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Topih Kta

1 ika hari ini di lndonesia ada pejabat tinggi
Ql y ang berse rah- tcrima jabat an dengan Pe nggan-

tinya, besok atauPun lusa, hampir dapat dipasti-

kan isterinya akan bertimbang-terima jabatan

pula dengan bini penggantinya. Apabila yang di-

serah-terimakan pada aca.ra pertama adalah ja-

batan serta tugas Yang dipercayalan olch negara,

urusan yang ditimbang-terimakan dalam acara

kedua tentunya pimpinan organisasi para isteri

aparat dalam instansi bersangkutan. Kalau dalam

aca.ra pertama diucapkan Pidatoamanat sang ke-

pala, pada acara kedua pun terdengar pidato-
amanat dari isteri sang kepala. Upacara sePerti

itu seakan-akan sangat penting maknanya. Ke-

dua upacara ini seolah-olah sama nilain-va. Orang

seakan-akan tidak lagi meiihat perbedaannya,

atau orang bagaikan tidak lagi tahu alasan, kena-

pa -vang pertama dan yang kedr-ia harus sama

artinya"

Tindak-tanduk, perangai dan penan-rpilan sang

suami sebagai pejabat pengemban tugas"ncgara

yang tidak berbeda dengan tindak-tanduk, ke-

' lakuan dan penampilan isterinya yang tcrlihat
dalam upacara, mungkin hanya sebuah goresan

teramat kecil dalam wajah yang terukir pada bi-

rokrasi di Indonesia. Sederetan catatan lain ten-

tang ini dengan sederet 4lasan yang membuat ia

disebut penting, masih ada.

Masalah aParatur negara kita mungkin bukan

sekcdar terjebaknya pcmakan "uang semir" da-

lam urusan kepegawaian rumah sakit oleh Tuan

Sidik lervat suatu Penvamaran sukses beberapa

tahun yang silam diJakarta. Iajuga bukan hanya

sekedar tertangkap-basahnya Ratu Pungutan

Liar oleh Operasi Tertib di bandar udara Halim
Perdanakusuma. Persoaian birokrasi pun bukan

pula hanya masalah cukongisme yang pernah

diributkan, atau pegawai negeri yang masuk ker-

ja selalu terlambat dan pulang sebelum jam kan-

tor berakhir, Ringkru kata, rnasalah birokrasi

bukan sekedar tertib administrasi dan disiplin

aparatur 'yang telah bersumpah menjadi abdi

negara.

Penund aar- Mungkin Lebih "Mahal"

Birokrasi di Dunia Ketiga-kata pengganti un-

tuk "bagian dunia ,vang serba tertinggal dan ber-

penduduk miskin"-dikenal dengan ciri patri-

monialisme yang keras' Ia jauh dari efisiensi, ti
dak efektif dan suka "membelakangi" undang-

undar.rg. Para birokrat di situ menjadi goiongan

"berdarah biru" dalam negara yang kepadapen'

duduknya sekarang tengah ditawarkan modcren-

isasi lewat pembangunzm. Dengan ciri seperti

itulah, iewat serangkaian anaiisa yang pemah

dibuat orang, muncul kesimpulan: birokrasi di

Dunia Ketiga cenderung korup, pengimpor ke-

mewahan dan pemarah ketika berhadapan de-

ngan kontroi. Berbarengan dengzm itu bcban

yang dipikul pun menggandul semakin berat:

p"-b*gr.,,r-tur-, tak memecahkan persCraian ke-

miskinan, penduduk makin membiak dan peme-

rataan tak kunjung tercaPai.

Indonesia ad:r1ah bagian dari dunia yang seperti

itu. Di Indonesia puia masih terasa sentralisme

birokrasi yang mematikan. Gaya pembentukan

eksekutil vang kuat hampir selalu ditandai de-

ngan keketatan, tidak mengenal oposisi, terma-

suk 1'amg loyal sekalipun. Gaya pembentukan

eksekutif yang kuat dengan bertupang pada apa-

ratur yang birokratis dan berkarakter priyayi
seperti itulah yang diajarkan sejarah sejak dahulu

tidak perr-rah menghidupkan partisipasi politik
masyarakat. Karena itu pula mekanisme penga-

u,asan hampir tak berjalan. Agaknya birokrasi

harus dilihat lewat Persoalan seperti itu agar

menyentuh persoalan yang mendasar' Itu berar-

ti, men-vehatkan birokrasi tidak hanya dengan

penyamaran seperti Tuan Sidik atauPun Penang-

kapan Ratu Pungli dan memasang foto-besamya

dithalaman muka surat kabar. Itu juga berarti,

tidak ada keangkuhan kekuasaan. Di situ mung-

kin ada "ongkos" yang harus dikeluarkan' Teta-

pi, kalau "ongkos" itu memang sesuatu yang tak

dapat ditiadakan, kenapa ia harus ditunda' agar

tak terjadi "pembayaran yang lebih mahal" ka-

rena dilakukan kemudian?

Masmimar Mangiang
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dah itu kita akan menemukan k.r1yutuu.,
bahwa tidak berbeda dengan di negara-nega-
ra yang sudah maju di Barat, di sini pun kita
akan mendapati kehadiran seperangkat ele-
men kehidupan bcrncgara, mulai dari un-
dang-undang dasar, parlemen, administrasi
ilegara, aparat hukum, angkatan bersenjata
dan polisi negara, hingga ke partai poiltit
.lan organisasi non-pemerintah. Seolah-olerh
apa yang lazirn ditemui di nega.ra-negara Ba-
rat diduplikat saja sccara menyeluruh di ke-
lompok negara Dunia Ketiga.
Atas dasar kenyataan sepintas dan umum

ini, baik kalangan politik di Dunia Ketiga
maupun di negara-negara Barat, kemudian
sering dengan mudah saja maju ke kesimpul-
an bahwa perbeda;rr hakiki yang ada di zm-
tara negara-negara mqreka cuma terletak da-
lam masalah kuantitas, bukan kualitas. Jadi,
masalah teryokok keterbelakangan Dunia
Ketiga cuma terletak pada, misalnya, apara-
tur pemerintahan yang belum mampu scczra
lengkap dan menyeluruh menjangkau selu-
ruh kawasaur negara, sehingga sebagian besar
masyarakat pedesaan belum secara efektif
teisentuh oleh pemerintah di pusat. Maklum-
lah, jumlah pegawai dan besarnl.a fasilitas
masih jauh dari memadai. Pokoknya, masa-

Birokrirsi di Dunia Ketiga:
Alat Rakyat, Alat Pengua-sa,

atau PenguasaP

Oleh Dorodptun Kuntjoro-Jakti

lah-masalah institusional semacam ini tak
dilihat berbeda dengan caranya melihat ju-
rarg yang ada di antara tingkatan pendap:rt-
an per kapita di kelompok negara maju dal
kelompok negara Dunia Ketiga. Kesemua-
nya, cuma masalah perbedaan kuantitas, d.i
antara keadaan serba-cukup dan serba-
kurang.

Upaya pemba:-rgunan di Dunia Ketiga, kare-
na itu, sering dilihat sebagai-tidak lebih-
usaha untuk mengubah keadaan scrba-ku-
rang menjadi serba-cukup, melalui usaha
peningkatan kuantitas melewati suatu kurun
waktu tertentu. Maka, scperti kesemua pe-
merintah di Dunia Ketiga mcngu'sahakan
pembanguneur ekonomi lewat perenc.utaan
ekonomi yang bertahap, mereka juga kemu-
dian mengusahakan dilaksanakannya social
engineering, malahan juga political enginee-
ing. Dan, andaikan saja kebudayazr.n mudah
diatur, rasanya tidak aneh bila nanti juga
ada up aya cultural engine ering. Kesemuzu.r-va
didasari jalan pikiran: peningkatin kuantitas,
dalam konteks mengusahakan pengubahan
keadaan keterbelakangan menjadi kemajuan
fttrogress, deoelopment, growth, dan sebagai

.nya).
Dengan pandangan sederhana, optimistis,

'cla:r juga nail ini, kalzurgzur politik f)unia Kc-
tiga kemudian dengan bangga memamerkan

Kalangan politik dan masyarakat pembayar pajak di Barat terpe-
ranjat. Bantuan yang mereka kirim ke Dunia Ketiga dalam perio_
de.1950-an, 1960-an dan 1970-an tak rnernbawa hasil pemba-
nynan yang diharapkan. Pada rnasa yang tuma di Dunta Ketiga
muncul rezim-rezim yang korup d,engan slogan ,'pembangunan-,,,

"mo derenisasi " dan "tndus trialisasi,'. D alam hu bungan- clen gan
inilah Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menulis masalah birokrasi
pemertntahan, yang di Dunia Ketiga bukan lagi alat masyarakat,
bahkan.untuk sebagai sudah merupakan instrumen penguasa atau
ia sendiri penguasa.

I

I

i
I
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aparat yang mereka miliki.kepada tamu-ta-
mu luar, untuk membuktikan bahwa kita
juga tahu apa yang dimaksudkan dengan ke-
hidupan bernegara. Seperti mengiakan ilusi
yang ada di belakang "pameran jalan proto-
kol" yang khas Dunia Ketiga ini, kalangan
politik negara Barat mendasarkan bantuan
luar negerinya pada jalan pikiran serupa.
Pokoknya: berikan saja bantuan (sebetulnya,
hutang) luar negeri, tujukan penggunaannya
untuk segera mengubah keadaan serba-ku-
rang menjadi serba-cukup, baik secara sek-
toral maupun-idealnya-secara komprehen-
sif. Perubahan kuantitas tersebut nanti akan
menimbulkan efek berantai, yang pada
akhirnya mengubah kualitas juga. Istilah tek-
nisnya: sesudah ada big- push, muncullah
trickle-down effect, untuk disusul oleh pro-
ses institusionalisasi. Kemajuan, dalam kon-
teks semacam ini, dilihat sebagai proses in-
ternalisasi dari perubahan kuantitas oleh
berbagai lembaga, mulai dari lembaga-lem-
baga pcrnerintahan sampai lembaga-lembaga
masyarakat (socful 'institutions). Lebih dari
itu, malahan, pihak Barat sering secara garn-

pang berpikiran bahwa lewat proses tersebut
kesernua negara Dunia Ketiga akan menga-
lami kemajuan melewati rute yang tak ba-
nyak berbeda dengan yang pemah mereka
lewati dahulu, dan negara-negara Dunia Ke-
tiga yang lulus dalam perjalanan itu akan
menjadi maju yang tak berbeda secara kuali-
tas dari status mereka kini.

Pengalaman empiris yang sering pahit dan
mengagetkan selama dasawarsa-dasawarsa

1950-an, 1960-an, dan 1970-an, membukti-
kan betapi kelirunya cara memandang per
soalan sejarah dan keterbelakangan seperti

: ini. Juga, betapa naifnya. Makin lama makin
nyata kepada para peninjau dan politisi di
Barat*termasuk turis-turis yang cuma sing-
gah sebentar, betapa kebanyakan dari ele-
men kthidupan bernegara itu sering cuma

facade saja. Jadi cuma mukanya sajalah
' yang serupa, tidak substansnya. Jadi, parle-

men di banyak negara Dunia Ketiga tidah
sama dengan parlemen di Barat. Sama muka
dan struktumya barangkali, tapi tidak fung-
sinya, tidak substansnya, dan-yang terpen-
ting-tidak perilakunya (behautour). Pokok-
nya: kualitas yang berbed,a sekali. Hal ini
terlihat pula dalam hal partai politiknya, po-
litisi dan negaralvannya, administrasi nega-

rar,ya, aparat hukumnya dan militernya.
Belakangan, dengan nada kecewa, banyak
dari mereka terpaksa mengakui bahwa sering
yang ada bukan cuma perbedaan kualitas,
tapi malah juga perilaku yang berlawanan
samasekali dari 1,'ang mereka biasa saksikan
di Barat. Sekarang, dengan kesadaran ini,
cukup banyak yang berani berkata "seba-
gian besar n€gara-negara Dunia Ketiga tak
berbahat untuk maju."

Satu contoh perbedaan utama: Bi-
rokrasi Pemerintah

Masyarakat di negara-negara Barat, mulai
dari yang teratas hingga ke yang terendah
stratanya, baik yang berada dalam posisi
mendukung maupun yang dalam oposisi,
ataupun netral, terhadap pemerintah yang
sedang berkuasa, sudah terbiasa dengan
tradisi-bahkan, asumsi--.bahwa semua apa-
rat negara bisa sepenuhnya diharapkan un-
tuk bersikap netral, obyektif, dan rasional,
dalam melaksanakan tugas-tugas yang di-
percayakan kepada mereka. Sebagai layak-
nya sebuah instrumen, semua qparat negara
diharapkan bersikap netral terhadap semua
kepentingan yang ada di dalam kehidupan
bernegara dan masyarakat umum. Mereka
diharapkan untuk bersikap a-politis atau
non-politis, dan mengabdi sepenuhnya kepa-
da kepentingan umltrn (public interest) ymg
bersifat langgeng dan secara eksplisit ditetap-
kan dalam konstitusi, ataupun yang secara
dinamis muncul dari berbagai kebiasaan
(conuention) yang sifatnya tidak tertulis,
Tugas utama aparat negara adalah tumt me-
melihara dan memperkuat ketertiban urnu.n1,

dan hukum (law and order), tanpa pamrih
dari diri sendiri atau golongan politik yang
mana pun. Risiko yang ditanggung para peja-
bat, atau personalia pada umumnya, ymg
tidak mampu, tidak memahami, atau tidak
bersedia mengemban misi itu adalah meng-
undurkan diri atau dipaksa mengundurkan
diri. Proses demokrasi, yang sepenuhnya di
lakukan lewat uoting yang terbuka, dan seti-
ap saat, memaksa para pejabat dan persona-
lia pada umumnya untuk berpegang teguh
pada fungsi mereka sebagai abdi masyarakat
(public sentant), yang selalu tanggap dan pe-
ka terhadap perubahan-perubahan yang ter-
jadi dalam definisi public tnterest, baikyang
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datang dari arah eksekutif, Iegislatif, *"ll,T 
l,:-f-*r, {}S lemjfrak pemerintah yang

i;:i;":;,:;::,pun 
dari pJ"auf"'-J*'* berkuasa, iJ,t r.."auan di mana pernerin-

,,Ig;ii:tff "*ansemacamini,b,l:-r*fr,";:!,,3;ff ;_T:.:.."d,iii;';i
tu k b ertin dak ; 

" 
; 
j."ff:;l,,,ri 

fl ftru.il [:,$111 ffirffIil U:[,;U:U U:efisien' o"o- *r-:trar 
luj1an rs"zri"dtl au., ,"tu*u fiml"ri p".intah, yakni pemerin-dan sasaran (targex)p.ni"gkutur,"u"..:"nz ;,;.d"11[i, u"o.r.uyuu, potitik,-r,,,raa.n sosial (social welfare). Tinggalurr'r.ku- ui"r*r"^ii"a,uu* ,.*u, pemilihan umumrang masyarakat merumuskan kepentingan yang secara berkala dan tetap dilangsungkan.serta aspirasi mereka, secara teratu., .j.tur, i"&rrJp.-.irtur, 

lrrgu of *u], al.gu,dan khas untuk setiap persoalan, uiur*yu 
ludah sa.ia aimtmiaasi oleh desahan politikIewat partai atab interest grr";,'k"*;;^, a".i r.p.i,riiun.t..t.r,tr, (interest potitics),sistem politik menyalurkainv.t. 

"lr"iLr, y"rri ,.r*flTu, ,rr,.* politik rnenerima_
;":l'fi '#L'-xJi#,?rum:lxi:;iil"Tiilltii*,r-u;u,ai,u,,gsupi',..-"

Bisa dimengerti, bagaima"^ aa."r-t""r.pemikiran,;";; i,i ti.,d,kuo;;il ;::,i,ru;*ffii:Xl;,lXl?.Hlffi ,#ningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup tit ai .r"gur;rr.gara Barat. Dari waktu kedikejar rewat mobilisasi dan a,rr."'ia"iil -+t ;-:;i.,g'*t..;ua; .krisis kepercavaanber-sumber ekonomi, 
1a"* i"*;;;. terhadap birokiuri, baik karena rirot.uri aisalahan yang bersifat-kuantitatif ' t;;';.. tuduh semakin mewat<iti tepentingan dirinyajadi, karena itu, adarah uJ"";" oilriorrr, ,.;;t,-;;;.rr,'o,,uo,,n semakin mewakiliprogram dirumuskan, kemudian au"u Jiru- t ep.rrtirrg;ir* a* perusahaan-perusaha-lurkan ke provek, ke daerarr, r." n-.*"ri1- an ..-;1r.1. ;;o* bersekongkor denganan' dan klien yang m.laporko' ir.r**JJrr- partai poritik tertlntu. Tapi, seralu, di daraman' Sesudalrsekian wakru'1s"tt*;'-"';ii;1, ;p";;;;il *.,,ro."ur, keridaksempurna-hasil-hasil kongkrit ur.* t].r*u.r.;il,;; un iru marya."r."i ai Barat kembari k.padumenyumbang ke arah. peny,elesaian ;;.;;- gambaran ideal ts:r'lahan (probrem-solr;"g1 \r"g ,.ial-"v" negara, da.i birok,e 

tang tugas dari aparat
d,aporkan oreh krien p"ii,,. ii ;;;ffi r"ri, i"*"r'"#"'i*!.ff;lr#; l"i,lJlDari hasil-hasit itu akan ka"* o..i"'"1"?-r- jangka p""i.,igjiirokruri merakukan pera_balik (feedbach), yang memberitahur."" [._ pinL i.,t...;;;g hasilnya tampak dalam&*:#H J"ilI:il:,:;;[:,T::,ilT,H ;",*kiil,i,ll];, " y,,; p,;];;;';.;,-;;

na sasaran yans mau dituju atau,,oli. s.,r- #l_1J$Lfl;:ff:tT""t:ff"f*J;-dah sekian lama, dan a*i ,.u"giir*;*;; 
.an yang makin tinggr.

,1T,1#"Xn'r:lfm-provek' 
"t""iptiJ '-B.tqp-u ,.rp".^r;?'r,ya karangan poritik di

tem poritik,",,toLll,?itT:;L:il r,ffi;ffi ,fTffffi #tiI;i*tjI*aparat pemerintah vang semakin teratur, ,eg"ri yarrg diuri*t- ke negara_negara Du-berbentuk (fungsionar a1"-r,*rrr';;, ;:i .,iu t<.irgu,-r.i;;^u*arsa r950-an, r960-sadar-misi (mission-conyious)-yang;;- 
.ur, _d* iszo-ur,-praktis tidak memberikanrah ke struktur yang rebih p.;;;;: *;"r.1" 
13,tr ;;;;",i yang diperkirakan atautuk btokrasi (bureiucracy) ' - -^' 
diharapkan- D-JaJ konteks jaran pikiraa me-

r'"li:i.iilf, #;';*)r:;,,';lT;:x ..ku, -us,,*; o;,* dana dari nesara

itrtr #:, ;:; : # *T,r), 
v ans sep e r ti ki t a c e ri- i" ff i.XfHf ffiT,Tft # ffi **l..g,,3 il";"#*",'Wff;', IIf,*,|. mendorong p u,r,, *i,,r,u,,.ekonomi. Sebagian

8atlstx,.vuk'i ,.lug; aparat nesara yang ro- lf;Ii::-iJ.#T; soalnva *,"g,.i, k?il-
yal terhadap konstitusi aa, koir.nri. s?i.- ,y":,M;;;:,ff#.#;i"Lr:Ilflliifrl.gar aparat, birokrasi ini tak ut u" *".rgr*lir r.", pr"g.r"* *r.r?* yang masif, semaca,
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big push, untuk menandingi biang keladi ke-

terbelakangan, yakni jumlah penduduk yang

besar dengan tingkatan pertumbuhan yang

tcrlalu ccpat. Makin lama makin terlihat
bahwa upaya ini pun sering tak menyelesai-

kan keterbelakangan.
Lantas muncul gagasan baru: usahakan pe-

ningkatan kesempatan kerja yang lebih ce-

pat, dengan dana yang terbatas tadi. Keluar-

lah sebagai hasil pemikiran strategi baru ini,
upaya untuk lebih banyak menggunakan

ieknologi padat-karya. Kemudian, malahan,

teknologi tePat atau teknologi madya(inter-
rnqdiat e t e chno lo gy ). Hasilnya? Tetap tidak
menggembirakar'.. Padahal, selama itu dian-

jurkan pula agar negara-neg4ra Dunia Ketiga

berusaha mengendalikan kecepatal perkem-

bangan penduduk, yakni lewat pelaksanaan

program Keluarga Berencana.
Pada saat yang sama, di Dunia Ketiga ber-

munculan rezim-ri:zim korup, yang tak
urung semua juga berslogan "pembangun-
anr" atau "moderenisasir" atau "industriali-
sasi." Dan makin tzrnpak betapa kelompok
ini makin kaya, dengan atau tanpa pemba'

nguhan. Berbagai laporan negara donor, ter-
masuk Bank Dunia dan badan-badan PBB

lainnya, menunjukkan'adanya semacam

korelasi antara rezim korup tersebut dengan

pola pembagian pendapatan yang makin ti
dak merata, Kota-kota di Dunia Ketiga seca-

ra prematur makin lama makin menuju ke

arah pola konsumsi "mewah" dari negara-

negara maju, padahal sebagian besar masva-

rakat di pedesaan tetap saja bergelut dengan

kondisi kemiskinan absolut (absolut poaer'

fy). Maka muncullali obsewasi tcntang pro-

ses pembangunan yang urban biased, berkait-
an erat dengarr gejala soft state, yang selan''

jutnya berkaitan erat dengan gejala monopo-

li dan oligopoli di sektor-sektor ekonomi
yang strategis.
Kali ini, dimulai barangkali dari analisa

Gunnar Myrdal yang tiga jilid itu, kqterbela-
kangan di Dunia Ketiga dilihat dari perspek-

^ tif yang lebih luas, yang mengikutsertakan
berbagai faktor non-ekbnome, termasuk
faktor birokrasi pemerintah. Cukup banyak
obsen'asi tentang pembangunan di Dunia
Ketiga menunjukkan, betaPa hambatan-ham-
batan pembangqnan di sana muncul justeru

dari kalangan aparat negara. Berlainan de-

ngan di negara-negara industri Barat, kata

rnereka, aparat negara di negara-negara Du-

nia Ketiga merupakan suatu mesin politik
yang tidak netral, dan tak akan mungkirt

netral- Mesin politik ini. kadang-kadang

mencerminkan nilainilai serta norma-norma
yang jauh dari rasional-jelasnya: n tidak
obyektif, tidak a-politis. Bisa saja mesin ini
merupakan bagian dari dominasi politik olch

su:rtu suku, daerah, atau agama, yakni ke-

lompok-kelo rnp ok prim ordial, ataup,un me-

rupakan bagian dari partai yang berkuasa'

Pokoknya, meskipun sebagai birokrasi ia me-

miliki struktur yzurg semPa dengan yang di
temui di negara tnaju, namun isinya dan

perilakunv a se cara teb al diwarn ai .oleh kaitan

primordialnya. Birokrasi semacam itu pemah,

dahulu, ditemui di Barat, yakni.pada tahap-

an pra-kapitalis. dan kalangan ahli mereka

me nyebutny a birokrasi yang Patrimonial.
Dalam birokrasi ini hubungan-hubungan
yang ada, secara interen dan ehsteren, adalah

hubungan ar.tara patron dengan klien, y'atg
bersifat sangat pribadi, dan khas.* Dalam hu-

bungan macam itu, di birokrasi akan timbul
masalah pertukaran antarzL loyalitas politik
dan sumber ekonomi. Yang loyal kepada

patron diberi sumber ekonomi, yang tidak
dibendung atau dimatikan sumber ekonomi-

nya. Yang terpenting: kepentingan negara-

bangsa bukanlah yang dipertimba:rgkan da-

1am hubungan patron-klien tersebut, melain-

kan hubungan pribadi-pribadi, baik sebagai

basis bagi kepentingan diri-sendiri, golongan-

nya, ataupun partainya. Pernbangunan akan

juga dilihat dari segi pzrrdangan yang patri-

monialistis. .fadi, suatu dacrah akan diba-

ngun, misalnya, bila daerah itu loyal kepada

kepentingan politik -vang berkuasa. Demiki-

an seterusnya' pembangunan universitas,

pembangunan rumahsakit, malahan juga

pemb angunan tempat-tempat ibadah.

Selanjutnya observasi-observasi itu' menun-
jukkan, bagaimana akibat dari birokrasi ying
patrimonialistis ini merembes ke praktek
yang komp, yang lepas dari konstitusi, per-

undang-undangan, ataupun peraturan-pera-

turan. Pokoknya: patrimonialisme berten-

* Birokrasi patrimonialistis serupa dengan lem-

baga perkauulaan, di mana patron ada,lah' gusti atau
'juragan, dan kli,en adalah kawula, Hubungan antara

gusti-kawula bersifat ikatan. pribadi, implisit diang-

gap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan

loyalitas primordial sebagai dasar tali perhubungan.

T



syarakat yang korup, yang tak bisa lagi
me mbedaka,n antara.benar dan salah, antara
kepentingan nasional dan pribadi, dan yang
terpenting-antara perspektif jangka pendek
dzur jangka panjang.

Lewat proses perkembangan yang berat dan
lama, negara-negara Barat berhasi-l mcrapi
kan gejala patrimonial ini, kemudian mencip-
takan administrasi negara yang rasioi"ral yang
menunjang kepentingan nasional, dan tujuan
serta sasaran pemb an.gunan.

Masalahnya bagi Dunia Ketiga: apakah pro-
ses itu bisa ditiru? Kemudian: berapa lama
kita perlu waktu untuk itu? Bisakah kita ren-
canakan upaya untuk menjinakkan birokrasi
yang patrimonialistis itu? Dan banyak lagi
pertanyaan-pertamyaan serupa. Wajar pula
pertanyaan-pertanyaan itu muncul, tcrutama
pada menjelang 20 tahun tcrakhir abad ke-

20 ini, sebab Dunia Ketigalah yang masih ha-

ms menampung sebagian terbesar penduduk
dunia yang akan menjadi dua kali lipat pada
tahun 2000. Tidak bisa penduduk sebanyak
itu dihidupi bila tak ada perkembangan eko-
nomi. Padahal, menumt s.tudi berbagai ka-
langan futuris, sumber-surnber ekonomi du-
nia sudah makin menipis. Pada akhir dasa-

warsa 1980-an ini saja, kata sebuah studi, du-
nia hanya akan melihat 3 ne gara yang masih
akan memperoleh surplus pangan-yakni
USA, Canada, dan Arrstralia, yang sisanya-
termasuk RRC, USSR-akan menga-lami de-

fisit pangan. Bayangkanlah pertumbukan di
antara politik pang:u:r dan politik minyak pa-

da saat itu, padahal banyak dari negara Eu-
nia Ketiga tak punya dua-duanya. Sedangkan

dari kelompok OPEC pun cuma negara-nega-

ra Kuwait, Bahrain, atarr Saudi Arabia saja

yang akan tetap berst.itus sebagai capttal-
surp lu s o il-p ro ducing c o untrie s.

Bagaimana jalan keluarnya?

Dari macam-macain observasi hasil peneliti-
an di Dunia Ketiga sudah terbukti, bagaima-

ya y^t'tg ketat dari penguasa untuk secara

terus-menerus mengkonsentrasikan kekuasa-

dr, demi terciptanya kekuasaan tunggal
(monistic power center). Pemusatan kekua-

saan ini belum tentu diiringi oleh peningkat-
an kekuat:m (power increase), dan mungkin
hanya berhasil dalam mengurangi kemung-

kinari kekuatan sosial.politik lainnya mela-

kukan intervensi kepada kekuasaan pufat.
Namun, ia bisa bertahan lama, hanya karena

kemampuannya untuk menjaga honsensus
minimal di antara -misalnya-elite sipil dan

elitc militer. Jrgu, karena kcmampuannya
untuk mengabaikan politik masa, dan lang-

sung terjun kepenerapan kebijaksanaan yang
te knokratis, yzmg birokratis. Memang ia
tidak efisien, dan tidak perduli tentang efisi-

ensi, tapi tampak ia cukup mampu menjaga
ke stabilan,
Yang optimistis berkata: kondisi monistic

pouer center ilu akan mampu membawa ne-

gara dan bangsa bergerak cepat dalam upaya
pembangunan ekonomi, meskipun kualitas
sistemnya korup. Maka muncullah julukan
repressiae-deaelopmentalist regimes buat pe-

merintah-pemerintah macam ini.
Yang pesimistis berkata: ketidakperdulian

penguasa yang rakus itu terhadap uPaya Pe-
lembagaan (institution-building), clan hanya
sibuk mengatur-atur alokasi sumber ekonomi
untuk mempertahankan loyalitas sebagian

terbesar aktor politik, pada akhirnya akan
rnenimbulkan pelapukan (decay) sistem ke-
hidupem bernegara, dan mungkin juga akan
menimbulkan demoralisasi di masyarakat
luas.

Tampaknya, yang optimistis seperti menga-

takan bahwa pada saatnya monistic poaer
center itu akan beraiih ke 'arah pembinaan
sistem yang kapitalistis, yang berbasiskiur
kepentingan golongan-golongan yang berha-

sil membina oligopoli dan monopoli' Jadi,
birokrasi yang patrimonialistis itu akan ber-

metarnorphose menjadi sistem kapitalis,
yang makin lama makin rasional.-Yang pesi-

,rl



8 Prisma 10, Oktober 1980

mistis seolah-olah tidak percaya bahwa pro-
ses itu bisa terjadi. Alasan-alasannya, adalah:
(1) praltek korupsinya akan lebih cepat me-

rusak, daripada membiarkan sistem yang
baik muncul; (2) elite di Dunia Ketiga secara

prematur sudah berubah menjadi golongan
konsumen mewah, dengan pola hidup ief-scf
komplit dengan spekulasi real estate di r.e-

gara-negara Barat, dan tak akan mungkin
menjadi kapitalis yang hemat, ulet, dan ber-
wawasan; dan (3) pengetatan sistem keku-
asaaB mematikan lebih banyak institusi di
masyarakat daripada yang dipcrkirakan, pa-

dahal kemampuan untuk membentuk secara

topt:6o*n institusi yang baru atas dasar

loyalitas tetap terbatas, sehin gga jurang elite-
masa makin menguak merapuhkan sendi-sen-

di kehidupan berncgara, yang pada dasarnya

tidak/belum kuat'
Kesemua diskusi ini scbetulnya sulit untuk

diakhiri, karena masing-masing bisa mengam-

bil contoh sejarah dari berbagai negara untuk
membenarkan argumen mereka masing-ma-

sing. Yang optimistis bisa mengambil Jepang
di bawah Meiji, Jerman di bawah Bismarck,
atau Perancis di bawah Napoleon III. Yang
pesimistis bisa mengambil Rusia di bawah
Tsar, Cina di bawah Kuomintang, mungkin
Iran di barvah Shah, atau Argentina di ban'ah
Peron.
Tapi, kelihatannya dua-duanya sama lupa

bahwa diskusi sistem. politik tak bisa dilaku'
kan dalam'uakum. Dan yang paling dasar da-

ri konstelasi negara Dunia Ketiga dewasa ini
hingga ke awal abad 21, barangkali, adalah
masalah penduduknya yang membawa mo-

mentum perkembangan yang tetap cePat,
padahal kemampuan mereka untuk mengha-
dapinya tetap tidak tinggi. Dan penduduk
adalah raja dari persoalan, kdrena dia me-

nyangkut perut, sanubari, dan otak sekali-.
gus, yang akan dirasakan kehadirannya di
mana pun. Sebelum bicara politik, orang
bicara masyarakat, dan berbicara tentang
masyarakat tak mungkin dilakukan tanpa
membicarakan manusianya.

Barangkali dengan mudah bisa kita kaji
permasalahan ini, sekali kita bersedia me-

ngakui barhwa Jepang-Meiji, Jerman-Bism-
marck, dan Perancis-Napoleon III, kesemua-
nya adalah contoh sukses yang berasal dari
abad ke-19, sedangkan Rusia-Tsar, Cina-Kuo-
mintang, Iran-Shah, dan Argentina-Peron,

justeru adalah contoh kegagalan yang berasal

dari abad ke-20 ini. Studistudi yang cermat
membuktikan, betapa upaya pembangunan
di abad-abad lalu relatif lebih mudah diban-

dingkan dengan abad.20, terutama dari bagi-

an akhir ini. Pertama, bobot penduduk yang

mereka hadapi tidaklah seberat yang diha-

dapi dewasa ini oleh negara-negara baru, apa-

lagi seperti yang dihadapi oleh RRC, India,
Pakistan, Indonesia, Meksiko, Nigeria, atau-

pun l'ilipina. Kedua, sebagai ptoneers ne'

,gara-negara Barat tidak dihadapi oleh masa-

lah pemilihan teknologi, apalagi pendiktean
teknologi seperti yang dihadapi oleh kita-
kita the Latecomers. Ketiga, hampir semua

pioneers itu ditandai oleh sifat homogenitas
daripada keadaan sosial dan kulturalnya, se-

dangkan negara-negara baru terpaksa berge-

lut dengan masalah nation building yang,

rumit, pada sazit pembangunan ekonomi
harus juga mereka laksanakan,

Bisa dimengerti, dengan kesulitan-kesulitan
tersebut, mengapa lebih banyak negara-nega-

ra baru yang gagal, atau mengalami hambat-
an yang befat dalam pembangunannya, di
bandingkan dengan negara-negara pionir dari
abad-abad lalu.
Deoelopment disasters-bencana,pemba-

ngunan-yang baru-baru ini terjadi di Iran,
dan yang nyaris terjadi di Korea Selatan
(mungkin juga sedang mulai di Filipina
dan Muangthai, seharusnya cukup untuk
bukti bahwa probabilitas repre ssio e-dea e lo p-
mentalist regimes untuk gagal dalam upaya
p emb angunan y ang dib arengi birokrasi .patri-'

monial adalah tinggi. Hampir ke semuanya ter-
paksa membayar biaya politik untuk keti-
daksiapan menghadapi proses ekonomi yang
tidak rasional tidak efisien, yang tcrjebak
dalam jaringan perkawulaan yang korup
dari elite penguasa, yang semakin meniurus
kepada pengerasan sistem oligopoli serta

monopoli di dalam perekonomiannya, serta

pola perrtbagian pendapatan yang semakin

tidak merata di masyarakat dan di antara
Pusat (Gusti) dan daerah-daerah (Kawula).
Kesemua ini harus mau kita diskusikan seca-

ra terbuka dan dengan lebih cermat lagi, se-

belum jalan keluar bisa dirumuskan. Tapi,
tampaknya, masing-masing negara Dunia
Ketiga harus mencari rumusnya masing-

masing. Dan ini tak mudahl



Sejarah Pembesar
di Indonesia

Oleh Onshokham

I lat pemerintah untuk melaksanakan ke-

't I bi3aksarraannya dalam suatu negara mo-
deren adalah birokrasi negara atau apa.ratur
negara seperti lazimnya disebut di Indone-
sia. Sifat birokrasi bagaikan mesin (rasionalf
impersonal), tanpa ciri subyektif (personal)
apapun. Ini adalah kondisi idealnya, karena
justeru sifatnya yang bagaikan mesin itulah
yang menjadikan ia efektif di masyarakat.
Legalitasnya adalah atas dasar sifat tersebut.
Mekanisme di dalamnya diatur dengan un-
dang-undang yang juga berjalan secara oto-
matis, tanpa "pandang bulu". Promosi, re-
kruitering (penerimaan dalam birokrasi ter-
sebut), gaji atau sumber penghasilan, bidang
pribadi dan jabatan para arggota yang ter-
pisah, fungsi-fungsi (sifat yang menyolok
dari birokrasi moderen) khususnya hiarki,
atasan dan bawahan dan lain-lain diatur de-
ngan undang-undang.I '

Negara menyerahkan kekuasaan untuk me-
merintah masyarakat kepada birokrasi ini.
Salah satu segi penting darinya adalah ma-
salah keuangan.

Keuangan untuk keperluan kantor berbeda
dengan gaji pegawai. Penghasilan pribadi pe-

I Max Weber, The Theory of Social and, Econo-
mic Organizatioz, (New York: The Free press,
1964), haleman 324.

gawai (umpamanya dari warisan) berlainan
dengan gaji. Bila perlu, ada dana-dana istime-
wa untuk.menjamin kejujuran anggota biro-
krasi tersebut, seperti dana politik, dana
resepsi, dana ini dan itu, yang diatur lagi
oleh undang-undang. Segi keuangan ini peh-
ting. Kalau birokrasi tidak dibiayai cukup
untuk kebutuhannya, karena kekuasaannya
ia akan memungut secara li'ar dari masyara-
kat apa yang tak diperolehnya secara legal.
Birokrasi negara ini demikian efektif se-

hingga dalam keadaan sering terjadinya per,
gantian kabinet seperti di Italia atau Peran-
cis di bawah Republik keempat birokrasi ini
yang menjalankan roda pemerintahan. Jatuh
bangunnya pemerintahan tidak demikian
mengganggu umum. Di pihak laii sifat mesin
dari birokrasi menyebabkan ia dapat dipakai
oleh rezim apa saja, baik rezim demokratis,
fasis, diktator bahkan pemerintah penduduk-
an militer dari musuh pun dapat mengguna-
kan birokrasi yang telah ada, seperti terbuk-
ti ketika negara-negara Eropa diduduki Jer-
man selama Perang Dunia II. Pada umumnya
birokrasi negara-negara Eropa yang diduduki
Jerman tetap menjalankan tugasnya dan be-
kerjasama dengan musuh, termazuk dinars ke-
polisian dan bahkan kadang-kadang terma-
su k tugas-tugas rahasianya-Anehnya, setelah

Mekanisme birokrasi moderen d,iatur d,engan undang-undang
yang berjalan otomatis. Dalam negara tradisional, yang menjadt
dasar adalah orde yang sakral (keramat), seperti yang ditulis Ong-
hokham, sebagai bagian "sejarah pembesar" di Indonesia. Priyayi
di Jawa yang pada mulanya menentang Belanda, berubah jadi se-
kutu dan kemudian, tunduk kepada Belanda. Tetapi hubungan
Hulebalang di Aceh dengan Belanda bercorak lain: yaitu altansi.
Hingga 1942 betapapun Hulebalang menyalahi aturan Beland,a
dan mengeksploittr penduduk, keduduhannya tah dapat digang-
gu-gugat.

L
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Jerman kalah dan negara-negara Eropa dibe- adik raja, dalam arti abstrak) yang melaksa-

baskan, terhadap anggota-anggbta birokrasi nakan kebijaksanaannya atau yang memerin-

yang bekerjasama dengan muzuh pada tah rakyat untuk-kepentingan raja.

umumnya tidak diambil tindakan aP a-apa, Dalam kerajaan tradisional, antara teori dan

sebab hal tersebut memang dirasakan sebugui praktek atau antara konsepsi dan kenyataan

kewajiban birokrasi. Namun terhadap poli- memang sering sangat berbeda. Prinsip mu-

tikus atau orang lain yang bekerjasama de- luk-muluk acapkali hanya untuk memberi-

ngan musuh diambil sanksi-sanksi hukum. kan legitimasi kepada kekuasaan, tanpa sela-

Sebaliknya kontrol hukum di bidang admi' lu melahirkan kontrol kongkrit. Bukan saja

nistrasi atas birokrasi berjalan sangat ketat. raja berkedudukan sgbagai raja yang kerarnat ,

Birokrasi moderen berkembang dua abad ter- (dewa -raja) akan tetapi juga para Pangeran
akhir ini. Betapapun orang mengeritiknya, dan pejabat-pejabat lain dalam negara. Gelar

birokrasi moderen inilah yang mendasari magis/sakral juga disesuaikan dengan kedu'

perusahaan moderen dan lembaga atau ba- dukan, tergantung pada tinggi atau rendah-

dan-badan dalam kehidupan abad XX. Pilih- nya, besar dan kecilnya kekuasaan atau de-

an kita antara ada atau tidak adanya biro- kat dan jauhnya seorang penguasa dari raja

krasi moderen adalah pilihan antara adminis- Jadi, pangeran yang terdekat atau pejabat-

trasi teratur dengan kekacauan dan keka- pejabat kerajaan yang tertinggi menyandang

nak-kanakan (di le tantisme) dalam adminis- gelar magis yang paling besar dibandingkan

trasl. dengan yang berkuasa lebih kecil. Menurut

Bagaimana dengan ilat'alat negara tradisio' teori ini kekuatan magis/sakral adalah jrrga

berdasarkan derajat pangkat dan jabatan.3nal, misalnya kerajaan Mataram (abad XVI)
dan lain-lain? Tulisan ini khusus akan me- Umpamanya, pangeran mahkota diberi nama

nyoroti persoalan alat-alat kekuasaan negara yairg menunjukkan kedudukannya seperti

tradisional, artiny a, negara-negara yang bu- Mangkubumi, sedangkan ayahnya, s4ng raja

kan atas dasar hukum namun atas dasar orde adalah Hamengkubuwana atau Pakubuwana.

yang sakral (keramat). Di sini jelas beda bumi dan buwana sebagai

derajat kedudukan yang berbeda' Panglima

perang umparna.nya, diberi gelar Kusumo-
Aspek Hubungan Pribadi (Per-

yudo (kembang peperangan). Seorzrng perwi-
sonal Links ra rendahan diberi nama Prawiranegara atau

Dalam kerajaan-kerajaan Jawa, baik pada Yudonegoro (panglima negara), sedangkan
2aman Hindu Budha maupun dalam zaman seorang pejabat administratif dinamakan
Islam, raja merupakan pucuk pimpinan ter- Sosro-negoro (penulis negara) dan lain-lain.
tinggi. Pada dasarnya raja adalah seorang De- Di daerah seorang penguasa bergelar adipati,
wa Raja, suirtu konsePsiyangberasal danza- tumenggung, kyai, ngabei dan lain-lain yang
man. Hindu-Budha" Namun dalam masa di- kadang-kadang seperti juga antara pejabat-
nasti Islam Mataram yang sebenamya tidak pejabat pusat tidak nrenunjukkan keduduk-
mengenal posisi Dewa Raja, dengan berbagai an sakral niunun penguasaan terhadap jum-
macam rasionalisasi dan legitimasi, raja tetap lah orang.
memiliki ciri-ciri dan sifat magis serta kera- Gelar-gelar itu datang dan bersumber dari
mat, semacam "Dewa-Raja" dengan ,inter. raja. Inilah bedanya dengan birokrasi mode-

pretasi agama Islam yang berlaku pada wak- ren. Antara alat negara dan rajaadahubung-
tu itu di Indonesia (|awa). Biarpun dalam an pribadi dan sesuatu yang obyektif seperti

teori'raja adalah penjelmaan kehendak Tu- umpamanya hukum. Dengan singkat dalam

han, namun dalam praktek raja tidak dapat negara tradisional ada hubungan pribadi an-

memerintah demikian saja untuk dituruti ta.ra raja dan alat-alatnya.
darr ditaati rakyat. Dengan kata lain, antara Pertama-tama, YmB dijadikan alat terper-

raja dengan rakyat perlu ada penghubung. caya-pejabat-pejabat tinggi itu-adalah te-

Raja tetap memerlukan alat-alat, suatu go- man-teman seperjuangan dalam perang(war-

longan yang di Jawa disebut priyayi (yuyi =
3 C. Geerts, Islam Obseraed, The Universitt' of

2 lbid Chicago Press, 1975.
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coniponions) atau para pengikut pribadi
personal retainers). Golongan lain yang
mungkin dapat menjadi alat-alat sang raja

adalah penguasa-penguasa lokal (daerah)

yang telah ditundukkan raja namun tetap di-
percaya sebagai Pemegang kedudukan'
Terhadap keluarga raja sendiri seperti sauda-

ra-saudaranya, paman ataupun kemenakan-

kemenakan, dalam berbagai derajat sering
terdapat sikap hati-hati dan sering hanya di-
beri jabatan-jabatan di pusat, yaitu keraton,
agar dapat diawasi secara lebih tajarr5 sebab

dari pangeran-parlgeran inilah biasanya. tim-
bul pemberontakan dan saingan terhadap

tahta. Namun pada umumnya dapat dikata-
kan, bahwa keluarga dinasti dipakai untuk
alat pemerintahan. Di arltara para pangeran
ini juga ada yang diangkat untuk jabatan di
daerah, sebab akhirnya tidak saja terhadap
para pejabat-pangeran ada kesulitan-kesulit-
an mengenai kontrol politik akan tetapi ter-
hadap semua pejabat.

!

Dalam menjadikan para pejabat ini alat-alat
kerajaan maka kekuasaan juga didelegasikan

-pada mereka sep€rti tercantum dalam gelar-

gelar sakral-magis. Namun di sini terletak
peisoalan terbesar dari pusat (keraton) yaitu
keharusan menciptakan kontrol politik. De-

ngan kata lain, loyalitas para pejabat terha-
dap pribadi raja harus dijamin. Ada berbagai
cara untuk ini. Secara ideologis diajarkan
me lalu i don geng-dongeng, ajaran-ajaran lain,
atau lakon-lakon wayang mengenai nilai
loyalitas dan akibat-akibat kemarahan raja
terhadap p ara pengkhianat (cerita Hang Tu ah,

misalnya). Para pengkhianat yang durhaka
akan ditimpa malapetaka, kalau tidak lang-
sung dari raja, tentu akan datang dari Tuhan,
Sering juga diadakan upaca.ra-upacara di ma-
na disadarkan kepada para pejabat, "durha-
ka" yang akan menimpa mereka yang ber-
khianat (Dongeng Keris Mpu Gandring ada-

lah contoh, atau Batu Sriwijaya yang mem-
peringatkan para Datuk untuk jangan mela-
kukan y'engkhianatan dan para datuk mung-
kin harus menjalankan upacara meminum
air yang disiramkan atas batu tersebut).

Secara lebih kongkrit, raja sering mena-
han anggota-anggota keluarga para pejabat
tinggi dan parapenguasalokal di dalam kera-
ton-.-Kadang-kudrt g dengan dalil bahwa ang-

gota-anggota ini, priyayi muda, harus men'

Onghokham, Sejara.h Pembesar d.t Ind,ones'ia I I

dapat didikan di pusat, dari mana nanti akan

dipilih pejabat:pejabat baru atau untuk dija-
dikan calon menantu keluarga raja. Tinggal
di keraton bagi para priyayi muda, anak pe-
jabat, me.mang sering tidak dirasakan sebagai

sandera-sandera politik untuk menjamin lo-
yalitas para ayah mereka. Baru kalau ada

kecurigaan terhadap' ayah-ayah mereka para

- bangsawan muda ini dapat merasakan nasib

yang berlainan
Sifat hubungan pribadi ar-rtara pejabat dan

pengurua lokal dengan pribadi raja, akhirnya
sering dijamin melalui perkawinan dengan

dinasti kerajaan.. Keraton rupanya memiliki
hampir suatu jumlah tak terbatas ptltera dan

puteri yang berdarah raja. Melihat lapor'an-

laporan pada permulaan abad XIX ketika
kerajaan Mataram masih menguasai hampir
seluruh pedalaman Jawa Tengah dan Timur
kecuali pesisiran, orang heran melihat bahwa
bukan saja para bupati, adipat'i, turnenggung
dan para ngabei atalu priyayi yang memiliki
pertalian darah dengan keluarga raja melalui
ayah/ibu atbu perkawinannya dengan puteri
keraton, akan tetapi juga kepala-kepala desa

yang berpengaruh dan kyai-kyai Pesantren
atau perdikan-desa (desa-desa yang dibebas-
kan dari pajak dan kerja bakti karenaberjasa
dalam hallain).4 Aliarui melalui perkawinan
dengan dinasti memang menjamin keduduk-
an setempat para priyayi, meletakkan tali
pribadi ar,tara para pejabat dan raja yang
paling nyata dan akhirnya sedikit banyaknya
terjaminlah loyalitas para pejabat terhadap
rajanya.

Struktur feodal Aparatur Raja

Di atas telah dibicarakan alat-alat kerajaan
tradisional secara umum, yaitu bahwa a^rrtara

priyayi dan pribadi raja ada hubungan erat
seperti melalui derajat magis-sakral, politik,
sandera atau dinastik (kekeluargaan). Ia ber-
beda dengan birokrasi moderen, di mana
hukum dan rasio menjadi hubungan. Di ba-
wah ini golongan para pejabat itu sendiri
akan dibicarakan, yakni mengenai hal-hat
seperti kedudukan sosial mereka, fungsi dan
aspek-aspek lain. Akan disoroti dua golongan
apa.ratur kerajaan tradisional yartu piyayi di
Jawa dan Orang-Kaya di Sumatera Utara.

4 Arsip Lokal Madiun di sekitar 1830-an. r4Nll
(Arsip Nasional R.I.).



Priyayi
Dalam kerajaan tradisional Jawa golongan

priyayi adalah para kawula raja yang lang-
sung. Rakyat biasa tidak merupakan kawula
raja, tetapi tunduk dan takluk pada masing-
masing pejabat pada siapa mereka ditunjuk-
kan. Pada umunmya raja tidak terlalu ba-
nyak memperhitungkan atau menghiraukan
rakyat, sebab hanya golongan priyayi yang
masuk dalam perhitungannya. Dengzm sendi-
rinya timbul berbagai sikap pada para pri-
yayi mengenai rakyat mereka sendiri, yang
sedikit banyaknya dianggap sebagai orang-
orang yang mereka (para priyayi) taklukkan
dan karena itu memiliki hak penuh atas ke-
kayaan maupun tenaga rakyat bawahannya
itu.

Sifat penakluk dari golongan priyayi diper-
kuat oleh karena kebanyakan dinasti/kera-
ton didirikan melalui kekerasan, peperangan
atau pemberontakan. Penguasa-penguasa lo-
kal juga timbul karena penaklukan. Selain
itu peperangan dan penaklukan merupakan
aspek yang hampir abadi dzLlam kehidupan
kerajaan-kerajaan tradisional. Kadang-kada:rg
haI tersebut seakan-akan menjadi obyek
satu-satunya dari kerajaan tradisional. Kalau
tidak dipergunakan untuk ekspansi maka
kekerasan digunakan untuk menaklukkan
golongan-golongan tertentu di dalam keraja-
an, sehingga menjadi segi penyelesaian mela-
lui senjata sesuatu yang berlaku sehari-hari.s

Peperangan dan penaklukan menimbulkan
antara lain golongan priyayi yang terdiri dari
pimpinan perang. Setiap priyayi umpamanya
diberi sejumlzh cacah (keluarga petani) di
bawah mereka. Artinya raky)t dibagi dalam
cacah-cacah atau keluarga-keluarga petani
yang tidak saja merupakan kesatuan pajak
(= pemberi upeti dan kerja bakti) akan tetapi
juga merupakan satu kesatuan militer (wajib
ikut dengan priyayi yang ditunjukkan seba-
gai Tuan mereka dalam peperangan). Para
cacah yartu rakyat diikat sebagai pengikut
secara militer dengan priyayi.

Dalam hubungan ini di kalangan raja bersa-
ma para priyayi sebagai golongan penakluk.
timbul pand:rngan-pandangan serta kepen-
tingan-kepentingan bers ama menghadapi rak-

5 Soemarsaid Moertono, State and Statecraft tn
Old Jaua, Moderen Indonesia Project, Cornell Uni-
versity, lthaca, N.Y., 1968.

yat. Demi kepentingan golongan penguasa
ini lalu timbul pandangan bahwa penguasaan
mereka terhadap rakyat adalah juga dalam
bidang ekonomi yang dinyatakan lewat
upeti dan dalam kedudukan sosial dinyata-
kan lewat ikatan kerja bakti. Jadi, sebagai
penarik pajak dan pengorganisir tenaga kerja
bakti, baik bagi kepentingan sendiri maupun
bagi raja, para priyayi berfungsi sebagai alat
administrasi kerajaan. Hanya saja, adminis-
trasi kerajaan di sini tidak dapat ditafsirkan
sebagai sesuatu yang ketat. Jumlah upeti dan
tenaga kerja umpimanya sangat eklektis dan
selalu disesuaikan dengan keadaan. Ia dapat
ditawar yang tentunya juga dapat berarti
bahrva pihak atasan menuntut yang sangat
berlebihan dari semestinya atau sebaliknya
bawahan dapat menyerahkan jauh lebih sedi
kit dari pada yang ditentukan.

