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Abstrak- Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-
nilai sistem hukum nasional, perlu kembali pada ekonomi kebangkitan bangsa yaitu 
ekonomi Pancasila, untuk mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Fundamentalisme 
pasar dengan kekuatan korporasi global tengah melahirkan pemiskinan, ketidakadilan 
sosial, dan mengancam kedaulatan negara lewat jebakan utang dan kesepakatan global. 
Keinginan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis serta membangun 
masyarakat warga (civil society) dan menerapkan prinsip pasar-bebas secara drastis, 
ternyata justru sering menimbulkan dampak yang negatif. Di sisi lain pertumbuhan 
ekonomi negara-negara di kawasan Asia menjadi maju karena prospek globalisasi, 
akses teknologi dan investasi asing yang pesat. Peranan pemerintah untuk menentukan 
kebijakan yang akan ditempuh, melalui harmonisasi-harmonisasi hukum agar negara 
tidak hanya mengikuti arus globalisasi yang dihadapkan kepada sebuah bangsa. 
Standarisasi hukum dan harmonisasi hukum di Indonesia sangat penting dan segera 
disesain, untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan, antara Negara-negara 
yang berkepentingan dalam era pasar bebas. Hal tersebut merupakan keharusan yang 
telah disepakati dalam perjanjian multilateral, yang berdampak pada konsekuensi-
konsekuensi hukum.

Kata Kunci: Paradigma Transendental, Perdagangan Bebas, Sistem Hukum Pancasila.

Pendahuluan

Globalisasi  perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan 
perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar 
yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial Negara. Persyaratan 
globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan 
terhadap arus modal barang dan jasa.1

Sistem Ekonomi Pancasila adalah hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku 
ekonomi berdasarkan moral Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral kemanusiaan yang dijiwai 
nasionalisme dan kerakyatan. Liberalisasi perdagangan, investasi, globalisasi dari 
negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal 
dengan kekuatan sistem ekonomi Pancasila, namun gagal karena politik pembangunan 
1 Febry Arisandi Artikel  Globalisasi Ekonomi dan Tantangan dalam Perdagangan Internasional Sebagai 

Implementasi dari Konvensi Wina 1969; http://hukum.kompasiana.com/2011/01/24/globalisasi-ekonomi-
dan-tantangan-dalam-erdagangan-internasional-sebagai-implementasi-dari-konvensi-wina-1969/  
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ekonomi Orde Baru, diarahkan untuk lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, daripada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.2

Sejak peristiwa Malari 15 Januari 1974, menjadi koreksi mendalam terhadap 
Trilogi Pembangunan yang sebelumnya dijadikan acuan. Malari sebagai koreksi 
pembangunan yang mementingkan pertumbuhan, karena sejak 1973 s.d. 1974 selama 
7 tahun Indonesia dimanja ekspor minyak, selanjutnya adanya kebijakan deregulasi 
(liberalisasi) pada 1983 s.d. 1988. Kebijakan penarikan investor menjadi sangat 
liberal, yang tidak disadari Pemerintah yang mengatur arus modal melalui undang-
undang PMA, sehingga menjadi yang paling liberal di dunia.3Peran aktif pemerintah 
Indonesia dalam perdagangan internasional yang nantinya apakah dampak kebijakan-
kebijakan  akan berbenturan dengan filsafat hukum Pancasila, maka menarik untuk 
mengkaji tema, “Filsafat Ekonomi Pancasila dan Globalisasi serta Benturan Nilai-nilai 
pada Sistem Hukum Indonesia”.

Rumusan Masalah
Peran aktif pemerintah Indonesia dalam perdagangan internasional yang nantinya 

apakah dampak kebijakan ini akan berbenturan dengan filsafat hukum Pancasila, 
maka menarik untuk mengkaji permasalahan berikut di bawah ini :
1. Bagaimana paradigma transendental perdagangan bebas dalam perspektif sistem 

hukum Pancasila?
2. Apa dampak yang timbul dalam perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia?

Pembahasan
1. Paradigma Transendental Perdagangan Bebas dalam Sistem Hukum Pancasila

Pancasila sebagai sendi keserasian hukum terbukti dalam benih keserasian yang 
terdapat dalam tiap sila-silanya. Berikut diuraikan nilai-nilai yang terkandung dalam 
sila-sila tersebut yakni :4

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan 
sebagai sumber Pencipta sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang 
mencipta dan dicipta. Tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antar 
pemeluk agama dan kepercayaan, kebebasan memeluk agama, tidak memaksakan 
agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai sila pertama menempatkan sikap 
anarkis sebagai perbuatan yang tidak mendatangkan kemashlatan.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

2  Habib Nurohman, artikel Penerapan Ekonomi Pancasila  http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/12/
penerapan-ekonomi-pancasila/

3 Radius Prawiro dalam Penerapan Ekonomi Pancasila http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/12/
penerapan-ekonomi-pancasila/

4 Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1994, Cet Ke-5, hlm.. 81-88
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Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sikap dan perbuatan manusia yang 
sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Tercermin dalam 
pengakuan atas persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai, tenggangrasa, 
tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai sila kedua menempatkan sikap 
anarkis sebagai sikap yang dapat mengganggu keselamatan manusia lainnya dan 
tidak beradab.

