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SAMIR AMIN (1931-2018) lahir di Kairo (Mesir) dan meninggal di Paris
(Perancis). Namun, dua kota tidak merangkum hidupnya, Samir Amin
mengadopsi kota lain sebagai basisnya—Dakar (Senegal). Di sanalah
Samir Amin mengadakan Forum Tiers Monde atau Forum Dunia Ketiga.
Ia menatap keluar jendela dan mengamati berbagai bahaya di dunia serta
segala kemungkinannya. Samir Amin memahami dunia sebagai seorang
penduduk Afrika.
Samir Amin menjalani PhD-nya di Paris saat Gamal Abdul Nasser dan
Gerakan Perwira Pembebas menggulingkan dominasi monarki Inggris di
Mesir pada 1952 dan mengarahkan negara ini menuju Gerakan Non-Blok.
Kemenangan nasionalisme anti-kolonial menginspirasi Amin, meski ia
mengkhawatirkan blokade yang siap menghadangnya. Dalam tesisnya,
Amin berpikir keras tentang masalah yang dihadapi tanah kelahirannya
dan negara-negara lain yang dirusak oleh ancaman kolonial. Bagi Amin,
negara-negara dunia ketiga menderita karena pencurian, penjarahan
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sekaligus deindustrialisasi, serta ketimpangan
perdagangan. Ruang kebijakan di Dunia Ketiga,
termasuk Mesir pimpinan Nasser, sangatlah
sempit. Emansipasi sukar diwujudkan.
Butuh keberanian untuk mematahkan inti
kapitalisme monopoli, untuk bangkit dari puing
kolonialisme hingga pemajuan menuju masa
depan sosialis.
Amin, sebagaimana pemikir lain segenerasinya
seperti Ashok Mitra dari India dan Celso
Furtado dari Brazil, tidak serta merta terjun ke
dunia akademik. Amin kembali ke Kairo dan
bekerja untuk Nasser’s Institute for Economic
Management (1957-1960) kemudian ke Bamako
(Mali), kemudian bekerja sebagai penasihat
Menteri Perencanaan (1960-1963). Amin kerap
membicarakan pengalamannya mendorong
agenda bagi perkembangan negaranya dan bagi
negara-negara lain di Afrika saat itu dengan
rasa gembira. Namun, blokade dari negaranegara penguasa dunia, blok imperialis yang
dipimpin oleh Amerika Serikat, dan sistem
kapitalisme monopoli, menghalangi terobosan
dari negara seperti Mesir dan Mali. Buku
pertama Amin, diterbitkan pada 1960-an, bicara
tentang pengalaman pengembangan Mali,
Guinea, dan Ghana. Bukunya memperingatkan
soal keyakinan penuh ketergesaan terhadap
pembangunan. Ketimpangan sistem di dunia
menghasilkan profit bagi para penguasa dan
menciptakan kemiskinan bagi orang biasa.
Dalam karya terpenting Amin, Accumulation
on a World Scale (1970), ia menunjukkan
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bagaimana sumber-sumber daya dialirkan dari
negara pinggir demi memperkaya negara pusat
melalui proses yang ia sebut sebagai ‘rente
imperialis’. Ketika sistem berubah di 1970-an,
Amin menelusuri perubahan-perubahan yang
terjadi secara empiris dan teoritis. Saat itulah
ia menulis Delinking: Towards a Polycentric World
(1985), dimana ia menyerukan diskoneksi
negara pinggiran dari tekanan dan agenda
pembangunan dari negara-negara pusat.
Di masa kejatuhan Uni Soviet dan kebangkitan
Amerika Serikat sebagai kekuatan adidaya,
Amin menulis soal ‘imperium kekacauan’,
suatu era baru yang akan menghasilkan
ketimpangan luar biasa, tenaga kerja rentan,
kehancuran agrikultur dan ancaman politik
agama. Kondisi yang ia telusuri pada 1992
itu menjadi terang benderang dua dekade
kemudian saat ia menggali tema serupa di
The Implosion of Contemporary Capitalism
(2013). Firma-firma monopoli finansial telah
menghisap kehidupan dari sistem ini, mengubah
bisnis menjadi ‘pelayan upahan’ dan jurnalis
menjadi ‘dukun media’. Sistem yang rentan
hancur ini didominasi lembaga finansial, yang
mengakibatkan banyak orang melompat dari
satu pekerjaan rentan ke pekerjaan rentan lain,
serta mengancam masa depan kemanusiaan.
Ia mengamati dunia dan tidak menemukan
alternatif dari sistem monopoli vampir yang
menghisap darah dari seluruh dunia. Ini
bukan berarti bahwa sejarah akan membawa
kemanusiaan terjun ke jurang; ada pilihan lain
di hadapan kita.
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“Pertentangan kelas akan
selalu menghasilkan antara
rekonstitusi revolusioner
masyarakat luas atau
kehancuran bersama antar
kelas yang berseteru.”
Dalam salah satu naskah terakhirnya, Amin merefleksikan sebuah
kalimat dari Manifesto Komunis, bahwa pertentangan kelas akan selalu
menghasilkan ‘antara rekonstitusi revolusioner masyarakat luas atau
kehancuran bersama antar kelas yang berseteru.’ Kalimat ini, tulisnya,
‘telah menjadi garis depan pemikiran saya untuk waktu yang lama’. Ia tidak
tertarik dengan kekalahan: ‘Revolusi tanpa gangguan’, tulisnya, ‘masih
menjadi agenda bagi wilayah pinggiran. Pemulihan masa transisi sosialis
bukannya tidak bisa ditarik kembali. Dan patahnya front imperialis tidak
terbayangkan oleh titik lemah negara-negara pusat.”
Seberapapun buruknya keadaan dengan kekerasan dan perusakan di
mana-mana, perjuangan kita belum terkalahkan dan masa depan kita
masih belum terpetakan. Mengutip seorang Marxist Lebanon, Mahdi Amel
(1936-1987), selama kita terus melawan, kita adalah manusia merdeka.

Sesaat sebelum berpulang, Amin melakukan sebuah wawancara panjang
dengan kawan Jipson John dan Jitheesh P.M dari Tricontinental: Institute
for Social Research. Wawancara ini telah disunting hingga menjadi Buku
Catatan pertama kami. Buku catatan ini menjabarkan pemikiran Amin
tentang konsep ‘globalisasi’ serta gagasannya mengenai ‘diskoneksi’
(de-linking). Buku catatan ini dimaksudkan sebagai landasan diskusi
bagi para militan mengenai kondisi kita hari ini, dan arah agar dapat
melangkah maju.
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Saat ditanya mengenai relevansi Marxisme hari ini, Amin menjawab,
“Saya pikir Marxisme jauh lebih penting dan relevan hari ini ketimbang
kapanpun. Tidak ada tulisan di pertengahan abad-19 yang lebih relevan
dari Manifesto Komunis atas kondisi saat ini. Manifesto itu menggambarkan
banyak fitur kapitalisme di era itu, yang justru menjadi begitu relevan saat
ini. Saat ini, kita membutuhkan Marx. Tentu, janganlah kita mengulang
perkataan Marx pada zamannya, namun kita harus meneruskan caranya
berpikir, yakni, menjawab tantangan hari ini dengan jawaban Marxis.”
Analisis Amin mengenai globalisasi dan diskoneksi mempertegas, seperti
ujaran Lenin mengenai Marxisme, ‘nyawa Marxisme yang begitu esensial
dan terus hidup adalah analisis konkret tentang situasi yang konkret
pula.” Wawancara ini adalah rangkuman dari refleksi seumur hidup yang
menggerakan Tricontinental: Institute for Social Research. Karenanya,
dengan senang hati, juga penuh hormat kepada kawan Samir Amin, kami
menerbitkan wawancaranya sebagai Buku Catatan pertama Tricontinental.
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GLOBALISASI
Bagaimana Anda memahami
proses sosial globalisasi?
AMIN: Globalisasi bukanlah hal baru. Globalisasi adalah dimensi lawas
dan krusial,dari kapitalisme. Kalian, orang-orang India, memahaminya
jauh lebih baik ketimbang siapapun. Kalian pernah ditaklukkan dan
dijajah oleh Inggris sejak abad ke-18 dan baru berakhir di abad ke-20.
Itu juga termasuk bentuk globalisasi, namun bukan globalisasi yang
kalian inginkan. Kalian terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global.
Kolonisasi adalah salah satu bentuk globalisasi, namun masyarakat India
berjuang melawan penjajahan itu dan merebut balik kemerdekaan di
bawah kepemimpinan non sosialis-revolusioner, melainkan nasionalispopulis M.K. Gandhi dan Jawaharlal Nehru.
Kemerdekaan kalian di 1947 dibayar dua kali. Pertama bagian penting
India, sekarang Pakistan dan Bangladesh, terpisahkan dari India. Itu adalah
kejahatan para penjajah. Kedua, kemerdekaan yang dimenangkan berhasil
direbut kembali oleh borjuasi India pimpinan Partai Kongres bersama
aliansi populer, termasuk sebagian kelas pekerja.
Menjadi sebuah tren tersendiri hari ini untuk menyatakan bahwa
globalisasi selepas Perang Dunia II bersifat bipolar: Amerika Serikat di
satu sisi dan Uni Soviet di sisi lain. Keduanya terkunci dalam Perang
Dingin. Pemikiran ini jelas keliru. Globalisasi yang kita hadapi selepas
Perang Dunia II, katakanlah sejak 1945 hingga 1980 dan 1990, saya sebut
sebagai Globalisasi Ternegosiasi. Maksud “globalisasi ternegosiasi” adalah
pemerintahan serta warga Asia dan Afrika, Uni Soviet dan Amerika Serikatsekutunya menciptakan struktur negosiasi multipolar yang memerintah
tatanan dunia. Struktur ini ditanamkan ke dalam imperialisme dan
dipaksa untuk menyesuaikan blok kekuatan Revolusi Rusia 1917, Revolusi
Cina 1949, dan Konferensi Bandung 1955. Perkembangan industrial, yang
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dimulai selama era Bandung, tidak mengikuti logika imperialis, melainkan
didorong oleh kemenangan-kemenangan warga dunia Selatan. Pada masa
inilah negara-negara seperti India dan Indonesia, Ghana dan Tanzania
memenangkan kemerdekaannya. Globalisasi Ternegosiasi dihasilkan oleh
empat blok sejarah berbeda saling mendorong satu sama lain:
1.
2.
3.