Kesan yang. diperoleh dari laporan-laporan
mengenai bagian yang diterima raja melalui
sistem upeti dan pengerahan tenaga petani
bagi keperluan raja sebenarnya tidak demiki-
an banyak. Bagian terbesar masuk ke kan-
tong-kantong pejabat-pejabat sebelum jatuh
ke tangan pribadi raja.6 Sebab utamanya
adalah: sistem keuangan kerajaan Jawa tidak
diatr-rr oleh pusat, akan tetapi setiap pejabat
berdiri secara otonom sehingga orang meng-
anggap biasa jika setiap pejabat menerima
"persen" atau bagian kecil dari upeti-upeti
yang dikumpulkan seorang pejabat misalnya.
Otonomi dalam hal keuangan yang dimaksud
adalah: setiap pejabat tidak digaji dari pusat
dengan sejumlah uang tunai. Pembiayaan un-
tuk tugas jabatannya pun tidak dibiayai dari
atas. Antara keperluan pribadi dan keperluan
jabatan memang tidak ada pemisahan.
Pejabat harus mencari biaya-biaya sendiri da-
i lungguh (sejumlah cacah atas sebidang ta-
nah). Setiap orang dari kalangan rakyat yang
untuk sesuatu harus berhubungan dengan pe-
jabat harus memberikan "persen" terr.nasuk
para pemegang lungguh. Sebaliknya seorayrg
pemegang lungguh sebelum dapat menyerah-
kan upeti atau tenaga kerja ke tangan raja
harus melewati berbagai pejabat ke.[aton
atau pangeran pada siapapersen-persen harus
pula diberikanl Namun pada prinsipnla upe:
ti atau apa yang ada padanya, pada akhirnya

6 lbid,
7 rbtd
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. tetap harus jatuh ke tangan raja. yangakhir-
nya jatuh ke tangan raja hanya sedikit dan
salah satu aspek kerajaan tradisional adalah
kekurangan uang yang kronis. Selain itu,
dari sistem otonomi keuangan para pejabat
tersebut turnbuh sistem pungutan liar. Orang
dapat mengatakan bahwa dengan sistem oto-
nbmi keuangan, pejabat membiayai diri sen-
diri dan jabatannya melalui pungutan dari
masyarakat, yang pada waktu itu belum ber-
sifat "liar" tetapi legal.
Suatu unsur lain yang sangat menonjol da-

lam sistem pemerintahan dahulu itu adalah
banyaknya perantara sebelum orang datang
pada penguasa bersangkutan itu sendiri. Ada
tiga faktor yang menyebabkan hal ini. yang
pertama adalah bahwa semua orang tentu
ingin mendapat "persen" dari urusan negara.
Ini adalah salah suatu sumber kehidupan
yang penting dari orang-orang di sekitar peja-
bat. Yang kedua, bahwa memang setiap peja-
bit mengukur prestise serta tingginy" kid"-
dukan sosial dan politik dari jumlah pengi
kut-pengikut di sekitarnya (kalau sekarang
tltfly.). Dan pengikut-pengikut (re tainersj
di sekitar seorang penguasa ini tentu *".r.*i
glbahan pendapatan sebanyak mungkin.
Sedangkan pejabat yang merasa tidak perlu
membiayai pengikut-pengikutnya, sebab me_
reka hidup dari "persen-persen',, dapat me_
nambah jumlah pengikutnya seakan-akan
sampai jurnlah tak terbatas. yang paling di-

_rugikan adalah pembayar upeti dan yang
hams bekerja-bakti bagi penguara, yuiiu ,l
petani di desa. Ketiga, jurnlah besar peran_
tara-perantara di sekitar seorang penguasa ini
bersumber juga dari sikap yang t arus aiu*Uit
seorang priyayi yaitu bahwa dia berada di
atas segala hal duniawi dan karena itu harus
bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang
seben;irnya terjadi di antara bawahannyal
Dengan sikap angkuh dan menjauhkan diri,
seakan-akan priyayi menjaga prestisenya di
mata rakyat sebab dia sendiri tidak tahu
pengorbanan-pengorbanan apa atau beban_
beban apa yang diletakkan di atas pundak

1akyat.6 Ini juga menyebabkan sering dipa-
kainya orang dari lapisan bawah sekaii atau
dari luar daerah bahkan orang asing-umpa-

8 Onghokham, "The Inscrutable and the para-
noid: An Infestigation into the sources of the Bro_
todiningrat Affair'), in Southeast Asian Transition,
ed. R.T. McVey (ed), pp tl0 ff.

manya Cina atau Arab-sebagai alat-alat
eksploitasi. Orang-orang asing ini lebih efi
sien. Priyayi dapat lebih terbuka pada me-
reka sebab tidak perlu mempertahankan
muka.e

Pada akhir abad XVII, dilaporkan bahwa
di kerajaan Mataram beberapa demang d.an
bekel yaitu penarik-penarik pajak di tingkat
desa adalah orang-orang Cina. Mereka di-
katakan berhasil mengumpulkan lebih ba-
nyak uang dan tenaga dari rakyat dibanding-
kan dengan penduduk setempat. Demaig
d,an bekel ini adalah pejabat-pejabat non-
priyayi. Biasanya kalau bukan orang asing
mereka itu adalah or:rrg-orang terkemuka di
desa dan ditunjuk oleh pemegang lungguh
(priyayi) atau raja sebagai p.jub; p."*it
pajak dan pengumpul tenaga kerja. Dari pe-
jabat-pejabat ini rnungkin kemudian timbul
jabatan kepala desa.

Bila tadi dikatakan bahwa golongan priyayi
adalah suatu kelas, maka kelas ini sebenar-
nya dibatasi oleh ketergantungan priyayi
dari kehendak raja. Pada prinsipnya kedu-
dukan priyayi atau seorang pejabat tidak
turun-temurun, hanya tergantung dari ke_
hendak raja, walaupun dalam praktek prinsip
tersebut dapat berlainan. Lebih penting la;i
adalah hirarki dalam melakukan tugas-iugas
yang seharusnya dilakukan pejabat bersang-
kutan maka pengikut tersebut dapat lebih
berkuasa dari atasannya sendiri sehingga
timbul pergeseran fungsi-fungsi pejabat ke
pengikutnya itu. Prinsip yzlng sama berlaku
antara pejabat priyayi sendiri, umpamanya
fungsi patih dapat diambil-alih oteh seorang
bupati keraton umsan dalem ywyurrgrl
aktif. Pemindahan fungsi dan wewenu.rg itr',
disebabkan oleh tidak adanya garis tegas ad_
ministratif dan akhirnya tergantung dari
individu-individu dalam pemerintah an iaja.

Orang kaya

_ 
Baik golongan priyayi maupun kerajaan

Mataram bukanlah satu-satunya contoh tra-
disi Indonesia dalam pemerintahan. Masih
ada kerajaan-kerajaan lain seperti Melayu,
Aceh, Bugis dan lain-lain. Tentu tidak semua
bisa kita tinjau. Di sini Mataram akan diban-

J. Crawfurd, "Reporr on Kedu", Arsip Na-
sional Repu b lik Ind,onesta.
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dingkan dengan Aceh, kerajaan di bagian
Sumatera Utara yang besar dan kira-kira se-

zarr.an dengan Mataram, permulaan abad
XVIIlo. Akan tetapi berlainan dengan Mata-
ram yang bersifat agraris Aceh adalah keraja-
an maritim.
Bila di Mataram golongan penguasa disebut

priyayr, di Aceh mereka disebut Orang-Kaya
(artinya orang Daya atau Jaya, suatu istilah
yang kini paling dekat dengan istilah yang se-

hari-hari dipakai seperti Pembesar, Penguai;a
dan Pejabat). Istilah Orzrrg-Kaya bagi golong-
an berkuasa juga dipakai di Sulawesi, keraja-
an-kerajaan Sumatera dan pada umumnya di
Indonesia. Tapi tidak berarti bahwa di semua
tempat fungsi mereka sarna dengan yang di
kerajaan Aceh.

Berlainan dengan priyayi di Mataram, para
orang-kaya Aceh tidak menarik pajak, atau-
pun berhak aths tenaga kerja rakyat setem-
pat. Ikatan-ikatan feodal dengan rakyat ham-
pir tidak ada, kecuali dalam peperangan.
Aceh adalah negara maritim dan dagang. Pe-

nguasazrn terhadap perdagangan menjarli tu-
juan dari sultan sampai pada Orang-Kaya
yang juga terkenal dengan istllah Hulebalang.
Para Hulebalang menguasai perdagangan se-

tempat dan sering menguasai muara-mua.ra
sungai atau pelabuhan kecil lainnya. Pengua-

saan ini memberi para Hulebalang hak untuk
membebani segala impor dan ekspor dengan
pajak 5 persen dan lebih banyak lagi atas

ekspor lada dan pinang. Hulebalang ini sering
bertindak juga membiayai penanaman lada
dan hasil-hasil ekspor lainnya. Dengan demi-
kian mereka menguasai perdagangan hasil-ha-
sil ekspor ini di samping hak bea<ukainya.

Hulebalang sebenarnya tidak lain daripada
pemimpin perang, kapitalis dan pengusaha
(dagang) setempat.rr Hulebalang tidak me-
nyerahkan baik upeti maupun tenaga kerja
kepada sultan atau pemerintah pusat. Sejak
kira-kira abad XVIII para sultan kelihatan-
nya hanya "boneka" belaka. Bila para sultan
me n cob a me n an dat an gani p erjanj i an-p e rj a nj i-
an dagang dengan kompeni asing seperti
VOC dan lainJain, maka para Hulebalang
menekannya untuk menghapuskan perjanji-
an-perjanjian tersebut. Sejak pemerintahan

10 A. Reid, The Blood of the People, Rexolution
and the End of the Traditional Rule in Northern Su-
rnatera, Oxford Univ. Press, K.I. 1979.
l1 D. Lomabard,Op cit.,

Iskandar Muda (1907-164..) lambat laun ke-
kuasaan berpindah ke tangan para bangsa-

wan, seslratu yang tidak terjadi di Mataram
walaupun di sini kekuasaan pusat terhadap
daerah juga berubah.

Aristokrasi versus Monarki

Salah satu persoalan yang dihadapi keraja-
an-kerajaan tradisional, baik Mataram mau-
pun Aceh, adalah konflik kepentingan dan

,persaingan kekuasa.an a\tra raja dan para
priyayi atau Orang-Kaya. tsalk priyayi mau-
pun Orang-Kaya ,,memiliki kckuasaan yang
cukup besar" Mereka sangat sukar diawasi.
Para pejabat berdiri otonom atau berdiri scn-

diri baik dalam keuangan (tidak mendapat
gaji tetap dari pusat, pendapatan adalah hasil
sendiri) maupun di bidang politik, dengan
penguasaan terhadap para pengikut atau rak-
y atny a. Persaingan kekuasaan a\tata bangsa-
wan dan raja, baik pada tingkat pusat mau-
pun daerah, hirmpir tidak terhindarkan.

Di Mataram sering terjadi pemberontakan
baik dari daerah (Trunojoyo,1672) maupun
di pusat misalny,a dari kalangan keluarga raja
(Diponegoro, 1825-1830). Di sini kelihatan
bahwa pemberontakan para priyayi atau pa-
ngeran terhadap kekuasaan raja sering berki-
sar pada seorang pemimpin yang bertujuan
menjatuhkan dinasti atau menggantikan raja,
sehingga tujuan pemberontakan-pemberon-
takan tersebut seakan-akan merombak selu-
ruh hidup kerajaan. Penindasa.n terhadap
berbagai pemberontakan ini akhirnya hixrya
dapat dilakukan oleh raja dengan bantuan
VOC dan dengan harga yang tinggi. Daerah-
daerah Mataram lambat laun terpaksa dile-
paskan dan para penguasa daerah mengait-
kan kepentingan mereka dengan Belanda
atau dalam kata-kata Belanda "menempat-
kan diri di barvah perlindungan kekuasaan
Belanda". Bagi Belanda yang hanya bertuju-
an memperoleh hasi-l-hasil agraria sama saja

memperolehnya melalui raja Mataram atau
melalui para bupati pesisir. Jadi, aliansi raja
Mataram yang pada mulanya bertujuan
memperkuat kedudukan raja dan pusat ter-

. hadap golongan pangeran, priyayi di pusat
dan daerah akhirnya menyebabkan terpecah-
belahnya kerajaan mcnjadi daerah demi dae-

rah, pertanra-tama Jawa Barat, kemudian pe-



sisir utara dan akfrirnya Mancanegara Timur
dan Barat, lepas dari kontrol raja-raja.

Berlainan dengan proses di Mataram, para
Orang-Kaya di Aceh dari permulaan rupanya
memiliki berbagai kekuasaan terhadap pusat
sebagai suatu golongan, seperti pengaruh un-
ruk memilih sultan baru dan lain-lain. Sul-
tan Aceh ketiga dan yang terbesar, seoran$
vang sezaman dengan Sultan Agung dari Ma-

taram, Iskandar Muda ketika hendak berkua-
sa sebagai raja absolut terpaksa membunuh
seluruh golongan Orang-Kaya dan mengang-
kat Orang-Kaya baru, dari kalangan dan pe-
ngikut-pengikutnya sendiri, yzurg selama pe-
merintahannya dikekang dan diawasil2 .

Namun tindakan-tindakan radikal Iskandar
Muda ini rupanya tidak mengubah kesadaran
kepentingan bersama para Orang-Kaya Aceh.
Sesudah Iskandar Muda wafat pada tahun
1936 golongan Orang-Kaya merebut kembali
hak untuk memilih pengganti-pengganti Sul-
tarr Aceh. Para Orang-Kaya sampai bertindak
untuk memilih beberapa kali sultan-sultan
puteri dan tidak pria sebagai raja untuk men-
jamin bahwa tahta tidak diduduki oleh se-

orang kuat mereka menjadikan kesultanan
sebagai suatu lembaga boneka di tangan
Orang-Kaya.
Di Aceh rupanya proses politik yang dise-

babkan oleh pertentiurgan antara raja dan

bangsawan tidak berkisar melalui kepemim-
pinan seorang tokoh'kharismatis seperti Tru-
nojoyo"atau Diponegoro yang ingin meng-
gantikan dinasti atau raja. Ia berjalan mela-
lui tindakan suatu golongan terhadap raja

dan terjadilah suatu proses tawar-menawar
mengenai pembagian kekuasaan antara ke-
dua pihak tersebut. H?silnya adalah: keraja-
an tetap utuh, sampai Belanda menyerang-
nya pada tahun 1870 yang berakhir dengam

pendudukan militer Belanda di Aceh sampai
1942. Sedangkan di Jar,''a proses politik itu
menyebabkan lahimya integrasi kekuasaan
priyayi dengan kekuasaan Belanda.
Apa sebenarnya yang menyebabkan proses

politik di Aceh dan Mataram ini demikian
berbeda? Di sini hanya dapat dikemukakan
suatu hipotesa sementara bahwa pdrbedaan
proses politik ini mungkin terletak pada per-
bedaan tujuan nega.ra masing-masing. Aceh

f2 M.C. Rickleffs, Yogyakarta und.er' Sultan
Mangkubumi, 1 749-1 792, London 1974.
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kelihatan hanya berkepentingan pada kon-
trol terhadap perdagangan kecuali pada masa

Iskandar Muda, sedangkan Mataram hidup
dari upeti dan tenaga bakti rakyatnya. Di
Mataram hanya kedudukan raja yang r-nem-

beri orang kekuasaan absolut. Struktur yang
ada bersifat feodal di mana hubungan orang
saling berkait. Sedangkan di Aceh persaingan
antara para Orang-Kay a (Hule b alang) dengan
sultan, terutama di bidang perdagangan, se-

akan-akan proses' politik di sana adzrlah se-

perti proses persaingan antara pedagang-pe-
dang. Para Orang-Kaya hanya bertujuan me-
mccah kedudukan sultan sebagai pemegang
monopoli atas perdagangarr dan usaha seperti
penarikan bea-cukai dan lain-lain. Tanpa
mengganti dinasti atau sultan sendiri biasa-

nya. para Orang-Kaya telah dapat mencapai
tujuan-tujuan mereka sebab upeti pada sul-
tan pun tidak periu dibayar. Sultan hanya
memiliki gelar namun kedudukannya sebe-

narnya tidak lain daripada salah seorang
Orang-Kaya lain. Dengan singkat untuk
membedakan secara ekstrim dan umum,
orang dapat mengatakan bahwa persaingan
antara priyayi dan raja di Mataram berkisar
pada kekuasaan, sedangkan di Aceh per-
saingan antara Orang-Ka1'a dan Sultan dido-
minir oleh persaingan dagang serta usaha me-
ngumpulkan dana antara kedua pihak.

Orang-Kaya Aceh sebenzrnya lebih dari
usahawan-usahawan dan pedagang sebab me- i

reka adalah juga elite militer yang merupakan
fungsi elite tradisional. Dari fungsi-fungsi pe-
rang golongan Hulebalang sebenarnya terli-
hat juga suatu aspek penting dari golongan

elite kerajaan tradisional, yaitu bahwa baik
priyayi maupun Orang-Kaya pada dasarnya
adalah suatu kelas elite militer. Salah satu

fungsi penting dali elite ini adalah peperang-
an dan kepemimpinan militdr. Ini yang me-
misahkan mereka dari rakyat biasa. Ia ber-
lainan dengan Eropa pada abad pertengahan.
Pada masa itu kelas bangsawan Eropa memi-
liki monopoli atas senjata-senjata karena pa-
kaian besi-baja, kuda-kuda dan benteng-ben-
teng mereka. Di Indonesia pakaian besi baja,
tidak demikian diperkembangkan. Monopoli
elite mrliter terletak pada benda-benda lain.
Namun monopoli ini tetdp ada, ump.amanya
atas gajah. Senjata militer yang palin{ ampuh
di Asia pada zaman itu adalah senapan dan
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mesiu yang biasanya dimiliki raja. Para priya-
yi ini juga memiliki senjata-senjata magis-ke-

ramat yang hetrat seperti keris pusaka atau
tombak pusaka dan lain-lain yang ridak dimi-
liki rakyat petani.

Namun akhirnya keunggulan militer baik
dari Orang-Kdyd maupun priyayi terhadap

rakyat mungkin terietak pada kepemimpin-
annya.13 Rahasia kepemimpinan militer se-

perti formasi-formasi pertempuran barisan

dan lain-lain, hanya dimiliki clite dibantu
oleh pemuka-pemuka agama atau ahli per-
bintangan, sebab formasi-formasi militer se-

ring berdasarkan atas ilmu perbintangan dan

para ahli nr-rjum yang dapat meramalkan
rvaktu-waktu yang tepat untuk peperangan.

Memang keunggulan militer dalam pikiran
orafig zaman itu juga sangar bersifat magis

keramat dan ini dimiliki para bangsarvan. Ja-
batan militer dzm sipil pada zaman itu tak
ada bedanval3 dan kedudukan 'tersebut

menjamin pada akhirnya kedudukan ckono-
mi secara politik/ekonomi dan lain-lain go-
longzLn bangsawan tradisional.

Akibat kelemahan struktur tradi-
sional
Di atas terlihat betapa sukarnya mengau'asi

alat-al.at suatu kerajaan tradisional, baik Ma-
taram maupun Aceh. Kesadaran akan sukar-
nya mengontrol wilayzrh luas mrrngkin mela-
hirkan suatu konsepsi mengenai kekuzrsaan

atas wilayah yang berlainan dengan konsep-
si-konsepsi kita mcngenai wilayah negara.
Luas wila-vah tahta dan raja adalah penting.
Pusat kerajaan adalah penting. Kalau ada wi-
layah yang terpikirkan maka itu paling-pa-
ling hanya daerah-daerah di sckitar kcraton
yang disebut negala-agung, daerah yang di-
eksploitir dan diperintah langsung oleh kera-
ton. Memang selain negara-agung Mataram
mcmiliki wawasan-\^'awasan sepcrti mancilne-
gara timur dan barat yaitu daerah-daerzrh di
sebelah n'egara-agung pesisiran (pantai utara)
dan daerah-daerah sebcrang, namun daerah-
daerah tersebut hanl'a dilihat scbagai pcnga-
ruh atas keagungan dan kesclamatan keraton
pusat,la Dari keraton dilihatnya terpancar
pengaruh atas wilayah-wila.vzuh di atas dan

13. Soegrarsaid Moertono, op. cir,
14 B.R. Anderson, "The Idea of Power inJavane-

se Culture" Zin Culture and Politics in Indonesia,

makin jauh letak daerah dari keraton, makin
lemb:rh pengaruh keraton itu dan juga makin
tidak membahayakannl,4.rs Di sini juga ter-
letak sebab, mengapa Mataram dapat rnele-
paskan daerah demi daerah ke tangan Belan-

da, asal keraton mendapat bantuan dari VOC
dan tctap aman. Pada akhirnl'a Mataram ti-
dak menguixai daerah-daer-ah pesisiran dan

lain-lain 1'ang tidak banyak merugikan ke-

agungan keraton dapat melepaskan diri dari
keraton tersebut.l 6

Karena sukarnva mengawasi dan memerin-
tah daerah-daerah maka pePerangan 1'ang di-
lakukan kerajaan jarang sekaii bertujuan un-
tuk menganeksir daerzrh-daerah. Daerah yang

ditaklukkan biasanya dipaksa menyerahkan
sandera teriliri dzLri pengltasa (bangsarn'an) se-

tempat dan putera-putera atau diikat dengan

pertalian dinastik dengan keraton serta la-
rangan berdagang atau berproduksi oleh mo-
nopoli kerajaan vang menaklukkan daerah

tersebut. Namun pemerintaha:r langsung oleh
kerajaan .vang menang terhadap kerajaan

atau daerah yang ditaklukkan tidak pernah

terjadi. Untuk i.ni alat-zLlat kerajaan tradisio-
nal terlalu lemah. Upeti dan tcnaga bakti
adalah suatu bentuk penaklukan y'zmg lain.

Kelemahan alat-alat pemerintahan kerajaan

tradisional mengakibatkan suatu cara lain
untuk menghadapi daerah-daerah di mana
raja merasa perlu ditaklukkan dan yang ba-

nyak menyebabkan penderitaan orang pada

r.r-aktu itu. Pepcrangan dapat dilakukan de-

ngan tujuan menghancurkzin sama sekeLli dae-

rah musuh dan mcnghapuskannya dari peta
bumi. Untuk ini kota tempat pcnsuasa mu-
suh berdiam dihancurkan sedangkan daerah

tersebut sebagai daerzrh produksi dibumiha-
nguskan dan seluruh pcnduduk diangkut ke

daerah keraton yang menang. Penduduk mu-
suh yang diangkut lalu dijadikan semacarn

budak untuk keperluan produksi dan tenaga

bakti, sebab kerajaan tradisional sclalu diha-
dapkan pada kckurangan tenaga tnanusia.
Sultan Agung umpamanya menghancurkan
Surabaya dan mencoba menghentikan segala

macam oposisi dari Madura dengan menawan
.{0.000 penduduknl'a.17 Berbagai daerah Se-

Claire Holt ed. *'ith the assistance of B.R. O.G. An-
derson andJ. Sicgel, lthaca, N.Y., 1972.

15 M.C. Rickleffs, Op.cir.
f6 HJ. de Graaf, Sultan-Agung, 'Ihe Hague, 19.
17 D. Lombard, Loc. cit.
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-"ronlung Melayu scperri Pahang, perak dan r, .

lain-lain tunduk pada Rceh yaig- mcmiliki Mata-mata
monopoli atas prodr-rksi lada di berbagai dae- l.aktor pribadi alat-a]at kerajaan ini mela-
rah terscbut, nzunlrn ketika kontrol dilihat hirkan suatu kebijaks'anaan ya'ng Iain, yaitu
menurlrn di daerzrh-daerah terscbut, peng- siitem intelejen (mata-mutui. fju, acla sua-
hancuran diperintahkan oleh Iskanda. Mu.da. tu bagian dari zrlat pemerintahan kerajaan
Aceh tidak menginginkzm produksilada,dac- yang aguk efisien maka itu adalah sistem
rah Semanjung Melayu jatuh ke tangan memperoleh informasi melalui mara-mata.
sainga.n dagamg Aceh. Daerahdaerah lada di- Selur uh aparat priyayi dan Orang-Kaya scbe-
bumihanguskan. Penduduk vang ditarvan narnya diawasi dengan mcmata-Latai sctiap
berjumlah 22.000 orang de#l diangkut ke orang cli antara mereka. Tindakan-tindakan,

- Aceh, namun dal;rn perjalanan banyak yang pembicaraan ataupun kalau dapat rencana-
mati sehingga tinggal 1500 orang.l8 Dalam rcncana para priyayi, pangeran ian lain-lain
zarran yang-dernikian banyak memerlukan selalu ingin diketahui. Perjalanan oralg,a{a-
tenaga manusia iiu n1,31n,x dan penderitaan nya tamu dari luar tcmpai harus dilapgrkan,
manusia sangat tidak dihiraukan. pertalian-pertzrlian kcluarga di antara priyayi,*Teror 

scmacam itu tidak saja dilancarkan pemuka-pcmuka agama, [.eku;-aan, harta-mi-
pada musuh-musuh di luar kerajaan, akan te- lik, pembuatan se:rjata dan lain-lain scnantia-
tapi juga sering ditujukan pada oposisi dalzun sa diawasi.2o
kerajaan sendiri. Tiba-tiba dapat terjadi pcm-
bunuhan massal terhadap pcngikut beserta Inlirr:rasi melalui mata-mata memiliki be!
keluarga musuh politik atau cksekusi dan berapa kelemahan. Pertama, ipformasi han.va
proscs Pengadilan' Pembunuhan dapat dila- terbatas khusus mengenai hal-hal pribadi, ti-
kukan terhadap scorang pcjabat tinggi, pa- dak mengcnai cara-cara pe.rr.ri.,ti;ur yzmg
ngeran atau dalam keadaan lunak penang- memang tidak mcnjadi tujuan informasi. Ke-
kapzm dan pembuangan dapat mcnimpa se- dua, informasi dari mata-mata harus diperla-
tiap pejabat yang dicurigai.le Kebijaksanaan kukan dengan hati-hati sekerli dan dengan sa-
teror dari kerajaan ini berhubungan dengan ngat bijaksana. Faktor pribacli seperti balas
konsep menimbulkan ketakutan terhadap dendarn, memberikan informasi demi infoma-
kesanggupan ncgara untuk menindas musuh- si supaya kelihatan awas dan rajin d.zLn seterus_
musuhnya, baik di luar maupun di dalam. nya, sering merr"rpakan faktoi_faktor dalam
Kebijaksanaan terscbut harus menutupi kelc- keterangan dari mata-mata atau ',aszrl .Bapak
mahan sebenarnya dari alat-alat ncgara. Te- senang". Jadi, untuk mempertcguh k...,.iga-
ror vzmg dilakukan kerajaan-kerajaan tradi- an-kecurilaan dari atas terhadap Seorang pri-
sional sebenarnya m'enunjukkar-r adanya kclc- yayi atau pangeran. Dengan slngkat inf6rma-
mahan lain dari struktur alat-alat kerajaan si dari mata-mata bila tiiak dipcrlakukan de -
tersebut. Negara rupanya hanya mamprl me- ngan sangat bijaksana dapat lebih merugikan
mobilisir alat-alatnl'a guna satu aksi dcngan raja daripadamcnguntungkan. Mata-mata de-
satu tujuan untuk suatu saat yang agak sing- ngan mudah menjadi sistem tirarri vang sa-
kat dan tertentll, Kerajaan-kerajaan tid:r} da- ngat mcnckan clan justeru mcnimbulkan
pat rnclerhirkan a.lat-ailat .vang dapat diawasi pemberontakan dan perlar,r,anan dari gol6ng-
terus mcncrus. Ia terlzrlu bany'ak tergantung an privayi. Senjata mata-mata akhilry,a da-
pada faktor-faktor manusiawi dan pribadi, pat memakan tuannya ,sendiri. Kelak da.lam
tidak pada faktor-faktor obycktif, sebab pe- .sejararh pemerintaha"n Hindia Belanda tidak
ngltasa-Pen$rasa berdiri dalam otonomi yang hanya sekali atau dua kali, tetapi sering sc-
besar dan masing-masing dengan kekuatau orang rc^siden atau pejabat Belanda dijaiuh-
sendiri. Mereka.adalah suatu kasta y'ang dija- krn penyalahS.rnaan dzur kepercaya:rn tcrlalu
dikan alat kerajaan dan bukan scsuatu yang besar terhadap ketera'g".r-k.r".urrgu" Jr.i' tidak punya kepribadian seperti para bir<.r- mata-mata, entah karena ,,kerajinan,, me-
krat moderen. mang intrik mata-mata.2l
18 M.C. A;cklej\s, Modern Javanese Historical Z0 Onghokha m,op. cit.. 

i

Traditiorz' London,1978' 2l B. Schrieke, Indonesian sociologicat studies,19 Serat Centini The Higue, 1957, Vol. I.
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Dengan singkat penggunaan mata-mata da-
pat menimbulkan suirsana curiga-menctlrigai
yang mcmang sudah merupakan unsur kuat
dalam pemerintahan kerajaa:r tradisionzrl,
dan menambah kecurigaan dari atasan terha-
dap balvzrhzrr -vang tidak sering mcnimbulkan
desintegrasi aparat pemerintahan. Korps
mata-mata ini bersifat umum.. Mereka tidak
direkrutit dari suatu golongan tcrtentu seper-

ti priyayi atalr para ulama, akan tetapi siapa

saja bisa dijadikan mata-mata dan mempa-
kan unsur "kerakyatan" kalau orang dapat
mcnyebutnya demikian, dari kerajaan tradi-
siona.l. Hanya saja mata-mata tidak memiliki
wewenang bertindak sendiri. Dia hanya seba-

gai sumber informasi. Dia bukan pelaksana
kebijaksanaan. Pelayan, pengawal pribadi
atau pril'a.vi, selir, tukang pijat dan lain-lain
tidak terbatas dari kalangan sosial yang ma-
napun juga dapat dijadikan mata-mata. Itr-
formasi scring tidak datang dari mata-mata
rcsmi akzur tetapi dari seorang yang hanya
karena salah suatu scbab, memberikan kete-
rangan pada pusat . . . Inforrnasi dari kalang-
an masl,arakat ini dapat diberikan karena
masyarakat setempat takut pada pusat, ben-
ci pada pcngn.Na setcmpat dan lain-lain ha.l.

Di samping mata-mata ini, pusat sering me-
ngir-imkan missi ke daerah-dacrah yzulg di-
pimpin pcjabat pusat, scorang pangeran ter-
pcrc:rya atau seorang menteri. Golongan ini
sering "para utusan saja" (ministeriales) dan
merupakan ()rang{rang terpercaya. Parit
Lrtusan raja ini tidak saja mengar,r,asi priyayi-
pri,va.vi lokzLl dan merrbuat laporan menge-
nai mereka, narnun kadang-kadang juga dibe-
ri hak untuk bertindak terhadap seorang pe-
jabat setempat. Kedudukan para utusan raja
ini jadi sedikit lcbih berkuasa da,ripada para
mata-matr.2 2

Ideologi dan agama

Pembicaraan di atas telah rneninjau keraja-
an tradisiona.l dalam aspek-aspek. fisiknl,a
yaitu alat-alat pemerintahannva dan sifat ke-
las dari alat ini, serta akibat-akibat dari
struktur lcmah kerajaan terhadap konscpsi
nilal'erh, metode peperangan dan alat-alat pe-
ngawasan tcrhadap seluruh struktur'melalui
mata-mata serta teror terhadap oposisi. Seka-

22 C. Geertz, op. cit.

rang kita masuk pada dua aspek yang tidak
kurang pentingnya yaitu ideologi dan agama

Dua unsur terakhir ini tidak dapat dipisah-
kan dari kcrajaan traclisic,nal atau rnungkin
dari setiap negara tradisional dan moderen.
Dalam kerajaan tradisional ideologi berfung-
si khusus sebagai sesuatlr yang datnng dari
atas untuk masyarakat, scdangkan dalam ne-

gara moderen ideologi seakan-akan milik se -

luruh masyarakat dan merupakan refleksi
yang otomatis (Contoh; kernenangan team
bulutangkis melahirkan entuasiasme umum
secara otomatis atau Peperangan menimbul-
kan semangat nasionailisme di r-regara-neg:ua

moderen tanpa perintah dari atas).
Ideologi dalam kerajaan tradisional mcmpu-

nyai aspek mengikat lapisan "bau'ah" (ma-
syarakat dzLn golongan-golongann.va) dengan

lapisan "atas" (raja), ideologi tradisional ber-
kisar pada raja, tahta dan keraton. Keagung-
an raja dan keraton merupakan unsur tcrpcn-
ting. Berbagai tulisan menjelaskan kebesaran
raja dan kebijaksanaannya serta kekeramat-
annya. Pengkhianatan akan menimpa orang
yang berkhianat dengan durhaka. Digambar-
kan bzrhwa hanya ada dua pilihan, 1'aitu ke-
agungan raja dan keratonnva atau kekacauan
besar. Mungkin zrda bcnam-va. Raja dar.r ke-
hidupan keraton adalah puncak peradaban
kerajaan. Di sini orang bersastera, melahir-
kan berbagai macam kesenian dan adanya
berbagai hiburan. Upacara-upacara kenegara-
an penting. Ini menyebabkan orang mengata-
kan, negara tradisional sebagai negara-sandi-
u.'ara atau ne gara-p ar ggun g, artin-va kehidup -

an politik dan konsepsi ideologi maupun
struktur dimainkan dalam upacara-upacara
di depan umum dan dir isualkan pada mas)'a-
rakat.""
Ada benamya mungkin bahwa antara ada

atau tidak adanya raja dan keraton adalah
sa:na dcngan pilihan antara adanya peradab-
an atau kekacauan khususnva bagi golongan
elite. Keratctn menjamin kehidupan enak dan
beradab. Namun elite juga sering bermain
politik da:r dalam hal ini sering bisa main ter-
lalu jauh sehingga memban'a bencana. Di sini
terletak kelemahan kerajaan tradisional yang
demikian menekankan ideologi sebagai alat
pengawasan tanpa memperkembangkan alat-
alat kontrol kongkrit yang lain.

23 Soemarsaid Moertono, /oc. cif.
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yi sebagai alat-alat pemerintahan (H.W.
Daendels 1806 - 1810). Konsepsi-konsepsi
ini sedikit banyak baru dapat direalisir dalzrm

abad XIX dengan terwujudnya sistem Tanam
Paksa (1830-1870). Tanam Paksa tidak lain
daripada suatu sistem perkebunan kolonial
dan para priyayi sebenamya dipakai sebagai

alat yang mengawasi produksi agaria ini. Na-

mun sifat kontrak penyerahan hasil produksi
setempat.pada Hindia Belanda masih terlihat
dalam adanya persen-Persen Tanam Paksa

(Kultuurprocenten) yang memberikan per-

sen pada para priyayi sampai ke kepala desa

dari naiknya produksi. Pegawai-pegawai Be-

landa sendiri juga menikmati Kultuurprocen-
,sn tersebut. Selain itu di setiap daerah ada

ketentuan-ketentuan lain bagi Tanam Paksa

sehingga orang tidak dapat menyebutnya se-

bagai suatu sistem.27
Apa yang sebenamya terjadi dengan kedu-

dukan priyayi sebagai sekutu Belanda yang
pada mulanya menghadapi Belanda? Lambat
laun kekuasaan pindah ke tangan Belanda.
Dari persekutuan terjadi penundukan terha-
dap priyayi. Namun bagi Belanda kedudukan
priyayi ini dipandang penting sebagai pendu-
kung utama politik dan untuk menutupi
penjajahaa serta sebagai alat kontrol terha-
dap penduduk yang'dapat menjamin tetap
dipertahankannya tata-tenteram (rust en
'ord.e). Dua hal berkembang sejak 1870. Per-
tama, Tanam Paksa hapus dan priyayi tidak
diperlukan lagi sebagai pengurus produksi
hasil bumi. Kedua, setelah 1870 juga ber-
kembzrrg dinas-dinas khusus pemerintahan
Hindia Belanda. seperti irigasi, kesehatan po-
lisi dan lainlain yang kebanyakan dikupsai
Belanda sehingga mengurangi hak adminis-.
tratif priyayi. Masa sejak 1870 ditandai juga

. oleh makin birokratisnya jalur-jalur peratur-
an pemerintahan Hindia 

-n.tuna" 
yi.rg -"-

ngurangi wibawa priyayi yang dasar politik-
nya justeru hubungan pribadi (patron client f
kawula-gusti).

27 A. Reid, Blood of the People, Ibid.

Kedudukan golongan Orang-Kaya di Suma-
tera atau para sultan Melal'u agak berbeda
dengan priyayi diJawa. Berhubung penjajah-
an di Sumatera, khususn-va Aceh, baru ter-
laksana pada akhir abad XIX (diserang 1870)
maka misalnya hubungan antara Hulebalang
di Aceh dengan Belanda menunjukkan diri
yang paling asli dari hubungan penguasa In-
donesia setempat dan Belanda, |aitu aliansi.
Sampai 1942 Huleba"la,ng Aceh betapapun
dia menyalahi peraturan-peraturan Belanda
atau mengeksploitir penduduk, kedudukan--
nya tetapi tidak dapat diganggu-gugat. Aceh
memang mungkin merupakan satlt-satunya
daerah di Indonesia yang terpaksa diduduki
secara militer oleh Belanda dan para Huleba-
lang diperlukan sebagai pendukung politik
pax-neerlandica.2s

S.ebenarnva kedudukan pri,vayi di Jarva di
samping ciri-ciri kepegawaiannya dari Hindia
Belanda yaitu diintegraSikannya mereka da-

Iam mesin birokrasi Beambtenstaal (negara
kepegar,r'aian), di sekitar kedudukarl para

bupati tetap terlihat simbol-simbol keramat
seperti payung, kain-kain batik tertentu, ka-
bupaten, upacara dan lain-lain. Kedudukan
para bupati juga masih dijimin dengzrr prin-
sip turun-temurun sedapat mungkin nlenurut
kecakapan, pendidikan dan ketepatan para
ahli u.'arisnya. Sampai akhir masa Hindia Be-

landa, pada golongan privayi ini masih terli-
hat fungsi sebagai pendukung politik tlindia
Belanda, sedangkln upacara kebesaran di sc-

kitar para priyayi dipakai untuk menutupi
pcnja.iahan. Namun pril,ayi sedikit ban1,2p

makin terikat dalam organisasi birokrasi Hin-
dia Belanda vang mengungkapkan kehilang-
an kekuatan politis mcreka di inata Belan-
da.2e Tetapi justerr-r sifatnya sebagai alat po-
litik tidak dapat <lijadikan pangrehpraja se-

bagai alat efektil' terhadap masl'arakat sebab

akhirnya y,ang riil mcnang berlomba tcrha-
dap kabut.

28 K. Sutherland, The Maktng of a Bureaucratic
Elite, Hetneman Educational Boosk, 1979.
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Beber apa Segi Birokrasi
di Indonesia

Oleh Yahya Muhaimin

Ddam tulisan ini yahya Muhaimin menyinghaphan beberapamasalah birokrasi d,i Indonesta: perbuatan i;am, Oapan*me, hon_sep politik tradistonal yang arisiokratis yang merltpahan pening_galan rnasa lampau dan ,'riasyaranot poi;t;i Oirokratik,, di manakekuasaan dan partisiptasi dilam membuat keputusqn terbatast1!r"".h"y: qa.d: par! 
?eng?,,asa negara. (Jntuk birokrasi Ind,one-sM antara lain juga dthadapi mosolah mengubah seorang kepala(mastcr) yang lazim dikenil aoh* pu*r;-";rr. staLe , menjad,iseorang manajer.

I

I

tj

Pendahuluan Indonesia, terminologi ,,birokrasi,, 
sering di,

ffr"ffT:i;,:f: il,ffir-r +!r: :ili*:riffi*:ijiff;Hinesia dan kemudian menghubunguu:"y: ;";;;il:;;"r"" status dan semacamnya,d-qgrgar-r pembangunal yang li'i t.igur, ai- ,.ti,pr""i.rapkali sulit dft,untJ ad.anyarancarkan oleh pemerintah' keadaan birokrasi yang menggambarkan halyang dimaksud birokrasi di sini adarah ke- ,.p;;i;r.""^ra'sr 
yang menggamba

seluruhan aparat pemerintah, sipil maupun
militer, yang melakukan tugas membantu
pemerintah dan mereka mene.ima ga.ji dari Perbuatan diam
pemerintah karena rtfi"'yu itu'r iebagai- Daram tulisannya yang banyak disebut-se-mana tertihat nanri' birokrasi yang kita"bi- b;;; ;;; r."*r*at dan ahti itmu potitikcarakan lebih mendekati pengeriian dari ,."o"g iiJ"resia,3 Karr D. Jackson berpen-' Max Weber tentang ,,birokrasi 

iatrimonial,, arp", iJ*, orang Indonesia amat mengura-di mana jabatan dan perilaku dalam keselu- *uku., ;p..i,ru,u., 
diam,, dan tidak rnemen_ruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan ti.rglur, ;tiridukur,,, dan har itu tercermin5:l"rl;:ffi:",ffi'Ll*1i5r;;ll:'' ffi;;d::ang rndonesia vans rebih me-

ctient)2 puT, d;;1; :;"T":i"!#:; lili:T:# ;:ffi:X1"il#r*;**
1 Pengertian "birokrasi" ini Iebih banYak-me- al and Economic organization, editor Tarcott par-ngatnbil pengertian dari Fred Riggs, terutama dahm, ;;;; i#I.:;;.i 1964) halaman g+i_s;, rorrr.pThailand: The Mocternization o/i'nur"oirrort, pot;- *.O.r. iJ*"Ii" ;,legal_rational br..u....".y,, dup"ttv (196c\; lihat 'iuga, "Bureaucrats ,.,a pori,i.ur ail;, ;ld'j',ialaman 329-336, terutama ha.lamanDevelopment: A Paradoxical view," dalam, Josep glg-g24, aman tz9-336, terutama

;l-lr!:ili;';;red't 
Bureau*a'v oni routt'ot o""- 

^: -- 
lzi'a"v, pada pendapar-pendapat dari, Lance2 r,ihat daiam, Max ,Neber,.rhe rheory of Soci. iillf;.ff1,1r.:ilffi:l#1,i;,,,?,i1.g;;;;
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pakan perbuatan Pasif sedangkan pelaksana-

an membutuhkan tindakatt.a Oleh karena

itu dalam masyarakat yang memiliki stereo-

type kulturil seperti itu maka jabatan tinggi

selalu disejajarkan dan berdampingan dengan

pembuatan rencana bukan dengan pelaksana-

an suatu program. Kegiatan dan prestasi sua-

tu birokrasi karenanya amat sering nampak

tidak ada artinya kalau faktor pelakszmaan

sudah mulai diperhitungkan.
Kenyataan dan kecenderungan-kecende-

rungan semacam di atas amat dipengaruhi

oleh kebudayaan Jawa tradisional yang me-

mang begitu dominan dalam kehidupan poli
tik masyarakat Indonesia' KebudayaanJawa

yang saya maksud di sini adalah berupa sikap-

ritrp a." tingkah laku yang didasarkan pada

prinsip-prinsip "malu", sikap berusaha selalu

*.rr..rggu.tg orang lain, dan menghindarkan

p.rp..inur. aalam kalangan sendiri's Faktor

L,rlirrtul lain yang juga sangat menentukan

keadaan di atas ialah hubungan patronclient

yang dalam masyarakat Indonesia lebih dike-

,ra 
"a"rg* "hubungal bapak anak-buah"'

atau "bapakisme" (paternalisme)' Dalam ba-

gian-bagian lain tulisan nanti akan dibicara-

Lan faktor lain, yaitu yang bersifat struktur-

zLl. NzLmun dalam bagian berikut ini akan

saya bicarakan agak lebih panjang mengenai

"hubungan bapak anak-buah" (bapzrkisme)'

Flubungan baPak-anak buah

Terminoltrgi "bapakisme" menunjukkan

suatu sistem hubungan sosial yzrrg komplek,

suatu gambaran kaleidoskopik daripada ke-

hidupan sosial-p olitik.
Dalam sistem bapakisme ini, "bapak" (pa-

tron) dipandang sebagai tumPuan dan sum-

ber pemenuhan kebutuhan material dan bah-

kan spiritual serta pelepasan kebutuhan emo-

sional "anak-buah" (client ). Sebaliknya paLra

anak-buah (clients) dijadikan qebagai tulang'

punggung yang setia dari bapak (patron);

membantu terselenggaranya uPacara-uPacara

keluarga, memasuki atau keluar dari organi

sasi politik yang dikehendaki oleh bapak'

bahkan sering bersedia mempertaruhkan jiwa

demi mempertahankan kepehtingan bapak'

"Bapak" harus selalu dihormati, ditaati' dan

purriurrg untuk ditentang' Hubungan "bapak

anak-buah" seperti itu, sebagaimana konsep

yang dikembangkan oleh para ahli antropt-r-

iogi clan itmu politik,6 menrpakan suatu hu-

bunga., yang kuat berdasarkan kemauan

timbal-balik rintuk saling membe;i dan me-

nerima secara informal antara dua' pihak

yang masing-masing mempunyai status yang

iidr"k ,o*u tinggi derajatnya'? Di dalam hu-

bungan sosial seperti itu sulit denganjelas di
ketahrri "siapa memanfaatkan siapa" sebab

pada hakekatnya kedua belah pihak menda-

patkan sesuatu yang diharapkan masing-

masing-walaupun mungkin tidak sepadan'. 
-

Pada umumnya bekerjanya sistem sosial

bapakisme di kota berbeda dengan di pedesa-

u.r. Di p".l.taan lebih kuat' Di kota sesudah

satu generasi seorang "bapak" bertempat

tinggai biasanya kontrolrrya terhadap'l-anak-

bruh".ryu tidak- lagi akan mutlak, lebih ter-

batas. Hal ini disebabkari karena di kota ter-

dapat lebih banyak alternatif untuk memilih

putro.r, sedang di pedesaan lebih sedikit' Hu-

tu.,gr* "bapak anak-buah" di kota juga ke-

*.riiun lebih bersifat materialistis dan in-

strumental, sertamagnitude irnbalan yang di
harapkan oleh "bapak" dari "anak buah"-

nya juga menurun. Di samping itu jika dihan-

dit-rgku" dengan di pedesaan, maka di kota

frekuensi di mana seorang "bapak" dan

"anak-buah" beradadalam satu organisasi po-

litik jauh berkurang. Akan tetapi tidak ber-

arti bahwa perubahan afiliasi organisasi

"anak-buah" akan mengubah pengaruh poli
tik "bapak", sebab para Patron di kota ma-

sih tetap mamPu juga mengerahkan suara

dari "anak-buah" dalam pemilihan-pemilih-

an, atau mengendalikan "anak-buah" untuk
memasuki atau keluar dari sesuatu organlsasl

politik. Hal itu semata-mata hanya berarti

6 Misalnya, S. Schmidt, J. Scott, L. Guasti & C'

Lande, eds., Friends, Foliowers and Factions (Ber'

keley, 1976): scdang dari ahli antropologi, A'
Strtckon & S. Greenfield, eds., Structure and Pro-

cess in Latin America: Patronage, Clientage and

Pouer Svstem (Atburquerque: University of New

Mexico Press, 1972).
7 Secara implisit ini berarti bahwa seorang "ba-

pak" tidak selalu lebih tua daiam usia dari "anak-

buah"nya.

4 Karl D. .Jackson, "The Implication of Struc-.

ture and Culture in Indonesia", dalam' Karl D. Jack-
son & Lucian W. Pye, eds., Political Pouer and Com'

munications in Indonesia (1978), halaman 39.

5 Yahya Muhaimin, "Mengapa Orang Indonesia

Terlalu Mudah Berkonsensus", Pelita, edtsi 25 Maret

1980.



bahwa Pptrons hip dan kewajiban-kewajiban
dari hubungan mereka menyesuaikan diri
dengan lingkungan kota. Sebagaimana di pe-

. desaan, di kota faktor "hutang budi" masih
memainkan perzman yang dominan, sekali-
pun lebih longgar.s
Melalui prinsip-prinsip "malu", "segan",

"sindiran"r 'ltenggang rasa", "hormat ba-
pak", "hutang budi" bekerjanya sistem hu-
bungan bapakisme (patron-client relation-
ship) mengagumkan sekali halusnya di Indo-
nesia 9

Dari beberapa prinsip yang diutarakan di
muka, dapat dipahami proses sosial-budaya
yang menimbulkan adanya kelompok (fac-
tions) dan klik-klik di dalam masyarakat
yang amat menentukan jalannya .rekrutmen
kepada jabatan-jabatar birokrasi. Karir' poli-
tik seseorang dalam masyarakat semacam ini
lebih bergantung pada kecerdikan orang itu
dalam memelihara dan memanfaatkan hu-
bungan pribadi dan hubungan poliiik, seba-

gaimana halnya dalam mendapatkan pekerja-
an dan jabatan. Jabatan'jabatan birokrasi ini
lebih banyak amat ditentukan oleh "persetu-
juan" dan penunjukan dari pemegang ja-
batan di tingkat atas ("bapak"). Pada dasar-
nya determinan pokok kenaikan jab atan ad,a-

lah faktor-faktor seperti kawan-lama, kawan-
sejak-kecil, hubungan darah atau hubungan
perkawinan, juga kesamaan etnis, dan per-
samaan kear^ggotaan politik. Benar, bahwa
pada masyarakat yang mempunyai sistem
"birokrasi rasional" faktor-faktor seperti itu
juga masih memainkan peranan. Namun ka-
damyir.rendah, dan faktor seperti..hutrungan-
hubungan famili dan kolegial hampir pasti
tidak menentukan samasekali.
Dari uraian tersebut di atas dapatjuga dika-

8 Mengenai peranan "hutang budi" di kota dan
desa dalam hubungan sosial bapakisme, lihat hasil
penelitian Jackson, dalam, Karl Jackson &Lucian
,Pye, eds., op.cit., h.almarr 375-375.

9 Hubungan patron-client di Meksiko mirip
sekali dengan di Indonesia, di mana hubungan sis-
tem sosial itu juga amat menentukan rekrutmen
ke dalam. birokrasi Meksiko yang besar sekali diten-
tukan oleh prinsip-prinsip "coorfiznza" (kepercaya-
ap), palanca" (p,elantara), "equ.ipo" (team) dan'ta-
marilla" (klik); lihat, Merilee S. Grindle, Bureau-
crats, Politicians, and Peasants in Mexico (Berkeley,
19771, jttga dalam, "Patrons and Clients in the Bu-
reaucracy: Career Network in Mexico", Latin Ame-
rican Research Reaieu, 1979, halaman 37-63, teru-
tama halaman 40-52.
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takan bahwa legitimasi suatu kekuasaan poli
tik termasuk wewenang jabatan birokrasi
amat ditentukan oleh sistem "hubungan
bapak anak-buah". Ini berarti bahwa konsep
bapakisme merupakzrn salah satu sumber
legitimasi yang kuat dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Perubahan pola tru-
bungan bapakisme akan mengubah pula pola
legitimasi untuk hampir segaia macam ben-
tuk hubungan kekuasaan dan wewenang di
dalam masyarakat.

Warisan masa lampau

K.eadaan birokrasi di Indonesia masa kini,
menurut beberapa pengamat,l0 juga diwar-
nai oleh peningg;rlan rnasa lalu, yaitu berupa
konsep politik kelompok etnis Jawa tradi-
sional yang aristokratis.

Pada masa Pemerintahan Amangkurat, mi-
salnya, aparat pemerintahan adalah sekedar
alat raja untuk mengurus kelangsungan ke-

pentingan pribadi raja dan kepentingan ke-

rajaannya- Pada prinsipnya, rakyat terbagi
menjadi dua golongan: pejabat (punggaua)
yang dinamakan kelompok priyayi atau
abdi-dalem, dan rakyat jelata (wong ciltk).\ L

Raja melalui aparat yang bernama priyayi
memerintah rakyatnya yang bernama rakyat
kecil. Dari raja kekuasaan keluar ke barvah
melalui hirarki pejabat birokrasi abdidalem.
Oleh raja para abdi-dalem ini diberi hak-hak
atas tanah, menarik pajak dan semacamnya
dari rakyat, tanpa batasan maupun peraturan
yang jelas, untuk kemudian diserahkan kepa-
da raja sesudah diambil "sekedarnya" oleh
para.abdi-dalem. Tidak ada kontrol atas tin-
dakan raja oleh rakyat sebagaimana tidak
adanya perundangan yang memuat prinsip
"checks and balances". Raja mempunyai mi-

10 Misalnya, Donald Emmerson, The Bureaucra-
cy in Indonesta.(Cambridge, Mass,: Center for In-
ternational Studies, M.I.T., f974), halaman 1-9,
juga dalam, Jackson & Pye, eds., op.cit., hilaman
82:136; juga, L. Castle, Bureaucracy and Socizty
in Indonesia (mimeo).

l1 Lihat, Soemarsaid Moertono, State and State.
craft in Old Jaua: A Study of the Later l{ataram
Period (Comell, L9741, halaman 95 passimi Abd,i-t
d,alem secara literal berarti pelayan ruja. Wong cilik
adalah setiap orang bukan pejabat, mungkin petani,
pedagang, tentara, dan sebagainya. Rakyat. biasa,
bagaimanapun kayanya ataupun pandainya adalah
tetap "wong cilik"'(orang ked).
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lik penuh atas petani, pedagang, pemuka aga- pat menjaga agar aparat birokrasi terus ber-

ma, dan tentara yang kesemuanya merupa- jalan baik. Adanyapartaipolitik.yangdemo-
kan sumber hidup dan kekuasaan kerajaan- kratis, lembaga pet'wakilan yang berwibawa,

nya.l2 dan badan pengadilan serta media-massa

Dalam sistem tersebut di atas dapat dikata- yang otonom belum sepenuhnya dapat mc-

kan berapa pun besamya hasil yang dipro- nopang bekcrjanya birokrasi yang terkontrol
duksi oleh, misalnya petani, maka petiuni lancar terus bilamana tidak ada satu golong-

tersebut tidak bisa mengambil seluruh hasil- an menengah.yang secara ekonomis kuat.

nya. Dia dipersilakan menikmati hanya se- Pada tahun-tahun pertama 1950-an Pcme-

jumlah yang diperlukan untuk kebutuhan rintah mencoba membina satu kelas Pengusa-
pokoknya. Selebihnya harus diserahkan ke- ha nasional yang diharapkan marnpu melaku-

pada raja olch pejabat-pejabat (punggawa). kan kompetisi dengan pengusaha asing-dan

, iengambitran hasil <lari rakyat ini biasanya di- keturunan Cina-dengan memberikan perlin-

lakukan lewat Iembaga yang dinamakan be- dungan melalui satu Program yang kemudian
, ket yang pada umumnya selalu memanfaat- terkenal dengan nama "Program Ben-

kan jabatinnya itu untuk memeras rakyat teng".r 3 Namun usaha Pemerintah Indone-

sehingga bekel tersebut akan memperoleh sia yang kelihatan tidak merupakan program

bagian yang cukup sebelum diserahkan ke- yang bersifat nasional, konsepsir:nal, terpa-

pada pejabat (patron) di atasnya- Pdda setiap du, dan melembaga' hanya mengakibatkan

kesempatan, para pejabat birokrasi ini akan penyalah-gunzlan wewenang aparat birokrasi,

selalu mengambil keuntungan untuk kepen- sehingga kemudia.n akhirnya membuat biro-

tingannya sendiri. krasi yang korup dan tidak bertanggungja-

Dari segi rain juga dapat dikatakan bahwa ;*r#l"tt"lT;#;.*:TlTiiilfl'l,l;
sistem ini tidak mempunyai kekuatan yang membutuhkan dana keuangan yang besar gu-

mampu menjadi pengimbang (countentailtng na melancarkan pemilihan umum tahun

forces) di luar aparat birokrasi, yang mampu 1955 Program Benteng tersebul dimzyripulasi
melakuk'an kontrol terhadap pemerintah. melalui aparat birokrasi yang mereka kuasai.

