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I. Pendahuluan 

Globalisasi secara sederhana adalah pengintegrasian sistem 

ekonomi nasional suatu bangsa kedalam sistem ekonomi dunia. Menurut 

dalih kaum Neo Liberal, globalisasi akan mendatangkan kemakmuran 

global. Perdagangan bebas yang diatur oleh ‘tangan-tangan tak 

tampak’ akan membagi secara adil kemakmuran dunia.1  

Salah satu hal yang nampak sebagai harapan dari globalisasi 

adalah kemudahan penanganan kasus-kasus kejahatan transnasional, 

seperti tindakan pencucian uang, yang dituangkan dalam Konvensi 

Palermo (2000).2 Menurut Romli, dalam Konteks abad ke-21, kejahatan 

sudah tidak lagi menjadi isu nasional lagi, melainkan isu transnasional dan 

internasional.3  

Meskipun begitu, perjalanan globalisasi bukanlah tanpa syarat. 

Aturan dasar kaum liberal  seperti yang dicatat Mansour Fakih (2001:218-

219) adalah jauhkan negara dari pasar, hentikan subsidi terhadap rakyat, 

dan lenyapkan ideologi welfare state.4  Lebih jelas lagi adalah bahwa 

globalisasi menuntut beberapa hal, seperti5: 

a. berakhirnya negara kesejahteraan (welfare state) dengan menghapus 

dominasi peran negara, kecuali untuk tujuan ketertiban dan 

keamanan, perlindungan hak milik masyarakatnya; 
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b. menuntut ditetapkannya deregulasi mengenai harga (prices), upah 

(wages) investasi, dan lingkungan; 

c. privatisasi perusahaan negara. 

Tiga kredo ini dapat kita temui dalam resep IMF terhadap 

pemulihan ekonomi kita. Yakni, pengetatan APBN termasuk di dalamnya 

dengan memotong subsidi, peningkatan suku bunga, liberalisasi 

perdagangan dan pasar kapital, privatisasi dan pencegahan pailit 

(Mohtar Mas’oed, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fisipol-UGM, 2002:23-

26). Terapi ala IMF itu jelas teraksentuasi pada modal dan bukan 

sebaliknya, berdimensi kerakyatan.6  

II. Efek Samping Globalisasi 

Dari ketiga tuntutan globalisasi di atas, terdapat beberapa 

konsekuensi sebagai efek samping dari globalisasi, sedikitnya terhadap: 

a. budaya dan ideologi; 

Globalisasi menurut Anthony Giddens (1999) telah melahirkan 

ruang sosio-kultural yang spektakuler dalam hubungan antar bangsa dan 

interkoneksi yang melampaui demarkasi geografis dan kedaulatan 

negara (Agus Subagyo, Kompas 28/12/2001). Ini berarti globalisasi akan 

menciptakan identitas baru, mempertanyakan nasionalisme suatu 

bangsa, yang intinya menyebabkan tercerabutnya suatu bangsa dari 

akar budayanya sendiri.7 Kearifan lokal kian menipis salah satunya 

dengan  tren perlindungan HAKI di segala bidang. Pada masyarakat 

Indonesia yang multi etnis, mengejar segala sesuatu dengan HAKI akan 

sangat merugikan. Malaysia telah mengklaim batik sebagai hak 

patennya. Baru-baru ini ada gelagat juga untuk memperoleh angklung, 

dengan cara belajar terlebih dahulu.  
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7 Ibid. 



Di satu sisi pemerintah telah banyak mengadopsi kebijakan yang 

pro pasar, dan di sisi lain apa yang disebut komunalisme dihadapkan 

dengan tantangan mahaberat, yakni monukultural.8 

Makin lama gelombang besar globalisasi kita rasakan makin kuat. 

Kalau dulu ekonomi Pancasila di hempaskan oleh pembangunanisme, 

maka sekarang pusaran globalisasi telah siap membenamkannya. Tidak 

saja dalam bentuk fisik. Misalnya, pengurangan subsidi kepada rakyat. 