4.

Aliansi imperialis antara Amerika Serikat dan Eropa Barat bersama
sekutu Jepang, Australia, dan Kanada.
Uni Soviet bersama sekutu Eropa Timur.
Republik Rakyat Cina, yang walaupun katanya di posisi kubu sosialis,
telah mengembangkan kebijakan kemerdekaannya sejak, setidaknya,
1950.
Negara-negara pembentuk Gerakan Non-Blok 1961, yang bertemu
di Bandung pada 1955. Di Bandung, para perwakilan Asia, Tiongkok,
India, Indonesia, dan sejumlah negara bertemu untuk pertama
kalinya. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa tahun setelah
India merebut balik kemerdekaan, juga seusai Partai Komunis
Cina memasuki Beijing, juga beberapa tahun setelah Indonesia
merebut kemerdekaan dari Belanda. Kubu ini tidak hanya berperan
bagi negara-negara Asia, namun juga negara-negara Afrika yang
baru merdeka. Koloni-koloni Portugis bergabung tak lama kemudian,
disusul dengan Afrika Selatan. Kuba menjadi satu-satunya negara
Amerika Latin di kelompok ini. Rezim nasionalis-populis dari grup
keempat bergabung bersama secara institusional dengan nama
Gerakan Non-Blok, yang bertemu setiap tahun untuk
mengharmonisasikan garis politik sebagai Grup 77, nantinya menjadi
blok negara-negara Selatan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kita memiliki pola globalisasi yang bersifat multipolar, yang ternegosiasi
antara empat blok. Dari sudut pandang masyarakat Afrika dan Asia,
ini adalah saat imperialisme dipaksa untuk berkonsesi dan menerima
program nasionalis-populis India serta negara Afrika dan Asia. Alih-alih
menyesuaikan kebutuhan dan desakan globalisasi, sebaliknya, negara
imperialis dipaksa mengikuti desakan kita. Para bagian globalisasi
multipolar ini mengembangkan bentuk-bentuk pembangunannya sendiri.
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1.

Negara Barat, sebagai bentuk
kemenangan kelas pekerja,
mengembangkan pola yang disebut
negara kesejahteraan

2.

Blok Sosialis: Uni Soviet, Eropa
Timur, Cina, Vietnam, dan Kuba
mengembangkan pola sosialisme yang
berbeda.

3.

Pilar ketiga India, dipimpin Partai
Kongres, kaum Nasseris Mesir dan
sejumlah negara-negara sosialis AfrikaTimur Tengah mengembangkan bentuk
sosialisme mereka sendiri.

Tiga pilar tersebut mencapai batas historisnya
pada 1980 dan 1990, saat mereka runtuh.
Sejumlah keruntuhan berlangsung brutal,
contohnya Uni Soviet pada 1991. Bukan hanya
terbelah dan terbagi-bagi menjadi 15 negara
republik, mayoritas negara pecahan itu
bergeser ke orbit Eropa, beberapa bergabung
dengan Uni-Eropa dan sekutu militer Barat,
North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Kekalahan Komunisme di Timur tidak
menghasilkan kemenangan Sosial Demokrat di
Barat. Bahkan Sosial Demokrat pun turut kalah.
Para sosialis demokratis menjelma menjadi
sosialis-liberal, atau dengan kata lain, mereka
mengadopsi medan politik yang menerima
keniscayaan kapitalisme. Mereka juga menerima
gagasan bahwa ‘demokrasi intensitas rendah’,
yakni demokrasi lewat pemilu dengan dana
mahabesar, telah membayangi politik kelas
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(sebagaimana yang saya paparkan di The Liberal Virus, 2004). Sekarang,
sosial-demokrat atau partai-partai sosialis pemimpin di Eropa Barat
dengan partai-partai sayap kanan tradisional tidak ada bedanya. Mereka
semua sosialis-liberal. Artinya, baik konservatif tua dan sosial-demokrat
tua sama-sama bersekutu dengan Monopoli Kapital Global [lihat di
bawah].
Pilar ketiga, pilar kita, juga runtuh dengan cara berbeda. Terjadi kudeta
dalam beberapa kasus. Di kasus lain, seperti India, kelas dominan bergeser
ke kanan dan menerima kondisi dan pola yang disebut globalisasi liberal.
Ini terjadi sejak masa Indira Gandhi dan seterusnya. Proses serupa juga
terjadi di Mesir, setelah kematian Nasser 1970, penerusnya Anwar Sadat
mengatakan bahwa mereka tidak punya urusan apapun dengan omong
kosong bernama sosialisme, dan kita harus kembali pada kapitalisme, serta
bersekutu dengan Amerika Serikat dan kawan-kawannya.
Cina berpaling ke jalan yang berbeda setelah kematian Mao di 1976 dan
bergerak ke pola baru globalisasi, namun dengan pengkhususan bagi
kebutuhan mereka. Tidak hanya kekhususan mereka dengan Partai
Komunis Cina yang memelihara kekuasaan di seluruh Cina, tapi juga
kekhususan sosial-ekonomi yang membedakan mereka dengan India.
Perbedaan terbesar antara Cina dan India adalah Cina telah melalui
sebuah revolusi radikal, sementara India belum.
Jadi, kita hidup dengan pola beragam. Keruntuhan ketiga sistem tersebut,
yang disebut Demokrasi-Sosial di Barat, sistem Soviet, dan sistem Bandung,
membuka jalur bagi kapitalisme imperialis untuk semakin menyerang dan
mendesak pola-pola baru globalisasi.
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Apa saja karakteristik dari
pola-pola baru globalisasi ini?
AMIN: Serangan yang terus meningkat dari kapitalisme imperialis tidak
hanya terkait dengan kekalahan sosialis atau komunis atau nasionalispopulis. Serangan ini juga terkait dengan perubahan-perubahan negara
kapitalis-imperialis di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.
Kata kunci di sini adalah Kapitalisme Monopoli Global. Kapitalisme
monopoli, sebagai sebuah kekuatan sosial, bukanlah hal baru. Ia bergerak
dalam 2 tahap.
1.

