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Sejak lama, Indonesia telah melakukan perdagangan dengan negara lain 
bahkan, sebelum negara ini diberinama Indonesia. Perdagangan (trade) didefinisikan 
sebagai aktivitas membeli, menjual, atau bertukar barang dan atau jasa antara 
orang atau negara. Demikian dijelaskan oleh Kamus Cambridge. 1 Merriam 
Webster Dictionary mendefinisikan trade sebagai aktivitas menjual, membeli atau 
mempertukarkan komoditas.2  Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
menyebut definisinya sebagai berikut: pekerjaan yang berhubungan dengan menjual 
dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.3  

Namun pertanyaanya, Apakah Indonesia telah memiliki konsep perdagangan yang 
adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan aspek-aspek penting hak asasi manusia, 
keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan lain sebagainya?

Poin inilah yang dijelaskan dengan sangat lugas oleh Awan Santoso, S.E., M.Sc,, dosen 
Universitas Mercu Buana DI Yogyakarta sekaligus Direktur Mubyarto Institute, dalam 
serial diskusi climate and trade yang diselenggarakan pada Kamis, 15 April 2021 Pukul; 
13.00 – 15.00 WIB. 

Sustainable trade dalam lintasan sejarah 

Secara historis, isu mengenai fair trade, sustainable trade, atau varian-varian 
lainnya, sudah ada dan berkembang jauh sebelum masyarakat internasional hari ini 
mengenal konsep sustainable trade. Indonesia, saat namanya masih Nusantara pada 
masa lampau telah menyelenggarakan praktik perdagangan internasional yang adil, 
yang equal, yang menghargai aspek manusia dan alam, sekaligus berdasarkan nilai-
nilai keilahian dan nilai kemanusiaan. Hal ini sudah berlangsung dalam kurun waktu 
yang sangat panjang.

Pada masa lampau di Nusantara, perdagangan komoditas tidak menempatkan 
alam hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi memuliakannya dengan cara tidak 
merusaknya. Begitu juga perdagangan tidak menempatkan sesama manusia sebagai 
budak. Ciri utama dalam perdagangan di Nusantara adalah kolektivitas, gotong 
royong, dan menjaga kelestarian alam. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya 
dan Majapahit, misalnya. 

1. Selengkapnya silakan akses: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/trade. Diakses pada 01 Juli 2021. 
2. Selengkapnya silakan akses: https://www.merriam-webster.com/dictionary/trade. Diakses pada 01 Julli 2021. 
3. Selengkapnya silakan akses: https://kbbi.web.id/dagang.  Diakses pada 01 Juli 2021. 
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Saat tradisi Nusantara bertemu dengan nilai-nilai Islam yang dibawa oleh para 
pedagang Arab, nilai-nilai kolektivitas, gotong royong, dan menjaga kelestarian alam 
bertemu dan saling memperkuat dengan nilai-nilai tauhid, persamaan manusia, 
saling tolong menolong, musyawarah, serta kebersamaan. Sintesis besar antara 
nilai-nilai Nusantara dan nilia-nilai Islam inilah yang kemudian menjadi filosofi 
perekonomian Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa 
Indonesia dalam UUD 1945. 

Genealogi sustainable trade dalam Konstitusi  

Di dalam konstitusi Republik Indonesia atau UUD 1945 konsep sustainable trade  dapat 
dibaca dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4, yang dirumuskan dengan konsep 
demokrasi ekonomi. Secara genealogis, jika merunut akar pemikirannya, konstitusi 
Republik Indonesia berpijak pada sejumlah hal berikut: 

Pertama, nilai-nilai keagamaan, khususnya tauhid  yang tidak membedakan manusia 
atau mengistimewakan satu kelompok manusia di atas kelempok manusia yang 
lainnya. Dengan demikian, semua manusia sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak 
boleh ada dominasi, serta eksploitasi antara satu terhadap yang lainnya. Selain itu, 
ajaran agama juga menekankan pentingnya kelestarian lingkungan.

Kedua, nilai-nilai yang hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang di bumi 
Nusantara yang dijalankan dan dipraktekan oleh nenek-nenek moyang kita, yaitu 
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masyarakat-masyarakat komunal, masyarakat-masyarakat adat, masyarakat-
masyarakat asli yang secara sosio kultural, yang menganut paham kolektivitas dan 
gotong royong. Nilai-nilai Nusantara berbicara tentang bagaimana kemakmuran 
ekonomi sekaligus kelestarian alam.

