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KRISIS GLOBAL : Apa yang Harus Kita Perbuat?1 

Aris  Ananta2 

 

 

 

Krisis Kemanusian Global 

Dunia dalam kondisi yang tidak menentu. Dalam waktu yang sama, kita semua akan 

menghadapi empat macam krisis global, yang bermuara dari masalah dan lokasi geografis 

yang berbeda-beda. Kesemuanya bersumber dari “keserakahan” manusia, yang dapat disebut 

sebagai krisis kemanusian. Manusia yang serakah tak pernah puas dengan apa yang mereka 

miliki. Untuk memperoleh apa yang mereka ingingkan, mereka tak peduli dengan dampak 

negatif pada lingkungan, pada masyarakat, bahkan pada keluarga dan dirinya sendiri. 

Keinginan mereka  terus meningkat dan makin sulit dipuaskan, walau telah melampaui 

kemampuan mereka  untuk membiayai konsumsi tersebut. Mereka berani berhutang dan 

mereka ini sasaran empuk para pemberi hutang. 3 

 Empat krisis ini terdiri dari dua krisis yang memang merupakan sumber krisis karena 

keserakahan manusia. Pertama, krisis keuangan-ekonomi pemerintah   yang berasal dari  

beberapa negara Eropa. Bermula di awal tahun 2010, krisis ini sering dikenal dengan 

European Sovereign Debt Crisis. Negara seperti Irlandia, Yunani, Portugal, dan Sepanyol 

mengalami hutang pemerintah yang amat merisaukan. Kalau mereka gagal bayar, dampaknya 

dapat meluas ke keuangan dan perekonomian global. Semua negara di dunia  akan terkena 
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dampak keserakahan di Eropa. Krisis global ini akan diperparah dengan keserakahan yang 

juga terjadi di mana mana. 

Kedua, dunia mengalami  pemanasan global dan krisis perubahan iklim, yang 

diakibatkan oleh keserakahan masyarakat dunia dalam konsumsi mereka.  Pemanasan global 

akan mengakibatkan temperatur rata-rata terus meningkat, permukaan air laut naik, curah 

hujan makin tinggi, tsunami dan berbagai bencana alam yang lain akan sering terjadi. Iklim 

berubah, cuaca tidak menentu dan arah angin  berubah-rubah menimbulkan badai dan puting 

beliung. Banjir dan tanah longsor  sering terjadi, terutama di daerah yang prasarananya rawan 

banjir dan tanah longsor. Rumah yang tidak kokoh akan mudah disapu oleh angin kencang 

dan banjir. Sebagian bencana alam yang makin sering terjadi akhir akhir ini merupakan 

petunjuk  terjadinya perubahan iklim yang akan mempunyai dampak luas pada kehidupan di 

bumi.   

 Dua krisis berikutnya  merupakan reaksi untuk mengurangi keserakahan. Namun, aksi 

ini sering berhadapan dengan kekuatan yang amat besar. Akibatnya, aksi ini sering 

menimbulkan  kerusuhan dan bahkan pertumpahan darah. Aksi yang sering dikenal dengan 

Arab Spring, menentang kekuasaan otoriter  yang serakah di beberapa negara Arab, telah 

disertai dengan pertumpahan darah yang luar biasa. Aksi yang bermula pada Desember 2010 

ini telah  menyebabkan  krisis politik, dengan tumbangnya pimpinan di Tunisia, Mesir, 

Lybia, dan Yemen. Krisis ini masih terus berlangsung, seperti di Syria, dan dapat terus 

meluas ke banyak negara lain, termasuk di luar Arab, khususnya negara yang menganut 

sistem otoriter dengan pemerintahan yang telah bercokol lama. 

Aksi menentang keserakahan juga terjadi di negara maju demokratis, memprotes 

keserakahan dari mereka yang bekerja di sektor keuangan dan perusahaan raksasa dunia. 