Tahap pertama monopoli kapital berlangsung sejak akhir
abad-19 hingga Perang Dunia ke-II, sebuah periode panjang,
lebih dari separuh abad. Monopoli kapital ini dianalisis
oleh sosialis-demokrat seperti John. A. Hobson dan Rudolf
Hilferding. Sepanjang periode tersebut, monopoli kapital
bersifat nasional. Ada imperialisme Inggris, imperialisme
AS, imperialisme Jerman, imperialisme Jepang, dan
imperialisme Perancis. Sebagaimana naskah Lenin dalam
studinya mengenai imperialisme pada 1916, kekuatan para
imperialis tidak hanya menaklukkan dan menundukkan
wilayah pinggiran, tapi mereka juga saling berkelahi.
Pertentangan mereka berujung ke Perang Dunia. Semua
revolusi sosialis era itu terjadi di wilayah pinggiran sistem
imperialis global: dimulai di semi-periferi dengan jaringan
imperial terlemah, Rusia, hingga ke pinggiran sesungguhnya
di Vietnam dan Kuba. Tidak ada revolusi di Barat. Tidak ada
revolusi sosialis dalam agenda Amerika Serikat, Eropa Barat,
maupun Jepang.

2.

Setelah Perang Dunia ke II, secara bertahap dan segera di
pertengahan 1970, monopoli kapital di Barat bergerak ke
tahap baru yang saya sebut sebagai monopoli kapital umum.
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Monopoli kapital cukup berhasil menundukkan semua
bentuk produksi sosial ke posisi sub-kontraktor. Ini berarti
nilai yang diproduksi melalui aktivitas manusia umumnya
diserap oleh monopoli kapital berbentuk rente imperialis.
Dalam globalisasi baru ini, negara-negara kita dijadikan
sub-kontraktor imperialisme. Ini terlihat jelas terjadi di
India, contohnya kota Bengaluru. Kota ini telah berkembang
menjadi daerah paling menjanjikan sebagai sub-kontraktor
monopoli kapital, bukan hanya untuk Inggris dan Amerika
Serikat, tetapi juga Eropa dan Jepang.
Penting untuk memperjelas bahwa mesin negara tidak larut di era
globalisasi ini. Kenyataannya justru monopoli kapital, bahkan di negaranegara imperialis sekalipun, membutuhkan mesin negara. Negara telah
dijinakkan untuk melayani kepentingan eksklusif para imperialis. Kalian
bisa lihat bagaimana Donald Trump menggunakan kepengurusan negara
Amerika Serikat, dan kalian juga bisa melihatnya di negara konsensus
nasional semacam Inggris, Perancis, dan Jerman. Jadi, menyatakan bahwa
kuasa pasar menggantikan kuasa negara adalah omong kosong. Negara
dengan aparatus militer dan kepolisian adalah elemen esensial dalam
proses globalisasi.

Apa yang menjadi tantangan
akibat globalisasi ini bagi negara-negara
di Selatan?
AMIN: Tantangan kita sekarang adalah mencari dan memperjuangkan
alternatif globalisasi. Kita harus keluar dari pola globalisasi. Globalisasi
harus dibatasi. Awalnya adalah globalisasi kolonial bagi India dan bangsabangsa lainnya. Setelah kemenangan kita, kemenangan masyarakat India
bersama kemenangan masyarakat Cina dan lainnya, kita masuk dalam
globalisasi ternegosiasi. Sekarang kita kembali ke globalisasi liberal, yang
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“ Tantangan kita saat ini
adalah untuk menolak pola
globalisasi, tidak menerima
ilusi globalisasi.”
secara sepihak diputuskan oleh negara-negara G7 (Grup 7), yakni Amerika
Serikat, Kanada, Britania Raya, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Tantangan kita saat ini adalah untuk menolak pola globalisasi, tidak
menerima ilusi globalisasi. Bagi negara-negara Afrika, globalisasi berarti
penjarahan sumber daya alam nasional seperti minyak, gas, mineral, serta
lahan-lahan subur. Bagi India, sebagaimana banyak negara lainnya di
Amerika Latin dan Asia Selatan, bisa berarti bentuk yang lain. Langkah ini
termasuk mengambil keuntungan lewat tenaga kerja murah, menghisap
nilai lebih yang diciptakan di negara kita melalui ekstraksi monopoli
melalui sistem imperialis. Inilah tantangan kita sekarang.

John Bellamy Foster dari Monthly
Review menulis bahwa ada dua pilihan
di hadapan kita: sosialisme atau
pemusnahan, seiring kapitalisme sudah
mencapai titik punahnya. Anda juga
pernah menulis bahwa kapitalisme telah
usang. Apakah Anda mengatakan bahwa
akhir dari kapitalisme sudah hampir
tiba? Apa yang menjadikan kapitalisme
sistem sosial yang usang?
AMIN: Kapitalisme tengah mengalami krisis struktural. Di pertengahan
70-an, tingkat pertumbuhan pusat-pusat perkembangan kapitalisme di
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Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang jatuh hingga separuh capaian mereka
dalam 30 tahun sebelumnya. Setelah itu, mereka tidak pernah pulih
sepenuhnya. Ini berarti bahwa krisis terus berlanjut dan bahkan semakin
parah dari tahun ke tahun. Dan pernyataan bahwa kita akan keluar dari
krisis karena pertumbuhan di Jerman dan lainnya bergerak dari 1,2% ke
1,3% adalah sebuah lelucon.
Ini adalah krisis sistemik. Ini bukan krisis-U. Ini krisis-L.
Krisis-U: tipe krisis kapitalis normal.
Merujuk pada fakta bahwa pola operasi
yang menggiring ke menuju resesi dapat
membawa pertumbuhan dengan perubahan
struktural berskala minor. Grafis krisis ini
terlihat seperti huruf U: menurun kemudian
pertumbuhan akan muncul kembali.
Krisis-L: Krisis-L berarti sistem tidak bisa
keluar dari resesi. Tidak ada grafik yang naik
sejak penurunan. Satu-satunya cara keluar
adalah dengan mengubah sistem. Perubahan
struktural minor tidak akan cukup. Kita
telah mencapai titik keterpurukan dalam
kapitalisme.
Kemerosotan adalah periode yang sangat berbahaya. Kapitalisme tidak
akan menunggu dengan tenang menuju kematiannya. Kapitalisme akan
bertindak jauh lebih barbar lagi untuk mempertahankan posisinya, untuk
mempertahankan supremasi imperialis negara-negara pusat. Itulah
akar permasalahannya. Saya tidak tahu apa yang mereka maksud saat
menyatakan, “Bahaya perang jauh lebih besar dari masa sebelumnya”.
Perang dimulai pada 1991, sesaat setelah keruntuhan Uni Soviet. Tembakan
pertama adalah Perang Irak pada 1991. Keruntuhan Yugoslavia dari
1991 ke 2001 membawa perang ini ke Eropa. Sekarang, bagi saya, sistem
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“Kemerosotan adalah periode
yang sangat berbahaya.
Kapitalisme tidak akan
menunggu dengan tenang
menuju kematiannya.”
Eropa sendiri mulai meletup. Kondisi ini bisa dilihat tidak hanya dari
hasil negatif kebijakan pengiritan. Kebijakan-kebijakan ini negatif
bagi masyarakat, juga bagi kapitalisme, karena tidak dapat membawa
pertumbuhan balik, yakni pertumbuhan imperialis. Kebijakan pengiritan
tidak bisa membawa balik pertumbuhan ini. Respons politik atas
kebijakan-kebijakan tersebut, baik dari proses Brexit, atau rezim pengiritan
Spanyol, atau pemerintahan chauvinis ultra-reaksioner Eropa Timur, tidak
mampu merespon tantangan sesungguhnya dari sistem ini. Kita tidak dapat
mendiskusikan pencegahan perang. Perang dan kekacauan sudah tersurat
dalam logika sistem yang sedang membusuk.

