peringkat ke-9), Korea Selatan (peringkat 
ke-22), dan Malaysia (peringkat ke-57). Kenyataan bahwa 
Indeks Kebebasan Ekonomi Singapura (peringkat ke-2), Korea 
Selatan (peringkat ke-29), dan Malaysia (peringkat ke-22) 
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jauh lebih baik dari Indonesia (peringkat ke-56) menegaskan 
pengaruh kuat kebebasan ekonomi suatu negara terhadap 
kesejahteraan masyarakatnya. 

***

Seluruh esai yang diterbitkan dalam buku ini adalah esai-
esai terbaik yang telah diseleksi secara sangat ketat di antara 
lebih dari 100 esai yang mengikuti Kompetisi Esai “Kebebasan 
Ekonomi untuk Indonesia Sejahtera,” yang diselenggarakan 
pada Januari-Maret 2019 atas kerjasama Friedrich Naumann 
Foundation(FNF) Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Institut Demokrasi dan 
Kesejahteraan Sosial (INDEKS). Para penulis esai ini, kalangan 
muda dari sejumlah wilayah di Indonesia, mengelaborasi 
pembahasan mereka dalam kerangka tesis yang sama: 
kebebasan ekonomi adalah prasyarat yang niscaya untuk 
merealisasikan cita-cita Indonesia sejahtera.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan dalam 
cara bagaimana masing-masing penulis mengelaborasi 
pembahasan mereka. Sebagian di antara mereka menjadikan 
prinsip-prinsip kebebasan ekonomi—seperti kepemilikan 
pribadi, pertukaran sukarela, dan supremasi hukum—sebagai 
titik tolak pembahasan, sebagian yang lain lebih menekankan 
implikasi dari kebebasan ekonomi terhadap pengentasan 
kemiskinan, peningkatan keunggulan komparatif dalam 
perdagangan internasional, berkembangnya inovasi dalam 
berbisnis, dan kelestarian lingkungan. Banyak dari esai-esai 
ini beririsan dalam satu atau lebih isu yang dibahas, namun 
mereka berbeda satu sama lain dalam hal derajat abstraksi: 
sebagian besar membahas pada level praktis, menukil kasus 
dan memperkuat argumen mereka dengan data-data empiris, 
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satu atau dua membahas pada level teoretis dengan menarik 
implikasi-implikasi logis dari premis-premis yang diajukan.

Selain itu, beberapa esai juga mencoba melangkah lebih 
jauh dengan merekomendasikan arah kebijakan yang kongkret 
terkait dengan masalah-masalah yang berakar pada kurangnya 
kebebasan ekonomi, seperti harga pangan domestik yang 
lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, 
ketimpangan dalam kepemilikan lahan, lapangan pekerjaan 
yang terbatas dan iklim ekonomi yang kurang mendukung 
kebebasan berusaha dan inovasi bisnis, dan regulasi yang 
sering kali mendistorsi pasar sehingga mengakibatkan tidak 
tersebarnya kemakmuran secara optimal.

Esai-esai dalam buku ini dikelompokkan ke dalam tiga 
bagian tematik. Bagian pertama tentang perlindungan hukum 
atas kepemilikan pribadi, bagian kedua tentang pertukaran 
sukarela, kompetisi dan inovasi dalam pasar, dan bagian ketiga 
tentang negara dan pasar terkait batas intervensi pemerintah.

Bagian pertama dibuka dengan sebuah esai terkait Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI), yang, seperti diyakini penulisnya, 
berperan penting dalam menggerakkan ekonomi kreatif. Selain 
itu, dalam esai HKI ini penulis juga mengajukan argumen moral 
tentang kepemilikan pribadi sebagai hak yang bersifat mendasar, 
sekaligus sebagai fondasi bagi terjadinya proses pertukaran 
sukarela di antara para pemilik, sebuah pasar yang bebas, yang 
memungkinkan para pelaku ekonomi saling memberi dan 
menerima manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 
bersama. Esai yang lain memfokuskan pembahasan pada 
isu kesejahteraan petani yang dikaitkan dengan kurangnya 
kepemilikan lahan dalam sektor pertanian. Selain memperkuat 
perlindungan petani atas lahan yang mereka miliki melalui 
kebijakan sertifikasi, penulis esai ini mengajukan argumen 
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untuk kemudahan bagi petani dalam mengakses lahan-lahan 
yang belum dikelola atau terbengkalai, sehingga memiliki nilai 
ekonomis yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. 

Bagian kedua terdiri dari enam esai yang membahas 
beragam topik seputar proses pasar yang bebas, yang ditandai 
dengan pertukaran properti secara sukarela, kompetisi, dan 
inovasi. Bagian kedua ini dibuka dengan sebuah esai yang 
membahas manfaat dari kebijakan impor yang terbuka 
untuk penyediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang 
terjangkau maupun peningkatan keunggulan komparatif suatu 
negara dalam perdagangan internasional. Penulis esai ini 
juga mempersuasi khalayak pembaca untuk melihat impor, 
sebagaimana juga ekspor, sebagai aktivitas perdagangan yang 
lumrah dan akan memberikan manfaat kesejahteraan bagi 
pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya. 

Dua esai selanjutnya, meskipun berbeda topik, menem-
patkan pembahasannya dalam konteks ekonomi digital yang 
bersifat kompetitif, tetapi juga kolaboratif dan menyediakan 
iklim yang kondusif bagi berbagai inovasi. Sebuah esai yang 
memfokuskan pembahasan pada fenomena unicorn membahas 
secara optimistik peran penting sejumlah unicorn di Indonesia 
dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan lewat 
penyediaan lapangan kerja dan akses bagi setiap anggota 
masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat 
dari pasar. Sementara itu, sebuah esai lain dalam kerangka 
ekonomi digital mengusulkan sebuah pendekatan yang cukup 
“berani” dalam rangka pengentasan kemiskinan di pedesaan, 
yakni menjadikan desa sebagai basis industri manufaktur 
yang terintegrasi dengan ecommerce. Esai ini memberikan 
pembahasan yang baik tentang implementasi prinsip-prinsip 
kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha, dan keterbukaan 
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pasar dalam pengembangan desa sebagai basis industri.
Hubungan antara proses bisnis dan misi sosial menjadi tema 

yang menarik untuk disimak dalam bagian kedua ini. Sebuah 
esai yang membahas topik kewirausahaan sosial mengajukan 
pendekatan bisnis untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial. 
Kewirausahaan sosial seperti dimaksud penulis esai ini mengacu 
pada penggunaan berbagai metode dan instrumen berbasis pasar 
untuk menyelesaikan masalah sosial, menciptakan nilai tambah 
sosial, dan mendorong perubahan sosial secara berkelanjutan. 
“Jiwa sosial” juga tercermin dalam sebuah esai lain yang membahas 
sebuah mekanisme penggalangan dana yang lazim disebut 
crowdfunding. Meski tidak menyatakan secara eksplisit, penulis esai 
ini memandang crowdfunding sebagai sebuah sumber pembiayaan 
yang dijiwai semangat kemandirian dan tanggung jawab berbasis 
masyarakat, di mana penerima dan penyandang dana mengi-
katkan diri secara sukarela dalam kontrak pembiayaan. Lebih jauh, 
penulis esai ini mengajukan sebuah konsep yang disebutnya sebagai 
“investasi crowdfunding,” suatu model yang mengkombinasikan 
donasi dan equity, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan 
yang berbasis pasar dan sekaligus mengandung nilai sosial. 

Bagian kedua ditutup dengan sebuah esai yang mencoba 
mempersuasi generasi muda untuk melihat kebebasan ekonomi 
secara positif, yakni sebagai kesempatan untuk berkreasi dan 
berinovasi dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi dari proses pasar. Betapapun 
masih membutuhkan elaborasi lebih lanjut, esai ini juga berusaha 
menunjukkan bahwa inovasi yang muncul dari iklim ekonomi 
yang bebas akan berkontribusi secara positif terhadap kelestarian 
lingkungan. 

Bagian ketiga, berbeda dari bagian-bagian sebelumnya, 
hanya berisi sebuah esai. Jika dibandingkan dengan esai-esai 
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lain dalam buku ini, esai terakhir ini tidak mengangkat sebuah 
kasus yang spesifik, sebagaimana ia tidak juga menekankan 
pembahasannya pada prinsip tertentu dari kebebasan ekonomi. 
Alih-alih demikian, esai ini menyajikan gambaran makro 
tentang bagaimana kebebasan ekonomi bekerja menciptakan 
dan menyebarkan kemakmuran melalui koordinasi pasar dan 
bagaimana negara mendiskoordinasi pasar dengan kebijakan-
kebijakan yang membatasi kebebasan ekonomi. 

***

Buku-buku yang mengangkat masalah-masalah ekonomi, 
umumnya, ditulis oleh mereka yang menyandang predikat 
sebagai intelektual publik, selain memiliki latar belakang 
pendidikan dalam ilmu ekonomi atau disiplin-disiplin terkait. 
Arti penting dari kehadiran buku kumpulan esai ini terletak 
pada ruang yang ia berikan kepada kalangan muda Indonesia 
dari beragam latar belakang pendidikan dan sosial untuk urun 
pemikiran dalam sebuah isu yang “sangat ekonomi” dalam 
sebuah konteks yang “sangat Indonesia.”

Tentu saja, ada banyak hal yang dibahas secara singkat 
oleh esai-esai dalam buku ini perlu dikaji dan didiskusikan 
secara lebih mendalam. Persis itulah yang menjadi tujuan dari 
penerbitan buku ini: merangsang diskusi dan dialektika gagasan, 
baik di kalangan anak muda dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya, seputar tesis kebebasan ekonomi sebagai prasyarat 
menuju Indonesia sejahtera.

Nanang Sunandar
Direktur Eksekutif Lembaga Indeks
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Hak Pionir: Perlindungan 
Keseluruhan atas Hak Kekayaan 
Intelektual atas Barang dan Jasa 

Rintisan
Fazal Akmal Musyarri

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan 
dengan karya-karya hasil olah pikir manusia yang bernilai 
bagi kehidupan masyarakat. Objek pengaturan HKI adalah 
suatu karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.1 

Terdapat beberapa jenis HKI yang berlaku di Indonesia, 
meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, 
Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berbagai jenis HKI tersebut 
memiliki dasar pengaturan yuridis di Indonesia sebagai salah 
satu negara yang meratifikasi TRIPs.1

Menurut Sudikno Mertokusumo, HKI adalah hak milik 
yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran 
manusia misalnya berbentuk karya atau penemuan.3 Dalam arti 
lain, HKI adalah hak ekslusif yang diberikan kepada seseorang 
atau sekelompok orang atas karyanya. Kekayaan intelektual 
termasuk sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud 
(imaterial).1 Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan 
HKI adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa 
karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh 
negara atas hak tersebut, yang mana negara memberikan hak 
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eksklusif kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual 
berdasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum 
di suatu negara.5

HKI juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang lahir dari 
kemampuan intelektual manusia. Istilah HKI digunakan untuk 
membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh 
manusia atas hal-hal yang berasal dari alam sebagai anugerah 
dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua manusia mempunyai 
kemampuan menghasilkan karya intelektual.6 HKI merupakan 
hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan 
intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna 
dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai 
ekonomi. Bentuk nyatanya dapat berupa ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan sastra. Adalah wajar bila penemu ataupun 
pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau ciptaannya.7 

Dengan demikian, sejatinya HKI dapat dikategorikan 
sebagai kepemilikan pribadi. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh 
Rachmadi Usman, yang menyatakan bahwa HKI adalah hak 
atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir 
dari kemampuan intelektualitas manusia, khususnya di bidang 
teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam bukunya, Hukum 
Hak Atas Kekayaan Intelektual, Rachmadi Usman memiliki 
preferensi tersendiri untuk menyebut Hak Kekayaan Intelektual 
dengan istilah “Hak Kepemilikan Intelektual.” Perbedaan 
antara keduanya terlihat dari definisi antara “kekayaan” dan 
“kepemilikan” yang memiliki ruang lingkup yang lebih khusus.8 

Namun, pada intinya, “kekayaan” maupun “kepemilikan” 
berada dalam koridor yang linier dalam HKI, yang bertujuan 
untuk melindungi kepemilikan seseorang terhadap benda 
imaterial yang lahir sebagai hasil karya dari intelektualitasnya. 
Karena benda imaterial juga termasuk dalam klasifikasi hak 
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kebendaan, benda imaterial dalam HKI menjadi bagian dari 
hak milik yang harus dilindungi.

Permasalahannya, perlindungan terhadap HKI masih 
rendah di Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan yang 
dilakukan oleh Global Innovation Policy Center (GIPC) pada 
2016, Indonesia menempati posisi ke-33.9 Peringkat tersebut 
lalu turun drastis menjadi peringkat ke-43 pada survey yang 
dilakukan oleh lembaga yang sama pada tahun 2018. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlalu serius 
dalam perlindungan HKI. Padahal, GIPC menilai, HKI dapat 
menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi di sektor 
ekonomi kreatif, yang akhirnya berimbas pada penciptaan 
lapangan pekerjaan yang layak bagi para penemu atau pencipta. 
HKI juga membantu untuk meminimalisir pembajakan 
atas karya yang berasal dari intelektualitas manusia. HKI 
menciptakan status kepemilikan bagi penemu atau pencipta 
sehingga dapat menarik mitra, mengakses pembiayaan, dan 
melisensikan karyanya.10

Selain itu, menurut penulis, masalah HKI terletak pada 
rumitnya proses pendaftaran HKI, juga pada tidak adanya 
suatu jenis HKI yang dapat memberikan proteksi menyeluruh 
terhadap suatu barang. Untuk mendaftarkan suatu barang dan 
jasa yang baru, seseorang perlu mendaftarkan beberapa jenis 
HKI secara parsial.

Untuk mendaftarkan suatu produk minuman kemasan, 
misalnya, seorang pencipta harus mendaftarkan Hak Merek 
untuk melindungi logo dari minuman kemasan itu. Jika 
minuman itu dikemas secara unik atau tidak biasa, pencipta 
harus mendaftarkan Desain Industri untuk melindungi 
keunikan kemasan. Jika produk minuman kemasan tersebut 
dibuat dari bahan-bahan beserta takaran pembuatannya yang 
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bersifat rahasia bagi perusahaan, pencipta harus melindunginya 
melalui HKI berbentuk Rahasia Dagang. Apabila proses 
pembuatan minuman kemasan itu memerlukan alat khusus 
yang merupakan invensi dari pencipta, alat tersebut harus 
didaftarkan Hak Paten. Demikian juga halnya jika bahan dalam 
komposisi minuman itu mengandung bahan yang berasal dari 
varietas tanaman yang dikembangkan oleh pencipta, pencipta 
harus melindunginya dengan Perlindungan Varietas Tanaman.

