

Bagian 1: MENGENAL GLOBALISASI



Tujuan: mengidentifikasikan globalisasi sebagai moda kekuasaan ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat, serta petanya dalam gerakan sosial.


Pembebasan perempuan tidaklah semata untuk kepentingan perempuan itu sendiri, namun untuk membangun masyarakat yang saling menghormati, makmur dan berkeadilan baik laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak.  Karena itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk memassalkan gerakan perempuan di seluruh dunia, termasuk di Negara berkembang maupun Negara miskin tidak terkecuali Indonesia.

Kondisi sosial, ekonomi dan tradisi budaya yang sangat beragam, ditambah hampir semua Negara miskin dan berkembang yang kehidupan ekonominya didominasi oleh imperialis, sehingga mereka menderita distorsi ekonomi, yang berdampak buruk bagi kaum perempuan.

Dominasi imperialis berarti relasi kapitalis dari produksi telah tertutupi dan terkombinasikan dengan pre-kapitalis produksi dan relasi - relasi sosial,  kemudian mentransformasikan mereka ke dalam ekonomi kapitalis.  Lahirnya kapitalisme di Eropa Barat sempat terputus dengan revolusi demokratif untuk kaum borjuis dibanyak Negara maju yang mendobrak kekuasaan ekonomik dan politik dari klas feudal yang berkuasa. Tetapi, di Negara-negara imperialis kolonial penetrasi seringkali dikuatkan dengan hak istimewa , hierarki, dan reaksi tradisi dari pre-capitalist ruling classes, yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan memaksimalkan eksploitasi imperialis.
Menggunakan penyiksaan, penghilangan, perkosaan, dan bentuk lain yang berskala massal,  seperti perbudakan kepada masyarakat setempat di Afrika,  meluas ke Eropa, Amerika Latin dan sebagian besar Asia and memaksa mereka untuk masuk ke pasar dunia.   

Periode paska Perang Dunia II, melemahkan kekuatan lama kolonial  Eropa dikombinasikan dengan keinginan kekuatan imperialis USA untuk mempunyai akses tidak terbatas ke pasar dan sumber-sumber di dunia ketiga, yang membuka peluang aktivitas korporasi internasional.   

Dewasa ini,  penjajahan baru ada di tangan lembaga keuangan internasional dan perusahaan – perusahaan transnasional dengan mengunakan senjatanya lewat utang dan relasi perdagangan yang tidak adil, tidak lagi memakai tentara dan peralatan perang lain yang mencuri sumber daya kita.  Hasil nyata adalah pesatnya aliran kemakmuran dari Negara miskin-berkembang ke Negara-negara kaya. Dampaknya bukan hanya kepada perekonomian, tetapi juga kerusakan lingkungan, dan pencemaran yang merusak sumber-sumber  kehidupan utama; air, udara. Kehadiran usaha pertambangan besar Freeport di Papua maupun Pt. Newmont di Minahasa merupakan bukti dari argumen di atas.

Dewasa ini penindasan  telah membuahkan hasil yang berdampak buruk kepada kelompok marjinal, termasuk perempuan dan anak-anak, seperti Angka Kematian Ibu yang tinggi, angka putus sekolah anak usia sekolah, trafiking,  kerusakan sumber daya alam, maupun konflik agraria.

Penindasan kepada kelompok perempuan, maupun kelompok marginal lainnya dapat digambarkan sebagai pohon yang kokoh. Akarnya adalah Kapitalisme dan Patriarki. Batangnya adalah  jebakan seperti 1.terjebak dalam scenario neoliberal 2. terjebak perangkap utang;  dan 3. terjebak MNC, dimana kesemuanya itu menghasilkan cabang-cabang penindasan seperti kemiskinan, turunnya perlindungan Negara bagi kesejahteraan rakyatnya, eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi kelompok marginal, dan korupsi.