Dalam esai Anda, “The Return of
Fascism in Contemporary Capitalism
(Kembalinya Fasisme dalam Kapitalisme
Kontemporer)” (Monthly Review,
September 2014), Anda berargumen
bahwa krisis kapitalisme kontemporer
menciptakan kondisi subur kembalinya
fasisme ke masa kini. Ini tampak lewat
kebangkitan berbagai kekuatan sayap
kanan di berbagai belahan dunia. Apakah
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Anda mengarah pada pengulangan dari
fasisme klasik?
AMIN: Sistem bernama globalisasi neoliberal ini tidak dapat
berkelanjutan. Sistem ini menghasilkan banyak perlawanan di Selatan,
termasuk di Cina. Globalisasi menciptakan masalah yang begitu besar bagi
Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Karenanya, globalisasi ini tidak tahan
lama. Karena ia tidak awet, sistem ini melirik fasisme sebagai respons dari
kelemahannya yang semakin menganga. Inilah mengapa fasisme muncul
kembali di Barat.
Barat mengekspor fasisme ke negara-negara kita. Terorisme atas nama
Islam adalah bentuk fasisme lokal. Dan hari ini, di India terjadi reaksi
golongan mayoritarian kaum Hindu. Itu juga bentuk fasisme. India
dulunya adalah negara demokratis. Meskipun India adalah negara dimana
Hinduisme dianut oleh mayoritas penduduk, mereka yang tidak menganut
Hindu juga diterima secara setara. Rezim di India saat ini adalah bentuk
dari semi-fasis atau fasisme-halus. Namun, ia tidak halus untuk semua
orang. Fasisme ini bisa jadi sangat keras terhadap sekelompok orang. Kita
punya situasi yang sama di negara-negara Islam, dimulai dari Pakistan, ke
Irak, Suria, Mesir, Algeria, Morocco, dan lainnya. Bentuk-bentuk fasisme
lokal ini telah merasuki banyak negara lain.

“Globalisasi ini tidak
tahan lama. Karena
ia tidak awet, sistem
ini melirik fasisme
sebagai respons dari
kelemahannya yang
semakin menganga.
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Fasisme tidak sama dengan
rezim aparat otoritarian yang
menolak ketidakpastian
dari demokrasi parlementer
elektoral. Fasisme adalah
respon politik khusus
terhadap tantangan yang
dihadapi oleh manajemen
dari masyarakat kapitalis
dalam situasi tertentu.
Samir Amin, ‘The Return of Fascism in
Contemporary Capitalism’, Monthly
Review, 2014.
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Anda telah banyak menulis tentang
kebangkitan Islam politis, baik ideologi
maupun wataknya. Meskipun para
Islamis seringkali melemparkan retorika
melawan budaya Barat, Anda pernah
menganalisis bahwa kekuatan Muslim
politis ini bersekutu dekat dengan
kekuatan imperialis. Bagaimana Anda
menjelaskan lanskap politik Arab
kontemporer?
AMIN: Amerika Serikat dikejutkan oleh kebangkitan gerakan antipemerintah di Tunisia dan Mesir. Pemerintah AS tidak dapat menerima
hal ini. CIA berpikir bahwa Presiden Tunisia, Zine el-Abidine Ben Ali, dan
Presiden Mesir, Hosni Mubarak cukup kuat, layaknya kekuatan kepolisian
mereka. Perancis juga mempercayai hal ini. Gerakan gigantik, pula
semrawut di Tunisia dan Mesir ini kekurangan strategi, yang akhirnya
membiarkan mereka disusupi struktur-struktur lama hingga akhirnya
terkebiri. Namun kemudian, sesaat setelah dua ledakan besar tersebut,
pengurus negara-negara Barat memahami gerakan serupa juga bisa terjadi
di negara-negara Arab lain dengan alasan serupa. Mereka memutuskan
untuk menghalangi “revolusi” terjadi dengan mengorganisir “Revolusi
Warna (Colour Revolution)”, revolusi yang tampak sangat populis namun
sebenarnya disetir kekuatan imperialis. Mereka memilih gerakan Islam
reaksioner sebagai instrumen, dibiayai dan dikontrol oleh sekutu di
negara-negara Teluk. Strategi Barat ini berhasil di Libya, tapi gagal di
Suriah.
Di Libya, tidak ada protes massa “populer” melawan rezim. Mereka
yang memulai gerakan di sana adalah kelompok kecil Islam bersenjata
yang tiba-tiba diserang oleh militer dan polisi, dan esok harinya,
mereka menghubungi NATO, kemudian Perancis dan Inggris datang
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“Mereka memutuskan
untuk menghalangi
“revolusi ” terjadi dengan
mengorganisir “Revolusi
Warna (Colour Revolution)”,
revolusi yang tampak sangat
populis namun sebenarnya
disetir kekuatan imperialis.”
menyelamatkan mereka! Setelah itu, NATO merespon dan bergerak masuk.
Akhirnya, kekuatan Barat mencapai tujuan mereka, yakni menghancurkan
Libya. Hari ini Libya lebih buruk kondisinya ketimbang dahulu. Namun
itulah target mereka. Kondisi Libya hari ini tidaklah mengejutkan.
Targetnya memang untuk menghancurkan Libya.
Hal yang sama juga terjadi di Suriah. Di Suriah, terjadi gerakan sipil
demokratis populer menentang rezim, karena rezim saat itu bergerak
menuju neoliberalisme untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun,
Barat, khususnya Amerika Serikat, tidak mau menunggu. Keesokannya,
gerakan Islamis merangsek masuk, dan dengan skenario yang sama,
menyerang militer serta polisi, kemudian mengontak Barat untuk meminta
bantuan. Namun, rezim berhasil untuk mempertahankan diri. Pembubaran
militer yang diharapkan AS tidak terjadi. Yang disebut sebagai Tentara
Pembebasan Suria hanyalah gertakan. Isinya hanyalah sekelompok kecil
orang yang mendadak direkrut oleh para Islamis. Dan kini, kekuatan
Barat, termasuk Amerika Serikat, harus menyadari bahwa mereka telah
kalah perang, namun bukan berarti Suriah menang. Namun, target untuk
menghancurkan Suriah, melalui intervensi dan perang sipil, telah gagal.
Kekuatan imperialis tidak berhasil menghancurkan kesatuan atau potensi
penyatuan negara tersebut. Itulah yang mereka inginkan, tentu dengan
persetujuan Israel: untuk mengulangi Yugoslavia, dan mereka gagal.
Di Mesir, Amerika Serikat didukung oleh Eropa sebagai pengikut, memilih
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Persaudaraan Muslim (Muslim Brotherhood) sebagai alternatif. Mulanya,
pada 25 Januari 2011, Persaudaraan Muslim ada di barisan Mubarak untuk
melawan pergerakan. Satu minggu kemudian, mereka berganti posisi dan
bergabung dengan revolusi. Itu perintah Washington. Di sisi lain kaum
kiri radikal dikejutkan dengan gerakan populer, dan tanpa persiapan,
anak-anak muda terbelah ke banyak organisasi yang menghasilkan banyak
ilusi dan kekurangan kapasitas analisis dan strategi. Gerakan ini berakhir
dengan apa yang diinginkan Amerika Serikat: pemilu. Dalam pemilu
tersebut, Hamdeen Sabahi, didukung oleh gerakan kiri, mendapat jumlah
suara yang sama dengan kandidat Persaudaraan Muslim, Mohammed
Morsi. Jumlah sekitar 5 juta suara. Kedutaan besar Amerika Serikat lah,
bukan komisi pemilihan umum Mesir, yang mendeklarasikan kemenangan
Morsi!
Kesalahan yang dilakukan oleh Persaudaraan Muslim adalah menganggap
bahwa mereka telah mencapai final, kemenangan total, serta bisa
menjalankan kekuasaan sendirian. Lantas, mereka terlibat konflik dengan
semua pihak, termasuk militer. Jika mereka bisa sedikit lebih pintar dan
mencapai persetujuan dengan militer, mereka akan tetap memerintah
dan berbagi kekuasaan dengan militer. Mereka menginginkan seluruh
kekuasaan untuk mereka sendiri, dan menggunakannya dengan cara yang
sangat bodoh dan buruk. Perilaku ini membuat banyak pihak membenci
mereka, hanya berselang beberapa minggu dari kemenangan tersebut.
Situasi itu mengantarkan pada peristiwa pada 30 Juni 2013. Tiga puluh
juta orang berdemonstrasi di segala penjuru Mesir untuk menentang
Persaudaraan Muslim. Saat itu, kedubes AS meminta pemimpin militer
untuk mendukung Persaudaraan Muslim, alih-alih mendengarkan massa.
Militer Mesir tidak menggubris perintah ini dan memutuskan untuk
menangkap Morsi dan membubarkan parlemen—badan yang tidak dipilih
melalui pemilu melainkan lewat jalur eksklusif bentukan Persaudaraan
Muslim. Namun rezim yang baru, yakni rezim militer, melanjutkan
kebijakan neoliberal yang sama seperti Mubarak dan Morsi.
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Belakangan ini Cina telah mencapai
pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Meskipun masih negara komunis, capaian
ekonomi mereka secara umum berasal
dari kebijakan mereka yang ramahpasar sejak 1978. Apa pandangan Anda
mengenai model perkembangan ekonomi
Cina?
AMIN: Kita harus mulai dari Revolusi Cina. Di Cina, terjadi apa yang kita
sebut sebagai revolusi besar. Ada 3 revolusi besar dalam sejarah modern:
Revolusi Perancis (1789), Revolusi Rusia (1917), dan Revolusi Cina (1949).
Sebenarnya, juga ada revolusi di Kuba dan Vietnam, tapi mari ambil 3
revolusi yang terbesar. Sebuah revolusi besar melihat jauh ke depan,
melampaui agenda dari apa yang dimungkinkan dalam waktu singkat.
1.