Akibatnya, birokrasi suka melakukan per- Menjelang kekuasaan Pemerintah Sukarno,
buatan sewenang-wenang dan tidak mempu- perkebunan-perkebunan dan bank-bank serta

nyai tanggungiawab terhadap rakvat. Dan perusahaan-perusahaan Belanda dinasionali
rakyat menjadi pasif tidak memiliki partisi- sasi. Para perwira militer ditempatkan pada
pasi dal:rm kehidupan politik dan ekonomi. sektor-sektor kunci, dan pada kedudukan

Pada masa penjajahan Belanda keadaan bi
rokrasi seperti di atas tetap berlangsung. l3 Mengenai program Benteng dapatdibacaseca-
Sltuasi birokrasi yang kacau dan tidak bcr- radetailaaam,J.o. sutter,Indonesianisasi:AnHis-
tanggungjawab pada masa VOC memang di brical Sunsey of the Rote of Politics in the Insti-

ubah oleh Pemerintah Hindia Belanda yang tutions of a Changing Economy from the Second

= menjadikannya menjadi satu aparat birokrasi Y-?'Y Y:' .to ^th? 'Eue of the General Elections

yung b.t.4u efisien, jujur, dan bertanssuns 1,?13;#:';:,fiTr1lJ;:i[.,lflL,1iJfrIiirl;
jawab. Barangkali pada fase terakhir penja- dalam, B. Glassburner, ed,, The Economy of Intlo-
jahan Belanda iniiah terdaPat aparat biro- nesia (Come7l, 1971), halaman 70-98.

krasi paling baik di Indonesia- Pada masa Pada masa 1950-an, birokrasi Indonesia laksana "pa-

menjelang kedatangan penjajah Jepang itu, sak lebih besar daripada tiangl', sebab pcrekonomian

Belanda tclah memp.ri..rullun saiu model lit--T":1:01-harus 
menopang birokrasi vang

birokrasi yang berdisiplin, bekerja t..ur, aun Hffilli#:ffi'r1r#l''"'.:"::::ll#r'liJ:;
menghargai hukum. Akan tetapi Pemerintah rus naik hingga masa pemerintahan Orde Baru ini,
Belanda tidak menyertainya dengan pembi- yang sampai tahun 1968. Angkatan Bersenjata Indo-

" naan satu struktur di luar birokrasi yang da- nesia mempunyai 597.000 personil militer dan
23 2.000 pegawai .sipil, sedangkan pemerintah pusat

12 S. Moertono, ibid., halaman 136; lihat juga, mempunyai 579.000 pegawai negeri sipil, di sam-

Benedict O.G. Anderson, "The Javanese Concept ping 755.000 pegawai negeri tingkat daerah, serta
of Power," dalam Calire Holt, ed., Culture and Po- 8f5.000 pegawai pada perusahaan-perusahaan ne-

litics in Indonesia (Comell, 1972). gara; lihat, L. Castle, op.cit., haJaman 5,
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manajemen. Pengambil-alihan milik Belanda
itu diharapkan akan membcrikan jalan baru
untuk memecahkan masalah-masalah pereko-
nomian yang rupanya tidak akan teratasi se-
Iama sektor-sektor kunci dikuasai orang
asing. Tetapi kcnyataannya kekayaan dan
milik serta modal nasional yang berlimpah
dari nasionalisasi tcrsebut mengaJermi mis_
mana-iemen dan menjadi sumber-kekayaan
kelompok baru dalam masyarakat. Mental!
tas apanage tumbuh kembali, sementara
scktor-sektor perekonomian dikuasai oleh
pejabat-pejabat birokrat atau kelompok_.
keiompok politik sebagai patron. partai Ko_
munis Indonesia (PKI) yang merasa kuat
di samping kaum militer pada waktu peme_

rintahan Sukarno memanfaatkan situasi
tcrsebut untuk menverang lawan-lawan po_
litiknya dengan mengecam mereka sebaLgai
"kapitalis-kapitalis birokrat',.

Konsep Presiden Sukarno untuk "memim-
pin" ekonomi dalam keariaan seperti itu
hanya berarti memberikan kesempatan lebih
luas kepada aparat birokrasi untuk memerls
sektor-sektor swasta. Sikap dan tindakan
Sukarno yang mengesampingkan pemecahan
persoalan-persoalan ekonomi tidak menghe-
rankan menyebabkan inflasi*yzurg sudah
berkecamuk sejak akhir pertengahan peria_
ma tahun 1950-an*menjadi hyper-inflasi.
D.-alam keadaan seperti ini, sudatr iisa dipas-
tikan tidak mungkin orang membuat pcrcn_
canaan yang tepat. Oleh karena itu, pembu-
atan rencana dirasakan lebih penting daripa-
da pelaksanaannva, semcntara sumber-sum-
ber untuk pelaksanaan yang efektif bukan
main terbatas. Pada masa pemerintahan Orde
Baru, banyak negara asing dan badan-badan
internasional bcrsemangat menl,ediakan
"bantuan" kepada setiap dcpartemen yang
dapat menyodorkan program dan p.rerr.unu-
an yang mcnarik. Mak:.r orang yang cekatan
membuat rcncana dan pogram menjadi sum_
ber reaenue pada departemen-departerhen
yang begitu haus akan dana dan anggaran
keuangan.r a Barangkali hal ini meiufakan
explanation mengapa orang Indon.riu ,"-
ring kelihatan lebih menyukai pekerjaan
yang pasif, berupa membuat perencanaan da-

. 14 .l,W.S. "Elite Responses to Borrowed powcr
inJavanese District,', (mimeo, halaman 2).

ripada perbuatan berupa ',tindakan', melak_
sanakan suatu perencanaan yang tepat. pada
satu segi, pelaksanaan yang tepat dan pcnga-
wasan yang efektif dirasakan sebagai satu pe_
kerjaan yang amat berat. Mereka yang dibe-
bani pelaksanaan suatu program sering sekali
justeru kekurangzur dana dan material. Usaha
untuk mcndapatkan sumber-sumber yang
memadai untuk meiaksanakan suatu rencana
seringkali dengan risiko berupa konflik de-
ngan mcreka yang memberikan prioritas lain
sesuai dengan tepentingannya di dalam pro-
gram itu. Di samping itu, pelaksanaan yang
tepat dianggap tidak sepenting menjalin hu_
bungan-istimewa dengan pejabat dan pengua_
sa oleh pihak-pihak yang memberi bantuan.
Pemerintah Orde Baru pada terhun-tahun

pertama menunjukkan "sedang mengembd-li
kan birokrasi yang kacau dan tiJak ber-
tanggungjawab menjadi birokrasi yang efisi-
en, jujur, bertanggungjawab dan menghargai
hukum. Akan tetapi kemudian terlihat bah-
u'a kecendcrungan vang mengandung hara-
pan tersebut tidak kuat mela,"van kecende_
rungan yang menuju kepada birokrasi yang.
tidak bertanggungjarvab kembali. Di samping
adanya apa yang disebut ',bureaucratic stri-
arnlining", juga kekuatan-kekuatan di luar
aparat birokrasi telah menjadi impoten. per,
ekonomian yang tumbuh dengan pesatnya
di samping membanjirnya penanaman modal
asing telah meniadi sumber penghidupan
aparat birokrasi secara "tidak wajar,'. peme_
gang-pemegang apanage terbesar dari orde
Baru-Pertamina, Bulog, dan Bea Cukai, mi-
salnya-telah memetik keuntungan yang
unik jauh melebihi yang dilakukan oleh pari
punggaua pada masa Kerajaan Mat.aram.r s

Orang kemudian sering mengkhawatirkan
akan berkel;urjutannya atmosfir politik pada
masa-masa terakhir kekuasaan pemerintah
Sukamo di mzura politik hanya terbatas pada
kelompok-kelompok yang dekat dengan is_
tana dan favoritisme, sebagaimana pola ke-
hidupan politik pada masa pemerintahan ke-
rajaan di Jawa sebelum keclatangan kolonial
dari Barat seperti disebutkan di muka.

l5 Semenjak tahun 1975 pemerintah Suharto
telah menata kembali bidang yang oleh saah se_
orang teknokrat disebut seb4gai ,,hambatan 

serius
tcmporer dalam pembangunan": pertamina, Bulog
dan semacamnya; kiterangan kepada penulis dalari
suatu waw:Incara.

I



26 Prisma 10, Oktober 1980

Bureaucratic polity'
Karl D. Jackson berpendapat bahwa kehi-

dupan politik di Indonesia merupakan satu

masyarakat yang dinamakan "bureaucratic
polity" (masyarakat politik birokratik), sua-

tu konsep yang mula-mula dikembangkan

oleh Fred Riggs untuk menerangkan sistem

politik di Thailand pada pertengahan tahun

'60-an. Masyarakat politik birokratik ini di
sebutnya sebagai satu bentuk sistem politik
di mana kekuasaan dan partisipasi politik da-

lam membuat keputusan terbatas sepenuh-

nya pada Para Penguasa negara' terutama Pa-

ra perwira militer dan pejabat tinggi biro-
krasi.l 6 Pendapat Jackson ini banyak dikri-
tik, sebab dianggap kurang tepat, kurang

memperhatikan faktor-faktor yang ada pada

masa Sukarno, tidak memperhatikan faktor
eksternal (luar negeri) dengan baik, dan se-

bagainya.l 7 Namun demikian, setidak-tidak-

nya konsep yang dikembangkan Jackson ini
bisa menerangkan stabilitas politik di Indo-

ncsia pada masa Pemerintahan Suharto ini;
suatu stabilitas politik demikian mantap

yang belum pernah dialami oleh pemerintah-

an pada masa-masa sebelumnya, suatu

stabilitas yang oleh Pemerintah Orde Baru

sengaja diciptakan dan dipelihara dengan se-

gala macam cara dan deqgan jalan apa pun

guna menggerakkan kembali kehidupan per-

ekonomian sehingga tercapai pertumbuhan

ek<-rnomi yang pesat' Ciriciri pokok "ma-
syarakat birokratik" yaitu: Pertam4 lemba-

ga politik yang dominan adalah aparat biro-

krasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lain-

nya, seperti parlemen, partai politik, dan

interest-group semuanya lemah dan tidak
mampu melakukan "balance" serta kontrol
kepada birokrasi. Ketiga, massa di luar biro-

, krasi secara politis-dan secara ekonnmisl 8 
-

pasif, yang merupakan setrab terpenting le-

16 Kart D. Jackson & Lucian W. Pye, op.cit.,ba'
laman 3.

17 Uhat misalnya, Harold Crouch, The New Or'
der: The Prospect for Potiticat Stability (mimeo),
1979; Dwight Y. King, Indonesia' a Neu Order as a

Bureaucratic Polity, a Neopatrhnonial Regime or a

Bure au crati c Auth oritarian R e gime : W hat Differen'
cqs Does It Make? (mimeo), 1979; J. Schiller, State
Formation, and Detteloprnezt (mimeo, 1979, juga,

R. William fiddle, Models of Ind.onesian Politics
(mimeo), 1978.
l8 L. Castle, oP.cit.,h.alamanT-8.

mahnya peranan Partai Politik, dan secara

timbal balik menguatkan peranan birokrasi.

Sistem politik Indonesia sejak awal tahun

1970-an dalam banyak hal, lebih cocok de-

ngan model "bureaucratic polity", Dan sebe-

rapa jauhkah suatu masyarakat'birokratik se-

benarnya dapat menoPang Pertumbuhan
ekonomi yang kuat dan langgeng?

Dengan berbagai ukuran, Pemerintahan

Suharto telah menunjukkan hasil-hasil

yang amat besar dalam memperkuat- ke-

hidupan negara. Kalau pada masa Demokrasi

Terpimpin, 1960-1966, pendapatan negara

menurun 21 persen Per tahun' maka pada

masa antara 1966-1978 penerimaan Penda-
patan negara (tidak dihitung akibat yang di
timbulkan oleh inflasi) menanjak naik rata-

rata 27 persen per tahun. Anggaran belanja

yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ke-

pentingan pembangunan antara 1969/1970

aun tSZS7tS76 bertambah sebelas kali li-
pat,l e Pertambahan pendapatan negara itu
lercermin pula dari upah yang diterima oleh

para pegawai negara. PendaP atan Para pejabat

dan pegawai negeri sejak tahun 1966 me-

ningkat dua kali lipat lebih. Di samping itu
anggaran pembangunan yang begitu besar

dari Pemerintah telah memberikan pendapat-

an dan honor tambahan baik yang legal mau-

pun ekstra-legal: perumahan' uang perjalan-

an. dinas, tunjangan phlaian, uang lauk-

pauk, dan semacamnya.2o Pendapatan se-

perti itu ditambah dengan uang "komisi"
yang diberikan oleh'mereka yang mencari

kontrak dan pelayanan dari pemerintah,

merupakan sumber penghasilan tersendiri
yang sangat berarti bagi pegawai negeri

atau aparat birokrasi yang lain yang karena
posisinya sering mendapatkan kesempatan

tersebut, terutama mereka yang berada di
tingkat atas dan menengah.] I Tetapi secara

timbal-balik pendapatan dan penghasilan

tambahan para birokrat itu memberikan rasa

I I

l

l

19 B. Galssburner, dalam, Jackson & Pye, eds.

op.cit., h.alarlaar. 139.
20 Clive Gray, "Civil Servicc Compensation in

lndonesia," Bulletin of Indonesian Economic Stu-
dies (1979\, halaman 97-l 19; juga, J. Schiller, op.

ci!., passim.

21 Sekalipun golongan pegawai di tingkat bawah
mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi di.
bandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya, na-
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aman dan kelancaran kepada usaha swasta konsisten oleh aparat . birokrasi tersebut.
dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena Benar, aparat birokrasi yang sepenuhnya
itu, sekurang-kurangnya pada tahap-tahap loyal kepada Pemerintah Pusat merupakan
awal pertumbuhan ekonomi dan politik, syarat mutlak untuk pertumbuhan dan
iklim patrimonial (hubungan bapak anak- pembangunan nasional. Akan tetapi loyalitas
buah) di dalam sistem "bureaucratic polity" yang tercipta karena b_ekerjanya kekuasaan

, dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Te- patronage individu dan karena dengan keku-
tapi untuk jangka panjang, pada akhirnya, asaan politik serta materi Pemerintah Pusat
sebagaimana Max Weber berkeyakinan, mampu memberikan sangsi kepada aparat
struktur birokrasi seperti itu akan tidak me- birokrasi yang dianggap tidak loyal, hanya
lancarkan perkembangan ekonomi yang ber- akan menciptakan suatu sistem politik yang,
ciri kapitalistis dan swasta seperti sekarang oleh sementara orang, dinamakan "negara
ini, sebab ketidak-selarasan yang terdapat pejabat". Negara semacam ini barangkali
dalam sistem patrimonial dengan bentuk per- yang oleh Clifford Geertz dinamakan "po-
tumbuhan industri ekorromi kapitalis.2 2 wer-house state" di mana orang biasa menja-

. Dalam pertumbuhan d4n perkembangan se- di kepala (master) tetapi tidak menjadi ma-
lanjutnya di mana jumlah penanam modal najer.23 Dan mengubah dari rnaster menjadi
semakin meningkat dan kehidupan ekonomi manajer ini merupakan salah sbtu di antara
bertambah komplek, kelancaran usaha tidak persoalan yang dihadapi birokrasi di Indone-
akan lagi mungkin bergantungpadaperorang- sia, di samping beberapa masalah yang terse-
an yang merupakan patron-Patron, tetapi but di bagian-bagian terdahulu tulisan ini.
akan ditentukan oleh sistem birokrasi di Pembangunan nasional yang sedang drlak-
mana usaha dan kegiatan akan dijamin oleh sanakan dalam rangka antara lain mewujud-

. berlakunya peraturan-peraturan dan perun- kan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan
dang-undangan yang dilaksanahan secara oleh kita, sebagaimana pidato Presiden Su-

harto pada tanggal l6 Agustus 1080, adalah
mun penghasilan tambahan seperti itu (tunjangan Pemerintah yang kuat, I)ewan Perwakilan
perjalanan, dan semacamnya) menyebab- Rakyat yang berbobot, Dewan Pertimbangan
kan perbedaan penghasilan antara tingkat rendahan Agung yang bijaksana, Badan Pengawas Ke-
dengan tingkat atas cukup besar, oleh karena "lang- uangan 

'ang 
cermat, Mahkamah Agung yang

ka"nya kesempatan scperti itu pada tingkat bawah. . --_l-,, "r^_ ,,,_^. ^_^_^- ,r-_i
Hal ini seperti pertumbuhan ekonomi di;;* ?:-Tl-o,ty1:.oan 

juga aparat birokrasi yang

p€rranian dan perkebunan rakyat y."g jrili.;il disiplin, jujrir, efisien, danbertanggungjawab.
lambat pertumbuhannya dibanding dengan sektor
sektor industri, pertambangan, konstruksi dan , -23 .c"llt|o. Geertz' "Aterword: The Politics of
transport yang kesemuanya tumbuh tiga-kali lebih Meani.ng,".dalam, Claire Holt, ed. op'cit., ha'lilman

cepat dibanding sektor pertanian; lihat, Bulletin of 327;li.hat juga' tulisannya d'alam'The Interpretation
Indonesian Economic $rrdrr,'1Nop"mber, 1978i, of Cu.ltures (Basic Book, f 973), halaman 318. Ten-

halaman 21, tang konsep Geertz untuk mengubah master menjadi
22 Max Weber, Soct'al and ..., nalamat 275-323. manajer, lihat halaman 328 passim dan 219 passim.

"-tl 
d#tu "#1:



Sistem Politik dan Pembangunan
dalam Agenda Penelitian Asia :

Sebuah Renungan
OIeh SoedPtmoko

Keinginan mewujudkan suatu penxerintahan yang moderen, efi'

sien letapi juga kuat d.i kebanvakqn ncgard-negara berkembang

telah melahirhan apa yang disebu, Modernizing Bureaucratic

State (NIBS). fuIenurut Soedjatmoko , dalam kenyataannya ada ke-

cend,erungan he arah otoritarian'kme dan sentralisast yang muncul

data'm MES itu sebagai ciri hebudayaan politik negara patrimoni-

al. Ditambah tlengan posisi lemah dari kel'as menengah yang pro'

duktif, sentralisasi kekuasaan ini ahhirnya menghabtskan kekuat'

an partai polittk dan pers sebagai kehuatan pengimbang yang

mempertahankan hontrol sosial terhadap birokrasi' Akhirnya

1t an g mu n c u I ad, aln h g e j ala ov erbure au cratiz ation'

n e tiap diskusi tcntang kcadaan ilmu poli-
Dtt ai Asia, cian arah vutng harus ciianr-

bilnya, mau tidak mau haruslah dilakukan
dengan memperhatikan latarbelakzurg per-
istiwa-peristiwa besar, dan kadang-kadzrng

bahkan membawa bencana yeurg terjadi se-

lama 30 tahun terakhir di kawasan Asia. Di
antaranya adalah pemisahan Pakistan dan

munculnya Bangladesh, gebrakzur Cina yang

tiba-tiba untuk keluar dari kemurnian ideo-

logis yang sempit kepada m<-rderenisasi yang

pragrnatis' revolusi rakvat Iran dan ancaman

terhadap musnahnya Kamboja scbagai b:rng-

sa dan peradaban'

kepada masalah-masal:rh kelembagaan struk-

tural, kep ada kekuatan I'itktor-f aktor historis

scrta kulttrral.

Sarma halnl'a, barulah Pada saat-saat tcri
akhir ini teori pembangunan politik menya-

dari titik pusat masalah kekuasaan di negeri-

negeri berkembang, tcntang asal muisalnva.
penggnnaan dan pcmakaiannya (expendi'

ture), bagaimana mcmpertahankannya dan

batas-batasnva. Kini menjadi jclas pula b;rh-

rva kekuasaan bukan scleilu bertujuan ba-

nyzr}. Misatnya beberapa jenis kekuasa:ur,

kare na cara dia dilahirkan, strukturnya,

,i, .\

Peristiw'a-peristiwa 'dengan besaran scperti ga.vanya' lcbih mampu me ngatur pencapal:rn

ini secara mcnclalam menyadarkan para. nhli soiidaritas, sedangkan yang lain lebih sesuai

ilmu politik dan ahli te<;ri pcmbangunan untuk sa.lah satu jcnis pembangunan' PeIri-

tentang jarak yang harus ditempuh sebelum laian yang kritis tentang kcadaa:r semacam

"k.rr,r*i 
pembangunan dan ilmu politik itu di Asia dengan demiki:ur haruslah mem-

menjadi memadai dalam menvampaikan pertirnhangkan dampak usaha-usaha pcmba-

pcngetahuan yang sistematik, konsep, dan ngltnan .vang diiunbil di kebanl'akan negara-

alat analisa yur.rg bukul mcningkatkan pema- ncgara Asia, di bidang sistcm politik, d<"rmi-

haman kita tentang dinamika perubahan so- nasi -vang semakin meningkat da{ tendcnsi-

sial, dan kekuatan prediktif yang scnantiasa tendcnsi scntralisasi dan otoritcr, sambil me-

diidzfnkaur oleh ilmu-ilmu sosial. sambil mc- lepaskan kcbcbx;an dipcrangi di b:uvak

lihat ke belakang kini menjadi jelaslah beta- tempat. Di dalam kebanl'akan literatur Barat

pa, dalam kesibuiannyu deng..t pertumbuh- muncul asumsi bzrhwa otoritarianisme adnlah

ur'drq tingkat-tingkatpertumbuhan, dengan suatu keharusan dan kondisi yang tidak

menyiapkan m.r,lrl, kctcrampilan, tcori pem- dapat dihindzrkan bagi pembangunan' dan

borrgrrnul tidak cukup memberi pcrhatian perhatian tcrhadap kcbebasan diam-diam



ditanggalkan sekailigus dari agenda teori etnis, agama, atau bahasa yang menjadi I
pembangunan ekonomi dan politik. ciri kebanyakan negara-negara baru. Mereka I

Setelah melihat perubahan-perubahan besar dihadapi dengan. warisan perpecahan-pcrpe- |
yang terjadi di Asia, demikian pula di Ame- cahan interen yang mendalam, tt nflik,' I
rika Latiri dan Afrika, kini kita harus berta- bzrhkan pemberontakan, yang scbagian mun- ' I
nya kepada diri kita sendiri apakaLh yang cul. karena batai-batas kolonial yang tidak I
diajarkan oleh peristiwa-peristiwa ini kepada jelas, zrkan tetapi juga karena sangat pilih " I
kita tentang interaksi antara sistem-sistem kasih pemerintah kolonial terhadap suatu . I
politik dan pembangu.nm, serta damPaknya kelompok etnis tertentu di atas yrmg lain, ' I
terhadap dinamika kebebaszrn dan penindas- dan pada saat tertentu digunakan yarg satu I

' an. Pertanyaan ini memaksa kita untuk untuk melawan yang lain. Di dzrlam beberapu I
memperluas dataran di mana ilmu ekonomi kasus konflik jenis ini ditingkatkan lagi oleh I
dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya menco- tuntutan dari luar dan subversi I
ba untuk membangun kembali realitas sosial. I

. Rontoknya sistem politik generasi pertama Tambahan pula ekonomi kolonial cende- |
setelah kemerdekaan di lrebanyakan negara rung mengembangkan hanya sumber-sumber I
dan tantangan kaum tradisioneilis terhadap yang sesuai dengan kebutuhan kekuatan I' modereirisasi, jelas menuntut an;rlisa yang 'metropolitan, dengan demikian meninggal- |
jauh Iebih mendalanr, dan pengetzrhuan ten- kan sttatu struktur ketidak-merataan ekono- |
tang keampuhan kekuatan sejarah yang pada mis dan sosial. Ketidakmerataan ini juga me- I
satu ,titik tertentu telah berubah atau sedang ninggalkan jejaknya pada komposisi elite I
berubah, bcntuk dan kerjanya masyarakat- kolonial pribumi, yang pada gilirannya juga I
masyarakat dan negara-negara kita. Jelas ada dicerminkan di dalam komposisi kepemim- I
kebutuhan akan .adanya pengertian yang pinan gerakan-gerakan nasionalis bagi ke- |
jauh tebih baik tentang dinamika politik merdckaa:r. I
yang inheren di dalam proses pcmbangunan, Karena itu tidaklah mengherankan bahwa I
implikasi politik dari pilihan tujuan-tujuan tahun-tahun pertarna kemerdekaar.r mcnyak- |
pembangunan, cara<ara untuk mencapainya, sikan titik berat pada nation-buildilx3,, suatu I
dilema roriul dun etis yang harus dihadapi di proses yang menyebabkan Eropa melewati I
dalam proses pembangunan, hampir setiap abad-abad perang, kerajaan absolut, dzm ke- I
langkah di dalamnya. BukanLrh berlebih- kerasan di dalam negeri, dalam memakai ke- I
lebihan untuk mengatakan bahwa bahkan lompok-kelompok yang berbeda-beda secara I
konsep pembangunan itu sendiri kini menja- etnis dan kultural, yang masing-masingnya I
di problematis, dan kita juga sedang me- dengan semangat dan kebanggaan terhadap - |
nyaksikan adanya usaha untuk mencari keunikannya yang kuat, menjadi satu bang- I
altematif-altematif yang lebih manusiawi sa. IIal ini Cibuat melalui dibangunnya or- I
dan adil terhadap makna pembangunan ganisasi clan lembaga-lembzrga nasional darl:rm I
yang konvensional. _ -.-"utl 

kerangka solidaritas nasional yang me- |liputi semuanya.'Hal inilah yang menyebab- I
sistem politik senerasi p€rtama [il"j,"lT};'#ffi-::1111ipu,:Til1fii I

Penilaian semacam itu harus me-ngarnbil kepada suatu partai politik tunggal. Apakah I I
sebagai titik tolaknya runtuhnya sistem tekanan scmacam+ itu bisa dilawan demi I , I
politik generasi Pcrtama setelah memperoleh suatu sistem yang pluralistis, scringkali tcr- I I
kemerdekaan, di kebanyakan, meski bukan gantung sebagian dari kecenderungan ideolo- I
semua, negara-negara berkembang di Asia. gis, atas yreri mana kemerdekaan diperoleh. I' Generasi pertama, dengan pola. Parlemen- Tekanan-tekanan semacam itu cenderung I
tarianisme Westminster atau Erdpa konti- menjadi besar menjelang berhasiln),a suat; I
nental, ternyata tidak mampu memecahkan revolusi. Mereka cendcmng mcnjadi sema- I
secara, efektif banyak masalah. Sudah 'sejak kin lemah bilamana kemerdekaan diperoleh I
mula-mula, tuntutan yang luar biasa berat- sebagai akibat dari penyclesaian politii<, dan I
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Dalam beberapa kasus, kecendcrungan sen-
tralisasi kekuasaan diperkuat lagi oleh an-
caman yang real atau apa yzmg dianggap an-
caman dari luar, atau oleh konflik bersenjata
di dalam negeri sebagai :Lkibat adalya ke-
cenderungan-kecenderungan separatis atau
sentrifuga.l, ditopang lagi oleh gampangnya
memperolch senjata, dan terutama bahan-
bahan peledak. l\{udahnya membuat bahan-
bahan pele dak mempermudah minoritas
yang nekad dalam tempo yang singkat me-
maksakan pemerintah untuk mempertim-
bangkan tuntutannya.
Tamb;rhan pula, semakin menjadi jelas

suatu bangsa tidaklah dapat bertahan, atau
mampu mempertahankan integritasnya
menghadapi ancuman-ancaman dari luar, ke-
cuali pada tingkat out put ekonomis yang
Iebih tinggi. Ini berarti pembangunan eko-
nomi, termasuk transformasi ekonomi dua-
listrik berat sebelah yang berorientasi pada
ekspor yang terbatas pada beberapa komodi-
ti, secara keseluruhan ,ergantung dari eko-
nomi metropolitan dan dengzLn sistem komu-
nikasi yang hanya melayani kebutuhan ke-
kuatan metropolitan, ke dalam ekonomi na-
sional. Dia juga berzLrti mengatasi ketidak-
seimbangan struktural, antara pusat dzur peri-
feri, antara daerah-daerah, a:ntara kota dan
wilayah pedalaman, antara sektor moderen
dan sektor agraris tradisional, dan antara
sektor luarnegeri dan pribumi.
Di atas segala tekanan terhadap listem po-

litik ini, tekanan tambahan dibangkitkan
oleh dinamika proses pembangunan itu sen-
diri. Ini adalah akibat yang tidak dapat di-
hindarkan dari kelangkaan sumber-sumber
pembangunan, kebutuhan adanya prioritas
dari pemerintah pusat, proses pembangunan
itu sendiri yang tidak seimbang yzmg berasal
dari penyesuaian-penyesuaian yang berbeda-
beda bagi pembangunan di kalangan kelom-
pok-kelompok etnis yang berbeda-beda, de-
ngan demikian merusak keseimbangan sosial
yang kadang-kadang sudah sangat manis, dan
tentu saja perbedaan-perbedaan di dalam ka-
runia sumber-sumber di berbagai kawasan di
dalam negerinya.'

Tambahan pula, kebanyakan model pemba-
ngunan memiliki ketidakseimbargan yang
built-in dalam neraca perdagangan antara
sektor kota dan desa, yang merugikan ka-

' 
f t ..

wasan pedesaan. Kebijaksana<rn pembangun-

an secara alami seringkali mencerminkan bias
kota yang cenderung memperkuat posisi
elite kota. Investasi asing, perdagangan, dan

bzrrtuan asing cenderung memperkuat ini,
Dalam keb:rryakan negara berkembang hal
ini mengarah kepada suatu pola industrialisa-
si yang melayani kebutuhan konsumsi kaum
elite dari pada mayoritas penduduk. Kesu-
litan-kesulitan dalam mcngatasi rintangan-
rintangan struktural untuk mengkonsolidasi-
kan pasar dalam negeri yang terpecahbelah
menjadi satu, selanjutnya memperkuat ke-
cenderungan ini. Dia mengarah kepada jenis
distorsi ekonomis yang semakin menjadi
kuat dengzur implikasi-implikasi politik yang
sungguh-sungguh dalam jangka panjang, ka-
rena dia tidak memungkinkan mengintegra-
sikan segmen-segmen penduduk ydng secara

tradisional diabaikan, dan menjadi marginal
menjadi arus utama dari kehidupan nasional.

Kelangsungan ada dari sistem politik gene-.
rasi pertama setelah kemerdekaan, dengan
demikian tergantung pada kemampuannya
bag. nation building, kemampuannya untuk
membangun konsensus nasional tentang
tujuan dan alat pembangunan, maupun ten-
tang restrukturisasi ekonomi. Yang disebut
terakhir tergantung sangat bzrryak pada pola
distribusi kekayaan-kekayaan produktif, dan
pada stratifikasi sosizil sebagai akibat dari
padanya. Tambahan pula, tingkat perkem-
bzurgan industri yang diwarisi dari masa kolo-
niarl dan kualitas kurnia sumber-sumber ne-
geri tersebut, sangatlah menentukan diper-
olehn-va ruang gerak bagi reformasi struk-
tural semacam itu dan bagi realokasi desar

dari sumber-sumber yang terbatas yang di-
tuntutnya-

Kesulitar untuk menyesuaikan diri kepada
tuntutan nation buildtng dan pembangunan
ekonomi, semakin diperbesar lagi oleh tekan-
;rr penduduk yang semakin meningkat terha-
dap sumber-sumber, kelompok umur muda
yang bertumbuh cepat yang mencerminkan
menurunnya umur rata-rata di banyak nege-
rinegeri Asia. Harapan yang meningkat,
maupun politisasi tingkat tinggi dari massa

di pedesaan dan di kota, di berbagai negeri,
semakin memberikan tekanan-tekanan me-

nuju sentralisasi dan otoritarianisme dan me-
nuju penggantian dari apa yang pada hake-
katnya sebuah sistcm konsiliasi (a concillta-
tion system) oleh sistem performarrs (per-



f ormanc e sy s t em ) : M o d erniz ing B ure au cratic
State, dalam kombinasi pengungkapannya
yang berbagai ragam antara sipil dan militer,

. 
.urup kanan dan sayap kiri.

Lahirnya Modernizing Bureau-
cratic State (MBS)

Kecenderungan ke arah ini semakin diper-
kuat lagi oleh bangkitnya kembali makna
tradisional tentang kekuasaan, sebagaimana
pemimpin-pemimpin politik generasi perta-
ma, biasanya dengan keterikatan yang kuat
terhadap cita-cita demokrasi Barat, diganti
baik oleh karena kemerosotan atau melalui
kekerasan politik, oleh generasi yang lebih
muda yang dibentuk oleh perang, penduduk-
an militer, dan dalam beberapa kasus, revo-
lusi, dan di mana visi sosial hampir seluruh-
nya dibentuk oleh kenangan kolektif terha-
dap sisa-sisa negara patrimonial di dalam
masyarakat kolonial. Dalam kenyataannya,
kecenderungan ke arah otoritarianisme dan
sentralisasi yang terjelma di dalam modemi'
zing bureaucratic state sangatlah besar hu-
bungannya dengan kebudayaan politik yang
merupakan lingkungan di mana jenis khusus
'negara ini muncul. Ada persamaan yang me-
nyolok antara makna modem officialdom
di dalam MBS, dan konsepsi-konsepsi ke
masyarakatan yang sangat hirarkis yang
berada di dasar negara patrimonial di zaman
dulu. Hal ini dibentuk oleh makna raja ilahi
dan hubungan-hubungan kekuasaan, teruta-
ma hakekat permanqn dari subordinasi me-
reka yang diperintah terhadap yang meme-
rintah.

Seorang juga merasakan kelangsungan dari
makna tradisional tentang kekuasaan, yang,
baik mendapatkan sanksinya secara ilahi
atau secara kosmis, atau dianggap merupa-
kan pencerminan kesempurnaan batin se-

orang penguasa.. Kadang-kadang, bahasa-

bahasa tradisional-melalui sosialisasi anak-
anak-berfungsi melanggengkan persepsi ma-
syarakat yang hirarkis.
'Posisi lerirah kelas menengah yang produk-

tif di dalam negara patrimonial di dalam
MBS bisajuga ada hubungannya dengan ke-
engganarr terhadap perdagamgan di pihak
kelas penguasa. Gaya memerintah di dalam

negda patrimonial di mana sabda raja adalah
kata terakhir, ymg dengan sendirinya di-
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patuhi dan dilaksanakan, kadang-kadang,
meskipun tentu saja bukan dalam semua hal,
kelihatannya tercermin dalam cara kerja
MBS, dan titik beratnya yang diberikannya
p ada disiplin nasional.

Birokrasi
Di kebanyakan negara-negara berkembang

di Asia, baik karena kelemahan kelas me-

nengah yang produktif , atau karena preferen-
si ideologis kanan maupun golongan kiri, bi-
rokrasi pemerintlh menjadi alat pembangun-

an yang utama, dan di dalam beberapa nega-

ra bahkan menjadi alat yang utama.
Di samping angkatan bersenjata maka orga-

nisasi nasionul yang paling efektif, yang meli-
puti seluruh negara, termasuk kebanyakan
kalau bukan semua kelompok etnis ras dan

aganra. Adalah keliru untuk mengabaikan

fungsi integratif dari birokrasi ini. Namun
tugas pembangunan yang diberikan kepada
birokrasi pemerintah, menyebabkan konsen-

trasi kekuasaan di dalam birokrasi, mengha-

biskan kekuatan dari partai politik dan pers,
yang pada akhirnya berhenti sebagai kekuat-
an pengimbang yang mempertahankan kon.
trol sosial terhadap birokrasi dalam tingkat
tertentu.

Sebagai akibatnya mekanisme kontrol di
d:rlam birokrasi terbukti menjadi terlalu
lemah, terutama dalam pemborosan dan ko-
rupsilang menjadijadi, tidak dapat dikenda-
likan oleh kekuatan pengimbang dari luar. Dia
juga menyeb ahkan ooerbure aucratization dr
daerah pedalaman, dan membuat sektor terse-

but bahkan semakin tergantung kepada sek-

tor perkotaan danjuga birokrasi.
Proses ini dipermudah oleh kenyataan bah-

wa pemerintah di kebanyakan negara-negara

sudah menjadi satu-satunya pemberi kerja
yang terbesar, menikmati pertise tradisional
yang besar, dan menyerap sebagian besar

anak cucu kaum elite yang memerintah di
dalam negara patrimonial atau kolonial. De-

ngan suatu birokrasi yang tidak terkontrol
dan yang melayani dirinya sendiri semacam

ini, keputusan-keputusan cenderung diambil
atas dasar kesukaan birokrasi daripada hasil

yang diperoleh dari hal tersebut. Dalam
beberapa negara hal ini mencapai titik di ma-

na birokrasi itu sendiri menjadi rintangan
utama bagi pembangunan selanjutnya. Ter-
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utama dalam suatu tahapan di mana inisiatif
petani, organisasi petarri dan kewiraswasta-
an swasta menjadi unsur-unsur yang penting
di dalam tahapan pembangunan selanjutnya.

Militer dan MBS

Dalam arti yang penting, peranan yang di-
ambil militer di dalam pembangunan seha.

rusnya dilihat sebagai perpanjangan tangan

kekuatan birokratik, atau lebih baik, sebagai

pencerminan kebutuhan birokrasi untuk
mempertahankan keefektifannya. Bangkit-
nya militer untuk berkuasa, kalau bukannya
suatu konsekuensi dari perjuangan kemerde-

. kaan yang lama dan 'keras, kadang-kadang

muncul sebagai akibat ketakutan dan kon-
tlik-konflik yang terjadi di dalam dunia poli-
tik sipil. Hal ini mencerminkan perpecahan-

perpecahan yang mendalam di dalam dunia
politik yang berlangsung menurut garis-garis

ideologis, garis kemasyarakatan, atau garis

geografis. Campur tangan militer dalam be-

berapa kasus diterima dengan tangan terbuka
karena dia membantu mempertahankan ke-

seimbangan yang rapuh, atau untuk mensta-

bilkan keseimbangan di dalam negeri. Me-

luncurnya kekuasaan kepada militer dalam

beberapa kasus juga ada hubungannya de-

ngan adanya ancarnan dari luar terhadap
keamanan bangsa tersebut. Namun, sekali

berada dalam kekuasaan, peranan tersebut
mengembangkan dinamikanya sendiri berda-

sarkan kepentingan-kepentingan angkatan di
dalam angkatan bersenjata, dan dari para

anggotanya secara individual. Hal ini dilaku-
kannya dengan mengarribil segm€n-segmen

khusus dari kegiatan-kegiatan ekonomis bagi

dirinya sendiri atau bagi anggota-anSgotanya
secara individual, dengan demikian angkatan

bersenjata mempertaruhkan dirinya untuk
mengabadikan peranan melalui usaha-usaha

yang terus menerus untuk men-"depolitisasi-
kan" masyarakat sipil. Dalam kasus-kasus

seperti ini, yang tinggal di jalan kehidupan
politik adalah hanya manifestasi sipil dari
pertentangah di dalam tubuh angkatan ber-

senjata atau lebih khusus lagi di dalam dinas-

dinas inteligensnya.
Pada saat yang sama juga harus dikatakan

batrwa angkatan bersenjata seringkali secara

relatif adalah lembaga yang diorganisir secara

amat baik di dalam suatu negara, dan masuk-

nya ke dalam bidang pembangunan membu-
ka suatu sumber managerial man power yalrrg

berkualitas besar. Dia juga kadang-kadang

menjadi organisasi yang paling moderen, Ie-

bih desisif, lebih terlatih baik, dan terutama
di tingkat menengah dan tingkat bawah,
daripada birokrasi sipil yang barisannya
membengkak karena adanya patronase poli-
tik dari partai-partai politik yang berturut-
turut memegang kekuasaan. Vested interest

scmacam ini yang menembusi batas-batas

waktu membuat sistem politik dan ekonomis
menjadi semakin ketat lagi.

Bukan pada semua MBS terjadi pergeseran

pusat kekuasaan kepada militer. Dalam bebe- ,

rapa kasus, konsep peranan sipil terlalu kuat
berakar, dan militer terlalu jauh dilempar-
kan dari pusat kekuasaan tradisional untuk
memungkinkan segeranya peralihan ke arah

itu. Dalam kasus-kasus lain, angkatan bersen-
jata, karena berbagai alasan historis, tidak
memiliki kredensial nasion:rlistik untuk me-

nuntut kekuasaan dengan legitimasi tingkat
apa pun. Kadang-kadang fragmentasi politik
begitu menembus ke mana-mana dan kom-
pleks sehingga tidak ada harapan bagi ang-

katan bersenjata untuk membangun koalisi
sipil yang membantu atau untuk mendapat-
kan persetujuan sipil. Mereka harus meneri-
ma bahwa, selama tingkat kekerasan politik
masih dalam taraf rendah, proses politik dan

bukannya paksaan harus menjadi sandaran

untuk mencapai tingkat kohesi nasional dan

tujuan nasional yang sesuai.

Di Columbia, Amerika Latin, periode keke-
rasan politik yang berlarut-larut diakhiri,
ketika dua partai petanding utarna akhirnya
menyetujui suatu rumusan baik untuk me-

ngambil bagian maupun untuk menggantikan
kekuasaan dalam jangka waktu 14 tahun,
sambil tetap mempertahankan pemilihan
umum reguler. Pada akhir jangka waktu yang
telah disetujui, kedua partai Politik akan ber-

tanding menurut kepentingannya masing-ma-

sing lagi. Selama jangka waktu tersebut.dasar
bagi stabilitas politik dan pertumbuhan eko-
nomi sudah dibangun secara baik, dan sam-

pai pada titik ini pemerintahan sipil masih

berkuasa. Meksiko meneembangkan suatu

sistem yang berbeda di mana, sekali lagi sete-

lah jangka waktu kekerasan politik dan revo-

lusi yang lama, angkatan bersenjata, gerakan

kaum buruh, birokrasi dan kaum intelektual
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bergabung ke da.lam satu partai tunggal, PRI, mengendalikannya sampai pada tingkat-ting-
meskipun beberapa partai kecil tetap ada. kat tertcntu.
Posisi utarna partai ini yang meliputi segala-
gal;rrya sungguh bcrusaha untuk rnenjamin TNC dan MBSkcstabilan selama lcbih dari 35 tahun, oan
secara cfektif menghindzrri konsentra;i Secara keseluruhan MBS savap kanan sa.
kekuasaan hany:r pada angkatan bcrscnjata. 

ungat 
ramah kcpada korporasikorporasi

Sejumlah masalah lain sejak itu timbul, yang transnasional, dan biasanya dicipt;rkan jalin-
'sekarang mcngancarn prospek stabilitas jang- an vang r-.rat antara llorporasi-korporasi ini
ka panjang; akan tetapi ini tidak relevan bagi dengan elite birokrasi. Karena kemampuan-
bagian analisa kita sekarang. MasalzLh pokok nya untuk memasukkan modal dan memo-
diskusi ini sude*r jelas, tetapi tidak selalu di- bilisir sumber-sumber tambahan, dzrn juga
sadari, bahwa mas;rl;rh yang pzrling krusial di karena kemampuannya untuk menyiapkan
dalam pemulihan pemerintahan sipil adalah lapangan kerja, korporasi transnasional tak
kebutuhan adan,va konscnsus yang kuat dan ayal lagi memberikan sumb:rngan kepada
bebas yang diberikan k;tlangan kekuatan-ke- tingkat pcrtumbuhan ekt>nomik dzrlam ke-
kuatan politik sipil. br,r,yakan negara. Jrg, diharapkan b:rhwa

korporasi-korporasi ini akan bertindak seba-

Perusahaan-peru3ahaan Negara gai saluran-saluran bagi transfer teknologi
dan kcterampilan, maupun kcterarnpilan

Pentingnya peranan pcmcrint:ih scndiri da- manajerizrl. Harapan-harapiur ini hanyalah
lam pembangun;rr di dalam MBS tercermin sebagian dipcnuhi, dan ini tclah menyebab-
dalam pcrtumbuh'zm yang cepat di dalam kan adanya tuntutan dari pihak negara-nega-
sektor-sektor negara. Perusahaan-perusa.haan ra Dunia ke III terhadap suatu jalem yang
pemerintah di dalam sejumlah negara ber- lebih langsune, dan lebih efektif untuk me-
kembang telah menjadi unsur terbesar di ngzrlihkan ilmu dan teknolt.,gi. Ada cukup
dalam sektor moderen mengatasi sektor besar perlawanan yang dikemtrangkan
swasta asing dan swasta pribumi, bahkan di terhadap korporasi-korporasi transnasional
dalzrm negeri yang bahkan tidak menunjuk- karena ad:rrya dampak yang menggangllu
kan tanda-tanda adanya kepentingan peme- terhadap pola pcrtumbuhan ekonomi dari
rintah di dalam ideologi sosi:rlis. Pada hake- negara tuan rumah. Sebagai :rkibat dari ke-
katnya mereka ad:rlah peryanjangan langan mampuann)ra untuk membcrikan andil yang
lebih Ianjut dzri birokrasi, dengan mata lebih efektif, dan semakin besar dalarrn sum-
rantai khusus kepada birokrat sipil dan ber-sumber kcuangan dalam negeri, maupun
militer vang tertinggi. Pertumbuhan y;urg kecenderungannya ur.rtuk menjadikaLn peru-
cepat dari perusahaan-perusahaan pcmerin- sahaan patungan menjadi cabang yang selu-
tah ini kadang-kadang mengatasi kemam- ruhnya menjadi miliknya, dan karena ke-
puan pemerintah untuk mengendalikanny,a. unggglan teknik-teknik pemasaran, yang
Dalam bzmyak hal, beberapa perusahaan-per- menciptakan permintaan konsumsi y;mg ber-
usahaan pemerintah menentukan sendirj lebih-lebihan dan mcngganggu di kalangan
kebijaksanaan reinvestasi atau clivcrsifikasi, elite maupun di kalangan kaum miskin, me-
menciptakan kerajaan-kcrajaan ekonominya ningkatkan struktur depcndcnsi ekonomi,
sendiri di dalam negara. Mereka menjadi kelihatann.va selanjutnya scmakin diperkuat.
sumbcr yang empuk bagi dana-dzna ckstra- Bcrbagai kasus korupsi'yang terkenal clan
bujeter bagi tujuan pemilihzLn umum 4tall campur tangan politik,meningkatkan pcrla-
pembiayaan proyek-proyck yang khusus, wananterhadapnya.
Singkatn,va, beberapa pcrusahaan yang pa- Di bcrbagai ncgcri bcrkembang ada perco-
ling berkuasa hampir-harnpir. menjadi ncgara baan untuk menycsuaikan opcrasi korporasi
di dalam negirra, di luar pertanggungan jawab transnasional' dengan kcbijaksanaan pemba-
baik kepada pemerintah atau kepada parle- ngunan dan kepcntingzrr dari pemerin-
men, Mereka menjadi faktor politik yang tzrh ruan rumah melalui peraturan pemerin-
penting di dalam dirinya sendiri. Ada juga tzrh mengenai isi domestik dari pada produk-
usziha-usaha besar dari pemerintah untuk nya dan bahkan menasionalisir cabang-ca-

i
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bzrrgnya. Ketidakefektif:rnnya tclah menye-
babkan adanya tuntutan di Dunia III tentang
Orde Ekonomi Internasional, dan desakan
untuk ad:rny a code of conduct internasional,
cara-cara yang lebih efektif dalam transfer
ilmu dan tekn<-rlogi, dern bzrhkan bagi ide-ide
tentang perwakilan Dunia III dalam pengen-
dafi an korporasi-korporasi transnasional.

Pemilihan teknologi dan distri.
busi kekuasaan

Selain daui mcmperolch ilnru dan teknologi
yang lebih efektif dan indepcnden, yang
akan mengurangi ketergantungan ekonomi
dan politik, penggunaan dan pengembangan
ilmu dan teknologi di dalam ncgeri terbukti
mempunyai implikasi yzrrg pcnting bagi per-
kembangan politik negara terscbut. Kecen-
dcrungan baik pada birokrasi pemerintah
dan sektor swasta untuk selalu mcncari tek-
nologi paling mutakhir di dalam produksi di
bidang industri, kadang-kadang dalam keya-
kinan yang sungguh-sungguh bahwa yang pa-
ling mutakhir ad;rl:rh yang terbaik, akan tcta-
pi juga karena adanya tingkatan ovcr-protek-
si yang berlebihan terhadap tenaga kerja, te-
Iah menycbabkan adzmya kecenderungan
umum ke arzrh padat modal, mesin penghe-
mat tenaga kcrja, dengzrn demikian mening-
ka tkan te karian-tckan an pcngansguran. .J uga,
teknik-tcknik produksi moderen yang lebih
efisien, terutama dalam tekstil, industri ma-
kanan dan minuman, rnemusnahkan banyak
pe rusahan kccil, vang memakai bahan sctem-
pat, dan menviapkan kesempatan kerja bagi
orang sctempat. N4asuknya mekanisasi di da-
lam pertanian telah melemparkan orang-
orang dari kerja, terutama wanita, tanpa me-
nyiapkan kesempatan kerja alternatif.

Setiap keping teknokrgi adalah bagian dari
suatu sistem sosiai. f)ia mcmpcngaruhi sis-
tcm sosial kc mana dia dimasukkan melalui
pcmbaham-perubahan di dalam pola pcmilik-
an dan kontrol, serta para langganzut yang di-
layani. Setiap pcmilihan tcknologi'dcngan
demikian mempengaruhi pola distribusi
kekuasairn. L<;ncatan teknologis dari te k-
nologi scderhana kepada teknologi tinggi
1,ang padat modal, bisa mengambil proses
prodtrksi khusus vang berada di luar kontr.ol
prodrrscr ke cil yang ;rsli. Dia ccndcrung
mcn.ggcscr kcseimbangan kckuasaan antara

kawasan pedcsaan dan perkotaan semakin
jauh, demi keuntungan pusat perkotaan.
Pentingnya teknologi media antaralain terle-
tak di dalam kcmungkinan orang-orang desa
mempertahankan hak milik mereka qendiri
dan pcngendzrlizmnya, sambil menyiapkan
dirinya dan, organisasinya bagi langkah
bcrikutnya pada tangga tcknologi. Dalam ska-
la makro, pengembangan energi nuklir cende-
rung memperkuat scntralisasi, se dangkan
bentuk energi yang lebih lembut lebih men-
dorong adanya pola pembangunan yang
lebih bersifat desentralistis. Teknologi dapat
dipakai ateu pelbagai cara, dengan konscku-
ensi y:urg berbcda bagi distribusi kekuasaan.
Sebuah bangunan pendingin di dalam suatu
dcsa nelayan al<an mempunyai dampak
ckonomi, sosial dan politik yzmg berlicda-
beda, kalau pemiliknya ad:rlah seseorang di
kota.besar, atau olch koperasi kaum nclayan..
Di dalam komunikasi elektronik, radio dan
tclevisi cendemng memperkuat scntralisasi,
meskipun tcknologi y'ang sama dcngan kebi-

.iaksanaan yang tepat mcngcnai programming
dan kontrol, digunakan untuk meningkatkan
partisipasi rakvat, inisiatif dan pcngaruh
lokal. Video-crassette di pihak lain bisa mem-
bantu desentralisasi.

Juga akan ada perbedaan yang sangat bcsar
di dalam pola pertumbuhan dan distribusi
kekuasaan, bilamana tujuan utama dari usaha
ilmiah diarahkan' kepada pengembzLngan
kemzrmpuan ilmizrlr untuk memungkinkan
ncgara terscbut mempunyai kekuatan scndiri
dalam talvar m(:nawar dengan dunia luar,
dan dalam memenuhi tuntutan yang semakin
meningkat dari elite kota, atau apakah itu
terutama diarahkan kepada masalah-masalah
scbagian besar penduduk, dan bagaimana
pertenlangan tujuan yang bcrbeda-beda ini
didamaikan. Dampak sosial dan p<-,litik dari
kcbijaksanaan ilmu dan teknologi dengan
demikian adalah perhatian yang syah dzri
para ;*rli ilmu pr-,litik di negara-negara ber-
kcmbang. Juga karcna dalam analisa ter-
akhir, pembangunan yang ot()nom ad:rlah
fungsi dari krcativitas intclektual pribumi,
ilmu dan teknologi.