c. Sila Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia, perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai 
oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan Beradab.  Nilai 
sila ketiga menempatkan sikap anarkis sebagai pemecah persatuan dan kesatuan 
bangsa dengan sikap persatuan yang sempit.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 
Perwakilan, berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut 
dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat merupakan asas tata 
pemerintahan Indonesia yang dinyatakan dalam alinea keempat UUD 1945 
yang berbunyi:“..…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang 
berkedaulatan rakyat….”. Sikap anarkis bertentangan dengan sila keempat karena 
tidak mengutamakan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, tidak 
memiliki itikad baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan keputusan 
bersama.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan 

berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun 
spiritual.  Baik warga negara Indonesia didalam maupun diluar negeri5.  Tercermin 
dalam kekeluargaan, gotong royong, adil, dan keharmonisan bidang sosial.
Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dapat dirumuskan : 6 Kelima sila tersebut perlu 

dijiwai dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pembelajaran 
dalam demokrasi agar terhindar dari sikap anarkis khususnya melalui pelembagaan nilai-
nilai Pancasila. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai penanaman nilai-
nilai Pancasila agar dapat melekat dalam kehidupan masyarakat. Pelembagaan merupakan 
proses berkelanjutan dari pemerintah, instansi hingga masyarakat.

Konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio filosofik, sosio 
politik dan sosio kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, 
kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, karena norma dan 

5 Syarbaini Dalam Rika Sartika, Makalah Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah 
Sikap Anarkis Pada Budaya Demokrasi, http://kongrespancasila.com/strategi-pelembagaan-nilai-nilai-
pancasila-dalam- mencegah-sikap-anarkis-pada-budaya-demokrasi.html

6 Winataputra dalam Rika Sartika, Ibid
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nilai merupakan satu kesatuan, kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap 
nilai-nilai moralitas  umum, tetapi juga nilai-nilai kesusilaan nasional atau nilai-nilai 
berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia 
di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah 
Sistem Hukum Pancasila.7

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila yaitu religious, humanis, keadilan, demokrasi, 
kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, menjadi satu nafas, yang tidak terpisahkan 
dalam cita-cita pembangunan nasional, dan meletakkan kembali Pancasila sebagai landasan 
ideal dari sistem tata hukum nasional Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Menurut 
Mubyarto dalam Lukman Hakim, semangat nasionalisme, kejujuran dan kesungguhan 
dalam implementasi, Ekonomi Pancasila akan mampu mengatasi kesenjangan sosial kaya 
miskin atau mampu mencapai tujuan pemerataan.8 

Menurut penulis, seharusnya pembangunan ekonomi nasional harus dilandasi 
oleh paradigma transendental. Demensi transendental dalam posmodernisme dapat 
dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang 
tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan 
teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat 
didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan 
hukum.9

Pemikiran transendental dapat dilihat padanilai nilai agama, spiritual, etika, dan 
moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam 
rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor 
hegemoni modernis-positivistik  dengan doktin empiris, objektivis, dan rasional 
mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan 
mankna dibalik itu, sehingga tampak bangunan  ilmu yang menjadi lebih terbuka 
dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran 
transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, 
perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai 
bagian integral dalam memahami keilmuan.10

Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan 

7 Lihat Barda Nawawi Arief,Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong 
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar Hlm. 31

8 Lukman Hakim, makalah Ekonomi Pancasila Mengenang Tiga Tahun Kepergian Prof. Mubyarto 
http://edu-articles.com/ekonomi-pancasila/ Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta

9 Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan 
Program Doktor Ilmu Hukum, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan 
Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 37.

10 Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, 
Proseding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Pubishing, 
Yogyakarta, 2017, hal 15.
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kepada Allah (Ali Imron: 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi 
(ta’muruna bil ma’ruf ), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu’minuna 
billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain 
dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu 
dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada 
Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruan pengembangan Ilmu 
pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan 
ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-
hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran 
maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan.11

Humanisasi merupakan usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia melalui 
jalan Tuhan. Liberasi merupakan ekonomi yang memiliki tanggung jawab profetik untuk 
membebaskan manusia dari ketidakbaikan. Sedangkan transendensi merupakan bentuk 
perekonomian yang mengandung unsur-unsur dasar keimanan kepada Allah.12

Dengan demikian, paradigma transendental merupakan landasan moral bagi 
pengembangan perekonomian di Indonesia yang bersumber pada ideologi bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila. Sila-sila Pancasila (terutama sila Pertama) merupakan wujud 
dari paradigma Transendental. Selain itu, kelima sila dalam Pancasila menggambarkan 
secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia 
lebih menonjol sebagai ekonomi moral. Ekonomi Pancasila menjunjung tinggi asas 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan 
dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada 
keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan koneksivitas 
batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu 
pengetahuan. Dalam ha ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan 
penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari 
perilaku masyarakat yang sarat dengan niai nilai.13Disamping itu dibutuhkan adanya 
moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang 
mendasarkan pada nilai nilai ilahiyah.14

11 Ibid, hlm. 42.
12 Khudzaifiah Dimyati, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, 

Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 135-139, sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho,  
Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Ransendental, Jurnal Perspektif, Volume XXI No. 
2 Tahun 2016 Edisi Mei, hlm. 103.