AKAR PENINDASAN
Kapitalisme:
kapitalisme awal atau merkantilisme yang diperkirakan berusia lebih dari lima ratus tahun, adalah masa ekspansi Barat dari kerajaan-kerajaan tiran di Eropa. Saat itu perdagangan luar negeri menjadi begitu penting guna mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan nasional.  Negara harus mengejar surplus perdagangan (trade surplus) dengan memaksimalkan ekspor untuk mengejar keuntungan, dan sedapat mungkin meminimalkan impor. Karena itu inti merkantilisme adalah ‘sebanyak-banyaknya mengekspor dan mengimpor sedikit-dikitnya”, dari sinilah dikenal istilah balance of trade (neraca perdagangan). Untuk itu Merkantilisme akan melindungi produk dalam negerinya melalui intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. 
Kapitalisme Modern dipelopori oleh Adam Smith, seorang filsuf dari Inggris juga tokoh mahzab ekonomi klasik. di tahun 1776 menemukan teorinya tentang “the Invisible Hand” (tangan tak terlihat) yang mengatur seluruh kehidupan ekonomi dan mendorong setiap individu mencari keuntungan ekonomi. Artinya, jika individu mencari keuntungan adalah karena dorongan alam, maka tidak boleh ada intervensi ataupun monopoli negara karena hal itu hanya mengganggu kebebasan berkompetisi. Modus Kapitalisme Modern atau tahap neo-kolonialisme adalah melalui dominasi ilmu pengetahuan dan ideologi pembangunanisme. Bentuk Kapitalisme termodern adalah Neo-liberalisme, yang diusung oleh Friedrich von Hayek dan Milton Friedman. Mereka percaya bahwa full employment harus selalu diiringi dengan bentuk pemerintahan yang otoriter. Mereka menghendaki kapitalisme sebebas-bebasnya. Mereka jugalah yang menjadi inspirasi bagi kebijakan ekonomi Reagan (Amerika Serikat) dan Thatcher (Inggris) di tahun 1980-an. Prinsip aliran ini adalah rule of market (pasar bebas) melepaskan segala ikatan negara dan menciptakan pasar bebas. Globalisasi adalah jargon yang diusung pendukung neo-liberalis, yaitu:
	globalisasi (perdagangan), yang sebenarnya adalah wajah baru dari kapitalisme itu sendiri yang kemudian ditandai dengan liberalisasi dalam semua sektor kehidupan. Globalisasi menelanjangi segala batasan negara dunia ketiga sampai pada batasan minimum yang dipertahankan yaitu: kekuatan represif. Negara dunia ketiga menjadi sekedar mesin pengaman untuk melayani investasi asing. Negara tidak  lagi berkepentingan untuk tujuan sosial tetapi lebih meningkatkan sarana untuk  mengontrol  lebih ketat kehidupan  masyarakat. Globalisasi adalah jargon yang sering didengungkan oleh para pendukung Neoliberalisme.

Secara ekonomi, globalisasi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global (Mansour Fakih:2001). Globalisasi setidaknya melibatkan penciptaan satu ekonomi dunia yangtidak hanya merupakan totalitas dari perekonomian nasionalnya, melainkan sebuah realitas independen yang kokoh. Aliran modal, komoditas, teknologi dan tenaga kerja berskala besar dan berjangka panjang melintasi perbatasan negara
	, merupakan definisi dari globalisasi (James Petras:1999)
	Istilah globalisasi digunakan pertama kali di tahun 1985 oleh Theodore Levitt. Waktu itu, Levitt menggunakan istilah globalisasi untuk menandai perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam dua dekade terakhir dalam ekonomi internasional. Perubahan-perubahan ini meliputi penyatuan secara cepat dan besar-besaran proses produksi, konsumsi dan investasi berbagai barang, jasa, modal dan teknologi (Raghavan:1999)


Patriarki
Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau “patriarch (patriarch)”. Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”, yaitu rumah tangga besar patriach yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa itu. Sekarang istilah ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut system yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui macam-macam cara. Bentuk patriarki dapatberupa diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan, pelabelan dan beban ganda.
Sifat patriarki berbeda-beda di setiap kelas dalam masyarakat, di setiap masyarakat, dan di setiap zaman dalam sejarah. Asas pokoknya sama, yaitu laki-laki berkuasa, tetapi sifat kekuasaan ini bisa berbeda-beda. Biasanya bidang-bidang kehidupan perempuan berikut ini dikatakan berada di bawah kontrol patriarki.
	daya produktif atau tenaga kerja perempuan
	reproduksi perempuan

kontrol atas seksualitas perempuan
gerak perempuan
	harta milik dan sumber daya ekonomi lainnya

Suatu analisis tentang lembaga-lembaga utama dalam masyarakat memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga berikut bersifat patriarkis: Keluarga, Agama, Media, dan Hukum adalah pilar dari system dan struktur patriarchal. Sistem yang terjalin dengan kokoh dan berakar dalam ini membuat patriarki tidak begitu kelihatan, dan juga membuatnya tampak alamiah.
(disarikan dari Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan, Kalyanamitra, 1996)

