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Covid-19 tidak berdaya?

• Politik harapan di tengah
wabah: ancaman bagi penguasa
populis dan kebijakan tidak
populis?!
• Kita berharap Covid-19 

menginterupsi wajah kotor
ekopol di negara kita
• Tapi sayang, watak politisi dan

rezim ini tidak punya nalar yang 
sebangun dengan gerakan
progresif masyarakat sipil
• Watak rezim ekonomi politik

ekstraktif yang dosisnya sudah
tinggi, sudah “addicted”dengan
hukum fleksibilitas hukum
(neolib)



Bagaimana kita memperkarakan?
• Paradigma yang kotor akan pembangunan. Kita tidak memperkarakan tertib

konstitusi atau tertib tata naskah. Kita lihat isi otaknya dulu ya. (coba
bandingkan dengan sidang rakyat UU Minerb #bersihkanindonesia) 

• menegasikan pengetahuan, minimnya pendekatan ilmu yang komprehensif di 
dalam perencanaan? pengetahuan ekologi dipinggirkan. Ketiaktersediaan
informasi yang memadai adalah malapetaka. informasi apapun soal omnibus. 
ketahanan lingkungan yang terbatas, dll

• Kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang. Pengalaman Indonesia, Tak ada
biaya untuk kerusakan.RUU cipta kerja ini mengisyaratkan bahwa negara
berkembang yang punya kegilaan akan modernitas, teknokrasi, dan rasionalitas
cenderung menerapkan system produksi yang memperkosa alam (ecocide) dan
membangun jenis masyarakat yang merusak manusia

• Bagaimana kekuatan masyarakat sipil untuk mendemokratisasikan pemerintah
dan proses pengambilan kebijakan negara adalah hal krusial kita pertanyakan.

• Pengajuan RUU Cipta Kerja telah menimbulkan kegaduhan publik yang dipicu
karena proses pengajuan RUU Cipta Kerja yang cenderung tertutup, tidak
transparan, tidak akuntabel dan tidak melibatkan partisipasi publik.

• Ancaman bagi perlindungan demokrasi dan masyarakat sipil: ancaman bagi
aktifis lingkungan



Syndrom Raja Midas dalam RUU Cipta Kerja

• Wajah serakah RUU Omnibus (wajah Oligarkis) tak ubahnya
seperti Legenda Raja Midas yang serakah harta hingga tangan
saktinya menjadikan apa apa yang disentuhnya menjadi emas.
Pada akhirnya gila.

• Dalam dunia modern yang kehilangan makna, Tangan midas
itu tak lain adalah agresifitas sains dan teknologi yang bergerak
tanpa control moral sehingga kaharmonisan dan keselamatan
ekologi dikurbankan (Sardar, 1988). 

• Sindrom Midas ini jelas menghadang bekerjanya
pembangunan yang memiliki moral politik-ekonomi dan juga 
menistakan moral politik-ekologi.



Perkara 1: Paradigma
Pembangunan
• 1. bagaimana pemerintah vs masyarakat

memandang SDA? (bisa baca UUD 1945)
• 2. Bagaimana pemerintah memahami kapitalisme

dan cara kerjanya?
• 3. bagaimana pemerintah mengimani

pertumbuhan?
• 4. bagaimana negara memahami ketimpangan

akses SDA dan kutukan SDA?



RUU Cipta kerja atau cipta celaka?

• untuk siapa? Untuk apa?
• Bagaimana informasi yang untuk warga?
• Apakah ada kajian yang komprehensif akan urgensi

RUU Cipta kerja?
• Terlalu menuhankan rezim pertumbuhan yang jelas

gagal membangun kesejahteraan
• Mengapa dikerjakan disaat pandemi?menormalkan

kedaruratan? Mengorbankan rakyat?  



Perkara 2: Kapitalisme, Ekonomi Pasar yang harus kita
tahu dampaknya



Apa masalah ekonomi pasar?