13 Absori dan Achmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan 
(Perspektif Hukum Sistematik ke Non Sistematik Charles Samford),Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi 
Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

14 K. Dimyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, Morality and Law  Critics Upon HLA Hart”s 
Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, 
Vol 17, No 1,  hal.23..
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Hukum alam merupakan merupakan landasan dari landasan hukum dan moral 
dalam Pembangunan Nasional, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya.15 
Pergeseran paradigma hukum menuju paradigma moral, dari sebelumnya paradigma 
kekuasaan. Pergeseran Paradigma Hukum dari Paradigma kekuasaan menuju 
Paradigma Moral membutuhkan dukungan semua komponen bangsa terutama kaum 
intelektual akademisi dengan mengembangkan pokok-pokok pikiran, ide-ide, konsep 
dan pemikiran yang positif agar gerakan reformasi ini dapat mencapai tujuan yang 
dapat dinikmati semua rakyat Indonesia secara adil dan makmur.Berdasarkan sila 
kelima Pancasila di atas terdapat konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud 
dalam hidup bersama yakni : 
a. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap 

warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan berbentuk 
keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan,  bantuan, subsidi serta 
kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajibannya ;

b. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga 
negara terhadap negara, pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dengan 
menaati peraturan perundang-undangan ;

c. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan 
lainnya secara timbal balik 
Dengan demikian disimpulkan keadilan sosial adalah suatu keadaan semua 

orang dan semua golongan memperoleh apa yang menjadi haknya dan dicapai, 
melalui usaha-usaha keadilan dan konsisten dan berkesinambungan. Menurut 
Thomas Aquinas Kebajikan keadilan memiliki tiga dimensi: keadilan komutatif atau 
timbal balik, keadilan distributif, dan keadilan legal atau umum. Keadilan komutatif 
atau timbal balik mengatur hubungan antara individu. Pada hakekatnya, ini adalah 
keadilan kontrak. Arti kontrak di antara individu-individu adalah mengidentifikasi 
hak masing-masing pihak dan menjamin tuntutan pihak yang satu atas suatu manfaat 
tertentu adalah sebanyak kewajiban pihak yang lain dalam menyediakan manfaat 
tersebut.16

Secara teori sistem perekonomian Indonesia sudah sangat sempurna. Namun 
pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan sehingga jauh dari teori. Hal ini 
sangat disesalkan karena mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya 
hasil alam yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya.

Sistem Ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis, 
dan berkeadilan harus diberdayakan, untuk keharmonisan kehidupan ekonomi 

15 A Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral, dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, 
Penerbit  Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 166

16 Thomas Aquinas Dalam P. William P. Saunders mengamalkan Kehidupan Yang BerkebajikanHttp://
www.Indocell.Net/Yesaya/Pustaka4/Id121.Htm
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dan sosial masyarakat. Demi mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila pemerintah 
dan masyarakat harus bersatu, serta memihak kepentingan ekonomi rakyat agar 
pemerataan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan, yang melibatkan semua pihak 
pada proses produksi, dan hasilnya dinikmati semua warga masyarakat.1718

Kehidupan Hukum Indonesia yang cenderung berkiblat pada paradigma 
kekuasaan. Kehidupan Hukum yang demikian itu menuntut suatu perombakan 
mendasar dengan menggantikan paradigma kekuasaan dengan paradigma moral agar 
Hukum tampil lebih demokratis dan dapat merespon kebutuhan dan harapan bangsa 
Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam cita-cita Hukum kita. 

Kajian teori hukum terhadap status Pancasila sebagai dasar Negara melalui 
dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sampai pada tingkat hukum yang 
menempatkan Pancasila sebagai landasan utama filsafat hukum Indonesia. Dengan 
demikian filsafat hukum yang berlandaskan Pancasila disebut filsafat hukum Pancasila, 
sebagai rechtsidee sebagai cita-cita moral bangsa, sebagai pendirian dan pandangan hidup 
bangsa, berfungsi sebagai “bintang penuntun” yang mengarahkan perjalanan bangsa 
Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Sebagai “bintang penuntun”, Pancasila berada 
di luar sistem norma hukum, dan memilki  fungsi konstitutif dan regulatif  terhadap 
peraturan perundang-undangan yang ada, serta dapat menjadi pe doman langsung 
bagi partisipasi masyarakat dalam ke hidupan berbangsa dan bernegara. terhadap 
sistem hukum nasional. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan 
Internasional sebagai aktualisasi Pancasila. Liberalisasi perdagangan secara bilateral, 
regional dan multilateral. Indonesia sebagai bagian dari pelaku ekonomi internasional 
tidak terlepas dari dinamika ekonomi internasional, baik itu perdagangan barang 
maupun jasa. 19.20.21 Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sebagai poltik 
netral dan aktif dalam pergaulan negara-negara internasional.

Pada saat Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor 1994, 
keberanian Indonesia menjadi tuan rumah AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan 
menyatakan ikut globalisasi. Indonesia sangat berani dan gegabah menerima 
konsensus AFTA dan APEC, namun setelah krisis moneter 1997, menjadi tidak 
dibenarkan, yang lebih mengherankan banyak politisi, birokrat, pakar ekonomi 
17 Habib Nurohman, op cithttp://edukasi.kompasiana.com/2012/04/12/penerapan-ekonomi-pancasila/ 

Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung Hatta, UGM  mengumumkan 
berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan kajian-
kajian tentang Ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di 
daerah-daerah.

18 Ibid
19 A. Gunawan Setiardja,  Filsafat Pancasila Bagian II, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, 2010, 

hlm. 58
20 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: 

PustakaPelajar, 2007, hlm. 23
21 Muhammad Sholeh, artikel 1 Juni 1945 Hari Lahirnya Pancasila; http://politik.kompasiana.

com/2012/06/01/1-juni-1945-hari-lahirnya-pancasila/
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Indonesia menekankan keharusan Indonesia melaksanakan AFTA, konsensus AFTA 
hanya satu-satunya alasan.