BATANG POHON PENINDASAN

1. Terjebak dengan skenario neo-liberal 
Syarat-syarat adanya deregulasi, privatisasi dan liberalisasi adalah syarat dasar yang ditekankan oleh aliran pendukung neo-liberal yang sekarang menguasai perekonomian dunia.  Deregulasi adalah mengadakan aturan-aturan hukum yang mendukung pasar bebas. Dewasa ini berbagai peraturan yang mendukung pasar bebas telah lahir seperti Inpres No. 5 Thn. 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF; UU No. 20 Thn. 2002 tentang Ketenagalistrikan; UU Migas, UU SD Air: UU HAKI; UU Perburuhan; Keppres No. 36 Thn. 2005 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum; UU Perburuhan, langkah selanjutnya adalah mendorong swastanisasi. 
Desakan Privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) dengan segala dalih semakin menguat di Indonesia.  Dari 144 BUMN yang akan diswastakan, sangat terlihat bahwa yang mendapat prioritas untuk diswastakan adalah BUMN yang menguntungkan, seperti PLN (untuk listrik), Angkasa Pura (pengelola jasa banda udara), Telkom (komunikasi); PAM (air minum), BCA dan Bank Niaga (jasa perbankan) dan industri semen (Semen Padang, Semen Gresik dan Semen Tonasa). Yang luput dari proses swastanisasi di Indonesia adalah tidak ada aturan yang baku sebagai batasan kerja, apalagi desain strategi swastanisasi yang transparan partisipatif dan akuntabel.  
	Dan dorongan terbukanya pasar di negara kita (Pasar Bebas) dengan mengurangi tarif impor (bahkan sampai nol persen) barang (bahkan jasa) sebagaimana diatur dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)

2. Terjebak perangkap utang
Utang luar negeri (ULN) Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sampai September 2003 total ULN mencapai US$ 214,565 juta (atau Rp. 214 triliun). Jumlah di atas terbagi dalam utang swasta (US$ 132,9 juta) dan utang publik (US$ 81,665 juta). Tabel  berikut menunjukkan tren beban utang luar negeri Indonesia.

Tabel: Utang Luar Negeri Indonesia (dalam miliar US$)


1998
2000
2001
2002
2003
Swasta
140
144
135
131
132.9
Pemerintah
67.329
74.916
71.378
74.661
81.665
TOTAL
207.329
218.916
206.378
205.661
214.565
Kompas, 5 Januari 2005, diolah


Masalah muncul ketika beban pembayaran cicilan utang luar negeri tersebut memberatkan APBN, karena hampir 1/3 anggaran negara dipakai untuk membayar cicilan bunga utang luar negeri. Jika harus membayar bunga utang dengan cicilan pokok, maka hamper 72% APBN kita terserap untuk membayar utang. Bahkan Indonesia telah masuk dalam jebakan utang (debt-trap), karena jumlah utang luar negeri yang didapat lebih kecil daripada kewajiban membayar cicilan utang.  
Masalah utang yang dihadapi Indonesia benar-benar telah sampai pada batas mencekik leher. Betapa tidak? Selain memikul beban utang luar negeri sebesar 214 milyar dolar AS (2003), Indonesia kini juga memikul beban utang dalam negeri sebesar Rp. 650 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sekitar Rp2.790 trilyun!
	Padahal, akibat volume utang luar negeri sebesar 150 milyar dolar AS itu, terdiri dari utang pemerintah sebesar 85 milyar dolar AS dan utang swasta sebesar 65 milyar dolar AS, Indonesia kini praktis terpuruk menjadi negara pengutang terbesar nomor lima di dunia. Urutan pertama hingga keempat diduduki oleh Brazil, Rusia, Mexico, dan Cina (revrisond Baswir, 2004).
	Walaupun demikian, karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih kecil daripada PDB Brazil, Rusia, Mexico, dan Cina, masalah utang luar negeri yang dihadapi Indonesia sangat berbeda dengan masalah utang luar negeri yang dihadapi oleh keempat negara tersebut. Dengan volume PDB sebesar 120 milyar dolar AS pada tahun 1998, rasio nilai kini utang luar negeri terhadap volume PDB Indonesia pada tahun tersebut tercatat sebesar 169 persen. Sementara Brasil mislanya, hanya 29%.
	Negara-negara yang rasio nilai kini utang luar negeri terhadap PDB-nya setara dengan Indonesia pada umumnya terletak di Afrika. Kelompok  “negara miskin yang terjebak utang” ini dipimpin oleh Kongo, yaitu dengan rasio nilai kini utang luar negeri terhadap PDB sebesar 280 persen. Urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing diduduki oleh Angola (270%), Nikaragua (262%), dan Zambia (196).


