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Abstrak 

Di dunia akademis kajian kelas sosial sempat mengalami stagnasi, terlebih setelah Uni Soviet runtuh. Di Indonesia, 

terutama pada masa Orde Baru, pembahasan kelas sosial sempat diasosiasikan dengan Komunisme.  Padahal dari 

segi sosiologi, pembahasan kelas sosial bukan monopoli ilmuwan Marxis karena Max Weber dan para penganutnya 

juga banyak berbicara persoalan tersebut. Frank Parkin, salah seorang Weberian, mendefinisikan hubungan antar 

kelas bukan berkaitan dengan tempatnya dalam proses produksi melainkan dalam konteks penggunaan kekuasaan 

yang melakukan cara penutupan sosial dengan pengucilan (social closure as exclusion) sebagai cara utama 

pembentukan kelas. Meski kelas sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tapi intinya menyangkut persoalan 

marjinalisasi dan eksploitasi yang dialami kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lain.   

Pancasila menolak perjuangan kelas tapi sekaligus menentang marjinalisasi dan eksploitasi manusia atas manusia 

lain. Di tengah keprihatinan sejumlah kalangan akan memudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan kehidupan 

di masyarakat, penggalakkan kembali sosialisasinya dianggap sebagai solusi. Namun sesungguhnya, efektivitas 

sosialisasi Pancasila bukan sekadar faktor metode penyampaiannya, karena terdapat problem dasar struktural 

berkaitan sangat tegasnya distingsi antara ortodoksi dan aktualisasi Pancasila.  

Isu persatuan bangsa saja tidak cukup untuk mengampanyekan keharmonisan relasi-relasi sosial. Potensi konflik 

sosial terus hidup dengan beragam dimensi, yang kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dengan berbagai 

kepentingannya. Untuk kepentingan integrasi dan transformasi bangsa, Pancasila harus dikembalikan sebagai 

ideologi perjuangan dengan mengelaborasi isu keadilan sosial untuk menemukan kerangka perjuangan bersama 

membangun struktur sosial yang memberdayakan rakyat kecil. 

Kata kunci: kelas sosial, Pancasila, keadilan sosial 

 

INDONESIAN DIVERSITY REINFORCEMENT: 
SOCIAL CLASS STUDY FOR PANCASILA 

AS IDEOLOGY OF INTEGRATIVE AND TRANSFORMATIVE 
 

Abstract 

In the academic world, social class study had stagnated, especially after the Soviet Union collapsed. In Indonesia, 

especially in the New Order era, the discussion of social class was associated with Communism. Whereas in terms 

of sociology, social class discussion is not the monopoly of Marxist scientists because Max Weber and his adherents 

also talks these issues. Frank Parkin, one of the Weberian, defines the relationship between classes is not related to 

its place in the production process but in the context of the use of power which perform the way of social closure as 

exclusion. This is the primary way of class formation. Although social class can be viewed from different angles, but 

essentially relate to the problem of marginalization and exploitation of the community by other community groups. 

Pancasila reject class struggle but at the same time against the marginalization and exploitation of man by another. 

In the concern a number of people about fading values of Pancasila as the guide of life in society, promotion of re-

socialization is considered as a solution. But in fact, the effectiveness of the socialization of Pancasila is not just a 

factor of the method of presentation, because there is the basic structural problem related to  the clear distinction 

between orthodoxy and actualization. 
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Issue of national unity is not enough to campaign for harmony in social relations. Potential social conflicts continue 

to live with various dimensions, which is often used a number of sides with different interests. For the interest of 

integration and transformation of the nation, Pancasila should be returned as the ideology of struggle by 

elaborating on issues of social justice to find the frame of together struggle to build a social structure that 

empowering little people. 

Keywords: social class, Pancasila, social justice 

 

1. PENDAHULUAN 

elakangan ini sejumlah kalangan memprihatinkan semakin pudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai 

pegangan kehidupan di masyarakat, sehingga penggalakkan kembali sosialisasinya dianggap 

penting.  

Namun sesungguhnya, efektivitas sosialisasi Pancasila bukan sekadar faktor metode 

penyampaiannya, tapi terutama memiliki problem dasar struktural berkaitan sangat tegasnya distingsi 

antara ortodoksi dan aktualisasi.  

Ortodoksi Pancasila mengandung pandangan tentang dunia (weltanschauung) untuk merombak 

ketimpangan struktur sosial dalam bangsa Indonesia yang bhinneka.  Kehendak bersatu (le desir d’etre 

ensemble) sebagai syarat bangsa dari Ernest Renan terancam keberlanjutannya tanpa kehendak akan 

keadilan dan kemajuan bersama. 

Pada masa Orde Baru, Pancasila disandera sebagai ideologi kekuasaan. Pandangan dunia 

(weltanschauung) direduksi menjadi formalisme butir-butir pekerti (36 butir) ala Eka Prasetia Pancakarsa 

melalui Tap MPR No II/ MPR/ 1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila). 

Pasal 1 Tap MPR itu menyebutkan bahwa P4 tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar 

negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Artinya, Tap MPR tersebut menyangkal 

dirinya sendiri sebagai tafsir resmi Pancasila. 

Tanpa hubungan yang jelas antara Tap MPR itu dengan Pancasila, Penataran P4 dijadikan sarana 

indoktrinasi yang diwajibkan bagi para pegawai negeri yang ingin berkarir di birokrasi, para mahasiswa 

yang ingin meraih gelar sarjana, para pelajar, dan pihak-pihak lain yang tidak ingin akses politik dan 

ekonominya tersumbat. 

Sudah trilyunan rupiah dana yang dikeluarkan, tapi Penataran P4 tidak jelas manfaatnya karena 

kesejahteraan rakyat tidak ada hubungannya dengan P4, dan bahkan penataran tersebut tidak ada kaitan 

dengan membaiknya moralitas pejabat, menurunnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Peredusiran ideologi tersebut tidak berlangsung dalam kevakuman. Ia berada dalam konteks 

struktural menyangkut proses akumulasi modal dan pembentukan-pembentukan sosial yang berlangsung 

secara luas. Mengacu pada karya Foucault, Dicipline and Punish (1977), proses akumulasi modal 

menghendaki tipe-tipe subjek tertentu, serta pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi tertentu. 

Pemusatan penguasaan sumber-sumber ekonomi didistribusikan dalam lingkaran kekuasaan.  

Persatuan dan kesatuan dijaga melalui kebijakan anti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) 

dalam tatanan politik yang sentralistik, sehingga tidak memupuk kemampuan masyarakat untuk hidup 

dalam perbedaan secara jernih, toleran, dan damai. Bhinneka tunggal ika lebih dipahami secara simbolis 

melalui lambang-lambang kedaerahan, seperti baju tradisional, senjata adat, dan alat musik, yang 

ditonjolkan dalam berbagai acara kenegaraan dan wisata. 

Menjelang Orde Baru berakhir, konflik antar suku dan agama bermunculan terjadi di berbagai 

wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Maluku, dan Poso. Hubungan antar golongan seringkali tidak 

berlangsung sinergis. Dalam relasi antar etnis juga tampak sentimen rasial di masyarakat Indonesia 
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terhadap golongan Tionghoa yang membuat mereka rentan terhadap tindakan kekerasan dan kerusuhan 

rasial. Kerusuhan rasial pernah beberapa kali terjadi di tingkat lokal dan kembali terjadi dalam skala lebih 

besar di penghujung era Orde Baru tahun 1998. 

Tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998 mengakhiri kekuasaan sentralistik Orde Baru. Namun 

seiring gempuran neoliberalisasi ekonomi, kehidupan politik cenderung berlangsung tanpa ideologi. 

Jalinan relasi politik dan modal yang terbentuk memperlebar penguasaan sumber-sumber ekonomi yang 

sudah timpang. 

Dalam Selections from the Prison Notebooks (1995: 125-327), Antonio Gramsci menyoroti, 

ideologi bukan hanya sekadar refleksi dari realitas material, karena ideologi merupakan konsepsi 

kehidupan yang tampak pada segala aspek eksistensi individual dan kolektif. Ideologi “menggerakkan“ 

massa manusia, dan menciptakan ruang bagi manusia untuk bergerak, memperoleh kesadaran atas posisi 

dan perjuangan mereka, dan sebagainya. Ideologi tiap kelas memiliki tujuan yang berbeda karena bagi 

kelas penguasa ideologi bertujuan mempertahankan kohesi sosial dan kepentingan dominan, adapun sikap 

perlawanan akibat eksploitasi ditunjukkan oleh kelas tertindas. Ia mengacu pada politik Machiavelli 

bahwa selain memperoleh dominasi dengan kekuatan dan paksaan, kelas berkuasa juga menciptakan 

pihak-pihak yang “sukarela” mau dikuasai di mana ideologi adalah sesuatu yang penting untuk 

menciptakan “kerelaan” tersebut. 

Rakyat selalu dihujani janji perubahan tapi mayoritas profesi rakyat terdesak dari sumber 

kehidupannya. Operasi ideologi eksploitatif menguasai sumber-sumber ekonomi bagi segelintir pihak dan 

memarjinalkan komunitas-komunitas lokal. Aspirasi kaum tani tetap tak tersalurkan ketika tanahnya kian 

tergerus, harga pupuk melangit, infrastruktur yang serba minim, hingga tergusur oleh pemodal besar yang 

bermain di sektor pertanian.  Adapun kemampuan nelayan masih serba terbatas, pedagang kecil tergerus 

sektor modern, hingga buruh yang lemahnya posisi tawarnya dalam industrialisasi. Korupsi dan 

manipulasi juga bertumbuh subur dan kian sulit dikontrol.  

Rakyat yang termarginal tidak mengalami Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Operasi 

ideologi eksploitatif membuat kepercayaan (trust) terhadap negara dan sesama anak bangsa menjadi 

rendah. Padahal, sebagai precontractual element, trust diperlukan untuk memberi ruang penghubung, 

perajut, dan pemakna kesadaran bersama lintas agama, suku, etnis, dan warga.   

Akhirnya, jiwa nasionalitas seolah kehilangan daya dobraknya, sehingga menimbulkan solidaritas 

sosial yang sempit dan mempengaruhi relasi-relasi sosial antar agama, suku, dan etnis di masyarakat. 

Persoalan ini cukup krusial bagi masyarakat majemuk yang tidak memiliki batas ekonomi, politik, dan 

sosial budaya yang sama, tapi hanya disatukan oleh persamaan nasib dengan wilayah dan penduduknya 

berdasarkan warisan kolonial.  

Karena itu, pembahasan kelas sosial menjadi penting untuk mengelola kebinekaan bangsa. 

Meminjam istilah Jűrgen Habermas (1979: 366), ketidakmampuan memeriksa secara rasional relasi-relasi 

sosial yang sesungguhnya, merupakan cermin dari kenyataan bahwa di masyarakat yang memiliki banyak 

ketimpangan akan terjadi, meminjam, systematically distorted communication, di mana  komunikasi yang 

terjadi cenderung terdistorsi dan semu di masyarakat, sehingga orang-orang hanya mampu berkomunikasi 

dengan distorsi-distorsi tersebut. 

Pancasila dimaksud Sukarno sebagai ideologi perjuangan, sebagai pandangan hidup bangsa dan 

dasar negara memperjuangkan kebebasan dari (freedom from) penindasan dan pemiskinan, sekaligus 

kebebasan untuk (freedom for) menggapai keadilan dan kemakmuran yang merata.”Tidak ada satoe 

Weltanschauung dapat mendjadi kenjataan, mendjadi realiteit, djika tidak dengan perjoangan!,” ujarnya 

pada 1 Juni 1945 (Soekarno, 1947: 39) 

Kegagalan mengelaborasi persoalan keadilan sosial ke arah kerja-kerja konkrit membuat bangsa 

kita mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi integratif dan transformatif. 
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2. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Bagaimana kajian kelas sosial mendeskripsikan operasi ideologi eksploitatif sebagai problem dasar 

struktural di Indonesia? 

b. Bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai ideologi integratif dan transformatif menghadapi operasi 

ideologi eksploitatif untuk mengelola keberagaman Indonesia?   

 

3. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan studi literatur dalam melihat ortodoksi dan aktualisasi Pancasila sejak 

Indonesia merdeka 1945 hingga era reformasi sekarang ini. Kajian kelas sosial digunakan untuk 

menganalisa operasi ideologi eksploitatif yang menjauhkan idealisasi Pancasila sebagai ideologi integratif 

dan transformatif sehingga berdampak pada kemampuan bangsa Indonesia untuk mengelola 

keberagamannya.         

Untuk memperbandingkan fenomena pada rentang waktu yang panjang itu digunakan historical-

comparative research sebagai teknik untuk melihat  fenomena pada kurun waktu tertentu (Kreuger and 

Neuman, 2006: 419).  Studi ini melihat sejarah dari tiga aspek. Pertama, sejarah sebagai sumber data (teks 

dan fakta historis). Kedua, sejarah sebagai perspektif, di mana teks dikaitkan dengan konteks sosial 

tertentu, semangat zaman yang ada saat itu. Ketiga, sejarah sebagai analisis, yakni cara bagaimana 

mengungkap konteks dan dibandingkan dengan fakta lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah 

pustaka, berupa dokumen, artikel, jurnal, berita, buku, laporan-laporan, dan sumber tertulis lainnya 

sebagai teks dan fakta historis.  

Penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi teori digunakan 

ketika peneliti menggunakan perspektif teoritis yang berbeda pada awal perencanaan penelitian dan ketika 

menginterpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kajian 

kelas sosial dari perspektif Marxisme dan Weberian, kemudian memilih yang lebih cocok sesuai kondisi 

Indonesia. Kemudian dalam triangulasi sumber, sumber pustaka digunakan untuk melihat konteks historis 

dan dilakukan cross check dengan sumber lainnya.  

Adapun analisa dan penyajian data dilakukan dengan cara melakukan interpretasi sosial, kultural, 

dan politik yaitu pengolahan dan pemahaman penulis terhadap berbagai pandangan, pernyataan dan narasi 

yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, dikaitkan dengan sumber tertulis lain untuk kemudian 

disajikan.   

