
 

 

 
 

KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
KAJIAN HARI PERINGATAN KEMERDEKAAN INDONESIA : “APAKAH KITA TELAH BERDAULAT?” 

 
Salam Ganesha! 
Hidup Mahasiswa! 
Hidup Rakyat Indonesia! 
 

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia dari imperialisme dan 
mendapatkan politieke onafhankelijkheid. Hari tersebut merupakan “jembatan emas” bagi Indonesia 
untuk menyusun masyarakat Indonesia merdeka sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah 
dituliskan dalam “Preambule” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dimulai 
suatu revolusi perubahan tatanan masyarakat dari yang sebelumnya bersifat imperialistik menjadi 
tatanan yang dikehendaki pendiri bangsa dalam “Preambule” UUD 1945.  

Soekarno telah menjelaskan mengenai imperialisme ketika beliau didakwa KUHP pasal 161, 
171, dan 153 dalam pledoi yang berjudul “Indonesia Menggugat” di Pengadilan landraad. Beliau 
mengutip perkataan dari Mr. Pieter Jalles Troelstra yang mengatakan bahwa 

“Yang saya artikan dengan imperialisme ialah: itu kejadian pergaulan hidup, 
yang terjadi karena modal-besar dari sesuatu negeri yang kebanyakan ada di 
bawah kekuasaannya bank-bank, memperusahakan politik luar negeri dari-
pada negeri itu guna kepentingannya modal-besar itu sendiri.” 

Selain itu beliau mengutip H. N. Brailsford yang mengatakan bahwa: 

“Memburu konsesi-konsesi di luar negeri dan membuka kekayaan-kekayaan 
terpendam dari negara-negara yang lemah dan kerajaan-kerajaan yang 
setengah mati, makin menjadi suatu pekerjaan resmi, suatu peristiwa nasional. 
Dalam fase ini bagi kaum berkuasa jadi lebih penting dan menarik hati 
mengalirkan modal keluar negeri dari mengekspor barang-barang. 
Imperialisme adalah semata-mata penglahiran politik dari kecenderungan 
yang bertambah besar dari modal, yang bertimbun-timbun di negeri-negeri 
yang lebih maju industrinya, untuk diperusahakan ke negeri-negeri yang 
kurang maju dan kurang penduduk”. 

                                                             
1 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “rezeki” adalah: 1 segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara 

kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan); makanan (sehari-hari); nafkah; 2  penghidupan; pendapatan (uang dan 

Soekarno tidak hanya merumuskan makna imperialisme dari kedua tokoh tersebut, Soekarno 
juga menyebutkan pendapat dari Prof. Joseph Schumpeter dalam bukunya “Zur Sosiologie der 
Imperialismus” serta dari Dr. Jan Steffen Bartstra dari buku yang berjudul “Geschiedenis van het moderne 
imperialisme”. Menggunakan landasan dari keempat tokoh yang telah disebutkan di atas serta melalui 
observasi, Soekarno menyimpulkan bahwasannya Imperialisme hanyalah didasarkan pada persoalan 
rezeki1. 

Soekarno menjelaskan bahwa imperialisme dalam bentuk apapun merupakan urusan mencari 
rezeki atau untuk menjaga pencarian rezeki, yang semuanya merupakan hasil dari keharusan-keharusan 
ekonomi. Untuk mendukung kesimpulannya, Soekarno mengutip dari Prof. Dietrich Schafer dan Denburg 
(sebagai direktur kolonial Jerman) yang mengakui bahwa: 

“Penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah, 
mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah 
penduduk, untuk keuntungan keperluan ekonomi dari bangsa yang menjajah ....” 

Mengenai persoalan imperialisme ini, kembali Soekarno mengutip dari buku Brailsford yang 
berjudul Hoe Long Nog yang mengatakan: 

“....Tapi nafsu yang mendorong mereka pergi ke “tempat-tempat yang 
bermandikan cahaya matahari” itu, biasanya ialah keinginan untuk memonopoli 
suatu pasar bahan-bahan mentah, atau perhitungan yang lebih rendah lagi, 
bahwa di situ banyak terdapat tenaga buruh yang murah dan tidak tersusun 
dalam organisasi, sedia untuk dipergunakan. ....” 