Aksi ini sesungguhnya reaksi terhadap sistem keuangan dunia, yang mereka lihat telah 

dengan pongah menguasi perekonomian dunia. Aksi ini berujud demonstrasi, yang dikenal 

dengan gerakan “Occupy....”. Bermula dengan “Occupy Wall Street” di New York, Amerika 

Serikat pada bulan September 2011. Aksi ini terus menyebar ke berbagai kota besar di negara 

maju , seperti “Occupy London, Occupy Sydney, dan Occupy Tokyo”.  Selama ini, aksi 

berlangsung damai walau terjadi beberapa bentrokan dengan aparat keamanan. Namun, aksi 

ini dapat menimbulkan krisis politik dan keuangan di negara maju demokratis karena hampir 

semua negara ini  sangat mengandalkan sektor keuangan dan sistem perusahaan raksasa 

dunia. 
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 Kalau krisis ekonomi, keuangan, politik, dan iklim  terjadi bersama-sama, dunia dapat 

mengalami kekacauan yang luar biasa. Di saat terjadi bencana alam di Aceh dan Yogyakarta, 

misalnya, ada masyarakat di daerah lain di Indonesia dan negara lain yang membantu. Ketika 

Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik di tahun 1997-1999, negara lain dapat 

memberikan bantuan.  Kalau semua negara mengalami krisis multi-dimensi (keuangan, 

ekonomi, politik, dan lingkungan), siapa dapat membantu siapa? 

 Tulisan pendek ini   menguraikan keempat krisis tersebut. Tulisan disusul dengan 

diskusi singkat mengenai perlunya mengubah paradigma pembangunan dunia, termasuk 

paradigma yang penulis sarankan. 

 

Sumber  Krisis 

Hutang  Pemerintah Eropa 

“Budaya” hutang  tampaknya telah mengglobal. Budaya ini juga didorong oleh pemerintah 

dan bisnis di banyak negara di dunia. Betapa mudahnya kini mendapatkan credit card, dan 

membeli barang dengan hutang. Bahkan, konsumen pun sering dibujuk untuk berhutang, 

walau mereka dapat membeli tunai.  Hal ini terjadi baik pada tingkat individu, perusahaan, 

mau pun pemerintah. Bisnis “menciptakan hutang/ kredit” telah menjadi makin menggiurkan, 

menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Model pertumbuhan ekonomi yang didorong 

oleh hutang (credit led growth) telah diikuti oleh hampir semua negara, baik berkembang 

mau pun maju, di dunia. 

  Orang berhutang karena konsumsi (pengeluaran) mereka lebih besar daripada 

pendapatan (penerimaan) mereka. Namun, dengan  “iming iming” manfaat yang segera, 

orang berani berhutang dan berhutang. Apalagi, “rayuan” pebisnis “pemberi hutang” amat 

luar biasa, yang biasanya kurang menceriterakan risiko pengambilan hutang tersebut. Rayuan 

ini memang dibuat untuk memanfaatkan nafsu “serakah” manusia. 

 Keserakahan masyarakat Amerika Serikat telah berdampak luar biasa, mengakibatkan 

krisis ekonomi global, yang sering disebut dengan “great recession”  pada perekonomian 

dunia di tahun 2008-2009.  Sekelompok penduduk Amerika Serikat yang sebenarnya tidak 

layak mendapatkan hutang untuk membeli rumah ternyata mendapatkan hutang. Hal ini 
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disebut dengan “sub-prime mortage”. Mereka “berani serakah”, berani menghutang untuk 

membeli rumah, karena percaya harga rumah akan terus naik. Bank  juga serakah, berani 

memberi pinjaman karena mereka juga yakin bahkan harga rumah yang terus naik akan dapat 

membayar hutang para peminjam kalau para peminjam gagal membayar hutang mereka. 

Yang terjadi, harga rumah turun, orang tidak dapat membayar hutang, harga rumah makin  

jatuh, banyak orang bangkrut, bank pun bangkrut. Karena bank ini juga berhutang ke bank 

lain, kebangkrutan beberapa bank menyebabkan kebangkrutan bank lain, termasuk  Bank dan 

lembaga keuangan yang besar. Karena keterkaitan sektor keuangan global yang amat tinggi, 

krisis menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan “great recession”. 