Menurut penulis, masalah-masalah di atas mengakibatkan 
rendahnya animo pengusaha, khususnya Startup dan UMKM, 
dalam mendaftarkan HKI pada produk-produk mereka. Selain 
harus mendaftarkan ke banyak jenis HKI secara parsial, mereka 
juga harus melewati birokrasi dan mengeluarkan biaya yang 
tidak sedikit.

Banyak fenomena dimana suatu barang/jasa tidak 
terlindungi oleh HKI dengan efektif akibat kerumitan 
pendaftaran dan parsialitas HKI. Sebagai contoh, tenarnya 
suatu produk minuman bernama Cappucino Cincau di beberapa 
daerah di Indonesia. Produk ini awalnya dikembangkan oleh 
seorang pedagang minuman bernama Ronal di Pekanbaru 
pada 2011. Ronal mencoba untuk mencampurkan serbuk rasa 
cappucino dengan cincau hitam. Dengan bantuan blender, 
terciptalah minuman Cappucino Cincau yang ternyata disambut 
baik oleh masyarakat.11

Seiring popularitas Cappucino Cincau yang meningkat, 
banyak pengusaha ingin mencoba peruntungan dengan 
membuka usaha Cappucino Cincau secara independen. Usaha 
Cappucino Cincau dianggap prospektif karena tidak terlalu 
membutuhkan banyak modal dan menjanjikan keuntungan 
karena popularitas Cappucino Cincau sebagai minuman baru 
yang fenomenal.12
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Permasalahannya kemudian, bagaimana memberikan 
perlindungan bisnis kepada Ronal selaku pencipta pertama agar 
produknya tidak mudah dibajak oleh orang lain secara ilegal. 
Pada awalnya, konsep franchise atau waralaba merupakan 
konsep yang digunakan untuk memberikan kesempatan 
kepada para pengusaha kecil untuk memperdagangkan 
Cappucino Cincau.13 Namun, yang terjadi kemudian, banyak 
gerai Cappucino Cincau dibuka tanpa izin dari Ronal selaku 
pencipta. Akibatnya, Ronal berpotensi mengalami kerugian 
karena potensi profit yang seharusnya dia terima selaku 
pencipta tergerus oleh para pengusaha Cappucino Cincau yang 
tidak bernaung di bawah waralabanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menggagas 
ide berupa suatu jenis HKI baru yang dapat melindungi suatu 
produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha 
rintisan secara keseluruhan. Artinya, perlindungan yang 
diberikan oleh HKI baru ini tidak parsial, tetapi meliputi 
keseluruhan aspek produk mulai dari ide ciptaan, bahan dalam 
proses pembuatan, pengemasan, hingga rahasia dagang dalam 
produk tersebut. Penulis menyebut konsep HKI jenis baru ini 
sebagai Hak Pionir, yang intinya memberi kesempatan ekspansi 
bisnis dan komersialisasi pada pencipta.

Tujuan dari konsep Hak Pionir ini adalah dapat memberi 
proteksi secara menyeluruh pada suatu ciptaan yang akan 
diperdagangkan di kemudian hari, memberi kesempatan bisnis 
yang berkelanjutan serta mempertahankan eksistensi dari 
produk pencipta. Jangka waktu berlakunya suatu ciptaan yang 
dilindungi Hak Pionir ini penulis usulkan selama lima tahun 
dan dapat diperbaharui dua kali, mengingat barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan bisa jadi merupakan suatu inovasi 
produk yang prospektif dan dibutuhkan oleh masyarakat secara 
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luas. Walaupun HKI produk dapat diperbaharui oleh pencipta, 
namun permohonan registrasi ulang atas produk tersebut 
dapat ditolak jika ternyata permintaan masyarakat terhadap 
produk tersebut tinggi, namun pencipta terlalu membatasi 
ekspansi bisnisnya dalam ruang dan waktu tertentu sehingga 
dapat berpeluang menciptakan monopoli pasar dan kelangkaan 
produk.

Konsep Hak Pionir ini sebetulnya mirip dengan waralaba. 
Bedanya adalah pencipta tidak hanya mewaralabakan usaha 
produknya, namun juga melisensikan Hak Pionir atas 
produknya. Apabila HKI produk telah habis jangka waktu atau 
ditolak pembaharuan Hak Pionirnya, produk tersebut menjadi 
milik umum (Public Domain) dan dapat dikomersialisasi 
oleh non-pencipta tanpa harus meminta lisensi dari pencipta. 
Namun, selama produk belum menjadi Public Domain, 
pencipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga 
apabila diketahui ada pengusaha lain yang membajak produk 
secara ilegal. Hak Pionir sebagai bentuk konsep HKI baru 
diharapkan dapat menciptakan proteksi terhadap kepemilikan 
pribadi, mengingat konsep kepemilikan pribadi bermakna 
seorang individu dilarang mengambil milik individu lain tanpa 
izin pemilik, termasuk dalam gagasan yang merupakan hak 
milik benda imaterial. Kolaborasi kepemilikan pribadi dengan 
Hak Pionir dengan adanya batasan waktu komersialisasi 
diharapkan dapat merangsang kebebasan ekonomi yang dalam 
jangka panjang dapat menciptakan kesejahteraan di Indonesia.
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Meningkatkan Kepemilikan 
Lahan Petani untuk Mendorong 

Kesejahteraan Indonesia
Resty

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 adalah 
25,95 juta orang (BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 
2018, 2018). Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran 
penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 
0,389 (BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk 
Indonesia Maret 2018, 2018). Membaca rasio gini merupakan 
salah satu cara mengukur tingkat ketimpangan pendapatan 
penduduk. Semakin dekat angka rasio gini ke angka 1, maka 
semakin tinggi derajat ketimpangannya. Sebaliknya, semakin 
dekat angka rasio gini ke angka 0, maka semakin kecil 
pula derajat ketimpangannya (Hanung, 2018). Kemiskinan 
dan ketimpangan ini harus terus diturunkan dengan 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu bidang yang 
sangat berpotensi untuk distimulasi pertumbuhannya demi 
meningkatkan kesejahteraan Indonesia adalah pertanian. Hal 
ini karena bidang pertanian menyumbang 13,40% terhadap 
PDB. (Novalius, 2018). Selain itu, sektor pengelolaan berbasis 
pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 35% (Rayanti, 2016).

Namun, sebelum memikirkan bagaimana pertanian bisa 
meningkatkan kesejahteraan Indonesia, terlebih dahulu harus 
dibahas masalah yang menghambat membaiknya pertanian, 
yaitu masalah kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan ini terkait 
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dengan konsep kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi 
bebas.

Kepemilikan pribadi berarti setiap individu memiliki 
kebebasan penuh atas apa yang dimilikinya selama tidak 
berbenturan dengan kepemilikan individu lain (Thalo, 2007). 
Dengan demikian, setiap individu memiliki kebasan untuk 
menggunakan kepemilikan tersebut demi meningkatkan 
kesejahteraannya. Jika pemerintah dilibatkan dalam konsep 
kepemilikan pribadi dengan kondisi masyarakat Indonesia 
sekarang, maka tugas yang muncul bukan hanya bagaimana 
pemerintah melindungi kepemilikan pribadi tersebut, namun 
juga memastikan bahwa masyarakat memiliki aset untuk 
digunakan dan dikelola. Hal ini karena tidak adanya aset 
merupakan salah satu penyebab kemiskinan dan kesenjangan 
ekonomi. Contohnya, nelayan yang memiliki aset memiliki 
penghasilan lebih besar dibanding nelayan yang tidak memiliki 
aset (Sari, Junaidi, & Zein, 2014).

Hal yang sama berlaku pada petani. Banyak petani yang 
tidak memiliki lahan sehingga harus bekerja pada tuan tanah. 
Buruh tani seperti ini memiliki pendapatan yang sangat sedikit 
sebab keuntungannya harus dibagi dengan pemilik tanah. Pola 
hubungan tersebut adalah pola hubungan patron-klien, di mana 
patron meminjamkan lahan untuk digarap beserta bibit dan 
kebutuhan pertanian lainnya, sementara klien akan menggarap 
tanah selama masa yang disepakati. Keuntungan yang dibagi 
adalah keuntungan yang sudah dikurangi dengan sewa harga 
bibit, racun, alat pertanian, dan lain-lain. Hubungan seperti 
ini tentunya tidak akan meningkatkan taraf hidup petani 
yang tidak memiliki lahan (Rustinsyah, 2011). Selain petani 
yang tidak memiliki lahan, ada pula petani yang memiliki 
lahan namun terlalu sempit dan juga tak bersertifikat. Hal ini 
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menimbulkan masalah berupa kecilnya hasil panen dan juga 
rawannya sengketa lahan (Rayanti, 2016).

Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong adanya 
kepemilikan lahan. Jika hal ini tidak dilakukan, kesejahteraan 
petani tidak akan pernah membaik. Seperti yang dinyatakan oleh 
Intitute for Decelopment of Economic and Finance (INDEF), 
kesejahteraan petani terus menurun. Hal ini karena upah buruh 
tani tergerus inflasi. Pada Mei 2017, inflasi mencapai 4,33% 
sedangkan kenaikan upah nominal buruh hanya 4,16%. Selain 
itu INDEF menyatakan bahwa ketimpangan dan kepemilikan 
lahan di Indonesia semakin memburuk. Dari data terakhir 
pertanian dikeluarkan tahun 2013, sekitar 56,03% petani 
Indoneia merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya 
kurang dari 0,5 hektar. Ketimpangan kepemilikan lahan ini 
berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan 
petani (Aziza, 2017).

Kesejahteraan petani sangat krusial karena menunjukan 
meningkatnya produktivitas petani. Produktivitas petani yang 
baik akan memperbesar kemungkinan swasembada pangan 
demi kesejahteraan Indonesia. Namun, untuk bisa swasembada 
pangan dan mencapai kesejahteraan, petani Indonesia 
harus bisa bersaing dengan petani di negara lain. Tapi pada 
kenyataannya, kepemilikan lahan petani di Indonesia masih 
jauh dari kepemilikan lahan di negara lain, misalnya Thailand, 
salah satu negara pemasok terbesar ke Indonesia (Ariyanti, 
2016). Rata-rata kepemilikan tanah di Indonesia hanya sekitar 
0,3 hektar sementara kepemilikan lahan petani di Thailand 
mencapai 2 hektar (Aziza, 2017). 

Usaha pemerintahan Jokowi untuk memperjelas 
kepemilikan lahan dengan membagikan sertifikat tanah 
merupakan salah satu langkah yang cukup baik. Hal ini 
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dapat terus ditingkatkan agar dampaknya merata ke seluruh 
Indonesia. Negara dengan pertanian sangat maju seperti Jepang 
bahkan mengeluarkan kebijakan bernama Farm Size Expansion 
atau perluasan lahan pertanian. Kebijakan in bertujuan untuk 
meningkatkan kepemilikan lahan yang awalnya hanya 4 hektar 
menjadi 15-20 hektar per keluarga petani (Harada, 2013). 
Pemerintah Indonesia sudah mulai harus mengambil langkah 
besar seperti ini agar kesejahteraan petani dapat meningkat. 
Salah satu cara paling cepat yang bisa dilakukan adalah 
dengan memberikan hak kelola tanah terlantar ataupun lahan-
lahan yang belum penah dikelola sama sekali. Menurut data 
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, terdapat 83.669.240 
hektar hutan Indonesia yang masih belum dikelola. (Damarjati, 
2018), belum lagi lahan milik swasta yang terlantar. Tanah-
tanah seperti ini lebih baik dikelola dibandingkan  dibiarkan 
dan kehilangan fungsi ekonominya (Septian, 2018).

Akses pengelolaan tanah terlantar dan lahan yang belum 
dikelola seperti yang telah dijelaskan di atas harus dipermudah, 
khususnya bagi para petani. Akses yang sulit akan menimbulkan 
sengketa tanah, yang akhirnya menghambat roda ekonomi. 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan bahwa 
terdapat 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia (Widiyanto, 
2018). Ini menambah alasan mengapa kepemilikan pribadi 
harus diperjelas. Hal ini juga menambah alasan mengapa lahan 
yang belum dikelola dan juga tanah-tanah terlantar harus 
diperjelas statusnya hingga bisa difungsikan. 

Peran pemerintah jelas sangat penting dalam sistem 
ekonomi bebas. Peran ini bukanlah mengontrol seperti dalam 
sistem ekonomi sosialisme, melainkan membuka peluang 
ekonomi seluas-luasnya. Jika pemerintah memberikan akses 
lahan maka petani akan mampu berdikari. Bukan tidak mungkin 
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bahwa pertanian Indonesia kelak akan semaju Jepang. Hal ini 
adalah bentuk sebenarnya dari kebebasan ekonomi. Kebebasan 
ekonomi hanya akan tercipta jika pemerintah memberikan akses 
yang luas, bukan hanya pada level kebebasan memanfaatkan 
milik pribadi, namun juga akses untuk bisa memiliki aset. 
Sebab, tidak akan ada kebebasan memanfaatkan aset, jika aset 
yang dimaksudkan saja tidak dimiliki. 
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Manfaat Kebijakan Keterbukaan 
Impor

Mahrus Afandi

Sebagian di antara kita mungkin sering mendengar orang-orang 
di sekeliling kita berceloteh seperti ini: “Jika impor dilakukan 
berdasarkan alasan yang masuk akal, tentu tidak ada yang 
perlu dipersoalkan, justru malah terbilang baik. Akan tetapi, 
pada kenyataannya sekarang, banyak barang diimpor padahal 
negara kita mampu memproduksi barang-barang tersebut.” 
Selain itu, tidak jarang pula kita mendengar adanya kekuatiran 
sebagian kalangan ketika neraca perdagangan Indonesia 
mengalami defisit, di mana nilai impor lebih besar dari nilai 
ekspor. Menuduh aktivitas perdagangan internasional sebagai 
biang keladi defisit tersebut, mereka mendesak pemerintah 
untuk membatasi impor.