3. Terjebak perangkap MNC
	Sebagai "Memberi sedikit mungkin, mendapat sebanyak mungkin". Investigasi yang dilakukan oleh kongres Amerika di tahun 1977 menyingkapkan 360 pengusaha di Amerika mengakui telah menyogok di negara-negara asing di mana mereka beroperasi. Lebih buruk lagi, kadang mereka membantu regim setempat untuk urusan politik. Shell --perusahaan minyak Amerika-- mendukung rezim militer, demikian pula Mobil Oil di Aceh yang mengijinkan areal-nya dipakai sebagai basis militer.
Selama dua dekade menjelang berakhirnya abad lalu perusahaan-perusahaan ini meningkat secara kuantitas dari 7000 MNC  di tahun 1970 menjadi 37.000 di tahun 1990.  Pada saat tersebut mereka menguasai 67% perdagangan dunia antar MNC dan menguasai 34,1% dari total perdagangan global. Kini sekitar 100 MNC yang mengontrol 75% perdagangan global (Peter Marcus:2000).
	Pada saat yang sama negara-negara maju tersebut menciptakan pula perusahaan-perusahaan multinasional (MNC = Multinational coorparation).  Kekuatan ekonomi terbesar di dunia didominasi oleh 57 Negara dan 43 MNC. Asset General Motor (AS) dan Exxon (AS) lebih besar ketimbang Yugoslavia, Swiss maupun Arab Saudi. British Petroleum (Inggris) menghasilkan lebih dibanding apa yang didapat Bulgaria, atau Finlandia. Penjualan General Motor dapat melebihi GNP (Gross National Product) negara-negara di dunia, begitu juga penghasilan ITT melebihi pendapatan negara Portugal.Pada tahun 1997 total penjualan General Motors mencapai US$ 164 milyar, sementara GDP Norwegia hanya sebesar US$ 153 milyar, GDP Indonesia US$ 52,2 milyar. 
	Dari 50 MNC terkenal, 21 berbasis di Amerika Serikat. yang menguasai 54% dari total penjualan disusul dengan Jerman 10%, Inggris 9%, Jepang 7%, Perancis 6% dan Belanda 5%. Sepertiga dari perdagangan dunia didominasi oleh MNC, yang ternyata melakukan perdagangan diantara mereka sendiri. PBB memperkirakan 50% dari ekspor AS terjadi diantara MNC mereka sendiri, sementara Inggris mencapai 30%-nya. Tetapi ketika pelaku bisnis bertindak bersamaan sebagi pembeli dan penjual, maka mekanisme pasar tidak dapat diterapkan terhadap mereka. Karena si pengusaha dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri.
. Sementara itu perdagangan pisang di kuasai oleh dua MNC besar, yaitu Chiquita dan Dole Food. Mereka memproduksi dan mengontrol 50% perdagangan dunia. Kedua MNC ini berkaitan langsung dengan perkebunan-perkebunan Amerika Tengah dan Selatan yang biaya produksinya lebih rendah dari negara-negara Karibia. Dari setiap $1 pisang dari perkebunan Costa Rika, 57% keuntungannya jatuh ke pemilik serta perusahaan –perusahaan import/eksport. Demikian pula data berikut bisa menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam perdagangan pertanian global :
	80% gandum dunis hanya didistribusikan oleh dua MNC; Cargill dan Archer Daniel Midland.
	5 MNC menguasai 75% perdagangan pisang: Chiquita, Dole Food, Del Monte, Fyffes dan Noboa.

3 MNC menguasai 83% perdagangan kakao (coklat)
3 MNC menguasai 85% perdagangan teh
5 NC menguasai sekitar 70% produksi tembakau (Phillip Morris, BAT, RJR Nabisco, Rothmans (sekarang sedang merger dengan BAT) dan Japan Tobacco.