 Kini hal serupa terjadi, tetapi bukan karena keserakahan konsumen. Kali ini 

disebabkan karena keserakahan pemerintah di beberapa negara Eropa, seperti Yunani, 

Portugal, Irlandia, dan Sepanyol. Manajemen budget pemerintah amat buruk. Pengeluaran 

pemerintah, yang dibiaya hutang, amat boros. Akibatnya, mereka kesulitan membayar 

hutang. Kerakahan pemerintah ini juga ditopang dengan kerakahan lembaga pemberi hutang, 

yang terus berani memberikan hutang pada pemerintah di negara negara tersebut.  

 Sekarang negara negara ini mengalami kesulitan membayar hutang mereka.  Kalau 

mereka gagal membayar hutang mereka, akan banyak pihak, pemberi hutang, yang akan  

menderita rugi  besar. Kerugian pemberi hutang, khususnya bank dan lembaga keuangan lain, 

akan menjalar ke pihak lain. Kesaling-terkaitan antara berbagai bank dan lembaga keuangan 

akan berdampak pada meluasnya dampak krisis keuangan ini ke banyak negara Eropa, 

termasuk Jerman dan Perancis. Di luar Eropa, negara yang keuangan pemerintahnya tidak 

baik akan mudah terkena dampak ini, termasuk Jepang. Negara yang amat  menggantungkan  

pada ekspor  akan  sangat terkena dampak krisis keuangan/ ekonomi global ini. 

 China dan India yang sering diharapkan sebagai “negara penyelamat” krisis ekonomi 

global, karena pertumbuhan ekonomi mereka yang amat tinggi dalam sepuluh tahun terakhir, 

pun akan terkena dampak krisis keuangan Eropa. Pertumbuhan ekonomi China telah 

menurun, walau relatif masih amat tinggi.  Penurunan pertumbuhan ekonomi China, dan juga 

impor mereka, akan berdampak pada banyak negara lain di Asia, termasuk Asia Tenggara. 

 Kalau krisis hutang pemerintah meluas ke berbagai  negara lain di Eropa, dan juga 

Jepang, Amerika Serikat, dan Australia, dunia akan mengalami krisis  ekonmi-keuangan 

global yang kedua, setelah krisis keuangan/ ekonomi global tahun 2008-2009. Krisis 
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ekonomi-keuangan sebelum 2008-2009 bersifat regional, misalnya, di Amerika Latin, Rusia, 

atau Asia Timur/ Tenggara.  

  Masalah peledakan penduduk tua di negara negara tersebut juta akan memperparah 

krisis keuangan pemerintah di negara negera tersebut. Para “baby boomers” (generasi 

“peledakan jumlah kelahiran”)  di Amerika Serikat dan Eropa, yang terjadi tahun 1940-1960, 

akan segera memasuki usia pensiun (sekitar 65 tahun) dan mereka akan hidup lama. 

Pemerintah mereka membayari pensiun. Namun, dari mana sumbernya? Hal ini akan 

memperparah hutang pemerintah. 

 

Perubahan Iklim4 

Ulah manusia, khususnya keserakahan manusia, menjadi  penyebab utama terjadinya 

perubahan iklim. Keinginan manusia untuk terus menerus meningkatkan konsumsi dengan 

kecepatan yang makin tinggi, dan mengkonsumsi apa saja, yang menjurus ke keserakahan, 

telah merusak iklim kita. Manusia tidak sadar, atau kadang kadang tidak mau sadar, bahwa 

apa yang mereka konsumsi dapat mempunyai dampak negatif pada lingkungan mereka, yang 

pada akhirnya merugikan mereka sendiri.  