Mispersepsi dalam Pembicaraan Ekonomi

Ada banyak mispersepsi dalam pembicaraan ekonomi, 
khususnya terkait aktivitas ekspor dan impor dalam 
perdagangan internasional. Dalam perdebatan mengenai 
impor garam, misalnya, sebagian kalangan menganggap impor 
garam sebagai kebijakan yang kurang tepat karena Indonesia 
memiliki garis pantai yang sangat panjang. Padahal, seperti 
dinyatakan Faisal Basri, pakar ekonomi Indonesia, tidak ada 
korelasi antara panjang pantai dengan jumlah produksi garam 
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nasional, karena garam diproduksi di daratan, bukan di laut.
Produksi garam dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

cuaca dan trade-off yang bisa dihasilkan dari panjang pantai. 
Penggunaan pantai untuk pariwisata, misalnya, dianggap lebih 
menyediakan nilai tambah daripada untuk produksi garam.

Lalu, apakah Indonesia benar-benar butuh impor garam? 
Kebutuhan garam di Indonesia mencakup garam industri dan 
garam konsumsi. Oleh karena itu, patut kita ketahui bahwa 
selain alasan cuaca dan trade-off, impor garam juga didasari 
oleh kebutuhan garam industri yang belum mampu dipenuhi 
oleh stok garam yang diproduksi di Indonesia. Garam industri 
harus mengandung kadar NaCl lebih dari 97%. Kriteria ini, 
pada kenyataannya, belum bisa dipenuhi oleh produksi garam 
dalam negeri karena faktor cuaca dan teknologi yang tidak 
mendukung.

Hal ini mengharuskan adanya perbaikan kualitas teknologi 
pengolahan produksi garam yang bisa mendongkrak kualitas 
garam Indonesia sehingga menjadi layak dipakai untuk 
kepentingan industri. Sebaik apapun pengelolaan garam 
konsumsi, apabila tidak disertai dengan baiknya pengolahan 
garam industri, Indonesia akan terus-menerus harus 
mengimpor garam.

Selain komoditas seperti garam, bahan pangan juga 
termasuk komoditas yang layak untuk diberlakukan kebijakan 
impor. Data dari BPS dan Bank Dunia tahun 2017 menyatakan 
bahwa harga pangan di Indonesia masih tergolong mahal jika 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Harga beras di 
Indonesia nyaris mencapai tiga kali lipat harga beras di Thailand. 
Sedangkan harga daging sapi di Indonesia lebih tinggi dua kali 
lipat jika dibandingkan dengan harga daging sapi di Australia. 
Padahal penelitian yang dilakukan oleh Center for Indonesian 
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Policy Studies pada bulan November 2018 mengungkapkan 
bahwa apabila harga pangan di Indonesia bisa sama murah 
dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan 
Malaysia, kita bisa menghemat 466 ribu rupiah per bulannya.

Kenaikan harga pangan di Indonesia dapat ditelisik dari 
sisi permintaan dan penawaran. Dalam kasus gula, misalnya, 
dari sisi permintaan, jumlah kenaikan konsumsi gula ternyata 
lebih cepat jika dibandingkan dengan jumlah perkembangan 
populasi. Sedangkan dari sisi penawaran, Indonesia hanya 
mampu memproduksi 68,29 ton/Ha pada tahun 2017. Jumlah 
ini masih kalah dengan negara produsen gula lainnya seperti 
Brazil dan India.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya kebijakan 
pembatasan kuota impor yang tertuang pada Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 mengenai pangan, 
tepatnya pada pasal 36, yang isinya antara lain: 1) Impor pangan 
hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri 
tidak dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, 2) Impor 
pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan 
dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. 
Akibat dari pembatasan impor pangan ini, Hizkia Respatiadi, 
peneliti Center for Indonesian Policy Studies, mengungkapkan, 
rumah tangga miskin, termasuk yang menggantungkan hidup 
dari sektor pertanian, mengalami defisit sekaligus kehilangan 
20% pendapatan mereka. Hal itu disebabkan karena 2/3 
dari petani Indonesia merupakan net food consumers, yang 
berarti mereka lebih banyak membeli bahan pangan daripada 
menanam, kemudian mengkonsumsinya sendiri.

Pembebasan Impor

Persoalan tersebut mendorong adanya perubahan kebijakan 
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impor. Karena penerapan sistem impor kuota yang selama ini 
diberlakukan menjadi masalah ketika produksi suatu komoditas 
domestik turun sangat drastis. Kita butuh lebih banyak impor, 
sementara pemerintah tetap memegang teguh kebijakan kuota 
yang sudah ditetapkan, pada akhirnya kelangkaan komoditas 
tersebut tidak terhindarkan. Apabila suatu komoditas 
mengalami kelangkaan, harga komoditas tersebut tentu akan 
naik. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan permintaan 
masyarakat yang akan berimbas pada turunnya pendapatan 
para pedagang komoditas tersebut.

Oleh sebab itu, kesempatan impor harus dibuka sepanjang 
waktu. Jangan hanya dibuka ketika terjadi kelangkaan. Karena 
tidak ada yang bisa menjamin apakah suatu barang itu langka 
atau tidak dan seberapa level kelangkaan yang mengharuskan 
adanya impor. Selama ini, persoalan akurasi perhitungan 
mengenai kelangkaan sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga 
lonjakan harga komoditas yang diakibatkan oleh perhitungan 
estimasi kelangkaan yang tidak tepat sangat rentan terjadi. 
Dengan demikian, salah satu saran yang bisa diajukan adalah 
penggantian sistem impor, dengan mengganti sistem kuota yang 
selama ini dimonopoli oleh perusahaan tertentu, diganti dengan 
regulasi tarif dibebaskan, alias siapa saja boleh mengimpor.

Lalu apakah dengan diberlakukannya keterbukaan impor 
akan memberi dampak kerugian bagi petani? Anggapan tentang 
akan adanya kerugian seperti pertanyaan tersebut dalam 
ekonomi biasa disebut sebagai zero sum game. Pandangan 
ekonomi ini menganggap bahwa kondisi baik ekonomi seseorang 
pasti memiliki dampak buruk terhadap kondisi ekonomi orang 
lain. Pandangan ini berasal dari era merkantilisme yang justru 
pernah dikritik oleh Adam Smith.

Eamon Butler, Direktur Adam Smith Institute menjelaskan 
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bahwa ketika Adam Smith masih hidup, orang-orang 
beranggapan bahwa suatu negara (katakanlah negara A) 
hanya bisa kaya ketika negara A tersebut banyak mengekspor 
komoditasnya dan menerima uang dari negara lain (baca: 
negara B) atas kegiatan ekspor yang telah dilakukan, sementara 
itu negara B yang membayar uang atas barang yang diterima 
dianggap sebagai negara yang rugi. Pandangan ini ditolak oleh 
Adam Smith, ia berpendapat bahwa yang terjadi sebenarnya 
adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam ekspor-impor 
sama-sama diuntungkan.

Hal itu disebabkan karena di saat yang sama negara 
yang menjadi importir membutuhkan barang atau jasa 
yang nilainya dianggap lebih tinggi dari uang yang mereka 
keluarkan. Sedangkan negara yang menjadi eksportir juga 
diuntungkan karena adanya penerimaan pendapatan yang 
mereka anggap memiliki nilai lebih tinggi daripada komoditas 
yang mereka ekspor. Jadi perdagangan merupakan sesuatu 
yang menguntungkan semua pihak, karena perdagangan 
terjadi ketika semua pihak melakukannya secara sukarela dan 
meyakini bahwa perdagangan tersebut bisa membuat kondisi 
mereka menjadi lebih baik.

Selain itu, impor juga memiliki fungsi efisiensi. Jika 
dimungkinkan, kita pasti berkeinginan mendapatkan barang 
dengan tingkat efisiensi hingga level gratis. Dikarenakan 
tidak ada yang gratis, kita memilih mendatangkan barang 
asal kualitasnya baik dan lebih murah daripada memproduksi 
sendiri. Dengan demikian minus dalam neraca dalam suatu 
periode juga bisa menjadi positif. Contohnya adalah AS, yang 
memiliki cadangan sumber daya energi yang banyak, namun 
tetap memilih impor. Karena menurut mereka, hal itu lebih 
murah dibandingkan mengorbankan cadangan minyak.
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Kita membutuhkan impor untuk meningkatkan PDB 
masyarakat sendiri. Karena tanpa impor tingkat konsumsi dan 
ekspor kita tidak akan mencapai taraf yang tinggi. Contohnya, 
mobil Toyota yang pada kenyataannya semua bahannya 
diproduksi di Indonesia kecuali mesinnya. Seandainya kita tidak 
mengimpor mesin Toyota dari Jepang, kita akan kehilangan 
peluang untuk mendapatkan nilai tambah mobil Toyota 
tersebut. Pasalnya, jika kita produksi sendiri mesin tersebut, 
ongkos produksinya menjadi lebih mahal dan tentunya itu akan 
berdampak pada tingginya harga mobil Toyota yang dipatok 
di pasaran. Selain itu, kualitas mesinnya kemungkinan lebih 
rendah jika dibandingkan dengan buatan asli Jepang, yang 
mana hal itu akan berdampak pula pada penurunan minat 
konsumen terhadap mobil Toyota.

Comparative Advantage: Kunci Berprasangka Baik 
terhadap Impor

Dalam ekonomi terdapat konsep yang biasa disebut sebagai 
comparative advantage. Konsep ini berkaitan erat dengan 
opportunity cost, biaya yang timbul karena memproduksi 
suatu komoditas sendiri (waktu, kesempatan, dsb.) jauh lebih 
mahal daripada jika membeli komoditas tersebut. Inilah yang 
menerangkan alasan mengapa spesialisasi atau division of 
labor menjadi penting dalam aktivitas perdagangan.

Konsep comparative advantage memiliki dua prinsip 
utama, yaitu: pertama, pengaturan kembali tentang siapa yang 
mengerjakan apa (spesialisasi kerja); dua, jika kamu ahli dalam 
suatu pekerjaan, itu akan memberikan manfaat bagimu dan 
juga bagi saya, meskipun kemampuan produksi saya sama sekali 
tidak bertambah. Ilustrasi berikut semoga memberi gambaran 
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yang jelas mengenai konsep ini: Andi mempunyai kemampuan 
mendapatkan 30 ikan dan 10 pisang sehari, sementara itu Budi 
memiliki kemampuan mendapat 10 ikan dan 10 pisang dalam 
satu hari. Jika diperbandingkan ketika tidak ada spesialisasi dan 
transaksi dagang antara Andi dan Budi, Andi memperolah satu 
pisang dan tiga ikan, sedangkan Budi memperoleh satu pisang 
dan satu ikan. Andi dan Budi ingin meningkatkan pemerolehan 
komoditasnya. Kondisi seperti itu bisa terwujud apabila dua 
orang ini bersedia membagi spesialisasi kerja dan melakukan 
transaksi dagang antara satu dengan yang lain.

Berikut perbandingan hitungan opportunity cost-nya: 
misalnya dalam konteks ini Andi fokus mengumpulkan ikan dan 
Budi fokus mengumpulkan pisang, Andi bisa menjual dua ikan 
kepada Budi untuk memperoleh satu pisang. Hal itu berarti Andi 
bisa menghemat satu ikan, karena dalam kondisi belum adanya 
spesialisasi dan transaksi dagang, Andi perlu tiga ikan untuk 
memperoleh satu pisang. Di sisi lain, Budi juga diuntungkan 
ketika spesialisasi dan transksi dagang diadakan. Karena 
perbandingan komoditas Budi sebelum adanya spesialisasi 
dan transaksi dagang adalah satu ikan berbanding satu pisang. 
Sedangkan setelah adanya spesialisasi dan perdagangan, ia bisa 
memperoleh satu ikan hanya dengan setengah pisang.

Jika kita memahami konsep comparative advantege, 
kita tidak akan sulit untuk berprasangka baik dan bersedia 
menyambut baik adanya kebijakan impor yang dibuka.
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Unicorn di Era Kebebasan Ekonomi 
dan Upaya Pengentasan Kemiskinan 

Indonesia
Furqon Al Muzakki

Pendahuluan

Istilah unicorn mencuat popularitasnya di Indonesia sejak 
muncul dalam debat kedua calon Presiden yang diadakan pada 
17 Februari 2019. Istilah ini muncul dalam pertanyaan yang 
dilontarkan oleh calon presiden 01, Joko Widodo, kepada calon 
nomor 02 Prabowo Subianto: “Infrastruktur apa yang akan 
Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn-
unicorn Indonesia?” Lantas, apa yang dimaksud dengan 
unicorn itu?

Istilah unicorn memang masih asing di sebagian telinga 
masyarakat Indonesia. Unicorn diartikan sebagai perusahaan 
rintisan (startup) yang memiliki valuasi lebih dari satu miliar 
dollar AS atau sekitar Rp 14,1 triliun. Menurut Pertiwi, dalam 
tekno.kompas.com, istilah unicorn pertama kali muncul sekitar 
2013 yang dicetuskan oleh Aileen Lee dalam sebuah artikel 
yang diterbitkan Techcrunch.com dengan judul “Welcome to 
the Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups.” 
Selain istilah unicorn, dikenal juga istilah decacorn untuk 
menyebut perusahaan rintisan yang memiliki valuasi di atas 
10 miliar dollar AS, dan hectocorn untuk menyebut startup 
dengan valuasi di atas 150 miliar dollar AS.
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Unicorn sendiri sebenarnya lahir sebagai salah satu inovasi 
dalam pasar bebas dengan memanfaatkan teknologi yang 
berkembang pesat belakangan ini. Perusahaan teknologi telah 
mencapai status unicorn ketika telah memiliki nilai lebih dari 
satu miliar dollar AS. Hingga bulan Maret 2018 TechCrunch.
com menyebutkan jumlah unicorn di seluruh dunia adalah 
sekitar 279. Dari jumlah tesebut beberapa di antaranya dapat 
berkembang dengan pesat, yaitu Unicorn Ant Financial, Didi 
Chuxing, Uber, Airbnb, Stripe, Palantir, dan Pinterest. 