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kajian Kelas Sosial: Rakyat Kecil dan Masalah Penutupan Sosial 

Pada era Orde Baru, pembahasan kelas sosial seolah tabu karena diasosiasikan dengan Komunisme 

dan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Di dunia akademis sendiri, kajian kelas sosial sempat 

mengalami stagnasi, terlebih setelah runtuhnya Uni Soviet. Baru pada 1999 Harriet Bradley dan Gail 

Hebson dalam International Journal of Sociology and Social Policy mengajak mereartikulasi kelas sosial 

dan membawanya ke tengah perdebatan ilmu sosial, khususnya sosiologi, dan setahun kemudian Aage 

Sorensen dari Universitas Harvard dalam American Journal of Sociology mengupas eksploitasi 

berbasiskan rente (Jalal 2003: 135-9). Pembahasan kelas sosial bermunculan dari sejumlah ilmuwan 

(Neo) Marxis dan (Neo) Weberian atau penganut pemikiran Max Weber. 

Meski kelas sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tapi intinya bermuara pada adanya 

persoalan marjinalisasi dan eksploitasi yang dialami kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat 
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lain. Persoalan tersebut kian mengemuka di tengah semakin derasnya arus neoliberalisme ekonomi. 

Jalinan relasi politik dan modal yang banyak dikuasai pemodal besar asing dan konglomerasi dalam 

negeri terus memarjinalkan masyarakat lokal dari penguasaan sumber-sumber daya ekonomi. 

Relevannya suatu kategori kelas sosial terletak pada basis realitas empiris dalam menjelaskan 

kondisi suatu masyarakat. Perkembangan kapitalisme industri di Eropa abad ke 19 melahirkan kelas 

proletar yang tidak memiliki alat produksi sendiri dan berhadapan dengan kelas borjuasi. Karl Marx dan 

Friedrich Engels mengasumsikan, struktur-struktur kekuasaan politis dan ideologis ditentukan struktur 

kekuasaan di bidang ekonomi. 

Marx dan Engels  dalam Manifesto of the Communist Party (Levine [ed], 2006: 20) menjelaskan, 

masyarakat borjuasi modern yang timbul dari runtuhan masyarakat feodal, tidak menghilangkan 

pertentangan-pertentangan kelas, melainkan menciptakan kelas-kelas baru, syarat-syarat penindasan baru, 

dan bentuk-bentuk perjuangan baru. Tapi zaman borjuasi ini menyederhanakan pertentangan-

pertentangan kelas. Seluruh masyarakat menjadi terbagi dua golongan besar yang langsung berhadapan 

satu sama lain: borjuasi dan proletariat. 

Buku Das Kapital, khususnya Volume 3, mendeskripsikan adanya tiga kelas dalam masyarakat 

kapitalis, yakni kelas buruh, borjuasi, dan tuan tanah. Perbedaan kelas itu dilihat dari sumber 

pendapatannya: upah, laba, dan hasil sewa tanah. Tapi pada akhir kapitalisme para tuan tanah menjadi 

pemilik modal.  

Di sini kapitalisme dilihat dinamikanya yang menyederhanakan susunan kelas. Hukum persaingan 

kapitalisme membuat kelas-kelas sosial lain menjadi hilang. Pedagang dan industri kecil akan kalah 

bersaing dengan kaum pemodal besar yang menjalankan usahanya dengan manajemen modern, sektor 

pertanian tradisional diganti industri besar pertanian, dan sebagainya. Lapisan-lapisan dari kelas lain 

berangsur-angsur menjadi kelas buruh. Lapisan yang bekerja dengan kaum kapitalis semakin bertambah 

jumlahnya. Dinamika kapitalisme itu menumbuhkan kelas buruh yang memiliki kesadaran kelas dan 

perjuangan revolusioner. 

Menurut Marx dan Engels (1976: 36), ideologi yang ditanamkan menyembunyikan penindasan dan 

eksploitasi di kalangan masyarakat kelas bawah. Akhirnya, ideologi merupakan kesadaran yang 

melenceng tentang dunia (a false consciousness of the world) yang menyembunyikan relasi yang nyata 

orang-orang dengan dunianya. Melalui analogi kamera obscura yang menimbulkan gambar terbalik pada 

retina, Marx dan Engels menyimpulkan bahwa bukan kesadaran kita yang menentukan kehidupan nyata 

di sekeliling kita, tetapi kehidupan nyata itu yang menentukan kesadaran kita. Pemahaman bahwa dunia 

nyata yang menentukan dunia ide itu melandasi pemikiran mereka tentang kesadaran kelas. 

Dijelaskannya, kesadaran kelas dalam menghadapi kaum kapitalis tumbuh melalui berbagai 

tingkatan. Mula-mula perjuangan itu dilakukan oleh kaum buruh secara perorangan, kemudian menjadi 

buruh suatu pabrik, sampai akhirnya menjadi perjuangan massa yang lebih besar di seluruh negeri. Hal itu 

terjadi karena kesamaan eksploitasi yang dialaminya. Persaingan yang semakin keras di kalangan kaum 

borjuasi dan krisis perdagangan yang diakibatkannya menyebabkan buruh memiliki beban kerja yang 

berat dan semakin melarat. (Marx dan Engels dalam Levine [ed], 2006: 20) 

Kaum komunis menyakini, pemilikan atau kontrol atas alat produksi adalah dasar utama kelas-

kelas sosial dalam masyarakat. Revolusi Komunis bermaksud mensita hak milik individual ke dalam 

tangan negara agar perbedaan dan penghisapan antar kelas itu hilang. Menurut Marx, sepanjang sejarah, 

negara selalu mendukung kelas atas. Karena itu, pensitaan milik individual ke dalam tangan negara yang 

direbut kaum proletar membuat negara tidak lagi mendukung kelas atas. Negara sendiri bersifat ad hoc 

untuk kemudian hilang dalam masyarakat komunis modern. 

Pemikiran Marx dilatari kondisi abad ke 19. Kapitalisme di zaman Marx hidup pada abad 19 secara 

telanjang mengeksploitasi kaum buruh di Eropa. Tanpa jaminan sosial dan upah memadai, kaum buruh 

bekerja keras dari pagi hari hingga larut malam. 
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Banyak kritik terhadap pemikiran Marx setelah melihat perkembangan ekonomi abad ke 20. Kelas 

borjuasi dan proletariat memang memiliki kepentingan yang berbeda, antara laba dan upah, tapi Marx 

dikritik karena tidak melihat bahwa keduanya juga dapat mempunyai kepentingan yang sama, misalnya, 

bagaimana membuat agar perusahaan tidak tutup sehingga buruh tidak menjadi pengangguran dan 

mengalami kemiskinan absolut. Kaum buruh juga dapat meningkatkan posisi tawarnya dihadapan 

borjuasi agar menjadi lebih sejahtera. Kondisi perburuhan di Eropa Barat pada masa sekarang jauh lebih 

baik dibandingkan ketika Marx masih hidup, yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, jaminan sosial, 

dan perbaikan kondisi kerja. Serikat-serikat buruh yang kuat mendorong perbaikan taraf hidup buruh di 

sana dan berbagai negara lain. Perubahan sosial berlangsung tanpa harus melalui revolusi. Di Inggris dan 

sejumlah negara juga terdapat partai buruh yang memperjuangkan kepentingan kaum buruh di lembaga 

eksektutif dan legislatif. 