Konsumsi oleh manusia menimbulkan gas rumah kaca (GRK) , yang kemudian 

memanaskan iklim dunia.  GRK ini biasanya berbentuk  CO2, N20, CH4, halo carbon 

(mencakup fluorine, chlorine dan bromine), dan low-ground  ozone. Namun, mereka ini 

mempunya “harapan hidup” di atmosfir yang berbeda-beda. CO2 mempunyai harapan hidup 

yang amat lama, sekitar ratusan tahun. Artinya, kalau kita tidak dapat menyerap/ mengubah 

CO2 menjadi sesuatu yang berguna (seperti O2), maka CO2 yang kita keluarkan hari ini akan 

bertahan di udara kita selama ratusan tahun. Dengan demikian, walau kita berhasil 

menghentikan emisi CO2, GRK karena CO2 tidak akan menurun dalam waktu kurang dari 

seratus tahun.  Hal ini berbeda dengan methane (CH4) yang harapan hidupnya hanya puluhan 

tahun. Kalau kita berhasil menurunkan emisi CH4, dan menghentikan emisi CO2 dan  GRK 

lainnya, dalam waktu beberapa puluh tahun, suhu dunia akan menurun.  
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Keserakahan—ketidak pedulian pada lingkungan—ini terjadi di hampir semua bagian 

di dunia. Sebagian orang  tidak sadar bahwa mereka telah melakukan keserakahan. Sebagian 

lagi tidak mempedulikan dampak keserakahan itu, karena mereka tidak (belum) merasakan 

langsung dampak keserakahan mereka. Akibatnya, peningkatan GRK , dan kemudian suhu 

udara,  terjadi dengan makin cepat. 

 Indonesia juga telah dan akan mengalami perubahan iklim. Rata rata permukaan laut 

telah naik antara 1 hingga 8 mm per tahun. Beberapa daerah dekat laut, seperti Demak, 

Banten, dan Jakarta,  dapat terancam banjir dan bahkan punah. Udara yang makin panas juga 

menyebabkan hujan yang makin deras dan sering terjadi di beberapa tempat. Namun, di 

beberapa wilayah lain di Indonesia justru dapat mengalami kekeringan. Badai pun dapat 

menyebabkan banjir, kesulitan air bersih, dan tergangunya listrik. Perubahan cuaca 

menyebabkan banyak gagal panen.  

 Indonesia juga telah mengalami makin banyak bencana alam yang “tidak biasa”, yang 

dulunya hampir tidak pernah terjadi. Tsunami melanda Indonesia, dimulai dengan serangan 

yang amat dahsyat di Aceh pada akhir tahun 2014. Kemudian, Indonesia juga makin sering  

diserang oleh puting beliung. Bahkan, sebagai negara tropis, Indonesia juga mengalami 

bencana alam yang “aneh”.  Pada tanggal 26 Maret 2012, kabupaten Aceh Barat mengalami 

puting beliung disertai dengan hujan es, sebesar kerikil.  Pada tanggal 28 Maret 2012 puluhan 

rumah di kabupaten Sinjunjung, Sumatra Barat, rusak akibat badai salju. 

 Penggunaan bahan bakar fosil yang terus meningkat menyebabkan makin cepatnya 

emisi CO2 ke udara. Pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan peningkatan konsumsi bahan 

bakar yang tinggi juga berarti mempercepat pemanasan iklim. 

 Penggundulan hutan amat cepat telah terjadi di Indonesia. Indonesia hampir 

kehilangan hutan tropis. Emisi GRK (CO2) dari penggundulan ini jauh lebih besar dari emisi 

GRK karena penggunaan BBM. Penggundulan hutan juga menyebabkan berkurangnya 

kapasitas hutan untuk menyerap CO2 . Namun, di Indonesia, karena hutan sudah makin 

banyak yang gundul, peningkatan GRK akan makin banyak berasal dari penggunaan BBM, 

apalagi karena penggunaan kendaraan bermotor meningkat dengan luar biasa. Pemerintah 

Indonesia juga mendukung peningkatan penjualan kendaraan bermotor. Masyarakat pun 

berlomba membeli (dengan hutang) kendaraan bermotor. Keserakahan konsumsi (karena 
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tergantung pada hutang dan peningkatan GRK) tak pernah dihitung dalam pengukuran 

kemajuan perekonomian Indonesia. 