Batas-batas MBS

Agcnda pcnclitian ilmu politik bagi Asia,
yang membahas sistem politik dan pemtra-

j
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ngunan polilik harus secara jelas memasuk_
kan butir-butir masalah yang szLrnpai seka-
rzrrg disinggung. Adalah dalam timbulnva
MBS maka keempat pengaruh tersebut ja-
tang bersama-sarna: keinginan untuk pem_
b:rngunan ekonomi yang cepat, tak terha-
lang oleh hirrgar bingar para politisi yang
berpandangan picik atau yang melayani diri_
nya sendiri; pemikirzrr kaunr tekriokrat yang
unilincar; pemikiran kaum militer yang ber_
oricntani pzrda mission dan pengertian tradi_
sional tentang otoritas dan negara. Mereka
semuanya saling memperkuat kecenderungan
umumnya menuju se ntralisa;i kekuasaan.
Sebuah agenda penelitian harus membahas
daunpak dari pengaruh-pengzruh ini atas per-
kcmbangan 'negara, sebuah klasifikasi ien-
tang bcrmacam-macam tipe-tipc MBS, pe_
ran an birokrasi, militer, manajer perusahaan-
perusahaan negara serta hakekat dan dinami-
ka masyarakat birokratik, maupun dampak
interaksinya dengan kekuatpn.kekuatan dan
teknologi Iuar terhadap struktur ekonomi
dan politik. Namun, meskipun MBS mampu
memberikan stabilitas politik pada jangka
waktu yang relatif lama, sejarah mutakhir
juga telah menunjukkan kelemahannya dan
ketidakstabilan kelak pada akhirnya, defor-
masi patologis yang bakal ada, proses konsen-
trasi kekuasaan yang menjadi semakin besar,
dalam dasar yzurg menjadi semakin sempit,
dengan keefektifan- yang menjadi semakin
kecil, dan kemungkinan hancu? dan tum-
bangnya. Sebuah agenda penelitian karena
itu. seharusnya memungkinkan kita mempe-
lajari MBS atas peri yang jauh lebih dinamik
lagi dengan suatu pandangan untuk mengi-
dentifisir di mana batas-batas N{BS terletak,
dan faktor-faktor manakah yang ukun *.-
nentukan apakah dia ahzur berkembang men-
jadi suatu sistem y'ang demokratik yang pada
saat yang sama mampu mengatasi keketatan
strukturalnya, atau apakah dia akan menang-
gapi ketidakmampuannya dcngan konformis-
me yang semakin meningkat, penindasan ter-
hadap kaum pembangk;rrg, pemerkosaan
hak-hak azasi manusia, akhirnya berjalan
menuju erosi op polittcal middle, polarisasi
dzrn.saling bcrlombanya keke rasan politik.
Kelihatannya mungkin mengatakan bahwa

MBS mencapai titik kritisnya-berada dalam
titik yang berbeda bagi sctiap negara-ketika
pembangunan ekonomi telah mencapai suatu
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tahapan di mana inisiatif, pengambilan ris!
ko, organisasi dan manajemen diri sendiri
dari kaum tani menjadi suatu yang hakiki
untuk mempertahankan momentum proses
pembangunan. Kedua, ketika dia ternyata
tidak mampu meluaskar pendekatan dari
atas ke bawah dalam pembangunan sehingga
memasukkan pendekatan dari bawah ke atas,
dan dari model pertumbuhan kepada model
persarnaan, dengan demikian mengaktifkan
daerp}r pedalaman di dalam proses pemba-
ngunan dan mengintegiasikan segmen-seg-
mcn liesar penduduk yang telatr-- m.n;ali
margin;rl ke dalam arus utama dari kehidup-
an nasional.
Ketiga, ketika dia ternyata tidak mampu

mengambil risiko terhadap otonomi dan ke-
bcbasan akademik yang diperlukan oleh
pengembangan ilmu dan teknologi untuk
memcnuhi tuntutan yang senantiasa baru
bagi pembangunan dari pihak pemerintah,
maupun perusahaan-perusahaan swasta.
Keempat, ketika kegagalan. untuk mena-

nangani pembaharuan struktural menyebab-
kan ketegangan-ketegangan sosial dan politik
di luar kemampuan akomodasi sistem poli_ ,

tik. Kelima, ketika masalah korupsi, pempo-
rosan, penyalahgunaan kekuasaan adminis_
tratif dan kebusukan dari dalam cli dalam
birokrasi yang tidak dapat dikendalikan lagi,
telah menjadi demikian besamya sehingga
percobaan untuk mengatasinya akan merun-
tuhkan struktur kekuasaan yang ada.

Kegagalan untuk mengatasi butir-btitir ma-
salah ini bisa menandakan awalnva suatu
proses panjang dari patologi politik yang se-
makin. meningkat yang bisa mengarah.
kepada akhirnya suatu rezim, sedangkan bi-
la berhasil diadakan penyesuaian akan men-
demokratisasikan MBS.

Perubahan politik dan suksesi
Tes terakhir bagi legitimasi dan kelanggeng-

an suatu sistem politik termasuk MBS diten_
tukan oleh kemampuannya untuk mena-
ngani secara d.amai perubahan politik dan
masalah suksesi. Semua sistem politik me-
ngalami pergeseran dalam opini publik, yang.
akan mencerminkan keinginan untuk per#-
ikan arah, bangkitnya ,kelompok kepenting-
an yang baru di dalam proses pembangunan,
yang mendesak adanya perwakilan yang le-
bih baik atau pergeseran di dalam orieitasi

I
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dasar dan nilai-nilai politik yang seringkali
menyertai pelubahan generasi di dalam rna-

syarakat-masyarakat yang berubah. Dengan

tekanannya pada konformisme birokratik,
dan kecendemngannya membirokratisasikan
masyarakat dan mencoba untuk mendepoli-
tisasikan massa, MBS mengalami kesulitan
besar dalam menangani perubahan-perubah-
an tersebut. Seorang memperhatikan mani-
pulasi yang hati-hati dan mobilisasi massa,

yang cenderung untuk mengarahkan pemi-
lihan umum menjadi upacara penting buat
legitimasi bagi suatu perubahan yang ter-
kontrol di mana tampil orang-orang baru
setelah mereka terlebih dahulu sudah dipi-
lih. Pemilihan umum menjadi "rites de
passage" yang mencemaskan tetapi dapat
dikendalikan.

Namun yang jauh lebih sulit untuk diatur
adalah masalah suksesi. Justru dari hakekat-
nya, MBS melemahkan munculnya kepe-
mimpinan alternatif yang mungkin tumbuh,
atau untuk mencapai pengalaman politik dan
organisatoris yang dibutuhkan, latihan dan
penampilan. Juga semua masalah yang diha-
dapi suatu bangsa yang tidak dapat dipecah-
kan cenderung datang beruntun di dalam
isyu suksesi. Hal tersebut sangat memPersulit
para pemimpin politik nntuk meninggalkan
kekuasaan secara sukarela, karena ketiadaan
calon yang bisa diberikan identifikasinya,
akan tetapi juga keengganan kaum oested
mterest dalam politik dan ekonomi yang
telah berkembang di sekitamya, untuk
menghadapi risiko .$epernimpinan baru dan
tidak dikenal.

Namun negara-negara berkembang tertentu,
telah berusaha untuk melembagakan proses
suksesi. Meksiko adalah salah satu contoh
untuk hal ini. Dia telah melakukannya de-
ngan membatasi secara konstitusional masa
jabatan presiden sampai satu cermin, dan
'oleh suatu prosedur seleksi di dalam sebagian

besat Partido Reaolut'ionaire Institustonale
yang meliputi semua kelompok peserta mau-
pun presiden pertama. Lantas kampanye
pemilihan hanya mempertontonkan calon
kepada masyarakat luas, sedangkan pemilih-
an yang sebenarnya menjadi kesempatan un-
tuk memberikan legitimasi dan merayakan
seleksi. Tentu saja ada kemungkinan cara-

cara lain. Pokok masalah ini di sini adalah

Politik radisional
Setiap analisa tentang politik transisi me-

ngenai MBS juga seharusnya me'mperhitung-

dalam usaha untuk menjinakkan atau men-

demokratisasikan MBS, masalah suksesi

merupakan masalah sentral, pemecahannya
menuntut kelihaian yang luar biasa, maupun
pengembangan mekanisme vang memungkin-
kan tumbuhnya cakrn yang Potensial tanpa
adamya rasa takut, dan mendapatkan penga-

Iaman, Iatihan dan penampilan, untuk me-

mungkinkan perubahan dan kelanggengan.

Karena itu inilah salah satu masalah yang

menuntut studi yang cukup luas dan peneli-
tian perbandingan.

Dalam hubungan ini baiklah dikatakan per-

lunya mempelajari berbagai ragam kasus-

kasus kongkrit dari percobaan-percobaan
yang gagal untuk menghasilkan perubahan
struktural, untuk menggeser mbdel penrba- ,

ngunan dari pertumbuhan kepada persama-

an, singkatnya menjinakkan MBS. Seorang

teringat akan kegagalan Uruguay dan Argen-

tina dalam usahanya untirk bergeser dari
pertumbuhan kepada kesamaan. Polariszrsi

dan eskalasi kekerasan lawan kekerasan yang
menyusul oleh kelompok-kelompok revolu-
sioner maupun organ-organ keamanan di
lu.ar badan keamanan resmi; usaha lNlao
Zedong untuk menghalangi modernizing
bureaucracy untuk tidak mengkonsolidasi-
kan kekuasaanriya, dengan melepaskan busur
revolusi kebudayaan; percobaan presiden
Meksiko Echeverria pada ;rkhir masa jabatan-

nya untuk mendesak melalui suatu program
landreform, dan pembatalannya sesudah itu
oleh Mahkamah Agung, ketidakn-rampuan
Brazil untuk mematahkan, atas banyak cara,
jalan pertumbuhan industrinya yang berhasil
dan kukuh, agar mampu memecahkan masa-

lah kemiskinan yang ekstrim dan keterbela-
kangan di wilayah Timur lautnya, usaha-usa-

ha sekarang pada demokratisasi sebagai suatu

alat menuju diciptakannya kondisi-kondisi
yzrng memungkinkannya untuk berbuat de-

mikian, tanpa mengganggu stabilitas politik,
percobaan desentralisasi Nyerere di Tanzania

dan kesulitan yang dihadapinya, bukan saja

dalam mematahkan struktur pemerintahan,
akan tetapi dalanr mendesentralisasikan biro-
krasi satu partai secara efektif.
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' kan masalah khusus yang terlibat di dalam rang gerilya kota, bukan sebagai alat menja-
kembzrlinya kepada orbit der4okratik. Ada tuhkan pemerintah, akan tetapi sebagai upa- '

ancarllan-ancaman yang bisa diperhatikan pa- ya menuju radikalisasi kelas menengah. Hal
da kelompok-kelompok kepentingan politik ini, diharapkan bakal membuka pintu bagi
dan ekonomi,maupun keketatan kelembaga- perang gerilya umum yang lebih berhasil.
an, aketn tetapi juga kepicikan pandangan Mungkin tidak ada korhentar yang lebih
politik dari pihak kekuatan-kekuatan oposisi, menyedihkan tentang keadaan teori revolusi
yang hanya cenderung untuk menurunkan pada masa sekarang daripada usaha-usaha
rezim, , dan tidah siap menghadapi periode terorisme kota deur ekspor scnjata para prak-
post-revolusioner ketika masalah yang persis tisinva,

' sarna yang menyebabkan timbulnya MBS Beberapa faktor bisa menjelaskannya. Satu,

Pada temPat pertama, akan dihadapinya adalah kekuatan negara yang menyeluruh
Pada satu titik, Chili pada masa Allende, karena pemilikan, dan dapat diperolehnya

dan negara-negara Iain pada titik-titik tain elat-alat kekerasan yang tidak terbatas, alat
dalam sejarahnya, telah menunjukkan con- pemsak yang sangat besar dib;tndingkan
toh bagaimana desakan kaum ekstrim kiri dengan yang pernah ada sebelurnnya, dan
untuk memegang teguh kemurnian idriologis penggunaan komunikasi moderen. Yang lain
dan konsistensi ideologis, digabungkan de- adalah bzrhwa sejarah kini telah menunjuk-
ngan ketiadaan penilaian yang jelas tentang kan b:rhrvir di negara-negara bcrkcmbang ke-
realitas kekuasaan dalam lingkungan politik kerasan tidak saja mcnvebabkan krjatuhan
intirnasionalnya, membangkitkan jawabaLn suatu rezim, akan tetapi juga kcpada kerun-
1,ang tajam darr destruktif di dalam dan di tuhan sosial, tertrenirm d:rlan-r proscs tujuan-
luar negeri. tujuan rcvolusioner vang terdahulu. Scjarah

Beberapa kasus ini juga menunjukkan bah- tClah mcnunjukkan betapa dekatnya ke per.-
wa kemungkinan adanya kedzrhsyatan biro- mukaan kekerasan di aiia, dan betapa gam-
kratisme yzmg tak terkendalikan tidak ada pansnya dia dilecut. Masl,arakat pct:uri Asia
hubungannya dengan apakah rezim yang mcmpr.rnyai tradisi .vang panjang bagi ke kc-
dipersoalkan memiliki orientasi kiri atau rasan di pcdcsaan clan komunal vang sifatnl.a
kanan. Karena itu tidak ada sesuatu yang cndemik dan spasmodik. Sejarah juga tel:rh
bersifat otomatis di dalam banyak peru- menunjukkan bctapa kckerasan, sck;rli dita-
bahan yang dituntut untuk menstabilisasikzm rik p*icun1,a demi alasan apa pun, begitu gam-
.kembalinya kepada orbit demokratik dan ke- pu.,g *"r",rbet seperti api liar dcngan bahan
sulitan yang dihadapi kelihatannya membu- bakar kcse tiaan prirnordial, ketcgangan-kete-
tuhkan pemahaman yang jelas tentang, dan gangan tradisional, komunal, rasial dan aga-
pengertian yang sistematik mengenai dina- ma varlg di kebany'aftan negara Asia tcrselu-
mika redemokratisasi, bilamana mau dihin- bung d:Jam harmrrni desa dan keramahzrn so-
darkan terjerumusnya kembzrli ke dalam pola sial, yang ti{ak ada hubturgannva depgan tu-
otoritarian. .iuan asli untuk mana picu kckerasan ditarik.
r _ -. - . r . Pada sa;rt yang snma, kejadian di Irau danr eorr-teon revolustoner Nicaragttzr me nunjukkan bahrva revolusi

Radikalis;tsi politik dalam tingkat tinggi pa- rakvat bisa bcrhasil mcskipun kckuatan bcr-
da periferi MBS, polarisasi politik yang me- scnjata dan reori rcvolusi tidak mcmadai-se-
ngar;rh kepada kekerasan politik, memaksa suatu vang seharusnva dcngan rendah hati
ahli ilmu politik Asia untuk lebih cermat mcnjadi bahan rcnungan bagi para ahli
memperhatikan keadaan teori revolusi yang politik.
kini tidak adekuat. Teori-teori revolusi sela-
ma 30 tahun terakhir telah mengalami ba- rr^_--!__
nyak perubahan. Dia telah bergerat .lu,,t iuii Menuju teod demokratik tentang
proposisi-proposisi umum Lenin,- kepada transformasi struktural
pengertian-pengertian Lin Piao tentang dae- Bilamana sekarang kita berbalik sebentar
rah pedalaman yang mengepung kota, kepa- kepada teori-tcori pembangunan politik pada
da kegagalan Perang gerilya desanya Che tahun 1950-an clan 1960-an, asumsi yurg
Guevara, kepadausahayang diambil oleh pe- mcndasarin-va pada saat itu adalah bahna
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pertumbuhan ckonomi akan berjalan mc-
. nuju pembangunan kelas menengah, dan

ini pada gilirannya akan mendemokratisarii-
kan masyarakat-masyarakat bcrkembzmg.
Tugas teori politik ad:rlah me nghasilkan
struktur dan tatanan kclembagaan 1,ang bisa
mcmpermudah prose s ini. Arah yang diambil
sejar:rh dzrlatn kcbanyakan negara di Asii
ternyata berbeda dan jauh Icbih rumit. Ka-
rena itu, masalah yang kita hadapi, bukan
saja untuk mencoba mcnggirbah suatu agen-
da peneiitian yang bisa menr>long membcri-
kan arah yang jelas bagi pengembangan ilmtr

.- politik yang meningkatkan rclevansinya bagi' situasi kita, akan tctapi untuk bcrlangkah
melampauinya. Kelihatannya b;rhu,a apa
yang kita cari ad:rlzrh idcntifikasi dan penger-
tian terhadap tuntutan-tuntutan politik vang
minimum untuk mcmecahkan masa-lah ke-
miskinan massif ketidakadilan dan pengang-
guran secara lebih efektif dan lcbih manu-
siawi, kita mencari jalan yang memungkin-
kan kita menghasilkan perubahan-perubahan
struktural yang perlu untuk mcnyiapkan
kesempatan kerja dan untuk.memenuhi ke-
br-rtuhan manusiawi yang lain, akan tetapi di
atas segala-galan1,a, mencari jalan yang
mematahkarl belcngg'r struktur politik dan
sosi:rl'yang membataslnya, dan dengan de-
mikian melepaskan seluruh kcmampuan
kreatil dari scmua ()rans \.ang kini bcrada
di dzrsar masyarakat kita.

Atas bebcrapa pe ri, proscs ini telah dimulai,
sebagian dcngan rcncana, sebagian bcrlang-
sung dengan sendirinya. Teori politik ini ter-
panggil untuk membantu kita untuk mcma-

r hirmi lebih baik pr()ses-proscs ini, dan untuk
mencrangi pilihan-pilihan di depan kita da-
larn kerangka nilai-nilai dixar umat manusia.
Karcna itu ada kcbutuhan bagi suatu tcori
demokratik tentang transformasi struktural.
Dia perlu didasarkan pztda prcmise bahwa
ada batas kcrnampuan sctiap sistem politik
untuk mengal-ur dan n'rcndamaikan konl'lik.
dam bz*rwa ad:rlah penting mengidentifikzsi-
kannya, me skipun batas-batas ini bukan tan-
pa pcrubahan. Mercka adzrlah fungsi d;rri
scjumlah faktor, tcrmasuk dipcrolchnya in-
formasi, adanya komunikasi, ambang tole-
ransi, ketakutan, rnaupun pengaruh dan
manipulasi dari luar secara historis, geopoli-
tik, -vang semuanva bcrbcda-beda bagi sctiap
masyarakat. I

Tcorr semacam ini juga mcnolong kita un-
tuk memahami dinamika pcrubzrhan struk-
tur;rl. Dia harus mempunyai makna ope rasio-
n:rl di dzrlam arti bahwa dia arkan memberi-
kan kita pcgangan-peg:urgan konseptual ten-
tamg maszrlah-masalah perubzrh an struktural,
sedemikian rupa sehingga masyarakat tetap
langgeng dan efektif di tingkat koersi yang
terendah. Dia juga didasarkan pada premis
bahwa kebebasan manusiawi ditentukan oleh
cara di mana tuntutan perubahan yang ber-
tikai, stabilitas dan keadilan berada dalarrr
ke seimbangan, dan b:rhwa politik yang
moderat di dalam proses perubahan struk-
tural hzuryalzft mungkin bilamana kemampu-
an suatu sistem politik untuk menghasilkan
penyesuai:rn secara sukarela, b.isa ditingkat-
kan.

Apakah itu perubahan stnrktural yang te-
ngah kita bicarakan itu? Pada tcmpat perta-
ma mcmperbaiki ketidak-seimbangan antara
sektor perkotaan dan sektor pedesaan. Ke-
dua, penghapusan kemiskinan absolut me-
nuntut re;ilokzrsi sumb er-sumbcr seca.ra
massif. Di kawasan di mana karunia sumber
dan tingkat pcrtumbuhan ckonomi tidak
mampu mengurangi ketidzik-merataan mela-
lui redistribusi pendapatan dari pcrtumbuh-
an ekonomi. maka redistribusi kekayaan-
kekayaan produktif menjadi niscaya.
Tambztran pula, pengarahan kembali pcr-

tumbtrhan industri untuk memenuhi kebu-
tuhan mayoritas, dan mengurangi ketergan-
tungan dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan
politik dari luar.
Jclas bzrhwa perubahan struktural dalam

besaran semacam ini menuntut redistribusi
kekuasaan ekonomis, politik dan sosial
secara fundamental. Sangat bolehiadi bahrva
pcrubahan struktural semacam itu hanya
bisa dihasilkan oleh suatu elite yang dari saat
ke saat mampu mengubah komposisinya,
mcnerima ke dalam lipatannya pcrwakilan
dari segmen-segmcn penduduk yang kepen-
tingannya, buruk atau baik, harus dipenga"
ruhi oleh keputusan yang diambil, untuk me-
mungkinkan mereka mengambil bagia:r di
dalam proses pengambilari keputusan pada
semua tingkat, secara nasirinal .dan secara
lokal. Hal ini menuntur suatu sistem terbuka
yang memperkenankan mobilitas kc atas dan
titik-titik masuk y;urg terbuka iebar ke da-

!
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lam elite. . Dia menuntut lembaga-lerhbaga
politik bagi konsiliasi p<-rlitik daun manaje-
men dari tuntutan-tuntutan yang saling ber-
tcntangan terhadap pembangunan dari atas
dan dari bawah. Dia juga mengandalkan
kebebasan bcrorganisasi, terutama di kalang-
an mereka yang secara sosial, ekonomis dzrr
sccara politik lcmah, dan pola pertumbuhan
ekonomi yang memasukkan juga partisipasi-
nya, dan memungkinkan mereka mengzrnbil
bagian secara sama dalam buah-buahnya-

Dia menuntut legislasi yang mampu, narnun
di atas scgata-galany a; rule of law. Tamb;*ran
pula, karena partisipasi aktif dan sukarrela
dari rakyat, dan dinamisasi kawasan pcda-
laman, bisa mcmbawa ke atas permukaan
pola-pola tradisional dari kesetiaan .dan
konflik kclt-rmpok, dia menuntut pengem-
b;rrgan kcmampuan pemecahan konflik, bu-
kan saja pada tingkat pemerintah zrkan tetapi
terutama di luar, di dalam lingkungan non-
pemerintah. Kita harus memberikan pcrhati-
an yang jauh lebih banyak lagi kepada dina-
mika radikalismc dan kcpada pcmikiran yang
radikal. Juga bagainrana braindrain mempe-
r-rgaruhi kcmampuan pembangr-rnan ekono-
mis dan politik, bagaimana ilmu-ilmu sosial
bisa belajar lebih baik untuk memaharni im-
plikasi sosial dan poiitik dari pe rsepsi-persep-
si transcndental clari masyarakat yang inhe-
ren di dalan-r agama. Studi-studi jenis ini
harus membuka kembali banyak opsimenge-
nai organisa.rii politik \/ang menurut pikirzur"
kita.tclah tertutup, diambil alih oleh sejarzrh.

Lingkungan internasional
Pencarian terhadap teori demokratik bagi

transformasi struktural harus terjadi dalarrn
suatu periode perubaheur besar dan kr_,nflik.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi di selu.
ruh dunia, harga minyak yang naik, penu-
tupan negara-ncgara industri di utara karena
adanya kekuatan terhadap industrizrlisasi di
Selatan, pengurangan tingkat bantuan yang
diharapkan, dan kemungkinan hubungannya
dcngan akses kepada sumber-sumber, penam-
bahan jumlah penduduk yang semakin me-
ningkat, gera-kan penduduk besar-besaran di
dalam dan melewati batas-batas nasional
dalam mencari kearnanan, kerja atau pmgm,
akan tetapi juga yang didorong oleh perang,
atau dorongan kepada homogenisasi ideolir-
gis atau rasial di beberapa negara, pasti me-

nempatkan sistem politik negara-negara ber-
kerhbang ke dalam tekanan yang berat.
Di pihak lain, dua puluh tahun yang lalu ra-

sanya tidak masuk akal untuk memikirkan
bahwa adalah mungkin bagi ncga.ra-negara
Asia untuk luput dari pilihan menyakitkan
antara kapitalisme dan komunisme, kecuali
dengan mcngambil pendirian non-blok di
dzilam masalah dunia. Fragmentasi sistem
internasional dan redistribusi kekuasaan me-
lintasi jagat-proses yang pasti masih akan
berlangsung selama dasa warsa berikut-kini
memungkinkan'kita untuk menjadi Iebih po-
sitif, dan untuk berpikir apakah dari perju-
angan kita nrclawan kcmiskinan, penindasan
dan kctidakadilan, tidakkah akan tumbu[r
lintasan alternatif moderenisasi dan industri-
alisasi yang pada akhirnya, bisa berjalan me.
nuju tipe peradaban baru dan bukan barat
yang mengambil tempat syah dalam kedu-
dukan sama dengan masyarakat industri
Barat, di dalam suatu dunia yang pluralistis.
Tragedi yang telah menimpa sejumlal-r ne-
gara-negara kita, yang masih akan terjadi di
negara-negara lain, " menunjukkan betapa
sempitnya jalan antara kebinasaan dan ke-
langsungan hidup, dan betapa sulitnya jalin
menuju pembaharuan dari secara kultural
dan kemasyarakatan dalam keb ebasan.
Adalah sebuah ungkapan keangkuhan in-

telektual untuk menilai berlebihan tentang
perbedaan yang bisa dibuat oleh ilmu politik
dan teori politik dalam proses sejarah dalam
besaran seperti ini. Akan tetapi bahkan kalau
mereka dapat menjalankan sesuatu, betapa-
pun lemah dan tidak pastinya, sepanjang ja-
lan yang sulit ini, maka usaha itu berharga
untuk dikerjakan.

Di mana sekarang kita berdiri? Secara teori-
tis kita tengah mencari strategi-strategi pem-
b angunan alternatif . Pencarian tersebut telah
melontarkan sejumlah konsep baru yang pe-
nuh janji dengan implikasi-implikasi operasi-
onal, seperti pembangunan dari bawah, dan
participatory deoelopment Namun toh,
setinggitingginya mereka masih merupakan
unsur-unsur dari suatu strategi pembangunan
altematif. Dalam dirinya mereka bukanlah
altematif semacam itu. Perhatian dan keter-
libatan kita dengan kaum miskin telah
mengajarkan hal-hal lain juga, di antaranya:
manajemen pembang'unan sosiarl dan pem.
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bangunan lembaga pedesaan telah mengubah
konsep kita tentang perencanaan dan imple-
mentasi. Kini baru kita mulai mengerti bah.
wa tidak ada rencana dan tidak ada kebijak-
sanaan yang tidak memperhitungkan ling-
kungan di mana dia direncanakan untuk
memberikan impaknya, atau yang mengabai-
kan pertimbangan tentang sifat-sifat khusus,
kekuatan dan kelemahan, maupun dinzrmika-
dalam dari para pelaksana. Karena itu peren-
canaan hanya bisa efektif bilamana dilaksa-
nakan sebagai akibat dari interaksi demokra-
tik antara perencana-perencana, kelompok-
kelompok sasaran, dan pelaksana-pelaksana.
Keterlibatan dengan kaum'miskin juga me-
ngajarkan kita peranan social learning seba-"
gai suatu unsur hakiki di dalam proses pem-
bangunan yang melibatkan bukan saja ko-
munitas lokal, akan tetapi birokrasi-birokrasi
pemerintahan, lembaga-lembaga baru mau-
pun yang tradisional. Meningkatkan kemam-

puan belajar suatn bangsa, Iembagalembaga
dan kourunitas-komunitas, dzm pcranan
komunikasi di dalamnya, bisa menjadi salah
satu faktor yang terarnat kritis di dalam pro
ses pembangunan.

Akan tetapi yang paling penting, kini kita
mulai menyadari bahwa justru konsep pem-
bangunan itu sendiri bisa membutakan pan-
dangan dan pengertian kita tentang apa yang
seharusnya menjadi titik perhatian. Perhati-
an kita terhadap kemampuan belajar bangsa-
bangsa, komunitas dan individu-individu
untuk menyesuaikan dirinya dan untuk
memperbaharui dirinya sendiri tidak bakal
bergerak menuju teori pembangunan alter-
natif, juga tidak menuju tcori-teori pemba-
ngunan politik alternatif. Sebagai gantinya
harus belajar untuk berpikir menurut teori-
teori ekonomi-politik tentang pcrtumbuhan
kemasyarakatan. 
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Budaya Penyelenggara
Pemerintahan

*r<*

Efisien dan efektif kadang-kadang terasa tak adil
S.B. Joedono, Pembantu Dekan Bidang Akademis Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

l'anya ('l) : Masalah birokrasi dapat ditela-
ah melalui berbagai pendekatan. Ada pen-
dapat yang mengatakan bahua untuk mema-
hami birokrasi di Indonesia, tidak cukup ha-
nya dipakat pendekatan konoensional, seper-
tt ukuran efisiensi ataupun tertib admtnistra-
si, tetapi ia harus dilihat dalam kontehs sosi-
al politik dan kultural bangsa kita. Bagaima-
napendapat anda?

Jawab (J) : Birokrasi adalah suatu cara me-
ngatur jalannya pemerintahan.. Ia berzrsal dari
Barat. Melalui penjajahan, birokrasi itu
kemudian diperkenalkan ke ncgeri-negeri
Asia dan Afrika. Negara-negara bekas jajahan
Perancis di Afrika misalnya, mengenal biro- ,

krasi tersebnt ler.r'at pemerintahan kolonial
Pcrancis dan kemudian menjalankan birokra-
si tersebut dengan meniru sistem birokrasi
Perancis. Indonesia pun meniru. Kita pada
mulanya menjalankan biiokrasi vang me-
nyerupai sistem birokrasi Belanda.

Tetapi birokrasi di negara-ncgara baru ini-
negara-negara sedzrng bcrkemb:Lng-telah di-
sesuaikan dengan kultur politik setempat
atau kultur pcmerintahan se lempat. Birt>krasi
memang tidak dapat dilepaskzrn dari perkem-
bangan kebudayaan di sekelilingnya. Biro-
krasi yang kita jalankan sckarang pun meru-
pakan campuran unstrr-unsur birokrasi Barat
dengan unsur asli kcbudayaan kita, atau
yang kita_kembangkan sendiri.

pengantar baik scbagai perun'tus.undang-und,ang yang
me n c e rmin k an asp ir asi masy arakat.

Birobasi lahir untuk mentelenggarahan he- prof. Dr. Sondzgrg p. Siagian, Ketua Lemba-
hidupan bentegara. Ia harus bekerja eftsien ga Administrasi iegara [,4N1 r4engatakan,
dan efektif. Menurut Dr. S.B. Joedono, jika selama ,ini ad,a pend,apat yang memiliki
Pembantu Dekan Bidang Akademis Fakultas gambaran negatif tentang btrokrasi,-sebetul-
Ekonomi, Uniuersitas Indonesia, di kala biro- nya yang kita lihat dalam kenyataan tid,aklah
krasi beherja efisien dan ifektif berarti ia su- senegatif yang ad.a dalam gambaran itu. I{e-
dah bertindak adil, ualaupun pada saat yang tua LAN itu menguraihan penataan apa saja
sama kadang-kadang,pda yang rnerasa dirugi- yang sudah d,ilakukan d,alam aparatur peml-
kan. 'l-etapi, katanya, dalam hal itu memang rintahan clan ketata-laksanaan sejah d,ahulu,
diperlukan doktrin yang jelas d.an birokrasi terutama sesuclah tahun 1g66. Pend,apat ke-
rnenjalankan peranannya sesuai dengan he- dua tokoh tersebut, dapat diikuti d,alam
tentuan ttndang-undang. Dia menyebutkan, "Dialog" hali ini.
diperlukan lembaga legistatif yano berfungsi Redaksi.
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T : Tapi sejauh mana campuran unsur btro-

krasi Barat dengan unsur asli kebudayaan ki-
ta itu mempengaruhi birokrasi tersebut, mi-
salnya dalam hal efektiuitas birokrasi itu sen'

diri?

J : Hal ini rumit untuk dilihat atau diteliti
satu persatu. Unsur yang bercampur banyak
sekali, dan percampuran itu Pun tak keruan.
Unsur birokrasi yang murni di sini masih

belum dap at dilaksanakan.

T : Dalam haitannya dengan pengaruh kul-
tural, birokrasi kita sering dianggap belum

mencerminkan uujud birokrasi moderen, da'
lam arti: belum dikenal diferensiasi dan spe-

sialisasi yang tegas. Hal itu mengakibatkan
birokrdsi tersebut tak dapat berjalan efektif.
B agaimana menurut anda?

J : Letak masalahnya bukan di sana. Seca-

ra sederhana, birokrasi adalah aparatur yang

melaksanakan undang-undang atau Peraturan
yang berlaku. Bagi kita di Indonesia, masalah

pembagian kerja dzrlam pemerintahan telah
diatur cukup -baik oleh ketentuan hukum
yang berlaku. Masalahnya saya kira, terletak
pada pelaksanaan dari peraturan atau un-

dang-undang itu. Barangkali gzmjalan terha-

dap efektivitas birokrasi berada di situ.
Kekhawatiran akan oaerlapping tugas sebe-

narnya juga tidak perlu ada, asal tugas serta
we weniulg masing-masing instansi pemerintah
teiah diatur dengan jelas atau ditratasi oleh
pcraturan dan undang-und:rng.

Peranan politik

T : Kini orang melthat bahua lteranan biro-
krasi int sernakin besar, termasuh dalam ke-
hidupan politik, apalagi sejak partai-partai
politik melakukan fusi. Bagaimana pula ten-
tang ini?

J : Ya, memang demikiatr kenyataannya.
Hai itu dapat dijelaskan oleh sejarahnya.
Pada masa penjajahan, ktkuasaan politik ber-
ada dalam tangan pemerintah kolonial Belan-
da. Kemudian ia diwarisi setelaii kita mer-
deka.

Pada masa demokrasi parlementer (1950-
1959), peranan partai-partai politik sangat

dominan terhadap birokrasi pemerintahan.
Ada departemen yang didominir partai ter-

s.3. JOEDONO

tentu. Pada masa itulah birokrasi dipolitik-
kan. Setelah kita kembali pada Undang-un-
dang Dasar 1945, tahun 1959, ada usaha
agar birokrasi pemerintahan bebas dari penga-

ruh partai politik. Tetapi pemerintah Orde
Lama tidak berhasil. Usaha tersebut baru
berhasil pada masa Orde. Baru.
Di negara kita-sebagaimana halnya dengan

nega.ra-ne gara b erkemb ang lainny a-birokrasi
adalah wadah yang menjadr pusat peranarl
politik yang dominan.

Dilihat dari sejar:rh di negara kita dan nega-

ra-negara berkembang lainnya, birokrasi me-

rupakan satu-satunya organisasi yang do-
minan dari sudut politik. Politik di sini ber-
arti: hak dan kemampuan untuk mengAtur
jalannya negara. Ia menjadi demikian, perta-
ma; karena wadah-wadah lain belum sempat
berkembang dzin tampaknya tidak mau ber-
kembang ke arah itu, dan kedua; di negara
kita partai politik memang tidak dimaksud-
kan akan memonopoli'kekuasa.r politik.
Dalam UUD45 sendiri jelas dikatakan bahwa
kekuatan politik tidak saja terdiri dari partai-
partai politik, tetapi juga golongan-golongan
lain dalam masyarakat. Presiden, menurut
UUD kita adalah penyelenggara pemerintah-

T



an dalam negara, berdasarkan keinginan po-
litik rakyat yang diwakili dalam I\{ajelis Per-
musvawaratan Rakyat (MPR). Yang ada da-
lam MPR itu bukan hanya partai politik.

T t Bagaimana dengan peranan militer di
dalamnya?

J : Kalau kita pelajari kehidupan politik di
negara-negara sedang berkembang, hal itu
normal. Nasionalisme kita pada mulanya
adalah suatu pergerakan. Di dalamnya ada
bermacam-macam golongan dengan ideolog-
nya sendiri-sendiri, dan kesemuanya mem-
punyai bagian yang dipersenjatai. Sebenar-
nya yarg kita pakai adalah k.-rnsepsi bzrhwa
tentara, atau bagian yang dipersenjatai dalam
pergerakan politik, merupakan bagian dari
gcrakan nasionalisme. Jadi, tentara tidak lain
daripada bagian gerakan nasionalisme Indo-
nesia yang dipersenjatai. Karena itu ia mem-
punyai pandangan atau wawasiin scndiri, de-
ngan fungsi sebagai pengaman pergerakan
atau revolusi. Di mana pun pemikiran sepcrti
ini adalah normal.

Biro krasi sebagai kelas

Raja tidak lagi dianggap sebagai Tuhan. Ji-
ka sebelumnya setiap yang dikatakan raja
adalah undang-undang yang harus dijalan-
kan, pada saat itu keadaan tidak lagi dcmiki-
an. IJndang-undang menggantikari peranan
raja. Dengal demikian, birokrasi sebagai atrdi
masyarakat, bekerja dcngan aturan undang-
undang. Atau dengan kata lain, birokrasi
adalah perrtrrjudan dari d<-rminasi hukum,
teriepas dari persoalzm apakah hukum itu
adil atau tidak. Agar pelaksana undang-un-
clar-rg itu, yakni birokrasi tersebut, "bekeria
dengan efektif, ditentukanlah berbagai hal
,untuk mencapair'lya, mulai dari sistem penga-
daan pegawai, penggajian dan fasilitas lain-
nya. Apakah dcngan begitu birokrasi lalu
menjadi suatu golongan tersendiri, sava kira
adaiah h:ri .vang u'ajar. N{emang harus discn-
dirikan sebagai alat yang obyektif dan cepat
dalam menjalankan tugasnya berdasarkan
undang-undang.

Doktrin harus jelas

Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana
melembagakan peranan ini. Dalam hal inilah
baru tampak perbedazm-perbedaan antara
masing-masing negara. Ada negeri yang se-

bentar-sebentar mengalami kudeta. Ada juga
pilihan lain: meniadi partai tersendiri. Ke-
dua-duanya kita pandang tidak cocok. Kare-
na itu kita memilih cara peranan militer sc-

bagai pengaman, senantiasa teru'akili dalam
lembaga legislatif maupun eksekutif. N{ung-
kin ada juga yang bertanya, apakzrh itu bu-
kan berarti negara militer? Itu dapat dijarvab
sendiri: merasa sebagai negara militer atau
bukan? Saya pikir, melalui suatu proscs pe-
ranan militer itu akan berkurang sebanding
dengan tingkat keyakinan kita pada Pancasi-
la sebagai pandangan hidup dan dasar neg:ra
kita.

"f : Melihat peranannya yang semakin be-
sar, apakah ada tendensi bahwa birokrasi itu
akan menjadi suatu helas tersendiri?

J : Dilihat dari sejarahnya, birokrasi mulai
timbul ketika ada kesadaran bahwa kekuasa-
an raja tidak lagi absolut.

T : Birokrasi dapat saja jadi suatu kelas ter-
sendiri. Kalau ia sudah jadi begitu besar dan
begitu kuat, bagatman:,a dan siapa yang akan
mcngendalikanny a?

J : Saya lebih cenderung memilih agar ada
keketatan dalam menerima orang-<-rrang yang
masuk birokrasi. Harus ada aturan untuk itu.
Aturan itu harus yang wajar saja, kita ambil
dari teori.

Baiklah. kita tidak bisa menghindari biro-
krasi mcnjadi keias sendiri. Buat rakyat se-

betulnva hal itu tidak akan jadi soal, asalkan
ia adil, dan tidak "kampungan." Artinya-
sebagai misal-tidak mencari-cari aturan yang
sebetulnya tak perlu, scperti terlalu bzrnyak
membatasi kebebasan orang dalam bergerak.
Ada hal-hal yang memang perlu segera dia-
tur, tapi ada juga y ang tidak.
Ada berbagai cara yang dapat ditempuh

agar birokrasi tersebut berbuat adil, misalnya
dengan memberinya pendidikan. Diberi in-
doktrinasi- tentang apa yang seharusnya di-
perbuat dan apapula yang tidak. Dengan de-
mikian doktrinnya jelas. Sebetulnya usaha
sekarang sudah dimulai, misalnya dengan
penataran diur usaha peneeakan disiplin. 1

Tetapi barangkali kita sekarang hidup di
zaman yeLng salah. Jika birokrasi'bertindak
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cfisien, kadang-kadang ia dapat saja dirasa-
kan tidak manusiawi. Kalau ia efektif ka-

dzmg-kadang ia dapat dirasakan tidak adil.
Setiap peraturan yang dikeluzrkan tentu ada

y'ang dirugikan. Tetapi, sebetulnva bir<-rkrasi

yang e fisicn dan e fektif itu sudah adil, dzrl:rrn

arti tidak me mbedakan orang dcngan orang
lainnya.

Agar birokrasi iru bekcrja dengan adil kalau
dia tel;rh mcnjadi g<-rlongam tcrscndiri yang
besar d:ur kuat, ada beberapa cara yang da-
pat ditempuh. Salah satu di antaranya adzllah

nlclalui proses pembuatan undang-undang.
Undang-undeurg yang dikeluarkan, tidak ha-

nya mencerminkan kchcndak dan pemikiran
aparatur pemerintah. Di berbagai negara
pembentukan undiurg-undang ini berbeda sa-

tu dengan yang lain. Di negeri komunis
misalnya satu-satunya yang bcrkuasa adalah
partai komunis. Ia mcnduduki posisi kunci
dalam proses pembuatan undang-undang. Di
ncgeri-ncgcri yang bukan komunis, alat yang
utama adalah partai politiit _vang kemudian
menjelmakpn komposisi keanggotaan dalam
Iembaga lcgislatif. Tetapi bukan scpcrti apa
yang kita lakukan pada masir dernokrzrsi libe-
lal tcmpt-r lrari, di mana sualu plrtai [crtcntu
langsung ingin mengua;ai departcmen-depau-
temen peme rrntahan.

Dalam hai ini .vang tidak membantu adalah,
tidak adanya krsepakatan di d;rlam lembaga
vang harus mcrr:brrat pcratrlran itu scndiri.
Karenzr itulirh dipcriukarl suatu lcmbaga vang
kuat vang mampu mcnciptakan kejelasan
arah bagi birokrasi dalam menjalankan pcra-
narnya. Pcrpecahan dalam kehidupan politik
akan tcrcermin dzr.lam birokrasi itu scndiri.
Birokrasi itu scndiri pun mcmiliki kemampu-
an dan punya visi sendiri tcntang pcmba-
ngunan .vzmg diselcnggarakan. Jika kemudian
ia berb aur dcngarn kep cntingan-kep cnt ingzur-

nya sebagai kelas, itu sozil lain.
IV1asalah yang mcndasar adaiah: adakah ja-

minan untuk Majelis Permusyawaratan Rak-
yat (\,lPR) scrta Dewan Pcnvakilan Rakyat
(DPR) agar berfungsi, dalam arti, ia mampu
melahirkan kctcntuan-ketcntuan yang dapar
diialanka.n. Dcngan kata lain, bukan seperti
rencana pembangunan semesta kita tcmp<r
hari vang sama sekali tidak jelas cara pelak-
sanaannya dan hanya merupakan pcnjumlah-
an keinginan semua kelompok yang ada.

Sikap dan pandangan sebagai negarawan

T : Karena birokrasi menjad,i kelas tersen-
diri, mereka juga berusaha menciptakan pe-
luang-pe luang y ang memperkuat helompok-
nya sendiri. Dari situ dapat terjadt pemupuk-
an modal lewat birokrasi. Bagaimana penda-
pat anda?

J : Untuk itu harus ada pemerintahan yang
terbatas. Artinya, pemerintah yang tidak
tcrlalu banyak mengatur dan tidak terlalu
bemyak yang mengatur. N'Iemang di sini di-
perlukan indoktrinasi tentang fungsi birokrat
sebagai abdi masl'arakat, dan jugaharus pcr-
hatikan sistcm rekrutmcn., Selain itu juga di-
pcrlukan partai politik yang tidak hanya se-

kcdar jadi peng,.rmpulan aspirasi yang tidak
menyatu. Pemuka pzrtai politik hendaknya
juga memiliki statemehship atau sikap serta
pandangan sebagai negarawan. Ia harus mam-
pu mcnyaring aspirasi masyarakat dan mcru-
muskannya se cara tepat.
T :Tetapi fungsi ini-menampung dan me-

rumuskan aspirasi rakyat secara tepat--ba-
rangkali dapat tuenjadi lebih efektif bila di
laksanakan juga oleh golongan-golongan lain
dalam masyarakat. Dengan kata lain perlu
ada atau ditumbuhkan golongan-golongan se-

perti itu untuh hidup dan berkembang dalam
masyargkat.

J :Ilemang dalam tradisi masyarakat kita,
perumusan aspirasiaspirasi rakyat tidak se-

lamanya hanya menjadi monopoli partai
partai politik. Aspirasi-aspirasi yang realistis
tapi juga idezrlistis dzui masyarakat dapat di-
rumuska.n oleh golongan-golongan lain. Ka-
rena itu memang perlu ada golongan-golong-
an lain dalam masyarakat misalnva asosiasi-
asosiasi yang berdasarkan profesi atau unit-
unit usaha tertentu, apakah itu asosiasi ne-
layan atau pedagang batik dan lain sebagai
nya. Ini adalah kelompok fungsional yang
dapat merumuskan aspirasi-aspirasi itu. Ma-
salahnya apakah mereka cukup kuat dan
berpengaruh atau terwakili dalam lembaga-
lembaga pembuat undang-undang. Selain
faktor-faktor luar, seringkali ketidak-mam:
puan menjadi kuat atau berpengaruh itu di-
sebabkan oleh faktor-faktor interen dalam
kelompok-kelonrpok itu sendiri, misalnya
karena kepentingan-kepentingan individu
atau friksi-friksi di dalamnya.



Dialog 45

Menumbuhkan disiplin dari rasa pengabdian
Sondang P. Siagian, Ketua Lembaga Administrasi Negara

Ada pendapat yang mengaitkan makna bi-
rokrasi dengan cara kerja lambat dan berbe-
lit-belit, sehingga timbul pengertian birokra-
tisme yang negatif. Tetapi jika istilah biro-
krasi kita Iihat dalam pengertian ilmiah, ia
bersifat netral, yakni pengaturan dalam or_
ganisasi besar melalui kegiatan-kegiatan di
belakang meja. Itu berarti, dalam organisasi
besar selalu ada birokrasi, baik organisasi
pemerintah an maupun organisasi swasta.

Sehubungan dengan, lahimya birokratisme
dalam pengertian negatif tadi, ada beberapa
hal yang perlu disadari. Kita.adalah bangsa
yang baru merdeka selama 35 tahun. Sesuatu
yang tidak kita warisi dari pemerintzrh kolo-
rrial dahulu adalah terlatihnya tenaga-tenaga
pimpinan yzrng dapat berfungsi dalam pe_
merintahan segera setelah kita merdeka. Ia
berbe.da dengan negeri-negeri bekas jajahan
Inggris dan Perancis, yang berh:uil mlmben_
tuk korps pegawai negeri pada tingkat pim_
pinan menengah ke atas. Kita tidak semqrjur
itu. Hal ini terjadi karena kesempatan bu.rgsu
kita menduduki posisi pimpinan pada misa
penjajahan dahulu sangat terbatas. Selain itu,
sejak 1945 sampai dengan 1949, kita sama
sekali tidak sempat memben;ihi aparatur pe-
merintahan, karena seluruh kemumpueLn na_
sional ketika itu dikcrahlrun ,.,tl,,k *"-"_
nan gkan p erang kemerdekaan.
Kernudian, antara 1950 dcngan i959, kita

menerapkan demokrasi parlemcnter. paria
saat itu kabinet sering berganti dalam waktu
yerng kadang-kadang sangat pendek. Akibat_
nya dalam pen?mgana{! aparatur pcmcrintah_
an tidak tcrdapat kesinambungan (kontinui_
t^).
Juli 1959, kita kcmbali pada Undzrrg_Un_

d:rrg Dasar 1945. Pada saat itu ,"hu.usnvu
kita sudah dapat mulai mcmbcnahi aparatur
pemerintahzur. Itu tidak tcrjadi. pada saat itu
ada slogan "politik adalah pangiima.', Suasa_
nanva tidak memberikan kesempatan pacla
kita untuk memiurtapkan peranan aparatur
pcmcrintahan dalarn arli yang netral tacli,
yakni mcmbuat aparatur negara mclaksana-
kan tugas-tugasnya scbagaimana mcstinva. ,

Keadaern seperti ini berjalan sarnpai lahirnya
Orde Baru.

-.D;rlam 
hubung;ur ini ada hal yalg barangka-

Ii .scring kita lupakan. Sejak f 6OO, yat<ni
sejak tcrbentuknya Te arn pembantu presiden
r-rhtuk Pcnyempurnaiin Administrasi dan
Aparatur Pcme rintahan, kita sebetulnva
Lclah muiai membenahi aparatur pemerintah-
an tcrscbut, -vakni sebclum kita memulai Rc_
pelita I.

Pada saat itu kita tata kembali pcranan lem-
baga rcrtinggi dan lembaga-lcmbaga tinggi
ncgara vang ada scsuai dengan Unda:rg_Un-
dan g D asar 1 9 4 5, Irer.ryelc r,r,eng:rn konstitusi_
onal vang ada sebelumnya, kita korcksi kem-
bali. Bcgitu juga "pcnyimpangan,' atau kela_
inan yang sebetulnya tak dapat diterirna akal
sehat, seperti Kabinet 100 Menteri. Organisa_
si departcmen juga ditata kembali, demikian
juga masalah kepegawaian dan ketata-laksa-
naan. Usaha pada tahun 1966 itu bcrhasil
baik d:m hingga kini prinsip-prinsipnya ma_
sih kita pakai.

SONDANG P. SIA(;IAN

,i
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Pemerintah sendiri sudah memperh'atikan
dan menyadari sekali betapa pentingnya
pernnan aparatur pemerintahan, 1zang dalam
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di-
sebut sebagai peranan dalarn menyelenggara-
kan tugas-tugas umum pemerintahan dan

tugas pembangunan. Dalam setiap buku Re-

pelita selalu ada bab yang mcnyangkut pe-

nyempumaan aparatur pemerintaha-n (Bab

V dalam Repelita I, bab XXX dalam Repeli-
ta II dan Bab XXVI dalam Repelita III). Su-

atu contoh kongkrit yang dapat kita sebut
adirlah, bahwa hingga 1968 pur, kita tidak
memiliki data yang betul-betul dapat diper-
caya tentang pegar,r,ai negeri baik tentang
jurnlah maupun tentang data yang lain. Data
dari Kantor Urusan Pegawai (KUP) sekarang
BKPN, tak sama dengan yzrng disebutkan
Biro Pusat Statistik (BPS), atau dengan yang
dicatat Kantor Bendahara Negara. Tetapi ki
ni kita sudah tahu persis teritang pegawai ne-

geri yang ada, pangkat umur, pendidikan dan
sebagainya. Bahkan kini, kalau diperlukan
dalam tempo dua menit data untuk setiap
pegawai negeri sudah dapat diberikan.
Kini kita berusaha meningkatkan pengeta-

huan dan keterampilan pegawai negeri agar

mampu memikul tugas lebih baik, baik tu-
gas-tugas umum maupun tugas-tugas pemba-
ngunan. Kita berpendapat bahwa kesempur-
naan aparatur pemerintahan akan sangat di
tentukan oleh kesempurnaan pegawai negeri-
nya. Di samping itu, dengan terbentuknya
Korps Pegawai Negeri (Korpri) para pegawai
negeri terus-menerus disadarkan akan fungsi-
nya sebagai abdi negara. Saya pribadi
berpendapat, kesadaran sematam itu sudah
tampak dalam lingkungan yarrg semakin luas.
GBPN sendiri menghendaki adanya apara-

tur negara atau abdi masyarakat yang bersih.

Jadi, secara konsepsional atau secara kebijak-
sanaan tentang pentingnya aParatur negara
itu kita tidak lagi punya keraguin.

Kini ada kesan bahwa di masa penjajahan
dahulu kita lebih berdisiplin, patuh pada
peraturan, lebih rapi dan sebagainya, Namun
jika kita melihat ke belakang, kecenderungan

yang t'ampak adalah: disiplin yang ada pada

masa itu adalah disiplin yang tumbuh karena
ketakutan pada Belanda. Disiplin waktu itu
bukanlah disiplin yang timbul karena rasa

pengabdian. Sedangkan sejak 1966 kita ber-
usaha mengembangkan disiplin yang disadari
oleh rasa pengabdian ini. Menurut saya ini
adalah suatu perbedaan yang mendasar da-

lam hal sikap menta.l. Disiplin yang tumbuh
karena ketakutan tidak mendarah-daging, se-

dangkan disiplin yang lahir karena rasa pe-

ngabdian adalah salah satu motivasi dalam
melaksanakan tugas-tugas.
Apakah ada faktor-faktor kultural dalam

hal ini? Mungkin juga tidak karena bangsa

kita sesungguhnya mengenal asas senasib-se-
penarrggungan dalam gotong-royong. Jika di
lihat dari sudut ini, bagi pegawai negeri pe-

ngabdian kepada kepentingan umum terse-

but sebetulnya bukanlah barang baru lagi.
Dari kacamata kami di Lembaga Admini-

strasi Negara (LAN), sudah sungguh banyak
usaha yang dilakukan, baik dalam segi pe-
ingkatan kemampuan, peningkatan dedikasi
dan tindakan-tindakan disiplin yang dijatuh-
kan kepada mereka yang menurut hukum
nyata-nyata melakukan penyelewengar-r. Bah-
wa ada satu dua orang melakukan hal-hal
yang tidak semestinya, barangkali ,merupa-
kan suatu kenyataa:r juga. Tetapi bahwa su-

dah banyak langkah yang diambil dan sudah
menunjukkan hasilnya, tidak pula dapat di-
sangkal adanya. Tegasnya, birokratisme da-

lam pengertian negatif yang tadi itu, menu-
rut saya dalam lingkungan pemerintahan kita
tidak senegatif yang diduga banyak orang.