Perkembangan dan Tren yang Ditimbulkan Unicorn

Unicorn berkembang pesat belakangan, mengalahkan 
perusahaan-perusahaan lainnya. Dikutip dari wikipedia.com 
ada beberapa alasan kenapa unicorn dapat berkembang dengan 
pesat yaitu:

• Strategi yang berkembang cepat. Sejak tahun 2007 
startup menggunakan strategi get big fast (GBF) dimana 
untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar 
dan mendorong persaingan secepat mungkin startup 
mencoba berekspansi melalui putaran pendanaan besar 
dan pemotongan harga. 

• Pembelian perusahaan. Beberapa perusahaan besar seperti 
Apple, Facebook, dan Google lebih suka meningkatkan 
bisnis mereka melalui pembelian teknologi dan model 
bisnis yang sudah mapan daripada membuatnya sendiri.

• Pencegahan penawaran umum perdana atau Initial 
Public Offering (IPO). IPO sendiri dapat diartikan sebagai 
penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan 
kepada investor umum. Startup untuk mendapatkan 
modal atau penilaian yang lebih tinggi, mereka hanya 
perlu kembali ke investor untuk modal yang lebih besar 
dan tidak perlu melalui penawaran umum perdana (IPO).
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• Kemajuan teknologi telekomunikasi. Kemajuan 
teknologi sangat pesat belakangan ini ditandai dengan 
ledakan media sosial dan akses ke jutaan orang yang 
menggunakannya. Selain untuk berjejaring, orang juga 
memanfaatkan media sosial untuk untuk mendapatkan 
skala ekonomi yang besar. Dampaknya para pemula 
memiliki kemampuan untuk memperluas bisnis mereka 
lebih cepat dari sebelumnya.

• Pesatnya peningkatan modal swasta. Dilaporkan bahwa 
swasta yang menginvestasikan modal di perusahaan 
perangkat lunak dari tahun 2013 hingga 2015 telah 
meningkat tiga kali lipat dari tahun tahun sebelumnya.

Gambar: peningkatan pesat modal perusahaan perangkat 
lunak yang diperoleh dari swasta dari tahun 2013 hingga 2015 
(Erdogan. 2016).
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Unicorn di Era Kebeasan Ekonomi

Indonesia menempati peringkat ke 66 dari 162 negara menurut 
Economic Freedom Ratings tahun 2016. Sistem pasar bebas 
sendiri diyakini akan melahirkan persaingan antar pelaku 
ekonomi yang akan mendorong lahirnya berbagai ide inovatif, 
dan akhirnya mengarahkan masyarakat dalam kehidupan 
yang lebih sejahtera. Dimana semua orang bebas mendirikan 
badan usaha dan bersaing dalam perekonomian. Pasar bebas 
menurut Thalo (2007) berorientasi pada insentif, upaya untuk 
peningkatan produktivitas, dan penggunaan sumber daya 
yang efektif, sehingga cenderung membawa manfaat bagi 
konsumen.

Unicorn merupakan fenomena baru yang di era pasar 
bebas yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi. 
Pesatnya perkembangan unicorn di dunia kemudian 
menghasilkan beberapa tren baru yang berkembang dalam 
dunia ekonomi bebas. Tren tersebut adalah ekonomi berbagi 
(Sharing economy), perdagangan elektronik, dan model bisnis 
yang beragam.

Sharing economy atau collaborative consumption, 
menurut Safira dalam ppm-manajemen.ac.id, merupakan 
sebuah bentuk model bisnis baru yng dibangun berdasarkan 
konsep berbagi sumber daya (shared resources). Tren ini 
telah memunculkan tiga dari lima unicorn terbesar di dunia 
yaitu: Uber, Didi Chuxing, dan Airbnb.

Tren selanjutnya yang berkembang adalah perdagangan 
elektronik (E-commerce). Kritiadi dalam kompasiana.com 
mendefinisikan e-commerce sebagai penyebaran, penjualan, 
pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan 
sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan 
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komputer lainnya. Dilansir dari wikipedia.com, munculnya 
perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Alibaba telah 
mengurangi kebutuhan lokasi fisik. 

Tren yang berkembang terahir adalah berkembangnya 
model bisnis beragam. Dilansir dari wikipedia.com, untuk 
mendukung ekonomi berbagi, unicorn dan startup yang 
sukses telah membangun model operasi yang didefinisikan 
sebagai “network orkestra.” Model bisnis ini memerlukan 
jaringan rekan kerja yang menciptakan nilai melalui interaksi 
dan berbagi. Jaringan orkestra dapat menjual produk atau 
layanan, berkolaborasi, berbagi ulasan, dan membangun 
hubungan melalui bisnis mereka. Contohnya seperti Uber, 
Airbnb yang menerapkan ekonomi berbagi, TripAdvisor, 
Yelp yang memungkinkan konsumen berbagi informasi, dan 
Amazon, Alibaba yang menerapkan platform penjualan peer-
to-peer.

Dampak Unicorn di Era Kebebasan Ekonomi

Perkembangan unicorn yang sangat pesat belakangan mulai 
menimbulkan dampak yang nyata terhadap pasar konvensional, 
di mana pasar online perlahan-lahan mengambil alih kebutuhan 
lokasi fisik ataupun merek toko. Dampak ini mulai terasa sepeti 
terjadinya penurunan penjualan Mall di Amerika Serikat dari 
$ 87,46 miliar pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar $ 60,65 
miliar pada tahun 2015. Sementara itu, di Indonesia juga mulai 
terasa dampaknya yang ditandai dengan penurunan hingga 
gulung tikarnya beberapa ritel, misalnya terjadi pada PT Hero 
Supermarket Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa, PT Matahari 
Departement Store, 7-Eleven (Sevel), Disc Tarra, Lotus dan 
sebagainya.
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Unicorn yang ada di Indonesia dan Potensinya

Dilansir dari Kompas.com, Erlangga Djumena menuturkan 
pendapat Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, 
dan Dubes Singapura, Prasetyantoko, mengenai sebab 
munculnya banyak unicorn di Indonesia. Penyebab tersebut 
yaitu: Indonesia belum punya aturan yang jelas mengenai 
unicorn ataupun semacamnya yang membatasi seseorang 
untuk dapat berkreasi. Adanya peluang yang besar karena 
keuntungan demografi dan juga pasar yang sangat potensial. 
Menurut penulis sendiri perkembangan unicorn di Indonesia 
didiorong dengan pesatnya pengembangan teknologi, sehingga 
masyarakat belakangan ini mulai terbiasa menggunakan 
gadgetnya untuk mempermudah aktifitas dan kegiatan sehari-
hari.

Sukmana dalam kompas.com menyebutkan setidaknya ada 
4 dari 7 unicorn Asia Tenggara yang berasal dari Inodnesia, 
yaitu:

1. Go-Jek, merupakan unicorn yang bergerak di penyediaan 
jasa berupa ojek ataupun taksi berbasis aplikasi online. 
Selain itu, belakangan Go-Jek juga menyediakan beberapa 
layanan jasa lain seperti Go-Send untuk mengirim barang, 
Go-Massage untuk jasa pijat dan urut, Go-Clean untuk jasa 
pembersihan rumah, dan sebagainya. 

2. Tokopedia, merupakan unicorn yang bergerak di penyediaan 
pasar online di mana orang dapat belanja berbagai macam 
barang yang ditawarkan oleh para penjual secara online.

3. Bukalapak, mirip dengan tokopedia yaitu bergerak di 
penyediaan pasar online.

4. Traveloka, bergerak dalam penyediaan jasa serba-serbi 
traveling mulai dari penyediaan tiket bus, pesawat terbang, 
kereta api hingga penyediaan layanan hotel.
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Unicorn dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Indonesia

Perkembangan unicorn di Indonesia sangat pesat dan bergerak 
di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan 
unicorn ini selain menguntungkan para pemilik ataupun 
investornya, juga mengntungkan bagi masyarakat Indonesia 
khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Tidak 
heran masalah infrastruktur pendukung unicorn dijadikan 
pertanyaan oleh Joko Widodo dalam debat kedua mengingat 
pentingnya unicorn dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Go-Jek dengan tren ekonomi berbagi menyediakan beragam 
lapangan pekerjaan mulai dari supir ojek, supir taksi ataupun 
tukang pijet, warung makan dan sebagainya. Dulu pekerjaan 
Ojek dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan, 
kini di kota besar bertebaran Ojek dengan seragam hijau ciri 
khas pekerja Go-Jek dengan penghasilan yang dapat mencapai 
jutaan rupiah per bulannya.

Tokopedia dan Bukalapak, selain memudahkan dalam 
berbelanja, juga menciptakan peluang usaha untuk semua 
orang. Dengan adanya unicorn tersebut, para pedagang kecil 
ataupun pengrajin pedesaan dapat melebarkan pasarnya ke 
seluruh penjuru negeri bahkan sampai luar negeri. 

Traveloka, selain berjasa dalam memudahkan seseorang 
untuk berpergian, juga berkontribusi dalam penyediaan 
lapangan pekerjaan untuk penyedia transportasi dan 
penginapan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, 
unicorn sebagian besar sudah berkontribusi nyata. Namun 
belum ada unicorn yang bergerak menjangkau bidang pertanian, 
peternakan ataupun perikanan Indonesia. Sehingga masih 
ada sisi ekonomi Indonesia yang belum dicakup oleh unicorn 
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yang ada. Pemerintah sendiri sebelumnya sudah meluncurkan 
beberapa aplikasi berbasis android ataupun website untuk 
pertanian, seperti antara lain aplikasi Petani, TaniHub, Lima 
Kilo, Pantau Harga, RegoPantes dan sebagainya. Namun 
aplikasi tersebut masih belum banyak dikenal masyarakat, 
belum banyak penggunanya dan omsetnya belum menjanjikan 
sehingga belum sampai pada tingkat unicorn.

Pengembangan aplikasi yang telah ada ataupun yang akan 
dirancang untuk pertanian menjadi sebuah unicorn perlu 
dilakukan. Pemerintah dapat membentuk BUMN ataupun 
mendorong swasta untuk pengembangan sektor tersebut. 
Dengan adanya unicorn di bidang pertanian, peternakan dan 
perikanan maka upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia 
akan cepat dilakukan, karena semua warga negara Indonesia 
dapat berkontribusi dalam aktivitas unicorn tersebut baik 
secara langsung ataupun tidak langsung.

Penutup

Perkembangan unicorn dewasa ini begitu pesat di berbagai 
penjuru dunia. Indonesia sendiri mempunyai 4 unicorn yang 
bergerak di bidang penyediaan jasa dan perdagangan. Unicorn-
unicorn tersebut dapat menyediakan berbagai lapangan 
pekerjaan untuk upaya pengentasan kemiskinan Indonesia. 
Namun, belum ada unicorn yang bergerak dalam bidang 
pertanian, peternakan, dan perikanan di Indonesia. Sementara 
pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sektor-sektor 
ekonomi yang menjadi mata pencaharian sebagian besar 
masyarakat Indonesia, pengembangan unicorn dalam ketiga 
sektor tersebut akan mempercepat upaya pengentasan 
kemiskinan di Indonesia. 
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Mendorong Integrasi Ekonomi 
Pedesaan Berbasis Manufaktur 

sebagai Bagian Rantai Pasok 
Industri E-Commerce

Muhammad Teguh Maulana

Ketimpangan perekonomian pedesaan dan perkotaan di 
Indonesia yang makin melebar merupakan salah satu faktor 
utama yang menciptakan kemiskinan. Bonus demografi, yang 
ditandai dengan melimpahnya tenaga kerja usia produktif 
dalam beberapa dekade kedepan, pada kenyataan, tidak akan 
sanggup meningkatkan kesejahteraan populasi. Masalah 
ini akan tampak jelas pada populasi di pedesaan, di mana 
tenaga kerja akan selalu terdorong untuk melakukan migrasi 
ke daerah-daerah urban. Arus urbanisasi bukan hanya akan 
memperburuk kondisi perkotaan di Indonesia dalam beberapa 
dekade kedepan, tetapi juga menghancurkan ketahanan 
ekonomi pedesaan yang masih didominasi sektor pertanian. 
Terlebih, dalam 30 tahun terakhir sektor pertanian cenderung 
dibiarkan terbengkalai, tanpa road map yang jelas dan/atau 
tanpa investasi dan insentif yang memadai oleh pemerintah.

Arus urbanisasi yang tak terbendung tersebut, pada 
akhirnya, mengakibatkan pasar kerja industri modern 
mengalami kelebihan pasokan (oversupply) tenaga kerja. Ini 
terkait bukan hanya dengan kualitas tenaga kerja yang tidak 
merata yang membuat mereka tak terserap oleh industri, tetapi 
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juga dengan deindustrialisasi prematur yang terjadi di industri 
sektor manufaktur Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yang 
secara signifikan telah menggerus permintaan di pasar tenaga 
kerja di Indonesia. Selain meningkatkan angka pengangguran, 
kelebihan pasokan tenaga kerja ini juga akan memperburuk 
masalah-masalah sosial yang menyertai urbanisasi.

Sudah dapat ditebak, jika industri manufaktur tidak bisa 
menyerap oversupply tenaga kerja tersebut, secara otomatis 
mereka akan beralih ke pekerjaan-pekerjaan di sektor jasa, baik 
secara formal jika mereka memiliki kualifikasi maupun secara 
informal yang banyak terkonsentrasi di bidang perdagangan 
eceran/retail. Dalam jangka pendek, hal ini memang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut di atas. Namun, dalam jangka 
panjang, mengingat nature sektor ini sebagai industri sangat 
kompetitif, masalah pengangguran akan semakin mendalam. 
Lebih buruk lagi, sektor jasa tidak banyak menyediakan “safety 
net/cushion” bagi para pekerja di dalamnya sebagaimana yang 
terdapat dalam sektor industri manufaktur, sehingga, jika 
sektor ini terganggu, mereka akan semakin mudah terlempar di 
bawah garis kemiskinan.

