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Abstrak 

Perdagangan bebas merupakan salah satu produk dari globalisasi. Namun, selama ini, belum ada 

sebuah konsensus yang mengungkapkan manfaat nyata dari globalisasi. Secara pesimistis, 

globalisasi dianggap memiliki dampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. 

Pendapat optimis tentang globalisasi, beranggapan bahwa globalisasi melalui investasi asing dan 

perdagangan internasional mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat 

mengurangi kemiskinan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kapan globalisasi dapat 

menghasilkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi 

dianggap merugikan negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) dalam aspek “fairness” 

atau “unfair trade”. Unfair trade  menyebabkan terjadinya kegagalan pasar yang membuat 

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan masuknya modal asing tidak memberikan 

dampak yang besar terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Selain itu, praktek 

korupsi membuat pemerintah tidak mampu mengatasi kegagalan pasar dalam mendistribusikan 

sumber daya secara merata. Globalisasi akan menghasilkan kesejahteraan jika pemerintah 

mampu melaksanakan perannya dalam perekonomian sebagai institusi yang inklusif. 

 

Kata Kunci: Globalisasi, Kesejahteraan, Kemiskinan, Ketimpangan. 
  



PROCEEDING 
 

SSBRN SYMPOSIUM 

BALI, AUGUST 4-5, 2016 
 

 

 

 

 

 

COONDUCTING INTERDICIPLINARY RESEARCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Science & Business Research Network 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-602-74915-0-2 



SSBRN Symposium, August 4-5, 2016 , Bali, Indonesia                                                                                                              1 

 

 

 

PREFACE 

 
This proceeding presents articles from SSBRN Symposium 2016 in Bali conducted by Social 

Science & Business Research Network (SSBRN) on Auguts 4-5, 2016. All of articles are research 

articles that are presented on the symposium. Using multidisciplinary research, SSBRN hopes 

that these articles may give benefit to business and social sciences communities. Readers can use 

these researches to guide their decision for better life. 
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Kesuma Negara, Widya Mandala Catholic University, and Pelita Harapan University in 

Surabaya are generous co-hosts that give us much support. Many people also have made 

valuable contributions to this proceeding. We are indebted to them. 
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Globalisasi dan Kesejahteraan: Kapan Globalisasi 

Menghasilkan Kesejahteraan? 

 
 Maichal 

Universitas Ciputra, Surabaya 
 

Abstrak 

Perdagangan bebas merupakan salah satu produk dari globalisasi. Namun, selama ini, belum ada 

sebuah konsensus yang mengungkapkan manfaat nyata dari globalisasi. Secara pesimistis, globalisasi 

dianggap memiliki dampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pendapat optimis 

tentang globalisasi, beranggapan bahwa globalisasi melalui investasi asing dan perdagangan 

internasional mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi 

kemiskinan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kapan globalisasi dapat menghasilkan dampak 

positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi dianggap merugikan negara-

negara dunia ketiga (negara berkembang) dalam aspek “fairness” atau “unfair trade”. Unfair trade  

menyebabkan terjadinya kegagalan pasar yang membuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan masuknya modal asing tidak memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan indeks 

pembangunan manusia. Selain itu, praktek korupsi membuat pemerintah tidak mampu mengatasi 

kegagalan pasar dalam mendistribusikan sumber daya secara merata. Globalisasi akan menghasilkan 

kesejahteraan jika pemerintah mampu melaksanakan perannya dalam perekonomian sebagai institusi 

yang inklusif. 

Kata Kunci: Globalisasi, Kesejahteraan, Kemiskinan, Ketimpangan. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Pendahuluan 
Setiap negara saat ini memiliki kebebasan untuk melakukan hubungan dagang dengan 

berbagai negara lain. Untuk mengakomodasi hubungan dagang tersebut, negara-negara di 

dunia membentuk sebuah perjanjian dagang antara satu negara dengan negara yang lain. 

Negara-negara di ASEAN pada Desember 2015 telah menyepakati terlaksananya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Pelaksanaan MEA diwujudkan dengan bebasnya aliran masuk dan 

keluar barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil di negara anggota ASEAN.  