Pemahaman Marx dan Engles bahwa kesadaran kelas sosial itu berkembang bertahap dengan 

ditentukan oleh perkembangan kehidupan nyata sesungguhnya merupakan salah satu sudut pandang 

penting dalam menganalisa fenomena eksploitasi kelas. Namun dalam sistem kapitalisme yang 

berkembang di dunia, di mana terdapat perbaikan kesejahteraan buruh dan kondisi kerja di Eropa Barat, 

Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain di luar dua kawasan itu, kesadaran buruh tidak pernah menjadi 

satu kesadaran kelas proletar di seluruh dunia. 

Ramalan Marx bahwa hanya tinggal dua kelas (borjuasi dan proletariat) juga tidak terbukti. Kelas 

menengah semakin berkembang dan pekerjaan kian terspesialisasi. Mereka dapat berpindah-pindah 

pekerjaan dan mencari majikan baru untuk mencari penghidupan yang lebih baik. 

Dalam konteks Indonesia juga terdapat perkembangan yang berbeda. Sebelum hadirnya 

kolonialisme Barat, perdagangan antar pulau dan internasional di Nusantara sudah berlangsung berabad-

abad. Kelas menengah yang terdiri dari para pemilik kapal dan pedagang tumbuh.  Namun sejak masa 

kolonial, proses pembentukan kelompok sosial bawah justru banyak ditentukan faktor operasi ideologi 

yang mengeksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduk sebagai buruh murah. Kolonialisme 

dan imperialisme merombak struktur kekuasaan di bidang ekonomi dengan merusak jalur perdagangan, 

pelayaran, penguasaan tanah, hingga petukangan. Kelompok sosial bawah yang tumbuh adalah semua 

kalangan yang termarjinal, baik memiliki alat produksi maupun tidak.  

VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) -organisasi pedagang yang mencari hasil bumi 

(rempah-rempah)- memonopoli lalu lintas perdagangan laut, sehingga membuat komunitas-komunitas 

lokal kehilangan jalur perdagangan dan isi kehidupan ekonominya mengecil. 

Setelah menguasai jalur perdagangan, kolonialisme merusak penguasaan tanah di masyarakat. 

Padahal, berbeda dengan kondisi di Eropa ketika tanah-tanah dikavling para tuan tanah (baron), pada 

zaman feodal rakyat kecil di sini masih terselamatkan oleh tanah-tanah adat (komunal) yang 

menghidupinya. 

Dalam tulisannya berjudul “Demokrasi Kita”, Mohammad Hatta (2014: 104) mengatakan: 

“Analisa sosial menunjukkan bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan di bawah feodalisme, karena 

tanah sebagai faktor produksi yang terpenting ialah milik bersama kepunyaan masyarakat desa. Bukan 

kepunyaan raja. Dan sejarah sosial di Benua Barat, memperlihatkan bahwa pada zaman feodalisme, milik 

tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang 

kemerdekaannya. Ia terpaksa menggantungkan hidupnya kepada orang lain; ia menjadi budak pekarangan 

tuan tanah.” 

Hatta melihat kekhasan kondisi historis-materialisme masyarakat Nusantara. Dalam susunan 

masyarakat feodal, raja merupakan pengejewantahan negara, sehingga raja sendiri tidak menganggap 

dirinya sebagai pemilik tanah dalam arti luas. Model penguasaan tanah yang memberikan hak pakai 

kepada para petani itu mencegah tumbuhnya tuan-tuan tanah. 
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 Di Jawa, kekayaan dan kemakmuran para anggota kaum elitenya diukur menurut jumlah penduduk 

yang menggarap dan tidak menurut luas tanahnya (Onghokham dalam Tjondronegoro, SMP dan 

Gunawan Wiradi [ed], 2008; 6). Tanah-tanah di berbagai kerajaan dan suku di nusantara juga dikuasai 

oleh para petani dan melahirkan hak-hak adat atas tanah (tanah komunal). Yang diminta penguasa feodal 

dari kaum tani adalah pungutan-pungutan hasil bumi yang setelah kolonialisme Barat datang lalu 

dimanfaatkan pihak kolonial.  

 Setelah era VOC memonopoli perdagangan hasil-hasil bumi, masa pemerintahan Herman Willem 

Daendles (1800-1811) melakukan sedikit perubahan struktur penguasaan tanah yang menimbulkan tanah 

partikelir, era Thomas Stamford Rafles (1811-1816) memberlakukan pajak tanah, dan cultuurstelsel 

(1830-1870) mengeksploitasi sumber daya tanah dengan cara-cara terpimpin, maka tahun 1870 menjadi 

awal periode liberalisasi ekonomi yang merombak besar-besaran struktur penguasaan tanah melalui 

pemberlakuan Agrarische Wet tahun 1870.   

Kebijakan liberalisasi ekonomi itu didorong pembukaan Terusan Suez setahun sebelumnya dan 

berkembangnya penggunaan kapal uap hasil Revolusi Industri yang membuat lalu lintas perdagangan 

Eropa-Asia lebih cepat sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa perlu memfasilitasi kedatangan para 

pemodal besar.  

Pada 1882 dari jumlah tanah pertanian 3,7 juta ha, yang dikuasai perorangan seluas 1,7 juta lebih 

sedikit. Pada tahun 1932 penguasaan perorangan itu meningkat menjadi 5,4 juta ha dari luas tanah 

pertanian 6,6 juta ha. Namun pada periode yang sama, tanah di bawah penguasaan komunal berkurang 

dari 1,3 juta ha menjadi 0,89 juta ha. (Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi [ed], 2008: 407). 

Perombakan besar dalam penguasaan tanah ini membuat banyak petani kehilangan tanah dan beralih 

menjadi buruh murah. 

Dalam pidato berjudul “Lampau dan Datang” saat menerima gelar doctor honoris causa dari 

Universitas Gadjah Mada, 27 Nopember 1956, Mohammad Hatta (2015: 247-8) menilai: 

“Berlainan dari perkembangan masyarakat di benua Barat, di sini bangunan feodalisme tidak digantikan oleh 

organisasi kapitalisme, melainkan didudukinya dari atas. Setia kepada prinsip rasionalis, yang menjadi motor 

dan dasar perhitungannya, kapitalisme yang datang ke Indonesia sebagai penyerang, perampas dan penguasa 

politik, tidak menghancurkan organisasi feodalis yang ada, melainkan mempergunakannya sebagai alat untuk 

menguasai tenaga produksi masyarakat seluruhnya. …Di mata perekonomian kapitalis yang datang 

menyerbu, Indonesia merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasi didasarkan kepada dua faktor yang 

menguntungkan, yaitu tanah yang subur dan upah yang murah. Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan 

keperluan di dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia yang menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya.” 

Jadi, tidak seperti di Eropa ketika melalui Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 kaum borjuasi 

menghancurkan feodalisme untuk menerapkan kapitalisme,  kapitalisme modern masuk ke Nusantara 

melalui kolonialisme, tidak mengganti feodalisme melainkan memanfaatkannya. Kolonialisme Belanda 

datang di tengah struktur dan budaya feodal di masyarakat Indonesia. Kolonialisme yang beroperasi 

melalui jaringan feodalisme merupakan cara untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan tenaga 

produksi masyarakat hingga ke tingkat desa melalui monopoli perdagangan, penarikan pajak kepala, 

pajak hasil bumi, perubahan struktur penguasaan tanah, hingga penyediaan tenaga kerja murah. Hal itu 

juga menunjukkan bahwa kolonialisme yang memanfaatkan feodalisme membuat interaksi tersebut 

menjadi pola dan teknik yang menindas rakyat jajahan. 