Ide  perdagangan bebas digagas pertama kali oleh David Ricardo. Menurut 
David Ricardo dalam teorinya keuntungan komparatif, pedagangan bebas pasti akan 
menguntungan setiap negara yang terlibat. Konteks yang melatar belakangi adalah 
masing-masing negara akan didesak meningkatkan dan mengefisienkan penggunaan 
sumber daya produktif yang dimilikinya. Setiap negara akan memproduksi barang 
yang paling produktif dan efisien. Para ekonom yakin betul bahwa perdagangan bebas 
akan menguntungkan semua negara. Hal-hal yang perlu diwaspadai dari ide David 
Ricardo itu adalah: 22

a. Secara ideologis ide perdagangan bebas dikembangkan dalam konteks kapitalisme. 
Sehingga ide itu tidak dapat berjalan bila ideologinya bukan kapitalisme.

b. Secara konseptual sejak David Ricardo hingga saat ini, teori-teori perdagangan 
internasional sama sekali tidak berbicara, mengenai siapa yang secara khusus 
paling diuntungkan dari perdagangan bebas tersebut. 
Dengan demikian segala pembahasan perdagangan bebas, secara ideologis tidak 

dapat dilepaskan dari kapitalisme, dan secara teori ekonomi ini termasuk kelompok 
teori ekonomi klasik dan neoklasik (neoliberalisme). 

Ada peringatan “teoritis” bahwa ilmu ekonomi Neoklasik Barat cocok untuk 
perkembangan perekonomian nasional, tapi  tidak cocok mencapai pemerataan dan 
keadilan sosial. Pada masa Orde Baru terlihat sangat kuat dan stabil, memilih strategi 
pembangunan berpola “konglomeratisme” yang menomorsatukan pertumbuhan 
ekonomi tinggi dan hampir mengabaikan pemerataan. Menurut Chossudovsky, Stiglitz, 
Petras dan Veltmeyer dalam Habib Nurohman Globalisasi lebih merugikan negara 
berkembang yang semakin miskin, karena globalisasi merupakan pemecahan masalah 
mencari tempat-tempat penjualan komoditi Negara maju yang mengalami kesulitan 
kejenuhan di pasar dalam negerinya.23Indonesia harus berusaha meningkatkan atau 
minimal memperbaiki posisi tawar dan daya saing produksinya di luar negeri, untuk 
menghadapipasar bebas. Peningkatan daya tawar dan daya saing penting dilakukan 
untuk meraih keberhasilan yang berkesinambungan.

Liberalisasi perdagangan sangat tergantung dengan daya saing suatu negara, 
maka diperlukan kehati-hatian bagi negara dunia ketiga. Seringkali kita temui pada 
umumnya, negara  berkembang ikut dalam sistem liberalisasi perdagangan karena 
keterikatan politik atau hutang luar negeri, kecerobohan bernegosiasi, sehingga 
liberalisasi perdagangan memberatkan negara berkembang.24

22 http://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20 
Adityawarman

23 Habib Nurohman, op cit
 Pada tahun 1980 Seminar Ekonomi Pancasila dalam rangka seperempat abad FE-UGM “menghimbau” 

pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan strategi pembangunan 
ekonomi.

24  http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104, Artikel ini diakses pada 11 Desember 2011. 
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Perdagangan bebas dan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara 
meniscayakan terjadi pertukaran sumber daya antar negara. Dimana suatu negara untuk 
bersaing dalam perdagangan internasional membutuhkan kemampuan meningkatkan 
daya saing barang dan jasa dengan melakukan efisiensi produksi. Hukum secara 
sadar dapat dipakai oleh manusia untuk mengubah lingkungan hidupnya. Dengan 
demikian hukum sangat diharapkan peranannya secara efektif dalam pembangunan. 
Apabila hukum berperan dalam pembangunan, baik sebagai alas dasar maupun sarana 
pengaturan dalam arti sebagai sarana bagi proses pembaharuan masyarakat, maka 
upaya pengangkatan harkat dan martabat manusia dapat segera terwujud dengan adil.

Sistem Ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis, 
dan berkeadilan harus diberdayakan, untuk keharmonisan kehidupan ekonomi 
dan sosial masyarakat. Demi mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila pemerintah 
dan masyarakat harus bersatu, serta memihak kepentingan ekonomi rakyat agar 
pemerataan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan, yang melibatkan semua pihak 
pada proses produksi, dan hasilnya dinikmati semua warga masyarakat.2526

Globalisasi tidak perlu kita takuti selama kita setia menggunakan Pancasila 
sebagai ideologi pegangan kehidupan bangsa. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem 
ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik, dan kerakyatan, yang akan mampu 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Warisan budaya lndonesia berperan penting dalam pembentukan awal hukum 
perdagangan modern internasional, namun sebagian besar ekonom lndonesia baru 
bertindak melawan aturan World Trade Organization (WTO), karena dalam evolusi 
dan praktek perdagangan bebas bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-
nilai budaya lndonesia. Pembentukan politik hukum dagang Indonesia, telah banyak 
dipengaruhi aturan WTO. Sejauh ini, aturan WTO telah diklaim sebagai sebuah 
rezim “perdagangan bebas”. 27

Kearifan lokal juga masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas 
permasalahan globalisasi, dengan pendekatan kultural agar menjadi filter dan 
tuntunan moral. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang 
hidup ditengah-tengah masyarakat. Tujuan utama tuntutan masyarakat, sebenarnya 
adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara prosedural.

Hukum adat yang digunakan oleh Indonesia sebagai sistem hukum yang 
didasarkan pada non liberal yang terkondensasi dalam pancasila, di mana lebih 
25 Habib Nurohman Op Cit
 Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung Hatta, UGM  mengumumkan 

berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan kajian-kajian 
tentang Ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di daerah-
daerah.