Perjanjian perdagangan bebas seperti MEA merupakan salah satu produk dari 

globalisasi. Globalisasi memungkinkan penduduk suatu negara dapat mengkonsumsi produk 

dan jasa dari negara lain, berinvestasi di negara lain, bekerja dan memperoleh pendapatan di 

negara lain, serta memfasilitasi pertukaran ide, budaya dan teknologi (Held et al., 1999; 

Carbaugh, 2011; Mukherjee & Krieckhaus, 2012). Salah satu tujuan MEA adalah untuk 

menciptakan integrasi ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN 

di perekonomian global. Namun yang menjadi hal penting dari terealisasinya MEA adalah 

apakah MEA mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ASEAN. 

Selama ini belum ada sebuah konsensus yang mengungkapkan manfaat nyata dari 

globalisasi. Manfaat dari globalisasi telah menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan 

peneliti (Artner, 2004: 243; Tomohara & Takii, 2011: 520). Secara pesimistis, globalisasi 

dianggap memiliki  dampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan (Oyvat, 2011; 

Han et al., 2012; Asteriou et al., 2014; Wong, 2015). Chomsky (2011: 176) menunjukkan 
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bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan pihak-pihak yang dekat dengan sumber daya 

seperti investor, profesional dan para manajer (skill worker)―sedangkan perempuan (atau 

golongan minoritas) dan pekerja yang memiliki keterampilan memadai (atau tidak memiliki 

keterampilan) akan cenderung tidak diuntungkan. Sehingga terlihat bahwa hasil akhir dari 

globalisasi terhadap ketimpangan ekonomi juga ditentukan oleh ketimpangan dan 

kesenjangan sosial di masyarakat (Kacowicz, 2007; Mills, 2009). Apabila ketimpangan sosial 

terdapat di masyarakat yang ditandai oleh adanya keterbatasan golongan masyarakat tertentu 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang layak, maka 

globalisasi tidak akan menguntungkan semua pihak. 

Sementara dari aspek optimistis, penelitian lainnya menemukan bahwa globalisasi 

melalui investasi asing dan perdagangan internasional mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Maertens et al., 2011). Selain itu, 

globalisasi juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan yang dilihat 

dari penurunan angka kematian anak, bayi dan peningkatan angka harapan hidup (Mukherjee 

& Krieckhaus, 2012). 

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kapan globalisasi dapat menghasilkan dampak 

positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dengan mengetahui kondisi 

yang disyaratkan untuk menunjang proses globalisasi, maka pihak-pihak yang 

berkepentingan dan pengambil  kebijakan dapat melaksanakan fungsinya untuk terwujudnya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan tidak memihak hanya pada 

golongan tertentu. 

2. Kondisi Dunia di Era Globalisasi 

Dunia mulai memasuki era globalisasi sejak tahun 1989 setelah berakhirnya perang 

dingin, atau jika ditelusuri lebih lanjut globalisasi telah dimulai sejak akhir tahun 1970an  

(Kacowicz, 2013: 12). Globalisasi dipelopori oleh negara maju dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional, khususnya negara miskin yang 

memerlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya investasi asing dan 

terlaksananya perdagangan internasional (Atmasasmita, 2010: 27). Globalisasi dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekspor, serta globalisasi juga dapat 

meningkatkan angka harapan hidup, akses terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik dan 

peningkatan standar hidup (Stiglitz, 2003: 4). Untuk itu, atas dasar alasan tersebut, globalisasi 

dianggap dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan negara miskin.   