Namun secara ideologi Pancasila mau tidak mau harus beradu kuat 

dengan kapitalisme.9  

b. lingkungan; 

Paradigma bahwa sumber daya alam suatu negara adalah milik 

bangsa tersebut telah bergeser menjadi sumber daya alam milik 

dunia. Sementara itu, sumber daya alam tersebut banyak dimiliki oleh 

negara-negara berkembang. Implikasinya adalah negara-negara 

maju yang sebetulnya tidak memiliki SDA menjadi aktor utama 

esplorasi dan eksploitasi lingkungan, tanpa diimbangi dengan 

keuntungan bagi masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah 

dengan banyak berdirinya pabrik-pabrik tekstil dan sejenisnya di 

negara-negara berkembang. Di masyarakat berlaku suatu ketentuan 

bahwa produk-produk tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh 

masyarakat lokal, kecuali cacat. Para pekerja yang merupakan 

masyarakat di sekitar pabrik tersebut menerima upah yang kecil, 

sedangkan keuntungan yang diperoleh pengusaha sangat timpang. 

Risiko dari limbah-limbah pabrik menimpa masyarakat sekitar. Hal 

seperti ini terjadi pula dengan pengolahan sumber daya air, migas, 

dan pertambangan dengan kasus Lapindo, Newmont, juga Freeport. 

                                                 
8 ibid. 
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Perhitungan risiko dampak lingkungan pun seharusnya meliputi 

pemulihan terhadap ekosistemnya, selain hanya sekedar denda.  

c. kekerasan negara terhadap kelompok rentan (vulnurable group) 

Untuk memproteksi hubungan-hubungan kontradiktif dari 

perlawanan yang berasal dari dalam atau dari luar, negara-negara 

modern perlu menggunakan cara kekerasan dan paksaan. Susan 

Brownmiller merupakan salah satu feminis pertama yang menunjukkan 

hubungan yang erat antara peperangan melawan orang asing dan 

peperangan melawan perempuan dalam bentuk perkosaan.10 

Sikap mengekornya negara terhadap ketiga tuntutan globalisasi 

telah memaksa negara untuk melakukan pelanggaran dan gagal 

dalam pemenuhan HAM.  Ini dilakukan secara perencanaan 

(commission) dalam kebijakan-kebijakannya dan pembiaran 

(ommission).11 Hal ini terutama berdampak terhadap kelompok rentan, 

seperti perempuan, dan anak-anak.  

Pengurangan subsidi minyak goreng dengan kenaikan harga 

yang tidak diimbangi dengan daya beli dirasakan berdampak pada 

meningkatnya jumlah orang miskin di negeri ini. Pada gilirannya, 

perempuan dan anak-anak yang menanggung akibatnya, dengan 

makin sulit pula akses terhadap kesehatan, dan pendidikan. Padahal 

Indonesia sendiri yang memiliki kekayaan sawit. Kebijakan seperti ini 

dalam beberapa waktu saja tidak menyisakan lahan dan sumber 

kehidupan bagi generasi berikut. 

 

III. Fungsi Hukum melalui politik hukum 

Salah satu fungsi hukum yang populer adalah apa dikemukakan 

oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu sebagai sarana pembaharuan. 

                                                 
10 Vandana Shiva and Maria Mies, Ecofeminism, Ire Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 142. 
11 Pengantar Komnas HAM dalam Ridha Saleh, Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan 
dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, WALHI, Jakarta, 2005, hlm. ix. 



Selama norma-norma dan nilai-nilai yang diakui dalam UUD 1945 berlaku, 

maka negara masih bertanggungjawab untuk mengarahkan bangsanya 

sesuai dengan Alinea keempat UUD 1945.  Implementasinya adalah 

melalui politik hukum yang secara tegas harus dibangun. Bagir Manan 

dalam beberapa kuliahnya mengenai politik hukum sebagai produk 

politik, menegaskan bahwa  kebijakan negara untuk mengarahkan ke 

mana hukum akan dibangun adalah meliputi pembentukan dan 

penegakan hukum.12 

Jika Indonesia dengan terpaksa tidak dapat menghindari 

globalisasi, salah satu cara utama yang perlu perhatian sungguh-sungguh 

adalah dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pilar-

pilarnya adalah derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli. Selain itu, 

harus pula seiring dengan perlindungan dan pemenuhan HAM dalam 

kerangka pembangunan yang berkelanjutan. 
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