Di masa pascakolonial, negeri ini terus jadi penjaja sumber daya alam dan sumber tenaga murah. 

Kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir pemodal dalam dan luar negeri. Terlebih sejak Orde 

Baru, pembukaan besar-besaran perkebunan, pertambangan, industri, dan kehutanan terus memarjinalkan 

penguasaan tanah rakyat dan menjadi sumber utama sengketa lahan yang menyebabkan distribusi 

penguasaan tanah semakin timpang. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 

sekurangnya 10,89 juta hektar sengketa lahan dan mengorbankan 1,19 kepala keluarga di 286 Kabupaten/ 

Kota sejak tahun 1970 hingga 2001. (Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi [ed], 2008: 407). 
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Banyak warga terpisah dari basis kehidupannya, yakni sumber daya alam yang luas dan kaya. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas (2014: 94-95)  mencatat, jumlah rumah 

tangga usaha pertanian di Indonesia terus menurun, berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 

sebesar 26,14 juta rumah tangga, menurun sebesar 5,10 juta rumah tangga atau 16,32 persen 

dibandingkan hasil Sensus Pertanian tahun 2003 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 31,23 

juta. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian menunjukkan bahwa masih rendahnya 

kualitas pelaku usaha di sektor pertanian mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan. Indikasinya 

dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan rumah tangga pertanian. Hasil Susenas bulan September 

2012 menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin adalah rumah tangga pertanian yaitu sebesar 48,8 

persen. Hal ini terkait dengan pendapatan petani dan buruh tani yang rendah dibandingkan upah di sektor 

lainnya. Upah buruh tani perhari pada tahun 2012 sebesar Rp. 40,302, lebih rendah jika dibandingkan 

upah buruh bangunan yaitu sebesar Rp. 65.148.  

Selain itu, sebagian besar nelayan masih merupakan buruh yang bekerja pada pemilik perahu. 

Nelayan buruh merupakan kelompok masyarakat miskin yang dominan di desa-desa nelayan. Faktor 

kemiskinan membuat mereka hidup dan terpintal ke dalam jaringan utang-piutang yang intensif. 

(Kusnadi, 2003: 33-4). 

Ada pula perajin dengan industri rumah tangganya, pedagang kecil di kaki lima dan pasar 

tradisional. Mereka tidak dapat dikategorikan kelas proletar. Dalam terminologi Marxisme, mereka 

disebut transitional class, sebuah kelas yang akan punah. Padahal di Indonesia, mereka tidak terlihat 

tanda-tanda mengalami kepunahan namun kian terdesak sektor modern.   

Terpisahnya rakyat desa dari sumber kehidupannya juga mendorong proletarisasi masif. Dengan 

angkatan kerja berpendidikan rendah, arus urbanisasi kian menambah kaum miskin perkotaan. Negeri 

yang luas, subur, dan kaya ini menjadi pemasok buruh rendah dan pembantu rumah tangga.  

Sejak Orde Baru, sebagian besar penanaman modal asing (PMA) di Indonesia bersifat footloose 

industry, yakni jenis industri yang dikembangkan hanya mempertimbangkan biaya produksi murah dan 

terikat lokasi tertentu, lokasi pabriknya mudah dipindah ke negara lain yang lebih menguntungkan, seperti 

tekstil, sepatu, dan elektronika. Karakteristik jenis industri ini mengandalkan tersedianya bahan baku dan 

buruh murah. Dengan demikian, tuntutan perbaikan kesejahteraan dipandang melemahkan iklim investasi 

di sektor industri. 

Untuk memperbaiki nasib, banyak orang mengadu nasib menjadi tenaga kerja ke luar negeri karena 

faktor penarik dan pendorong. Upah yang lebih tinggi di luar negeri menjadi faktor penariik. Adapun 

faktor pendorong adalah situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan suplai, situasi 

ketenagakerjaan di Indonesia yang masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan 

masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Lapangan kerja di sektor informal 

sendiri umumnya dicirikan dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. (Supriana dan Nasution, 

2010: 43). Padahal, mayoritas dari sekitar 7 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi 

buruh kasar dan pekerja rumah tangga tanpa kemampuan memadai (unskilled) (Kaligis, 2010).     

Ditinjau dari kedaerahan, sejak akhir 1960-an pembukaan besar-besaran sektor perkebunan, 

kehutanan, pertambangan,  dan industri dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dengan 

berpegang pada UU produk Orde Baru di sektor-sektor tersebut. Papua mengalami eksploitasi kekayaan 

alam dari hutan, pertambangan hingga laut, adapun sekitar 80% desa dari sekitar 2.000 desanya menjadi 

desa miskin dan masuk Program Inpres Desa Tertinggal. Demikian halnya daerah kaya sumber daya alam 

seperti Kalimantan, Aceh dan Riau. Kekayaan yang dihisap dari berbagai daerah itu lebih banyak 

dinikmati segelintir pihak yang dekat dengan pusat kekuasaan. Meski di era reformasi otonomi daerah 

memberi kewenangan besar kepada daerah untuk mengelola kekayaannya, hal itu justru membuat jalinan 

relasi modal dan kekuasaan banyak berpindah ke daerah untuk menguasai sumber-sumber ekonomi 

setempat dan memarjinalkan masyarakat lokal.   
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Dalam Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique (1979: 44-73) , Frank Parkin, salah 

seorang Weberian, mendefinisikan hubungan antar kelas bukan berkaitan dengan tempatnya dalam proses 

produksi melainkan dalam konteks penggunaan kekuasaan yang melakukan cara penutupan sosial dengan 

pengucilan (social closure as exclusion) sebagai cara utama pembentukan kelas. Dalam masyarakat 

kapitalis modern, ada dua cara pengucilan utama yang digunakan borjuasi untuk membentuk dan 

mempertahankan dirinya sebagai suatu kelas. Pertama, berkaitan lembaga pemilikan dan, kedua, 

berkaitan keahlian akademis atau profesional. Masing-masing mencerminkan seperangkat pengaturan 

legal yang membatasi jalan untuk mendapatkan ganjaran dan hak istimewa. Pemilikan adalah bentuk 

penutupan yang dimaksud untuk membatasi jalan terhadap alat-alat produksi dan hasilnya. Persyaratan 

keahlian atau profesionalisme adalah bentuk penutupan yang dimaksud untuk mengontrol dan memantau 

penerimaan ke dalam posisi kunci dalam pembagian kerja. Kedua jenis penerima keuntungan praktik 

pengucilan yang dipaksakan negara ini, dapat dianggap sebagai komponen-komponen utama dari kelas 

dominan di bawah sistem kapitalisme modern. Kelas yang kepemilikannya serba terbatas (dibatasi) 

disebut Parkin kelas kepemilikan yang negatif .   

Konsep Frank Parkin tentang pembentukan kelas sosial mendekati realita fenomena marjinalisasi 

dan eksploitasi rakyat kecil di Indonesia yang oleh Sukarno disebut kaum marhaen.  