Karena kokohnya nilai-nilai Nusantara, tak pernah ada cerita mengenai masyarakat  
Nusantara yang mengelola sumber daya alam secara kolektif, gotong royong, lalu 
merusak atau menghancurkan diri sendiri. Faktanya, di dalam sejarah, masyarakat 
Nusantara justru melakukan konservasi lingkungan berdasarkan adat istiadat atau 
budaya mereka. Kehidupan ekonomi mereka makmur,  secara sosial terbangun 
solidaritas, dan secara ekologis alamnya terjaga dengan baik. 

Lalu, latar belakang historis konstitusi kita, khususnya pasal 33, adalah melawan 
feodalisme, perbudakan, kolonialisme, eksploitasi, dan imprealisme yang dilakukan 
oleh negara-negara Eropa kepada negara-negara Asia dan Afrika. Selain itu, 
munculnya revolusi Industri yang mendorong industrialisasi dan eksploitasi sumber 
daya alam, maka muncullah suatu konsepsi teori ilmu baru tentang bagaimana 
mengelola ekonomi. Pada titik inilah muncul apa yang dinamakan kapitalisme. 
Kapitalisme terbukti telah melahirkan penderitaan di atas penderitaan yang dia 
alami oleh kaum budak. Lebih jauh, kaum buruh pasca revolusi industri semakin miris 
kehidupannya.

Merespon hal tersebut, muncullah gerakan-gerakan demokrasi ekonomi, jauh 
sebelum lahir sosialisme, marksisme, dan sebagainya. Sudah muncul duluan gerakan 
varian demokrasi ekonomi yang merupakan inovasi beberapa gerakan buruh yang 
menderita pasca revolusi industri di sistem kapitalis. Hal itu merupakan sebuah inisiatif 
yang kita kenal sebagai Rochdale Cooperative yang menandai sebagai koperasi 
internasional atau gerakan demokrasi ekonomi internasional. 

Kapitalisme memiliki watak tiga watak utama yaitu: pertama, capital accumulation 
sekaligus capital expansion dalam rangka untuk menjaga supaya profit agar tetap 
selalu terjaga dan bertambah terus. Tidak ada jalan lain selain melakukan ekspansi, 
karena capitalism accumulation membutuhkan bahan baku untuk mereproduksi 
profitnya. Mereka perlu ada pasar baru (new market) untuk menyalurkan over 
produksinya. Mereka memerlukan tenaga kerja untuk memastikan supaya mereka 
tetap beroperasi dan bekerja sekaligus untuk tetap menjangkau pasar-pasar di 
negara-negara yang menjadi tujuan produknya. Maka tenaga kerja di pasar-pasar ini 
mereka kuasai.

Lalu kemudian yang menjadi ciri kedua adalah exploitation. Dulu dengan berbagai 
rezim dan sebagainya itu termasuk juga lingkungan. Kapitalisme akan terus mengeruk 
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sumber daya alam untuk melanggengkan akumulasi dan ekspansinya ke berbagai 
dunia. Dengan demikian, kapitalisme tak hanya mengeksploitasi manusia, dalma hal 
ini, para pekerja, tetapi juga sumber daya alam. 

Dalam sejarahnya, belum banyak riset dan observasi mengenai dampak struktural 
ekonomi kapitalisme di Indonesia yang dilakukan oleh para pemikir Indonesia. Bung 
Hatta pernah adalah diantara orang yang pernah melakukan observasi. Pada tahun 
1930-an sampai dengan tahun 1940-an, struktur sosial dan struktur ekonomi Indonesia 
sangat oligarkis. 

Struktur piramid yang diciptakan sangat menguntungkan masyarakat Eropa karena 
mereka berada di puncak piramuda.  Sementara itu, penduduk pribumi yang terdiri 
dari para pedagang, saudagar muslim, masyarakat lokal di Indonesia, berada di lapis 
piramid paling terbawah. Selanjutnya, penguasaan ekonominya itu piramida terbalik. 
Kelompok masyarakat Eropa yang sedikit menguasai yang banyak, dan masyarakat 
probumi yang jumlahnya banyak menguasai yang sedikit. Sehingga di dalam situasi 
yang oligarki seperti ini jalan keluarnya adalah reformasi sosial dan transformasi 
struktural, maka disusunlah Pasal 33 di dalam UUD 1945. 