26 ibid
27  Dhaniswara K Harjono artikel Penerapan Politik Hukum Dalam Kegiatan Bisnis, http://pphbi.com/

article.php
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menghargai komunalisme daripada individualisme, lebih melekat untuk romantisme 
daripada rasionalisme, dan lebih mematuhi spiritualisme daripada nilai-nilai 
materialisme.28

Pembangunan berarti perubahan terus menerus dan mencakup bidang-bidang 
perilaku, ekonomi dan kelembagaan, karena pada dasarnya pembangunan merupakan 
proses politik yang ditopang oleh hukum agar hukum lebih berperan dalam 
pembangunan tentunya diperlukan pendekatan lain yang bersifat interdisipliner agar 
hukum dapat pula bertindak sebagai motor penggerak pembangunan dan membentuk 
masyarakat ke arah perwujudan nilai-nilai pembangunan. Apabila pertalian antara 
hukum dan pembangunan dilihat sebagai suatu proses untuk mengubah masyarakat 
maka hukum dapat berperan dalam bermacam-macam fungsi.

Menurut Bung Karno dalam Revrisont Baswir pengertian ekonomi nasional adalah 
perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam 
penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Pada pasal 33 tercantum dasar 
demokrasi ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan. 
Bangunan perusahaan yang sesuai ialah koperasi.” Pada kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 
1945 tersebut, ungkapan ekonomi kerakyatan tidak ditemukan secara eksplisit. Penjelasan 
Pasal 33, mengenai demokrasi ekonomi dikemukakan oleh Bung Hatta, penggunaan kata 
kerakyatan pada sila keempat Pancasila, sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi 
dari penjelasan pasal 33 UUD 1945. Menurut Revrisont Baswir Ekonomi kerakyatan 
hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.2930

a. Partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi nasional, untuk menjamin 
pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, dan keikutsertaan seluruh 
masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

b. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dan harus ada jaminan setiap anggota 
masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin 
dan anak-anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945).

c. Pembentukan dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di 
bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.Setiap anggota 
masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Peranan 
negara sebagai pengatur jalannya roda perekonomian dan pendirian BUMN, 
untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak. 31

28 Harwendro Hadityo et all, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011, Makalah  Filsafat  Hukum, 
“Filsafat Hukum Pancasila dan Dampak Transplantasi Hukum Sertabenturan Nilai-Nilai Pada Sistem 
Hukum Indonesia”. 

29 A Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral, dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,  
Penerbit kanisius Yogyakarta,1990, hlm. 166

30 Revrisond Baswir, makalah Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru 
Perekonomian Nasional, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta. Hlm. 1 s.d4

31 Ibid hlm. 8 s.d.9
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Pembentukan pembagian hasil produksi nasional dan Sumber Daya nasional, 
partisipasi seluruh masyarakat, mengembangkan koperasi sebagai wadah perjuangan 
ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan peran serta rakyat banyak dalam penguasaan 
faktor modal dan faktor-faktor produksi.32

Menurut Bung Hatta dalam Revrisond Baswir pada demokrasi dan politik harus 
berlaku demokrasi ekonomi, agar manusia merdeka, bersama dan bersaudara. Cita-cita 
demokrasi Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang 
menentukan nasib manusia. Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintahan 
yang bersih, untuk pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada 
rakyat. Ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem 
perekonomian Indonesia. Bung Hatta dan para penyusun UUD 1945 telah secara resmi 
menggeser perbincangan mengenai, “ekonomi rakyat menjadi ekonomi kerakyatan”. 
Tujuan jangka pendek kebijakan untuk menghapuskan penggolong-golongan status 
sosial ekonomi masyarakat, dan tujuan jangka panjang, mengoreksi struktur ekonomi 
kolonial Belanda, serta meningkatkan kemampuan masyarakat mengendalikan jalannya 
roda perekonomian Indonesia. Demokratisasi dapat ditolerir sepanjang tidak akan 
manghancurkan sendi-sendi stabilitas dan integrasi bangsa, yang telah dibangun, tampak 
berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kehidupan ekonomi yang sehat.3334

Jadi keikutsertaan Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional tidak 
sejalan dengan Pancasila, dan pengamalannya dalam bidang ekonomi dibimbing 
oleh Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sesuai dengan amanat 
Pasal 33 UUD1945, sistem perekonomian yang hendak dikembangkan di Indonesia 
disebutsebagai sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 
33 ayat (1), perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berazaskan 
kekeluargaan. Pada penjelasan pasal 33 yang asli, menyatakan bahwa produksi 
dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan bersama, lalu kemakmuran 
masyarakat yang diutamakan, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berazaskan kekeluargaan dan gotong royong. 

Cita-cita demokrasi Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh 
lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Ekonomi kerakyatan atau 
demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian Indonesia. Dalam 
kehidupan berdemokrasi dan berpolitik harus berlaku pula asas demokrasi ekonomi, 
agar manusia merdeka, bersama dan bersaudara. 

2.  Dampak yang Terjadi dalam Keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada 
Perdagangan Bebas.
Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintahan yang bersih, untuk 

pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat.Suatu krisis 
32 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hlm. 101
33 Revrisond Baswir, Op Cit Hlm. 4
34 Mahfud MD Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media Yogyakarta cetakan I, 1999,  

hlm. 239 s.d. 240



306 | Hukum Ransendental 
Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia

masyarakat mempunyai pengaruh lebih besar terhadap hukum daripada aktivits sosial 
lainnya, dasar-dasar hukum dengan jelas dipengaruhi oleh dasar poltik, ekonomi, 
kehidupan sosial. Derajat martabat bangsa akan terukur, dari sejauh mana peran sosial 
yang diberdayakan.353637

Problematika yang dihadapi oleh yurisdiksi Indonesia merupakan negara yang 
di dalamnya memiliki pluralisme hukum yang besar. Tradisi hukum yang ada bukan 
saja menyangkut Civil law, tetapi juga terdapat hukum adat dan hukum Islam. 
Pluralisme hukum pula yang menjadi sebab sulitnya melakukan transplantasi hukum 
tanpa, “menerobos seluruh jaringan sistem institusional yang menjadi konteksnya”. 
Akan tetapi bisa saja hal tersebut dipertimbangkan, jika pada suatu masyarakat sedang 
terjadi proses perubahan sosial yang mengarah pada  perubahan nilai-nilai, dimana 
nilai yang berubah menjadi lebih adaptif dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan 
oleh hukum baru maka mungkin tidak akan timbul banyak masalah. Berdasarkan 
penjelasan dari UUD 1945 pasal 33 diketahui bahwa cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh 
negara. Dari penjelasan itu memperihatkan bahwa pasal 33 sangat anti kapitalisme. 