Apabila disimpulkan, imperialisme dalam segala bentuknya baik kolonialisme maupun 
neokolonialisme terjadi atas dasar rezeki yang bertujuan untuk menguasai perekonomian suatu wilayah. 
Ciri-ciri dari kejadian imperialisme dari penjelasan Soekarno dapat diartikan sebagai ekspansi modal 
perbankan luar negeri dengan politik sebagai alat bisnis, kemudian mengeksploitasi sumber daya alam 
di suatu wilayah tertentu dan melakukan pertambahan nilai barang tersebut di luar negeri lalu 
menjualnya kembali ke wilayah tersebut, dan terakhir mengeksploitasi masyarakat dengan 
menjadikannya buruh murah. 

 

Perburuhan 

58 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, muncul suatu undang-undang, UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi konsekuensi dari paket program bantuan dan program 
reformasi ekonomi dari International Monetary Fund (IMF) yang disepakati dalam Letter of Intent (LoI).  
Undang-undang tersebut merupakan implementasi dari salah satu program LoI yakni perombakan 
sistem ketenagakerjaan yang kaku menjadi lebih fleksibel atau dapat disebut Labour Market Flexibility. 
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Tujuan dari Pasar Kerja Fleksibel adalah mengubah pasar kerja yang kaku menjadi lebih liberal 
dan lebih sesuai dengan iklim kompetisi dalam perekonomian global. Liberalisasi sistem ketenagakerjaan 
dilakukan dengan mengurangi peran pemerintah, menghapus berbagai peraturan dalam pasar kerja 
yang membebani dunia usaha yang menghambat investasi, serta penyerapan tenaga kerja dan 
pertumbuhan ekonomi. Konsep pasar kerja fleksibel pada hakikatnya memberikan kemudahan bagi 
perusahaan untuk merekrut dan memecat buruh serta mengalihdayakan sebagian pekerjaan kepada 
perusahaan lain.  

Dalam LoI IMF yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) disebutkan 
bahwa untuk mewujudkan hubungan yang fleksibel perlu diatur hal-hal yang menyangkut hubungan 
kerja magang, paruh waktu, dan outsourcing. LoI dan prinsip ILO ini yang menjadi acuan penyusunan 
liberalisasi sistem ketenagakerjaan dalam undang undang ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme 
outsourcing dan pekerja kontrak. 2 

Berdasarkan kajian KM ITB mengenai outsourcing, ditemukan bahwa dari liberalisasi tenaga 
kerja melalui implementasi Labour Market Flexibility dalam bentuk outsourcing dan kerja kontrak 
semakin memperburuk kondisi daya tawar buruh3.  Buruh dilepaskan dari kontrol pemerintah dan 
dengan sendirinya berdiri di hadapan para pemilik modal yang membuat persaingan tidak adil. 
Pemerintah hanya bersifat seperti administrator tanpa melakukan perlindungan maupun penguatan 
terhadap buruh. Akibatnya, kondisi ini semakin menghisap kesejahteraan buruh dan menciptakan 
kondisi kerja yang eksploitatif, diskriminatif, dan degradatif yang efektif dalam melemahkan kekuatan 
serikat buruh.  

Hal ini menyebabkan cita-cita pendahulu negara pada UUD 45’ yang menyebutkan bahwa 
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” tidak 
tercapai. Hal ini tidak jauh berbeda dengan zaman kolonial belanda dimana buruh tidak memiliki daya 
tawar terhadap majikannya seperti yang digambarkan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam buku Anak 
Semua Bangsa. 

 

Minyak dan Gas 

Kondisi eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, terkhusus minyak dan gas, 
semakin mendekati definisi imperialisme yang telah disebutkan diatas. Pasca reformasi yang 
berbarengan dengan paket bantuan IMF sekaligus “resep-resep perbaikan ekonomi” dalam bentuk LoI 
melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Dalam undang-
undang ini terjadi perubahan yang sebelumnya perusahaan minyak nasional, Pertamina, memiliki hak 
monopoli kini menjadi pemain biasa. Sehingga kedaulatan negara turun dengan menjajarkan diri dengan 
kontraktor luar negeri. 

UU Migas ini tak memberikan kepastian bahwa pihak nasional diprioritaskan untuk 
penguasaan dan pengelolaan wilayah migas. Setelah UU ini berlaku, Pertamina yang dalam hal ini 

                                                             
2 Tjandraningsih, Indrasari. Op. Cit. 

perusahaan negara (National Oil Company, disingkat NOC) kedudukannya setara dengan perusahaan-
perusahaan migas lain. NOC kemudian hanya berperan sebagai peserta tender bersama perusahaan 
migas lain, sedangkan negara yang diwakili BP Migas hanya berperan sebagai regulator, atau lebih 
sederhananya, sebagai juri yang netral.  