Revolusi Perancis. Slogan revolusi Perancis
pada 1789 adalah kemerdekaan, kesetaraan,
dan persaudaraan. Revolusi Amerika pada 1776
tidak menggambarkan target-target ini. Kata
‘demokrasi’ tidak muncul dalam Undang-Undang
Dasar Amerika Serikat (1789). Para penyusunnya
menganggap demokrasi berbahaya. Sistem
yang ada diciptakan untuk menghindari bahaya
ini. Sistem tersebut tidak mengubah relasi
produksinya. Perbudakan tetap menjadi bagian
penting dari sistem tersebut. George Washington
sendiri adalah seorang pemilik budak! Revolusi
Perancis mencoba menghubungkan nilainilai yang saling bertolak belakang antara
kemerdekaan dan kesetaraan. Di Amerika
Serikat, dua nilai tersebut adalah kemerdekaan
dan kompetisi, sebuah kemerdekaan di bawah
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ketidaksetaraan. Peran Revolusi Haiti menjadi
sangat penting dalam proses di akhir abad 18 ini.
2.

Revolusi Rusia pada 1917 menawarkan slogan
proletar seluruh dunia, bersatulah. Seperti yang
dikatakan Lenin, ‘revolusi dimulai dari rantai
terlemah, namun seharusnya menyebar dengan
cepat’—yakni, dalam waktu historis yang singkat.
Dia berharap revolusi dapat terjadi di Jerman.
Sejarah membuktikan bahwa Lenin keliru.
Revolusi mungkin saja terjadi, tapi tidak terjadi.
Internasionalisme bukanlah agenda dari sejarah
sesungguhnya.

3.

Revolusi Cina pada 1949 menciptakan slogan
orang-orang tertindas, bersatulah, yang berarti
internasionalisme di tingkat global, termasuk
bangsa-bangsa tani di Selatan. Ini memperluas
internasionalisme. Ini juga bukan agenda yang
dapat segera dicapai. Bandung 1955, sebagai
gema dari Revolusi Cina, sangatlah culun.
Konferensi itu tidak menghasilkan banyak
hal. Prosesnya diselewengkan oleh kekuatan
nasionalistik, dan sebagian besar masih berada
dalam kerangka proyek borjuasi nasional.

Tepatnya, karena revolusi-revolusi besar melampaui waktu mereka,
mereka diikuti oleh Thermidor (Konvensi/Reaksi Thermidor) dan restorasi.
Thermidor bukanlah restorasi; ia adalah suatu langkah mundur untuk
mempertahankan target jangka panjang, tapi berhasil mencapai targetnya
tepat waktu dengan konsesi tertentu. Kapankah Thermidor di Uni Soviet?
Mungkin di tahun 1924 dengan Kebijakan Ekonomi Baru mereka. Komunis
Cina mengatakan bahwa itu terjadi saat Nikita Khrushchev mengambil
alih kekuasaan pada 1953. Ada sejumlah argumen bermutu soal ini, tapi
beberapa pihak lain mengatakan bahwa Thermidor terjadi di Soviet saat
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Leonid Brezhnev memimpin di 1964. Bagaimanapun, restorasi kapitalisme
tidak datang sampai masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin pada
1980. Pada masa itu, target sosialisme telah terabaikan. Thermidor adalah
langkah mundur dan restorasi adalah pengabaian.
Di Cina, Thermidor hadir sejak awal–yakni sejak 1950. Ketika Mao Zedong
ditanya, “Apakah Cina negara sosialis?” dia menjawab, “Bukan, Cina adalah
Republik Kerakyatan” dan membangun sosialisme adalah jalan yang
panjang. Mao menggunakan ungkapan Cina bahwa butuh “seribu tahun”
untuk membangun sosialisme. Maka, Thermidor sudah terjadi di Cina sejak
awal (revolusi). Ada dua upaya untuk bisa melampaui Thermidor. Pertama,
adalah Lompatan Jauh ke Depan dari 1958 hingga 1962. Kemudian,
Thermidor kedua terjadi pada masa Deng Xiaoping dari 1978 hingga 1989.
Kita masih belum mengalami restorasi sampai sekarang. Hal ini bukan
semata karena Partai Komunis telah memonopoli kekuasaan politik.
Kondisi ini terjadi karena sejumlah aspek dasar dari pencapaian proses
revolusi Cina berhasil dipertahankan. Dan hal ini sangatlah mendasar.
Saya merujuk secara spesifik pada kepemilikan lahan oleh negara dan
penggunaannya oleh banyak keluarga untuk mengembalikan agrikultur
seiring dengan pembangunan sistem industri modern. Cina mengikuti
strategi ‘dua kaki’ globalisasi:
Kaki 1 — penolakan terhadap imperialisme geopolitik
Kaki 2 — penerimaan terhadap neoliberalisme ekonomi
Proyek Cina tidak menolak berpartisipasi dalam globalisasi, suatu proses
sosial yang didominasi kekuatan kapitalis dan imperialis. Inilah kaki
keduanya. Namun, Cina di sini bahkan tidak mengadopsi parameter
globalisasi sepenuhnya. Cina menyelami globalisasi perdagangan,
globalisasi investasi, tapi melalui kontrol negara, setidaknya sampai
batas tertentu yang efektif. Sebagai tambahan, Cina tidak beroperasi di
dalam globalisasi, layaknya negara-negara yang menerima prasyarat
berupa perdagangan bebas, investasi bebas, dan pasar finansial global.
Cina tidak masuk ke dalam pasar finansial global. Cina mempertahankan
sistem keuangan mandirinya, yang dioperasikan oleh negara, baik secara
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formal maupun substansial. Kapitalisme negara terjadi di sini. Globalisasi
berkonflik dengan strategi ‘dua kaki’ Cina. Globalisasi imperialis dan
Cina bukanlah strategi yang saling melengkapi. Keduanya justru saling
berkonflik.
Saya menimbang bahwa Cina bukanlah negara sosialis, juga bukan negara
kapitalis. Cina penuh dengan kecenderungan-kecenderungan yang saling
bertolak belakang. Apakah Cina bergeser ke arah sosialis atau kapitalis?
Mayoritas reformasi yang pernah diperkenalkan, terutama setelah Deng
Xiaoping, lebih ke kanan, menciptakan dan memperluas ruang gerak untuk
mode produksi kapitalistik dan dilakukan demi kebangkitan kelas borjuis.
Namun sejauh ini, dinamika lain—yang menunjukkan strategi ‘dua kaki’
tersebut—terus dipertahankan, dan kebijakan ini bertentangan yang logika
kapitalisme. Begitulah saya melihat Cina hari ini.