Jika tidak ada transformasi sosial dan transformasi struktural, maka isu sustainability, 
lingkungan hidup dan sebagainya itu hanya akan menjadi labelling saja di 
permukaan. Esensinya dari kolonialisme dan kapitalism pasti merusak dan atau 
mengeksploitasi  lingkungannya hidup, mengeksploitasi manusia, termasuk 
mengeksploitasi kelompok buruh. 

Pesan utama Demokrasi Ekonomi 

Para pendiri bangsa telah merumuskan pasal 33 dalam UUD 1945 yang terdiri dari 
sejumlah ayat. Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Di dalam penjelasannya, sudah sangat 
jelas disebut sebagai demokrasi ekonomi. Ayat 2 menyatakan Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh Negara. Ayat 3 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh ayat-ayat ini mengandung pesan mengenai 
demokrasi ekonomi. Jika ditanya apa itu demokrasi ekonomi? Jawabannya adalah 
suatu sistem ekonomi dimana produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, dan 
dijalankan di bawah kepemimpinan anggota-anggota masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 menekankan kemakmuran masyarakat harus menjadi hal yang 
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Jika kemakmuran masyarakatnya 
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yang diutamakan, maka tidak ada perusakan lingkungan, tidak ada masyarakat yang 
akan melakukan self destruction atau upaya untuk menghancurkan diri secara massif 
atau massal. 

Pertanyaannya, kenapa jika yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif bisa lebih 
sustainable, termasuk dalam hal adalah perdagangannya? Bukti sejarah menunjukan 
bahwa jika ada collective controlling, maka kemudian nilai tersebut bisa dijaga 
bersama-sama, lalu dapat betul-betul berlanjut, berkembang, tumbuh dan kemudian 
itu tetap bisa dipelihara. Inilah yang menjadi rujukan jika kita berbicara demokrasi 
ekonomi yang paling esensial.  

Demokrasi ekonomi versus perdagangan internasional

Siapa sebenarnya pemain utama di dalam perdagangan internasional? Dalam 
struktur ekonomi yang sangat oligarkis seperti saat ini, maka kita akan kesulitan 
melihat pemain utama dalam perdagangan internasional itu dikuasai oleh 
masyarakat. Bisnis sawit, misalnya, sangat didominiasi oleh modal asing, korporasi 
skala besar atau beberapa nama pelaku bisnsis. Kemudian swit kita dikelola menjadi 
crude palm oil (CPO), lalu CPO diekspor ke luar negeri. Ekspor pertanian kita itu 
mayoritas didominiasi oleh CPO.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang melakukan ekspor CPO? ekspornya dilakukan 
oleh perusahaan skala besar, lalu diekspor ke perusahaan besar lagi, dan diolah 
oleh perusahaan besar lagi, lalu dikembalikan kepada kita dalam bentuk produk 
dan dikembalikan ke perusahaan skala besar lagi. Inilah yang dinamakan dengan 
korporatisasi. Dan yang seperti ini bisa banyak sekali varian-varian bagaimana 
sebetulnya dalam konteks negara yang oligarkis yang penuh dengan ketimpangan 
struktural, yang penuh dominasi segelintir perusahaan skala besar. 

Pada tahun 2002 pernah diselenggarakan diskusi serial mengenai amandemen 
UUD 1945. Namun, agendanya adalah untuk menghapuskan pasal 33. Jika ini terjadi, 
artinya akan menghapuskan semua fragmen historis Indonesia yang sangat penting. 
Pada saat yang sama, penghapusan pasal 33 ini merupakan bentuk pengingkaran 
basis ideologi kita bahkan melawan ajaran agama itu sendiri. Upaya penghapusan 
pasal 33 itu itu sistematis serta masif dilakukan sejak tahun tahun 2000. Sampai 
akhirnya Pak Mubyarto mundur dari tim amandemen UUD 1945. Meski demikian, diskusi 
amandemen itu berhasil menghilangkan penjelasannya pasal 33 sehingga tidak 
jelas lagi bahwa demokrasi ekonomi itu adalah basis utama ekonomi Indonesia yang 
memiliki akar sejarah yang sangat panjang. 