Bagaimana dengan masalah sanksi? Salah

satu pendekatan untuk melihat masalah ini
sebaiknya kita mulai dari Undang-Undang
No. 8/1974 Undang-Undang Pokok Kepega-
waian). Dengan undang-undang itu untuk
pertama kalinya kita mengatakan bahwa sis-

tem kepegawaian yang kita anut adalah,
merit sistem dan career seruice. Ia adalah
merupakan gabungan merit systern-yang
pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan
kerja, perfornlance capabilities-dengan ca-

reer seroice-yaig bagi pegawai negeri harus
tergambar tangga-tangga karir apa yang hzLrus

dilalui kalau dia melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya. Undang-undang No. 8174 di-

iabarkan lagi antara lain dengan tiga Peratur-

an Pemerintuh yurg sangat penting (PP No.

I

Disiplin dan jaminan hukum

,t.*t*""*" 
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151L979, PP No. 3/1980 dan PP No. 30/
1980). Pada PP tr*o. 30/I980 iru jelas sanksi

apa yang diberikan dan siapa yang memiliki
wewenang untuk menjatuhkzmnya. Yurg
berkaitan dengan ini, yang belum kita miliki
sekarang adalah lembaga peradilan adminis-
trasi. Tetapi menurut GBHN, dalam Pelita
III ini, peradilan administrasi akan diusaha-
kan terwujudnya.

Lembaga inilzrh nanti yang akan memberi-
kan jaminan hukum bagi pegawai negeri,
agar semua hak dan kewajibannya sarna-sama
terlaksana dengan baik. Jika selama ini kita
perhatikzm keterangan Menteri Penerbitarl
dan Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
pegawai negeri yang ditindak karena tidak
berdisiplin, tampak adanya political will dan
polttical courage untuk menindzrk mereka
yang secara hukum ternyata melakukan tin-
dakan yang tidak boleh dilakukan.

Pembangunan kita dari saat ke saat berge-
rak cepat. Ia tentu harus diikuti oleh per-
kembangan aparatur pemerintahan secara
kualitatif agar tidak terjadi kelambatan. Un-
tuk itulah kita lakukan peninekatan apara-
tur, baik secara teknis, fungsional maupun
dalam hal administratif dan manaje men. Kini
untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi,
aparat tersebut hanls melalui persiapan-per-
siapan melalui pendidikan yang dilaksanakan
secara sistematis di luar dari pengalaman la-
pangan yang ia peroleh.

Peranan aparatur pemerintahan antara lain
adalah sebagai stabilisator kehidupan berne-
gara dan bermasyarakat. Untuk itu kita me-
merlukan aparat yang kuat, berdayaguna dan
berhasilguna, semakin bersih, berwibawa, di-
isi dengan tenaga ahli dengan pengetahuan
dan keterampilan tinggi serta mengabdi

untuk k€pentingan negara. Untuk tujuan itu-
lah, ditambah dengan maksud hendak mem-

PercePat proses terciptanya aparatur yang
memiliki persyaratan seperti yang dikatakan
tadi, kebijaksanaan pimpinan nasional kita
mem.andang perlu ad;u-iya institusi di ban'air
Mentcri Negara Penertiban dan Pendayagu-
naan Aparatur Negara.

Salah satu bidang yang perlu ditingkatkan
kemampuannya adalah unsur pembantu
pimp,ran yzurg bergerak di bidang pengawas-

an fungsional, vaitu inspektorat jenderal. Se-

lain itu'mungkin ada ya:rg bertanya, apalagi
gunanva Operasi Tertib (Opstib)? Opstib di-
bentuk dengan tujueur mendukung aparat
pengawasan fungsional tadi atau inspektorat
jenderal dalam tugasnya. Selain itu Opstib
juga memberikan bantuan untuk hal-hal

-vang bclum mampu ditangani inspektorat
jenderal. Perlu pula kita ingat, untuk orga-
nisasi yang dinamis dalam kegiat:ur pemba-
ngunan seperti sekarang, kadang-kadang ma-
sih diperlukan apa yang kita sebut sebagai
"pendekatan terjun payung." Itulah gunanya
Opstib, yakni mendukung peranarl inspek-
torat jenderal dalam menjalankan fungsi pe-
ngawasan daJr mempercepat proses tercipta-
nya aparatur yang menriliki persyaratan-per-
syaratan yang kita sebut tadi.

DalzLrn melihat masalah ini, perlu kita ingat
kembali bahwa lembaga inspektoral jenderal
adalah sesuatu yang baru bagi aparat sipil
kita. Karena ia masih baru, tentu masih me-
miliki persoalan daLam hal tenaga yang dimi-
liki, fasilitas yang tersedia dan pengetahuan
penvidikan r.ang har-us ia punyai. SebeLliknt,a
bagi aparat Departemen Hankam, pekerjazur
scperti itu adalah harl hal vang biasa mercka
lakukan. Dengan Opstib, kita ingin meman-
faatkan penglalaman mcreka itu dalam usaha
penyempurnaan aparatur y:urg kita laksa:ra-
kan.

l
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Efisiensi Perpajakan
di Indonesia

6 elama dasawarsa terakhir, volume peng-
S hasiian pajak yang ciiterima oieh Peme-

rintah Indonesia meningkat cukup banyak,
baik dalam ukuran mutlak maupun dalam
perbandingannya dengan Gross Domestic
Product (GDP). Tetapi peranan yang jauh
paling besar dalam peningkatan ini dipegang
oleh penghasilan dari minyak bumi. Seba-
gaimana diperlihatkan dalam Tabel 1, se-
mentara perbandingan pajak keseluruham
(umlah seluruh pemasukan sebagai persen-
tase GDP) meningkat deri 5,4 ke 16,3 per-
sen, rasio untuk pendapatan dalam negeri
non-minyak naik sedikit sek4li, sehingga
peran.urnya terhadap penerimaan pajak
turun dari 87 ke 48 persen. Hampir tak da-
pat diragukan bahwa berlimpahnya pengha-
silan dari minyak bumi berakibat mengen-
dornya usaha-usaha sebelumnya untuk me-
ningkatkan hasil pajak lain-lain, terutama pa-
jak langsung.

Memang dapat dipertanyakan apakah suatu
negara yang diberkahi arus pemasukan pajak
minyak bumi yang demikian berlimpah masih
perlu begitu prihatin atas bidang-bidang lain
dalam sistem perpajakannya. Tapi sedikitnya
ada dua alasan untuk merasa prihatin demi-
* Artikel ini diterjemahkan dari Bulletin of In-

d.onesian Economic Studies, Vol. XVI, No. l, Maret
I 980.

kian. Pertama bahwa pajak non-minyak ma-
sih menduduki hampir separuh dari penda-
patan pajak seluruhnya. Maka pertanyaan
apakah pajak-pajak ini sudah terlaksana de-
ngan cukup efisien dari segi biaya pemu-
ngutan dan efeknya terhadap alokasi sum-
ber-sumber daya, dan apakzth pajak-pajak
itu sudah dilaksanakan cukup merata, masih-
lah penting artinya. Alasan lainnya ialah bah-
wa Indonesia tak dapat menggantungkan diri
pada arus pemasukan pajak minyak bumi
yang terus mencukupi untuk waktu tak ter-
batas. Bahkan sekalipun umpamanya harga
nyata minyak bumi tetap tinggi, volume
ekspor minyak mentah mungkin tidak selalu
besar. I

Tulisan ini menelaah efisiensi dan kcmera-
taan sistem perpajakan Indonesia, dengan p€r-
hatian khusus pada perbandingan antara po-
tensi pajak lcgarl dengan kenyataannya. Yang
dimaksudkan dengan potensi pajak legal
bukanlah "kapasitas yzrrg dapat dipajaki"
dalam suatu makna e konomis yzurg sulit diar-
tikan dengan tepat, mclainkan jumlah pene-
rimaan yang akan didapat dari setiap pajak,
dengan suatu asumsi tertentu tentang besar-
nva dasar pajak, jika semua wajib pajak

I Wijarso, "Oil: A Doomsday Scenario", g/CS,
Nopember 1977,

Oleh Dietrich Lerche

Walaupun aolume penghasilan pajak yang d,.iterima Pemerintah
nreningkat cukup banyah, tetapt peningkatan ini lebih disebab-
kan oleh penghastlan dari minyak bumi. Dan ini mengakibatkan
kendomya usaha-usaha meningkatkan hasil pajak yang lain,
terutama pajak langsung. Dalam tulisan rhi Dietrich Lerche me-
nelaah efisiensi dan kemerataan sistem perpajakan Indonesia,
khususnya perbandingan potensi pajak legal Qengan kenyataan-
nya. Juga dibahas beberapa sikap dan prosedur yang menerang-
kan bagaimana dan mengapa sistem perpajahan Indonesia d,ilaksa-
nakan seperti yang selama ini berlangsung.



Dietrich Lerche, perpajakan d.i Indonesia

TABEL 1: Pemasukan pajak dan GDp, tg6glT}*tg18l7g

GDP Paiak Mintak Pajak Dalam Ncgeri Non-Mtinyak
Langsung Taklang- jn

sung

+9

Rp.b Rp.b /o

dari GDP
Rpb Rpb Rp.a

dnrt GDP

Total Pe-
masuk-

an

Paiak

dart GDP
r 969/70

70171
7r172
72173
7317 4
74175
75176
76177
77178
78179

2.718
3.340
3.672
4.564
6.753

r0.708
12,643
15.467
19.O47

(2 l.ooo)a

48
69

112
.199
345
973

r.249
1.619
1.949
2.309

1,8
2,r
3,1
4,4
5,7
9,1
9,9

10,5
10,2
11,0

98
120
143
181
241
404
538
694
913

1,r17

5,4
5,7
7,0
8,4
8,7

12,9
14,2
15,0
15,0
16,3

51
63
79

r00
124
245
322
40t
528
643

47
5/
64
8l

tt7
159
216
293
385
474

3,6
3,6
3,9
4,0
3,6
3,8
4,3
4,5
4,8
5,J

I
I

aDiasumsikan

SUMBER: Bank Indonesia, Financiat Statistics

membaya"r jumlah pajak yang secara hukum
harus mereka tanggung.

Bagian per-tama menyajikan perkiraan po_
tensi pajak legal dan vang terlaksana bagi pa_jak non-minyak yang utama untuk tahun
anggaran 1968/70 dan l974l7b. Bagian
kedua membahas faktor-faktor pokok liang
menyebabkan kekurangan pem:lsukan nyat;
yang terkumpul, bagian ketiga menyajikan
beberapa bukti mengenai hubungan antara
tarif pajak dan hasil pajak. Bagian terakhir
membahas beberapa sikap dan prosedur yarg
menerangkan bagaimana dan mengapa sistem
perpajakan Indonesia dilaksanakan seperti
yang selarna ini berlangsung.2

Pemasukan pujrk yang potensial
dan vang terlaksana

Perkiraan mengenai potensi pajak pemasuk-
an yang legal, temtama dari pajak penclapat_
an dan pajak kekavaan khususnya, sulit cli'lak_
sanakan di Indonesia. Di satu pihak, stmktur

2 Artikel ini menyimpulkan penemuan-penemu-
an dalam disertasi Fh.D. penulis, yang ditcrbitkan di
bawah judul Steuersystern Indonesin (Weltforum
Verlag, Muenchen 197g, halaman 823), yang kemu-
dian akan disebut di sini sebagai Ma in Stuai. ni di_
dasarkan pada riset lapangan yang telah dimungkin_
kan oleh stan) grant dari l/olkswagen Foundition
(1969/71), atas dasar pengalaman yang diperoleh
sebagai konsultan mengenai berbagai p-y.i di t.,-
donesia selama lg72l74 dan selama masa sebagai

pajak legal iidalah sama rumit dan majunya
dengan yang di banyak negara maju, sehing_
ga menimbulkan banyak kelemahan legal,
di pihak lain, data mengenai pendapatan dan
pembagiannya langka dan tak dapat diandal-
kan. Banyak yang harus dilakukan dengan
perkiraan belaka. Maka angka-angka yzmg
ditampilkan di sini terutama hanya diguna-
kan untuk menunjukkan perbandingun U"-
samya saja. (Hal ini juga mungkin menjadi
alasan tentang mengapa angka-angka yang
paling baru diambil dari tahun tg7+17{.
Tiada bukti yang menunjukkan bahwa sc-
menjak itu situasinya telah berubah).
Tabel 2 memperlihatkan perkira:rn potensi

pajak legal bersama-sama dengan pemasukan
pajak yang terlaksana dari pajak non-minyak
yang utama di tahun 1969170 darr L974lZb.
Perkiraan potensi pajak legal dari pajak pen_
dapatan perorangan dan perusahaan diambil
dari perhitungan resmi pendapatan nasional
atas berbagai asumsi mcngenai distribusi pen-
dapatan antara keluarga dengan perusahaan
dan antara tiap sepuluh kelompok keluarga,
dan dengan memperhitungkan hasil perkiia-
an atas pendapatan yang dapat ditarik pajak
dengan tarif pajak yang berlaku riup tah,.rn
setelah .memperhitungka:-r pula keringanan
dan pembebasan pajak. perhitungan untuk
asisten riset pada lnternational Tax program, Har-
vard Lau' School. Ter.jemahan dalam bah-asa Inggris
maupun bahasa Indonesia atas Matn Stu.d.t seiang
dipersiapkan.

I
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TABEL 2: Pemanfaalanpotensi pajak' pajak non-minyak utama, (1969/7 o-1g74175 (Rp' milvar)

To

19741 75

Potensial Terlaksa'
na

yang

19691 70

Potensial Terlaksa-
na.

Paiak Pendapatan 1ai t"* minYak)
189,4
209,7

3,9

t73,3
68,5

141,,2

336,2
28,9
42,8

72,1
15,6

0,1
1 5;o
32,1
1 5,9
j t 't

7,4
8,6

6

-t

9
L1

11

l7
26
20

265,2
374,0

5'l
260,1
215,9
303,5
512,5
102,5
119,0

43,3
91,2

0,5
84,9
74,4
68,9

160,6
70,3
15,0

l4

7o

16

,J

Perorangan
Perusahaana

Pajak KekaYaan

Pajak Penjualan dalam negeri

Cukai
Pajak Penjualan imPor

Bea Cukai untuk imPor

Pajak eksPor

Pajak Tanah IPeda

34
23
31
68
20

2.156,4 609,1 28
1.193,9

2.718,0
43,9

164,6 14

T
Jumlah 10.708,0

20,1

a Di luar MPo
SUMBER: Potensial: Main Stud,y,Tabel 11, A 25; Terlaksana: Bank |ndones\a, Finoncial Statistics.

berbagai pajak tak-lanC:1ng s:ruPa 1i-ll:,1
dicapai dengan mempcrhitungkan tarlt P.aJaK

il*ri*a" b"asis pajat yang tepat.yang diper-
'fi?rfl" 

atas dasir data resmi mengenat

;;; .ettoral dalam GDP dan fratistik

;;i-;;g Produksi dan harga kom<'diti

y"*g aipu;uftT imisalnya tembakau)' eksPor'

i*r""., drn s"baguinYa'3"fiui 
p.au*a y*ang harus dicatat ialah per-

u"*ilig* yang keterlaluan tingginya dari

;;;";J puiut. t'gui terhadap GDP di tahun

i;;;;t';;u dJ"g* 44 Persen':il*, ti'1l

pajak di rahun 1969/70 tlg'o.:ti""]',1"1'
,ir',ggir-tyu dan tidak mungkin .d''OtTi:T:
puil ,rtl"" lg74l7b porsi pajak sepertl yang

rlioerlihatkan di'fabel itu telah hrmn sa.IrlPll

;;;;.;. Bahkan ini Pun masih meruPakan

*g'ku yu.rg cukup tinggi untuk suatu negara

,.i-n-U"rt.mbang yang rakyatnya berpeng-

hasilai rendah, dan ini juga pemyataar yang

i"tf"f" direndahkan, sebab GDP juga menca-

luo 
-o.,-rgnutiian 

minyak bumi ya:rg sangat

-"nir'rekut pada tahun itu semenlara pernl;

*";;;;;nsi Pajak tidak mencakuP Pajak

minvak bumi'
;; [;;" vang pating menyolok ialah rata-

.uir rirrgt ,t perianfaatan yangluarbiasa ren-

Jrft "art 
pajak dan sebagian besar masrng-

3 Untuk perincian tentang pethitungan yang

.ri*it lrrl, p.rnbutu diharap melihat p"alY!! S'"

;;,;;; n2-r32 dan rabel A 14' A 18-25'

masing pajak, parla tahun 1969/70' A:rgka-

^*i""t[."'].nt"'*i'''ku,-, 
bahwa porsi dari

n'.l".ti o^lrk legal 1'ang terlaksana hanya

seclikit di atas 5 persen untuk pajak pen{a^-

;;;;; p;;";;c'l 9* Perusahaan' lelitar 
t!

p"r..r, unnrt' Pajaf Penjt'alan dan 
'1f:::

untuk keselunrha-nnya' Hanya penerlmaan

dari cukai yang mendekati setcngah dan

i",.rti r.eri. puau tahun 197*/75 keadaan-

lr. t.f*. ban;ak membaik' Tingkat .pe-

"i*lr^i", 
keseluruhannya berlipat d:i'

meniadi 28 pcrsen, dan kccuali untuk PaJaK

;.;;; r;g kecil itu' tingkat untuk keba-

r;rrk; poiuk-*u'ing-masing mende ka.ti ang-

;-t;;. 'iensxu tinggi pajak ekspor disebab-

f.r*- "f.n fuXtu Uun*u akibat harga-harga

;';* ;*; tak terduga tlqginva; lajak
tl"'* ".1"r^r 

hampir dua kali lipat dari per-

ffi;";';"*'u.' dulu* iahun itu)' TetaPi

,i"-[r. pu]It p""aupatan peror'angan masih

n*r, iU 
"P.,,t'; 

dengan kata lain' secara

Lotet tif paia wajib pajak pendapalal Pc,r:-

rangan hanya memba)'ar sePerenam Jumlan

pdif. y*g menurut hukum seharusnya me-

reka baYar.

Selisih dalam PerPajakan
Dapat diajukan tiga alasan utama 

,*-"llg1-

"rl..rr, 
*"^yott.,f potensi pajak legal di

irrao.r"riu kurang dimanfaatkan' Yang perta-

I

GDP

Jumlah sebagai % GDP
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ma, scperti halnya telah kita catat, ialah ka-
rena beberapa pajak tertentu terlalu tinggi.
Tanggungan pajak legal dapat saja terlzJu be-
rat untuk dilaksanakan sckalipun oleh ad-
.ministrasi peipajakan yang efisien. Kedua,
aparatur perpajakan mempunyai bcberapa
kelemzrhan utarrra, kesulitan dalam mcncmu-
kan wajib pajak, dalam memperoieh dan
membuktikan penghasilan, dalam membuat
penilaian _v:urg benar dan dzLlam mengumpul-
kzm penuh seluruh jumlah yang harus ditra-
yarkan. Untuk sebagian, kesulitan ini men-
cerminkan tingkat yang pada unrumnva ren-
dah daiam efisiensi pengel<-ilaiur dan peiaksa-
naar, hukum, yang cukup izzim di negara-
negara sedang berkembang. Ketiga kesadaran

, perpajak;ur ad:rlah rcndJh, sering sampai ta-
raf perlawanzLn aktif dari pihak wajib pajak,
ha.l mana mencetminkan bebzrr pajak legal
"yang dirasakzur terlzLlu besar dan sering tak
adil, serta sikap masvarakat yang tidak selzllu
mendorong orang untuk taat membayar
pajak.

Sementara ketiga faktor umum itu jelas me-
mainkan peranan d;rlam lingkaran setan yang
menimbulkan sistem perpajakan yzmg tidak
efisien, usaha-uszLha untuk memperbaikinya
harus didasarkan pada analisa yang lebih cer-
mat tentang sifat dal ukuran dari selisih, ke-
rugian, kebocora.n d:Ln biaya yang diperguna-
kan dzrlam proses perpajakan. Tabel 3 mc-
narnpilkan pandangan umum yang skematis
tentang selisih-seiisih utarla, dengan ilustrasi
angka-angka tentang unsur-unsur yang me-
ngaitkan suatu sumber pajak senilai $10.000
dengan pemasukan nyata yang hanya $250
saja. Meskipun angka-angka iai hanya berla-
ku sebagai ilustrasi, mungkin tidak terlalu
jauh dari situasi sebenarnya di Indonesia.

Di sini kita tidak perlu terlalu memperhati-
kan langkah-iangkah yang mendahuiui po-
tcnsi pajak legal. Langkah{angkah iru seba-
gian besar tak dapat dihindarkan karena
alasan-alasan teknis atau ekonomis. Seba-
giannya sudzLh ada sendiri atas dasar kebijak-
sanaan sosial, sementara selisih yang diaki-
batkan oleh penghindaran pajak mungKin
terlalu tak tampak untuk dapat diukur,
apalagi dihapuskan. Jika kita mulai dengan
potcnsi pajak legal sebesar $1.000, lebih dari
setengah potensi pemasukan akan hilang
lewat lubang-h.rbzrrg da.lam penetapan besar-
nya pajak, yaitu kegagalan untuk menemu-

kan, membuktikan dan mcnilai semua pem-
ba,var pajak potensial serta pendapatan yang
dapat dikenai pajak. Lebih scparuh dari sisa-
nya hilang lewat lubeurg{ubang pemungutan,
termasuk biaya administratif dan kerugian
inflasi al<ibat pembayaran yang terlamtrat.
Yang trnggal $250 dalam pemasukan yang
terlaksana, mewakili h'anya 25 persen dari
potensi pajak legal atau 2,5 persen dari sum-
ber pajak. Dari segi sosial, mungkin tepat un-
tuk juga memperhitungkan biaya ketaatan
bayar pajak kepada wajib pajak, seperti mi
salnya upah untuk konsulen pajak dan wak-
tu yang dihabiskan untuk mengisi dan me.

ngembalikzrr formulir pajak dan berunding
dengan penagih pajak.

Kekurangan pernbayaran pajak
Samasekali tidaklah semua "wajib" pajak

atau subyek pajak merupalian pembayar
pajak. Dalam istilah teknis Indonesia, biasa
dibedakan antara pembayar pajak "potensi-
al" yaitu setiap orang yang menurut hukum
n,ajib membayar pajak, pembayar pajak "ter-
daftar" yaitu orang-orang yang tercantum
dalam daftar tetapi dengan berbagai alasan
dianggap tidak aktif oleh para pejabat pajak,
dan pembayar pajak "efektif" yaitu orang-
orzmg yang kad;mg-kadang membayar seba-
gian meskipun belum tentu seluruh kewajib-
an pajak mereka. Tabel 4 memberika:r seke-
dar gambaran mengenai jumlah dalam ber-
bagai kategori untuk masing-masing pajak
utama pada tahun-tahun 197 1 dn 197 417 5.

Meskipun dalam ukuran uang pendapatan
per kapita hampir jadi dua kali lipat selama
L97 l-75, nampaknya sedikit saja pengaruh-
nya pada liputan pembayar pajak. Jumlah
pembayzr pajak pendapatan yang terdaftar
meningkat sedikit, tetapi jumlah pembayar
pajak efektif tetap mandek. Untuk Jakarta,
perbandingan a:ntara pembayar pajak penda-
patan yang terdaftar dengzm jumlah pendu-
duk (0,7 persen) melebihi rata-rata nasional
(0,5 persen), tetapi diperbandingkan dengan
pendaftaran mobil dan televisi mencermin-
kan bahwa mesti ada jauh iebih dari 15.000
pembayar pajak pendapata-1-l potensial yang
dicatat sebagai efektif dalam statistik pajak.
Data dalzLm kolom terakhir Tabel 4 menun-
jukkan pemencaran, dan mungkin sekrli
juga ketidakmerataan regional yang luas da-

' Dietrich Lerche, Perpajahan di Indonesia 51
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TABEL 3 : Pajak pendapatan: Kerugian pbmasukan akibat celah pemajakan (ilustrasi penghitungan: $)

Potensi Pajak Celah

A. Sumber Pajak HiPitetis

1. Total pendapatan $10'000 pada sukubunga

25 Persen
2. Pendapatan hasil pasar (di luar sektor sub-

sistensi)
3. Kebijaksanaan PerPajakan

. a. Pembebasan
b. Lainlain keringanan, pengurangan' dan

sebagainYa'
"Potensi Paiak Yang "ideal"

B. Celah Penghindarap Paiak (lubang hukum)

1. Celah yang"'dari dalam" (dibia"rkan) seper-

ti hak istimewa pajak, dan sebagainya'

2. Cacat legal dan teknis (penafsiran' dan se-

bagainYa.
3. Penghindaran pajak yang ekstrim (peratur-

an yang tak memadai, dan sebagainya'

Potensi Pdiak Legal

C. Celah Penilaian Palak (petghndaran melawan

hukum)
1. wajib pajak tidak terdaftar (penghindaran

penuh)
2. Pendapatan yang d4pat dikenakan pajak

taPi tidak ketahuan

3. KomPromi Pajak
Po tensi Pemungunn Paiak

D. Celah Pemungutan Paiak

l. Pemungutan sebagian dari kewajiban yang

dinilai
2. Kerugian inflasi dari tunggakan

3. BiaYa administasi Pajak
Penerimaan Paiak Bersih Yang

Terlaksana

sebagai % dari Potensi Pajak legal

sebagai % sumber Pajak

2.500

2.000

1.500

1.000

250

- 500

- 300

- 200

- 300

- 100

- 100

- 200

T

450

- 200

- 150

- 150

-2b
-25

25 persen
2,5 persen

lam status Pembayar Pajak; sementara di be-

berapa daerah hzrrya 20 persen dari Pembayar
pujrt yu.rg terdaftar dicatat sebagai efcktif'

a* ai daerah-daerah lain perbandingan ini

meninggi szrrnPai 80 Persen'

Pada prinsipnya' setiap orang yang wajib

membayar pajak pendapatan menurut hu-

kum, wajib-untuk mendaftar' Dalam prak'

teknya, keharusan membayar paja-k hanya

m"rr!..rri mereka yang dikirimi formulir-

formulir yang tepat oleh pihak yallg berwe-

nang. Aniara 1971 dan 1974 jumlah pemba-

yar pajak PendaPatan yang terdaftu' t'T'
i-i Zio.OOO dan ke 195.000;jumlahpemba-
yar pajak peFdapatan efektif merosot sarnPar

sekita-r 100.000, yaitu kurang dari satu di

antara 1.000 warganegara Indonesia' Juga
menyolok adalah fakta bahwa kurang dari

separuh pembayar pajak perusahTn' yang

t"rduftu. uauUn efektif ; mengherarkan seka-

li,, ini ju ga berlaku bagi perusahaan-Pemsaha-

an negaralebih dari seParLrh di antara Pemsa-

haan demiki:rr tidak membayar pajak mere-

ka.
Dalam Tabel 5 diberikan perincian tentang

pembayar pajak pendapatan yang terdaftar

dan efektilberdasarkan sektor industri pada

tahun 1971. Mungkin tidaklah mengheran-

kan bahwa hanya 20 Persen dari pembayar

pajak pendapatan yang terdaftar di bidang

pertanian'adalah efektif, tetapi memang ma-

I
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TABEL 4: Pembayar pajak potensial, terdaftar dar efekrif
('ooo)

197 1

(1)
Terdaftar

(2)
E.fektif

(3) (4)
Poten- Tertlaftar

sial

No. % dari (3) No.

197 4/ 75

(s) (6)
Efektif Pemencaran

tn/o

No. .\'o. dari (1)

(10 kota)
%

dai (4) Min. - Maks.
%%

Pajak Pendapatan
Pribadi
Pajak Upah
Perusahaan

Swasta
Negara

MPO
Pajak Kekayaan
Pajak Penjualan
Pajak Tanah Ipeda

228
400

(26,2)
( 0,8)

32
8

45
22.000

112 49 3.600
1.600

252 136,0 50
384,0 60

l5
30

75

85640
t2

(1 0)
(0,3)
t3
,

35
13.200

43
(3e)
(44)
42
,a
78

60

45

130 78 101,4 30
t5
60

40
30
l0
60
30

SUMBER;Marn S/zrd1,, Tabel 17.

sih dibutuhkan penjelasan mengapa proporsi_
nya hanya lima persen dalum p"rb.,rian,
Pihak berwenang menganggap bzrhvva

, penyebab kekurangin pcmbayar pajak ini
adalah perubahan alamat, perusiihaa;-peru-
sahaan yang timbul-renggelam, dan lain_lain
faktor sejenis itu. penjelasan ini tidak memu-
askan. Dalam usaha-usaha,,ekstensivikasi,,
khusus, pendaftaran pembayar pajak mung_
kin tiba-tiba muncul, tetapi arah_gejalany"a
dalam keseluruhan teiap mandek. B*ahwa ba_
gaimanapun juga tingkat pemanfaatan naik,
mengandung ;rti bahwa suatu proporsi kecil
pembavar pajak potensial memikul beban
pemungutan yang lebih cfektif.
Jyrnlal yang paling besar dari pembayar

pajak terdaftar, dengan tingkat .f"ktivitu,
vang cukup tinggi, diperlihatkem oleh pajak

la1ah IReda, dengan 22 jrrta p"*truyu. pr-
jak. Falsafah di balik ini ialah bahwa setiap
warga harus menyurnbangkan sesuatu kepa_
da dompet rakyat. I'akta bahwa, datam ial
pajak tanah pcdesaan, banyak beban y.ang
harus ditanggung oleh orang-orang yang hi_
dup di bawah garis kemiskinan dan bJhwo
pe.mungutan sering tidak meliputi biaya ad_
ministrasi, biasanya trdak dilihit.

Selisih pemungutan pajak dan
biayanya

Dzrlam telaah-telaah yang lebih dahulu me-

TABEL 5: Pembayar pajak penclapatan menurut
sektor industri, 1971.

Pribadi

Terdaftar Efekttf

Pe.rusahaan

TerdaJ'tar Efektif
Pertanian
Pertambang-
an
Industri
Pembangun-
an
Perbankan
Perdagangan

Asing
Domestik

Pengangkut-
ZN

3.8 83 19 495 50

J-f

25.145

1.294
l9

40
37.951

18.009
27 "476
14.524

30
4.665

3.238
587

4.374
9.591

qq

45

63
5l

2r
5

53
59

39
66

5t

JI

Jasa
Lain-lain

Jumtah

36
48
60

1.918
2.512

675

43
48
40

228.3L4 49 28.085 43

SUMBER: tulain Study, Tabel A35.

ngenai prestasi perpajakan Indonesia, diung_
kapkan bahwa dalam tahun-tahun 1950_;
_h*yu separuh dari yang sudah ditetapkar-r,
benar-benar terpungut, dan bzrhwa di tahun_
tahun 1960-an porsi ini merosor sampai di
bawah 15 persen untuk pajak pendapatun.o
Pada tahun-tahun pertama 197O-an, rasio
pemasukan hanya sedikit lebih ,baik. Untuk
+ D. Dris, "Perpajakan di Indonesia,,. Ekonomi

dan Kruangan Ind,onesia, Agusrur 196g, hala_
man 408.

100
60
40
80
90
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Tunggakan Pajak Biaya Pemungutan

(1) (2)
Pajak yang Tunggakan
Dipungut

(4) (5) (6)
Pemencar- Paiak Yang BiaYa ad-

an Ratto DiPungut ministrasi
Kole ktif
(10 kota
utama)

(%) (nP b) (RP b)

(3) (7)
(6)

(7)

(2)

{1)

(Rp b) @p a) (%) (%)

Pajak Pendapatan
Pribadi
Perusahaan

Swasta
Negara

Pajak Penjualan
Ipeda (|akarta)

Jumlah

5,86 7,83 r34 30-50 7,9 1,1.8 15

5,+ L

18,61
9' q9

27

t7
16

96
28
t4
30

8,5

2r,9
J O,J

15,2

0,85
o,22
o,72
1,5 0

5,
5,
J,

30-50
80-90
60-80
2 0-80

10
1

2

2Aa

5t 40 50-70 89,8 4,4752,80 21,37

a Termasuk 10 persen komisi (upah pemungutan)

SUMBER: Main StudY, Tabel 18'23.

dalam penetapan' masalahnya beralih pada

soal memungut kewajiban bayar pajak. Biaya

administrasi yang tinggi (20 persen) disebab-

kan untuk sebagiannya oleh komisi Pemu-
ngutan sebesar 10 persen, Di Jakarta, di ma-

na lebih dari 600.000 pembayar pajak ter-

daftar pada daftar pajak komputer untuk
Ipeda/lreda di tahun 1972, sepertiganya di-

nilai kurang dari $1,00, yaitu iumlah yang

bzrhkan tidak cukup untuk menutuP ongkos

pemungutan.
Dibzu-r<lingkan dengan lain-lain negara se-

dang bcrkernbang yang memPunyai tingkat
perlghasiian per kapita yang serupa' nampak-
nya lndonesia mempunyai selisih perpajakan
jauh di atas rata-rata.s Me skipun d:riam dasa-

\& a rsa te rakhir p erb aikan-p erb aikan telah me-

ngurangi sebagian dari sclisih ini, masih jauh
jalannya untuk mencapai sistem perpajakan
rnodercn yang efisien.

Proporsi yang rendah dari pembayar pajak

efektif, vang sesung$ihnya berarti bzr-hwa

semua lainnya menghindari pajak, berarti
kemgian pcndapatan yang langsung dan juga

cenderung akan mempunyai pcnganrh buruk
terhadap kesadaran mcmbajar. Sedikit saja

orang yang akan dengan senang hati meme-

nuhi kewaiibannya itu apabila diketahui
sccara luas bzrhwa Para tetangganya tidak
mendaftarkan dan untuk satu atau lain

5 Untuk tinjauan tentang penghindaran pajak

di negara-negara sedang-berkembang, lihat Main

S tu dy, h alaman 1 64-1 66.

54 Prisma 10, Oktober 1980

TABEL 6: Tunggakan pajak, biaya pemungutan

pajak pendapatan bagi -vang berusaha sendiri

misalnya, dengan tergantung pada daerah

mana, rasio itu berkisar artara 10 dan 40

persen; untuk IPeda' Pemungutan e fektif an-

tara 20 dan 80 persen dari hitungan, tergan-

tung pada jenis hak miliknya. Tabel 6 me-

nunjukkan beberapa keterangan tunggakan

pajak serta biaya pengumpulan. Tunggakan

pajak yang .besar terjadi setiap tahun antara

30 sampai 50 persen dari target vang diten-

tukan, sementara i0-20 Persen mungkin

masih dapat dikumpulkan pada tahun-tahun
berikutnya. Dengan laju inflasi tahunan se-

besar 15 persen atau lebih selama masa itu,
kerugian penghasilan nyata dapat menjadi
'cukup besar. Tidak ada informasi mengenai

kewajiban pajak yang tak dibayar yang scte-

lah beberapa tahun menjadi tak mungkin di-

pungut, kemudian dikeluarkan dari catatan

penghitungan. Tak pernah ada pengampunan

pajak yang secara resmi diumumkan di Indo-

nesia;
Seperti dapat diduga, dari semua petunjuk

dapat dilihat bahwa yang memperlihatkan

selisih paling besar adalah pajak pendapatan

perusahaan &an pero.arrgan. Iniiah penyebab

utama dari kebijaksanaan untuk beralih pada

metoda-metoda penilaian yang tak langsung

seperti MPO. Pajak penjualan memperlihat-
kan rasio prestasi sekita-r 70 persen, tetapi
untuk pajak dari jenis itu hal ini masih harus

dianggap tak mencukupi. Untuk Ipeda, di
mana sedikit saja peluang untuk komprorni
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. alasan dianggap "kebal". Ketidakmampuan Bea Cukai dan Bank Pemerintah) untuk
pihak berwajib Indonesia, baik oleh alasan mengadakan pencekan silang. Pajak perusa-
administratif maupun politis, untuk memin- haan dan pajak penjualanyangdapat dibayar-
ta pertanggungiawaban semua atau sebagian kan oleh perusahaan yang sama misalnya,
besar pembayar pajak potensial, nampaknya dapat dinilai oleh bermacam kantor dengan

.merupakan sebab yang paling gawat dari bahan acuanyangberlain-lainan.
penghindaran pajak. c. Kecuali dalam hal MPO. belum ada cara

yang digunzrkan guna mendorong pembayar

Kekuransan informasi tentans da- l1i1l^:::*:'l.t^il.*'::11,".:*"'j,::"'*,partner-partner uszLha mereka. Seringkali
ta perPajakan. penghindaram pajak diatur oleh kelompok-

Kebanyakan ahli tentang pajak menganggap kelompok besar atau dalam proses berantai.
masaLlah menemukan dan membuktikan ke- d. rPencekan di tempat atau survai sampel
r,r'ajiban pajak sebagai bagian pzrling sulit dari oleh pejabat-pejabat lebih tinggi jarang terja-
proses perpajakan. Teknik penetapan yang di. Kunjungan ke kantor-kantor pajak setem-
maju, variasi pengecekan silang, tim penyeli- pat sering hanya mempunyai sifat upacara
dikem yang mahal, komputer., dan bahkan dan pertemuannya hanya berkisar pada soal-
lotere (seperti halnya untuk pajak penjualan soal administiasi atau target.
di Columbia) digunakan untuk n:ernbatasi e. Risiko membuat malu orang-orang wa-
penghindaran pajak, untuk menarik kete- jib pajak yang "kebal" membatasi penycli-
rangan dari para pembayar pajak atau men- clikan iuas dan terbuka mengenai masalah
dorong partner para pengusaha untuk me- pajak.
ngungkapkan bukti-bukti. N{akin rendah
tingkat -lingkat standar akuntasi, tingkat ma- r- ... r r .t . r

najemen catatan bisnis dan ti,',gkut k1t..g-- r aru oan nasll PaJak
tungan pada persetujuan tertulis, makin be- Dengan membandingkan perubahan-per-
sar pula kesulitan bagi pemungut pajak un- ubahan relatif dalam tarif dan hasil pajak,
tuk mengalahkan si pembayar pajak dalam dapat diperoleh keterangan lebih jauh me-
permainan menghindari pajak. Aparatur pa- ngenai operasi ,sistem perpajakan. Dengan
jak Indonesia, kecuali yang menyangkut se- menggunakan pajak pendapatan, pajak pen-
gelintir pemsahaan besar dengan pembukuan jualan dan Ipeda (Jakarta) sebagai contoh,
yarrg dapat dipercaya, nampaknya telah me- jelaslah bahwa selama masa 1969 170-19741
nverah terhadap apa yang nampaknya meru- 75 faktor-faktor ekonomi, kenaikan harga
pakan masalah tak terpecahkan dalam men- maupun kenaikan dzLlam hasil, perputaran
dapatkan informasi yang berarti, dan juga dan harta yang nyata, menaikkan dasar pajak
sudah putusasa mengenai penilaian terhadap untuk ketiga pajak itu. Di pihak lain, tarif
individu di berbagai kescmpatan. Informasi pajak yang lebih rendah dan pembebasan pa-

mengenai pembayar pajak patng banyak jak yang lebih besar, yang diijinkan oleh
berfungsi sebagai landasan bagi kompromi perubaharl dzrlam legislasi pajak selama masa

pajak hasil tawar-menawar. itu,6 mengurangi dengan cukup banyak tadf
Banyak masalah yang menghambat sistem pajak rata-rata untuk pajak pendapatan dan

informasiperpajakzrr di Indonesia: pajak penjualan, sementara, tarif rata-rata
a. Hanya sekitar seperempat dari 10.000 untuk Iperia di Jakarta meningkat. Tabel 7

petugas pajak ditugaskan untuk mencek in- menyimpulkan perubahan-perubahan dalam
'formasi pajak di tempat. Kebanyakan dari tarif pajak nominal rara-rata untuk ketiga
petugas Dinas Luar memiliki kualifikasi yang pajak itu.
rendah untuk kerja ini. Sedikit tenaga akun-
tan yang memenuhi syarat itu terutama me- 6 Antara 1969170 dan 1974175, selamamasadi

musatkan perhatian pada perusahaan asing mana^pendapatan keluarga tata-rata mehingkat de-

dan lain-lain perusahaan besar. 
'' tgutt 65 persen' batas pembebasan pajak pendapatan

b. ridak ada koordinasi 1,ang cukup di :,1:*r:;il?T"t'.ffiI;,:r:ftn:Tl-,Tilli;
antara berbagai dinas perpajakan maupun tarif pajak dikurangi dari 20-60 persen menJadi 10-

'dengan jawatan pe merintah lainya (misalnya 50 persen.
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TABE L 7 : Tarif pajak legal rata-rata nominal, 1969-
1975.

terlaksana, sementara'ia akan mengharapkall
kenaikan yang tak wajar untuk Ipeda. D:rlam
GambeLr I, di mana tarif pajak diukur pada
sumbu horisontal dan pemasukan yang ter-
laksana pada sumbu vertikal, hanya kurva
Ipeda yang mendapat bentuk yiurg sudah

diharapkan. Baik pemasukan dari pajak pen-
dapatan maupun pajak penjualan meningkat
dengan jarih lebih pesat meskipun dengan
adartya pengurangan tarif pajak, dibanding
dengan apa yang akan dapat diterangkan de-

ngan peningkatan dalam dasar pajak. (Untuk
pajak pcndapatan, penyesuaizrn uirtuk inflasi
menghasilkan kurva vang lebih datar meski-
pun masih menaik). Penyebabnya mungkin
pelaksanaan pemajakan yang lebih baik.
Sejak 1975 struktur pajak legal sudah cu-

kup stabil. Analisa ini tidak berlaku sampai
sesudah L974175, tctapi nampaknya beban
pajak legal, terutama urrtuk pajak pendapat-
an dan pcnjualan, sudah lebihjauh lagi diku-
rangi sementara pemasukan pajak terus saja
menaniak, meskipun pada laju yang jauh

25 TARIF PAJAK
% (a) (b)

.196917 0
xt972l3
)197415(0,75c

1969-1972
Vo

1972/73 1 974/ 75

Pajak Pen-

dapatan Pri-
badi
Pajak Pen-
jualana
Pajak T'anah
lpeda (akar-

,f)t)

t5,7

20,00

0,15

tt,2

12,00

0,40

10,8

10,00

o,70

t

a Untuk perputaran yang dapat dikenai pajak.
b Untrk nilai modal yang telah dihitung
SUMBER: Main Study, halaman f 52-155.

Bahkan pun dengan memperhitungkan ke-
naikrn da"lam dasar pajak, pengurangan yang
cukup besar dalam tarif pajak rata-rata untuk
pajak pendapatan dan pajak penjualan akan
membuat orang mengharapkan kemesorotan
yang cukup drastis dalam pemasukan yemg

GA.MBAR I: Tarif pajak dan pemasukan pajak

PEMASUKAN PAJAK
( Milyar rupiah )

300

200

r00
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6
?q-

I
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30

20

5 10
(0,15) (0,30)

15
( ,4b)

20
(0,60)

(a) Pajak pendapatan: potensi pajak legal d,alam To

terhadap GDP.
(b) Pajak penjualan; tarif pajak rata-rata atas perpu-

taran.
(c) Ipeda: tarif pajak rata-rata atas nilai modal yang

dihitung.

SUMBER: Main Stud.y, Gambar 23.



lcbih lamban daripada di awal tahun-tahun
1970-an; bahkan untuk beberapa pajak tcr-
jadi pcnurunan d;rlarn bentuk nyata.

Aspek kemerataan

Efisiensidari sistem peryajakan tidak dapat
dinilai h:urya dalam,arti masuk atau hilang-
nya pemasukan dan biaya pemungutan bela-
ka. Lainl ain tuju::m kcbijaks;urzurn. ekonomi
dan s<-,sial juga relevan. Di sini kita akan
membatasi diri pada pcrtimbangan singkat
atas , sebagian dari aspck kcmerataanny.r,
efek sistcm pajak tcrhadap pembagiaur pcn-
dapatan dan kekayaan. Tidak akan dapat
diusahakan suatu analisa kejadian yang me-
nycluruh yang harus melibatkan ef'ck-efek
t,perasi kcuangan publik kcseluruhannya ter-
hadap scgi pengeluar:rn mauprrn pcmasukan,
Te tapi dipat saja ditarik bcberapa kcsimpul-
an umum.

Pajak pendapatan per()rangan, pajak pcmi-
likan d:rn kckayaan, biasa:rya dizurggap se-

bagai sarana paling baik untuk meny'cmpur-
nakan pemerataan pendapatan. I)i Indonesia
pajak pendapatan peror:rngan, vang me liputi
kttrar:g dari 5 perscn dari pcmasukan pa-
jak tcrtal serta knrang dari 1 persen dariGDP,
terlalu kccil untuk dapat mengubah pola
pcmcrataan pendapatan sec;rra berarti. Bah-
kan kalau sudirh ditambahi dcngan hasil pc-
mungutan MPO pun, keadaannva tidak akan
b:rnyak berub;rh. Berhubung hanya 0,001
pcrsen dari pcnduduk mcmbavar lcbih dari
$50 pcr bulan pa.jak pcndaparan di tirhun
1972, maka e{'ek progresif apa pun dalam
kurun pcndapatan ):ang tcrlinggi mungkin
sekali akan lebih daripada sekedar mengim-
bangi cfe k rc,gresif dalam lain-lain bagian dari
sistem perpajakan. Saiah satu sumber yang
pzrling mcnyolok dari ketidakadilan vertikzrl
dalam sistcm perpajakan Itdoncsia adalah
kelemahan pajak tanah di kota.? Paiak kcka-
yaan pada umumnvir brgitu keciln,va sching-
ga tidak pun,va arti apa-apa dalam efcknya.
llfck bcrsih dari pajak-paiak rak langsung
mungkin sekali juga regrcsif, bahkan sckali-
purl sud:rh dipcrhitungkan subsidi bcras dan
min.vak tanah.

7 D. l,ex'hc, "'fhe Revenue Potential of thc
l,and'fax for tlrban l"inance in Indonesia" dalam

.fohn Wong (ed.), 7tc Citi<:s o.f ,4sia. Singapura:
Singapore Univcrsit,v Prcss, 1976.
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8 Kebanyakan pejabat pajak yakin bahu.a pe,
mungutan pajak di negara-negara industri bekcrja
secara hampir otomatis dan mcngharapkan penasc.
hat asing unluk mcnghasilkan suatu rumus ral:asia
untuk mcmperkenalkan teknologi perpajakan yang
baru di Indoncsia. Mereka hampir tak percaya bah-
s,a tanpa sanksi dan pengawasan, suatu ,'situasi

Indonesi3" dalam u,aktu dekat sckali juga akan ter-
.jadi di negara-ncgara llarat...

Yang tak kurang penting dari kegagalan sis-

tem pajak untuk herbuat sesuatu Srna mem-
perbaiki kemerataan vertikal, adalah tabiat-
nya .vang sangat tidak adil di dzrlam arti ho-
risontalnva_yaitu perlakuan adil atas orang-
orang dcngan kapasitas pajak yang sama.
Perbedaan tarif yang lebar antara daerah-
daerah dan antara scktor-sektor,.iurang yang
lcbar ant:rra rari{ yang legal dan yang efektif
terbuktinya adanya penghindaran pajak seca .

ra bcsar-bcsaran, kesemuan.va ini menrrnjuk-
kan ketidakadilan yang ekstrim dalam peni-
laian dan pemungutan pajak.

Sikap dan prosedur
Seiauh ini dalam tulisan ini kami telzrh ber-

usaha mengukur prestasi sistem perpajakan
Indonesia, dal:Lm :uti elisiensi dan kemerata-
an (sccara jauh lcbih tcrgesa-gcsa). Nlungkin
akan bcrmanl'aat untuk mengatakan dalam
bagian tcrakhir ini sesuattr tcntang sikap dan
prosedur, untuk mencoba rnencrangkan ba-
gaimana dan mengapa sistcm ini beker.ja'se-
bagaimana dilakukannya selama ini.

Kesadaran Pcrpajahan. Scbagizu.r besar dari
pctugas pajak pada semua tingkat, dalam
\^'zrwancara-rtr?r\{:an('ara mcmbcrikan scbagai
alasan utama tidak cfisicnnya sistcm pcrpajak-
an Indonesia izrlah apa yang mcrcka namakan
tidak adanya "kcsadaran pcrpajakzur" di ka-
langan rakvat Indonesi:r.8 Penghindaran pa-
jak, mcskipun dircmchkan oieh kebanyakan
pcjabat, pada umumnva diakui bcrkisar anta-
ra 50 dan 80 pcrscn dari pemasukan pajak
yimg tedaksana.

Kesadaran pcrpajakan 'n"ang rendah, pada
gilirannya ditimpakan olch kebanl,akan pcja-
bat pada kr.rrangnl,a pendidikan, perilaku
irasiernal para pembayar pajak, atau pada
warisan kolonial. Sedikit saja nampaknya
vang mcmp('rhatikan bukti hahna justcru
pembayar pajak vang rasionallah )'ang me ng-
hindari pajak kccuzrli ap.rbila pcnghematan
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dari tidak bayar pajak dikalahkan oleh biaya
sanlci-sanksi moneter ataupun non-moneter.

Juga tidak segera mereka sadari bahwa kesa-

daran perpajakan itu iendiri untuk sebagian-

nya merupakan fungsi sistem hukum dan

administrasi pcrpajakan.
Kita menduga bahwa masaLlah kesadaran

perpajakan yang rendah berakar untuk seba-

gian pada norma sosial dan pola kultural dari

masyarakat Indonesia. Sebagaimana dalam

kebanyakan negara sedang-berkembang, rak-
yat Indonesia sudah lama menerima tawar-
'menawar, komi.si, kesabaran dan kesediaan

untuk menutuP mata terhadap peraturan-
peraturan, sebagai unsur-unsur wajar dalam

bisnis dan kehidupan. Hasrat untuk meng-

hindari perselisihan membawa orang ke ta-
\^,ar-menawar dan kompromi, di bidang per-
pajakan sarna saja dengan di bidang-bidang
lain.
Kompromi Perpajakan. Aturan yang tegas

dan desakan sepihak dianggap kasar, dapat
menyinggung perasaan dari "kebiasaan akan
perhatian yang besar terhadap status, tata-
krama yamg.halus dan berlebihan".e "Baik
pejabat tinggi maupun yang rendah pada
umumnya enggan memasuki" situasi pcrseli-
sihan yang mungkin timbul. Ia hanva mem-
berikan pcrintah dan jarang mencoba cam-

purtangan ataupun mengawasi dengan ketat
pelaksanaannya. Pola perilaku ini sebaliknya
juga memberikan kepada baw'ahannya ukur-
an kebebasannya sendiri dari sengketa ter-

buka yang mungkin timbul."lo
Norma-norma sosial demikian mungkin ti-

dak konsistcn dengan pcrsyaratan suatu sis-
tem perpajakan moderen dan rasional sePerti
yang dilakukan dalam nega.ra-negara Barat.
Petr.rgas paj ak. Indonesia tidak ingin diamggap

sebagai orang luar. Yang menjadi motivasi
untuk tawar-rnenaw'ar pajak tidaklah selalu

suapan dan hadiah pribadi. Kcbanyakan
pejabat tidak ingin menanyai atau mencek

seseorang yang kedudukan sosizrlnya lebih
tl-rggi. Semua yang berada di dalam sudah

tahu aturannya. Orang luar, scperti non-pri-
bumi dan orang asing, tidak akan turut me-

nikmati keuntungan mauPun kewajibannya.

9 Theod<.rre Smirh, '7 'fentatiue Report.Con:
c e min g In d,one s ia's A dminis tr a tia e Sy s te m", J akar -

ta, 1978, halaman 20.
10 Theodore Smith, 7hz Ind,onesian Bureaucra'

q', Stability, Change and Productitity.

Sistem kompromi berarti memilih jalan yang
p aling sedikit tentangannya-

Sepintas lalu, sistem ini nampaknya ber-
fungsi dengam cukup baik dalam arti fiskal.
lni sederhana. Tidak dibutuhkan sarana ma-

hal untuk melaksanakan mirupun menyeli-
dikinva. Para pembayar pajak bahagia karena

mereka bisa menghemat dari kewajiban ba-

yar pajak legal yang tidak dilakukan. Petugas

pajak bahagia karena ia telah melakukan

tawar-menawar dengan baik dan mencapai

targetnya dan mungkin juga mendapat sesu-

atu ekstra. Yang rugi, jelas, adalzrh negara

atau warga pada umumnya karena makin

lebar jurangnya makin berat bebannya bagi

mereka yang membayar, dan makin keiil
perrgeluaran publik yang dapat dibiayai.