Di lain pihak, pesatnya perkembangan industri e-commerce 
di Indonesia tidak akan banyak berpengaruh dalam penyelesaian 
masalah penggangguran terkait oversupply tenaga kerja ini karena 
lebih banyak menitikberatkan pada sektor jasa dan perdagangan 
dengan sifatnya yang kompetitif dan tidak menyediakan jaring 
pengaman yang memadai bagi para pekerjanya. Selain itu, 
industri e-commerce juga tidak akan menyumbang pertumbuhan 
ekonomi riil Indonesia secara signifikan. Ini terkait dengan 
sedikitnya insentif yang diberikan oleh e-commerce kepada 
industri manufaktur lokal ataupun UMKM, terutama dalam 
menyerap output produksi atau merangsang volume produksi 
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mereka. Bagi para pelaku binis e-commerce, saat ini jauh lebih 
mudah untuk mengimpor barang-barang yang diproduksi dari 
luar. Selain karena harga yang lebih murah, impor semakin lebih 
mudah dilakukan karena juga difasilitasi oleh adanya berbagai 
perjanjian perdagangan bebas/Free Trade Agreement (FTA) 
yang diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan industri e-commerce  di 
Indonesia saat ini dapat dibaca lebih berperan terutama dalam 
mendorong pertumbuhan konsumsi populasi ketimbang 
meningkatkan produktivitas industri manufaktur lokal 
dan UMKM. Atau, dengan kata lain, industri e-commerce 
menjadikan Indonesia lebih sebagai pasar bagi barang-barang 
impor. Selain akan berdampak pada defisit neraca perdagangan 
internasional, karakter industri e-commerce seperti ini tak akan 
memberikan dampak apapun terhadap terhadap  pertumbuhan 
produktivitas, khususnya dalam barang-barang manufaktur 
yang memberikan nilai tambah terhadap PDB.

Ketika tidak banyak insentif dan investasi bagi industri 
manufaktur atau, lebih luas lagi, industri komoditias non- 
ekstraktif, Indonesia akan selalu bergantung kepada ekspor 
komoditi bahan mentah yang dihasilkan oleh industri-industri 
ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan migas, batu-
bara dan mineral. Sementara, industri ekstraktif, seperti kita 
ketahui, bukanlah industri yang sustainable sebagai penggerak 
pertumbuhan, baik itu secara ekonomi terkait dengan fluktuasi 
harga di pasar komoditi dunia dan jumlah cadangan yang makin 
menipis maupun dengan kelestarian lingkungan mengingat 
pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkannya.

Mendorong perkembangan e-commerce ke arah yang 
memberikan insentif lebih besar bagi pertumbuhan industri 
manufaktur lokal dan UMKM bukan hanya dapat merangsang 
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pertumbuhan permintaan pasar atas tenaga kerja yang 
mengalami kelebihan pasokan, tetapi juga mendorong perkem-
bangan industri-industri non-ekstraktif yang lebih ramah 
lingkungan dan sustainable bagi pembangunan.

Melihat Kembali Ke Pedesaan

Berkaca dari semua hal itu di atas, tulisan ini menawarkan suatu 
solusi yang diharapkan secara signifikan dapat memecahkan 
permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah 
dengan melihat kembali ke pedesaan, tempat permasalahan 
itu bermula. Dalam hal ini, pedesaan tidak boleh terus dilihat 
sebagai sumber permasalahan ekonomi, tetapi harus mulai 
dilihat sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi nasional 
maupun global kedepannya.

Setidaknya penulis mengidentifikasi adanya dua peluang 
yang dapat mendorong pedesaan menjadi pusat penggerak 
pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah peluang dari 
pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan 
oleh pemerintah saat ini, khususnya infrastruktur transportasi 
yang akan memperlancar pergerakan barang dan orang serta 
infrastruktur komunikasi yang akan memudahkan pertukaran 
informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal yang 
penting untuk ditekankan pada kedua infrastruktur ini ialah 
kemampuannya untuk menghubungkan dan mengakhiri 
keterisolasian populasi dalam jumlah yang besar. Peluang 
kedua adalah perkembangan teknologi yang pesat, khususnya 
teknologi informasi yang berbasis internet, yang dalam 
perkembangan terakhirnya kemudian akan memicu suatu 
revolusi yang mengubah cara-cara industri memproduksi 
barang dan jasa. Revolusi berbasis teknologi informasi internet 
tersebut kemudian dikenal sebagai revolusi industri 4.0.
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Dengan memanfaatkan kedua peluang tersebut, langkah 
untuk mentransformasi pedesaan menjadi pusat penggerak 
pertumbuhan ekonomi tidaklah sulit. Seperti apakah bentuk 
transformasinya yang akan ditempuh tersebut? Bentuk itu 
tidak lain adalah dengan menjadikan pedesaan sebagai sebagai 
fasilitas produksi barang-barang manufaktur yang akan 
menjadi rantai pasok bagi industri e-commerce di Indonesia. 
Dengan kata lain, desa akan berperan sebagai pemasok baik 
barang jadi yang langsung dipasarkan maupun barang setengah 
jadi atau komponen bagi industri manufaktur konvensional 
yang memanfaatkan industri tersebut sebagai kanal distribusi 
kepada konsumennya.

Tentunya langkah-langkah untuk menjadikan pedesaan 
sebagai fasilitas produksi barang untuk rantai pasok e-commerce 
tersebut dapat didorong dengan beberapa cara, antara lain:

1. Menfasilitasi industri keuangan, baik itu lembaga 
perbankan konvensional maupun lembaga keuangan 
berbasis teknologi untuk bisa masuk ke pedesaan. Hal 
lain ialah mendorong adanya investasi modal swasta/
privat untuk ke dalamnya, khususnya modal yang berasal 
dari investasi perusahaan e-commerce itu sendiri. Hal ini 
untuk mengkoreksi model pembiayaan desa yang selama 
ini diberikan oleh pemerintah melalui dana desa yang 
berakhir tidak produktif.

2. Dibanding menggunakan model Badan Usaha Milik 
Desa atau Bumdes, setiap desa harus didorong untuk 
memiliki startup-startup berbadan hukum yang dibentuk 
berdasarkan inisiatif kolektif warga desa itu sendiri atau 
warga desa yang memiliki kemampuan entrepreunership. 
Permodalan bisa berbentuk kemitraan antara warga desa 
dengan investor atau sepenuhnya dari luar desa itu sendiri 
dengan melegalkan bentuk beneficiary ownership. Bentuk 
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permodalan ini akan meminimalisasikan intervensi 
pemerintah desa, karena, pada akhirnya, pemerintah 
desa hanya akan mengurusi kepentingan administrasi 
bagi kelancaran lalu-lintas modal di desa tersebut.

3. Dengan adanya kontrol dari industri keuangan dan 
investor dari luar dalam bentuk disiplin finansial, maka 
produksi yang dihasilkan dari fasilitas produksi di desa 
tersebut akan mudah disesuaikan dengan kebutuhan 
dan mekanisme pasar. Dampaknya bukan saja 
meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, tetapi 
juga meningkatkan daya saing karena kualitas outputnya 
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pasar. Selain 
itu, hal lain yang harus didorong ialah perencanaan yang 
matang mengenai potensi barang yang dapat diproduksi 
di fasilitas produksi desa.

4. Secara manajerial, dibanding menerapkan sistem fasilitas 
produksi yang terpusat di satu lokasi, fasilitas produksi 
dapat dipecah-pecah ke dalam unit-unit produksi 
rumah tangga yang mandiri. Setiap rumah tangga harus 
didorong untuk saling berkompetisi dan berinovasi 
dalam menentukan proses yang paling efisien dan efektif 
bagi mereka. Selain itu insentif yang dapat diberikan 
kepada setiap unit produksi rumah tangga adalah dengan 
memperbolehkan mereka untuk menyimpan surplus 
produksi yang mereka hasilkan, juga untuk memasarkan 
sendiri barang-barang surplus tersebut setelah memenuhi 
target atau kuota produksi yang telah ditetapkan, 
sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menambah 
pedapatan keluarga.

5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi barang, 
selain digunakan untuk mengembalikan modal dan 
membayar cicilan pembiayaan, harus diprioritaskan 
untuk diinvestasikan pada fasilitas produksi desa. 
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Prioritas invetasi terutama adalah untuk meningkatkan 
kemampuan produksi unit desa, baik dengan menambah 
modal melalui pembelian alat produksi dan lisensi proses 
produksi maupun peningkatan modal sumber daya 
manusia melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.

6. Jaminan bahwa fasilitas produksi desa tetap berjalan 
dapat dilakukan dengan mendorong program reforma 
agraria yang memungkinkan warga desa memiliki 
properti yang dapat dijaminkan dalam bentuk lahan 
atau bangunan. Kepemilikan properti yang bersifat 
individual dan bebas dialihkan akan menjamin investasi 
dan pembiayaan yang akan dilakukan di desa-desa pusat 
produksi dan meminimalisasi risiko kegagalan membayar 
kewajiban.

Tentunya agar cara-cara transformasi desa menjadi sumber 
penggerak perkonomian dapat berjalan, maka ia harus 
dibarengi juga dengan perubahan struktural di tingkat daerah 
ataupun nasional. Salah satu perubahan struktural yang 
dapat ditempuh adalah harmonisasi kebijakan dan regulasi 
hukum dari tingkat pusat dan daerah yang mendukung iklim 
investasi yang kondusif bagi investasi dan pembiayaan ke desa. 
Pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan berbagai 
paket insentif atau stimulus untuk mendorong hal tersebut, 
antara lain dengan memberikan keringan pajak, baik bagi 
investor maupun lembaga pembiayaan. Perubahan kebijakan 
lain yang juga dapat ditempuh ialah dengan memudahkan arus 
keluar masuk modal antar-daerah, melonggarkan kebijakan 
penetapan upah, dan pemberian jaminan tenaga kerja di setiap 
daerah. Hal lain yang penting juga adalah pemberian jaminan 
kepastian hukum kepada investor dan lembaga pembiayaan 
untuk melindungi hak-haknya.
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Jika langkah-langkah ini dilakukan, penulis optimis 
pedesaan akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi alternatif yang potensial. Selain menyerap kelebihan 
pasokan tenaga kerja, integrasi ekonomi pedesaan sebagai 
rantai pasok industri e-commerce juga akan meningkatkan 
daya saing produk-produk pedesaan dalam kompetisi pasar 
pada level nasional maupun global. 
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Kewirausahaan Sosial: Katalis 
Pertumbuhan Ekonomi yang Bebas 

dan Aktif
Cavin Dennis Tito Siregar

“Masyarakat yang mengutamakan kebebasan, sebagai 
produk sampingan berupa kebahagian, berakhir dengan 

kebebasan yang lebih besar dan kesetaraan yang lebih besar. 
Melalui produk sampingan kebebasan, kesetaraan yang lebih 

besar bukanlah kecelakaan.”
 (Friedman, 1962)

Pertengkaran hebat antara komunisme totaliter dan demokrasi 
liberal sepanjang beberapa bagian waktu di abad ke-20 berakhir 
dengan ditandai kejatuhan Uni Soviet pada 1991. Namun 
begitu, kemenangan demokrasi liberal dalam wilayah politik ini 
tidak secara otomatis mengakhiri debat panjang antara Marxist 
(dan golongan-golongan sosialis lain) dan kaum Smithian 
dalam wilayah ekonomi, terutama tentang pasar dan kebebasan 
ekonomi pada umumnya.

Disokong oleh banyak data yang memadai, kaum Smithian 
pendukung pasar bebas dapat dengan mudah menjelaskan 
bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara, yang tercermin pada 
pertumbuhan ekonominya, sejalan dengan tingkat kebebasan 
ekonomi. Teori Smithian, Laissez-Faire, menunjukkan dengan 
baik bahwa pasar akan “menyembuhkan” diri mereka sendiri 
tanpa campur tangan pemerintah. Meski demikian, dalam 
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kenyataan, negara-negara yang bebas secara politik tidak serta-
merta meningkatkan kebebasan ekonomi melalui kebijakan-
kebijakan mereka. Kebebasan politik, yang tercermin dalam 
demokrasi liberal, dan kebebasan ekonomi, tidak selalu berjalan 
beriringan.

Sementara demokrasi terkait dengan bagaimana pilihan-
pilihan politik dibuat, kebebasan ekonomi (economic 
freedom) adalah tentang konsistensi pilihan-pilihan itu 
dengan pertukaran sukarela dan perlindungan orang dan 
properti mereka dari para pengganggu. Dapat dikatakan 
bahwa demokrasi liberal hadir ketika semua warga negara 
dewasa bebas untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik 
yang bersifat formal seperti memilih, mencalonkan diri untuk 
jabatan, melobi, dan lain-lain, maupun dalam isu-isu sosial 
yang lebih besar seperti kebebasan pers, berbicara, berkumpul, 
dan sebagainya. Adapun kebebasan ekonomi dikatakan hadir 
ketika setiap individu bebas mengambil manfaat apapun atas 
hal-hal yang ia miliki selama tidak mengganggu dan, apalagi, 
merampas milik individu atau kelompok lain. Kebebasan 
ekonomi didasarkan pada kepemilikan pribadi, pilihan pribadi, 
kebebasan memasuki pasar, dan pertukaran sukarela. (Thalo & 
Numnak, 2007).

Pertanyaan sekarang ialah, bagaimana dengan kondisi 
kebebasan ekonomi di Indonesia pada era demokrasi liberal 
dewasa ini? Apakah Indonesia memiliki sebuah sistem khusus 
untuk memobilisasi masyarakat pada kebebasan ekonomi yang 
sebenarnya? Bagaimana pemerintah seharusnya berperan 
dalam konteks kebebasan ekonomi tersebut? Pertanyaan-
pertanyaan ini membawa kita untuk mencermati bukan hanya 
posisi Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of 
Doing Business Index), tetapi juga hubungan antara kebebasan 
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ekonomi utu dengan kebutuhan untuk mengembangkan 
kewirausahaan sosial sebagai sebuah organisasi bisnis dalam 
menyelesaikan problem-problem sosial ekonomi di Indonesia. 
Indonesia sendiri berada di peringkat ke-73 dalam Indeks 
Kemudahan Berbisnis, di mana masih terdapat banyak 
masalah dalam hal kemudahan memulai usaha, infrastruktur 
(sambungan listrik, tanah dan bangunan), perizinan (kontrak, 
dan legalitas) serta modal (kemudahan memperoleh kredit, dan 
perlindungan investor).

Tak dapat dipungkiri bahwa banyak negara, termasuk 
seperti Indonesia, menghadapi banyak tantangan sosial untuk 
diselesaikan, seperti kemiskinan yang parah, kesenjangan 
sosial, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan banyak 
lagi. Di hadapan masalah-masalah ini, seorang wirausahawan 
(entrepreneur) mempunyai andil besar dalam pembangunan 
ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan pekerjaan, dan 
kesejahteraan yang lebih luas. Usaha yang dibangun seorang 
entrepreneur akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor 
produktif, sehingga semakin banyak entrepreneur di suatu 
negara, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin 
tinggi (Schumpeter, 1934).

Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), dalam 
hal ini, berpotensi memberikan solusi terhadap problem-
problem sosial yang dihadapi suatu negara, yaitu dengan 
menerapkan pendekatan kewirausahaan dan kekuatan 
inovasi sosial untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial 
tersebut. Kewirausahaan sosial mencakup berbagai pendekatan 
kewirausahaan untuk menangani kebutuhan sosial, dengan 
mengacu pada penggunaan metode dan instrumen berbasis 
pasar untuk menyelesaikan masalah sosial dan menciptakan 
nilai tambah sosial dan perubahan sosial yang berkelanjutan.



52 Menuju Indonesia Sejahtera

Kewirausahaan sosial adalah sebuah organisasi bisnis 
atau usaha yang memajukan misi sosialnya melalui strategi 
pendapatan yang diperoleh secara wirausaha (Emerson & 
D.Knabb, 2006). Setiap social entrepreneur memiliki setidaknya 
delapan ciri umum, yaitu: (1) memiliki misi sosial yang jelas, (2) 
organisasi hybrid; menggabungkan tujuan sosial dan ekonomi, 
sosial dan logika pasar, (3) melakukan aktivitas ekonomi dan 
menghasilkan pendapatan sendiri, (4) bisnisnya berbasis dan 
berorientasi pada komunitas, (5) mengandalkan kerjasama dan 
jaringan, (6) inovatif, (7) Menerapkan perubahan sosial, dan 
(8) berbadan hukum. Dilihat dari bentuk badan hukumnya, 
suatu organisasi kewirausahaan sosial dapat mengambil bentuk 
Community-Based Social Entreprise, (Contoh: Koperasi), 
Not-for-Profit Social Entreprise (NFPSE) (Contoh: Inisiasi 
Individu), Hybrid Social Entreprise (Contoh: Yayasan), dan 
Profit for Benefit Social Entreprise (Contoh : PT/CV). Di 
Indonesia, penelitian “Entreprise in WASH” menemukan bahwa 
kewirausahaan sosial masih memiliki hambatan terutama 
terkait kekurangjelasan bentuk badan hukum yang paling 
cocok untuk usaha sosial pada skala komunitas. Sesungguhnya, 
lembaga-lembaga kewirausahaan sosial ini dapat diformalkan 
dengan mengambil bentuk badan hukum yang ada seperti 
koperasi, sebagai yayasan bukan-untuk-laba atau sebagai badan 
usaha milik desa.

Relevansi kewirausahaan sosial dengan pemecahan 
problem-problem sosial di Indonesia akan tampak jelas jika 
kita mencermati persoalan kemiskinan di Indonesia dewasa ini. 
Per Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di 
Indonesia mencapai 25,95 juta irang (9.82 persen), berkurang 
sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada 
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September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). 
Memang, jumlah penduduk miskin berkurang dari tahun ke 
tahun. Namun, angka kemiskinan masih dapat bertambah 
seiring tantangan-tantangan baru dalam ekonomi yang hadir 
bersama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mengembangkan bisnis di hadapan berbagai 
tantangan yang terus bermunculan, sebuah perusahaan 
yang dituntut untuk selalu berinovasi untuk menjaga 
keberlangsungannya di masa depan. Hal yang sama juga 
berlaku bagi organisasi-organisasi bisnis yang bergerak dalam 
bidang sosial. Lebih lanjut, organisasi bisnis yang berperan 
sebagai agen perubahan di sektor sosial, yang mengadopsi 
misi untuk menciptakan dan menjaga keberlangsungan nilai-
nilai sosial, dituntut untuk mengejar peluang-peluang baru dan 
terlibat dalam inovasi yang berkelanjutan. Di sinilah terletak 
kebutuhan yang kuat untuk meningkatkan iklim kebebasan 
ekonomi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat 
memiliki kemudahan untuk berinovasi dan menerapkan proyek 
sosial pada sebuah komunitas atau perencanaan bisnis. 

Jelas dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan 
kebebasan ekonomi, meskipun dewasa ini sangat sulit 
ditemukan negara-negara yang 100% liberal secara ekonomi 
sebagaimana sebaliknya. Banyak kalangan di Indonesia 
menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai Ekonomi 
Pancasila, yang tak lain adalah sistem ekonomi campuran di 
mana pemerintah dipandang perlu berperan dalam ekonomi. 
Sistem ekonomi campuran ini bertujuan untuk mempersempit 
jurang kesenjangan sosial/ketidakadilan dan ketimpangan, 
mencegah “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin 
miskin.” Meski demikian, tujuan sosial ini tidak semestinya 
membatasi kebebasan ekonomi. Sebagai sebuah sistem, 
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kebebasan ekonomi memperluas kemakmuran yang tampak 
melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi bagi sebagian 
besar populasi. Sejarah memberikan bukti bahwa negara-
negara dengan kebebasan ekonomi berkembang lebih cepat 
dan sebaliknya. Revolusi Industri yang ditandai kebebasan 
ekonomi, misalnya, meningkatkan PDB Inggris hingga 16 kali 
lipat dibandingkan tiga abad sebelumnya. Peningkatan PDB ini 
juga yang kita saksikan sekarang di Kanada, Perancis, China, 
dan Hongkong.  

Tak ada alasan bagi Indonesia untuk menyikapi kebebasan 
ekonomi secara pesimistik. Sebaliknya, kebebasan ekonomi 
harus dilihat sebagai sebuah sistem yang memungkinkan 
terus berkembangnya potensi kewirausahaan sosial sebagai 
sebuah organisasi bisnis yang berorientasi pada pemecahan 
problem-problem sosial. Selain melonggarkan regulas-regulasi 
ekonomi yang membatasi kebebasan ekonomi, hal yang juga 
bisa dilakukan pemerintah adalah mendorong meningkatnya 
literasi masyarakat dalam isu-isu ekonomi, dengan melibatkan 
masyarakat dalam upaya-upaya kewirausahaan sosial. 
Kewirausahaan sosial juga perlu didorong ke arah penciptaan 
produk-produk yang lebih inovatif dan berbasis keilmuan atau 
riset, seperti produk-produk hemat energi, ramah lingkungan, 
dan edukatif. Memperkuat basis keilmuan pada upaya 
kewirausahaan sosial bukan saja akan meningkatkan nilai 
tambah produk-produk kewirausahaan sosial secara ekonomi, 
tetapi juga meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi 
lebih banyak masalah sosial sehingga memberi manfaat kepada 
masyarakat secara lebih luas. 
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Crowd-funding sebagai Upaya 
Sosial Berbasis Pasar untuk 

Meningkatkan Kapabilitas Rakyat 
Kecil di Indonesia

Luthfia Ersyana Dianasari

Pembangunan adalah salah satu fokus utama berbagai 
pemerintahan di dunia. Layaknya sebuah konsep dalam 
ilmu sosial, pembangunan memiliki berbagai definisi. Salah 
satu definisi pembangunan yang paling komprehensif dan 
berpengaruh, khususnya di bidang ilmu ekonomi pembangunan, 
dikemukakan oleh Amartya Sen dalam bukunya Development 
as Freedom (1999). Sen mendefinisikan pembangunan 
sebagai proses yang meningkatkan dan memperluas cakupan 
kebebasan individu. Kebebasan sebagaimana dimaksud Sen 
adalah kapabilitas individu untuk membuat keputusan penting 
dalam kehidupannya demi mencapai tujuan yang berharga 
dan bermanfaat baginya. Berdasarkan definisi Sen, hambatan-
hambatan yang mungkin menghalangi seseorang menjalani 
kehidupannya dengan bebas di antaranya adalah kemiskinan, 
kesempatan ekonomi yang terbatas, dan pemerintahan yang 
otoriter.1

Dengan mengartikan pembangunan sebagai perluasan 
cakupan kebebasan individu, dapat dipahami bahwa 
kesejahteraan bermakna lebih dari sekadar tingkat pendapatan 
yang cukup. Meskipun tingkat pendapatan adalah salah satu 
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faktor paling berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 
untuk memilih jalan hidupnya, ia bukanlah satu-satunya. 
Faktor lain seperti usia, jender, norma sosial, serta kondisi 
geografis tempat tinggal juga memengaruhi kemampuan 
seseorang untuk mengubah pendapatan menjadi kapabilitas. 
Misalnya, seorang anak perempuan bisa saja berasal dari 
keluarga yang pendapatannya cukup untuk membayar biaya 
sekolah, namun norma sosial di mana dia tinggal menghalangi 
dirinya untuk melanjutkan pendidikan. Atau kasus di mana 
seorang penyandang disabilitas tidak dapat beraktivitas karena 
kesulitan mengakses transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa 
untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesungguhnya, kita 
tidak dapat berfokus semata-mata pada tingkat pendapatan 
atau suatu ambang minimal seperti Garis Kemiskinan. 
Pembangunan manusia yang sesungguhnya tercapai apabila 
manusia memiliki kapabilitas internal yang didukung kondisi 
eksternal untuk memilih jalan hidupnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu prasyarat agar 
manusia dapat bebas memilih peran yang diinginkannya dalam 
kegiatan perekonomian, ia harus memiliki kapital (modal). 
Kapital dapat berupa tanah, uang, human capital (Sumber Daya 
Manusia), atau kapital sosial (hubungan dan jaringan dengan 
orang lain). Dalam sistem pasar bebas yang ideal, semua orang 
dapat bersaing menawarkan kapital yang dimilikinya dengan 
harga dan kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar. 
Persaingan ini nantinya akan menghasilkan tingkat harga dan 
kualitas yang paling unggul. Namun, pada kenyataannya, banyak 
kelompok masyarakat yang bahkan tidak bisa ikut terlibat ke 
dalam pasar akibat hambatan yang berada di luar kendalinya, 
seperti kondisi ekonomi orang tua yang melahirkannya. Oleh 
karena itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk memastikan 
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agar semua orang memiliki akses dan kapabilitas atas kapital 
untuk turut berkompetisi di pasar. Saat ini, pemerintah 
memiliki program bantuan sosial seperti Program Indonesia 
Pintar dan Keluarga Harapan, namun pemerintah tidak bisa 
terus mengandalkan kebijakan berbasis donasi (charity-based) 
apabila ingin benar-benar memberi dampak berskala besar, 
mendalam, dan berjangka panjang. Khususnya di negara 
berkembang dengan jumlah penduduk sebesar Indonesia, 
anggaran bantuan sosial dapat menjadi beban anggaran.

Penulis melihat bahwa model pembiayaan urun dana, 
dikenal dengan istilah Bahasa Inggris crowd-funding, dapat 
menjadi solusi untuk meningkatkan kapabilitas rakyat kecil. 
Crowd-funding adalah model pembiayaan yang mengandalkan 
kontribusi dengan jumlah kecil dari banyak sumber. Hal yang 
didanai dapat beragam mulai dari bantuan kemanusiaan, 
suatu proyek, hingga modal usaha. Crowd-funding biasanya 
dilakukan secara daring agar mudah diakses oleh berbagai 
kalangan. Crowd-funding telah menjadi sangat populer di dunia 
internasional, dengan total dana yang berhasil dikumpulkan 
oleh platform crowd-funding di seluruh dunia pada tahun 2017 
mencapai 34 miliar dolar AS.2

Secara umum, crowd-funding dapat dibedakan menjadi 
empat jenis berdasarkan insentif yang diberikan pihak pemohon 
dana kepada pihak pemberi: (1) Donasi; (2) Reward (hadiah); 
(3) Lending (pinjaman); (4) Equity (pemodalan). Dalam 
crowd-funding donasi, pihak pemohon dana tidak menjanjikan 
insentif apapun kepada pihak pemberi dana. Kontrak reward 
berarti pihak pemohon dana akan memberi suatu produk 
atau jasa kepada pemberi dana. Lending berarti dana yang 
diberikan pemberi dana adalah hutang yang harus dibayarkan 
beserta bunganya oleh pemohon dana. Sementara equity 
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berarti pemberi dana berperan sebagai investor yang berhak 
menerima keuntungan bagi hasil dari pemohon dana.3 Menurut 
penulis, crowd-funding yang mengombinasikan model donasi 
dan equity dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan 
berbasis pasar dengan nilai sosial. Penulis akan menyebut 
kombinasi donasi dan equity ini sebagai sebuah “investasi 
crowd-funding.”

Layaknya investasi pada umumnya, dalam investasi crowd-
funding pemohon dana menerima modal dari investor dan 
kemudian wajib memberikan keuntungan bagi hasil kepada 
investor tersebut. Unsur sosial yang membedakan investasi 
crowd-funding dari investasi konvensional adalah apabila 
proyek yang digagas pemohon dana gagal, mereka tidak wajib 
membayar apapun kepada investor. Sebagai contoh, apabila 
seorang petani mengajukan permohonan dana untuk membuka 
perkebunan namun kemudian perkebunan tersebut gagal 
panen, petani tidak wajib mengganti rugi atau membayar bagi 
hasil kepada investor.

Salah satu investasi crowd-funding yang penulis ingin 
bahas lebih lanjut adalah di sektor pendidikan. Saat ini, di 
Asia Tenggara sudah banyak berkembang inisiatif investasi 
crowd-funding di mana pemberi dana membiayai pendidikan 
pemohon dana. Bagi hasil dilakukan dalam bentuk persentase 
pendapatan pemohon dana di masa depan setelah menyelesaikan 
pendidikannya. Namun, kontrak bagi hasil ini hanya berlaku 
apabila pendapatan pemohon dana lebih besar dari batas 
minimal yang telah ditentukan. Apabila pendapatannya terlalu 
kecil atau bahkan tidak memiliki pendapatan, pemohon tidak 
perlu membayar apapun.