“Karena revolusi-revolusi besar
melampaui waktu mereka, mereka
diikuti oleh Thermidor (Konvensi/
Reaksi Thermidor) dan restorasi.
Thermidor bukanlah restorasi;
ia adalah suatu langkah mundur
untuk mempertahankan target
jangka panjang, tapi berhasil
mencapai targetnya tepat waktu
dengan konsesi tertentu.”
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DE-LINKING
Salah satu fenomena terpenting dan
paling menggelisahkan dari globalisasi
neoliberal adalah meningkatnya
ketimpangan. Ekonom seperti
Thomas Piketty dan lainnya telah
mendokumentasikannya secara empirik.
Piketty mengatakan bahwa pajak
kekayaan universal dan pajak progresif
adalah mekanisme untuk memeriksa
ketimpangan ini. Menurut Anda, apakah
ini solusi yang mungkin dilakukan di
bawah kapitalisme?
AMIN: Data-data ini tepat, atau setidaknya yang terbaik yang bisa
kita temukan. Ketimpangan telah bertumbuh sangat cepat dalam 50
tahun terakhir. Namun, analisis dari para pemberi data-data ini masih
sangatlah lemah. Fakta bahwa ketimpangan bertumbuh dimana-mana
butuh diperjelas. Apakah ada alasan unik tentang hal ini? Apakah pola
meningkatnya ketimpangan sama saja di semua negara? Jika tidak, jika ada
pola ketimpangan yang berbeda, mengapa demikian?
Laporan-laporan mengenai ketimpangan ini tidak memiliki perbedaan
yang krusial antara (a) peningkatan ketimpangan yang disertai
pertumbuhan pendapatan bagi seluruh populasi, dan (b) peningkatan
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ketimpangan yang disertai pemiskinan bagi mayoritas populasi.
Membandingkan Cina dan India menjadi sangat signifikan. Di Cina,
pertumbuhan pendapatan adalah realita bagi seluruh populasinya, bahkan
pertumbuhan itu bisa jauh lebih tinggi lagi bagi sekelompok orang. Maka di
Cina, peningkatan ketimpangan disertai dengan berkurangnya kemiskinan.
Ini tidak terjadi di India dan Brazil dan hampir di semua negara di Selatan.
Di negara-negara ini, pertumbuhan—dan bahkan di beberapa kasus,
pertumbuhan signifikan—hanya menguntungkan bagi kelompok kecil dari
populasi (dari 1% di sejumlah kasus seperti di Guinea Khatulistiwa hingga
20% di kasus lain seperti di India). Pertumbuhan ini tidak menguntungkan
sebagian besar dari populasi, yang tentu saja telah dimiskinkan. Sejumlah
indikator bahkan tidak cukup untuk menunjukkan perbedaan antara
dua skenario tadi. Koefisien Gini adalah salah satu indikator yang tidak
komprehensif. Cina dan India bisa saja memiliki koefisien Gini serupa,
tapi makna sosial dari fenomena yang seakan tampak sama—yakni
meningkatnya ketimpangan—sangatlah berbeda.
Rekomendasi kebijakan dari mereka yang para penulis laporan mengenai
ketimpangan sangatlah terbatas dan malu-malu, bahkan naif. Pajak
progresif tentu saja baik di berbagai kasus, tapi pajak progresif memiliki
dampak yang terbatas selama ia tidak diikuti dengan perubahan
kebijakan ekonomi yang lebih luas. Pajak progresif yang dibarengi dengan
melanjutkan kebijakan liberal yang mempersilahkan monopoli kapital
untuk beroperasi dengan bebas hanya akan memberikan dampak yang
sangat kecil. Belum lagi, desakan untuk pajak progresif akan dianggap
“mustahil” bagi kelas dominan dan karenanya akan ditolak oleh kelas
penguasa, yang melayani monopoli kapital. Hal yang sama bisa dikatakan
mengenai penetapan upah minimum. Hal ini bagus, tentu saja, tapi akan
menjadi dampak kecil selama kebijakan ekonomi liberal terus didorong.
Upah, sekalinya naik, akan berdampak pada inflasi, dan karenanya
mengurangi manfaat upah itu sendiri. Itulah argumen yang dibuat oleh
liberal yang menolak gagasan mengenai penerapan upah minimum melalui
legislasi.
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Lebih banyak akses pendidikan dan kesehatan yang setara harusnya
menjadi target dari tantangan utama sistem. Namun, hal ini mensyaratkan
penambahan pengeluaran anggaran publik, dan liberalisme tidak bisa
terima penambahan semacam ini! Lebih jauh lagi, untuk menawarkan
“pekerjaan yang lebih baik” hanyalah istilah yang kopong, jika tidak
didukung dengan kebijakan sistematis terkait industrialisasi dan
modernisasi agrikultur. Cina berusaha untuk melakukan ini, namun India
tidak.
Para liberal ngotot mengurangi utang publik. Namun, alasan
bertambahnya utang publik perlu diperjelas. Kebijakan mana yang
membuat hutang publik melonjak? Penambahan ini pada dasarnya adalah
hasil yang tak bisa dihindari dari kebijakan liberal. Utang publik justru
diidam-idamkan oleh monopoli kapital, karena dapat menawarkan peluang
modal berlebih untuk investasi keuangan.
Piketty dan penulis ketimpangan sosial adalah ekonom liberal. Ini berarti
mereka tidak mengangkat dua isu, yang bagi saya paling menentukan:
1.

Mereka percaya akan kebaikan pasar bebas terbuka yang
diregulasi seminimal mungkin oleh negara.

2.

Mereka percaya bahwa tidak ada alternatif bagi pola
globalisasi terbuka yang membiarkan kapital bebas
bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Ini, bagi
mereka, adalah prakondisi untuk perkembangan global.
Mereka percaya bahwa negara-negara pada saatnya nanti
bisa mengejar negara-negara maju sebagai hasil dari
globalisasi ini. Pada cendikia ini adalah ‘reformis’ terbaik
seperti Joseph Stiglitz, eks-Kepala Ekonom Bank Dunia.

Lima abad sejarah perjalanan dan pengembangan timpang kapitalisme ini
seharusnya mendorong mereka untuk mempertanyakan hipotesis mereka.
Atau setidaknya, membantu kita untuk melakukannya.
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Apa saran yang Anda tawarkan untuk
memeriksa peningkatan ketimpangan
yang menggelisahkan ini?
AMIN: Liberalisme mengutuk berbagai upaya untuk memformulasikan
kebijakan realistis untuk mencapai perkembangan yang otentik. Yang
saya maksud sebagai perkembangan otentik adalah perkembangan yang
menguntungkan bagi semua orang. Kebijakan-kebijakan alternatif dalam
kerangka berpikir liberal hanya akan berujung dangkal. Masyarakat
manapun yang menginginkan ‘kebangkitan’ tidak bisa menghindari dari
isu-isu dasar, seperti:
1.

2.
3.

Bagaimana cara memasuki proses panjang untuk membangun
sistem industrial yang modern dan terintegrasi yang berpusat pada
kebutuhan populer dalam negeri.
Bagaimana memodernisasi agrikultur dan menjamin kedaulatan
pangan.
Bagaimana merencanakan kesinambungan antara industri dengan
agrikultur melalui kebijakan yang tidak liberal?

Tiga poin ini berarti jalan bertahap menuju sosialisme.
Kebijakan semacam itu berarti dua hal:
1. Meregulasi pasar.
2. Mengontrol globalisasi, yang berarti memperjuangkan pola
globalisasi lain yang sebisa mungkin mengurangi efek negatif dari
hegemoni global.
Hanya kebijakan seperti itu yang bisa mengondisikan pemberantasan
kemiskinan dan akhirnya mengurangi ketimpangan. Cina telah mencapai
separuh jalan dalam hal ini, sementara negara lain di Selatan belum.
Di tengah absennya kritik radikal terhadap liberalisme, pembicaraan
mengenai kemiskinan dan ketimpangan hanya akan jadi retorika dan
angan-angan yang naif.
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Bagaimana kita keluar dari krisis
globalisasi neoliberal adalah sebuah
pertanyaan genting. Anda mengusulkan
untuk de-link/diskoneksi dari globalisasi
sebagai bangunan dasar dan agenda
bagi tiap kebijakan ekonomi alternatif.
Bagaimana kita bisa lepas dari pusaran
globalisasi? Jika kita berani melakukan
diskoneksi, kapital akan kabur dari
ekonomi kita. Bagaimana caranya kita
menghadapi ancaman ini? Apa saran
praktikal Anda bagi negara yang ingin
lepas dari neoliberalisme?
De-link/diskoneksi adalah slogan. Saya menggunakannya sebagai slogan.
Masalah utama dari de-link selalu relatif. Kita tidak bisa terlepas
sepenuhnya. Namun, negara raksasa semacam Cina, India, dan beberapa
lainnya bisa terlepas dalam skala besar, misalnya hingga 50% hingga
70% perekonomian mereka. Uni Soviet dan Cina dibawah Mao melepas
sekitar 80-90% aktivitas ekonomi mereka. Namun tidak melakukannya
100%. Mereka masih melakukan perdagangan dengan negara-negara
Barat dan negara lain. Melepas bukan berarti Anda melupakan dunia lalu
pindah ke Bulan. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Tidak akan rasional
untuk dilakukan. Diskoneksi hanya berarti memaksa imperialisme untuk
menerima syarat-syarat yang Anda, seluruhnya atau sebagian. Ketika Bank
Dunia bicara tentang penyesuaian struktural, cara pandang mereka selalu
hanya satu arah. Bank Dunia yang menentukan kebijakan itu. Melepas
berarti mengarahkan kebijakan milik kita sendiri.
Dalam contoh kasus India, misalnya, mereka selalu menyesuaikan diri
seturut dengan permintaan Amerika Serikat. Namun India bisa memilih
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De-linking bukan
berarti autarki
melainkan
penolakan untuk
tunduk pada
logika dominan
dari sistem
kapitalis dunia.
Samir Amin, Beyond US
Hegemony, 2006.