Mereka yang mencari jalan ke luar dari

lingkaran setan ini cenderung menekankan
pada ketaatan wajib pajak. Tetapi beberapa

syarat minimum tertentu juga harus dipe-'
nuhi oleh komponen-komPonen lain dalam

sistem itu. Dari segi pandangan pembayar
pajak, pengecilan laporan tentang pendapat-
an agaknya dapat dibenarkan, bahkam ka-

dang-kadang diperlukan demi keberlangsung-

an usaha, sebab petugas pajak diperkirakan
akan dengan sendirinya menambahkan 50-

300 persen pada suatu pemungutan baik ini
jujur atau tidak, sebab tarif pajak sering tak
wajar tingginya, karena membayar untuk
satu pajak akan menjurus pada pemungutar
berganda untuk lainrlain pajak dan liarena
si pembayar pajak tentu menganggaP bahwa

saingan-saingannya menghindari pajak. Dari
pihak si petugas pajak, ia lebih menyenangi

kompromi karena ia rnenganggap bahwa se-

mua wajib pajak itu tidak jujur, karena di
berlakukannya hukum dengan penuh adzilzrh

secara obyektif tidak mungkin dan tidak
adil, karena ia enggan memaksakan kekuasa-'

annya dan lebih suka untuk bersikap bijak-
sana, karena ia tidak begitu yakin terhadap

peraturannya dan menganggap penyelidikan
yahg tuntas terlalu merepotkan, dan karena

ia harus.memenuhi target pajaknya.
Seberapa luasnya praktek kompromi me-

nyebar daiam sistem perpajakan Indonesia
nampak dari hal bahwa sanksi-sanksi hukun,
terhadap penghindaran, tidak membayar,.
dan sebagainya, meskipun ada, namun jarang

sekLli diberlakukan. Hampir samasekali tidak
pemah soal pajak diperkirakan di pengadil-



an. Baik pcmba.var pajak maupun pctugas
pajak kedua-duan1,a lebih senzLng dcngan
kompromi daripada pcnyelesaian terbuka di
pcngadilan 1'ang memakan waktu scrta biaya
besar. Berhubung sistemnya tidak mcmerlu-
kan pengadilan pajak, m:rka ia juga membu-
tuhkan sedikit saia konsulcn pajak maupun

akuntan bcrijaz.ah kecuali dzr,lam hatl Pcrusa-
haan-perus:rhaan bcsar. Lagi pula, fungsi kon-
sulen pa.iak sering berupa perantara untuk
mengatur kompromi pajak.

Hukrrm perpajakan di Indoncsia untuk se-

bagian besar rrrasih didasarkan pada ui'rdang-

undang perpajakan Belanda, tcrmasuk yang
menyangkut hukuman untuk pcnipuar pa-

jak, manipulasi surat-sural resmi, kelambatan
bayar, st-,gokan untuk pctugas pajak, dan se-

bagainya. Sanksi nominalnya, dari ukuran
intcrnasional, adalah keras, Misalnya, setiap
()rang yang dengan sengaja mcnyer;ahkan
pemba-varan 1'ang tidak benar atau tidak
lengkap dapat dihukum 3-6 bulan penjara;
jika ia mcrnalsukan dokumen, hukumannya
daat dipcrpanjang sampai dua tahun. Hu-
kuman yang paling berat dibcrikan kcpada
petugrrs pajak yang mcncritna sogokan: 12

tahun penjara. [-akta bzrhwa baik wajib'pajak
maupun petugas pajak tiada seorang pun
yang pcrnah dikurung satu hari pun dalam

penjara, untuk sebagian disebabkan karena
darlam kebanyakan perkara peraturan hukum
menyediakan pilihan untuk denda. Berhu-
bung denda-denda ini jarang sekali disesuai-

kan dengan kenaikan harga, maka denda itu
sudah disusutkan olch inflasi dan menjadi
tidak berarti. Siapa yang tidak akan rnemilih
bayar $10 daripada di pcnjara untuk cnirm

br-rlan? Bahkan, siapa .vang tidak akzm ingin
mcnghindari pajak kalau risikon-va begitu
murah?
Jika kita tidak perrrah dcngar tentang petu-

gas pajak yang dipcnjara, kita dapat mengira
bahwa jumlah besar dapat dipungut dari
denda, tambahan biaya dan bunga untuk
pembayaran lambat. 'Iapi ke nyataannya
iumlah itu begitu tak belartr sehingga tidak
di<:antumkan dalam statistik pcmasukan pe-

merintah. Untuk lpeda di Jakarta pada
tahun 1972, .jumlzrh itu sebanding dcng:rn
0,3 persen dari scluruh hasil pemungutan.
Kebanyakan pembayzLr pajak bahkan lebih
enggan untuk mcmbavarkan de nda dan
daripada mcmbavar hasil penetapan yang le-
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bih baru. Jika pcnarikan baru ini dibayarrkan,
tunggakan dan denda cendcrung akan diba-
terlk:ur. Pada ahhirnya klaim pajak oleh
pcmcrintah harus dilaksanakan dengan cara
menyita pcndapata.n atau harta wajib pajak.
lni memang ada terjadi tctapi dizrnggap tidak
halus dan tidak banyak berhasil.

Sanksi sosizLl juga tidak efektif. Tidak terba-

-vang oleh kebanyakan petug;rs pajak untuk
mengungkapkan di I.,rran-koran in[ormasi
tcntan g pclan ggaran-pelan ggaran p aja k. Salah

satu bentuk pelaksanaan tak-langsung yang

cukup penting ialah dipcrsy.aratkannya pe'
ngeluaran liscnsi atau perizinan (untuk milik,
pcrpindahan, bisnis, dan sebagainya) yang

mernbuktikan bahr.r,'a pemohonnya tclah me-

menuhi kewajibzm pajak pendapatan mau-
pun pajak iain-lainn.va. 'Ini tcrutama mem-
pakiur sanksi potensial yang kuat bagi gc-,-

longan non-pribumi.
Target Pajak. 'Iarget pajak di Indonesia bu-

kanlah sekedar garis pedoman untuk lnera-
mal pcmasukan maupun alat untuk menyu-
sun anggaran belaka. Sifatnya lcbih sepcrti
target politis, yaitu kuota pemasukan tetap
vang harus bisa dikumpulkan oleh aparatur
pajak yang bertanggungiirwab melalui seg;rla

cara yang mungkin.. Maka prestasi yang di
ukur dengan targetnya akan mcndatangkan
sanksi atau hadiah.

Target jarang sekali didasarkan pada data ka-

pasitas pajak untuk kclompok-kelompok ter-
tentu penrbayar pajak, unit-unit daerah atau
administratif; bahkan scdikit saja dasar ilmi-
ah untuf perhitungan pemasukan yang
ob-vektif. Seperti halnya kompromi pajak,
sistem target pun dikuasai oleh peraturan tak
tertulis dan pengumuma+-pengumuman.' I

Sistem ini mcmpunyai tiga lungsi yang ber-
Iain;m. Pertama, uutuk menetapkan ;urgka

minimum tertentu atas pemasukan pajak
yang tak tergantuig pada perubz*ran ekono-
mi yang tak terduga; keduu, untuk menya-
jikan garis pedornan untuk penilaian dan pe-

dingan pajak;'dan kctiga, untuk dijadikan
dasar ukuran guna menilai pekerjaan petugas
pajak dan unit-unit regional maupun fungsio-
nal dari administrasi pajak.

Maka dari .itu target membantu menstabil-
kan pemasukan dan mengurangi ketidak-

1 I Secara rcsmi, adanya target kuota pemasukan
sering disangkal atau dikecil-kecilkan.
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tentran yang hakiki dalam suatu sistem yang Yang menjadi faktor penentu pemasukan

, . ditandai pemanfaatan yang rendah atas po- adalarh target, bukannya tarif pajak; setidak-

. rupai sistem pajak pertanian Eropa abad per- datangkan efek buruk terhadap pengelolaan

tengahan, kecuali Pemungutannya adalah pe- pajak dan ketaatan pajak.
I trgas pemerintah, bukan perusahaan swasta. Tidaklah terlalu jelas bagaimana target

Dalam ha] Ipeda, suatu komisi resmi sebesar dilaksanakan, sebab tidak ada peraturan

.1., 10 persen-untuk dibagikan kepada para pe- maupun kriteria yang tertulis untuk itu. Ti
',. 

tugas Ipeda-sampai sekarang tetap berlaku. dak dinaikkan pangkat atau ditugaskan ke
, S.suai sifatnya, sistem target berlaku dari tempat-tempat "kering" jelas merupakan

bukinlah jumlah sub-target regional yang kepala kantor pajak dan stafhya. Kehilangan

ditumbuhkan dari akarpalingbawah ke atas, muka atau kehilangzm prestise bisa mcnjadi

tetapi lebih ditetapkan dari atas ke unit-unit hukuman sebagai akibat tidak memenuhi tu-

administratif yang lebih rendah. Dengan cara gtr, ymB cukup kuat untuk memotivasi para

begini, target dapat tersaring ke bawah sam- petugas pajak. Faktor pemcnuhan itu mung-

pai masing-masing petugas ataupun bahkan kin mencerminkan target yang tak wajar ren-

pembayar pajak. Bila dinas pajak daerah dahnya, yaitu ketidakmampuan di atas taiget,

misalnya diminta untuk menghasilkan pema- dan bukan prestasi baik di bawah target, mem-

sukan 10 persen lebih banyak, ini mungkin buat pemenuhan target suatu ukuran yang

akan berarti bahwa tiap pemungut harus meragukan; tetapi tidak dapat diragukan lagi

. memasukkan 10 persen lagi, dan ia pada gi- bahwa mutu suatu unit pengelolaan pajak

lirarurya mungkin akan mencoba mengambil lebih besar kemungkinannya untuk dinilai

lagi 10 persen ekstra dari para "langganan" menurut ukuran yanq ini daripada dengan

,yu. "Tetapi dalam batas tertentu target ukuran lain, dalam hubungannya dengan ba-

dapat juga merupakan hasil tawar-menawar tas sampai di mana ia memanfaatkan potensi
. antara para pejabat pajak pusat dengan pajak legal dari daerahnya.

daerah. Pada umumnya target didasarkan

atas data pajak (pemasukan, target, dan se- Dalam tahap rehabilitasi perekonomian dan

bagainya) dari tahun sebelumnya, yang telah tata pemerintahan Indonesia selarna akhir

disesuaikan dengan inflasi; jika inflasi dihi tahun-tahun 1960-an, target pajak mungkin
gung terlalu rendah, target juga cenderung memang memainkan peranan yang berguna.

untuk ditetapkan terlalu rendah. Kebanyak- Tetapi sekarang ada bahaya bzrhwa bila per-

an petugas pajak menganggap pahlg optimal hatian yang dipusatkan pada target menjadi

unflrk hanya mencapai atau sediklt melebihi terlalu tertanam dalam, sikap yang ditimbul-

target. Mencapai jauh di bawah target akan kannya di kalzurgah pemungut pajak maupun

dapat mendatangkan sanksi sosial atau admi- di kalangan pcmbayar pajak dapat menyirn-

nistratif, sedangkan melebihinya terlalu ba- pang dari sistem perpajakan nasional yang di-

nyak mungkin akan menyebabkan dinaik- tuju oleh para pengambil keputusan Indo-

annya target sampai titik yang sulit dicapai. nesia'



Melihat Distribusi Kohsumsi
Bahan Makanan di 'Indonisia

sampai Tahun 1990t

Oleh Pos.M. Hutabarat

Kekurangan konsimsi bahan makanan sangat ditentukan oleh
kemiskinan atau tingkat pendapatan yang rendah. Bagaimanahah

' 
. gambaran konsumsi bahan makanan rahyat Indonesia pada tahun

1990? Pos M. Hutabarat rnencoba memproyeksikan tinghat pen-
dapatan per kapita tahun tersebut. Apabila diinginkan semua
penduduk sudah menikmati kaloi di atas tingkat rekomendasi

ltada tahun itu, ntaka dipcrlukan tingkat pertumbuhan pendapat-
an per kapita golongan pe,nduduk terendah sebesar 5,9 persen
setahun.

Pendahuluan

lTemiskinan penduduk merupakan salah
Ilro* pcnveDaD KeKurangan Konsumsl

bahan makanan di negara-negara sedang ber-
kembang. Ketidakcukupan konsumsi bahan
makanan zLkan mengurangi daya tahan tubuh
terhadap serangan berbagai penyakit. Berkfi-
rangnya ketahanan tubuh sangat mempenga-
ruhi produktivitas tenaga kerja yaLng menga-
kibatkan rendzrhnya tingkat pendapatan.
Tingkat pendapatan yang rendah selanjutnya
akan menyebabkan bcrkurangnya kemampu-
an untuk membeli bahan makanan. Akhir-
nva masalah kemiskinan dan kekurangan
konsumsi bahan makanan seolah-olah men-
jadi Iingkaran setan yang tidak jelas ujung
pangkeLiny a.

Penelitian mengenai konsumsi bahan ma-
kanan yang dilakukan oleh Reutlinger dan
Selowsky di scmbilan puluh dua negara se-

* Tulisan ini merupakan ringkasan dari tesis oer-
judul Prolaksi Distribusi Konsumsi Kalori tr[enurut
Ke I omp o k- Ke lo mp o k P endap a tan di I n donesia'I-a-
hun 1990, yang diajukan untuk mendapatkan gelar
Magister Sains pad,a Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan
Ekonomi Pertanian, I ns ti ttt t P e r t ani an B o go r, 19 7 9.** Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dr.

' R. Sinaga, Prof. Dr. Sajogyo, Dr. .|ohh Dixon dan
Dr. Roger Montgomery atas bimbingan mereka se-
hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

darrg berkembang menvimpulkan bahwa
jumlah penduduk yang kekurangan konsum-
si bahan makanan akan bertambah secara
absolut rvalaupun secara relatif akan bcrku-
rang. Dalam tahun 1965 terdapat l.l milyar
(74 pcrsen) penduduk di negara-negara se-

d-g berkembang,mcnderita kekurangan
kalori dan bertambah menjadi 1,2-1,3 mil-
yar (66 persen) pada tahun 1975. Diperkira-
k:rr bzrhwa pada tahun 1990, jumtah pendu-
duk yang kekurang:m kalori bertambah.
iirenjadi 1,7 milyar (64 persen).'
Di Asia saja, Herdt memperkirakan seba-

nyak 84 pcrsen penduduk menderita keku-
rangan bahan makanan yang dihitung me-
nurut satuan kalori. Penduduk yamg keku-
rangan kalori ini berpendapatan sangat ren-
dah vaitu kurang dari US$200,-- per kapita
setahun pada tahun 7976.2

Memang masalah kekurangan konsumsi ba-
han makanan sangat erat hubungannya de-
ngan kemiskinan dan distribusi pendapatan.
Kekurangan konsumsi bahan makanan yang
I Sholomo Reutlinger, dan Marcelo Selowsky,

Under Nutrition and Pouertu. (The John Hopkins
University Press, 1976), Published for the World
Bank.
2 Robert I{erdt, Amanda dan Barker, The Pros.

pect for Asian Rtce-Production. Presented to Inter-
national Rice Research Conference, IRRI, Philip-
pines,1977.
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parah terjadi di banyak negara yang berpen-
dapatan per kapita sangat rcndah yang ter-
konsentrir di Asia dan Sub Sahara.
Kekurangan bahan makanan di negara-na-

gara sedang berkembang disebut sebagai ke-
kurangan kuantitas dan kualitas bahan ma-

kanan. Kekurangan kuantitas bahan makan-
an diartikan sebagai kekurangan konsumsi
untuk memenuhi kebutuhan enersi tubuh.
Sedzmgkan kekurangan kualitas bahan ma-

kanan adalah kekurangan bahan-bahan gizi
tertentu seperti protein, vitamin dan sebagai-
nya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
serta pemeliharaan tubuh dan fu4gsi-fungsi

Penting dari tubuh.
Sampai saat ini, indikator yang paling baik

untuk mengukur luasnya masalah ketidak-
cukupan bahan me*.anan yang dikonsumsi
penduduk adalah kekurangan konsumsi ener-
si yang dihitung dalam satuan kalori. Standar
kebutuhan kalori per kapita dapat ditentu-
kan untuk berbagai kelompok penduduk
yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur
dan sebagainya- De ngan demikian dalam
tulisan ini digunzr}an istilah kalori sebagai
pengganti bahan makanan. Untuk Indonesia
ditetapkan angka konsumsi 1.900 kalori per
kapita sehari sebagai tingkat kecukupan yang
direkomendasikan.3

Keadaan konsumsi kalori di Indo-
nesia tahun l9E0
Sumber data dan metodologi
Data mengenai konsumsi bahan makanan

di Indonesia yang digunakan dalam tulisan
ini diperoleh dari hasil Survei .Sosial Ekono-
mi Nzsional (SUSENAS) tahap V tahun
1976 yang dilakukan oleh Biro Pusat Sta-
tistik. Data pengeluaran penduduk per kapi
ta per bulan dikelompokkan menjadi 12 ke-

lompok tingkat pengeluaran yang kemudian
(untuk tulisan ini) disederhanakan menjadi
9 kelompok tingkat pengeluaran.

Jumlah seluruh bahan makanan yang di
konsumsi di dalam rnasing-masing kelompok
pengeluaran dikonversikan menjadi satu:in
kalori sesuai .dengan pedoman yang dikeluar-
kan oleh Departemen Kesehatan. Dengan de-

3 Sajogyo, Soehardjo dan M. Khumaedi, 1978.
Tin gkat Pe n dapatan,Ruma h'fangga dan Kt cu kupan
Gizi. (Bogor: Widya Karya Nasional Pangan dan
cizi, 1978).

mikian diperoleh tabcl data konsumsi kalori
dan kelompok-kelompok pengeluaran. Nilai
parameter hubungan antara pengeluaran dan
konsumsi kalori ditaksir dengan metoda
regressi linier sederhana dari persamaan semi
logaritma.a

C.=a+blnx.
di mana Ci : rata-iatr konsumsi kalori per kapi-

ta sehari di dalam kelompok pe-
ngeluaran ke i.

Xi i rata-rata pengeluaran penduduk
per kapita sebulan di dalam ke-
lompok pengeluaran ke i.

a dan btnerupakan parameter.

P o la p e nge lu aran p e ndu du h.

Pengeluaran penduduk Indonesia tahrrn
1976, berkisar dari Rp 1.548, per kapita se-

bulan pada golongan penduduk berpengelu-
aran terbndah (pengeluaran kurang dari
Rp 2.0.00,- sebulan) sampai Rp 21.837,pa-
da golongan penduduk berpengeluaran ter-
tinggi (pengeluaran lebih dari Rp 15.000,
sebulan). Rata-rata'pengeluaran penduduk
adalah sebesar Rp 4.417, per kapita sebulan
atau Rp 53.050, setahun.

Rata-rata penduduk Indonesia mengguna-
kan 74 persen dari total pengeluarannya
untuk membeli bahan makanan yang berki-
sar antara 50 persen oleh kelompok terkaya
sampai 84 persen oleh penduduk termiskin.
Tingginya persentase pengeluaran untuk ba-
han makanan di Indonesia memperlihatkan
bahwa sebagian besar dari total pengeluaran
penduduk mas-ih digunakan untuk mcnjaga
kclangsungan hidup secara fisik. Sebagai
perbandingan dapat dikemukakan bahwa di
negara-negara maju, pengeluaran penduduk
untuk baharn makanan kurang dari 30 persen
dari total pengeluaran.

Distribasi korctwsi halori
Rata-rata k<-rnsumsi kalori di Indonesia ta-

hun 19 76 sebesar 1.919 kalori per kapita seha-

4 Dati empat kemungkinim hubungan antara
konsumsi kalori dengan pengeluaran yaitu hubung-
an: semi logaritrna, double logaritma, logaritma in-
t'erse darr inueise maka hubungan semi logaritma
mempunyai nilai t statistik dan R2 yanglebihsigni-
ficant. Alasan lain untuk memilih hubungan semi
logaritma adalah disebabkan besarnya elastisitas
konsumsi kalori terhadap pendapatan yaitu

b selalu mengecil dengan meningkatnya pendii-e =-c Patan.

fi
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Pada umumnya rata-rata konsumsi kalori
per kapita di banyak negara sedang berkem-
bang hanya sedikit sekali atau sama sekali

tidzk memperlihatkan keadaan yang sebenar-

nya dari kekurangam kornumsi kalori. Patrick
mengatakan bahwa kita tidak dapat meng-

analisa keadaan bahan makanan kalau hanya
dengan menggunakan angka rata-rata. Sa-

ngatlah penting untuk memperhatikan suatu

ukuran dispbrsi antara tingkat konsumsi
maupun tingkat rekomendasi kecukupan.s
Sedangkan Pinstrup dan Caicedo mengata-
kan bahwa kekurangan konsumsi kalori lebih
banyak disebabkan ketidakmerataan kon-
sumsi bahan makanan daripada kelangkaan

secara absolut.6
Sebagaimana disebuikan di depan, rata-rata

konsumsi kalori per kapita di Indonesia se-

dikit berada di atas tingkat rekomendasi ke-

cukupan. Tetapi kita dilihat menurut .ke-
Iompok-kelompok pengeluarar ternyata ma-

sih terdapat. 79.9 juta orang (61,4 persen)
yang mengkonsumsi kalori di bawah tingkat
rekomendasi. Bahkan masih ferdapat 62,7
juta orang (48,2 persen) yang mengkonsumsi
kalori kurang dari 1.700 kalori yaitu suatu

tingkat konsumsi yang dianggap rawan.
Apabila Gini ratio untuk distribusi penda-

patan sebesar 0,339 di Indonesia ternyata
Gini ratio untuk distribusi konsumsi kalori
herrya.O,l54.7 Sedangkan di Columbia, Genf

raflo untuk distribusi pendapatan jauh Iebih

5 Francois J. Patrick, "Consumption Level and
Requirements General Strategies Within the Frame

Work of Food Policy," IAO, Nut ition Newsletter
Vol. 9 No, 4, October-December 1971.
6 Andersen Pinstrup and Elizabeth Caecedo,

"The Potential Impact of Changes in Income Distri-
bution on !ood and Human Nutritlon,". American
Journal of Agricultural Economic, August 1978.

7 Angka Gini biasanya digunakan untuk melihat
kepincangan distribusi pendapatan. Nilai angka Gini
berkisar antara angka 0 yaitu distribusi pendapatan
merata sempurna sampai I yaitu distribusi penda-
patan tidak merata sempurna.

besar yaitu 0,42 tetapi Gini ratio untuk dis-

tribusi konsumsi kalori sedikit lebih rendah
(0,12).8 Hal ini berarti bahwa tingkat kepin-
can&an distribusi pendapatan lebih buruk
di Columbia tetapi distribusi kalori lebih me-

rata dib andingkan dengan Indonesia.
Ketidakmerataan konsumsi kzrlori di Indo-

nesia dapat juga dilihat dari konsumsi kalori
oleh 40 persen penduduk termiskin yang
hanya menerima 29,b persen dari total kalori
yang dikonsumsi penduduk. Sedangkan 20
persen penduduk terkaya memperoleh 28,5
persen dari total konsumsi kalori.

Apabila kita membandingkan hasil Susenas

ke IV tahun 1969/197-0 dan Susenas ke-V
tahun 1976, ternyatajumlah penduduk yang
mengkonsumsi kalori kurang dari tingkat
rekomendasi bertambah secara absolut dari
73,0 juta oiang menjadi 79,9 juta orang wa-

laupun secara relatif berkurang dari 67,1 per-
sen menjadi 61,4 persen pada tahun 1976.
Di sini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan
konsumsi kalori selama periode tahun 1969/
1970-1976 lebih kecil dibandingkan dengan

tingkat pertumbuhan penduduk.

Sunbn-swtbo larcmsi fulari
Beras masih merupakan bahan makanan po-

kok di Indonesia di mana kalori yang berasal

dari beras menyumbang 58,8 persen dari to-
tal konsumsi kalori. Peranan beras sebagai

sumber kalori pada mulanya meningkat de-

ngan cepat sejalan dengan meningkatnya
pendapatan dan kemudian menurun pada
tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pendu-

duk berpendapatan rendah mengkonsumsi
59,6 kilogram beras per kapita setahun yang
menyumbang 50,6 persen dari total kalori
yang dikonsumsi. Sedangkeun penduduk kaya
mengkonsumsi 152,8 kilogram beras untuk
menyumbang 46,0 persen dari total konsum-
si kzrlori.

Sumber kalori lainnya yarry penting adalah

bahan makanan jagung dan ubi-ubian. Ma-

sing-masing kedua bahan makanan di atas

menyumbang 6 persen dan 10,6 persen dari
total konsumsi kak:ri. Bagi penduduk miskin
peranan bahan makan^n ini sangat penting
karena kedua jenis bzrhan makanan ini me-

nyumbang 35 persen dari seluruh kerlori

yang dikonsumsi. Sedangkan peranan kedua

8 AndersEn Pinstrup and Elizabeth Caecedo,

Op.Cit.

i
:

t
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ri di manapenduduk beryengeluaran tertinggi
mcmperoleh 3.254 kzrlori sehari sedangkan

penduduk berpengeluaran terendah hanya
memperoleh 1.151 kalori per kapita sehzui.

- Hal ini berarti bahwa golongan penduduk
kaya mengkonsumsi kalori hampir tiga kali
lebih banyak dari kaltlri yang diiionsumsi <-ileh

golongan penduduk miskin (lihat tabel 1).
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bahan makan;m di atas hzrnya 8 pcrsen dari
seluruh kalori yang dikonsumsi oleh pendu-
duk terkava.

Secara grafis, dalam gambar 1 dapat dilihat
komposisi konsumsi kalori yzmg berasal dari
jenis bahan makanan beras, jagung, ubi-ubian
dan bahan makanan lainnya. Terlihat bahwa
pada tingkat pendapatan yang rendah, pe-
ranan ketiga jenis b;rhan makanan beras, ja-
gung dan ubi-ubian sangat menentukan dan
kemudian peranannya berkurang secara per-
lahzur-lahan sesuai dengan bertzrmbahnya
pendapatan.

Menzrik untuk diperhatikan bahwa kira-
kira 15 p€rsen penduduk Indonesia dengan
pengeluaran kurang dari Rp 2.000, per kapi-
ta sebuian hampir tidak pernah mengkon-
sumsi bahan makanan daging, telur dan susu
sepanjang tahun. Sedangkan penduduk kaya
mengkonsumsi jenis bahan makanan tersebut
dalam jumlah yang sangat besar. Sebagaima-

" 
na diketahui bahwa jenis bahan makanan ini
merupakan sumber utama protein hewani.

Jadi sebenarnya selain tidak merata secara
kuantitas, konsumsi bahan makanan di Indo-
nesia juga tidak merata secara kualitas, Seba-
gai informasi tambahan dapat dicatat bah*a
penduduk termiskin hanya mengkonsumsi
22,2 gram protein per kapita sehari sedang-
kan penduduk terkaya mengkonsumsi seba-
nyak 93,3 gram protein per kapita sehari.
Harga kalori di Indonesia rata-rata Rp 57

untuk setiap 1.000 kalori yang dikonsumsi.
Kalori yang paling murah berasal dari bahan
makanan ubi-ubian yaitu Rp 19 dan yang
termahal berasal dari bahan makanan telur
dan susu yaitu Rp 377 untuk setiap 1.000
kalgri.

Disffifud honsunui kaloi tahu 199O
Distribusi konsumsi kalori di masa depan

tidak terlepas dari besarnya laju pertumbuh-
an pendapatan per kapita dan distribusi pen-
dapatan. Pertumbuhan ekonomi. lrdonesia ,

pada tahun-tahun yang akan datang diduga
tidak secerah periode sepuluh tahun sebe-
Iumnya. Hal ini disebabkan peranan sektor
minyzrk burni tidak secerah tahun-tahun
sebelumnva dan usaha-usaha untuk meletak-
kan asas pemerataan pada urutan p€rtama
dari kctiga trilogi pembangunan dalam Repe-
lita kctiga"

Sampai tahun 1990, dicoba untuk membu-
at dua altematif pertumbuhan ekonomi yai-
iu pertumbuhan ekonomi yutg tinggi (6,5
persen setahun) dzin pertumbuhan ek<;nomi
yang menengah (5,0 persen setahun). De-

ngan perkirazm tingkat pertumbuhan pendu-
duk sebesar 2,1 persen setahun maka diper-
oleh perkiraan tingkat pertumbuhan penda-
patan per kapita sebesar 4,4 persen dan

2,9 persen setahun masing-masing untuk per-

tumbuhzm tinggi dan pertumbuhan mene-
nBah.
Dalam memproyeksikan tingkat pcndapat-

an per kapita tahun 1990, pasti terjadi tiga
kemungkinan alternatif distribusi pendapat-
an yaitu distribusi pendapatan yang mem-
buruk, distribusi pendapatan yang membaik
dan distribusi pendapatan tetap. Untuk me-
ngetzthui bagaimana pengaruh ketiga alterna-
tif distribusi pendapatan terhadap distribusi
konsumsi kalori maka dicoba mencrtukan
angka hipotetis tingkat pertumbuhan pcnda-
patan per kapita sesuai dengan masing-ma-
sing alternatif distribusi pendapatan di atas

(lihat tabel 2). .

Perhiraot kannansi hal.mi

Sampai tahun 1990, apabila distribusi pen-
dapatan semakin memburuk maka konsumsi
kalori rata-rata hanya meningkat sebesar
16 persen yaitu dari 1.919 kaiori menjadi
2.227 kalori per kapita sehari, dengan per-
tumbuhan menengah dan meningkat sebesar

23 persen dengan pertumbuhan tinggi. Te ta-
pi apabila distribusi pendapatan semakin
membaik maka konsumsi kalori akan me-
ningkat sebesar 20 persen menjadi 2.299
karlori dengan pertumbuhan menengah serta
meningkat sebesar 29 persen menjadi 2.479
k:rlori deng'an pertumbuhan tinggi.'

Dalam tabel 2 diperlihatkan bahwa apabila
distribusi pendapatan senrakin baik maka
konsumsi rata-rata golongan penduduk ber-
pendapatan rendah (39,1 persen penduduk)
sangat cepat meningkat yaitu 32 persen dan
45 persen dibandingkan dengan peningkatan
konsumsi hanya sebesar 17 persen dan 24
persen masing-masing untuk pertumbuhan
menengah dan tinggi apabila distribusi pen-
dapatan semakin memburuk. Secara absolut
penduduk berpendapatan rendah mendapat-
kan tzmrbahan sebanyak 463 kalori untuk
pertumbuhan menengah dan 635 kalciri per

T
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TABEL 2: Angka Hipotetis Tingkat pertumbuhan Pendapatan per kapita dan Distribusi pertambahan Koa-
sumsi Kalori dengan Berbagai Alternatif Distribusi Pendapatan di Indonesia 1976-1990

Golongan Penduduk Alternatif Distribusi

Memburuk
rnenengah tinggi

Membaik Tetap
menengah tinggi menengah tingg;

Angka Hipotetis Tingkat Pertumbuhan pendapatan
Penduduk

1,7 5

2,75
3,52
2,90

2,50
4,00
5,47
4,40

3,5 0
3,00
2,52
2,90

5,00
4,50
4,02
4,40

2,90
2,90
2,90
2,90

4,40
4,40
4,40
4,40

Diotribusi Pertambahan Konsumsi Kalori

t.404
1.648

244
(1 7)

r.404
1.739

JJ5

(24)

rAo4
2.039

635
(45)

1.404
1.787

383
(27\

t.404
1.967

563
(40)

2.O17
2.562

54b
(27)

2.Ot7
2.363

3*'
(17)

2.7 6t
3.118

357
(13)

1.919
2.227

308
(16)

2.0L7
2.514

497
(251

2.7 6t
3.353

592
(21)

r.919
2.370

45t
(23)

2.017
2.393

376
(re)

2.017
2.574

557
(28)

2.7 6t
3.t78

417
(15)

t.919
2.479

560
(2e)

2.Ot7
2.38 r

564
(18)

1.919
2.299

380
(20)

2.7 6t
3.o43

282
(i 0)

I .919
2.275

356
(le)

2.7 6t
3.224

463
(r 7)

r.9 l9
2.455

536
(28)

kapita untuk pertumbuhan tinggi dengan dis-
tribusi pendapatan yang membaik. Akan te-
tapi bila distribusi pendapatan semakin
memburuk maka golongan penduduk miskin
tadi hanya memperoleh tambahan sebanyak
244kaloi dan 335 kalori.

Pos. M. Hutabarat, Konsumsi Bahan Makanan 6l

Golongan terendah (39,1%)
Golongan menengah (41,9%)
Golongan tertinggi 09,A%)
Rata-rata

Golongan terendah (39,1%)
Konsumsi Kalori 1976

1990
Pertambahan Kalori

(%,
Golongan menengah (41,9%)
Konsumsi Kalori 1976

1 990
Pertambahan Kalori

(%t
Golongan tertinggi (19,0%)
Konsumsi Kalori 1976

1990
Pertambahan Ka]ori

(%')
Rata-rata
Konsumsi Kalori 1976
Konsumsi Kalori 1990
Pertambahan Kalori

(%)

1,404
r.859

463
(3 2)

angka Gini untuk distribusi pendapatan) te-
tapi angka Gini untuk distribusi konsumsi
kalori sedikit berkurang. Hal ini disebabkan
besamya respons konsumsi kalori dari pen_
duduk miskin terhadap peningkatan p..rdr_
Patan.
Jurnlah penduduk yang mengkonsumsi ka-

lori di bawah tingkat kecukupan akan berku_
rang sedikit rnenjadi 7b,9 juta orang (43,5
persen) dengan pertumbuhan menengah dan
menjadi 68,2 juta orang (39,1 persen) de-
ngan pertumbuhan tinggi dan distribusi pen-
dapatan memburuk. Apabila distribusi pen-
dapatan semakin membaik maka jumlah pen-

9ydr\ ini berkurang sangat banyak, *.rrjuai
56,0 juta orang (g2.lpersen) dan 3g,0 juta
orang (21,8 persen) masing-masing dengan
pertumbuhan menengah dan pertumbuhan
tinggi.

2.7 6r
2.998.

?37(e)

Argk" Gini konsumsi kalori berkurang cu_
kup besar dari 0,l54 pada tahun 1976 ten-
jadi 0,1 15 dan 0,118 masing-masing untuk
pertumbuhan menengah dan pertumbuhan
tinggi dan distribusi pendapatan yang mem-
baik. Sedangkan apabila distribusi p.iduput_
an semakin memburuk mut u urrgh bi.,i
berkurang sedikit menjadi 0,149 d;0,152
masing-masing untuk pertumbuhan ekonomi
menengah dan tinggi. Di sini terlihat bahwa
walaupun distribusi pendapatan semakin
memburuk (ditandai de3rgan bertambahnya
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Pos. tr{- Hutabarat, Konsun{si Bahan hlakanan

Kesimpulan dan saran-saran

Dalam tabel 3 diperlihatkan lamanya *uktl
vans dibutuhkan agar semua penduduk telah

ilrigt.otru*si kal'ori di atas tingkat reko-

*."i"ti adalah 47 dan 33 tahun dengan dis-

tribusi pendapatan yang memburuk' Tetapi

apabila'distribusi pendapatan semakin mem-

Uait mat<a waktu yang diperlukan hanya 23

dan 16 tahun masing-Snasing dengan Pertum-

buhan ekonomi menengah dan tinggi'

Apabila diinginkan semua penduduk sudart

*.rrit *uti kJori di atas tingkat rekomen-

I*ipta, tahun 1990 maka diperlukan ting-

tut p"rt"*Uuhan pendapatan P:r kapita go-

i;;g* penduduk'terendah minimal sebesar

5,9 persen setahun' Tetapi bila targetnya

adalah tahun 2.000 maka tingkat Pertum-

buhan pendapatan golongzm miskin tadi cu-

kup dinaikkan menjadi 3,4 persen setahunl

katkan kesadaran penduduk golongan miskin

ug; *."y.tuaikzrn pendap.atannya jengan

i."nit Uafra., makanan yang dikonsumst' 
.

';;t;;i" vang dapat dilakukan adalah de-

ngan menurunkan harga bahan *^Ii"11 ::-
utama bahrn makanan yang tinggi kandu,nq-

an kalorinya, sehingga golongan p"ld.lo.""

U"ry""a^P*ur, ""duh 
mamPu membeli ba-

hur', ,rrukurrun dengan jumlah yang lebih. ba-

nvak untuk mencukupi kekurangan kl:l''
M"rrgi.,gut sebagian besar pcnduduk mtsktn

tadi'berasal dari daerah pedesaan yang.ter-

;;;; hidup dari sektor pertanian dan juga

,"ir*"i perrgttu'il bahan makanan maka usa-

[l ti tia"['disarankan' Kecuali pemerintah

*"*0" menetapkan dua tingkat harga bahan

*"f.""r" yaitu membeli bahan makanan se-

il*"i-nrtrL produksi penduduk dan menjual-

"v?- 
t.Ut, *rr,utt untuk digunakan sebagai

Ketidakmerataan konsumsi bahan makanan

ai'r.rJo""ti, menyebabkan masih terdapat

r.ur"v"t 79,9 juta orang (61,4. p:t::i)lt-T
duduk yang mengkonsumsi kalori di bawan

tingkat' r"tomttd"i walaupun tata-rata.

toir**ri kalori tahun 1976 sudah berada di

L*-iin*o* rekomendasi' Jumlah penduduk

i*n- lJt".*gan kalori akan cepat berku-

i** "p"uif" 
iistribusi pendapatan semakin

*.*Uuit samPai tahun 1990'

Usaha-usaha untuk meningkatkan konsumsr

katori golongan penduduk miskin perlu

,.n"ru aiutrku, ugu' waktu yang dibutuh-

l;';";tk m'*p'ik"til jumlah penduduk

yu.rg t..t.,rutgan kalori dapat lebih cepat'

Berbagai cara yang mungkin dapat dilakukan

i.rturu tuin adalah usaha untuk memPercepat

,i"gk;t pertumbuhan konsumsi kalori go-

i;;r" penduduk berpendapatan rendah.de

.g^, *.rri.,gkatkan jumlah.konsY:' :11::
makanan yang memPunyai harga.kalort reta-

tif murah seperti ubi-ubian dan jagung' ue-

nsan demikian diperoleh jumlah kalori yang

t.ilit Uu"yut melalui pendapatan yang sama'

Usaha ini sukar untuk diterapkan karena ba-

;;;;""* ubiubian dan jagung termasuk

;;;;; ','t," (infeio'): ?ill* l-l,llt
'diperiukan usaha-usaha untuk lebih menlng-

konsumsi."UrJ. 
Y** Paling baik dilakukan 

':n.':';merinti ,JAuf' untuk mengubah strategt

oembansunan dengan meningkatka" p"l9u.

;;;;;;i""gan Penduduk miskin melalui

usaha-usaha mempercepat perbaikan.distri

U,.*i p."a"p"tan' Sebagaim"i." t:l'h gik"i:
kakan sebelumnya bahwa distribust penoa-

,^*" ,.a"* *"*L'ik selalu akan memperbe-

i- 
-ir,l*r.* 

pertumbuhan konsumsi kalori

*otorrnun p.rrd.,dt'k miskin' Syukurlah bah-

i""-*iri^r Repelita III ini' pemerintah telah

meletakkan asas pemerataan pada temPat

Varrg- ,..ft".mat dari ketiga trilogi p:Tb.1-

'r*nurr, selanjutnya asas pemerataan. ini di-

3Jil"tr.* t "muai 
dalam bentuk dclapan

jalur Pemerataan'
Baqaimana caranya untuk merealisasikan

jal,-,r-jalrrr pemerataan ini dalam b""II^.!:
iukrurruutt yang operasional' tentu Pemenn-

tah sudah mempunyai konsepsi yang jelas'

K'it, t.rrt,, sepakat agar pelaksanaan jalur-

ialur pemerataan ini bukanlah merLlpal(an
'iil,r, iu*but untuk mencapai perrrerataan

'.,'.rrn Ji,ut*.tkan selama Repelita III' Kita

*.r,"rrrgg.t 
- 

apakah ketetap an MPI- ya:8.:e-

"v"i"r.ti 
bui,*u dalam Pelita IIl' "perbaikan

;i;;* makanan sangat perlu^ dilakukan

f,ulu* ,*gka mempertinggi taraf kesehatan

dan kecerdasan rakyat" dapat tercapar'
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Pengantar

tr arcna kemampuannya untuk mening-
Ilkutkon sccara luar biasa usage goocis,

maka "rev<.rlusi hijau" dipuja karena janji-
janjinya untuk menvcdiakan .benda-benda
fisik yang dibutuhkan untuk meluaskan la-

pzrrrgim kerja dan pendapatan dalam bentuk
upah yzurg lcbih tinggi, dan karena itu pcr-
tumbuhan bagi pembangunan jangka panjang

di negara-negara berkembang. Pada saat yang
sama dia juga dicerca karena spill-ouers-nya
yang ncgatif : memind;ihkan kontradiksi-kon-
tradiksi pertanian dari ncgara maju (polarisa-

si, konscntrasi pemilikan pertanian dan lain-
lain), dehumanisasi kaum tani (hancurnya
kaum tani indepeqden yiurg berdikari), pcru-
sakan lingkungan, dan dalam bidzmg makro,
mempcrkokoh ketergantungan negara-negara
berkembang terhadap negara-negara indirstri
yimg lebih maju.

Iulisan ini, mencoba menempatkan sum-

b,anBan-sumbangan positif dan negatif "revo-
lusi hiiau" dalam keseimbangan y;urg wajar
dalam memccahkan masalah-masalah inti
pengangguran di negara-negara berkembang,
dan mencari strategi yang lebih tepat di
mana "revolusi.hijau" bisa memberikan lebih
banyzrk manfaat bagi scbagian bcsar rakyat
di negara-negara berkembang sambil pada

Revolusi Hijau dan
Masalah Pengangguran

di Negara-negara Berkembang

Oleh Nasikun

saat -v*ang sama mcnghapus akibat-akibat ne-

gatif. Kita mulai {engan membicarakan sifat-

sifat pengangguran di ncgara berkembang
dan implikasi kebijaksanaannya. Setelflr
menjelaskan janji dan kegagalan "revolusi
hijau" dalam meme cahkan masalah pengang-

guran, akan dicoba mencari kemungkinan
adanya strategi.pembangunan alternatif yang

mampu mengubah teknologi "revolusi
hijau" menjadi sesuatu yang lebih tepat.

Masalah Pengangguran dan janji
"Revolusi Hijau"

Sudah diterima luas bahwa adanya dan ka-

rakter pengangguran di negara berkembang.
secara radikal berbeda dari pengangguran di
negara-negara industri yang lebih maju. Bu-

kan saja bahwa pengangguran di negara ber-
kembang jauh lebih tinggi dari yang terdapat
di negara-negara industri yang lebih maju,
akan tetapi massa pengangguran di negara-

negara berkembang, pada hakekatnya kronis,
berjangka panjang. Di negara-negara industri
yang maju alasan utama pengangguran ada-

lah kekurangan berkala dari permintaan ag-

gregat ditambah dengan tidak digunakannya
sebagian dari stok kapital. Timbulnya pe-

ngangguran siklis semacam ini sangat diku-
rangi oleh teknik-teknik fiskal dan manaje-

men mutakhir. Di pihak lain di negara-negara

. "Reuolusi Hijau" pernah dipuja karena janji-janjinyauntuh me-

luaska:n lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi
pada saat yang sama ia juga dicerca harena menimbulkan akibat'
dkibat negatif atau dianggap gagal meuujudkan janji-janjinya itu.
Tetapi lnenurut Nasikun, kegagalan "reuolusi hijau" mewujudhan
janjinya tidaklah inheren di dalam dtrinya sendiri akan tetapi da-

lam jenis strategi pembangunan di mana "reuolusi htjau" tersebut

hanya salah satu unsurnya. Karena itu harus dicai strategi pem-

bangunan yang bisa memberihan kttndisi bagi 'reoolusi hijau

untuk mewujudha)n p o tensi-p otensi maksinnumny a.
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berkembang, m'assa pengangguran sifatnya
kronis, pengangguran jangka panjang yang
merasuki seluruh ekonomi dan secara funda-
mental disebabkan oleh tiga faktor: 1. ting-
kat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi,
2. ketiadaan investasi baru, dan 3. pola ke-
majuan teknis yang menyebabkan kesempat-
an kerja bertumbuh dalam tingkatan yang
jauh lebih lambat daripada teknologi padat
modal, dan di dalam sektor-sektor lama, juga
penggantian teknologi lama dengan yang
baru mengacaukan tenaga kerja.l Malang-
nya, setiap kebijaksanaan yang berorientasi

" pada menciptakan kesempatan kerja cende-
rung memperparah masalah inflasi dan ke-
tidakstabilan politik yang sama pekanya.
Karena sudah adanya impor besar-besararr
benda-benda rnodal, dan tingkat ekspor yang
rendah, kebanyakan negara-negara berkem-
bang mengidap penyakit ketidakseimbang-
an neraca pembayaran yang kronis dan dari
sana tidak dapat menghindari inflasi oleh im-
por besar-besaran barang-barang konsumsi.
Dengan demikian bilamana orang miskin di-
pekerjakan dan mempergunakan pendapat-
annya untuk membeli makanan dan benda-
benda konsumsi lainnya, harga-harga dalam
negeri cenderung naik. Hal ini pada giliran-
nya ienderung menghapus stabilitas politik
yang ada karena golongan menengah di kota,
yang mempakan basis politik dari rezim, bia-
sanya memberikan reaksi negatif terhadap
kenaikan harga-harga dalam negeri semacam
itu. Kebanyakan negara-negara berkembang
dengan demikian cenderung mengorbankan
kesempatan kerja bagi mereka yang miskin
untuk menahan kenaikan harga yang tidak
disukai oleh kelas menengah di kota yang
secara politik berkuasa. Adalah dilema ke-
sempatan kerja dan kestabilan harga yang,
menurut John W. Mellor2, memberikan re-

I Krishna,'R., "A model of the Unemployment
Trap, With Policy Implications", dalam Karl Wolh-
mtth, Employment Creation in Deaeloping Socie-
ties: The Situation of Labor in Dependent Ecqnq-
znes. New York: Praeger Publishers. 1973.
'2 Mellor, John.W., "An Employment Oriented

Strategy of 'Development dalam Raymond E. Du-
mett and Laurance J. Brainard, Problems of Rural
Deoelopment: Cae Studies and Multidisciplinary
Perspectiues- Leiden EJ. Brill. 1975. "The New
Economics of Growth: A Strategy fol India and the
Developing World". Ithaca: Comell University Press.
I 976.

levansi yang khusus kepada potensi revolusi
hijau. Inti logika, sebagaimana dilihat Mellor,
terletak di dalam perbedaan pola konsumsi
antara mereka yang kaya dan miskin di nege-
ri-negeri berkembang.
Dia menunjukkan penemuannya' yar.g

membuktikan bahwa, dengan mengacu kepa-
da daerah pedesaan di lndia, mereka yang
tergolong pada 20-30 persen berpendapatan
rendah di dalam distribusi pendapatan mem-
pergunakan 85 persen untuk memperoleh
tambahan pendapatan pada benda-benda
pertanian dalam keseluruhannya, 55 persen
untuk bahan pangan dan yang lainnya pada
benda-benda pertanian lainnya. Hanya seki-
tar 15 persen dari tambaharr penghasilan di-
pergunakan bagi benda.benda non-pertanian.
Sebaliknya, 10-20 persen dari yang berpen-
dapatan tertinggi di dalam distribusi penda-

patan di India mempergunakan sebagian yang
sangat kecil dari tambahan penghasilannya
bagi bahan pangan*sekitar 15 persen; dan
yang sisanya bagi benda-benda non-pertani-
an. Dengan demikian, produksi bahan pa-
ngan, dengan dimasukkannya bibit-bibit ung-
gul, bukan saja meningkatkan pendapatan
nasional akan tetapi juga meningkatkan
komponen yang paling pe-nting untuk me-
ningkatkan kesempatan kerja bagi mereka
yang miskin. Namun dalap mempergunakan
hubungan ini, Mellor mencatat bahwa masa-
lah struktural lainnya mencuat keluar. BiIa-
mana perubahan teknologis meningkatkan
produksi bahan pangan, yang dikonsumsikan
secara marginal oleh mereka yang miskin,
proses produksi tersebut terutama mening-
katkan pendapatan mereka yang kaya. De-
ngan demikian ada kemungkinan untuk ada-
nya ketidakseimbangan yang agak dahsyat.
Kelas-kelas pemilik tanah menerima bertum-
puk out put tarnbahan, pada saat yang sama
secara relatif membayar lebih sedikit kepada
kelas pekerja. Para pemilik tanah di desa,
yang tidak mau mengkonsumsikan semua
out put ekstra, cenderung memasarkannya.
Akan tetapi, karena tidak ada banyak tam-
bahan di dalam penghasilan mereka yang
miskin, siapakah yang akan membeli produk-
si tambahan tersebut? Secara ideal, adalah
orang-or:ung desa yang lebih kaya, yang akan
memisarkan setumpuk tambahan produksi
tersebut, dan mempergunakan pendapatan
kontan (cash income) yang diperoleh dari pe-
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uk membeli barang- Batas-batas Revolusi Hijau
masaran tersebut unt

;;;;r** meminta .inpr'rt 
kerja yTc ltffi tulisann ya' "The 9.'i1"

##:iili*T#*ftI*{rym t::##2#:lii*?:::**,A;,
ffi .t:*T.:.il;F*{x1l$i*l,'**fi r,"'fi :Ti-',T'}:l}#i*,ui
KesemPatan kerja Ya

buat mereka yang ;:-rd*;J*- ,..rq"r, tl"?""*-oiirn: kedu'-duanva menaruh minat

v an g c e nde r, ^* *' 
;; :";';'r'^1" 

" 
u 311" ;='l h#tflff ; f X;::Xl -lil' IIi3,

i;".t;;;i tu',nuul'* penghasilannl'::; ilil;k.simpulannva' Kontroversi mun-

i"U-"**Oai bahan Pansan dT .dTt 
t*t ::,T-i:;;'--';pt't'mbuhan" di satu

r,il#I#"f **#-ru','.tt#f*; i*,il "l il l;Jt- 
t''''," " 

r* * ^' *
oermintaan aun p.o*ir;i;;s^ kondisikon- Lompleks yang 

. 
saling berhubungan yang

ii,if",,*i- u";0"il#?".#'""I- *:",i*:ir*ll il"'.1#'J::flLl6;
- air dan program pestisicla)' masalah-masalah

Bilamana potensl revolusi|1ji"""t"1*::- 1'-:::tt;:ft;'?;;;;;;:'transportasi' dan

ciptakan kesempatan kerja di luar pertanian gt"tttti'rt"i'a (prosesing' transportast' (

Iebih penting o^g p"rr,."riuangan jangka pan- i.*uroru' dan permintaan) ' 
dm masalah-ma-

jang, melalu' *"".iil'' i""i'i#a* ri 5#;;;;-d"tiou (kesamaan' kemakmur-

berakang, karena ^i.[",'-,"o.,otog 
u-i "i];"""^g" 

kei;a, ?an lembagalembaga so-

yang dipergurr** Jui.u ,eroLrri hiJu., *u- sial). Beberapa penentans revolusi hijau' se-

sih memiliki suaru porenri luirnyu o,tui. t# ;;;ru p'""t**'d misalnya' meluas-

1."sr,",,,."11*'##ll;*#lr,l*l'H*li'"'H.il*l1ll'lL';iiT:Tti#;di bidang Pertanlan mcrdur "'i"*:-^l 'r^-,: rani-nerari indepe
rebih gampa"*. ^"'*fJ* 

:uuri"r* uul,l i;til;;t;i"f""a"" dan berdikari dar

kurang sensitif t:'Jfr1.*"fffi:*.**- k"*b'ogkannva netani-petani vang tersan-

an panjangnya slang hari dan karena itt' *J- t*g' pJ*"I* ii"gkot'gut" dan di bidang

tu tanarn kurang #ii:ffiil;^' o; ;#", ssrnzkin.tereantunsnva negara-nesara

buk, yang cukup, *,r."-,Ji_r..*,.gki,,;., il.,r."*u** ..*'ua?p ,..gliu industri. Meski-

.,r.nen drra ttuti utu" i"Uih dan kebutuhan pun adanya'*"t''; yarig ingin saya telaah

;kan tenaga kerja sehagai akibatnya -T+; ilJu t*t'i"i' tulisan ini hlnvalah mendisku-

meningkat. ra"rru-ilishasilan per acre dafl sikan kontroversi anthra "pertumbuhan" dan

tanah berbibit baru [Uii-,irggi auri bibrt # il;;;lT' 5"':u';' 
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dan pengendalian air--sem.rurryu *.*pJun ilasan berikut i"il ptttu*a' mereka melihat'

bagian yu,tg hakilti dari teknoiogi o-' 
'il* 

;;;" kebanyakan negara-negara berkem-

r.ii. 
.*r"d"t, l'rtvolusi hijau"' tnilah beberapa 

.. --1 r^r^Lrs,

;J ;; j;;;'k mengharapkan bah- creation in Agriculture" dalam Karl wohlmuth' op'

wa adanya Pcnggunaan tcnaga kerja yang le- cit" 1973'

bih intensif sebagai akibat dari apa yang oleh ; Falcon' walter P'' "The Green Revolution:
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t'"ul-t; dalam American Journal

asar saja bahwa petani iduk *'*p"*";;; ;:;;i::"t:":'Jl"T:i: ;:1;t'' Y5Pro't in a
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3 Mellor, John W'' "An Employment Oriented '*";' 
Nt*'V-ort' elenftetd Universe' 1977"
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bang, dipaksa oleh kebutuhan mendesak un-' tuk meningkatkan produksi pertanian, baik
untuk menyiapkan sejumlah besar makanan'
bagi penduduknya yang semakin membeng-
kak dan meningkatkan surplus ekspor untuk
menutup masalah keseimbangan neraca pem-
bayaran yang rumit. Kedua, mereka membe-