Istilah marhaen, menurut Sukarno, diambil dari nama seorang petani yang ditemui di sebelah 

selatan kota Bandung pada tahun 1920-an. Si petani itu memiliki aset produksi, yakni sebidang tanah 

kecil dan cangkul. (Adams, 2014:73-5). Ketika pertama kali mengemukakan istilah itu secara tertulis pada 

pidato pembelaannya berjudul “Indonesia Menggugat” di Pengadilan Kolonial di Bandung tahun 1930, 

Sukarno menyebut marhaen sebagai semua golongan kromo (kecil), baik petani kecil, buruh kecil, 

pedagang kecil, nelayan kecil, dan sebagainya. Mereka dimelaratkan oleh imperialisme, kolonialisme, dan 

kapitalisme yang telah mematikan perdagangan, pelayaran, dan petukangan di Nusantara bagi 

kepentingan penjajah.” (Sukarno dalam Siswo [peny.], 2014: 258-9)  

Berbeda dengan pengertian Karl Marx tentang kelas sosial proletar, bagi Sukarno marhaen adalah 

semua kalangan yang dimemarjinalkan secara ekonomi, baik memiliki aset produksi maupun tidak. 

Kemiskinan kaum marhaen adalah akibat operasi ideologi yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi 

dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah, mengacu pada Gramsci, selain dengan 

kekuatan dan paksaan juga menuntut “kerelaan” penduduknya agar mau dikuasai. 

Dalam perkembangan politik zaman Orde Baru, istilah marhaen juga tak bisa digunakan bukan 

hanya karena dianggap identik dengan Sukarno dan Orde Lama, yang di tengah desoekarnoisasi dianggap 

tabu. Istilah wong cilik yang berasal dari etnis Jawa muncul dan menasional di tengah menguatnya 

konglomerasi dan dimulai era liberalisasi ekonomi di Indonesia setelah diterbitkannya serangkaian paket 

kebijakan ekonomi pada dekade 1980-an. Istilah wong cilik lalu memperoleh sentimen di masyarakat 

yang merasakan adanya kesenjangan sosial akibat penguasaan sumber-sumber ekonomi di tangan 

segelintir pihak yang memanfaatkan kekuasaan korup.  

Artinya, dalam konteks politik nasional sejak satu dekade terakhir Orde Baru, pengertian wong cilik 

memiliki pemaknaan yang sama dengan marhaen, yakni rakyat kecil di Indonesia. Jika merujuk pada 

konsep Parkin tentang penutupan sosial dengan pengucilan, maka rakyat kecil merupakan kelas 

kepemilikan yang negatif. Hubungan antar kelas tidak didefinisikan dalam kaitan dengan tempatnya 

dalam proses produksi, melainkan dalam konteks penggunaan kekuasaan yang melakukan cara penutupan 

sosial dengan pengucilan, berkaitan dengan lembaga pemilikan dan keahlian akademis atau profesional.  

Kelas kepemilikan negatif mengalami operasi ideologi kelas dominan yang mengeksploitasi sumber 

daya ekonomi dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah. Para petani diambil 

penguasaannya atas tanah, adapula yang masih memiliki sepetak kecil tanah dengan peralatan sederhana, 

atau nelayan yang tidak mempunyai peralatan modern, serta para pedagang kecil yang tidak mempunyai 

kemampuan dan jaringan modern di bidang perdagangan. Banyak diantaranya menjadi buruh murah. 

Struktur kredit yang timpang juga membuat kaum tani, nelayan, usaha kecil, dan koperasi sebagai 
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mayoritas hidup rakyat mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal usaha untuk sekadar bertahan 

hidup. Namun di sisi lain, meski jumlahnya hanya sekitar 0,01%, usaha besar begitu mudah memperoleh 

kredit ratusan milyar hingga trilyunan rupiah. Rakyat kecil tidak memiliki syarat akademis atau 

profesional untuk menjadi kelas menengah. 

Jadi, dilihat dalam kasus Indonesia sejak masa kolonial maka tidak seperti dikatakan Karl Marx 

bahwa struktur-struktur kekuasaan politis dan ideologis ditentukan oleh struktur kekuasaan di bidang 

ekonomi. Faktor ideologi eksploitatif justru berperan mengubah struktur kekuasaan di bidang ekonomi. 

Adapun bangkitnya perlawanan terhadap operasi ideologi eksploitatif terjadi dalam dua hal: kehidupan 

nyata yang menentukan kesadaran kita dan kesadaran kita yang menentukan kehidupan nyata di sekeliling 

kita. 

Tidak semua kelas atas dan menengah melakukan dan mendukung eksploitasi, yakni mereka yang 

tidak terlibat dalam proses pengucilan yang memiskinkan warga masyarakat. Para pemodal dari industri 

kreatif tentu berbeda relasinya dengan karyawan ketimbang pemodal industri manufaktur yang 

menghitung secara rinci kaitan satuan jam kerja dan upah buruh dengan hasil produksinya. Hubungan 

antar kelas sosial justru dapat positif jika bertujuan membebaskan kelas kepemilikan negatif dari 

pengucilan yang memiskinkannya. Sebaliknya, di antara sesama kelas kepemilikan negatif dapat pula 

terlibat pengucilan, seperti aparat Tramtib yang menggusur paksa pedagang kaki lima tanpa memberikan 

solusi, orang suruhan dari para tengkulak untuk menekan kaum tani agar menjual panennya dengan harga 

murah, dan sebagainya. 

Operasi ideologi eksploitatif membuat isu persatuan bangsa saja tidak cukup untuk 

mengampanyekan keharmonisan relasi-relasi sosial. Potensi konflik sosial terus hidup dengan beragam 

dimensi, yang kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dengan berbagai kepentingannya.  

Usaha pembebasan kelas kepemilikan negatif dari kondisi eksploitatif, baik melalui revolusi atau 

tidak, tidak perlu mengandaikan metode perjuangan kelas. Meski telah terjadi konflik kelas dalam sejarah 

manusia dari zaman kuno, abad pertengahan, hingga konflik antara borjuasi dan proletar di masa 

kapitalisme, konflik kelas bukanlah motor utama perubahan sejarah. Namun konflik antar agama, 

kedaerahan, suku, etnis, justru banyak mengubah arah sejarah sebuah bangsa dan masyarakat dunia 

sehingga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola keberagamannya dengan baik. 

  

4.2. Pancasila Sebagai Ideologi Perjuangan 

Pancasila menolak perjuangan kelas tapi sekaligus menentang marjinalisasi dan eksploitasi manusia 

atas manusia lain.  Dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno (1947:37) memeras Pancasila menjadi Ekasila, 

yakni gotong royong. Ia menyatakan gotong royong sebagai paham dinamis, lebih dinamis dari 

kekeluargaan. Gotong royong merupakan pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, 

perjuangan bantu-membantu bersama, buat kepentingan bersama. 

Prinsip gotong-royong antar seluruh komponen bangsa tanpa memandang latar belakang identitas 

sosialnya, termasuk antar kelas sosial, dijadikan cara perjuangan. Hal itu membedakannya dengan 

komunisme yang memperuncing-runcingkan pertentangan kelas sosial, serta berbeda pula dengan 

kompetisi bebas (neo) liberalisme ekonomi yang menindas dan memarjinalkan rakyat kecil.   