Dalam skema tersebut, Pertamina harus bersaing untuk mempertahankan kamar di rumah 
sendiri dari ekspansi anak tetangga. Dalam persaingan ini, tiap-tiap perusahaan dikondisikan untuk 
berkompetisi hingga pada akhirnya pihak yang paling berkualitas dan paling efisien yang keluar sebagai 
pemenang. Padahal kenyataannya, setiap peserta berangkat dari titik yang berbeda. Persaingan ini akan 
melahirkan ekspansi oligopolistik dari perusahaan-perusahaan migas multinasional yang memiliki modal 
besar dalam bentuk apapun untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.  

 

Minerba 

Tanggal 12 Januari 2009 merupakan kemajuan dalam implementasi UUD 45’ dalam hal 
mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Pada tanggal 
tersebut terbit Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 
Minerba). UU Minerba mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan 
Khusus untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara di dalam negeri. 
Sehingga UU Minerba dapat dikatakan menjad angin segar dalam upaya menjadikan negara sebagai 
penguasa dalam pengelolaan mineral dan batubara guna memberi nilah tambah secara nyata bagi 
perekonomian nasional serta demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan 
dan berkelanjutan. Melalui UU Minerba, perusahaan tambang di Indonesia dipaksa untuk tidak menjual 
“tanah dan air” (konsentrat) ke luar negeri melalui hilirisasi industri pertambangan. 

Akan tetapi, semangat hilirisasi dari UU Minerba kembali redup ketika diberlakukannya 
Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014. Dimana pada Peraturan Menteri tersebut memperbolehkan 
penjualan mineral logam sebelum dilakukan pemurnian ke luar negeri, dan peraturan ini hanya berlaku 
bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium. Hal tersebut terdapat 
pada pasal 12 ayat 4. Dimana pelarangan tersebut tidak berlaku bagi komoditas mineral logam lain, 
seperti tembaga, bijih besi, pasir besi, mangan, timbal, dan seng. Kemudian PP No.1 Tahun 2014 direvisi 
menjadi PP No. 8 Tahun 2015, namun tidak mengubah peraturan perihal pelarangan izin ekspor tersebut.  

Polemik ini kembali menemukan angin segar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 tahun 2017 tentang “Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baturabara yang melarang penjualan 
seluruh mineral logam yang belum dilakukan pemurnian. Semangat hilirisasi ini harus terus dijaga dan 
dikawal agar tidak hanya menjadi “lips service” pelaksana kebijakan. Sehingga Indonesia benar-benar 
bebas dari imperialisme dalam bentuk pengelolan sumberdaya alam.  

3 Hendrastomo, Grendi. "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara 

Kepentingan Negara dan Korporasi." Jurnal Informasi 16.2 (2010): 126. 



 

 

Kesimpulan 

Saat ini, gambaran imperialisme yang diutarakan Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat 
masih terasa jelas di negeri ini. 72 tahun sudah jembatan emas tersebut dibentuk untuk membebaskan 
Indonesia dari imperialisme. 72 tahun pasca Indonesia meproklamirkan kemerdekaannya, imperialisme 
itu masih mencengkram Indonesia dengan wajah berbeda. Jalan panjang masih harus ditempuh oleh 
Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para 
pendiri bangsa harusnya tetap menjadi “Jembatan Emas” yang membawa Indonesia menuju cita-cita 
yang tertulis dalam UUD 45’, yakni menjadi sebuah bangsa Indonesia yang tersusun atas kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! 

Bandung, 21 Agustus 2017 
Presiden Keluarga Mahasiswa ITB 

Ardhi Rasy Wardhana 
Narahubung: 
Girsang (082315790039) 
 

Sumber: 

Buku Kajian Konten Aksi Kebangkitan Nasional 19 Mei 2017 
Buku Elegi Energi 
Pledoi Indonesia Menggugat oleh Soekarno 
Pidato Lahirnya Pancasila oleh Soekarno 
Kajian dan Pernyataan Sikap KM ITB Mengenai Kondisi Buruh 
Pernyataan Sikap KM ITB Mengenai Kisruh PT Freeport Indonesia 
 
 
 
 
 