. rikan alasan bahwa proses pertumbuhan,
meskipun dia mempengamhi hanya kelom-
pok-kelompok y*g lebih kaya pada kesem-
patan pertaJna, segera merembes kepada sek-

tor-sektor masyarakat lainnya.'Pandangan ini- 
berdasarkan dua hipotesa yang saling berhu-
bungar.r: 1. apa yang disebut Syndrom Ctnoe
S dari teori inovasi-di{ussi, dan 2. pengertian
"trickle d.own effect" yang menguasai litera-
tur tentang pembangunan. Misalnya dianjur-
kan bahwa mereka yang lebih mempunyai
kemampuan rirenghadapi risiko, yang tebih
mudah memperoleh sumber-sumber, dan''
lairi-lain, segera menerima inovasi baru dan
segera pula menuai hasilnya, akan tetapi me-
reka yang ?'ketinggalan" segera mengejar dan
keuntungan akaq tersebar lebih merata.
Sama halnya, dianjurkan bahwa sekali satu
seksi dari penduduk pedesaan mulai berun-
tung, melalui mata rantai ke depan dan ke
belakang, hal tersebut akan tersebar bagi sek-

tor-sektor lain dari masyarakat desa itu. Hi-
potesa ini melihat jurang yang semakin mele-
bar antara mereka yang kaya dan yang mis-
kin, dan antara sektor, pada awal proses
pembangunan sebagai harga yang tak terhin-
darkan yang harus dibayar bagi pembangun-
an jangka panjang. Model Mellor yang telah
disebutkan sebelumnya adalah contoh yang
baik. Di dalam modelnya distribusi yang ti-
dak rata dari keuntungan revolusi hijau pada

' proses awal pelaksanaannya dilihat semata-
mata sebagai kondisi yang diperlukan bagi
pengembangan kesempatan kerja di bidang'
non-pertanian. Pandangan ini bisa saja benar
bagi situasi di mana pembagian awal dari har-
ta-harta produktif-dan kesempatan awal
untuk memperoleh sumber-sumber terma-
suk informasi-tidaklah terlalu pincang. Na-
mun di mana distribusi pincang alau birno-
dal sa.ngat boleh jadi bahwa mereka yang me-
nikmati keuntungan pada awalnya bisa mem-
perkuat posisinya selanjutnya di bawah stra-
tegi pembangunan yang biasa dan dengan de-
mikian memiliki lebih dulu porsi yang pen-
tin g dari keuntungan-keuntungan berikutny a,

Sialrlya, hal yang disebut terakhirlah yang
kebanyakan terjadi di negara-negara berkem-
bang. Karena itu, dalam situasi ini difussi tek-
nologi revolusi hijau sama sekali tidak me-
mungkinkan petani-petani miskin untuk me-
ngejar petani kaya, dan hanya terbatas kepa-
da para petani yang lebih kaya yarig, karena
kelebihannya dalam pemilikan tanah, pendi-
dikan, dan sikap moderen, lebih cepat rhem-
peroleh informasi, kredit, dan pemasaran
dan lembagaJembaga lain yang direncanakan
untuk meningkatkan revolusi hijau. Sebagai

akibatnya ketidakmerataan dalam penghasil-
an dan pengangguran di desa semakin kenta-
ra oieh dimasukkannya teknologi'revolusi
hijau. Pada saat yang sama janji pertumbuh-
an ekonomi lebih cepat yang berlangsung
bersamaan dengan kesempatan kerja yang le-
bih besar di sektor industri, sebagaimana di-
harapkan di dalam model Mellor, juga jauh
dari realistis. Hal ini sebagi4n terjadi karena
mereka yang kaya di negara .berkembang
ienderung menyimpang dari premise Mellor.
Daripada mempergunakan kelebihan penda-
patannya atas peri yang bisa mendukung
pembangunan industri manufaktur padat
karya di dalam negeri, dan dengan demikian
kesempatan kerja di luar bidang pertanian,
kaum kaya di negara berkembang cenderung
mencari jalan yang cepat untuk menjamin
memperoleh hasil yang cepat dalam tujuan-
nya dan dari sini mencoba mendapatkan. ja-
lan lintas daripada proses yang sulit untuk
menciptakan kesempatan'kerja dengan
mengkonsumsikan tambahan pendapatannya
untuk membeli benda-benda padat modal
dari luar negeri. Namun yang lebih penting
adalah kenyataan bahwa kebanyakan negeri-
negeri berkembang, dipaksakan oleh keter-
gantungannya kepada negara-negara industri
yang maju, cenderung mengikuti pola pem-
bangunan padat modal dalam memoderenisir
ekonominya.E Karena itu bisa dimengerti
bahwa meskipun adanya penyebaran d4lam
penggunaan teknologi revolusi hijaS yang
tiada taranya dan peningkatan tingkat per-
tumbuhan yang melanda kebanyakan negeri-
negeri berkembang selama beberapa tahun

8 Kersten, Walter and Karl Wohlriuth, "Political
Economy of Employment Creation: Some Critical
Remarks on'the Possibilities of Employment Crea-
tion in Dep€nden1 Economies", dalam Karl Wohl-
muth, op. cit.
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terakhir, masalah kemiskinan ya:rg meluas di

negara-nbgara tersebut tetap besar seperti

,.Jiukulr. Dengan kata lain kenaikan dalam

produksi uggt""gut kelihatzm tidak diimbangi

oleh kenaikan yang sama dalam tingkat

penghasilan mereka yang miskin' Yan-g. ber-

itrrb,rrigu.t erat dengan masalah kemiskinan,

masalah kesempatan kerja tinggal tak teratasi.

dan di beberapa wilayah bahkan menjadi le-

bih bumke '
Hampir semua kritik kepada revolusi h,ijau

diarahkan kepada penyimpangan yang dise-

butkan di atas. Akan tetapi dikemukakannya

keterbatasan-keterbatasan revolusi hijau di

dalam tulisan ini tidaklah dimaksudkan un-

tuk mengurangi pentingnya dalam memecah-

kam masalah Pengangguran di negara-negara

berkembang. HaI ini dikemukakan hanyalah

untuk menunjukkan bahwa teknologi revo-

lusi hijau, meskipun mampu meningkatkan

tingkat upah riil (wage goodsJ secara meya'

kinkan, dalam dirinyii dia bukanlah sesuatu

yang tepat untuk memecahkan masalah

pengangguran di negara-negara berkembang

turrpu -.*pertimbangkan hakekat struktur
sosial setiap negara dan jenis strategi pemba-

ngunan yang diambil dalam mana revolusi

hijau itu dipergunakan- Karena hanyalah di

dalam struktur-stiuktur sosial dan strategi

pembangunan tertentu revolusi hijau tepat

untuk memecahkan masalah pengangguran'

Namun bilamana dia dipergunakan sebagai

suatu unsur daii:suatu strategi pembangunan

yang lebih tepaf, maka teknologi revolusi hi
jau pasti menjadi apa yang disebut Nicolas

Jequierl 
0 sebagai "suraiaal technolo gy " bagi

ratusan juta manusia di ne gerinegeri bcrkem-

bang yang jika tidak demikian bakal tercam-

pak ke luar dari setiap proses pembangunan'

b.ttg* demikian sumbangan negatif revolusi

hijau secara sengaja dipaparkan di dalam tu-

lisan ini dengan maksud mencari suatu stra-

tegi pembangunan yang tebih tepat di dalam

mana revolusi hijau bisa memberikan keun-

untungan-keuntungan yang lebih besar bagi

sebagian besar rakyat di negeri-negeri ber-

kembang sambil dalam saat yang sama meng-

9 Griffin, Keith, "International Incquality and

National Pove4ty". New York: Holmes and Meier

Publishers.1978.
10 Jequier, Nicolas, "Approriate Technology:

Problems and Promise" (Part I: The Major Policy Is-

sues). Development Centre of the OECD, 1977'

hilangkarr ekses negatif. Dalam hubungan itu
bagian yang sqlebihnya dari tulisan ini akan

diarahkan untuk mencari tujuan seperti itu'

Mencari Strategi Pembangunan
yang Baru

Suatu usaha yang intensif untuk mencari li-

teratur yang membahas strategi pembangun-

an untuk memecahkan masalah kemiskinan

dan pengangguran di negara-negara berkem-

barg akar, menunjukkan suatu kerzrngka

y*! lrrut dari alternatif-alternatif strategi

pembanguniln: dari suatu strategi yang- mc-

,rekankin pertumbuhan dalam bentuknya

yang ekstrim, sampai kepada yang menekan-

i-*'-p"rrun ran di pihak lain' Bagi mereka

yarlg percaya kepada model pertama yang

ekstiim, pemecahan satu-satunya adalah se-

mata-mata pertumbuhan. Alasan mengapa

masalah kembar, kemiskinan dan pengang-

guran, tetap tinggal besar sebagaimana ada-

iyu, *..rrl.rlt mereka, adalah karena tingkat

pertumbuhan yang ada di negara-negara ter-

iebut masih tidak cukup tinggi untuk mam-

pu meningkatkan pengembangan indlstri
manufaktur dalam negeri, dan dengan demi-

kian lapangan kerja di luar pertanian' Seba--

liknya tagi mereka yang percaya kepada al-

terrratif kedua yang ekstrim, terutama bagi

mereka yang menganut model Marxis maka

strategi pemecahan radikal terhadap masalah

kemiskinan dan pengangguran di negeri-ne-

geri berkembang baru bisa direncanakan dan

di"f.ktifkut bilamana tampak dari sistem

kapitalisme dunia terhadap proses reproduk-

si nasional dipertimbangkan dan dikhusus-

kan bagi sektor-sektor dan wilayah-wilayah

ekonomi yang terbelakang. Resepnya biasa-

nya lurus, yaitu bahr,t'a suatu pemecahan

jangka panjang terhadap masalah kemiskinan

i* p""gu"gguran di negara-negara berkem-

bangmenuntut: bebas dari arus asing; hilang-

nya deformasi struktural sebagai akibat pe-

netrasi asing; kesadaran massal yang baru,

yaitu, mereka yang miskin dan pengang-

gurl 1

11 Kersten dan Wohlmuth, op. cit., Franke, Ric-

hard, "solution to the Asian Food Crisis: Green Re-

volution or Social Revolution". dilam Bulletin bf
Concerned Asian Scholars. Vol. 6, No. 4 (Novem-

ber/December 1 9 74), Perelman, Michael, o p. ctt.



Nasikun, Reaolust Hijau d,an Masalah Pengangguran ' 75

Kedua model ekstrim tersebut mewakili
merqka yaJlg percaya bahwa takkan terhin-
darkan adanya konflik antara pertumbuhant
di satu pihak, dan kesempatan i<6rja dan dis-

tribusi pendapatan di pihak lain. Namun
pEndangan ini telah ditantang oleh sejumlah

teori pembangunan selama beberapa tahun

terakhir ini; Tentu saja ada konflik sedemi-

kian rupa di masa lalu karena hasilnya pada

umumnya adalah tingkat pertumbuhan yang

mbmuaskan dan tingkat pertumbuhan la-

pangan kerja dan tingkat distribusi yang ti-
dak memuaskan. Akan tetapi banyak teori
pembangunan kini percaya bahwa hal itu ter-
jadi bukanlah semata-mata karena konflik in-
trisik antara pertumbuhan dan lapangan ker-
ja dan distribusi pendapatan, akan tetapi ka-

rena ketidaktahuan dr pihak manusia itu'
'sendiri. Pandangan ini menganggap bahwa

konflik antara pertumbuhan di satu pihak
dan distribusi pendapatan di pihak lain bisa

didamaikan. Dengan, demikian, setelah ham-

pir satu dasawarsa atau sekitarnya ada kon-
troVersi, maka sejenis konvergensi antara
kedua model tersebut kini muncul. Ini ada-

lah semata-mata suatu cara lain untuk me-

ngatakan bahwa sudah semakin besar jumlah
uhli t.oti pembangunan bergerak ke luar dari

salah satu dari kedua model tersebut, dan

rriendekati 'Jalan tengah" antara keduanya.
Misalnya, mereka setuju bahwa kunci pen-

ting bagi pemecahan masalah kemiskinan

dan pengangguran di negara-negara berkem-

bang adalah kombinasi antara pertumbuhan

yang lebih cepat dan kemerataan yang lebih
besar, dan menganjurkan bahwa masalah per-

tumbuhan dan kesamaan semestinya tidak
lagi diperlakukan secara terpisah, bahkan se-

jak awal proses pembangunan. Sejumlah alas-

an bagr konvergensi semacaln ini tplah dise-

tujui oleh sejumlah yang semakin besar dari

ahli-ahli teori pembangunan. Di antara alas-

an-alasan yang dikemukakan, misalnya adp-

lah: 1. bahwa pertumbuhan dalam produksi
aggre1at seringkali'tidak akan menete s ke ba-

wah sebagaimana dulu dianggap;2. mekanis-

me pasai kerap kali diganggu oleh pernbagian

12 Ranis, Gustav, "Increasing Income Tfuough

'Export Substitution"' dalam I nt e rn a ti o nal D e tt e I o p -

mgnt: Deaelopment Targets for the 70's and Jobs
and Justice; Andrew E. Rice (ed.). 12th World Con-

ference of the Society for Intemational Develop-

ment. Ottawa, MaY l6-19, 1971.

pendapatan dan kekayaan produktif yang
ada; 3. reformasi-reformasi kelembagaan
pada umumnya lebih menentukan daripada
tanta-tanda harga yang tepat (approriate
price signals) untuk memlentuk strategi
pembanguna-n yang relevan; 4. penataan

kembali secara agak drastik dari hubungan-
hubungzm kekuasaan politik dan ekonomi
seringkali dituntut bilamana pembangunan
harus disebarluaskan kepada mayoritas ter-
besar dari penduduk; dan 5. di balik mata
uang. yang sama, bahwa dianutinya secara

lengkap model Marxis dan komunis dianggap

oleh kebanyakan orang setragai terlalu mahal
dan tidak pasti. Yang terakhir irii seringkali
dikemukakan dengan mengacu kepada per-
kembangan terakhir dari kebanyakan negara-

negara sosialis untuk melangkah mundur dari

ekonomi berencana yang mumi kepada sua-

tu bentuk kombinasi dari ekonomi berenca-.

na dan ekonomi pasar' Penjelasan yang lain

bagi yang terakhir adalah bahwa penganutan

model Marxist seringkali menuntut revolusi

politik yang dahsyat, yallg' sebagaimana de-

ngan setiap' revolusi"'secara moral bersifat

dilematik"13
Di dalam mempertimbangkan pilihan dari

beberapa alternatif yang berbeda-beda di

atas bagi strategi pembangunan' saya percaya

bahwa model konvergensi adalah lebih tepat

bagi kebanyakan negara-negara berkembdng,
bukan saja kareria alasan-alasan sebagaimana

telah dikemukakan di atas akan tetapi kare-

na di dalam suatu dunia teknologi massa dan

saling ketergantungan secara global seperti

dunia kita sekarang tidak ada satu pun nega-

ra di dunia brsa secara gampang bebas terle-

pas dari aliran-aliran asing (foreign flows). Di
bidang pembanprnan desa, konvergensi ter-

sebut bisa mengambil salah satu bentuk kon-

vergensi antara apa yang oleh Keith Griffin
disebut strategi atau kebijaksanaan pemba-

ngunan desa "technocratic" dan "radical"ra
Dalam istilahnya konvergensi ini disebut
strategi pembangunan desa "reformist". Di
dalam bukunya, "The political Economy of
Agrarian Change: , an Essay of the Green Re-

l3 Goulet, Dinis, "The Uncertain Promise: Value
Conflicts in Technology Transfer". New York:
IDOC/North America. 1977.
14 Griffin Ketih, "The Political Economy of

Agrarian Change: an Essay on the Green'Revolu-
tion". London: Macmillan. 1974.
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,volution". dia mendesak bahwa dalam memi-
lih strategi pembangunan seorang haruslal
sadar akan kepalsuan ecclecticisme, yaitu,
anggapan bahwa negara-negara bisa memin-
jam mentah-mentah kebijaksanaan yang di-
anggap telah berhasil di dalam konteks yang
lain. Meskipun pemerintah-pemerintah dari
negeri-negeri berkembang jarang yang kon-
sisten di dalam kebanyakan apa yang mereka
lakukan, tujuan-tujuan pembangunan, pro-
gram-program dan kebijaksanaannya cende-
rung memiliki koherensi atau logika internal
yang tnembuatnya sulit bagi mereka untuk
mengambil manfaat dari pengalaman negara-
negara lain di mana tujuan dan kebijaksana-
annya secara radikal berbeda. Malangnya,
kebanyakan negeri berkembang mengejar
strategi pembangunan desa yang disebutnya
"teknokratik" yrrrg didasarkzrr pada penga-
laman barat. Dalam strategi semacam ini, de-
mikian argumen Griffin, revolusi hijau cen-
derung bersifat diskriminatik; baik secara
regional maupun secara sosial. Revolusi hi-
jau, menurut pendapatnya, tidak netral baik
dalam hubungan geografii maupun dalam
hubungan kelas sosial. Jika pemerintah nege-
ri-negeri berkembang tidak mengejar strategi
pembangunan desa yang "radikal" atau seku-
rang-kurangnya "reformist", revolusi hijau
akan meningkatkan ketidaksamaan -ekonomi
dan ini, pada gilirannya, akan meningkatkan
konflik sosial yang sudah ada. Pembangunan
desa "refbrmist" yang di sini dikemukakan,
meskipun mengambil resiko untuk melaku-
kan falasieklektisisme, menempatkan priori"
tas pada mer-nbagi kembali pendapatan ke-
pada beberapa kelompok dalam masyarakat
sambil pada saat yang sama pertimbangkan
pentingnya meningkatkan produk pertanian.

Jelas, strategi pembangunan semacam ini
dalam arti apa pun.tidak menolak pemakaian
mekanisme pasar untuk mengorganisir eko-
nomi, dan semata-mata menganjurkan peng-
gunaan mekanisme pasar yang tepat bagi ke-
untungan sebagian besar di negara-negara
berkembang. Strategi pembangunan sema-
cam irii menuntut, antara lain, beberapa re-
formasi-misalnya-sejenis ktndreform dan
perubahan dalam pola industrialisasi pedesa-
an. Bagian berikut tulisan ini dengan demiki-
an akan mendiskusikan apa yang saya lihat
sebagai tuntutan yang paling penting bagi
strategi pembangunah semacam ini yang me-

mungkinkan revolusi hijau mewujudtan jan-
ji-janjinya.

Perlunyara graria reform
' Dengan model konvergensi se.bagai titik

acuan kita, pertanyaan apakah masalah ke-
miskinan dan pengangguran di negara-nega"ra
berkembang dapat dipecahkan atau tidak,
tidak bisa dipertimbangkan terlepas tanpa
mempertimbangkan ref ormasi-reformasi ber-
jangka jauh di dalam pola kekayaan-produk-
tif, terutama di dalam pola pemilikan tanah
dan distribusi tanah. Dengan kata lain, seje-

nis landreforrn dituntut bilamana revolusi
hijau secara realistik direncanakan untuk
memecahkan masalah kembar kemiskinan
dan pengangguran di negara-negara berkem-
bang. Adalah keliru untuk melihat landre-

form sLmata-rlata sebagai alat untuk me-
ngamankan dalih manusiawi (humanitarian
reason), karena dia semakin dipertimbang-
kan sebagai alat pembangunan yang lebih
efektif. Thesis umum adalah bahwa peme-
cahan masalah kemiskinan dan penganggur-
an, bilamana dihasilkan melalui redistribusi
harta tanah dan didukung oleh langkah-lang-
kah bantuan seperti penyiapa.n kredit dan
fasilitas pemasaran, adalah boleh jadi untuk
menaikkan produksi keseluruhan maupun
menaikkan pendapatan dan kesempatan ker-
ja bagi mereka yang miskin. Meskipun pro-
ses-proses dinamik yang mempengaruhi ting-
kat pertumbuhan agak tidak dapat diramal-
kan dan diskusi-diskusi tentang itu perlu un-
tuk tinggal agak spekulatif, dampak landre-
form terhadap peningkatan produktivitas ta-
nah kesempatan kerja telah diperkuat oleh
sejumlah studi. Kedua studi berikut oleh
Folke Dovringl5 dan Peter Dornerl6 akan
ditinjau untuk menunjukkan beberapa con-
toh.
.Mari kita mulai pertama-talr,a dengan rnem-

buat rangkuman studi Dovring. Tujuannya
adalah meringkaskan pengalaman landre-

form baik dalam 3angka pendek, menengah,
dan panjang yang meliputi beberapa negeri

15 Dowing, Folke, "Economic Results of Land
Reform". US-AID Spring Review of Land Reform,
June 1970.

l6 Dorner, Peter and Don Kanel, "The Economic
Case for Land Reform", US-AID Spring Review of
Land Reform,June 1970.

I T
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dengan prosalq penataan kembali terbatas
seperti Indonesia, Turki, Equador, Guatema-
la, dan Paraguay, dan negara-negara dengan
kolektivisasi tanah skala besar dan dalam
bentuk-bentuk yang serupa seperti Polandia,
Yugoslavia, Vietnam Utara, dan Kuba. Sete-
lah mengklasifikasikan landreform ke dalam
sistem farm-size yartg egaliter atau 'sistem

pertanian skala kecil, sistem bi-polar dan sis-

tem kolektif d:rn yang serupa (yang didasar-
kan pada ukuran pertanian), konversi pe-
nguasiian tanah ke dalam owner-operated
holding, pengaturan jangka waktu pemakai-
an, pemilikan bersama, dan pemasukan pe-
ngaturan pemilikan tanah khusus special te-
nure yang didasarkan pada situasi pemilikan
tanah, Dovring lantas mengklasifikasikan aki-
bat-akibat ekonomik dafr landreform dan
impaknya atas kemakmuran dan tingkat hi-
dup di dalam masyarakat pertanian.

Sambil meminjam klasifikasi Simon Kusnet
tentang kontribusi pertanian kepada ekono-
mi nasional untuk menganalisa dampak land
refbr*, Dovring meriunjukkan beberapa
kontribtrsi empiris landrefoim dari beberapa
negara yang berbeda menurut: 1 kontribusi
produk (meningkatkan output dan produk-
tivitas); !) factor contribution (tambahan
pada penlwaran yang bisa diperoleh dari in-
put dan tabungan); dan (3) kontribusi pasar
(yaitu, peningkatan di dalam peranan perta-
nian dan penduduknya sebagai pasar bagi
output dari sektor lain dari ekonomi). Di da-
lam semua kasus, peranan landreform,'me-
nurut Dovring, hdalah positif; peningkatan
produk pertanian dan produktivitas pertani-
an, disiapkannya produk pertanian maupun
tenaga kerja bagi sektor-sektor non-pertani-
an, meningkatnya permintaan bagi output in-
dustri konsumsi. Tambahan pula, menurut
laporan Dovring, melalui peningkatan pro-
duksi pertanian pemusatan distribusi /and-
reform meningkatkan kemakmuran dan ting-
kat hidup rakyat umumnya. Laporan Dov-
ring konsisten.dengan penemurln Peter Dor-
ner di dalam hampir semua hal. Bilamana
peningkataq di dalpm produksi pertanian ti-
dak dilihat sebagai masalah kunci, dan 6ila-
mana masalah-masalah kesempatan kerja dan
redistribusi diariggap harus dipecahkan seca-

ra tidak langsung bersamaan dengan bertam-
bahnya output pertanian, demikian argumen

Dorner, pembaharuan sistem pertanian terse-
but pasti mempunyai keuntungan-keuntuirg
an positif: lebih banyak kesempatan kerja,
distribusi pendapatan yang lebih merata,
struktur permintaan yang lebih luas dan le-
bih relevan terhadap sektor manufaktur yang
semakin bei'tumbuh, dan dasar yang lebih
baik untuk kemakmuran sosial yang dibiayai
oleh pertanian.

Sebuah pertanyaan sering dikemukakan da-

lam hub-ungan dengan kemungkinan pelaksa-
naannya secara politik dari reformasi sema-
cam ini bagi kebanyakan negara-negara ber-
kembang, meskipun adanya kenyataan bah-
wa kekuasaan politik di dalam negara-neg:ua
tersebut, langsung atau tidak langsung, keba-
nyakan dikonsentrasikan di tangan kelas pe-
milik tanah. Namun ada cukup alasan untuk
percaya bahwa pada tingkat pembangunan
tertentu landreform, dalam satu bentuk
atau. lainnya, dianggap tidak terhindarkan
bahkan oleh kalangan kelas-kelai pemilik ta-
nah tersebut itu sendiri. Bagi kelas-kelas ini,
lan drefo rm dilihat sekurang-kurangnya seba-

gai suatu langkah untuk mengendurkan ke-
tegangan sosial dan politik yang ditingkatkan
oleh proses nroderenisasi, yang karena bila ti-
dak demikian ketegangan tersebut bakal me-
ledak dalam suatu perubahirn revolusioner.
Pengalaman Indo.nesia mungkin merupakan
suatu contoh yang baik. Setelah isyrt land
reform'dikesampingkan untuk beberapa
waktu setelah Gestapu di tahun 1965, dan
meskipun pemilikan tanah kecil dan tidak
terlalu dikonsentrasikan sebagaimana di ne-
gara Amerika Latin, beberapa pejabat peme-
rintah Indonesia menganggap perlunya im-
plementasi yang lebih efektif dari landre-

form yang sudah dimulai pada awal tahun
1960-an sebagai jawaban bagr ketegangan-
ketegangan di desa yang berpenduduk pa-

dat17.

Perlunya industrialisasi yang padat
kury"

Issyu redistribusi pendapatan dan kekayaan
produktif, ddn lebih khusus lagi isyu land
reform, di negara-negara berkernbang kerap
kali didiskusikan bukan saja dalam hubungan
dengan kebutuhan bagi meningkatkan inten-
sitas dan efisiensi pertanian dalam kerangka

17 T-EMPO,2 Februari 1,980 dan yang terdahulu,
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kecil akan tetapi juga dalam hubungannya
dengan kebutuhah untuk mengembangkan
dan mendesentralisasikan industri kecil. Ke-

dua-duanya pada gilirannya diangkat dengan
alasan bahwa meskipun angkatan kerja harus

bergerak dari pertanian kepada industri di
dalam proses pembangunan, dalam suasana

pertumbuhan penduduk yang cepat masalah-

nya bukanlah bagairriana rnelepaskan peker-
ja, akan tetapi menjaga jangan sampai mele-

paskannya terlalu banyak dalam tempo yang
terlalu cepat.lE Pengembangan dan desentra-
lisasi industri kecil, yang biasanya padat kar-
ya, adalah sangat penting untuk berfungsi-
nya model pembangunan Mellor yang dising-

gung tadi. Bilamana diatur dan direncanakan
teliti, pengembangan dan desentralisasi in-
dustri-industri keci.l.padat karya akan mem-

buat model Mellor beke{a lebih efektif. Yai
tu' bahwa revolusi hijau akan menjadi fung-
sional untuk menyiapkan benda-benda fisik
yang diperlukan bagi mendukung lapangan
kerja di luar pertanian di negeri-negeri ber-
kembang. Bagian ini ditulis untuk mengulas
secara ringkas relevansi landreform dalam
mengembanghan dan mendesentralisasikan
industri-industri kecil padat karya.

Bilamana hubungan antara landreform dar.
peningkatan lapangan kerja di bidang perta-
nian sudah didokumentasikan secara baik,
tidak banyak jumlah studi yang dibuat ten-
tang hubungan antara landreform dan pe-
ngembangan lapangan kerja. Meskipun terba-
tas jumlahnya namun beberapa studi me-

nguatkan hubungannya yang positif. Studi
Gurley tentang Cina akan diulas secara sing-
kat untuk menunjukkan bagaimana revolusi
hijau akan menjadi lebih berhasil dalam me-
mecahkan masalah kemiskinan dan pengang-
guran di negara-negara berkembang bilamana
dial dipakai dan disertai oleh kebijaksanaan
yang konsisten bagi pembaharuan agarna (ag'
rarian reformJ. Gurley mencatat bahwa bila-
mana semakin banyak kritik yang diberikan
kepada pengembangan kapitalis dunia, rnaka
Republik Rakyat Cina telah membuktikan
bahwa, dalam kerangka pembangunan ter-

18 Thiesenhusen, William C., "Population
Growth and Agricultural Employment in Latin
America with Some U.S. Comparison". dalam Ame-
rtcan Journal of Agricultural Economics, Vol. 5l

tentu, bukanlah tidak mungkin ada suatu
pola industrialisasi yang tidak menghirsilkan
ketidakseimbzrngan yang dahsyat antara dae-

rah pedesa;in dan daerah perkotaan, afltara
ya:ag kaya dan miskin, antara yang bekerja
dan yang menganggur, dan antara satu dae-

rah dan daerah yang lain. Di antara persya-
'ratan bagi pembangrnan semacam ini adalah
dimasukkann y a landr e fo rrrl, nasionalisasi in-
dustri, dan gerakan menyebarluaskan.kope-
rasi di daerah pedesaan, bersamaan dengan

penggunaan kekuatan keuangan dan fiskal

secara baik, dibangkitkannya tingkat tabung-
an yang tinggi oleh pemerintah, pemakaian
tabungan yang efisien investasi accros the

board, di dalam industri berat, industri ri-
ngan, dan pertanian.
Tujuan yang utama dari pembaharuar. agra-

ria (dari tahun 1950) di Republik Rakyat
Cina adalah untuk menghapus sistem tuan
tanah feodal di daerah pedesaan, untuk
memperbaiki taraf \idup kaum miskin, dan

untuk mengembangkan produksi pertanian
sebagai suatu prakondisi bagi industrialisasi
negeri tersebut. Pada gilirannya pengembang-

an industrialisasi memungkinkan ekonomi
untuk mampu mendukung pertanian baik
dengan output industri kerangka besar di
daerah-daerah perkotaan dan dengan puluh-
an ribu industri kecil, pribumi di seluruh wi-
layhh pedesaan. Yang disebut terakhir meng-
hasilkan dan memperbaiki peralatan pertani-
an dan mesin; mereka menghasilkan pupuk,
barang konsumsi, insektisida, barang-b'arang
bangunan, perlengkapan transportasi; mere-
ka memproses produk-produk pertanian dan
membangun sumber-sumber tenaga dan sete-

rusnya. Industri-industri semacam ini diper-
kuat oleh pemerintah pusat untuk menjadi
berdikari sejauh mungkin dengan mengem-
bangkan sumber-sumber baru dari bahan
mentah dari wilayahnya sendiri, dengan.
mempergunakan barang-barang bekas dan
peralatan tua dari industri yang lebih besar

di pusat, dan dengan memakai metode-meto-
de produksi pribumi yang secara relatif pa-
dat karya,. Dengan demikian, tersebut usaha

berhasil diarahkan dari mobilisasi input-in-
put tradistonal (ker1a, pupuk alam, binatang
penghela peralatan tradisional) kepada pro-
duksi input-input moderen seperti pupuk
kemis, insektisida di.n pestisida, pembangkit-
an tenaga listrik hidro-elektrik, motor lis-
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trik, penanam padi, traktor, truk, mesin-m..e-

sin lainnya, dan stasion-stasion perbaikan
bibit. Kegunaan dari industri-industri yang
didesentralisir ini adalah: 1) kemampuan-un-
tuk mempergunakan deposit-deposit yapg
terpencar-pencar dari sumber-sumber mate-
rial; 2) menurunkan rasio rata-rata dari capi-
tal out-put ratio dan mempersingkat masa
gestasi (kemandegan); 3) kemampuan men-
jalankan kegiatan-kegiatan reparasi pemeli-
haraan, dan prosesing, melowongkan tenaga
dalam skala besar bagi pekerjaan-pekerjaan
yang hanya bisa dibuat oleh sektor moderen

. sendiri; 4) menurunkan kost yang hanya bisa
' dibuat olqh sektor moderen sendiri; 4) me-

nurunkan kost urbanisasi dan kapital ooer.
head sosial (social oaerhead capital) pada
umumnya; 5) kemampuan menciptakan ke-
sadaran indirstri;Ll di kalangan petani 6)mem-
berikan sumbangan bagi pertahanan nasio-
nal; dan 7) memperbaiki kontradiksi antara
kota dan daerah pedesaan. Singkatnya usaha
industrialisasi yang didesentralisasikan ini
pasti agak berhasil dalam mengembangkan
kesempatan kerja di wilayah pedesaan, *da-
lam menyeimbangkan produksi secara geo-
giafis, dan dalam meningkatkan produktivi-
tas pertanian umumnya.

Demikianlah pengalaman yang bisa kita pe-
lajari dari RRC sebagai dikemukakan oleh
Gurley. Pandangan Gurley kelihatannya di-
perkuat oleh banyak pengamat lainnya, an-
tara lain sarjana oriental yang termashur
Mahbub ul Haq.re. Kelihatannya, menurlrt
ul Haq, bahwa dalam jangka rvaktu hanya
kurang dari dua dasawarsa, Cina telah meng-
hapuskan bentuk-bentuk yang paling buruk
dari kemiskinan; dia menghapuskan pengang-
guran, menghapuskan buta huruf dan men-
ciptakan fasilitas kesehatan yang memadai;
dan dia tidak mengidap kekurangan gizi dan
kemelaratdn. Namun haruslah diakui sejak
mula-mula, bahwa pengalaman Cina pasti
sangat unik. Pertama-tama, bagaimanakah
keberhasilan ini dicapai haruslah diperhati
kan secara tdliti sebelum dicoba untuk men!-
ulangi pengalaman Cina. Karena sangat jelas
bahwa sistem politik RRC, isolasinya; ukur-

19 ul Haq, Mahbub, "A New perspective on De-
velopment", dalam Andrew E. price, ,,The poverty
Curtain: Choices for the Third World',. New york:
Columbia University Press. 1976.

o 
u.rrrru yang besar, dan mobilisasi ideologis-
nya, semuanya haruslah dinilai sebagai fak-
tor-faktor utama yang memberikan sum-
bangannya kepada evolusi pola pembangun-
annya, Kontrol yang ketat, dipusatkan, koer-
sif terhadap proses pembangunan adalahjuga
sangat kritis terhadap keberhasilan usaha-
usaha pembangunan RRC. Karena semua
faktor ini terikat kepada preferensi politik,
ideologis, atau filosofis yang berbeda:beda
dari negara-negara yang berbeda-beda setiap
keputusan untuk mengrllangi pengalaman

Cina haruslah dipertimbangkan matang-ma-
tang. Saya yakin, di kalangan negara-negara
yang berkembang, ada kesepakatan luas bah-
wa mereka tidak holeh lupa bahwa perhati-
anni,a sekarang terhadap masalah pengang-
guran sangatlah rapat hubungannya dengap
perhatiannya kepada kebebasan dari setiap
bentuk paksaan. Bagi kebanyakan negeri
berkembang, masalah mengulangi pengalam-
an Cina kareira itu menjadi masalah mencari
keseirnbangan antara kebebasan politik dan
kontrol yang dipusatkqn dan koersif terha-
dap proses pembanguna\. Dengan demikian
ini adalah masalah tentang'bagaimana me-
ngulangi pengalaman Cina tanpa kontrol
yang ketat, dipusatkan, dan koersif terhadap
proses pembangunan,
Namun penting dalam hubungannya de-

ngan pengalaman Cina adalah, sebagaimana
dikatakan ul Haq, kenyataan bahwa dalam
mencapai keberhasilannya RRC telah meli-
hat masalah pembangunan dari titik tilik
menghapuskan kemiskinan dan bukan dari
,titik tilik mencapai tingkat per kapita ,\t.arig
ditentukan pada tingkat tertentu. Pendekat-
an ini, menurut ul Haq, mengikis habis pen-
dapat keliru yang menganggap bahwa kemis-
kinan hanya bisa dihapuskan dan pendayagu-
naan angkatan kerja secara penuh hanya bisa
dicapai pada tingkat pertumbuhan yang be-
sar dan setelah melewati beberapa dasawarsa.
Pengalaman Cina telah juga membuktikan
bahwa tidak ada konflik antaf,a pertumbuh-
an dan kesempatan kerja dan distribrrsi pen-
dapatan, karena sudah cukup jelas bahwa
keberhasilan Cina dalam menghapus kemis-
kinan dan pembangunan kesempatan kerja'
yang penuh telah dicapai dalam tingkat per-
tumbuhan yang cukup baik dengan membe-
rikan lebih banyak perhatikan kepada isi dan
distribusi GNP. Dimensi strategi pembangun-
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an Cina semacam inilah yang bisa dipelajari
dan diulangi oleh banyak negara-negara ber-
kembang lainnya. Itu tidaklah berarti bahwa
pengulangannya mudah. Sebaliknya bagi ke-
banyakan negara berkembang, hal tersebut
merupakan pilihan yang sulit. Untuk satu
hal, adalah sulit dilaksanakan di dalam hu-
bungan dinamis yang ada antaxa negara-nega-

ra berkembang dan negara-negara industri
maju. Di dalam ketergantungannya terhadap
negara-negara industri maju, implementasi
strategi pembangunan semacam itu oleh ne-

gara-negara berkem6ang menuntut reoiienta-
si yang sangat radikal dari seluruh oalue op-
tions-nya. Sebagaimana dikatakan oleh Denis
Goulet2o , dia menuntut adanya apa yang di-
sebutnya sebagai 'bital nexus" yang meng-
hubungi aalue options dari suatu masyarakat
kepada strategi pernbangunan yang diingini
nya, dan kepada kriteria yang dianutnya un-
tuk memecahkan masalah di dalam wilayah-
wilayah kebijaksanaan tertentri seperti tek-
nologi, seharusnya menjadi sebegitu eksplisit
dan koheren mungkin. Yang lebih penting,
demikian katanya, adalah nilai "ketakwaan"
(austerity) yang diartikan sebagai "kecukup-
an bagi semua sebagai prioritas pertama"
adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti
oleh negara-negara berkembang untuk me-
nyerang secara langsung masalah kemiskinan
dan pengangguran dari mayoritas yang paling
miskin. Hal ini gilirannya menuntut komit-
men yang sangat kuat dari semua pemimpin'
politik negara-negara berkeurbang bilamana
mereka sungguh-sungguh mau mendapatkan
pemecahan jangka panjang bagi masalah ke-
miskinan dan pengangguran.

Kesimpulan

Setelah mengulas kontroversi revolusi hijau
dan mendiskusikan altematif dan unsur-un-
sumya yang mungkin, kini saya sampai ke-
pada kesimpulan. Pertama-tama haruslah di-
catat bahwa tesis utama dari tulisan ini ada-

lah bahwa kegagalan revolusi hijau untuk
mewuiudkan janjinya tidaklah inheren di
20 Goulet, Denis, oP. cit.

' d,?lSrn durnya sendiri akan tetapi di datam
jenis strategi pembangunan di mana revolusi
hijau tersebut hanyalah salah satu dari unsur-
unsurnya. Dalam hubungan itu, alternatif
yang saya minati haruslah diperoleh di dalam
strategi pembangunan yang lelih tepat yang
bisa rnemberikan kondisi bagi revolusi hijau
untuk mewujudkan potensi-potensi maksi-
mumnya. Strategi pembangunan yang baru
tersebut haruslah mampu meningkatkan
kombinasi antara pertumbuhan yang cepat
dan kesamaan yang lebih besar; dan haruslah
memasukkan implementasi kedua unsur pen-
ting: suatu jenis landreforzl, industrialisasi
dalam skala kecil yang padat karya dan dide- i'

sentralisasikan. Bilamana yang pertama ada-

lah hakiki bagi meningkatkan pendapatan
dan standar hidup, dan dengan demikian da-' ya beli dari sebagian terbesar penduduk pe-
desaan di negara-negara berkembang, lang'kedua adalah hakiki bagi memberikan sejum-
lah besar kesempatan kerja di luar sektor
pertanian, yang pada gilirannya diperlukan
untuk keberhasilan revolusi hijau dan pe-
ngembangan pertanian pada umumnya. Sing-
katnya, meskipun revolusi hijau bukanlah
dalam dirinya tepat untuk memecahkan ma-
salal, kembar kemiskinan dan pengangguran
di negara-negara berkembang, karena ke-
mampuannya uhtuk meningkatkan tingkat
upah riil secara substantial, pasti dia sanggup

melaksanakannya.bilamana dia secara konsis-
ten dipakai serentak dengan implementasi
landreform dalam satu bentuk tertentu dan
industrialisasi y*g didesentralisasikan dalam
skala kecil dan padat karya. Saya yakin, ha-
nyalah di dalam suatu skema pembangunan
yang demikian, revolusi hijau bisa mewujud-
kan janji-janjinya, yaitu mencip*takan lebih
banyak kesempatan kerja bagi sebagian besar
orang miskin di negara-negara berkembang.
Hanyalah dalam skema pembangunan sema-

cam ini revolusi hijau bisa mewujudkan znls-

sion-nya sebagai "suruiaal technology " bagi
ratusan juta manusia miskin di negara-negara
berkembang, yang bila tidak demikian bisa
seluruhnya dilempar ke luar dari proses pem-
bangunan.

-
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iwayatlakarta

Prof. Dr. Slametmulyana, Dari Holotan ke

Jayaharta, (Jakarta: Yavasan Idayu, 1980),
84 halaman.

a.jetika laskar Belanda dibawah Jan Pie-

flterszoon Cocn merebut Jayakarta (Ja-

karta) dari tangan Kerajaan Banten tanggal
30 Mei 1619, nama/ayakarta diubah menja-
di Bataaia. Nama Batavia lcnyap ketika Pe-

merintah Pendudukan J.prrrg tanggal 9 De-

sember 1942 menyatakan dikembalikannya
narna Jakarta. Fakta-fakta di atas tertulis da-
lam dokumen-dokumen historis yang tak ter-
bantah. Yang menjadi masalah: bilakah kota

Jakarta itu berdiri?
Pada tahun 1954, atas sar;rn Walikota Ja-

karta Sudiro, Dr. Sukanto menyiarkan hasil
penelitiannya dalam buku yarg berjudul
Dari Djakarta ke Djajakarta.l Meruirut Dr.
Sukanto, setelah laskar I)emak menduduki
bandar Sunda Kelapa dan menghalau armada
Portugis, Fatahillah (Faletehan) mengubah
narna Sunda Kelnpa menjadi Jayaharta pad.a

tanggal 22 tuni 1527. Bed,asarkan hasil pe-

nelitiam Dr. Sukanto itu, Dewan Perwakilan
Kota Djakarta Raja pad4 tanggal 23 Februari
1956 menetapkan "22 Juni sebagai hari lahir
Jakarta",2
' Buku karya Prof. Slametmulyanayahg kini
kita bicarakan membuka perspektif baru da-
Iam penelitian sejarzrh ibukota negara kita.
Pengarang bukan saja mempertanyakan teo-
ri "22 Juni" Dr. Sukanto, tetapi juga "me-
ngajak para pembaca bertamasya di taman

I Dr. Sukanto, Dari Djakarta ke Djajakarta,
(Djakarta; Penerbit Soeroengan, 1954). Uraian me-
ngenai tanggal berdirinya Jakarta, lihat halaman
58-60.
2 Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat. "Hari

Lahirnya Djajakarta," Bahasa dan Budaja, Y(I),
1956, halaman 3.

sejarah wilayah di sekitarJakarta, menyaksi-
kan timbul dan tenggelamnya beberapa ne-

gara di wilayah sekitarJakarta" (halaman 6).
Ternyata banyak pemandangan indah mena-
wan hati yang belum kita jumpai dalam ta-
masya-tamasya sejarah yang lain. Itulah se-

babnya ajakan tamasya Prof. Slametmulyana
terlalu sayang untuk dilewati begitu saja.

Uraian bekas Dekan Fakultas Sastra Univer-
sitas Indonesia itu terdiri atas enam bab:. Ho-
lo-tan; Di Mana Letak lbuhota Tarumanega-
ra?; Timbulnya Kerajaan Mo-ho-hsin; Negara
Sunda; Timbulnya Jayaharta; Dari Bataota
ke takarta.

Dalam bab pertama pengarang mengidenti-
fikasi nama negeri Ho-lo-tan y'arg tercantum
dalam berita-berita Cina. Kr<-rnik Liu-sung-
siz (Sejarah Laria Dinasti Sung) memberita-
kan bahwa Ho-lo-tan tcrletak di She-po
(transliterasi dari nama Jawa\, dan mengirim
utusan ke negeri Cina pada tahun 430, 433,
+34, 436, 437 dan 452. Menurut pcngarang,
Ho-lo-tan ad:rlah transliterasi d,ai nama Aru-
teun, d,aerah di tepi Ciaruteun, kccamatan
Ciampea, tempat ditemukannya prasasti ber-
pahatkan telapak kaki Purnawarman, raja
Tarumanegara (halaman 12). Demikiar-rlah
kerajaan Aruteun merupakan kcrajaan tertua
di Jawa. Adanya prasasti Pumawarman itu
dijadikan alasan oleh pengarang untuk ber-
pendapat bzrhwa Kerajaan Aruteun ditakluk-
kan oleh Kcrajaan Taruma. Kerajaan Taruma
(disebut dzrlam kronik Cina: ToJo-mo) me-
ngirim utusan ke Cina tahun 528, 535, 666
dan 669. Atas dasar ini pengarzmg menyim-
pulkarr bahwa penakluk:rn Aruteun oleh Ta-
ruma berlangsung antara 452 d'ar, 528 (hala-
m.an 16). Pendapat di atas sama dengan pen-
dapat $J. van der Meulen dari IKIP Sanata
Dharma Yogyakarta. Dalam majalah Indone-
.rza tahun 1977 terbitan Universitas Cornell,
Van der Meulen juga mengemukakan bahrva

Ti



Ilo-lo-tan transliterasi dati Aruteun, dan

"Ho-lo-ton was destroyed by Taruma"'3
Penulis tinjauan buku ini justeru berpenda-

pat bahwa Aruteun (Ho4o-tan) dan Taruma

(To-lo-mo) adalah kerajaan yang satu' Dari

data arkeologi, kerajaan tertua di Jawa yang

kita ketahui sampai saat ini adalah Taruma'

Kerajaan di Shepo (Jawa) yang mula-mula

tercatat dalam kronik Cina adalah Ho-lo-tan'
Ada kemungkinan nama asli Kerajaan Taru-

ma adalah Aruteun. Sesudah menerima pe-

ngaruh budaya India pada akhir abad kelima,

natrta Arutean berubah menjadi Taruma'

Nama Taruma diambil dari toponim di India

Setatan. Hilangnya narna Ho-lo-taz dan mun-

culnya naroaTo-lo-mo dalam kronik Cina ki
ranya erat hubungannya dengan pergantian

nama itu. Seperti diakui oleh pengarang' Per-
gantian nama temPat adalah peristiwa biasa

dalam sejarah (halaman 37). Jika pendapat

ini benar, maka daerah Ciaruteun temPat

prasa.$ti yang berpahatkan telapak kaki tidak
selalu harus ditempatkdn di daefah taklukan'
Mungkin saja prasasti semacam itu juga di-

tempatlan di ibukota kerajaan. Seba$ai ana-

logi, prasasti persumpahan Sriwijaya yang

,rmrrmnyu ditempatkan di daerah taklukan,
temyata dipasang juga di ibukota (prasasti

Telaga Batu di Palembang).
Demikian juga pemyataan Pengarang bah-

ya Fa Hian pad.a tahun 414 singgah di Aru-

teun (halaman 14), kiranya perlu dipertanya-

kan. Dalam kronik Fo-huo-chi (Catatan Ne-

geri-negeri Budha), Fa Hian bercerita bah-

wa ketika pulang dari lndia tahun 414 kapal-

nya terserang badai sehingga terpaksa berla-

buh di negeri, Yeh-po-fe, suatu negeri Hindu'
Fa Hian tinggal di sana lima bulan, lalu pu-

lang ke Kanton dengan menumpang kapal

dagurrg lain.4 Di mana letak Yehio-ti? Ham'
pir semua ahli sejarah dewasa ini masih me-

ngunyah-ngunyah teori warisan Belanda bah-

wa narna Yeh-po-ti adalah transliterasi dari

nama Yawadwipa .(Pulau"Ju*). Kiranya
pendapat yang telah mapan ini perlu ditinjau
lagi. Nama tawa biasa ditransliterasikan Sfte-

po dalzm kronik Cina. Pada awal abad keli-

3 WJ. van d,er Meulen, "In Search of Ho-ling",
Indonesia, No. 23, Cornell Modem Indonesia Pro-

ject, Ithaca, April 1977, halaman 103-104.
4 Paul Wheatley, The Gold'en Khersonese, lJl:,i'

versity of Malaya Press, Kuala Lurnpur, I961, hila-
man 38.

ma narna She-po telah dipakai untuk menya-

takan Jawa! Seandainya Yehpo-ti menyata-

kan Jawa, tentu nama ini banyak dijumpai
pada kronik Cina. Kenyataannya, nama Yeh'

po-ti hanya ada dalam catatan Ea Hian dan

tidak pernah disebutkan dalam kronik lain'
HaI ini berarti bahwa negei Yeh-po-ti jarxry
dikunjungi musafir atau kapal Cina. Demiki-

arrlah identiflkasi Yehpo-ff dengan Jawa ma-

sih perlu disangsikan.

Menurut pemikiran 
.penulis 

tinjauan buku

ini, Yeh-po-tf adalah transliterasi dari riama

Seputih, daerah sekitar Way Seputih, pantai

timur Lampung. Adanya prasasti persumpah-

an Sriwijaya di Palas yang terletak di selatan

Way Seputih, membuktikan bahwa di pantai

timur Lampung zaman dahulu pernah ada

negeri yang cukup penting. Juga di daerah

Pugung Ra[arjo, wilayah Seputih, telah dite--

*.ik* U"ggr- dan arca Hindu yang besar's

Demikian juga jika ditinjau dari uraian geo-

grafi Fa Hian' daerah Seputih cocok untuk
pelokasian Yeh-po-ti. Negeri Seputih tidak

pemah disebutkan oleh kronik Cina yang

lain karena letaknya kurang strategis sehing-

ga jarang dikunjungi musafir Cina. Fa Hian

terpaksa singgah di sana akibat kapalnya ter-

serang badai. Kiranya kapal tidak setiap saat

berlabuh di Seputih. Itulah'sebabnya Fa

Hian tertahan lirra bulan di sana dalam me-

nunggu kapal yang akan ditumpanginya pu-

lang ke Cina.
Pada abad ketujuh negeri Seputih ditakluk-

kan Sriwijaya. Hal ini ditandai dengan ada-

nya prasasti persumpahan Palas. Agak me-

ngejutkan bahwa Prof. Slametmulyana

menghubungkan prasasti Palas itu dengan

Kerajaan Tulangbawang (halaman i29), kare-

na jarak Palas dan Tulangbawang ratusan ki
lometer. Lagi pula belum ada bukti apakah

"Kerajaan Tulangbawang" itu memang benar

ada! Yang lebih mungkin adalah bahwa pra-

sasti Palas ditempatkan oleh raja Sriwijaya

di negeri Seputih, setelah negeri ini ditakluk-
kan Sriwijaya. Akibat pen4klukan ini peran-

an negeri Seputih kian berkurang. I-tsing

tidak menyebutkan negeri ini sewaktu me-

nguraikan narna-nama negeri di Asia Teng-

gara. Namun I-tsing mengatakan: "Ada juga

5 Berita Penelitian Arkeologi, No. 2, 1976' ha-

laman 14,
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beberapa ncgeri kecil yang tak dapar saya se-

but semuanya". Kiranya Seputih (Yeh-po-
fi) termasuk salah satu "negeri kecil" yang
dimaksudkan I-tsing.

Pengarang mengatakan bahwa besar ke-
mungkinan Taruma didirikan oleh migran
dari India Selatan (halaman 20). Proses "In-
dianisasi" memang pemah menjadi perbin-
cangan hangat di kalangan ahli sejarzrh. Para
penganut mazhab "Greater Ipdia" mengang-
gap kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia se-

bagai "kerajaan orang India". Tapi pandang-
an yang lebih dapat diterima adalah bahwa
kerajaan-kerajaan itu merupakan "kerajaan
orang Indonesia yang menyerap budaya
India",6 Jadi Taruma bukanlah "ncgeri orang
India" melainkan didirikan oleh putera-pute-
ra asli Jawa Barat dan mendapat pengaruh
budaya India Selatan.