Dengan demikian disimpulkan terdapat benturan ideologis yang sangat mendasar 
antara perdagangan bebas dengan amanat konsitusi. Konteks permasalahan kemudian 
adalah bagaimana sikap konstitusional bangsa Indonesia jika ingin konsisten dengan 
pasal 33 UUD1945, tetapi terus menjalin hubungan antar bangsa. Untuk itu dasarnya 
adalah bahwa Indonesia harus mengurus dan menata dahulu masalah dalam negeri 
sesuai dengan amanat konstitusi, setelah itu baru berbicara hubungan dengan negara 
lain.

Dulu Bung Hatta mengatakan bahwa ekspor dilakukan setelah kebutuhan dalam 
negeri terpenuhi. Tapi yang terjadi sekarang semua produksi diutamakan untuk 
diekspor, sehingga kebutuhan dalam negeri dikorbankan. Hal ini dilakukan karena 
hutang yang besar dan dibuat dalam valuta asing, sehingga mau tidak mau ekspor harus 
digenjot, karena itu satu-satunya cara untuk bisa membayar hutang. Akibatnya pun 
seperti yang terjadi saat ini, di mana hasil gas diekspor sehingga menyebabkan pabrik 
pupuk yang berstatus BUMN menjadi tutup, kebutuhan pupuk untuk petani tidak 
terpenuhi, dan kebutuhan energi untuk industri menjadi tidak efisien karena harga 
BBM yang jauh lebih mahal dibanding gas.38

Implikasi globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar terhadap aspek 
kehidupan  bermasyarakat terutama aspek hukum, globalisasi hukum terjadi dalam 

35 Zainuddin Ali, Op Cit, hlm. 101
36 Mr Soetikno, Filsafat Hukum, PT Pradnya Paramita Jakarta, cetakan kedelapan 1997, hlm. 19
37 Madja El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, 

hlm. 157
38 Makalah pada Lokakarya Perdagangan Bebas dan Kerjasama Internasional Institute for Global Justice, 

Yogyakarta, 14-16 Desember 2010 Pandangan Kalangan Akademisi (Universitas Gajah Mada) 
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arti substansi berbagai undang-undang dan kontrak-kontrak menyebar melewati 
batas-batas negara. Oleh karena itu batas-batas ruang lingkup suatu negara semakin 
menjadi samar, namun dari hal demikian juga tampak bahwa hukum antar negara-
negara di dunia menjadi semakin terintegrasi.

Quncy Wright dalam Fauzie Y. Hasibuan berpendapat,”Negara-negara di dunia 
yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas ini, baik negara 
maju maupun negara berkembang, bahkan negara terbelakang sekalipun harus 
membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonomi.39 Hal ini ditegaskan oleh John 
Braitwaite and Peter Drahos dalam Fauzie Y. Hasibuan, ”Proses integrasi ekonomi 
dari berbagai negara yang memerlukan harmonisasi hukum untuk meminimalisasi 
bentrokan hukum domestik dari negara-negara tersebut. Proses globalisasi hukum 
tersebut dapat terjadi melalui kontrak dan konvensi Internasional, kontrak privat dan 
institusi ekonomi baru.40

Standarisasi hukum dan harmonisasi hokum di Indonesia sangat penting dan segera 
disesain, untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan, antara Negara-negara 
yang berkepentingan dalam era pasar bebas. Hal tersebut merupakan keharusan yang telah 
disepakati dalam perjanjian multilateral, yang berdampak pada konsekuensi-konsekuensi 
hukum. Dalam kehidupan berskala global dewasa ini, yang akan terwujud adalah suatu 
global society yang justru tak akan bergerak ke suatu keseragaaman. Global society bukanlah 
suatu  global state yang terkontrol secara sentral.  Global state lebih tepat kalau dikatakan 
sebagai “masyarakat pasar” yang boleh juga disebut a global economy. Global society 
menyaksikan terbebaskannya jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional 
yang pada waktu yang lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di tangan sentral 
penguasa-penguasa negara.  Sementara itu perkembangannya sebagai global economy telah 
membuka berbagai perbatasan negeri, yang akan memobilisasi manusia (yang produsen 
ataupun yang konsumen), kapital, dan informasi melintasi perbatasan-perbatasan yang 
territorial maupun yang kultural. Dalam hubungan ini, mengingat kebenaran apa yang 
disimak dan dikatakan Naisbitt dalam Soetandyo Wigjosoebroto, bahwa “the bigger the 
economy, the more powerful its smallest players … to create the new rules for the expanding 
global economic order”, maka di tengah sistem ekonomi yang kian mengglobal dan tidak 
adanya global state yang memegang kekuasaan pengatur sehingga akan terjadi otonomi 
pengaturan pada skalanya yang mikro, “untuk kalangan sendiri”.41

Meminjam istilah Afizn Watson, “legal transplants are alive and well as they 
were in the time of Vammurafii.” Berangkat dari pendapat ini, transplantasi hukum 
39 Fauzie Y. Hasibuan, artikel Etika Profesi   Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum, http://www.