Stiglitz (2003: 5) juga berpendapat bahwa bahkan dari sisi negatif, globalisasi tetap 

memiliki manfaat. Sebagai contoh, Stiglitz menunjukkan bahwa ketika pemerintah Jamaica 

membuka akses impor untuk produk susu dari Amerika Serikat, kebijakan tersebut 

berdampak negatif bagi peternak lokal, tetapi juga memberikan keuntungan bagi anak-anak di 

keluarga miskin melalui produk susu dengan harga yang lebih murah. Sehingga, Stiglitz 

percaya bahwa globalisasi mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dunia, 

khususnya bagi masyarakat miskin. 
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Saat ini, Asia merupakan kawasan yang mengalami peningkatan aliran modal masuk 

(capital inflow) jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Eropa, Amerika Utara dan 

Amerika Latin pada tahun 1990-2014 (Gambar 1). Ketika Asia mengalami peningkatan aliran 

modal masuk dari tahun 2012-2014, sebaliknya Eropa, Amerika Utara dan Amerika Latin  

mengalami penurunan. Mahbubani (2008: 1) menyatakan bahwa kebangkitan Asia 

merupakan hal yang baik bagi dunia―karena, ratusan juta orang akan diselamatkan dari 

cengkraman kemiskinan. Mahbubani mendefinisikan proses globalisasi yang terjadi di Asia 

sebagai proses modernisasi yang membawa Asia menjadi kawasan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  
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Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Asia, Amerika dan Eropa, 1971-2014 

 Sumber: UNCTAD 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa ditengah kelesuan ekonomi dunia, Asia masih mampu 

menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas kawasan Amerika dan Eropa. 

Asia 

Eropa 

Amerika Utara 

Amerika Latin dan Karibia 

Gambar 1. Aliran Modal Masuk (Capital Inflow) di Asia, Eropa dan Amerika, 1990-2014 

Sumber: UNCTAD 

Asia 

Amerika 

Eropa 
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Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Asia masih tumbuh sebesar 3,9 persen, sementara 

Amerika dan Eropa masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,2 dan 1,3 persen. Meskipun rata-

rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya tumbuh sebesar 2,48 persen pada tahun 2014, 

terdapat beberapa negara di Asia yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tersebut. 

Pada tahun 2014, Myanmar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8,5 persen 

(Gambar 3). Sementara, Kamboja, China, India, Laos, Mongolia dan Timor-Leste mampu 

tumbuh sebesar 7 persen. Di samping itu, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Nepal, 

Philippines dan Vietnam tumbuh ditingkat pertumbuhan 5-6 persen. Berdasarkan data 

tersebut, tampak bahwa saat ini negara-negara berkembang memiliki kinerja perekonomian 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Negara maju di Asia seperti 

Korea Selatan dan Singapura hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 3.3 dan 2.9 

persen, sementara Jepang mengalami pertumbuhan negatif.  
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 Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara di Asia, 2014 

                                             Sumber: World Bank 

 

Pertanyaan yang mungkin muncul dari fenomena kinerja perekonomian Asia yang 

mengagumkan ini adalah mengapa perekonomian Asia dapat meningkat seperti itu? 

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahbubani (2008) menyatakan bahwa Asia (secara khusus 

China) maju disebabkan oleh “empat program moderenisasi” yaitu moderenisasi di bidang 

pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dan militer. Sehingga, empat program 

moderenisasi tersebut membawa Asia kedalam ekonomi pasar bebas (free market 

economics). Mengenai free market economics Mahbubani (2008: 56) menyatakan bahwa: 
 

The explosive impact of the application of free-market economics to China 

should not have been surprising. Each Asian society that has applied free-

market economics has experienced spectacular economic growth. But the 

real benefits of introducing free-market economics is the impact it has on 

reducing poverty. Hundreds of millions of Asians have benefited as a result.   
 

Mahbubani menekankan bahwa globalisasi melalui pasar bebas memiliki dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan bagi negara-negara di Asia. Berdasarkan data 
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pada Gambar 3, pendapat Mahbubani tersebut benar, di mana hampir sebagian besar negara-

negara berkembang di Asia, khususnya Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang mengangumkan. Tetapi, apakah pertumbuhan ekonomi yang mengangumkan tersebut 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan? 