Peningkatan industri ternak juga telah menambah GRK. Ternak mengeluarkan CH4 

dan N2O dari kotoran mereka. Ternak juga menambah emisi  GRK melalui  CO2 yang mereka 

hembuskan. Ternak juga membutuhkan O2 seperti halnya manusia. Maka, peningkatkan 

konsumsi bahan makanan hewani, yang  meningkatkan industri peternakan, ikut 

mengakibatkan percepatan peningkatan  emisi GRK dan menjadi  saingan manusia dalam 

mengkosumsi O2.   

Perubahan iklim ini pasti terjadi. Persoalannya, bagaimana kita dapat mengurangi 

kecepatan kenaikan GRK atau bahkan menghentikan kenaikannya, sehingga suhu udara tidak 

naik  lagi. Usaha ini disebut dengan mitigating perubahan iklim. Persoalan lainnya adalah 

bagaimana kita bertindak dalam suhu yang makin meningkat, hujan yang makin deras dan 

sering, angin yang makin kencang dan sering terjadi? Usaha ini disebut adapting perubahan 

iklim 

 

Perlawanan Terhadap  Keserakahan 

Arab Spring 

Gerakan menentang keserakahan yang terjadi di pemerintahan otoriter telah menyebabkan 

empat pemerintahan Arab tumbang. Pertumpahan darah dan kekerasan telah menyertai 

gerakan ini. Keinginan masyarakat menumpas keserakahan berhadapan dengan kekuasan 

yang ingin mempertahankan kekuasaan otoriter. Walau begitu, pemerintahan otoriter telah 

tumbang,  dimulai di Tunisia, diikuti oleh Mesir, Libya, dan  kemudian Yemen.  Gerakan 

menentang kekuasaan otoriter di beberapa negara Arab terus meluas, sampai ke Syria dan 

banyak negara Arab lain. Keberanian melawan kekuasaan dan keserakahan  bahkan telah 

menambah motivasi penduduk di  banyak negara otoriter di luar Arab, terutama yang 

pemimpinnya telah lama berkuasa. Pemerintahan otoriter di Asia telah terus memperhatikan 

apa yang terjadi di negara-negara Arab agar hal serupa tidak terjadi di negara mereka.  

Telah terjadi perubahan yang besar di Myanmar, dengan terpilihnya Presiden  U 

Thein Sein di bulan Maret 2011. Di bawah presiden yang baru ini, Myanmar mulai membuka 
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diri, bergerak ke arah demokratisasi.  Aung San Suu Kri, tokoh oposisi, diberi kesempatan 

untuk berkampanye menghadapi pemilihan umum, yang memilih wakil rakyat di parlemen,  

di bulan April 2012. Myanmar juga makin terbuka terhadap dunia internasional. 

Thailand juga mengalami perubahan politik. Makin banyak gerakan yang 

menginginkan perubahan pada undang undang  Lese Majeste, yang menghukum orang yang 

menghina kerajaan. ISA, yang mengijinkan negara menahan orang tanpa diadili, di Malaysia 

telah dicabut.  Kini, pemerintah Singapura makin “longgar”, mulai makin banyak  kebebasan 

dalam memberikan pikiran yang berbeda dengan pemerintah. 

 Selama ini, gerakan demokratisasi di Asia Tenggara berjalan relatif aman, terutama 

dibandingkan dengan yang terjadi di negara negara Arab.  

 

Gerakan “Occupy....” 

Dimulai dengan “Occupy Wall Street” , gerakan yang “menduduki “Wall Street”, jalan yang 

merupakan salah satu icon keuangan dunia. Masyarakat marah terhadap kesombongan para 

pelaku sektor keuangan yang menikmati keuntungan yang luar biasa besarnya, tetapi mereka 

juga yang menjadi sumber hampir semua krisis keuangan. Gerakan ini memperlihatkan 

ketidak puasan masyarakat negara maju  demokratis pada arsitektur sistem keuangan dunia 

dan perusahaan raksasa dunia.  