Menurut penulis, investasi crowd-funding pendidikan ini 
mengatasi permasalahan hambatan akses pendidikan berupa 
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biaya yang mahal. Inisiatif ini dapat menjadi alternatif beasiswa 
yang jumlahnya terbatas dan persaingannya begitu ketat. 
Biasanya, hanya pelajar dengan performa akademis cemerlang 
yang dapat menerima beasiswa. Sementara pada kenyataannya, 
banyak anak dari keluarga miskin menghadapi tantangan yang 
menghambat dirinya untuk belajar dan meningkatkan performa 
akademisnya, contohnya anak yang harus bekerja atau merawat 
anggota keluarga yang sakit. Terdapat juga masalah alokasi 
pendapatan intra-rumah tangga di mana orang tua mungkin saja 
berpendapatan cukup namun tidak menganggap pendidikan 
anak sebagai prioritas pengeluaran. Investasi crowd-funding 
pendidikan dapat mengatasi masalah kualifikasi beasiswa 
atau bantuan sosial pemerintah yang biasanya didasarkan 
pada tingkat pendapatan orang tua. Dengan platform investasi 
crowd-funding, para (calon) pelajar memiliki agensi untuk 
membiayai pendidikannya sendiri.

Agar ranah investasi crowd-funding pendidikan dapat 
berkembang di Indonesia, harus dibarengi dengan usaha 
pemerintah untuk terus meningkatkan investasi konvensional 
agar tercipta lapangan pekerjaan di sektor formal yang dapat 
menampung tenaga kerja berpendidikan. Institusi pemerintah 
seperti Otoritas Jasa Keuangan juga harus meningkatkan 
pengawasan agar tidak terjadi penipuan atau praktik penyedia 
layanan keuangan yang berisiko. Pemerintah juga sebaiknya 
tidak membebani usaha investasi crowd-funding dengan pajak 
agar keuntungan dapat diberikan kepada investor. Selain itu, 
kualitas institusi pendidikan juga harus ditingkatkan agar 
lulusan bisa mendapatkan pekerjaan yang berkualitas dan 
sesuai dengan kebutuhan industri.

Di Indonesia, sudah terdapat crowd-funding yang 
berorientasi pada pendanaan proyek seni, agrikultur, UMKM, 
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dan biaya pendidikan. Seluruh proyek yang mengajukan dana 
melalui crowd-funding skalanya terlalu kecil untuk dapat 
masuk ke sektor investasi konvensional. Oleh karena itu, penulis 
melihat potensi luar biasa dalam investasi crowd-funding 
sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Usaha pengentasan 
kemiskinan berbasis pasar memiliki kelebihan dibanding usaha 
berbasis amal karena dapat memberi keuntungan material bagi 
pemberi maupun penerima bantuan. Usaha berbasis pasar juga 
lebih self-sustaining karena memberi insentif bagi orang untuk 
turut terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Investasi crowd-
funding dapat meningkatkan kapabilitas pemohon dana karena 
para pemohon harus bersaing dengan pemohon lain untuk 
mendapatkan dana investor dengan meningkatkan kualitas 
proyeknya (atau dalam hal crowd-funding pendidikan, kualitas 
dirinya).

Selain crowd-funding itu sendiri, penulis juga melihat 
potensi dari sebuah manajer investasi crowd-funding. 
Layaknya manajer investasi pada umumnya, manajer investasi 
crowd-funding bertugas mengatur dan mendiversifikasi 
tujuan investasi untuk memaksimalkan keuntungan dan 
meminimalkan risiko. Memberikan dana kepada manajer 
investasi crowd-funding dapat menjadi program Corporate 
Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan. Pemerintah juga 
dapat menyalurkan dana bantuan sosialnya sebagai investasi 
kepada manajer investasi crowd-funding.

Inisiatif investasi crowd-funding yang umumnya dilakukan 
secara daring juga bermanfaat meingkatkan inklusivitas dan 
literasi keuangan. Sebagaimana keberadaan ojek online telah 
meningkatkan kepemilikan rekening bank oleh rakyat kecil, 
crowd-funding juga berpotensi meningkatkan jumlah rakyat 
yang unbanked menjadi banked karena memberi mereka 
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insentif nyata untuk membuat rekening bank dan menjadi aktor 
finansial. Walaupun mungkin dampaknya tidak signifikan, 
keterlibatan dalam sektor finansial mungkin membuka akses 
pengguna terhadap layanan finansial lain. Namun, perlu diingat 
bahwa inklusivitas finansial harus dibarengi dengan literasi. 
Dalam hal ini, pemerintah harus kembali hadir memberi 
pengetahuan kepada rakyat.

Investasi crowd-funding merupakan bentuk nyata 
usaha sosial berbasis pasar. Praktik ini sesuai dengan prinsip 
Ekonomi Pasar Sosial yang menekankan pentingnya dukungan 
sosial bagi mereka yang kurang mampu memaksimalkan atau 
mendapatkan akses terhadap kapital. Kebijakan redistribusi 
dari pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
di pasar, yang kemudian dapat meningkatkan kompetisi dan 
produktivitas. Menurut penulis, sistem ekonomi pasar bebas 
akan menjadi ideal saat seluruh agen di dalamnya mampu ikut 
berkompetisi. Selama kesetaraan kesempatan dan kapabilitas 
tersebut belum terjamin, kebijakan sosial dan redistribusi dari 
pemerintah masih diperlukan. Investasi crowd-funding dapat 
menjadi alternatif pilihan bantuan sosial yang masih memiliki 
unsur pasar sehingga lebih bersifat self-sustaining karena 
memberi insentif bagi manusia untuk turut terlibat dalam 
usaha pengentasan kemiskinan.

Catatan Akhir

1. Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Anchor Books, 1999), 3.

2. “Crowdfunding Statistics Updated for 2017,” Fundly, diakses 2 Maret 
2018, https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/

3. Oliver Gajda dan James Walton, “Review of Crowdfunding for Development 
Initiatives”, Evidence on Demand, diakses 2 Maret 2018, https://assets.
publishing.service.gov.uk/media/57a08a1540f0b652dd00055c/EoD_
HD061_Jul2013_Review_CrowdFunding.pdf





65II. Pertukaran Sukarela, Kompetisi, dan Inovasi dalam Pasar

TissJug: Inovasi Tissue 
Biodegradable Ramah Lingkungan 

sebagai Upaya Peningkatan 
Perekonomian Bangsa

Vinia Agatta

Pasar bebas (free market) masih membawa kontroversi di 
dalam kalangan masyarakat di Indonesia. Interpretasi sebagian 
kalangan menggangap bahwa pasar bebas menjadi suatu 
ancaman yang menyebakan rendahnya kesejahteraan sosial 
di Indonesia. Hal ini bertolak belakang mengingat kehadiran 
pasar bebas mampu meningkatkan perekonomian masyarakat 
di Indonesia (indeks.or.id). Persoalan di atas tentu dapat 
diminimalisir dengan edukasi dan penggalian potensi anak 
bangsa.

Perkembangan teknologi berkontribusi cukup besar 
untuk setiap individu untuk ikut berkompetisi di pasar bebas. 
Sayangnya, kesadaran generasi muda masih rendah dalam 
melihat peluang ini. Padahal, kemajuan teknologi memberi 
kemudahan untuk mengakses informasi sekaligus memperoleh 
edukasi dari seluruh penjuru dunia, termasuk memanfaatkan 
peran teknologi untuk mengembangkan usaha. Generasi muda 
dapat mengaktualisasikan gagasan-gagasannya dalam bentuk 
usaha usaha yang kreatif dan inovatif sebagai langkah awal 
untuk ikut serta menyejahterakan bangsa (indeks.or.id).

Generasi muda yang cenderung berfikir kritis diharapkan  
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dapat meningkatkan aksesibilitas roda perekonomian bangsa 
dan menciptakan distribusi sosial, sehingga tidak hanya terfokus 
di daerah perkotaan. Dengan demikian, kesejahteraan sosial 
akan membaik seiring menurunnya angka kemiskinan. Dikutip 
dari tirto.id, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah 
penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018, sebanyak 
25,95 juta orang. Meski mengalami penurunan sebesar 633,2 
ribu orang dibanding kondisi sebelumnya yang tercatat sebesar 
26,58 juta orang pada september 2017, angka kemiskinan di 
Indonesia masih tergolong tinggi.

Solusi atas permasalahan di atas dapat dilakukan dengan 
mendorong generasi muda untuk melibatkan diri dalam  
berbagai upaya untuk meningkatkan kebebasan ekonomi 
Indonesia, dengan membuktikan bahwa pasar bebas bukanlah 
sumber masalah kesejahteraan sosial. Sebaliknya, penguatan 
perlindungan atas kebebasan ekonomi, di mana pasar bebas 
adalah salah satu implementasinya, melalui kebijakan-kebijakan 
yang efektif dapat mendukung peningkatan kesejahteraan 
sosial di Indonesia.

Salah satu langkah penting untuk berkontribusi dalam 
kebebasan ekonomi ialah dengan melihat potensi sumber daya 
alam di Indonesia, di mana pertanian menjadi sektor utamanya. 
Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan 
ekonomi nasional seperti penyediaan bahan sandang, pangan, 
dan papan terhadap masyarakat umum dan sektor industri.  Dari 
segi pasar sendiri, sektor impor di Indonesia lebih didominasi 
oleh produk produk pertanian. Peningkatan kontribusi sektor 
pertanian kepada pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari 
kebebasan ekonomi masyarakat dalam negara itu sendiri 
(pertanian.go.id).

Pengelolaan dan pengoptimalan sektor pertanian dapat 
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dilakukan dengan mengembangkan kewirausahaan yang 
kreatif dan inovatif dalam pengelolaan limbah pertanian, 
sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dan kehadirannya 
dipertimbangkan oleh konsumen. Wirausaha menjadi pilihan 
karier yang memiliki prospek yang panjang. Selain berorientasi 
dalam penciptaan suatu produk barang atau jasa sehingga 
menghasilkan laba, wirausaha juga dapat membuka lapangan 
pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan 
taraf hidup masyarakat sekitar, dan mengurangi kesenjangan 
ekonomi dan sosial. (Thomas Wzimmerer et al, 2005).

Salah satu hasil pertanian yang banyak ditemukan di 
Indonesia ialah tanaman jagung. Menurut pengakuan salah satu 
petani asal desa Namorih, Sumarni (45), jagung yang telah selesai 
dipanen meninggalkan limbah yang tak sedikit, dan biasanya 
limbah kulit jagung hanya dibakal atau dibiarkan menimbun. 
Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk generasi 
muda untuk memberikan solusi dari permasalahan kebanyakan 
petani di Indonesia. Salah satu produk hasil penggelolaan 
limbah tersebut adalah TissJug (Tissue biodegradable limbah 
kulit jagung). Selain itu, menurut Ningsih (2012), proses 
pembuatan pulp juga dapat menggunakan bahan baku non 
kayu, salah satunya limbah hasil pertanian kulit jagung.  

Pengelolaan limbah kulit jagung menjadi produk tissue 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena tissue dibutuhkan 
oleh banyak anggota masyarakat sekarang ini, tidak hanya 
di Indonesia, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Artinya, 
potensi permintaan pasar terhadap produk tissue masih cukup 
besar. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan praktis tissue 
dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan tissue sebagai 
penganti sapu tangan.

Tissue  merupakan salah satu kebutuhan yang  tidak dapat 
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dilepaskan dari mobilitas penduduk saat ini, hal ini dikarenakan 
struktur  yang  ringan  serta  praktis  dan tidak mengurangi nilai 
guna dari produk ini. Kebiasaan ini memicu peningkatakan 
produksi tissue setiap tahunnya. Dikutip dari em.ub.ac.id, 
dalam pembuatan 100 lembar atau dua pack  tissue dibutuhkan 
satu buah pohon berumur enam tahun, sedangkan satu buah 
pohon dapat menghasilkan oksigen setidaknya untuk tiga orang 
dalam sehari. 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam mempro-
duksi tissue, produsen akan melakukan penebangan hutan 
untuk memenuhi kuota produksi pulp. Penebangan hutan ini 
menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, seperti 
erosi tanah yang timbul akibat hutan gundul, pelepasan gas 
karbon yang tak terkendali, meningginya tingkat kosentrasi CO2 
yang menyebabkan tingginya suhu bumi yang berdampak pada 
gangguan keseimbangan lingkungan hidup, seperti pemanasan 
global (Global Warming), hingga limbah industri pembuatan 
pulp yang mengandung racun sehingga dapat berdampak buruk 
bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup (em.ub.ac.id).

Tissue dalam proses pembuatannya, menggunakan pohon 
pinus berumur 6-8 tahun. Koesnadi, Sekjen Sarekat Hijau 
Indonesia (SHI), seperti dikutip dari wwf.or.id, mengatakan, “Jika 
jumlah penduduk indonesia 200 juta orang, dan setiap hari setiap 
orang menggunakan setengah gulung tissue, artinya penggunaan 
kertas tissue bisa mencapai 100 juta gulung tissue per hari, 
berarti per bulannya pemakaian tissue di Indonesia mencapai 3 
milyar gulung. Bila berat kertas tissue 1 gulung mencapai ¼ kg, 
maka 3 milyar dihasilkan angka kira kira 750.000.00 0 kg setara 
750.000 ton. Bila untuk menghasilkan 1 ton pulp up diperlukan 
5 m³ kayu bulat, dengan asumsi kayu bulat 120 m³per hektar 
(diameter 10 up) maka sudah bisa ditebak penggunaan hutan 
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mencapai ratusan ribu hektar setiap bulannya.” 
Keberadaan kulit jagung yang mudah didapatkan 

dan merupakan limbah adalah salah satu nilai tambah 
mengapa produksi TissJug ini layak diaplikasikan. Menurut 
pengakuan dari Sumarni (45 tahun) warga desa Namorih 
Pancur Batu, tanaman jagung membutuhkan waktu sekitar 
100 hari atau setara dengan 3 bulan. Bahan baku pembuatan 
TissJug dapat diperoleh dari petani jagung, sehingga mereka 
memiliki penghasilan tambahan, karena limbah kulit jagung 
yang seharusnya di buang dapat dikelola kembali sehingga 
menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Tanaman 
Pangan (Ditjen TP) Kementrian Pertanian, sebagaimana 
dikutip pertanian.go.id, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir 
meningkat rata rata 12,49 % per tahun. Artinya, tahun 2018 
produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan 
kering (PK). Seiring dengan meningkatnya produksi  jagung 
yang dihasilkan, maka meningkat pula limbah kulit jagung yang 
ada, di mana 20% dari satu buah jagung adalah kulitnya.

Komposisi kimia kulit jagung meliputi 15% lignin; 5,09% 
abu; 4,57 % alkohol-sikloheksana; dan 44,08% selulosa. Kulit 
jagung memiliki serat lelulosa yang tinggi, sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan kertas tissue 
(Fagbemigun: 2014). Dari segi kualitas, kertas tissue TissJug 
ini lebih tahan lama, daya tahan terhadap sobekan lebih tinggi 
dibandingkan tissue biasanya, dan  tentunya lebih ramah 
lingkungan. 