 

3. Globalisasi dan Kesejahteraan: Kemiskinan dan Ketimpangan 
 

Globalisasi dianggap merugikan negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) dalam 

aspek “fairness” atau “unfair trade”. Sehingga, hubungan antara manfaat globalisasi dan 

penurunan angka kemiskinan (atau ketimpangan pendapatan) telah menjadi perdebatan 

dikalangan akademisi, politisi dan aktivis―yang pada akhirnya memunculkan gerakan anti-

globalisasi (lihat  Artner, 2004; Bhagwati, 2004; Sachs, 2005: 353). Gerakan anti-globalisasi 

memiliki pandangan bahwa ketika perusahaan global memiliki kekuasaan yang lebih besar 

dari negara, maka hal tersebut akan meningkatkan ketimpangan dan melemahkan kemampuan 

negara miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya atau melindungi kekayaan 

alamnya  (Christopherson, et al., 2008). 
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Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia, 2014 

Sumber: UNDP 

 

United Nation Development Programme (UNDP) merilis data rata-rata Indeks 

Pembangunan Manusia (HDI) dunia tahun 2014 adalah sebesar 0,711. Jika Gambar 3 dan 4 

dibandingkan, maka akan terlihat fenomena dimana negara-negara yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi dunia akan cenderung memiliki HDI 

yang lebih rendah dari rata-rata HDI dunia. Misalkan saja Jepang dan Thailand yang pada 

tahun 2014 perekonomiannya tumbuh masing-masing sebesar -0,1 dan 0,9 persen, tetapi 

memiliki HDI sebesar 0,89 dan 0,73, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata HDI dunia. 

Myanmar yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 sebaliknya 

menjadi negara yang memiliki HDI terendah pada tahun 2014. Sementara itu, Singapura dan 

Korea Selatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak lebih tinggi dari China dan 

India, tetapi memiliki HDI yang tertinggi dari negara-negara yang diamati yaitu sebesar 0,91 
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dan 0,90. Sehingga, dapat dikatakan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak dapat dicapai 

dengan hanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja (Stiglitz, 2003: 79). 

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjadi satu-satunya faktor yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan?  Stiglitz (2003: 78) menyatakan bahwa: 
 

The Washington Consensus policies paid little attention to issues of 

distribution or “fairness”. If pressed, many of its proponents would argue 

that the best way to help the poor is to make the economy grow. They 

believe in trickle-down economics. 
 

Beberapa ekonom percaya bahwa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka 

manfaat dari pertumbuhan tersebut akan turun ke bawah (trickle-down) sampai kepada 

masyarakat miskin. Stiglitz (2003: 78-79) berpendapat bahwa trickle-down economics 

hanyalah merupakan sebuah keyakinan―sehingga, masyarakat miskin akan mendapatkan 

sedikit manfaat dari pertumbuhan ekonomi jika negara tersebut mengadopsi Washington 

Consensus policies. Fenomena yang ditunjukkan oleh Gambar 3 dan 4 merupakan salah satu 

fakta sederhana yang dapat membenarkan pandangan Stiglitz tentang trickle-down economics. 

Selain itu,  Khodabakhshi (2011) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai 

perekonomian India memiliki dampak yang rendah terhadap HDI khususnya terkait indikator 

angka harapan hidup. 
 

Tabel 1. Persentase Perubahan Pertumbuhan Ekonomi dan HDI 

Negara Persentase Perubahan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Persentase Perubahan HDI 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Bangladesh 

Cambodia 

China 

India 

Indonesia 

Japan 

Korea, Rep. 

Lao PDR 

Malaysia 

Mongolia 

Myanmar 

Nepal 

Philippines 

Singapore 

Thailand 

Timor-Leste 

Vietnam 

0,000 

0,028 

-0,179 

-0,227 

-0,032 

-4,600 

-0,378 

0,000 

0,038 

-0,289 

  

0,412 

0,811 

-0,452 

8,125 

-0,326 

-0,161 

-0,077 

0,027 

-0,013 

0,353 

-0,067 

-0,111 

0,261 

0,063 

-0,145 

-0,057 

  