Dengan proses seperti itu maka pertanian global akan sepenuhnya dimanfaatkan dan menguntungkan pemain-pemain besar, terutama pihak korporasi-korporasi multinasional raksasa (MNC). Proses pembesaran MNC ini diiringi oleh proses peminggiran (marjinalisasi) atas petani-petani kecil, baik itu di negara-negara maju sendiri maupun di negara-negara berkembang dan miskin. Akumulasi modal pertanian (agribisnis dan agro-industri) ada pada skala dunia dan difasilitasi oleh berbagai peraturan multilateral dan mekanisme keuangan global. 

DAHAN PENINDASAN
Kemiskinan
Separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan US$ 2 per hari, sementara pemilik perusahaan Microsoft Bill Gates, berpendapatan US$ 95 per detik sejak Maret 1986. Tiga orang terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari 48 negeri berkembang di dunia. Kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari US$ 440 milyar di 1994 menjadi US$ 1 triliun di 1998. 64.000 orang Indonesia memiliki simpanan sebesar US$ 257 miliar di luar negeri. Dua orang Indonesia masuk dalam daftar 538 orang terkaya di dunia. Sementara 19,5% dari 210 juta penduduk Indonesia menganggur (George Junus Aditjondro 1998) 
Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan: 
	 17% Penduduk Indonesia miskin (37 juta jiwa dari 220 juta jiwa)

12% penduduk Kaltim miskin (328 ribu jiwa dari 2,7 juta jiwa)
80,07 % penduduk Papua miskin (1,5 juta jiwa dari 1,8 juta jiwa)
	1,3 juta balita setiap tahun malnutrisi


Turunnya perlindungan Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya
Setiap tahun sekitar 2 juta orang meninggal dunia karena malaria. Dana yang digunakan untuk mencegah itu sekitar US$ 4 milyar, atau 10% dari seluruh kekayaan Bill Gates. Di Indonesia untuk menanggulangi berjangkitnya penyakit malaria hanya disediakan dana Rp. 2 Milyar.
Biaya pemeliharaan militer di seluruh dunia pada tahun 1999 mencapai US$ 809 miliar. Sementara pengeluaran militer Indonesia tahun 1999 mencapai US$ 50,3 miliar, bandingkan dengan alokasi untuk pendidikan berkisar di US$1,1 milar (Guardian, 3 November 1999).
Dalam kondisi keuangan Negara yang minim, ternyata prioritas Negara tidak untuk kesejahteraan rakyatnya (seperti untuk pendidikan, dan kesehatan),  tetapi lebih untuk hal lain, seperti alokasi untuk belanja militer, maupun pembayaran cicilan utang. 
Berbagai macam peraturan dan Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak bernuansa kepentingan Bank Dunia, maupun para investor, seperti Inpres No. 5 Thn. 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF; UU No. 20 Thn. 2002 tentang Ketenagalistrikan; Keppres No. 15  tahun 1987 ttg Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran; UU No. 22/2002 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU tentang Sistem Pendidikan Nasional; Perpu No. 19/2004 tentang Kehutanan. UU Migas, UU SD Air: UU HAKI;  Keppres No. 36 Thn. 2005 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum. 

Eksploitasi Sumber Daya Alam
Sumber daya alam memberikan yang terbaik yang ia punya tanpa diskriminasi. Dari alam, umat manusia mendapatkan kehidupan; pangan, udara dan air. Alam adalah  penyembuh (healing), pemelihara (nurturing), pemberi (giving), dan pemaaf (forgiving), Namun, tidaklah dihargai dalam paradigma pembangunan yang sekarang menjadi mainstream. 
Dalam konteks pembangunan kapitalis, alam baru berharga jika telah dieksploitasi, namun sering lupa untuk merehabilitasi alam yang telah tereksploitasi. Kerusakan lingkungan, pencemaran dan konflik agraria. Investasi besar yang masuk ke Indonesia kebanyakan tidak ramah lingkungan, seperti perusahaan pulp, pertambangan, perkebunan besar, maupun perusahaan kimia.Kebanyakan investor tersebut mendapat dukungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional agar bisa berinvestasi di Indonesia, berupa modal, kesempatan maupun perlindungan investasi.