untuk tidak menyesuaikan diri di hadapan
imperialisme. Ini terjadi di masa Nehru. Ini
bukan hal yang diupayakan pemerintah Modi
di India sekarang. Maka, kita harus kembali
mempertimbangkan diskoneksi. Kita bisa
melakukannya. Kita memiliki ruangnya.
Memang, beberapa negara kecil seperti di Afrika
atau Amerika Tengah atau di sejumlah wilayah
di Asia akan lebih sulit untuk bisa terlepas dari
yang lain. Namun, jika kita bisa menciptakan
ulang atmosfer dari Gerakan Non-Blok, jika kita
bisa membangun kembali solidaritas politik
antara negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika
Latin, maka kita bukanlah lagi minoritas. Kita
merepresentasikan 85% penduduk dunia. Dan
kita akan merepresentasikan lebih dari 85%
dalam 10 tahun ke depan. Kita ini tidak lemah.
Kita bisa mencoba melepas dan bisa berhasil
melepas dengan ragam tingkatan sesuai dengan
kapasitas kita dan sesuai dengan blok politik
alternatif kita, yang bisa menggantikan blok
pusat imperialis yang mengontrol negara-negara
kita hari ini.

Banyak orang
memandang bahwa
kolonialisme, kemudian
globalisasi, lalu integrasi
ekonomi pinggir ‘dunia
ketiga’ dengan pasar
dunia telah membantu
membawa modernitas
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ke masyarakatnya. Mantan Perdana
Menteri India, Manmohan Singh,
berterimakasih pada Inggris karena
telah memperkenalkan jalur kereta
api ke India. Apa jalur alternatif bagi
modernitas yang Anda bayangkan?
Bisakah masyarakat menjadi modern
tanpa harus melalui tahap perkembangan
kapitalistik? Apakah diskoneksi berarti
kembali ke jaman purba?
AMIN: Ketika Manmohan Singh berterimakasih pada Inggris karena telah
memperkenalkan jalur kereta api, ia sedang membicarakan sebagian kecil
dari seluruh kenyataannya. Inggris membangun rel kereta api dengan
tenaga kerja India, tapi mereka secara bersamaan juga menghancurkan
industri India, yang saat itu lebih maju dibanding Inggris. Di saat
Inggris menghancurkan industri India, mereka memindahkan kekuatan
ekonomi kepada para pemegang kekuatan politik. Para Zamindar (tuan
tanah) bukanlah para pemilik lahan sebelum Inggris tiba. Mereka hanya
mengumpulkan tagihan dan iuran dari berbagai wilayah di pemukiman
petani. Dengan kekuasaan Inggris, para Zamindar menjadi pemilik lahan
baru. Inilah proses pembentukan kelas pemilik lahan terbentuk di Bengal
di bagian timur, Punjab di bagian timur laut dan di barat serta utara
India. Inggris merancang perebutan lahan tersebut. Manmohan Singh
harusnya ingat bahwa Inggris bukan hanya memperkenalkan jalur kereta
api, tapi juga kekejaman, penghancuran, dan penindasan dengan berbagai
bentuknya.
Kondisi ini mengharuskan kaum Kiri untuk berani. [...] Ini persoalan
kehidupan dan perjuangan. Kita tidak bisa berhenti.
Modernitas seperti apa yang sedang kita bicarakan—modernitas
kapitalis atau sosialis? Kita tidak bisa membicarakan modernitas secara
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umum. Kita tidak bisa mengatakan bahwa
integrasi global membawa modernitas. Ya
mungkin telepon genggam ke India, tapi juga
membawa pemiskinan bagi 80% warga India.
Ini bukan jumlah yang kecil. Maka, kita harus
mengkualifikasi modernitas seperti apa yang kita
bicarakan.
Apa yang kita inginkan? Tentu saja kita
menginginkan modernitas. Kita harus
memahami bahwa diskoneksi bukanlah jalan
untuk kembali ke India kuno, ke India prakolonial, atau kolonial. Pelepasan justru untuk
membawa pola-pola modernitas baru ke India
dan tempat-tempat lain.

Apa prospek dan
tantangan bagi gerakan
Kiri di skenario politik
kontemporer ini?
AMIN: Di buku Ending the Crisis of Capitalism or
Ending Capitalism in Crisis (2010) saya melihat
bahwa kita tidak bisa keluar dari pola krisis
tanpa keluar dari sistem itu sendiri. Ini adalah
tantangan yang sangat besar. Solusinya tidak
bisa ditemukan dalam waktu beberapa tahun
saja di negara manapun, baik di Utara maupun
di Selatan. Butuh berdekade-dekade untuk
melakukannya. Namun, masa depan dimulai
hari ini. Kita tidak bisa menunggu sampai sistem
ini menggiring kita pada perang dahsyat dan
bencana ekologis, baru kita bertindak. Kita harus
bertindak sekarang.
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Hal ini mensyaratkan keberanian orang-orang kiri. Kiri, maksud
saya adalah kiri radikal yang lebih luas dari sekaligus para penerus
Internasional Ketiga, yaitu partai-partai komunis.