 Secara ilmiah, para akademisi mengakui budaya ini merupakan bentuk kolektivisme yang ada di 

berbagai daerah di masyarakat Indonesia sejak sebelum masa kolonial dan terus hidup dan membantu 

rakyat kecil di tengah kungkungan feodalisme dan kolonialisme.  

Antropolog Koentjaraningrat (2015: 69-72) menjabarkan nilai gotong royong mengandung empat 

konsep:   

(1) Manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan 

alam semesta sekitarnya. 
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(2) Dengan demikian, dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakikatnya tergantung kepada 

sesamanya. 

(3) Karena itu, ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan 

sesamanya, terdorong oleh jiwa sama rata-sama rasa. 

(4) Manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan 

sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi-sama rendah.   

Tema pertama dan kedua, dijelaskan Koentjaraningrat,  mengenai sifat ketergantungan kita kepada 

sesama.  Kalau kita tertimpa bencana, ada sesama kita dalam masyarakat yang akan memberi bantuan. 

Dalam suatu pandangan hidup seperti itu hampir tak akan ada tempat untuk perasaan terisolasi dan 

perasaan sebatang kara. Adapun poin ketiga berkaitan dengan dengan perikelakuan dan perbuatan kita 

dalam hubungan kita dengan sesama sampai hal kecil-kecil, seperti sopan-santun kita untuk membagi 

dengan tetangga dekat jika kita mempunyai hasil bumi atau makanan dalam jumlah yang lebih, juga oleh-

oleh kepada tetangga jika kita baru pulang dari perjalanan jauh 

Adapun tema keempat menyangkut konsep sama tinggi sama rendah, dipaparkan Koentjaraningrat, 

merupakan landasan dari demokrasi asli Indonesia dan berfungsi nyata, seperti dalam komunitas nagari di 

Minangkabau, prinsip ikatan marga dalam masyarakat kuta di Batak Toba, prinsip-prinsip ikatan dadia 

dalam masyarakat banjar di Bali Selatan, dan di seluruh Indonesia di mana kelompok-kelompok 

kekerabatan yang luas itu (keluarga luas, klen, dan sebagainya) merupakan dasar dari susunan komunitas 

desa. 

Senada dengan Koentjaraningrat, sejarawan Asvi Warman Adam (2001: 52) memaparkan, tradisi 

gotong royong dijalankan di berbagai daerah setelah komunitas setempat bermusyawarah. Pada berbagai 

budaya dijumpai aspek yang khas, misalnya peran pemuka agama (Islam) di beberapa daerah (Aceh, 

Minangkabau, dan lain-lain). Dalam hal ini ulama memiliki peran yang cukup besar dalam mengontrol 

penguasa. Pada daerah lain, organisasi gereja ikut berperan seperti HKBP (Huria Kristen Batak 

Protestan). Tradisi demokrasi itu berkaitan dengan aspek ekonomi komunal. Seperti di Minangkabau 

terdapat pengaman sosial di tingkat Desa, biasanya di depan rumah gadang, dijumpai rangkiang 

(semacam rumah adat lebih kecil, untuk tempat penyimpanan padi) yang hanya digunakan: a) untuk 

cadangan pembibitan; b) upacara/ hajatan dalam rangka penguburan seorang anggota keluarga; c) 

perbaikan rumah gadang itu sendiri; c) biaya hidup untuk anggota keluarga yang tidak bersuami. Konsep 

lumbung desa ini juga ditemui di Jawa dan Bali. Bahkan di beberapa daerah dijumpai wadah atau 

bangunan untuk melakukan musyawarah itu, seperti meunasah (Aceh) dan partukhuan (Batak). 

Prinsip gotong royong menemukan relevansinya di tengah masyarakat majemuk karena bersifat 

lintas agama, etnis, suku, dan alam dinastik sehingga cocok sebagai landasan membangun Indonesia 

modern yang berakar pada kondisi sosio-historisnya. Meski begitu, tradisi gotong royong merupakan 

budaya masyarakat tradisional sehingga memerlukan transformasi jika ingin memiliki eksistensinya 

dalam masyarakat modern. Koentjaraningrat (2015: 72) juga mengakui, konsep sama tinggi sama rendah 

itu ditumpangi dan dimatikan oleh suatu nilai budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke atas, ke 

pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang senior, dan sebagainya.  

Dengan ditumpangi seperti itu, musyawarah dalam budaya gotong royong menjadi bersifat 

aristokratis. Mereka yang bermusyawarah adalah para elite lokal, yang memutuskan dan menentukan 

kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Dengan demikian, budaya gotong royong ini harus diarahkan 

agar tidak bersifat elitis untuk menjamin pembebasan rakyat kecil.  

Mohammad Hatta (2014: 102-106) menyadari bahwa tidak mungkin mendirikan Indonesia dengan 

hanya mengandalkan “demokrasi asli” yang berlandaskan gotong royong, sehingga itu perlu 

dikembangkan dan diperdalam dengan teori kedaulatan rakyat seperti di Eropa tapi tanpa berlandaskan 

individualisme. Tidak semua yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat digunakan pada tingkat 
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negara yang lebih tinggi dan modern. Dengan kedaulatan rakyat yang diadopsi dari Eropa, tidak hanya 

dalam bidang politik saja seperti di Barat, melainkan juga di bidang ekonomi. 

Selama ini rakyat dapat bertahan hidup banyak ditopang oleh masih tumbuhnya budaya gotong 

royong. Tanpa perlu menunggu realisasi janji pemerintah untuk mencukupi penyediaan lapangan kerja 

dan pengentasan kemiskinan, rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif menciptakan lapangan kerja 

sendiri dengan bertumbuhnya sektor informal. Dalam kasus penanganan bencana alam juga banyak 

terlihat, misalnya, pada 2006 di tengah lambannya kinerja pemerintah menangani bencana Merapi, para 

korban bencana justru lebih sigap membantu sesama korban, yang membuktikan semangat gugur gunung 

masih ada di tengah masyarakat. 

 Tumbuhnya gotong royong menunjukkan masyarakat Indonesia tidak memiliki akar sosio-kultural 

mengadakan perjuangan kelas. Tidak semua kelas atas dan menengah berwatak predator, karena masih 

banyak kalangan, mengacu pada konsep Frank Parkin, yang tidak terlibat penutupan sosial dengan 

pengucilan. Namun sejarah mengingatkan, jika kondisinya terus tertekan tanpa saluran dan mengalami 

krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan, terdapat bibit amok di masyarakat.  

Untuk memiliki eksistensi dalam masyarakat modern, gotong royong memerlukan transformasi 

menjadi cara perjuangan struktural. Rakyat sudah banyak mengorganisir diri (self-help) melalui 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pada titik ini, usaha aktualisasi Pancasila diletakkan, 

dengan menjadikan gotong royong sebagai cara mendorong perubahan struktural untuk pembebasan 

rakyat kecil menghadapi operasi ideologi eksploitatif. 