Kekayaan mereka yang bekerja di sektor keuangan berasal dari kegiatan semu, yang 

bersifat spekulatif.  Kegiatan sektor keuangan telah menjadi penyebab krisis keuangan dunia, 

yang berakibat pada krisis ekonomi. Ironisnya, sering terjadi bahwa perekonomian belum 

kembali “normal”, sektor keuangan sudah berjaya lagi. Dan kemudian bekerja seolah oleh 

tidak pernah menghasilkan krisis ekonomi. Kelompok berpendapatan rendah dan menengah 

sangat terkena dampak ini. Mereka menggunakan slogan “We  are the 99 %”. Mereka 

mengatakan, yang 1 % terdiri dari mereka yang bekerja di sektor keuangan dan perusahaan 

raksasa dunia. Kekayaan yang 1 % ini meningkat dengan luar biasa. Sedang para pemrotes 

bagian dari yang 99%. Mereka yang 1 % menguasai perekonomian dunia, demikian ungkap 

gerakan “Occupy......” 
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Gerakan “Occupy ....” ini telah diikuti dengan kegiatan serupa, baik di Amerika 

Serikat sendiri maupun di banyak negara maju demokratis lainnya, seperti “Occupy Tokyo, 

Occupy Sydney, dan Occupy London, Ontario. Gerakan ini menyebar ke banyak  negara kaya  

demokratis.  

Krisis politik di negara kaya demokratis dapat terjadi akibat kemuakan pada dominasi 

sektor keuangan, yang penuh dengan kegiatan spekulasi, dan ketimpangan ekonomi yang 

amat mencolok di negara tersebut. 

 

Pembangunan yang Serakah 

Keserakahan mungkin merupakan “sifat” manusia. Namun, paradigma pembangunan yang 

diikuti banyak negara di  dan diajarkan di berbagai fakultas dan departemen ekonomi dunia 

adalah  paradigma pembangunan ekonomi yang beroientasi pada pertumbuhan ekonomi. 

Kemajuan pembangunan diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapia. 

Hampir semua laporan perekonomian dimulai dengan statistik mengenai pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan per kapita. Hampir semua pemerintahan mengejar pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin bagus negara itu. Bahkan, 

sekarang Indonesia dilihat dunia sebagai “bintang baru” dalam perekonomian dunia karena 

pertumbuhan ekonominya yang tinggi, mencapai 6,5 persen di tahun 2011.  Indonesia 

diharapkan muncul bersama “bintang baru” perekonomian dunia seperti China, India, Rusia, 

dan Brasil.  

 Dalam paradigma yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

ekonomi menjadi hal yang penting. Keserakahan telah mendapatkan tempat yang “mulia” 

karena keserakahan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Maka, sering terjadi 

perdebatan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mutu lingkungan alam yang baik, 

antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat (mau penerimaan besar dari pajak 

rokok atau meningkatkan kesehatan rakyat karena mengurangi konsumsi rokok?). Orientasi 

pada pertumbuhan ekonomi ini juga mengakibatkan ekspor menjadi salah satu tujuan 

pembangunan. Ekspor dipacu terus, termasuk ekspor sumber daya alam. Bahkan kita sering 

lupa memperhitungkan seberapa jauh kekayaan alam telah habis, atau pun apakah masyarakat 

Indonesia telah menikmati sumber daya alam itu. 
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 Orientasi pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan pemerintah memacu investasi 

asing (FDI - foreign direct investment). Peningkatan FDI selalu dianggap  identik dengan 

kemajuan ekonomi. Penciptaan iklim investasi selalu berarti kenyamanan untuk investor 

asing, dan kita sering lupa menciptakan kenyamanan untuk pengusaha dalam negeri, 

termasuk pengusaha kecil dan menengah. 

 Usaha mengejar pertumbuhan ekononomi ini menyuburkan nafsu serakah manusia. 