Proses pembuatan TissJug diawali dengan pembersihan 
limbah kulit jagung, selanjutnya pengirisan kulit jagung menjadi 
bagian bagian kecil, setelah itu proses penirisan kadar air dengan 
sinar matahari, menambahkan campuran air dan kristal NaOH 



70 Menuju Indonesia Sejahtera

dalam panci dengan perbandingan komposisi kulit jagung air 
dan kristal NaOH. Selanjutnya proses perebusan bahan bahan 
dalam panci sampai sekita 2 jam dilanjutkan dengan proses 
pencucian yang bertujuan menghilangkan bau dan NaOH. 
Rendam potongan kulit jagung larutan pemutih atau Kaporit 
selama 1,2 jam, cuci sampai bau hilang dan bersih, selanjutnya 
pencampuran talcum sebanyak 2 kg, lalu proses pengenceran, 
dan penuangan adonan ke wadah lebar, sebelumnya saring 
campuran agar TissJug yang dihasilkan halus, kemudian 
proses penjemuran dan proses uji Lab seperti uji ketahan tarik, 
ketebalan TissJug (Dwi Putri: 2015).

Tissjug  juga aman digunakan oleh semua usia, dikarenakan 
berbahan dasar alam, dan lebih sedikit penggunaan klorin 
(zat pemutih tissue). TissJug lebih dapat terurai dikarenakan 
sedikit mengandung bahan kimia tambahan, sehingga ikut 
mencegah pemanasan global dikarenakan TissJug lebih ramah 
lingkungan. (Dwi Putri, 2015) Proses pembuatan tissue TissJug 
yang ramah lingkungan serta tidak memerlukan alat alat 
penunjang produksi yang mahal mempermudah generasi muda 
khususnya dalam menciptakan usaha usaha kreatif seperti 
usaha TissJug ini.

Keberadaan TissJug di pasaran berpotensi sebagai altenatif  
tissue pada biasanya karena keunggulan-keunggulan di atas. 
Karena bahan dasar yang mudah didapatkan, maka harga yang 
diciptakan oleh TissJug ini lebih murah dibandingkan tissue 
biasanya. Selain murah, harga TissJug  juga dapat dipastikan 
stabil. Besarnya permintaan pasar tetap dapat dipenuhi 
meskipun dengan harga yang tidak berubah.

Usaha TissJug diproyeksikan akan memberikan keun-
tungan yang besar, mengingat besarnya permintaan pasar 
akan kebutuhan tissue saat ini. Usaha TissJug juga tidak 
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sulit dilakukan, dan berpotensi meningkat setiap tahunnya, 
sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Dengan 
pemanfaatan teknologi, produk Tissjug dapat diperkenalkan 
ke dunia luar, dan dengan begini generasi muda tidak hanya 
meningkatkan potensi dirinya tetap ikut serta dalam menjaga 
stabilitas perekonomian menjadi lebih baik. Usaha TissJug 
tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi ikut serta 
untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengolah limbah 
menjadi bahan pakai yang praktis dan bernilai jual dan menjadi 
agen perubahan dalam perekonomian Indonesia. 
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Ketika Libertarian Meredam Kemiskinan
Maman Suratman

Libertarian meredam kemiskinan; bagaimana mungkin?

Sengaja saya pakai istilah “meredam” ketimbang 
“menghapuskan”. Sebab, sebagaimana Karl Popper pernah 
katakan, upaya-upaya mencipta surga di bumi selalu akan 
melahirkan neraka.

Dunia libertarian tidak akan pernah sempurna. Di dalamnya 
masih akan ada ketimpangan, kemiskinan, kejahatan, dan 
kebejatan manusia atas manusia lainnya. Maka meredam, 
bukan menghapuskan, kemiskinan menjadi pilihan paling 
realistis untuk libertarian canangkan.

Tetapi tak dimungkiri, diskusi soal isu kesejahteraan, 
tentang bagaimana libertarian meredam kemiskinan, kerap 
akan menyisakan pertanyaan besar seperti di atas. Itu 
lahir, terutama, lantaran kegandrungan libertarian akan 
individualisme dan pasar bebas—dua konsep utama yang 
sering membuat para penentangnya memandang sebelah mata 
tawaran penganut liberalisme klasik ini.

Stigma bahwa libertarian menjadi salah satu pendulang 
ketimpangan sosial memang terkesan tak terhindarkan. Seolah 
individualisme adalah paham yang mementingkan diri sendiri 
(egoisme), seakan pasar bebas selalu akan mencipta kompetisi 
tanpa belas kasih. Tak ayal jika libertarian dinilai tidak etis 
ketika bicara perkara pengentasan kemiskinan di depan publik.

Padahal, merujuk ide dasar libertarianisme, visi utamanya 
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justru tentang penciptaan iklim kesejahteraan. Meski kurang 
eksplisit, tetapi pandangan bahwa setiap orang punya hak 
menjalani hidup dengan cara apa pun tanpa intervensi, selama 
menghargai hak yang sama pada orang lain, adalah bukti 
bagaimana iklim kesejahteraan tersebut hendak diupayakan. 
Argumen kebebasan ini adalah prakondisi yang dibutuhkan 
untuk manusia bisa hidup lebih sejahtera.

Bayangkan saja ketika Anda tidak punya kebebasan 
bertransaksi, memasarkan produk-produk unggulan, baik itu 
barang atau jasa, ke publik luas; bagaimana Anda bisa hidup 
sejahtera? Atau anggaplah bebas, tetapi regulasi mengharuskan 
Anda membayar sejumlah pajak, atau mengatur harga-
harga produk yang tidak sesuai harapan produsen; tentu 
kesejahteraan yang akan Anda peroleh tidak sebesar jika Anda 
menjual produk-produk itu tanpa biaya-biaya yang dibebankan 
oleh regulasi.

Makin luas cakupan pemasaran produk Anda, makin potensi 
kesejahteraan itu akan menguat. Makin tiadanya intervensi 
regulasi seperti pajak dan pengendalian harga, makin besar 
potensi kesejahteraan yang akan Anda nikmati. Kesejahteraan 
meluas, kemiskinan redam. Sesederhana itu sebenarnya.

Saya yakin, kesalahpahaman sebagian orang atas ide-
ide kebebasan, termasuk dalam ekonomi, muncul lantaran 
ketidaktahuan. Orang-orang bebas, jika tidak disebut liar, 
akan dinilai sebagai sosok egois. Banyak orang tak mampu 
membedakan antara individualisme dengan egoisme. Mereka 
telanjur terjebak pada nalar publik yang mempersepsikan 
keduanya secara serampangan.

Trilogi Meredam Kemiskinan

Kembali ke masalah semula, bagaimana libertarian akan 
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meredam kemiskinan? Atau, bagaimana masyarakat yang 
bebas akan membantu orang miskin keluar dari perangkap 
kemiskinannya?

David Boaz, melalui Alam Pikiran Libertarian: Manifesto 
untuk Kebebasan (Indeks, 2018)1, menjelaskan secara apik tiga 
jawaban utamanya. Pertama adalah melalui upaya peningkatan 
dan penyebaran kekayaan.

Meningkatkan dan menyebarkan kekayaan bukanlah 
perkara mudah. Bagi orang-orang yang berpikiran sosialis, 
pasar bebas—sarana ekonomi yang ditawarkan libertarian 
untuk meningkatkan dan menyebarkan kekayaan—dipandang 
kontradiktif terhadap tujuan memperluas kesejahteraan. 
Tidak aneh bahwa kaum sosialis menuntut pemerintah untuk 
mengintervensi pasar dengan memberlakukan berbagai 
regulasi yang membatasi kebebasan para pelaku pasar.

Tampaknya kaum sosialis tidak sadar bahwa intervensi 
pasar oleh pemerintah, seperti yang mereka tuntut, adalah justru 
pemberdayaan kemelaratan. Padahal, dunia telah mencacat, 
pasar bebas mampu meringankan bahkan menghilangkan 
kemiskinan dengan membiarkan para pelaku ekonomi 
bertransaksi secara sukarela. “Kita seharusnya tak melupakan,” 
tulis Boaz, “bahwa pasar bebas telah menghapus kemiskinan 
universal dan pekerjaan yang memberatkan.” 

Hanya saja, capaian pasar bebas itu masih berdasar standar 
sejarah. Isu kontemporer justru memperlihatkan perkara lain. 
Kemiskinan yang diderita dewasa ini bukan lagi di wilayah 
material belaka, melainkan lebih banyak di aspek “kematian 
spiritual”—ditandai dengan perasaan putus asa.

Apa yang menyebabkan rasa putus asa itu muncul? Tak 
lain adalah belenggu kemiskinan dari pemerintah. Bentuknya 
beragam, mulai dari pengendalian harga, penerapan pajak, 
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hingga pembentukan regulasi ekonomi yang semuanya nyaris 
mengada-ada.

Pemerintah sudah harus sadar, peran vitalnya dalam 
aktivitas perekonomian warga adalah melindungi hak warga 
atas properti pribadi dan kebebasan perdagangan, bukan 
malah mengintervensinya bak preman pasar. Membiarkan 
pasar berjalan tanpa intervensi akan meningkatkan potensi 
kesejahteraan antar-pelaku ekonomi. Sedikitpun pemerintah 
tak boleh melampaui peran tersebut, semisal dengan memasok 
barang atau mendorong jasa tertentu.

Juga pajak, misalnya, adalah upaya gamblang bagaimana 
pemerintah memerangkap warga dalam kemiskinan, semacam 
utang yang membuat warga malah terbelenggu. Pajak adalah 
fakta pencurian yang dilegalkan. Kata Boaz, pajak merupakan 
bentuk pemaksaaan yang selalu populer di mana pemerintah 
memeras dari warga secara langsung.

Maka, langkah kedua yang ditawarkan libertarian untuk 
meningkatkan kesejahteraan adalah penghapusan pajak serta 
segala macam regulasi yang membatasi aktivitas ekonomi, 
termasuk pengendalian harga. Ini akan memungkinkan, 
terutama orang-orang yang memang kurang terampil, untuk 
mencari lahan kerja sesuai potensi dan ketersediaan sumber 
daya.

Cara terakhir adalah melalui bantuan gotong royong (mutual 
aid). Meski terkesan agak mulia, jangan bayangkan bantuan 
gotong royong seolah orang-orang bersatu untuk semata-mata 
membantu mereka yang kurang beruntung. Maksud konsep 
“gotong royong” dalam mutual aid tidak seperti itu, melainkan 
bersatu untuk membantu diri mereka sendiri ketika mengalami 
masa-masa krisis.

Tentang gotong royong ini, Boaz merujuk tradisi meminum 
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ales di masa Inggris modern awal dan abad pertengahan yang 
Judith M. Bennett rangkum dalam Past and Present edisi 
Februari 1992.

Dalam tradisi ales itu, orang-orang akan berkumpul untuk 
minum, menari, dan bermain, serta membayar di atas harga 
pasar untuk membantu sesama. Tradisi ales adalah contoh 
bagaimana orang-orang biasa tidak hanya melihat “jenis yang 
lebih baik” untuk bantuan, melainkan juga untuk saling tolong-
menolong, sebuah institusi sosial di mana tetangga dan teman 
saling membantu di saat krisis melanda.

“Tradisi ales,” tulis Boaz, “menegaskan kembali solidaritas 
sosial di antara orang-orang yang bekerja. Mereka biasanya 
membutuhkan upaya aktif yang membutuhkan bantuan, dan 
pemberian kontribusi bergantung pada sejauh mana orang 
tersebut dianggap layak.” Tidak seperti derma, ales melibatkan 
sebuah hubungan antar-individu dalam kesetaraan. “Dengan 
menggabungkan sedekah dengan keramahan dan perdagangan, 
ales meminimalkan potensi perpecahan sosial dari kemiskinan 
dan amal,” lanjut Boaz.

Supremasi Hukum

Tiga langkah di atas (trilogi) setidaknya layak diaplikasikan 
bagi masyarakat mana pun, tak terkecuali di Indonesia, guna 
pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Semua dapat diteguhkan 
hanya melalui supremasi hukum yang beresensi pada tiadanya 
seorang pun yang boleh menyakiti orang lain dalam kehidupan, 
kebebasan, dan propertinya.

Kebijakan publik yang tampak dirancang khusus hanya 
untuk menguntungkan orang-orang tertentu dan terkoneksi 
baik dengan pemangku kebijakan bukan lagi zamannya. Hukum 
tak boleh lagi pemerintah salahpahami sebatas peraturan 
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tentang apa yang tidak boleh warga lakukan. Esensi hukum 
adalah menegaskan dan melindungi apa yang boleh warga 
lakukan. Meminjam kata Locke, “Tujuan hukum bukanlah 
untuk membatalkan atau mengekang, melainkan memelihara 
dan memperbesar kebebasan… Tanpa hukum, kebebasan tidak 
ada.”

Mengerti maksud hukum di atas, maka untuk menguatkan 
prinsip kebebasan ekonomi dalam kebijakan publik demi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, supremasi 
hukum harus digarap betul. Prinsipnya, minimal, memuat tiga 
aspek sebagaimana F.A. Hayek pernah utarakan: (1) bersifat 
umum dan abstrak, tidak dimaksudkan untuk mengarahkan 
warga melakukan tindakan-tindakan tertentu; (2) bersifat 
publik dan pasti, sehingga warga bisa mengetahui terlebih 
dahulu bahwa tindakan mereka sesuai hukum; dan (3) berlaku 
sama/setara untuk semua orang.

Upaya libertarian dalam meredam kemiskinan di atas 
memang terdengar luar biasa, semacam doktrin tentang taman 
surga yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tetapi 
toh libertarianisme tidak pernah menjanjikan kesempurnaan 
itu. Sekali lagi, tujuan libertarianisme adalah mencipta dunia 
yang lebih baik dan lebih bebas. Libertarianisme menjanjikan 
dunia di mana lebih banyak keputusan akan dibuat dengan 
cara-cara yang benar oleh orang-orang yang tepat.

Catatan Akhir

1. Terjemahan dari The Libertarian Mind; A Manifesto for Freedom (Simon 
& Schuster, Inc.)
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