-0,146 

0,060 

0,294 

-0,616 

-0,563 

0,038 

0,017 

-0,053 

-0,052 

0,058 

-0,107 

-1,063 

0,138 

-0,118 

0,277 

-0,328 

0,037 

0,317 

-0,141 

-0,341 

-0,679 

1,500 

0,111 

0,007 

0,009 

0,016 

0,005 

0,010 

0,002 

0,002 

0,006 

0,003 

0,011 

0,008 

0,007 

0,006 

0,002 

0,003 

-0,011 

0,005 

0,007 

0,007 

0,007 

0,007 

0,004 

0,002 

0,002 

0,011 

0,004 

0,011 

0,006 

0,006 

0,011 

0,004 

0,001 

-0,005 

0,000 

0,005 

0,009 

0,006 

0,008 

0,004 

0,001 

0,004 

-0,134 

0,003 

0,006 

0,009 

0,008 

0,006 

0,003 

0,003 

-0,010 

0,009 

 

Tabel 1 membuktikan temuan Khodabakhshi (2011) sekaligus menunjukkan bahwa 

perubahan pertumbuhan ekonomi baik secara positif maupun negatif, tidak memberikan 

peningkatan atau penurunan yang cukup besar terhadap HDI. Ketidakmampuan trickle-down 

economics dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin juga dapat dilihat pada 

beberapa penelitian berikut. Gohou & Soumare (2012) menunjukkan bahwa dampak FDI 

terhadap peningkatan kesejahteraan yang diukur dari HDI di negara miskin (poorer countries) 

lebih besar jika dibandingkan dengan negara kaya (wealthier countries). Tetapi, jika melihat 

hasil analisis regresi data panel yang dilakukan oleh  Gohou & Soumare (2012: 86), terlihat 
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bahwa untuk setiap peningkatan FDI, maka secara signifikan akan meningkatkan HDI sebesar 

0,0000483. Selain itu,  Maichal (2014) juga menemukan bahwa pengaruh FDI terhadap 

peningkatan HDI hanya sebesar 0,000428. Nilai koefisien regresi FDI yang ditemukan oleh 

Gohou & Soumare (2012) dan Maichal (2014) menunjukkan bahwa FDI belum mampu 

memberikan distiribusi kesejahteraan yang merata dan cenderung memberikan hasil yang 

unfair bagi masyarakat miskin. Dengan kata lain, manfaat dari adanya aliran dana investasi 

asing yang masuk ke suatu negara belum mampu didistribusikan secara merata―sehingga 

tidak semua golongan masyarakat yang ada di negara tersebut dapat merasakan manfaat dari 

masuknya FDI. 

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjamin adanya distribusi 

kesejahteraan yang merata? Mengapa FDI tidak mampu meningkatkan HDI dengan nilai 

peningkatan HDI yang dapat mengubah kualitas hidup masyarakat di negara berkembang? 

Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah market failure.  Stiglitz (2012: xi) menyatakan 

bahwa: 

We have a world in which there are huge unmet needs―investments to 

bring the poor out of poverty, to promote development in less developed 

countries in Africa and other continents around the world, to retrofit the 

global economy to face the challenges of global warming. At the same time, 

we have vast underutilized resources―workers and machines that are idle 

or are not producing up to their potential. unemployment―the inability of 

the market to generate jobs for so many citizen―is the worst failure of the 

market, the greatest source of inefficiency, and a major cause of inequality. 
 

Stiglitz berpendapat bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi ketidakseimbangan pasar, di 

mana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan seluruh sumber daya yang terbatas 

kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemanasan global dan pengangguran merupakan 

serangkaian dampak yang dihasilkan dari ketidakseimbangan tersebut. Globalisasi telah 

mengubah banyak hal didunia ini, termasuk diantaranya menghasilkan ketidakseimbangan 

yang pada akhirnya berdampak pada buruknya kondisi makroekonomi global (lihat  Alpert, 

2014: 22). Ketidakseimbangan yang membawa dunia kepada inefisiensi pemanfaatan sumber 

daya dan ketimpangan. Ketidakseimbangan yang hanya menguntungkan sebagian kecil 

pihak-pihak yang menguasai sumber daya dan merugikan sebagian besar masyarakat miskin. 