Orang pun bermain spekulasi di pasar uang/ modal, emas, property, dan bahkan  komoditi 

pertanian. 

 

Alternatif Paradigma Pembangunan Global 

Kurangi atau hilangkan  FIRE Economics 

Sejak tahun 1990-an ekonomi global, termasuk Indonesia, makin dikuasi oleh FIRE 

economics, yaitu perekonomian yang makin didominasi oleh sektor keuangan (Finance), 

asuransi (Insurance), dan property atau REal-estate. Kegiatan di tiga sektor ini makin 

bernuansa spekulatif. Kekayaan yang meningkat dengan cepat sering merupakan kekayaan 

semu atau maya, yang tidak diimbangi dengan sektor nyata (produksi).  FIRE economics, 

atau sering pula disebut dengan ekonomi spekulatif, ini lah yang menjadi sebab utama 

berbagai krisis keuangan di dunia. 

Oleh sebab itu, saya menyarankan agar kita, termasuk Indonesia, berpaling dari FIRE 

economics, atau ekonomi spekulasi, ke perekonomian yang berkonsentrasi pada produksi 

nyata. Sektor keuangan tidak boleh menjadi suatu tujuan pembangunan. Sektor keuangan 

harus kembali ke fungsi aslinya, yaitu sektor yang menjembatani penabung dan peminjam, 

dan bukan tempat melakukan spekulasi. Dengan demikian, keserakahan untuk mendapatkan 

kekayaan tanpa berproduksi dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan. 
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Selanjutnya, produksi nyata  janganlah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Saya 

menyarankan bahwa pembangunan ekonomi global berrtujuan mencapai tiga hal sekaligus: 

people centred development, environmentally friendly development, dan good governance.5   

Oleh sebab itu, sektor keuangan seyogyanya  berfungsi sebagai salah satu alat penting 

untuk mencapai tiga tujuan tersebut.  

 

People Centred Development 

People centred development mencakup: kesehatan, kepandaian, kemampuan bergerak secara 

fisik (mobilitas penduduk), dan bebas dari rasa takut.  Harus dikembangkan indikator untuk 

mengukur  status kesehatan, tingkat kepandaian (bukan hanya gelar akademis), kemampuan 

penduduk untuk berpindah (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain (antara lain dipengaruhi 

oleh sistem transportasi dan kebijakan pemerintah), rasa aman penduduk (apakah takut 

dicopet, jatuh di selokan, dirampok, atau di-“teror’).  Berbagai statistik untuk mengukur 

empat tujuan tersebut perlu dikembangkan dan digunakan untuk mengukur pembangunan. 

 

Environmentally friendly development.  

Berbagai statistik untuk mengukur kemajuan dalam  meningkatkan mutu lingkungan harus 

dikembangkan dan diterapkan untuk mengukur kemajuan pembangunan. Pengukuran emisi 

GRK perlu terus menerus dilakukan di Indonesia dan semua tempat di Indonesia.  

Pengukuran kualitas udara dan air juga harus menjadi indikator utama dalam menilai 

kemajuan pembangunan. 

Kekayaan alam harus diukur dalam mengukur kekayaan suatu negara, dengan 

memperhatikan depresiasi (terkurasnya) kekayaan alam. Dengan memasukkan depresiasi dari 

kekayaan alam, kita dapat menghindarkan over-exploitation sumber daya alam, dan kita 

dapat menyisihkan sumber daya alam untuk generasi mendatang. 
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Good Governance  

Good governance mencakup banyak hal seperti tranparansi, keiikutsertaan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan publik, penghilangan korupsi. Good governance merupakan alat dan 

sekaligus tujuan pembangunan. Pencapaian masyarakat demokrasi juga merupakan bagian 

dari good governance.  Pembangungan yng dilakukan dengan proses yang mengabaikan good 

governance, dengan korupsi misalnya, akan menimbulkan rasa ketidak-adilan di masyarakat. 