esaunggul.ac.id/index.php?mib=content.detail&id=244&title=Etika%20Profesi%20Perspektif%20
Hukum%20dan%20Penegakan%20Hukum

40 Ibid
41 Soetandyo Wigjosoebroto, Globalisasi, Pluralisme, dan Hak-Hak Manusia yang asasi Dalam Kehidupan 

Sosial dan Budaya. http://soetandyo.wordpress.com/2011/07/11/globalisasi-pluralisme-dan-hak-hak-
manusia-yang-asasi-dalam-kehidupan-sosial-dan-budaya/
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merupakan realitas, khususnya ketika negara mulai mengenal hukum modern. 
Intensitas dan frekuwensi untuk melakukan transplantasi hukum semakin meningkat 
ketika negara terlarut dalam pusaran gelombang globalisasi. Transplantasi hukum 
dan globalisasi (hukum) telah menjadi faktor pembentuk siklus dunia yang semakin 
menyempit. Dengan demikian, transplantasi hukum telah mendorong globalisasi dan 
sebaliknya globalisasi telah mendorong meningkatnya transplantasi hukum.42

Pengikatan diri pada perjanjian-perjanjian internasional dan keanggotaan pada 
organisasi-organisasi internasional yang di dalamnya memiliki code of conduct. Proses 
adaptasi ini dilakukan melalui pembentukan hukum pada lembaga legislatif nasional 
dengan mengacu pada “Model law” yang dikeluarkan oleh lembaga internasional 
tertentu, atau pada praktek hukum kontrak, dikenalkan berbagai “Model contract”. 
Salah satu karakter globalisasi hukum adalah substansi undang-undang dan perjanjian-
perjanjian menyebar melewati batas-batas Negara, sehingga pemerintah suatu Negara 
berupaya mengharmonsasikan dan mempositifkan transaksi-transaksi bisnis tersebut 
dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Hukum serba baku yang dibuat oleh kekuasaan-kekuasaan sentral, akan berkurang, 
sedangkan kesempatan-kesempatan kontraktual, khususnya non-state actors lebih 
banyak terjadi. Jika terjadi sengketa dalam hubungan kontraktual, penyelesaian akan 
dilakukan lewat Alternative Dispute Resolution (ADR), mulai dari model renegosiasi 
atau mediasi sampai ke arbitrase, mulai banyak dipilih dan lebih luwes daripada 
penyelesaian-penyelesaian jalur litigasi-litigasi di badan peradilan nasional, yang serba 
formal prosedural, dan waktu lama.Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai 
perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan itikat baik. Kehidupan tingkat 
global yang semakin dikuasai, dengan adanya fakta pluralisme hukum. Hukum tak 
hanya akan menjadi objek aturan hukum negara, tetapi juga akan diintervensi oleh 
berbagai macam norma lainnya, mulai dari yang moral dan tradisi setempat sampai 
pada ke yang konvensi dan kovenan internasional.

Kehidupan global menawarkan banyak alternatif  baru,  dalam suasana menuju 
ke one world, differrnt but not divided dewasa ini, maka terjadilah suatau paradoks 
bahwa yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern, melainkan juga 
kembalinya yang berasal dari lokal, untuk koeksis dan berdampingan sebagai alternatif.  
Dengan kata lain tidak hanya globalisme dengan pascamodernismenya, akan tetapi 
juga lokalisme dengan pramodernismenya boleh diduga akan semakin mengedepan 
untuk menawarkan alternatif yang bisa dipilih, juga dalam kehidupan hukum.43

Inilah ragam institusi-institusi sosial yang oleh Sally Falk-Moore dalam Soetandyo 
Wignosoebroto disebut the autonomous self-regulating mechanism. Kalaupun tak berupa 

42 Budiyono, TriTransplantasi Hukum Antara Harmonisasi Dan Potensi Benturan (Studi Transplantasi Doktrin 
Yang Dikembangkan Tradisi Common Law Pada Undang-Undang .Perseroan Terbatas). Masters Thesis, Fakultas 
Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. (2006). Http://Eprints.Undip.Ac.Id/28122/

43 Ibid, Multiplikasi Hukum Dalam Kehidupan Berskala Global
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resistensi-resitensi kultural yang tak terorganisasi, berbagai institusi lokal dengan 
peran dan fungsinya untuk menyelesaikan perkara-perkara lokal, masalah penataan 
dan kekuasaan struktural penertibnya akan menjadi pekerjaan rumah  para pemimpin 
masa depan. Isu-isu yang muncul persoalan legalitas dan legitimasi berbagai aturan 
hukum, baik yang bersumber pada kekuasaan negara dan bukan kekuasaan negara, 
dan persoalan batas-batas yurisdiksi yang menjadi wilayah operasi berbagai aturan 
hukum itu. Inilah isu kontemporer yang disebut ‘isu pluralisme hukum’.

Permasalahan yurisdiksi dalam kerangka berpikir yang dibingkai oleh konsep 
pluralisme hukum, kini penentu berlakunya hukum tidak lagi ditentukan oleh sanksi 
penguasa-penguasa sentral, melainkan ditentukan oleh individu ataupun sekelompok 
individu yang teremansipasi sebagai pihak yang memilih secara otonom, rujukan 
standar perilaku yang berdasarkan pertimbangannya yang subjektif rasional, di tengah 
kehidupan yang majemuk namun menawarkan berbagai alternatif, dari kehidupan 
pada dataran global sampai mengupayakan melestarikan kesejahteraan di dataran 
global.

Penutup
1. Kesimpulan.