Sachs (2005: 72) menyatakan bahwa: 
 

The very poor are often disconnected from market forces because they lack 

the requisite human capital―good nutrition and health, and an adequate 

education. 
 

Mekanisme pasar tidak mampu menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 

memadai serta makanan yang bergizi bagi masyarakat miskin. Itulah yang menyebabkan 

masyarakat miskin selalu termarjinalkan dan tidak memiliki akses terhadap pasar. Masyarakat 

miskin tidak mampu berkompetisi dalam dunia kerja karena kualitas sumber daya manusia 

yang tidak relevan dengan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kualitas pendidikan 

yang buruk menyebabkan kualifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat miskin 

hanya berada di tingkat pekerja kasar (buruh) yang diupah dengan standar upah minimum. 

Sementara, golongan masyarakat yang mampu mengakses pendidikan yang berkualitas, dapat 

menempati posisi yang strategis di perusahaan dan memperoleh upah yang layak sebagai 
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profesional dibidangnya. Dengan demikian, apabila keterbukaan pasar berhasil mengundang 

investor dan perusahaan asing, maka golongan masyarakat yang akan dapat berkompetisi dan 

memperoleh manfaat adalah orang-orang yang dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan 

nutrisi yang baik. Orang-orang tersebut akan mengisi posisi-posisi strategis di perusahaan 

asing itu dan mendapatkan standar gaji yang tinggi. Sementara masyarakat miskin akan tetap 

berada di level buruh dan sulit bagi masyarakat miskin untuk dapat mengubah tingkat 

kehidupannya. Inilah gambaran kondisi ketimpangan yang diakibatkan oleh market failure.  

4. Kapan Globalisasi Menghasilkan Kesejahteraan? 

Tidak ada yang salah dengan globalisasi, ketidakmampuan dan kegagalan pemerintah 

dalam mengelola globalisasi adalah penyebab terjadinya ketimpangan dan kemiskinan 

(Stiglitz, 2012: xiii; Sachs, 2005: 72; Stiglitz, 2007: 97; Acemoglu & Robinson, 2012: 398). 

Menurut Sachs (2005: 72), kegagalan pemerintah khususnya terjadi dalam aspek: pertama, 

investasi pemerintah disektor pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas―yang menjangkau golongan masyarakat termiskin; kedua, gagalnya pemerintah 

dalam mendesain sistem perpajakan yang mampu mengenakan pajak kepada masyarakat 

kaya1; ketiga, diskriminasi yang dilakukan ketika pemerintah mengalokasikan anggaran 

belajanya, di mana pemerintah cenderung mengabaikan masyarakat termiskin dari yang 

miskin yang berasal dari kelompok bagian dari etnis atau agama minoritas. 

Selain itu, Acemoglu & Robinson (2012: 368,399) menyatakan bahwa kegagalan 

pemerintah adalah adanya praktek korupsi yang terkait tujuan dari institusi ekonomi dan 

politik yang didesain untuk memperkaya diri sendiri dan mengabadikan kekuasaannya untuk 

dapat terus mengakomodir kepentingannya dan golongannya. Korupsi menyebabkan 

pemerintah gagal menjadi institusi yang dapat menyelesaikan masalah kegagalan pasar, di 

mana pasar tidak mampu untuk mendistribusikan pendidikan yang layak, distribusi kekayaan 

melalui pajak dan mengatasi masalah diskriminasi terhadap golongan minoritas. Secara 

empiris, keberadaan praktek korupsi disuatu negara akan mempengaruhi hasil akhir yang 

diberikan globalisasi melalui FDI terhadap HDI, di mana  Reiter & Steensma (2010) 

menemukan bahwa hubungan antara FDI dan peningkatan HDI akan semakin kuat dan positif 

ketika korupsi rendah.   

Tabel 2 memberikan informasi mengenai skor dan ranking Corruption Perceptions Index 

(CPI) beberapa negara di Asia, 2014. Dengan mengaplikasikan uji koefisien korelasi, 

ditemukan bahwa ranking CPI dan HDI memiliki hubungan negatif sangat kuat (-0,940). 