Menghilangkan, atau mengurangi rasa ketidak-adilan ini harus menjadi salah satu tujuan 

pembangunan. Oleh sebab itu, good governance  adalah suatu alat dan sekaligus tujuan 

pembangunan ini sendiri. 

 

Konflik dengan Pertumbuhan Ekonomi? 

Pertumbuhan ekonomi tentu saja tetap penting, yaitu sebagai salah satu alat penting untuk 

mencapai berbagai  tujuan utama tadi. Tetapi, pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu  tujuan 

utama. Jadi, kalau ada konflik antara “lingkungan” dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan 

harus diutamakan karena lingkungan merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi.  

Kalau ada konflik antara peningkatan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

kesehatan harus dimenangkan. Kalau ada konflik antara pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan korupsi, maka pengurangan korupsi harus dimenangkan. 

Pelaksanaan pembangunan, apa pun tujuannya, dengan bad governance akan 

menciptakan rasa tidak adil, yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat.  

Pembangunan dengan bad governance tidak akan berkelanjutan. Arab spring dan gerakan 

“Occupy....” merupakan sebagian contoh kemarahan masyarakat karena bad governance. 

 

Penutup: Dampak pada Indonesia 

Apa yang akan terjadi di Indonesia? Indonesia, seperti pada 2008–2009, tampaknya tak akan 

banyak terkena dampak krisis hutang pemerintah. Perekonomian Indonesia banyak 
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disumbang oleh konsumsi domestik. (Ada yang mengatakan, sebagian dari konsumsi 

domestik ini berasal dari praktik korupsi,walau belum ada penelitian ilmiah mengenai hal 

ini). Selain itu, kita juga beruntung bahwa sistem keuangan Indonesia belum berhasil 

terhubungkan secara baik dengan  sistem keuangan internasional. 

       Indonesia juga beruntung, karena ekspor Indonesia belum terlalu berhasil,sehingga 

Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor. Arab Spring juga tak akan banyak berdampak 

ke Indonesia, karena Indonesia telah melakukan demokratisasi sejak  1998. Dampak ini dapat 

menjadi penting bila Indonesia kembali ke sistem otoriter. Gema gerakan “Occupy  ...” juga 

tak akan terasa penting di Indonesia, karena  masyarakat Indonesia menganggap wajar bahwa 

orang menjadi kaya raya bila bekerja di sektor keuangan, ikut dalam kegiatan spekulasi. 

Orang lebih suka membeli rumah dan tanah untuk menabung, daripada pergi ke bank untuk 

menabung.   Menyimpan uang di bank menyebabkan uang makin rendah nilainya karena 

harga-harga naik dengan pesat.  

Namun, perubahan iklim tak dapat dihindarkan oleh Indonesia. Indonesia akan 

terkena dampak perubahan iklim secara langsung. 

 Selanjutnya, bila banyak negara di dunia mengalami kekacauan politik karena Arab 

Spring, bila banyak negara lain mengalami ketidakstabilan politik yang bermula dari Occupy 

Wall Street, bila banyak negara mengalami kemerosotan ekonomi gara-gara hutang 

pemerintah di Eropa, bila semua negara menderita dari perubahan iklim, Indonesia pun 

akhirnya akan mengalami dampak yang tidak menguntungkan. Ketika tsunami terjadi di 

Aceh, Nias, dan Sumatera Barat, ketika gempa bumi terjadi di Yogya, dan ketika banyak 

bencana alam lainnya terjadi, Indonesia mendapat bantuan yang banyak dari berbagai negara 

lain, karena negara lain  juga mengalami krisis yang berat. 

      Kalau bencana alam makin sering terjadi di Indonesia, dan makin dahsyat, sementara itu 

daerah dan negar lain juga sedang mengalami kesulitan di masing masing daerah dan negara 

mereka, siapa yang akan membantu Indonesia? Selain itu, seberapa jauh konsumsi domestik 

dalam negeri akan bertahan, ketika iklim makin tidak bersahabat dengan kita? 

 Semoga tulisan ini bermanfaat untuk mendorong diskusi lebih mendalam. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