• Ilmu ekonomi yang membunuh rakyat kecil
• Richard M.Auty (1998) dengan judul “resources abundance 

and economy development..”. Dalam laporan ini dikenali
bahwa di banyak negara berkembang terjadi kondisi buruk
dari aktifitas ekonomi ekstraktif.  Ini teorinya disebut “teori
kutukan sumber daya”
• Buruknya jaminan social dan kesehatan, terlebih di saat

pandemic dan krisis rakyat harus urus dirinya sendiri
• Menuhankan pertumbuhan, teknologi, modernisasi, dll dan

dalam waktu bersamaan menelantarkan rakyat dan
menormalkan kemiskinan (Pemikiran Peraih Nobel, Amartya 
Sen dan E.F Schumacher)
• Rezim ini menghendaki represif yang membunuh

masyarakat sipil



Perkara 3: Politik oligarki Tambang

• Pilpres sampai pilkada
• Politik Ijon
• Ketimpangan ekonomi



• Rezim politik esktraktif
mengabdi pada oligarki
(nasional, local, dan
global)
• Anti kritik
• Meminggirkan ekonomi

pangan berkelanjutan







Perkara 5: pembunuhan demokrasi, 
ekologi, dan kemanusiaan
• Ancaman bagi perlindungan demokrasi dan masyarakat sipil: 

ancaman bagi aktifis lingkungan
• Rezim ektraktif itu setara dan sebangun dengan rezim represif

yang menegasikan kebebasan dan hak rakyat sebagai pemilik
kedaulatan negara

• Pada tahun 2015 dalam laporan “On Dangerous Ground, Global 
Witness” dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan terhadap
pembela lingkungan hidup dan tanah di 16 negara, sebagian besar
kasus yang tercatat di Amerika Latin dan negara-negara Asia 
Tenggara dan 40% dialami oleh masyarakat adat. Tambang dan
industri ekstraktif merupakan yang terbanyak dikaitkan dengan
pembunuhan, disusul perkebunan, proyek bendungan skala besar
dan perebutan hak atas air (Walhi, 2019).  

• Kita tengok perlawanan masyarakat sipil (grassroot resistance)





NU dan Muhammadiyah 
juga sudah nyata-nyata
menolak Omnibus Law, 
tapi keserakahan sedang
memimpin negeri ini…



Perkara 6: bukan untuk UMKM

• Jika UMKM itu perannya riil, kenapa RUU Cipta
kerja yang muncul? Jadi tidak nyambung
• RUU ini investor besar, teknologi canggih, jadi

bukan padat karya.
• Bisa dicari data-datanya bagaimana dukungan

secktor ini untuk pembangunan tapi kian diabaikan.



Kontruksi ekopol

• Ekonomi first, kesehatan setelah
itu….?begitu rezim bekerja.

• New normal untuk ekopol yang 
lebih pro kelompok rentan dan
lebih pro lingkungan hidup dan
pangan. Ini jauh lebih tepat untuk
istilah tatanan baru (“new 
normal”)

• Kepentingan oligarki cenderung
mempertahankan tatanan lama 
ekonomi politik. Jaminana
kesehatan yang lebih baik untuk
pekerja misalnya sulit di ACC oleh
korporasi.

• Saatnya Indonesia berubah! 
Juangan terserah Oligarki



Politics of hope vs politics of fear

• Penguatan sektor pertanian/pangan (jangan
menggenjot industri besar tapi rakyat tak bisa
makan); ekonomi yang memihak rakyat kecil
• Yang emergency: Penguatan sistem jaminan

kesehatan dan sosial (kritik kepada BPJS itu sangat
banyak), yang mendesak bukan RUU Cipta kerja
• Transformasi ke ekonomi biru, ramah lingkungan, 

dan energi bersih dan mengubah orientasi dari
pertumbuhan GDP ke IPM.