Artinya, jika CPI mengalami penurunan, maka HDI akan meningkat, sebaliknya jika CPI 

meningkat, maka HDI akan mengalami penurunan. Sehingga, untuk mengoptimalkan manfaat 

dari globalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat, hal pertama yang harus diatasi adalah 

praktek korupsi yang sebagian besar terjadi di negara berkembang. Bagi negara-negara 

berkembang, adanya globalisasi tidak akan memberikan dampak terhadap penurunan korupsi  

(Lalountas et al., 2011).  

                                                           
1 Panama papers merupakan salah satu kasus pengalihan pajak yang berhasil terungkap dan sekaligus menjadi 

salah satu contoh kegagalan pemerintah dalam membuat sistem perpajakan. 
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Tabel 2. Skor, Ranking Corruption Perceptions Index (CPI) dan HDI, 2014 

Negara Skor 

CPI 

Ranking HDI 

Bangladesh 25 145 0,57 

Cambodia 21 156 0,55 

China 36 100 0,73 

India 38 85 0,61 

Indonesia 34 107 0,68 

Japan 76 15 0,89 

Korea, Rep. 55 43 0,90 

Lao PDR 25 145 0,58 

Malaysia 52 50 0,78 

Mongolia 39 80 0,73 

Myanmar 21 156 0,54 

Nepal 29 126 0,55 

Philippines 38 85 0,67 

Singapore 84 7 0,91 

Thailand 38 85 0,73 

Timor-Leste 28 133 0,59 

Vietnam 31 119 0,67 

Korelasi 

Pearson 

-0,940 Sig (2-

tailed 

0,000 

Sumber: Transparency International 
 

Negara harus memiliki inisiatif untuk melakukan reinventing government―untuk 

membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan lebih responsif dalam menghadapi berbagai 

masalah dalam perekonomian (Stiglitz, 2003: xiii). Melalui reinventing government 

pemerintah diharapkan dapat menciptakan institusi politik dan ekonomi yang 

insklusif―institusi yang melayani dan memfasilitasi. Salah satu aspek yang dilakukan oleh 

institusi yang inklusif yaitu negara menginvestasikan pengeluarannya untuk mendanai 

pendidikan guna menurunkan angka buta huruf dan meningkatkan tingkat partisipasi anak 

usia sekolah untuk dapat menempuh pendidikan yang berkualitas. Dengan terbentuknya 

populasi yang terdidik (learning society), maka dengan mudah negara dapat melakukan 

proses industrialisasi serta transfer teknologi guna meningkatkan investasi dan ekspor. 

 

5. Simpulan 

Syarat utama untuk dapat mendistribusikan manfaat globalisasi ke seluruh lapisan 

masyarakat adalah dengan mengelola globalisasi―yaitu, kemampuan suatu negara untuk 

memperoleh keuntungan dari globalisasi, tanpa dimanfaatkan oleh globalisasi  (Stiglitz, 2007: 

30-31). Dengan demikian, globalisasi akan menghasilkan kesejahteraan jika pemerintah 

mampu melaksanakan perannya dalam perekonomian sebagai institusi yang inklusif. Institusi 

yang inklusif memungkinkan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Dalam proses globalisasi, ketika pasar 

bebas memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan hasil akhir dari seluruh aktifitas 

yang ada di pasar, invisible hand tidak akan pernah mampu mengendalikan pasar dan 

membuat pasar efisien. Untuk itulah dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat 
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mengendalikan kekuatan pasar sehingga seluruh sumber daya dapat terdistribusi secara 

merata ke semua lapisan masyarakat. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam hal 

distribusi kekayaan, maka orang kaya tidak akan menjadi semakin kaya dan berkuasa―serta 

orang miskin tidak akan menjadi semakin tertindas dan termarjinalkan.  

Pemerintah melalui reinventing government memiliki kewajiban yang sangat besar untuk 

memerangi korupsi. Korupsi merupakan sumber inefisiensi dalam pasar. Bahkan korupsi 

dapat merusak fungsi-fungsi penting yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola 

globalisasi. 
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