“Protes melawan kapitalisme
tidak bisa hanya jadi gerakan
protes atas konsekuensi
serangan frontal neoliberal
atas kepentingan orang
banyak.
(Gerakan ini) harus
membangun kesadaran
politik bagi banyak orang.”
Saat ini, ada banyak gerakan perlawanan di berbagai belahan dunia.
Dalam sejumlah kasus, gerakan perlawanan ini sangatlah kuat. Kelas
pekerja melakukan perlawanan yang sesungguhnya, tapi mereka masih
bersikap defensif. Mereka berusaha mempertahankan apapun yang mereka
peroleh di masa lalu, yang lambat laun terkikis oleh apa yang disebut
neoliberalisme. Itu sah-sah saja, tetapi itu tidak cukup.
Hanya strategi defensif yang membiarkan sistem kekuatan monopoli
kapital untuk terus bergerak lebih dulu. Kita harus bergerak dari sikap
bertahan ke strategi positif, yakni strategi yang ofensif, dan membalikkan
relasi kuasa. Paksa musuh—sistem kuasa saat ini—untuk merespon kita
alih-alih kita yang merespon mereka. Rebut inisiatif itu sejauh mungkin
dari mereka. Saya tidak sedang arogan. Saya tak memiliki cetak biru soal
apa-apa saja yang harus dilakukan para komunis di Austria, di Cina, di
Mesir—negara saya.
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Namun kita harus mendiskusikannya dengan blak-blakan dan terbuka.
Kita harus melempar strategi, mendiskusikannya, mengujinya, dan
mengoreksinya. Ini soal kehidupan dan perjuangan. Kita tidak bisa
berhenti. Saya mau bilang, bahwa yang kita butuhkan pertama-tama
adalah keberanian!
Sekarang, perubahan bisa dimulai jika gerakan populer dapat bergeser dari
perlawanan ke upaya untuk mendorong sebuah alternatif yang agresif. Ini
bisa terjadi beberapa negara. Bahkan sudah dimulai di beberapa di Eropa,
seperti Yunani, Spanyol, dan Portugal. Di Yunani, kita telah melihat bahwa
sistem Eropa telah dikalahkan sejak awal. Orang-orang Eropa, bahkan
yang masih simpatik dengan gerakan Yunani, gagal untuk memobilisasi
opini yang cukup kuat untuk mengubah sikap Eropa. Itulah pelajarannya.
Gerakan yang berani harus dimulai, dan saya pikir akan segera dimulai
di sejumlah negara. Saya mendiskusikan ini dengan orang-orang dari La
France Insoumise (Perancis yang Kokoh), gerakan pimpinan Jean-Luc
Mélenchon. Saya tidak menawarkan cetak biru, tapi saya menegaskan
strategi yang dimulai dari renasionalisasi monopoli besar dan terutama
institusi keuangan serta perbankan. Renasionalisasi hanyalah langkah
awal. Ini adalah prakondisi untuk bisa bergerak menuju sosialisasi tata
kelola sistem perekonomian. Jika berhenti hanya di level nasionalisasi,
maka kita hanya akan menjalankan kapitalisme negara, yang tidak jauh
berbeda dari kapitalisme privat. Ini jelas sebuah tipuan bagi banyak orang.
Tetapi jika langkah ini dipahami sebagai yang pertama, nasionalisasi dapat
menjadi pembuka jalan.
Kapitalisme telah mencapai level konsentrasi ekonomi dan politik yang tak
bisa dibandingkan pada 50 tahun lalu. Sedikit, hanya puluhan ribu dari
perusahaan besar, dan sedikit perusahaan kecil—kurang dari 20 institusi
perbankan utama—menentukan arah seluruh dunia. François Morin, salah
seorang ahli finansial teratas, mengatakan bahwa kurang dari 20 firma
finansial mengontrol operasi 90% sistem finansial dan moneter global.
Jika kita menambahkan lagi sekitar 15 bank, kita bisa bergerak dari angka
90% ke angka 89%. Ini hanya sejumlah kecil bank. Ini adalah sentralisasi,
pemusatan kekuasaan. Properti tetap tersebar luas, tapi itu tidak terlalu
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penting. Poinnya adalah bagaimana properti dikontrol. Sentralisasi kuasa
atas properti semacam ini akan berujung pada kontrol atas kehidupan
politik.
Sekarang ini kita jauh dari demokrasi borjuis seperti pada abad 19 dan
pertengahan abad 20. Kita sekarang hidup di dunia dengan sistem satu
partai. Sosial-demokrat dan konservatif sekarang sama-sama sosial liberal.
Bisa saja ada dua partai yang bertarung di pemilu, namun pada dasarnya
mereka adalah partai yang sama. Artinya, kita hidup dalam sistem satu
partai. Di Amerika Serikat, Demokrat dan Republikan merupakan partai
yang sama. Ini tidak terjadi di Eropa dulu, sehingga pada saat itu, sebagian
dari kapitalisme masih bisa direformasi. Reformasi kesejahteraan sosialdemokrat setelah Perang Dunia II adalah sebuah reformasi besar. Dalam
pandangan saya, proses itu adalah reformasi progresif, meskipun mereka
terhubung secara langsung dengan upaya pemeliharaan sikap imperialis
atas negara-negara Selatan. Sekarang, hal semacam ini tidak mungkin
dilakukan. Sistem satu partai telah tiba. Reformasi sosial-demokrat telah
kehilangan legitimasinya. Hal ini juga membawa pada fasisme, neofasisme, yang sedang bangkit dimana-mana. Ini adalah salah satu alasan
mengapa kita perlu membongkar sistem ini sebelum merekonstruksinya.
Protes terhadap kapitalisme tidak cukup sekadar gerakan protes melawan
konsekuensi serangan frontal neoliberal yang menimpa rakyat. Protes
terhadap kapitalisme seharusnya dapat membangun kesadaran politik di
masyarakat. Kesadaran ini harus membawa pada penciptaan aliansi sosial
yang luas untuk menggantikan aliansi komprador yang menguasai negaranegara kita dan aliansi pro-imperialis yang menguasai negara-negara
Barat.

Dapatkah perjuangan yang terisolasi
di berbagai negara di dunia ini
menimbulkan tantangan terhadap
monopoli kapital—suatu kekuatan yang
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benar-benar bersifat internasional?
Bagaimana dengan kebutuhan akan
kerjasama internasional atau kembalinya
semangat internasionalisme di antara
massa yang tengah berjuang?
AMIN: Kita butuh kembalinya internasionalisme sebagai basis dari
ideologi masa depan, tapi kita juga harus melakukan pengorganisiran—
yakni mencoba untuk menghubungkan perjuangan-perjuangan di banyak
negara. Internasional semacam ini tidak bisa menjadi reproduksi dari
Internasionale Ketiga (Komunis Internasional). Internasional Ketiga hadir
setelah kemenangan Revolusi Oktober, dengan bantuan negara baru yang
sedang kuat-kuatnya, yaitu Uni Soviet. Sekarang kondisi kita tidak begitu.
Karenanya, kita harus membayangkan pola baru untuk menghubungkan
jaringan internasional baru.

“Kita punya kekuatan radikal,
pro-sosialis, anti-kapitalis,
dan anti-imperialis yang
potensial dan berbeda-beda dari
berbagai negara. Kita harus bisa
menyatukan mereka. Kita harus
memahami bahwa kesamaan kita
jauh lebih penting ketimbang
perbedaan di antara kita.”
Kita harus mendiskusikan perbedaan dengan terbuka, tanpa arogansi
semacam, “Saya benar, kamu salah”. Kesamaan kita sangatlah penting
dan harus menjadi landasan untuk merekonstruksi internasionalisme.
Pernyataan tersebut berlaku ke negara-negara Utara dan Selatan.
Masing-masing memiliki kondisi yang spesifik dan berbeda satu sama
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lain. Pandangan umum bisa saja mirip, tapi kondisi masing-masing yang
dihadapi berbeda. Bagaimanapun, ini adalah visi saya untuk memulai
proses tersebut (internasionalisme).
Ada ambiguitas yang tidak bisa kita hindari. Kita akan memiliki aliansi
yang luas dengan orang-orang yang tidak pernah mengira bahwa
sosialisme harus menjadi jawaban atas krisis kapitalisme. Mereka
akan terus berpikir bahwa kapitalisme bisa direformasi. Memangnya
kenapa? Jika kita bisa bergerak bersama untuk melawan kapitalisme
yang berlangsung sekarang, maka biarlah ini menjadi langkah awal kita
bersama.
Namun, kita juga perlu memikirkan bagaimana membangun dinamika
internasional ke depan. Saya tidak punya cetak biru untuk ini. Ini bukan
tentang membangun sekretariat atau badan pimpinan organisatoris.
Pertama, segenap kawan (comrade) harus meyakini gagasan tersebut,
inilah yang tidak selalu terjadi. Kedua, Eropa telah mengorbankan
solidaritas anti-imperialis dan internasionalisme, justru menerima apa
yang disebut intervensi bantuan kemanusiaan—termasuk membom banyak
orang! Ini bukanlah bentuk internasionalisme.

“Kita harus membangun
dinamika internasional
baru; internasional yang
terdiri dari kelas pekerja dan
orang-orang biasa. Termasuk
di dalamnya adalah para
petani, dan segala kelompok
masyarakat yang melampaui
proletariat.”
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Saya pikir, kebijakan nasional—saya menggunakan istilah ini karena tidak
ada istilah lain—masih menjadi hasil dari perjuangan di dalam batas-batas
negara. Baik di negara-bangsa maupun negara multinasional, perjuangan
mereka masih di dalam batas-batas negara. Kita harus mengubah
keseimbangan kekuatan di dalam negara-negara ini, yang kemudian akan
memungkinkan kita untuk mengubah keseimbangan kekuatan di tingkat
internasional.
Kita harus membangun dinamika internasional baru; internasional yang
terdiri dari kelas pekerja dan orang-orang biasa. Termasuk di dalamnya
adalah para petani, dan segala kelompok masyarakat yang melampaui
proletariat. Di India, kita bisa lihat bahwa jika kita tidak beraliansi dengan
proletariat urban dan kaum miskin kota—yang memiliki kesadaran kelas
yang rendah—serta dengan mayoritas masyarakat kampung India, kita
tidak akan bisa membangun perlawanan. Ini adalah kekuatan-kekuatan
sosial yang berbeda dan bisa direpresentasikan melalui suara-suara politik
yang berbeda pula. Namun, kita harus mengenali kesamaan apa diantara
kita. Kepentingan kita bersama lebih penting ketimbang perbedaan di
antara kita. Kita membutuhkan aliansi politik luas yang bisa memobilisasi
rakyat dari berbagai kelas-kelas berbeda, yang merupakan korban
imperialisme hari ini.
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