Pada dasarnya sistem perekonomian Indonesia didasarkan pada asas-asas atau 
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang berorientasi padaterwujudnya 
masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi keikutsertaan Indonesia dalam percaturan 
perdagangan internasional tidak sejalan dengan Pancasila, dan pengamalannya dalam 
bidang ekonomi dibimbing oleh Pasal 33, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 34 UUD 1945.

Hakekatnya sistem perekonomian suatu negara dibentuk untuk menciptakan 
masyarakat yang sejahtera dan tidak ditujukan untuk menjawab tantangan global. 
Terciptanya perdagangan bebas dan pasar bebas tidak hanya mendapat hambatan dari 
perekonomian negara berkembang saja,melainkan juga dari seluruh bentuk perekonomian 
negara konvensional. Kekhawatiran negara terhadap pelaksanaan pasar bebas adalah 
terkikisnya kedaulatan negara. Terdapat benturan ideologis yang sangat mendasar 
antara perdagangan  bebas dengan amanat konsitusi. Konteks permasalahan kemudian 
adalah bagaimana sikap konstitusional bangsa Indonesia jika ingin konsisten dengan 
pasal 33 UUD1945, tetapi terus menjalin hubungan antar bangsa. Untuk itu dasarnya 
adalah bahwa Indonesia harus mengurus dan menata dahulu masalah dalam negeri sesuai 
dengan amanat konstitusi, setelah itu baru berbicara hubungan dengan negara lain.

Globalisasi tidak perlu kita takuti selama kita setia menggunakan Pancasila 
sebagai ideologi pegangan kehidupan bangsa. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem 
ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik, dan kerakyatan, yang akan mampu 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Liberalisasi perdagangan sangat tergantung dengan daya saing suatu negara, 
maka diperlukan kehati-hatian bagi negara dunia ketiga. Seringkali kita temui pada 
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umumnya, negara  berkembang ikut dalam sistem liberalisasi perdagangan karena 
keterikatan politik atau hutang luar negeri, kecerobohan bernegosiasi, sehingga 
liberalisasi perdagangan memberatkan negara berkembang.

Transplantasi hukum dan globalisasi (hukum) telah menjadi faktor pembentuk 
siklus dunia yang semakin menyempit. Dengan demikian, transplantasi hukum 
telah mendorong globalisasi dan begitu pula sebaliknya globalisasi telah mendorong 
meningkatnya transplantasi hukum.Standarisasi hukum dan harmonisasi hukum 
di Indonesia sangat penting dan segera disesain, untuk meminimalisir benturan-
benturan kepentingan, antara Negara-negara yang berkepentingan di dalam era pasar 
bebas. Pengikatan diri pada perjanjian-perjanjian internasional dan keanggotaan pada 
organisasi-organisasi internasional yang di dalamnya memiliki code of conduct. Proses 
adaptasi ini dilakukan melalui pembentukan hukum pada lembaga legislatif nasional 
dengan mengacu pada “Model law” yang dikeluarkan oleh lembaga internasional 
tertentu, atau pada praktek hukum kontrak, dikenalkan berbagai “Model contract”.

Kehidupan global menawarkan banyak alternatif  baru, terjadilah suatu paradoks 
bahwa yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern, melainkan juga 
kembalinya yang berasal dari lokal, untuk koeksis berdampingan sebagai alternatif.  
Dengan kata lain tidak hanya globalisme dengan pasca modernismenya, akan tetapi 
juga lokalisme dengan pramodernismenya boleh diduga akan semakin mengedepan 
untuk menawarkan alternatif yang bisa dipilih. Konsep pluralisme hukum, kini 
penentu berlakunya hukum tidak lagi ditentukan oleh sanksi penguasa-penguasa 
sentral, melainkan ditentukan oleh individu ataupun sekelompok individu yang 
teremansipasi sebagai pihak yang memilih secara otonom, rujukan standar perilaku 
yang berdasarkan pertimbangannya yang subjektif rasional, di tengah kehidupan yang 
majemuk namun menawarkan berbagai alternatif, dari kehidupan pada tingkat global.
2. Saran
a. Meskipun ada era perdagangan bebas, Pemerintah harus punya komitmen dan 

politik hukum yang baik, untuk tetap menyelamatkan bangsa dan Negara, 
berperan aktif dan ikut campur tangan dalam perekonomian rakyat, berupaya 
mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana amanat dalam sila-
sila Pancasila dan UUD 1945

b. Dalam hal negara membuka diri terhadap pasar global untuk kemajuan dan 
kepentingan negara, pemerintah harus dapat memberikan perlindungan kepada 
usaha-usaha kecil, proteksi ketahanan pangan, jaminan sosial dan keadilan sosial 
bagi rakyat kecil dan pelaku usaha yang tidak mampu bersaing dengan produk 
global.

c. Permasalahan yurisdiksi dalam kerangka berpikir yang dibingkai oleh konsep 
pluralisme hukum. yang akan terjadi bukan hanya yang nasional dan modern, 
melainkan juga kembalinya yang berasal dari lokal, untuk koeksis jalan 
berdampingan sebagai alternatif.  Dengan kata lain tidak hanya globalisme dengan 
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pasca modernismenya, akan tetapi juga lokalisme dengan pramodernismenya 
boleh diduga akan semakin mengedepan untuk menawarkan alternatif yang bisa 
dipilih.

d. Perlu diadakan skala prioritas pendataan terhadap daerah-daerah mana saja di 
Indonesia, yang siap menghadapi pasar bebas, karena permasalahan yang utama 
di Indonesia, pembangunan nasional belum merata di berbagai daerah, sehingga 
tidak semua daerah siap menghadapi pasar bebas. Terutama kendala suprastuktur 
dan infrastruktur daerahnya.
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