Saat ini, kita tidak punya cita-cita seperti buruh-buruh di Singapura yang hari ini 



7

menguasai 60% perdagangan nasional mereka, mulai dari ritel mini sampai hyper 
itu 60% dikuasai rakyat, khususnya buruh yang terorganisir dalam koperasi.  Petani di 
Jepang lewat koperasi tani mereka menguasai pertanian, lalu kemudian pertanian di 
Denmark, Norwegia, Finlandia itu dikuasai petani-petani mereka. Industri di Spanyol 
dikuasai oleh buruh-buruhnya. Perusahan-perusahan di Amerika bahkan telah 
dikuasai buruh buruhnya. Saham-sahamnya sudah ada 3000 bursanya yang 100% 
dikuasai buruhnya, dan banyak cerita-cerita lain yang bisa menjadi rujukan bahwa 
demokrasi ekonomi itu hidup. 

Jadi kalau perekonomian tidak dikuasai oleh nilai kolektivisme, sulit untuk kita 
berbicara tentang bagaimana negara itu berdagang dengan negara lain, karena 
sebetulnya ekonomi negara itu sendiri not fully dominate by their own people but 
dominated by few of elites/ corporate. 

Keberlanjutan tak dapat dipisahkan dengan keadilan

Ide tentang keberlanjutan (sustainability) tidak bisa dipisahkan dengan ide mengenai 
keadilan (justice). Jika dipisahkan, maka yang terjadi sustainable bertransformasi 
menjadi imperialisme atau sustainable colonialism dan sustainable capitalism. 
Dengan demikian, green trade itu pada dasarnya ketika yang berdagang adalah 
masyarakat, produk itu dikelola oleh masyarakat, dikontrol oleh masyarakat, 
kemudian proses dan sebagainya itu dilakukan secara terbuka, ada pertemuan 
antara consumers dan consumers. Maka sebetulnya apa yang dilakukan sejak dulu 
perdagangan itu bukan hal yang menghancurkan, merusak atau bahkan mematikan.
Di dalam catatan sejarah, perdagangan dulu betul-betul indah, membuat negara 
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saling mengenal dan produk masing-maisng bisa dialirkan. Namun kemudian, 
perdagangan internasional dan hubungan internasional itu sarat akan persaingan. 
Bukan persaingan antar negara, tetapi lebih kepada elit semakin bercokol, mereka 
bertarung satu sama lain. 

Demokrasi Ekonomi dan Green Politik 

Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa selama ekonomi masih dikuasi oleh kelompok 
oligarki, maka tak ada kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Pemikir seperi 
Noam Chomsky mengatakan tentang economic democracy sebagai seuati yang 
sangat esensial. Joseph Stiglitz juga berbicara mengenai ekonomi demokrasi. Begitu 
pun ahli-ahli lain di Asia juga berbicara demokrasi ekonomi.  Poin utamanya adalah 
demokrasi ekonomi itu peralihan proses dari kekuatan oligarki menjadi kekuatan yang 
dikendalikan oleh seluruh anggota masyarakat (process shifting of the powers from 
the oligarchy of owners to all members of society). Selama demokrasi ekonomi itu 
tidak ada, maka kita selalu akan berhadapan dengan eksploitasi lingkungan sekaligus 
manusianya. 

Di dunia ini tercatat sejumlah negara yang paling hijau lingkungan hidupnya 
(most of green countries). Menariknya, most of green countries itu adalah negara 
yang memperhatikan demokrasi sosial yang biasanya adalah negara yang kuat 
demokrasi ekonomi dan demokrasi politik-nya. Dan negara-negara ini negara-negara 
skandinavia atau negara yang berada di Eropa Utara.

Negara-negara skandinavia adalah negara yang menjadi tempat belajar Bung 
Hatta ketika mencoba untuk merumuskan koperasi yang modern, yang menjadi pilar 
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demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 yang menyebut mengenai koperasi. Jadi ciri dari 
negara yang menjalankan demokrasi ekonomi adalah yang membangun koperasinya 
dengan serius dan luar biasa.

Selain itu, kita tahu bahwa negara-negara di skandinavia adalah negara yang 
memiliki catatan baik mengenai isu keberlanjutan lingkungan hidup. Banyak para 
pelopor gerakan lingkungan hidup yang berasal dari negara-negara tersebut. Bahkan 
dalam politik lingkungan, Skandinavia adalah negara yang banyak memeberikan 
contoh soal politik hijau (green politic). 

Dengan demikian, demokrasi ekonomi itu sejalan dan sebangun dengan politik hijau 
serta keadilan ekologi dan keberlanjutan lingkungan.  
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