Namun, tidak ada investasi untuk mengatasi masalah konflik antara masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Sebut saja konflik antara masyarakat papua dengan perusahaan pertambangan emas Pt. Freeport,  kasus pencemaran sungai dan penebangan hutan oleh  PT. Inti Indo rayon Utama di Sumatera, maupun kasus penembakan petani di Alas Tlogo – Jawa Timur oleh aparat TNI AL. Kesemua eksploitasi dan konflik tersebut belum mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna. Padahal data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) memperkirakan sampai tahun 2007, terdapat kasus konflik agraria sebanyak 1.753 buah dengan melibatkan 10 juta penduduk, sementara BPN (Badan Pertanahan Nasional) mencatat ada 2.810 kasus.

Eksploitas kelompok marginal
Eksploitasi kelompok marginal termasuk kelompok buruh, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, petani dan nelayan. Eksploitasi tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak mereka dan kekerasan terhadap perempuan. Gaji CEO Disney, Michael Eisner sama dengan upah 100.000 buruh Haiti yang memproduksi boneka dan pakaian Disney. Pendapatannya dalam sehari setara dengan upah seorang buruh selama 166 tahun. Perusahaan NIKE di Indonesia, pada 1997 menghasilkan keuntungan yang dibawa ke Oregon (AS) sebesar US 5,3 miliar (La Botz). Data Susenas (2003) menunjukkan  marjinalisasi terhadap perempuan sbb:
	Penduduk perempuan  berusia 10 tahun ke atas yang belum atau tidak pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki, yakni 11,56 persen berbanding 5,43 persen
	Penduduk perempuan buta huruf 12,28 persen. Laki-laki 5,84 persen

Angka kematian ibu hamil dan melahirkan 307 per 100.000 kelahiran hidup
	Prevalensi anemia pada ibu hamil lebih dari 50 persen
	Tenaga kerja perempuan yang tidak pernah sekolah 53,5 persen, laki-laki 46,5 persen
	Perempuan tamat SD 32,8 persen, laki-laki 67,2 persen

Perempuan bekerja 30,8 juta, laki2 59,9 juta. Padahal penduduk usia kerja perempuan mencapai 50,2 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 152,6  juta orang. angka itu lebih tinggi dari penduduk usia kerja laki-laki 49,8 persen.
	(Susenas 2003)



Korupsi
Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup ke-5 di dunia  dari 90 negara yang disurvei oleh Transparansi Internasional (2000). Korupsi membuat kemampuan neara untuk melindungi kepentinan wara negaranya semakin lemah, akibat minimnya alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Studi BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan) mengidentifikasikan 15 jenis korupsi dengan modus operandinya, yaitu: pemerasan pajak, pembayaran fiktif, manipulasi perjalanan dinas, pelelangan, manipulasi tanah, manipulasi kredit, harga kontrak terlalu tinggi, kelebihan pembayaran, ketekoran kas, penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, uang komisi, penggelapan uang negara, pemalsuan dokumen, pungutan liar, dan penundaan pembayaran kepada rekanan.
Contoh kasus Perkara PERTAMINA yang diduga kuat terjadi korupsi sudah cukup lama diteriaki berbagai kalangan. Namun, sampai sekarang belum terlihat langkah yang jelas dan kongkrit untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan reguler selama tahun anggaran 1999/2000, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan, PERTAMINA, Meneg PM dan BUMN, serta Bulog sebagai tiga departemen dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND) sebagai sarang KKN terbesar (Kompas, Juni 2000).

Berdasarkan hasil audit Pricewater House
Inefisiensi Pertamina senilai Rp. 32 Triliun.
Penyimpangan yang terjadi meliputi: penyim -
pangan pengadaan barang dan jasa, pembaya-
ran melebihi prestasi pekerjaan, pekerjaan fiktif, 
pemalsuan dokumen, mark-up, dan pemberian
pekerjaan pada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa.

Tiga departemen/LPND dengan KKN terbesar


Nama
Pertamina
Meneg PM & BUMN
Bulog
Kasus
   212
     87
     17
Nilai (Rp)
1.047.293.245.559
   630.956.887.028
   213.190.110.825

Pertamina sendiri mendeteksi adanya 170 kontrak yang telah diindikasikan adanya unsur KKN. Saat ini dalam taraf penelitian oleh Tim Gabungan Kejaksaan Agung RI - Inspektorat Pertamina. Namun yang utama, kemajuan dari pengumuman tersebut belum pernah dijelaskan kembali ke masyarakat.

Bahan: dari berbagai sumber diolah