Sehubungar-r dengan masal:rh kemntuhan
Taruma, pengararg juga menguraikan politik
perluasan wilayah Sriwijaya. Uraiannya sing-
kat tapi sangat menarik. Kerajaan Sriwijaya
]a.ng berpusat di muara sungai Musi Palem-
bang, pada akhir abad ketujuh melancarkan
ekspansi ke daerah-daerah sekitamya.T Mula-
mula Bangka ditaklukkan, lalu menuju utara

untuk menundukkan $alayu (Jambi), Mina-
nga (Binanga), Kedah di Malaysia Utara, bah-
ka:r sampai ke Siaml Ekspansi Sriwijaya ke
arah selatan mula-mula menalilukkan Lam-
pung, lalu Taruma di J.awa Barat (halaman
26-3 1). Demikianlah Kerajaan Taruma run-
tuh pada akhir abad ketujuh karena ditak-
lukkan Sriwijaya. Hal ini mudah difahami
karena scjak tahun 669 tak ada lagi urusan
Tamma yang datang ke Cina, dan prasasti
Kota Kapur di Bangka menerangkan bahwa
pada tahun 686 tentara Sriwijaya berangkat
menyerang tanah Jawa" Adanya prasasti ber-
bahaya Melayu Kuno yzrrg ditemukan dekat
Bogor (dekat ibukota Taruma!) membukti-
kan pengaruh Sriwijaya di Jawa Barat, kare-
na raja Jawa tak mungkin mengeluarkan pra-
sasti berbahasa Melayu. Demikiamlah uraian
pengarang mengenai nintuhnva Taruma di-
tunjang oleh data-data sejarah yang kuat.
Namun dalam uraian pengarang pada bab

tiga mengenai Kerajaan Mo-ho-hsin, ada sesu-

atu yang kurang "sreg", Dikatakan bahwa se-

telah Sriwijaya menaklukkan Taruma, nama
Taruma diganti menjadi Bhagasin (Bekasi),
dan nama Bhagasin inilah yang disebut Mo-
ho-hsin oleh kronik Cina (halaman 3 7).
Kronik Cina yang menyebut negeri Mo-ho-

hsin adalah uraian pendeta I-tsing. Sewaktu
menguraikan nama-nama negeri di Asia
Tenggara, I-tsing mengatakan Mo-ho-hsin ter-
letak di sebelah timtr Shih-li-.fo-shih (Sriwi-
juyu), antara ShihJi-fo-shih dan Ho-ling.
Yang jelas negeri Ho-ling terletak di Jawa.8
Jadi Mo.ho-hsezl hams kita cari di daerah se-

kitar Laut Jawa. Pada halaman 33 pengarang
menelapkan tiga daerah yang mungkin bagi
lokasi Mo-ho-hsin: paniai timur Sumatera,
daerah sebelah timur Palernba^ng atau pantai
utara Jawa agak ke barat. Pendapat para :ri,ii
mengenai letak Mo-ho-lzszz berzureka ragam.

8 Kronik Hsin-Tang-shu menyebutkan HoJing
terletak di Jawa. Banyak ahli sejarah mengira Ho-
l:ing transliterasi dari Kalingga dan dilokasikan di
Jawa Tengah. Tapi sampai kini tak ada bukti bahwa
di Jawa Tengah pernah ada negeri bernama Kaling-
ga, L.C. Damais (BEFEO, 52, 1964) menyarankan
Walaing sebagai nama asli Ho-ling, WJ. van der
Meulen (op.cit., halaman 102) berpendapat bahwa
Ho-ling transliterasi dari Paryang (Dieng). Slamet-.
mulyana ("A New Interpretation of I-tsing's State-
ment", Majalah Arkeologi, II(2), 1978, halaman 29,
mencari lokasi Ho-ling di Jawa Timur, yaitu negeri
Keling di lembah KaIi Brantas.

6 Lihat: F.D.K. Bosch, Masalah Penyebaran Ke-
budayaan Hindu dt Kepulauan Indonesta (Seri Terje-
mahan Karangan Belanda No. 40), Bhratara, Jakar-
ta, 1974. Sebagai perbandingan, lihat: George Coe-
'des, The Indianized States of Southeast Asia, IJni-
versity of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1968, Bab
"Indianization" halaman 14-35; Haryati Soebadio
and C.A.M. Sarvaas (eds.), Dynamtcs of Indonesian
History, North-Holland Publishing Company, Ams-
terdam, 1978, Bab "Indian Religions in Indonesia"
halaman 61-96.
7 Beberapa sejarahwan menyangsikan ibukota

Sriwijaya di Palembang, dengan alasan letak Palem-
bang tidak strategis dalam menguasai lalu lintas Se-
lat Malaka, antara lain: R. Soekmono, "Tentang Lo-
kalisasi Sriwijaya", LaQoran Kongres llmu Pengeta-
huan Nasional Pertama, Djilid V, Madjilis Ilmu Pe-

ngetahuan Indonesia, Djakarta, 1958, halaman 243-
264; M.C. Chand Chirayu Rajani, ,4 Geographtcal
Reinterpretation of the Sri Vijaya Sfory, Paper V(3)
Konferensi IAHA di Yogyakarta, 1974,12 halaman.
Penulis tinjauan buku ini perlu mengingatkan bahwa
tidak ada sumber sejarah yang mengatakan letak
ibukpta Sriwilaya strategis. Justeru karena letak yang
tidak strategis itulah maka Sriwijaya menaklukkan
daerah sekitarnya. Dominasi Sriwijaya atas Selat
Malaka bukanlah karena ibukotanya strategis, me-
lainkan karena Kerajaan Sriwijaya mampu mengua-
sai pelabuhan Malayu (Jambi) dan Kedah.



Junjiro Takakusu melokasikannya di Bzrrjar-

rnasin, Prof. Poerbotjhrai<a menyamakan Mo-

ho-hsin dengan Hasin pada prasasti raja Air-

langga sehingga ia mencari lokasinya di Jawa,
dan akhimya pengarang sendiri melokasikan

Mo-ho-hsin di Bekasi.e

Saya merasa heran, tidzk satu pun ahli seja-

rah yarrg berusaha melokasikan Mo-ho-hsin

di pantai barat Bangkal I Adanya prasasti Sri-

wijaja di Kota Kapur membuktikan bahwa

di pantai barat Bangka pada abad ketujuh

terdzrpat negeri yang penting sehingga raja

Sriwijaya merasa perlu untuk menempatkan

prasastinya di sana. Pengarang Pun mengata-

kan bzrhwa negeri di Bangka itulah yang per-

tama k:rli ditaklukkan Sriwijaya (halaman

26 ). Namun pengarang tidak berusaha menca'

ri nama.negerinya, alih-alih melokasikan Mo'
ho-hsin di Bekasi. Negeri di pantai baraL Bang-

ka itu pasti diketahui I-tsing karena letaknya

saurgat dekat dengan Sriwijaya. l,agi pula, pra-

sasti Kota Kapur dipahat tahun 686 ketika
I-tsing berada di Sriwijaya. Oleh kare na itu su-

kar diterima akal jika I-tsing "lupa" atau tidak
menyebutkan negeri di pantai Bangka itu
sewaktu menguraikan nama-nama negeri di

sebelah timur Sriwijaya. Kenyataannya,

I-tsing menyebut nama Mo-ho-lzsin sesudah

Shih-li-fo-shih. Sangat mungkin sekali, negeri

Mo-ho-hstn berlokasi di pantai barat Bangka,

tempat raja Sriwijaya memasang prasasti pcr-

sumpahannya. Jika hal ini benar, berarti Mo-

ho-hsin tidak terletak di Bekasi. Lagi pula

belum bisa dipastikan benarkah n'ama Bekasi

berasai dari Bahagasin dan benarkah nama

Bhagasin merupakan nama asli Mo-ho-hsin'

Dalam bab empat pengarang menguraikan

Kerajaan Sunda yang beribukota di Paja'

jaran.lo Tome Pires dan Hendrik de Leme

menyebut nama Dayo sebagai ibukota Sun-

da, sehingga Pengarang menyangka nama itu
transliterasi dari nama Pajajaran (halaman

9 Pengarang pernah mengikutipendapat Roland

Braddeil, yaitu melokasikan Mo-ho-hst'x di pantai

barat semenanjung, dan Ho-ling di pantai barat Kali-

mantan, Rupanya kini beliall merevisi pendaPatnya'

Lihat: Slametmwlyana, Srtwidiaia, Nusa Indah, !in-

de, 1968(?), halaman 65-76.
l0 Bahwa Sunda adalah nama kerajaan dan Pa-

jajaran' adalah narna ibukota, lihat: Ayatrohaedi'
1'Pu;u;u.un atau Sunda?", Majalah Arkeologi, l(4),

1978, halaman 46-54.

41). Yang lebih -tepat adalah bahwa nama

Daryo berasil dari dayeuh' kata Sundauntuk
menyebut "kota". Jadi rakyat Sunda menye-

but ibukota negaranya dengan isttlah daye-

ul'r, d'ur sebutan inilah yang terdengar oleh

orang Ponugis.
Adanya prasasti berbahasa Melayu Kuno

bertarikh 854 Saka (932) dekat Bogor me-

nunjukkan bahrva pada abad kesepuluh pan-

tai Ltara Surrda masih dalam pengaruh Sri
wijay a.'Kron 1k Chu-fan-c hi y r,,g ditulis oleh

Chau Ju-kua tahun 1225 mengatakan Sunda

sebagai salah satu daerah bawahan "San-fo-

tsi".i 1 C)leh karena prasasti Batu Tulis ber-

tarikh 1333 dekat Bogor menerangkan raja

Sunda yang bergelar Sri Baduga MaLharaja

(halaman 4i), maka diperkirakan pada awal

abad ke-14 Sunda merupakan negara merde-

ka. Pengarang menyebutkan bahwa negara

Sunda tidak pemah menjadi bawahan Maja-

pahit, karena daliar negeri jajahan Majapahit

drlurn Nagarahretagama tidak menyebut

nama Sunda (halaman 46). Penulis tinjaua-n

buku ini ingin menambahkan bahwa dalam

kitab nagarakietabhumi susunar Pangeran

Wangsakzrrta tahun 1616 dari perpustakaan

Kraton Cirebon, tertulis z -.. tatapyan t Sun-

d.a Bhumi tan kalindih ... , artinya negara

'Sunda tak ber-hasil ditaklukkan Majapahit'1 2

Negara Sunda berakhir riwayatnya tatkala

ditaklukkar Kerajaran Banten kira-kira tahun

1579.
Pada tanggal 21 Agustus 1522 Kerajaan

Sunda membuat perjanjian dengan orang

Portugis, yang men$izinkan orang Portugis

mendirikan benteng di Sunda Kelapa' Sultan

Trenggana dari Kerajaan Demak tidak mem-

biarkan Sunda "bermain api" dengan orang

asing. Maka sebelum orang Portugis melak-

sanakan maksudnya, Sultan Demak meni-

tahkan pangtmanya, Fatahillah, untuk mere-

but bandar Sunda lielapa. Hal ini terjadi pa-

rla akhir 1526 atau awal L527 '

Prof. Hoesein Djajadiningrat, dalam diserta-

sinya pada tahun 1913 yang berjudul Critis'

11 Identifikasi nama San-.fo-tsi sangat memakan

banyak tinta sehingga tak perlu kita bahas di sini,

meskipun sangat meharik. Kita hanyaperlu memba-

has hal-hal yang berhubungan dengan Sunda.

12 Keterangan ini didapat oleh penulis tinjauan

buku ini dari Bapak T.D. Sudjana, Sekretaris "Peng-

guron Caruban" Krapyak Kaprabonan Cirebon, pa-

da bulan Februari 198Gla1u.
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che Beschouwing uan de Sedjarah Banten, mikianlah antara lain data-data yang te.rcan-

lr] Imenyamakan Fatahillah dengan Sunan Gu- tumdalamPCN.

,. 1 nung Jati. Mengenai pergantian narna Sund,a Dalam bab lima dari buku yang kita bicara-

,, , , Kelapa menjadiJay.akarta,Prctf. Hoesein me- kah ini, pengarang membantah teori "fa-
,;. , r ngemukakan bahwa narna Jayaharta adalah than mubinan" Prof. Hoesein, dan sekaligus
ii' terjemahan dari "fathan mubinan". Fatahil- membantah teoi "22 Juni" Prof. Sukanto,

.,. 
, lah mengambilnya dari Al-Quran Surat Al- tentang asal-usul Jay'akuta. Berdasarkan da-

,:.,', Fath; Inna fatahna laka fathan mubtnan (Se' ta-data yang tercantum dalam PCN, penga-

.i., sungguhnya Kami tel'ah memenangkan bagi rang membuktikan bahwa Fatahillah dan

,,r, mu kemenangan sempurna), dan Fatahillah Sunan Gunung Jati masing-masing mempa-
sekaligusmenamai dirinyafathan (orangPor- kan tokoh yang berbeda (halaman 66-68),

,i,. tugis szLlah_ 
-derrgar 

sehingga menyebutlya dan menyatakan bahwa n'ama Faletehan
,,, faLetehan).13 adalah tiansliterasi Portugis dari nama Fa-

dhillah Khan. Jadi pendapat Prof. Hoesein
.' P.endapat Prof. Hoesein di atas dianut oleh bahwa narna F'aletehan berasal dari fathan,

hampir semua ahli sejarz*r. Prof. Slametmul- ternyata tidak benar.16

,' , yana (pengarang) dalam bukunya yang terbit Lebih lanjut lagi pengarang mengatakant tahun 1968, juga masih mengmggap Fatahil- bahwa naraa Jayakarta bwk:ar berasal dari ,

;:- lzih sama dengan Sunan Gunung Jati.l 
a De- fathan mubinan, melainkan berasal dari na-

i'., mikianlah pengidentikan keduanama ini me- ma Pangeran Sungarasa Jayawikarta, pengu-

i wamai sebagian besar buku-buku sejarah, s? Sunda Kelapa pada akhir abad ke-16.

., rampai ditemukannya naskah sejarah Purua- Menurut pengarang, pengubahan narna
r . ka Caruban Nagari (PCN) pada bulan Sep- Sunda Kelapa menjadi Jayakarta bukan dila-
r tember 1970. 15 Dari PCN ditemukan data kukan oleh Fatahillah, dan juga bukan pad.a

,. bahwa Fatahillah adalah menantu dari Sunan tanggal 22 Jwi 1527 seperti pendapat Prof.
: unung Jati. Fatahillah, panglima Demak Sukanto. Alasan-alasan pengarang yang ter-
: yang merebut Sunda Kelapa, berasal dari cantum pada halaman 59 dzm 60 perlu kita

Pasai dan nama aslinya Fadhillah Khan. Beli- bahas secara scrius:

I Sedzmgkan Sunan Gunung Jati, penguasa Ci- asal dari kata fathan, maka kata fathan mu-
: rebon yang merupakan salah seorang Wali binan }uga tidakdiambil sebagainamauntuk

Songo, temyata keturunan Prabu Siliwangi mengganti nama Sunda Kelapa.

i. dannamaaslinya Syarif Hidayaf. Beliaulerhir 2. PCN sama sekali tidak menyinggung

r. tahun 1448 dan wafat tahun 1568. Sunan pergantian nama Sunda Kelapa menjadi
i Gunung Jati inilah, dan bukan Fatahillah, Jayakarta. Setelah Sunda Kelapa dikuasai
. yang merupakan ayah Sultan Has;rruddin tentara Demak, PCN tetap menyebut Sunda
.. Banten. Secara kebctulan, Sunan Gunung Kelapa sampai akhir abad ke-16. Baru ketika

. Jati derr Fatahillah saLma-sama dimakamkan PCN menguraikan serangan Sultan Agung
, di Pasir Jati, Bukit Sembung, Cirebon. De- terhadap Jayakarta tahun 1628, nama Jaya-I karta disebutkan.

13 HoeseinDjajadiningrat, op.cit.,halamanll. 3' Bagi ulama Islam seperti Fadhillah, na-
, 14 Slametmulyata, Runtuhnja Keradjaan Hindu ma Arab lebih cocok daripada nama Sanse-

: Diowa dan Timbulnja Negara-negara Islam di Nusan- kerta. Se andainya.ia memberi nama baru se-;, . tara,.Bhratara, Djakarta, 1968, Uraian tentang Surl- bagai ganti nama Sunda Kelapa, ia akan me_
da dan Djakakarta tercantum pada halaman 211- -'o-- o-

225.
,, 

t 15 -Purwakarta Caruban Nagari menguraikan seja- 16 Pembedaan F'atahitlah dengan Sunan Gunungr rah negeri Cirebon, ditulis oleh Pangeran Arya Cer- ' Jati juga sudah dilakukan oleh beberapa sejarahwanI bon pada tahun 1720. Mengenai penemuan kembali f"i""Vu, antara lain: Dr. Edi.S. Ekadjati, Fatahillah,
,i : naskah ini, lihat: Umar Nur Zain, "Ditemukan Nas- Pahlawan Arif Bijaksana. P.T. Sanggabuwana, Ban-

kah Kuno di ljirebon", Sinar Harapan, 11 Djuli dung, 1975; Ahmad Mansur Suryanegara, "Masuk
i, .1972,hilaman VIL Naskah ini telah ditcrjemahkan dan Meluasnya Agama Islam diJawa Barat", dalam

:, ke dalam bahasa Indonesia oleh P.S. Sulendraning- Majalah Istiqamih, No. 14, Bandung, Februari
:. rat dari "Pengguron Caruban" dan diterbitkan oleh 1979. Lihat pula hasil-hasil Seminar Sejarah Jawa

i,,. penerbit Bhratara pada tahun 1972. Barat di Sumedang tanggal 2l-23 Maret 1974.
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milih kata Arab atau nama kota di negera Is- menjadi Jayakarta telah berlangsung sejak
lam lainnya. Penggantian nama Sunda Kela- L527. Jka kita memperhatikan sumber-sum-
pa menjadi Jayakarta tidak sesuai dengan se- ber Eropah, hal ini menjadi lebih jelas lagi.

Islam. Tidak dapat disangkal bahwa pada tahun
4. Tidak semua nama yang mengandung 1595 nama Sund.a Kelapa telah berubah

unsur jaya dapat dihubungkan dengan suatu menjadi tayakarta, karena Cornelis de Hout-
kemenarrgan. Jadi belum tennt r,ana Jaya-
harta berhubungan dengan kemenangan ten-
tara Demak di Sunda Kelapa.

Alasan-alasar yang dikemukakan pengarang
cukup plausible, namun masih merupakan
kemunghinan Solnya alasan-alasan itu be-

lim cukup kuat unatk menolak anggapan

"22 Juni" Prof. Sukanto dan "fathan mu-
binan" Prof. Hoesein. Marilah kitabahas ke-

empat alasan di atas satu demi satu.
Menanggapi alasan pertama, penulis tinjau-

an buku ini perlu mengingatkan bahwa Prof.
Hoesein mengemukakan, dlua buah anggapan,
masing-masing: anggapan bahwa Faletehan
berasal dari kata fathan, dan anggapan bah-
'wa Jayakarta adalah terjemahan d,ari Fathan
mub.inan. Anggapan pertama barangkali sa-

lah, karena besar kemungkinan Faletehan
'menrpakan transliterasi dari nama Fadhillah
Ki.az. Namun belum dapat dibuktikan bah-
wa anggapzilr kedua juga salah. Kemungkinan
tetap saja ada bahwa nama Jayakarta diarabll
oleh Fatahillah dari kata fathan mubinan.
Kedua kata ini mempunyai arti yang sama:

"kemenangar-r sempurna".
Bahwa PCN masih menyebut nama Sunda

Kelapa sampai akhir abad ke-16, hal itu ku-
rang dijadikan alasan. Jika nama suatu tem-
pat diubah menjadi nama b4ru, tidaklah ber-
arti nama yang lama menglrilang dari sebut-
an. Apalagi kalau nama yarlg lama itu su-

dah berakar berabad-abad. Sampai sekarang
kata Eetuwi masih acapkali terdengar, mes-
kipun ibukota negara kita sudah bernama

' Jakarta. Di samping nama Ujung Pandang,
nama Makassar juga masih sering diucapkan
orang. Kondektur biskota Banteng-Cililitan
sarnpai hari ini masih sering meneriakkan
"mester, mester" kalau sampai di Jatinegara,
karena pada zaman Belanda daerah Jatinega-
ra bernama Meester Comelis. Berdasarkan
analogi, tidaklah aneh jika PCN masih me-
nyebut Sunda Kelapa meskipun nama itu
sudah diganti menjadi Jayakarta. Jadi meski-
pun pada akhir abad ke-16 nama Sunda
Kelapa masih terdengar, kemungkinan tetap
ada bahwa perubahan nama Sunda Kelapa

man (pemimpin rombongm orang Belanda
yang pertama kali ke lndonesia) dalam lapor-
annya tanggal 14 Nopember 1596 telah me-

nyebut kota itu dengan naxra Jacatra. Hal ini
disinggung juga oleh pengarang pada hala-
man 65. Ternyata dalam sebuah peta Nusan-
tara yang dibuat oleh orang Eropah pada
tahun '1599, yang tercantum adalah namd
Sunda calapa, bukan Jacatrallt 7 Fakta ini
membuktikan bahwa nama Sunda Kelapa
memang masih sering dipakai, meskipun
secara resmi nama itu telah diubah menjadi

tayakarta.
Dalam menanggapi alasan ket{ga dan keem-

pat, penulis tinjauan buku ini ingin mengutip
uratNr pengarang sendiri (Prof. Slametmulya-
na) dalam buku beliau yang terdahulu. Urai-
an tersebut kita kutip secara lengkap, sesu4i
dengan aslinya, sebagii berikut:

Baik radja Sunda maupun Fransisco de Sa ka-
lah dalam menghadapi tentara Demak. Dua keme-
nangan diperoleh tentara Demak di pelabuhan
Sunda Kalapa. Sudah pasti bahwa berdasarkan dtra
kemenangan yang dipergleh tentara Dimak itu, na-
ma Sunda Kalapa diganti Djajakarta, artinya: di-
buat berdjaja, kota kemenangan; kota kedjajaan.
Perlu diketahui bahwa Sunda Kalapa adalah bekas
wilajah negara Hindu-Sunda. Kehidupan keagama-
an dan kebudajaan Hindu sudah meresap pada para
penduduk negara Sunda. Untuk nama-nama tem-
pat baru, dipilihkan kata-kata Sansekerta. Kebiasa-
an itu djuga berlaku di Djawa Tengah. Meskipun
kota Joglakarta dan Surakarta djelas dibangun iia-
da masa pemerintahan sultan jang beragama Islam,
narnun nama kota Jogiakarta, Kertlsura dan Sura-
karta djelas nama". Sansekerta. Semangat kebudaja-
an Hindu pada masa peralihan dari negara Hindu
ke negara Islam masih mendjiwai kehidupan dan
tjara berpikir rakjat banyak. Nama Sansekerta Dja-
jakarta digunakan untuk mengganti nama kota
pelabuhan Sunda Kalapa.r 8 '

Demikian jelas dan tandasnya mengapa Fa-
tahillah menggunakan kata Sansekerta bagi

17 Peta tahun 1599 itu dikenal dengan nama
The Linschoten Map, dan banyak tercantum dalam
buku-buku sejarah. Antara lain peta itu tercantum
dalam: D.G.E. Tlall, A History of Southeast Asia,
3rd edition, MacMillan, New York, 1968, halaman
290. Dalam peta itu pulau Jawa disebut laua Mayor.
l8 Slametmulyana, Runtuhnja Keradiaot. Hindu

Djawa,.halaman 223,
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narria kotanya, dan mengapa ia tidak memi-
lih nama Arab. Oleh karena itu sangat meng-
herankan jika Prof. Slametmulyana dalam
buku terbarunya ini mengemukakan alasan
ketiga dan keempat di atas. Hal ini berarti
bahwa .pengarang 

"telah menyangkal penda-
pat beliau sendiri pada 12 tahun yang lalu.
Adalah hak beliau untuk berubah pendapat.
Dalam lapangan ilmu pengetahuan, seorang
ilmuwan berubah pendapat merupakan sesu-

atu yanS wajar karena'dia merasa ada penda-
pat lain yang dianggapnya lebih benar. Na-
mun tidak dapat disangkal bahwa uraian
beliau pada tahun 1968 yang kita kutip di
atas lebih dapat ditertma akal daripada
alasan ketiga dan keempat dalam buku ter-
barunya tahun 1980 ini.

Jadi untuk mengubah pendapat Prof. Hoe-
sein bahwa naroa Jayakarla merupakan ter-
jemahan yang dilakukan Fatahillah dari kata
Fathan mubinan, ternyata Prof. Slametmul-
yana belum mengemukakan antitesis yang
positif. Kita tidah mengatakan pendapat pe-
nga.rang itu salah, tetapi pendapat itu baru
merupakan salah satu kemungkinan seyta
belum d,apat meruntuhkan pendapat Prof.
Hoesein. Tegasnya, pendapat Prof, Hoesein
dan pendapat Prof. Slametmulyanb tentang
asal-usul nama J ay akarta, masih perlu diteliti
lebih lanjut oleh para ahli sejarah.
l,alu benarkah pengubahan nwna Sunda

Kelapa menjadi tayaharta terjadi pada tang-
gal 22 Juni i527 seperti pendapat Prof" Su-
kanto? Tanggal ini pun hnya perkiraan saja
sebagaimana diakui oleh Prof. Sukanto sen-
diri dalam bukunya, Dari Djakarta ke Djaja-
karta.L e Tanggal yang sebenarnya tak dapat
ditentukan karena belum ditemukan sumber
sejarah yang menerangkan hal itu. Prof. Sla-
metmulyana pun tidak memberikan alterna-
tif rneskipun ia menolak tanggal 22 Juni
1527. Pengarang hanya mengatakan:

Tarikh prasasti Banten yang menyebut tloug
laketra dapat dijadikan pegangan untuk menetap-
kan hari lahir Jayakarta. Namun sayang sekali ba-
gian yang menyatakan tarikh itu robek, sehingga
tidak dapat diketahui tarikhnya. Mesi<ipun demiki
an, dari isinya dapat diketahui, bahwa piagam Ban-
ten itu dikeluarkan pada awal abad ketujuh belas,
karena pada piagam itu telah tercantum kata ku-
rnendur, berasal dari kata Belanda/lnggris Com-

l9 Dr. Sukanto, op.cit.,.halaman 60.

mander. Oleh karena itu boleh dipastikan bahwa
piagam itu dikeluarkan sesudah tahun I 602,,ketika
orang Belanda telah datang di Indonesia (halaman
64\.

Sudah tentu pendapat pengarang di atas sa-

ngat spekulatif dan juga tidah dapat diteri-
ma, karena fakta sejarah menunjukkan bah-
wa Comelis de Houtman pada tahun 1595

. telah menyebutkan kota lacatra sebagaimana
diuraikan oleh pengarang sendiri pada hala-
man 65 buku ini.

- Y*g perlu diperhatikan adalah dasar pemi-
kiran Prof. Sukanto dalam menetapkan 22

Juni 1527 sebagai hari lahir Jayakarta. Mes-
kipun tanggal tersebut hanya suatu perki-
raan, narnun Prof. Sukanto tidaklah "main
tebak" saja. Dalam bukunya Dari Djakarta
ke Djajakarta, beliau mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut: 2 o

1. {eliau mengutip keterangan Dr. }'. de
Haan dalam buku Oud-Bataoia b'ahwa per-
gantian nama Sunda Kelapa menjadi Jaya-
karta berlangxttg ltma tahun sesudalz perjan-
jian Portugis-Sunda (21 Agustus J.522). Ber-
arti pada sekitar pertengahan tahun 1527.
2. Kemenangan yang sempurnadarilaskar

Fatahillah diperkirakan pada bulan Maret
1 527.
3. Mengingat adat-istiadat Jawa/Sunda

bahwa pemberia"n nama dilakukan pada "ha-
ri baik bulan baik", I)r. Sukanto memperki-
rakan pengubzrhan nama itu dilakukan pada
nxangsa kesatu menurut perhitungan Jawa/
Sunda, vangjatuh pada tanggal 22tuni 1527.
Prof. Hoesein Djajadiningrat menyarankan

tanggal 17 Desember 1526 sebagai hari lahir
Jayakarta, karena tanggal itu bertepatan de-
ngan Maultd Nabt (12 Rabiulawal 933 H)
yang juga merupakan "hari baik bulan ba-
'1rt-2 I Bagaimana juga, boleh dipastikan
bahwa pergartian nama Sunda Kelapa men-
jadi Jayakarta terjadi pada sekitar tahun
1527, bukan pada awal abad ketujuh belas
sebagaimana disarankan Prof. Slametmulya-
na dalam buku terbarunya ini.
Uraian pada bab terakhir yang berjudul

Dari Batauia ke lakarta tidak perlu kita

20 lbid., halaman 56-60.
21 Dalam majalah Baliasa dan Budaja, Y(l),

1956, halaman 3-11. Artikei Prof. Hoesien inidiba-
Ias oleh Prof. Sukanto dalam majalah yang sama,
V(3) 1957, halaman 3-9. Pokoknya Prof. Sukanto
bertahan pad,a 22 luni 1527.

l



bahas, karena isinya serupa dengan isi buku-
buku sejarah yang pernah kita baca.

"Salah cetak" dalam buku ini tentu ada.
Tiada gading yang tak retak. Misalnyai ...
menyebut Ho-ling sesudah Shih-li.fo-shih
dan sebelum Mo-ho-hsin (halaman 13), seha-

rusnya: ... menyebut Mo-ho-hstn sesudah
Shih-li,fo-shih dan sebelum HoJing. Dan be-
berapa kesalahan "kecil" yang dapat dibetul-
kan sendiri oleh pernbaca.

Alangkah baiknya jika buku ini be4udul
"Dari Aruteun ke Jayakarta", karena nama
Ho-lo-tan adalah ucapan Cina dari nama asli
Aruteun. Juga kita sarankan agar pada cetak-
ulang ya4g akan datang, buku ini dilengkapi
dengan indeks.

Bagaimanapun, buku karya Prof. Slamet-
mulyana ini merupakan sumbangan yang sa-

ngat berharga bagi khazanah ilmu sejarah.

Isi buku ini sangat komprehensif. Pemikir-
an-pemikiran,pengarang patut diperhitung-
kan olEh para ahli sejarah. Jika di sini dike-
mukakan beberapa kritik, hal itu semata-ma-
ta bertujuan untuk memperoleh perrjelasan
yang lebih memuaskan, agar kita dapat men-
dekati kebenaran sejarah. Sambil menanti
karya-karya pengarang selanjutnya, patut ki-
ta sampaikan penghargaan yang setingglting-
ginya kepada pengarang, atasjerih payah be-
liau dalam penelitian sejarah ibukota negara
tercinta.

Nia Kurnia Sholiha!*

x Penulis tinjauan buku ini, lahir di Ba.ndung,

!6 Nopember 1955, kini tengah merampungkan
skripsi kesarjanaan pada Jurusan SejarahrFKls IKIP
Bandung. Pernah menulis beberapa resensi buku di
majalah T[,MPO, menulis Sejarah Kerajaan Sriwijaya
di harian Sinar Harapan; dan menulis Sejarah Masuk-
nya Islam ke Indonesia di};.ariar. AB.
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Kornentar

Kritik

Tiga Kiblat Politik Tionghoa Indo-
nesia sebelum perang: Nanking,
Den Haag dan Jakarta
Di dalam P.risma n6. 9, Septcmber 1980

halaman 92-94 dimuat sanibutan Dr. Leo
Suryadinata atas ulasan saya (lrisma no. 6,

Juni 1980 halaman 92-96 tentang bukunya
Political Thinking of the Indonesian Chinesc
1900-1977 (Singapore University Press,

r e 79).
Saya harus berkata, bahwa "Dari benturan

pendapat terperciklah kebenaran" (Du choc

des opinions jaillit la uerite). Di dalarnnya
ada beberapa fakta dan interpretasi saya
yang mendapat sorotan dari Dr. Suryadinata.
Misalnya tcntang bukunva Peranakan Chine-
se Politics in Jaaa 1917-1942 (1976) .vang
saya sebut diterbitkan oleh Singapore Uni-
aersity Prass seharusnya yang benar oleh
Instttute of Southeast Asian .Studies. Korek-
si itu saya terima dan saya ucapkan terima-
kasih. Saya sendiri tak mempunvai buku tcr-
sebut dan di perpustakaan Sej:rah Politik
dan Sosial dan beberapa pcrpustakaan milik. 
ncgara, tempat saya mencari relerensi buku
itu tak terdapat, sedangkan teman akrab
yang mempunyainya sedang pergi ke luame-
geri, hingga sava terpaksa melihat di dalam
suatu daftar, yang aPa celaka '.. meleset pula.
Tapi tentzmg saya tidak membahas buku itu,
seb:rb sebenarnya karena sa.va kua.tir ulaszrr

saya akan menjadi terlalu panjang di saLrnping

tahun terbitnya telah terlaltr lan:a. Tentu sa-

ja harus diakui di sini, bahwa buku tersebut
akan mernbantu pbmbaca buku traru Dr. Sur-
yadinata (1979) kalau didaurnpingkan ketika
membac'a.
Sebenamya yang saya harapkan adalzrh se-

kcdar diberikannya suatu ikhtisar agak cu-
kup mengantarkan bunga rampai tulisan-
tulisan politik yzrng saudara kumpulkan. Tak
perlu terlalu lengkap. Saran ini sa1'a kemuka-

kan, karena bagi para pengambil keputusan
perlu pengetahuan sosio-historik- cukup un-

tuk nrelandasi Chinese policy-nya. Di dalam
masalah pembinaan bangsa golongan pera-

nakan Eropa telah menyelesaikan masalah
mereka sendiri melalui eksodus massal pada

tahun 1955, sedangkan sisanya melalui pe-

masaran technical sktll mereka dan yang

wanita melalui pernikahiur camPuran yang
terbuka luas bagi.mereka. Peranakan Arab

' mendapat lapangan iuas di bidang tatausaha,

tatalaksana, pengajaran agama Islam dan

bahasa Arab dan terakhir cukup menonjol
di dunia jurnalistik di dzrlam tradisi Abdur-
rachman Basu'edan dan Abdullah Salim
(Asa) Bafagih. Tapi kedudukan ketumnan
Tiongh<,a scbagai pcdagang ctrkup sulit.
Dahulu bzuryak errtara mereka untuk berda-
gang menempuh pinjam nama AIi-Ali dan
menjadi Ali Baba; sekarang karena keba-
nyakan mereka sendiri sebagai Baba telah
resmi mengganti nirma, maka tak sedikit
Baba memutar uang berbag:ri Ali yang ptinya
b:rnyak uang panas. Kalau iklim politik men-
jadi panas risikonya Baba-Baba yang bekerja
untuk Ali-Ali ini menjadi serba sai;rh. Lain
dengan pekerja-pekerja ilmiah seperti almar-
hum dua bersaudara Tjan Tjoc Som d;rr
Tjan Tjoe Siem. Karena mereka tak punva
apa-apa (kecuali buku), mereka tak merisau-
kan keadaan rawan.

Mengenai pendapat saya, bahwa Sin Prt di'
dirikan oleh angkatan pertarna lulusan
THHK, saya kira pokok soalnya adalah oleh
orang-orang yang berpendidikan bukan Ba-

rat. Di dalam soal Lauw' Giok Lan mungkin
ia mendapat pengajarzrr Priaatt, 'fionghoa

dan Melayu, tapi muirgkin juga pada usia ter-
lambat kemudi:rr masuk THHK. (Belum
tentu kelas I, mungkin juga langsung kelas

III). Dari wawancara dengan orang tua-tua
seperti almarhum Thio Tek Flong umur ma-

i



I suk sekolah pada awal ;rbad ke.20 ternvara
sangat longgar. Kadang-kadang beberapa
orang murid sekolah dasar kelas lanjut dizm-r-

diam telah menjadi ai a.]r. -\daluh *.nuiik
hati kalau rir,r'a.vat tokoh-tokoh itu dapat
dicatat, sekalipun informan-informan telah
banl'ak meninggal clunia, terniasuk sahabat
sal a Tio Ie Soei.
Mengenai 3-oc Bou San mungkin secara

forrnal ia bukan iulusan THHK, tapi ia pun
bukan hasil pendidikan Barat. Sebagai or:mg' yang rajin belajar akhirnya ia pandai birhasa
Belanda, tapi pengaruh bahasa Inggeris masih

'lebih besar di dal;m dialek Melayu Tiong,
hozmya. Meskipun bersekolah Tionghoa,
Ang Jan Goan pandai bahasa Belanda. Saya
kira pergaulann)/a di dalam Rotary Club
yang ekshisif membantunya mcmpraktekkan
bahasa Belanda.

Mengenai Dr. I(wa Tjoan Sioe, saya ucap-
kan terimakasih atas informasi Saudzra bafi-
wa isterinya Lie Mei kclahiran .|akarta dan
lulusan Kaochung (SI,IA) Jakarta. Dr. Kwa
a.lmarhum adzLlah dok.ter keluarga kami mu-
lai tahun 1932 sampai ayzrh-ibu saya qlipaksa
bermukim di Nedcrland pada tahun 1937.
Almarhumah ibu saya pemah bercerita, bah-
wa Dr. Kwa bertemu dengan isterinya di
Shanghai. (NIungkin Ny. Kr.r,a Ijoan Sioe.Lie
bclajar di szrra?). Ilingga saya mena"rik kcsim-
pulan yzrrg keliru, karena buku sahabat saya
Nio Joe Lan mem:rng belum saya baca. Teri-
makasih atas koreksi Saudara.

Nlengenai kcikut-sertaar Mr. Ko Kwat Ti-
onfu, Mr. Ong Lian.Kok dan I.iem Koen Hian
di daiam korrferensi CHH, tidaklah berbicara
banyak tentang sikap politik mcreka yang
positif di kemudian hari. Perkernbangzm ke
arzrh positif adalah vyajar" Sebaliknya bekas
pejuang kcmerdekaan Indonesia pun ada,
yang kemudian menjadi kar}i-tangan NICA,
Nefis dan ll/C, Yang menjadi soal arialah
bzrhwa catatan riwavat politik dan riwavat
hidup Kan Hok Hoei (dibelandakan menjacli
H.H. Kan) adalah menjijikkan, memuakkan.
f)r. Simon L. r,an der Wal di dalam bukunya
.mengenai kr"impulan dokumen-dokumen res-
mi peme rintah k oloni al I{india-Belancla 

.l ilid
II halaman 185-186 mengatakan, bahwa:
"Meskipun dcmikian prrtur- badan (korps)
para pemilih Tionghoa baginya (H.H. Kan)
kentara sekali ta.k menguntunqkan. Ia sen-
diri baru muncul dari kotak suara pada pe-
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nsocokan yeurg kedua; Tuan Yo Heng Kam
(P.E.B. = Politiek Economische Bond,, persa-

rikatan Ekonomi Politik; yang dijuluki kaum
nasionalis sebagai Politik Ekor Babi; catata\
saya, SIP) mendahului dia dengan tak kurang
dali 42 kartu. Kacung (schildknaap) Tuan
Kzrn, 'I'uzrn Loa Sek Hie (anggota tetap) tak
terpilih kemb ali. Sebagai p'enggarntiny a tam-
pil or;rng Semarang Mr. Ko Kwat Tiong,
yang dilukiskan sebagai seorang ideerlis,'ke-
tua PAfiai Tionghoa Ind<>nesia, yang gagasan-
gagasannya sen'diri agak mengarali kepada
bcrgabtrng dcngan nasionaiismc bumipute-
ra." ('ferjemzrhzm saya, SIP).

H.H. Kan adalah satu,satunya orangTiong-.
hoa yznrg scbagai colonial bootlicktr diper-
sen tanda jasa tertinggi Ksatria Ordo Singa
Belztnda. (Ketika itu sang singa belum om-
pongl).

N4eneenai Mr. Phoa Liong Gie terdapat ba-
han tentang polemik Dr. Kwa terhadapnya
dznr sikapnya yang, pro-Belanda di dalam
S.1,. r'an dcr Wal II:*

Mengenai berdirinya PTI keikutsertzran Dr.
Tjoa Sik Ien, Siauw Giok Tjhan dan Oci
Gee Hw,at sbpaurjang keterangan berupa wa-
\4'an(ara tokoh-tokoh lama dapat dibenar-
kan, sckalipun, karena masih berkuliah/ ber-
sekolah (SLTA) tak rcsmi nerna mereka di-
cantumkan sebagai pendiri sesuai dengan
kebijaksanaan almarhum Liem Koen Hian
supaya mereka dapat menyelesaikan studi
mereka dahulu. Menurut almarhum Liem
Kocn Hian ia ada hubungan surat-mcnyurat
dengan tokoh-tokoh yang masih belajar di
ncgeri Belanda. Mengenai Siauw Giok Tjhan
dan Oei Gee Hwat, mereka ketika itu masih
bersekolah di Surabaya. Demikianlah tak
mingherankan kalau segera setelah selesai
sckolah mereka aktif. Di derlam buku saudara
sendiri The Chinese llinority in Indonesia
(Chopmen Enterprises, Singapore, 1978)
halaman 99 Saudzra menceritakan bzrhwa
Uen Koen Hian sekalipun namanya hanya
tercantum sebagai pembantu tetap, namun
menurut pengamat-pcngamat sczaman sc-
sungguhnya merupakan pemimpin redaksi
Siang Po. Ini me mang keadaan khas Indone-
sia. Pada masa penjaj:rhan Belanda misalnva,

* De Volksraad, en de Slaatkund.ige Ont-wikke-
ling aan Nederlands.Indie Een Bronnenpublicatie
tueed,e Stuk 1927-1942 (J.B. Wolters, groningen,
1 e65).
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ada jabatan redaktur duduk (zitredacteur)
yang formal namanya tercantum sebagai re-

daktur'penanggung-jawab penerbitan' Tapi

tugasnya yang sebenarnya adalah masuk

penjara, menjalzmi (uitzitten) P,utusaxl hu-

kuman pengadilan kolonizil, hingga pemim-

pin redaksi yang sesungguhnya dapat disela-

matkan. Sementara ia masuk penjara orang

lain menjadi pejabat red'aktur dudwk' N-
marhum Bambang Sindhu, terakhir redaktur

Minggu Pagi dan Kedaulatan Rakyat di Yog-

lakarta, adalah redaktur duduh untuk pe-

nerbitan-penerbitan PNI-Baru. Masih ada lagi

yarrg lain-lain di samping dia. Apakah musta-

hil .adanya ghost-founders bagi PTI? Ini khas

lndonesia, Bung!
Demikianlah saya akhiri jawaban saya ten-

tang sikap politik peranakan Tionghoa Indo-

nesia sebelum perang dan tiga kiblatnya:
Nanking, Den Haag dan Jakarta.

S.I POERADISASTRA
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SUSUilAN PEITBAGIA]{ XEXUASAAN
I'EXUfiUT SISTEX
uirD^ilG-t I{DANG D SAn 1945
o{rlr : Ioh. Kurmtdl S.H. t

Adtn n, Ea.glh S.H.
f!5d: t86 hlhn.n
H!lg.: Rp. 1.40,"

Buku ini morupakan laPoran
hasil p€nolitian Fakultas Hukum
Univorsitas lndonesia, Yang
reMba momberi iawaban alas
perlanyaan Pokok:'apakah lem-
baga-lembaga negara sekarang
dibtri kekuasaan dan wewe-
nanE sglaras dengan maksud
s6b-anarnva dari Undang-
Undang D6sa|1945 atau tidak.
Maksud sebenarnYa darl
Undang-Undang Dasar 1945
dilsliti -dan ditemukan dalam
p€ngolahan hasil wawancara
danoan sebaoian besar Para
oer;bual U-ndang-Undang
basar 1945 yang masih hiduP'
karona cita-cita Undang-Undang
Dasar 1945 Pada hakekatnya
adalah cermin dari cita-cita Para
psmbuat Undang-Undang
Oasar 1945.

lllllaJEtlEil
Tug.rf.negurgFwtfr.kt l(
(,.tr : Ptbt F. Drucka
Buku k I :415 hrl. ' n0 2.750.'
Buku kr ll r 25(, hd. ' nP. 2'500,'
Buku kt lu: 244 lEl. - np. 2.500f

Buku ini berboda dengan buku-
buku tsntang manaiemen lain-
nya. Titik tolak dan PrrnslP
penyusunannya bukan Penge-
lahuan atau minat oenqarang ol
bidano tertffilu dari manaiemon,
melaiikan s€gala hal Yang di-
butuhkan manaier untuk men'
ialankan tugffinya dsngan baik.
Pencalaman o€nqarang selama
b€rtihun-tahun bekerja sama
dBngan manajet dari seliap
laDisan, manalsr Perusanaan
raksasa mauoun Perusahaan
kecil, manaier di bidang bisnis
mauoun non bisnis, dituangkan
dalain buku ini. Dengan demiki
an maka segala sesuatu Yeng
Derlu dikstahui seorang manarer
ielah tercakup di dalamnya.

DASAR.DASAB ILXU POUTIK
Ot h : Ppl. Ot. Lhlm Bsdhrdlo
?.brl: 247 h.hmn
It rg.: Rg. 2.1(x)," 6hk n kG4

Buku ini mengantarkan maha-
siswa s€rta masyarakat umum
vano berminal ks dalam dunia
ilmLi oolitik. Dalam buku ini
dibahd konsep'konsep ssperli
oolitik. kekuasaan, Pembuatan
keoutusan. Di samPing itu P€nu-
lis membahas funqsi undang-
undang dasar, kolomPok-
kelommk oolitik. dewan Per-
wakilah raiyat, baik di dalam
mauoun di luar lndonesia, ssrta
hak-hak aazi dan Perkemba'
ngannya di PBB.

Onokos kirim RP. 3so'rbuku
aiau RP. 1 O@.'15 buktl'

Penerbit PT Gramedia partner terper'
caya, dalam bidang Buku & Bacaan !!

' Buku'buku tdbrtar Gtam€dh BrgdB d'an dapd dq,@n

iiiii."'rdio!ti, tak€rukarsetmpal 
o pG Rd(. A.12.728AEu d@l diPosn lat{eq

ffi;%;";hi'"h ;''elc [rim rePada:

-- PENERBIT PT GRAllEolAI\fl| +:_f:*n: El"lilu,?',!ilH'J,"",

l.Ljl L ltr r.rirJ:'.'i.11.
&l**t r.t*,4:ti '.t.11

sa$ij?,?&il
PAi{&adt&.r* xc&;,j.4{s-At{

l'{Staai*l.tY gt$T€${
{.iH&&}dfr .A',+eti4.N4 Xeg46 i s
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i KOLEKSI PRISMA ANDA BELUM LENGKAP'.J

Dengan koleksi Prisma, Anda memiliki sumber informasi dan bahan pengetahuan yang paling
lengkap tentang berbagai masalah.

masih tersedia PBISMI
Tahun 1974 @ Rp. 250,- : No. 5: Kesehatan Masyarakat;No. 6: Ekonomi pertanian.

Tahun l97S @. Rp.300,- : No. l: Pemindahan Teknologi;

Tahun 1976 @ Rp. 350,- : No. I : Perataan Pendopatan Masyarakat;No.2: Pendidikan unfi-rk
Siapa? No. 4: Minyak: Dari Krisis Dunia sampai Pertamina;No. 10: Kontrol dalam Administra-
sr; No. 1l: Cendekiawan Digugat; No. 12: Industri di Inclonesia: Mau Kemana?

Tahun 1977 @ Rp.400,- : No. 1: Aspirasi Ralqat Kecil dan Gerokon Sosial Keagcrnaan;No.2:
Demokrasi dan Pemilihan Umum; No. 3: Peta Bunti Kemiskinan: Menonti Tetesan Kemakmur-
an,' No. 4: Bantuan Luar Negei: Bisakah Dthindari? No. 5: Jakarta: siapa yang htnya? No.6:
Kebudayaan Pop: Komersiatisasi Gaya ltidup;No.7 : Uang dan Pembangunan: Menjaga Bangun-
an Kertas; No.9: Polttik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan; No. l0: Kittk Sosial:-An-
caman atou Kebutuhan? No. 12: Politik Angkatan Muda: Mau Kemana?

Tahun 1978 @ Rp. 500,- : No. 1 : Politik Ekonomi: Dari dan Llnruk Siapo? No.Z:Universitas;
Pencerminan atau Pembaharu MasyarakarT No.3: Desa-Ktta: Mosa Lampau atauMasaDepan?
No. 4: olahraga: unnk Apa; No. 5: Manusia dan Agama: Mencari (tfuk Baru;No.6: Kopirasi:
Antara Harapan dan Kenyataan'No. 7: Pergolakan Politik dalam Sejarah,'No. 8: Lingkungan
Hidup dalam Pembangunan: Mencari Keserasian;No.9: lliraswa$ta Indonesia: Adakah Mereka?
No. 10: Hidup Sederhano: Siapo yang Suka;No. 11 : E.tos Sosial Manusia Indonesia,.No. Ekstra:
Timur Tengah dan Islam: Mencai Pasar Baru. 

_

Tahun 1979 @ Rp. 500,- : No.2: Pluralisme Budaya: Dai Batak sampat Bajo;No.3:pengem-
bangan Mosyarakat: Meneteskan Partisipasi; No. 4: Siapa Masih Membaca Sostra? No.5: Model
Pembangman: Dari Pancasila sampai Cina; No. 6: lilajah Teknologi Desa,'No. 7: Pembangtman
Regional: Meraiakan Perkembangan' No. 8: Kelompok Politik dirt lfiasa ke Masa;No.9: Men-
cari Hak Rakyat atas Taiah; No. 10: Anak Indonesia: Sepaniang Jalur Asuhan;No. 11 : Energi:
Mencari Pengganti Minyak; No. l2: Wajah Hak Asasi.

isa diperoleh pada: Jakarta: Bursa buku F-E-UI, Jl. Salemba 4;
Bondung: Songgar Jasa, Jl. Akhmad yani 416; T.B. Jawa, Jl.
Braga 79, T.B. Gramedia, Jl. Merdeka 43; yog,takarta: T.B. Hien

. Hoo Sing, Jl.'Malioboro llg-121;Medan: T.B. Deli, Jl. A. yani:ffi-?;il'il"*'frI;?d5'Hpembavarantambahongkoskirim

LP3 E S r:,-r:i;*i Tl[l'$:-,' S' Parman 8r 
' 
Sripi rakarta'Barat
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TAHUN KULIAH BARU
DENGAI.{ BUKU TEKS LP3ES

PENGANTAR TEKNIK
TENAGA LISTRII(
Olch lr. Abdul Kedir.

Sebuah buku ysng mengisi

kelangkaon buku teks dalam

bahasa lndorcsia di bidang

teknik lisrrik. Rp 3.5fl),-

MCTODE
ANALISA GEOGRAFI
Olch Prof R, Binterto dan.Su-
rartopo Hadisumarno.

Bacaan dasar mengenai meto-

de analisa geografi yang bersi-

fat kualitstif, Rp 1,500,-

PENGANTAR
EKONOMI PERTANIAN
Oloh Prof. Mlibyarto.

pertanian di lndonesia dengan

uraian mendalam. Rp 2.500.-

PENGAI{TAR MATENiIATI KA
UNTUK EKONONiI.
Oleh Prof. Johannes dan Bu-
diono Sri Handoko.
Berisi dasar.dasar p€ngetahu-

an matematika, sebagai per-

alatan 6nalisa masalah-masa-

lah ekonomi. Rp3.500,-

TEORI DAN
KEBIJAKSANAAl\I
EKONOMI MAKRO
Oleh Prof. Bntce Gla$burner
d * Aci i t i aytan Ch antl ra.

Mengemukakan maslah pem-

bangunan nasional: kebijaksa-
naan moneter dan tiskal, im-
por€kspor serta perdagangan

internasional, perhitungan
pendapatan. Rp 2.800,"

ffiB,lSi$k;tffiffirw' ?Ws:,,,
**deffiffiHffifti,qrl
ftfi{Frry-"+Fj,.ffi@:,ffif;
m**4$ffi.: ffiryj,leq@
ffiH-:r*ffids,.{qeqfltrrt,
Sffiffi&mot" s'*4#r .l

PENGANTAR
METOOE STATISTIK
Olch Anto Dajan

Berisi teori dan metode stttis-
tik dengan analisa padat dan
populer. Lengkap dengan con

tohrontoh kongkrit. Jilid I

Ap 3.250;, Jilid ll Rp 3.250,'

INOOIVESIA DALAM
PERKEMBANGAN DUNIA
Oleh Prof.. Sumito Djojoha-
diku$mo.

Buku pertama yang memberi-
kan gambaran menyeluruh
terhadap masalah pemba-

ngunan lndonesia dalam
konstelasi perkembangan du-
nia hingga tahun 2.000.
Rp 2.500,-

Buku-buku dapat diperoleh pada agen dan

toko buku terkemuka di kota anda. Pesanan

langsung disertai pembayaran tambah ongkos

kirim pos tercatat 10% (minimum Rp. 400,-)
ke: g3g1q, Penerbitan LPBESJI. S. Parman 81,
Slipi, Jakarta Barat. P.O. Box 493 Jkt. Telp.

597211.

ffiffi4H,: :l' rr: ;t. f!]lf 3iffit:,:;'{t'lrl+',;
ffiffitrjrilljl'1-i1 :jy,ffiffid
Wwdffit#4ffi*q
ffi fi ,,tqd#$,t C#S$frer.t&lH

&{ffi+Mffii#t!trtult#,ffitffiffiffiffiffif:,iffiffiffiffifffid,#ffi

DASAR.DASAB
AKUNTANSI,
Olch Prof. S. Hadibrotol
D*hnial Lubis dan Sudardjat
Sukadam.

Menguraikan dasardasar sis-

tem dan metode akuntansi
ysng disesuaikan dengan ben"

dunia usaha indonesia.

f,p 2.800,-

LPsES
untuk buku pilihan