Gotong royong antar kelas sosial dapat dilihat dari tiga tingkat. Pertama, level kedermawanan 

(charity). Pada level ini, kalangan menengah dan atas juga banyak melibatkan diri dalam berbagai bentuk 

bakti sosial membantu korban konflik sosial, bencana alam, menyantuni orang-orang tidak mampu dan 

sebagainya.  

Kedua, level pengontrolan kebijakan pemerintahan dalam konteks penyesuaian struktural. Berbagai 

kekuatan sosial dan politik cukup kritis untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan 

seperti mengkritisi kenaikan harga BBM  (bahan bakar minyak), mengawasi harga sembako yang 

memberatkan rakyat, serta sejumlah masalah korupsi di pemerintahan.  

Meski level kedermawanan ini sangat berguna dalam situasi darurat atau insidental dan level kedua 

membantu peningkatan taraf hidup rakyat kecil dan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang 

bersih (good governance), tapi kedua level tersebut belum mengatasi persoalan dasar semakin melebarnya 

kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin dan tidak membebaskan kelas kepemilikan negatif dari 

penutupan sosial dengan pengucilan.   

Kasus ball out Bank Century yang dikritisi DPR RI dan sejumlah kalangan, misalnya, selain 

masalah kebijakan pemerintahan yang bersih juga menunjukkan struktur kredit lembaga keuangan yang 

sangat timpang, dimana aksesnya cenderung jauh lebih banyak dinikmati segelintir pengusaha besar 

namun tetap sulit diperoleh mayoritas rakyat. Banyak pengusaha besar memiliki kesempatan memperoleh 

kredit ratusan milyar hingga triliunan rupiah, namun rakyat kecil mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan tambahan modal usaha hanya sebesar 1-2 juta rupiah. 

Di sini cara perjuangan tertinggi gotong royong terletak pada level ketiga, yakni usaha perubahan 

struktural bagi pembebasan rakyat kecil. Gotong royong level ketiga mengatasi  penutupan sosial dengan 

pengucilan, mengikis pemonopolian kesempatan kepada segelintir pihak dan membatasi jalan pada 

mayoritas pihak lain dalam meraih sumber daya ekonomi. 

Memang dirasakan sangat penting adanya instrumen sosial berupa pemerataan akses pendidikan 

dan kesehatan yang berkualitas, hingga pelaksanaan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran. Tetapi lebih 

dari sekadar prinsip welfare state, ketimpangan penguasaan aset produksi seharusnya dikoreksi. Berbeda 

dengan perjuangan kelas ala komunisme yang bertujuan meniadakan hak milik, dalam konteks Indonesia, 
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jika hak milik atas aset produksi dihapus maka itu justru akan merugikan berbagai profesi rakyat kecil 

yang memiliki aset produksi. Hak milik pribadi atas aset produksi diakui, sepanjang hak milik pribadi 

yang dimiliki suatu golongan itu tidak menindas dan menghisap golongan lain. Orang dapat saja menjadi 

kaya sepanjang kekayaannya tidak membuat orang lain menjadi miskin dan melakukan penutupan sosial 

dengan pengucilan. 

  Untuk menghadapi ideologi eksploitatif, usaha perubahan struktural sebagai level ketiga gotong 

royong antar kelas sosial harus dielaborasi untuk pembebasan rakyat kecil dari sistem yang menindas dan 

memberi kesempatan luas untuk melakukan mobilitas vertikal.  Pemerintahan yang bersih dan efisien 

merupakan keharusan. Basis agraris, maritim, dan perdagangan seharusnya dikembalikan seluasnya 

kepada rakyat. Pengoreksian penguasaan sumber-sumber ekonomi yang adil dilakukan dengan 

menjalankan secara konsisten Pasal 33 UUD 1945. Koperasi yang cocok dengan budaya gotong royong 

dijadikan sokoguru perekonomian.  

Berkaitan dengan itu, reforma agraria diterapkan untuk mengoreksi struktur penguasaan tanah 

dengan menyediakan tanah bagi petani kecil dan buruh tani. Keinginan pemerintah membagikan tanah 

kepada rakyat kecil masih kalah cepat dan jauh dengan berkali lipatnya kavling bagi segelintir pemodal 

besar melalui mekanisme hak guna usaha (HGU) dan hak penguasaan hutan (HPH).  Sesuai dengan 

semangat Pasal 33 UUD 1945, konglomerasi sudah seharusnya dibatasi dan tidak memasuki wilayah 

ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara justru perlu memprioritaskan pemberian 

hak pakai kepada koperasi desa yang mengatur pengelolaan dan bagi hasil untuk petani. Penguasaan basis 

material perdagangan menjadi pijakan pemberdayaan petani. Jika negara menyediakan rata-rata 50 hektar 

saja per desa untuk lahan abadi pertanian bagi koperasi desa, maka dengan lebih dari 70 ribu desa di 

Indonesia dapat didorong kedaulatan pangan nasional dan kemajuan ekonomi yang berpihak petani. 

Kaum tani, nelayan, pedagang dan industri kecil dapat memperbarui aset produksi dengan 

restrukturisasi akses kredit yang dapat dinikmati mereka- ditunjang pembenahan manajemen dan jaringan 

pemasaran, penataan perdagangan dan industri yang berkeadilan. Industrialisasi yang dikembangkan 

berorientasi pada penguasaan high-tech dengan mensyaratkan penanam modal bersedia melakukan alih 

teknologi. Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran 

diperlukan untuk mendukung transformasi berkeadilan sosial. Peninjauan ulang kontrak juga dijalankan 

di sektor pertambangan yang banyak merugikan negara dan memarjinalkan masyarakat setempat, agar 

hasilnya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 

5. SIMPULAN 

Untuk integrasi dan transformasi bangsa, Pancasila harus dikembalikan sebagai ideologi 

perjuangan, yakni menjadikan gotong royong dari kalangan yang tidak terlibat penutupan sosial dengan 

pengucilan sebagai cara perjuangan. Gotong royong sebagai cara perjuangan dijalankan tanpa 

memandang latar belakang identitas sosialnya, termasuk antar kelas sosial, yang mencakup level 

kedermawanan, level pengontrolan kebijakan pemerintahan dalam konteks penyesuaian struktural, hingga 

level perubahan struktural.      

Berbeda dengan komunisme, Pancasila sebagai ideologi integratif dan transformatif bukanlah 

mempertentangkan kelas antara kelas borjuasi dan kelas proletar, melainkan perjuangan kaum tertindas 

menghadapi penindas, artinya, kerjasama antara kaum miskin, kelas menengah, serta kelas atas yang 

bukan termasuk kaum penindas untuk menghadapi sistem yang menindas. Hubungan antar kelas tersebut 

dimaksudkan meniadakan cara-cara penutupan dengan pengucilan. Tujuan akhirnya bukan masyarakat 

tanpa kelas, melainkan masyarakat tanpa penindasan di dalam bangsa dan antar bangsa.  

Isu keadilan sosial dieloborasi melalui gotong royong berbagai komponen bangsa untuk melakukan 

kerja-kerja konkrit bersama membangun struktur sosial yang membebaskan rakyat kecil, sehingga 
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Pancasila tidak menjadi dogma dan slogan tanpa makna. Dengan mengembalikan Pancasila sebagai 

ideologi perjuangan, bangsa Indonesia lebih mampu mengelola keberagamannya.   
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