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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi pasar bebas (kapitalisme) turut berkontribusi dalam memicu terjadinya gerakan reformasi dan jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Bahkan setelah gerakan reformasi berjalan hampir 10 tahun ini, indikasi yang memenangkan gerakan reformasi tersebut bukan terletak pada kepentingan domestik yang lebih baik, apakah itu di bidang politik, hukum, sosial atau pun ekonomi, melainkan yang memenangkan semua itu justru adalah ekonomi pasar atau liberalisasi ekonomi yang luar biasa.
Pada saat bersamaan, dampak yang ditimbulkan dari perbenturan kepentingan antara negara dan kekuatan ekonomi kapitalis yang dimainkan oleh IMF dan WB (World Bank) sepenuhnya diarahkan kepada praktek-praktek kekuasaan yang dianggap otoriter. Hampir semua corak kekuasaan di wilayah Asia dan Asia Tenggara tidak sepenuhnya menyepakati prinsip-prinsip liberalisasi dan demokratisasi ala Amerika. Perbedaan perspektif ini cukup panjang, sekaligus menunjukkan bahwa setiap negara memiliki value demokrasi berdasarkan konteks budaya yang dimilikinya.
Esensi penelitian ini terletak pada upaya untuk melihat frame surat kabar di Indonesia terhadap kasus tersebut secara lebih terbuka. Misalnya isu-isu apa yang diangkat, kepada isu dan siapa fokus yang dijadikan acuan, bagaimana menempatkan posisi Indonesia dan IMF dalam konstelasi pemulihan ekonomi, sampai pada tekanan-tekanan tertentu yang mengakibatkan semakin buruk dan dalamnya intervensi kedua lembaga tersebut kepada pemerintah Indonesia.  
Wacana tersebut didekati dengan pendekatan wacana kritis, yang tidak hanya bertumpu pada teks saja yang tersaji di dalam surat kabar itu sendiri, melainkan seluruh data yang membicarakan mengenai intervensi IMF dalam pemulihan dan kebijakan pemulihan ekonomi di Indonesia, dijadikan acuan dalam menganalisis setiap kasus pembingkaian yang ditampilkan dalam surat kabar.  Level analisis wacana kritis tidak sebatas pada  diskursus-diskursus yang didasarkan pada interpretasi teks itu sendiri, melainkan melibatkan komponen-komponen praktek-praktek produksi isi media, regulasi, dan semua relasi yang memberikan kekayaan interpretasi lebih dalam. 
Hasil penelitian menunjukkan, sejak awal pemberitaan mengenai upaya pemulihan krisis ekonomi yang melibatkan IMF, ADB dan WB luput mengungkap resiko dan bahaya yang mungkin timbul dari butir-butir kesepakatan yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Peringatan-peringatan dini tidak disampaikan oleh surat kabar Media Indonesia, Republika dan Kompas bahwa ketika butir-butir kesepakatan tersebut dilaksanakan, kerusuhan sosial akan meledak dan meluas di hampir seluruh Indonesia. Media sejak awal juga dapat dikatakan luput dalam mewacanakan bahwa ongkos yang mesti dibayar dengan implementasi tersebut jauh lebih besar dibenahi ketika kerusuhan tersebut meletus.
Sebagai praktek diskursif, ketiga surat kabar mengetengahkan berbagai sisi seperti rutin media yang tampak pada bentuk pelaporan yang berdasarkan narasumber pejabat keuangan pemerintah yang melakukan konferensi pers, atau wawancara terhadap tokoh-tokoh yang merepresentasikan institusi masing-masing. Rutin media lainnya adalah mengambil sumber berita melalui kantor-kantor berita. Aspek lain, ada yang mengembangkan perspektif yang berbeda dalam sebuah pemberitaan. Perspektif ini dikembangkan melalui penggalian yang lebih mendalam dan menghubungkan satu isu dengan isu yang lain 
Aspek ideologis yang memperlihatkan kapitalisme versus nasionalisme serta identitas nasional kurang terlihat di dalam penelitian ini. Narasi yang menceritakan ada kepentingan ekonomis disebutkan di dalam penelitian ini, tetapi tidak membongkar tatanan yang represif dari semua intrumen ideologis dari media massa, lembaga keuangan, organisasi perdagangan dunia yang secara kohesif bekerja dalam mendefinsikan tatanan perekonomian global menurut kepentingan mereka. Oleh karena itu, agenda kepentingan terbesar tersebut senanatiasa berusaha mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam sistem perekonomian global yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Dengan demikian, kepentingan Barat mendapat legitimasi dalam regulasi yang dibuat melalui kebijakan sebuah negara yang telah tercebur di dalam sistem yang ditetapkan oleh aturan perekonomian global tersebut.























BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang
Rezim Orde Baru membangun legitimasi kekuasaannya bertumpu pada ekonomi dan stablitas politik. Dalam pandangan Ruth Mc Vey, inti ajaran Orde Baru adalah partisipasi popular dalam politik harus secara ketat dibatasi dan negara harus mengambil langkah-langkah terhadap realitas-realitas kekuatan dunia dan hubungan-hubungan ekonomi. Apa yang menjadi perhatian utama pemerintahan Orde Baru adalah pencapaian pembangunan (Schwarz, 1999:29). Pencapaian tersebut dapat terlaksana ketika terdapat stabilitas politik yang terjamin.
Untuk memantapkan tujuan tersebut, di bidang ekonomi, Bruce Glassburner memimpin tim dari Berkeley untuk memberi pelajaran di bidang Admnisitrasi Bisnis, Perencanaan Ekonomi dan Statistik di samping melakukan perekrutan sarjana tingkat lanjut di Berkeley dan Harvard yang kemudian melahirkan intelektual-intelektual/ekonom-ekonom yang paling berpengaruh di sistem pemerintahan Orde Baru. Di dalam Jurnal Rampart di Amerika Serikat (AS) mereka dikenal sebagai mafia Berkeley antara lain di tahun 1976 mereka direkrut menempati posisi strategis: Sumitro Djojohadikusomo (Rotterdam 1939) dan Subroto (Harvard, 1964) berada di Departemen Industri, Widjojo Nitisastro (Berkeley 1961) dan Emil Salim sebagai wakil (Berkeley, 1964) di Bapennas. Bahkan dukungan AS terwujud pula atas kunjungan W.W Rostow ke Indonesia yang turun langsung memberikan ceramah-ceramah tentang konsep pertumbuhan dan tahapan pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang menunju tinggal landas.  (www.geocites.com/kajianbudaya/)
Proses strukturisasi atau pelembagaan Orde Baru dengan paradigma pembangunan dan ekonomi semakin kokoh karena mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tahun-tahun awal Orde Baru, pandangan dan paradigma pembangunan mendapat dukungan dari politisi sipil, para ekonom pemerintah, kaum liberal yang berharap akan munculnya sebuah restorasi konstitusi demokrasi, jurnalis dan kaum intelektual yang bergembira telah dibebaskan dari  ideologi komunis, kaum muslimin bergembira karena eliminasi orang-orang komunis sebagai sebuah kekuatan politik, para pebisnis yang berharap adanya kebangkitan ekonomi ketika pengalaman pada masa Orde Lama inflasi terjadi sampai 650% per tahun (Lemhanas, 1988).  
Pada awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru menghadapi masalah ekonomi yang berat. Jika ditilik, Indeks biaya hidup tahun 1960 sampai 1966 naik menjadi 438 kali, harga beras naik 824 kali, harga tekstil 717 kali sementara nilai rupiah menjadi Rp 120 ribu. Dengan dukungan dunia Barat, program rehabilitasi dan stabiliasi ekonomi Orde Baru dianggap berhasil.  Harapan hidup orang Indonesia pada tahun 1960 adalah 41 tahun, sedangkan pada tahun 1994 adalah 64 tahun. Angka mortalitas pada tahun 1960 adalah 139 sedangkan pada tahun 1994 adalah 53 (McGillivray and Morrisey, 1999:6). 
Laju inflasi mulai jinak dari 650%  pada tahun 1966 menjadi 100%  di tahun 1967, yang turun lagi menjadi 50%  pada tahun 1968 dan terkendali pada bilangan 13% (1969). Data tersebut dapat dipakai untuk memberikan komparasi terhadap sejumlah situasi terutama di dua fase situasi transisi yakni tahun 1966 dan 1998. Tidak saja ini, penting tetapi juga substansial bagi fakta sejarah, tetapi juga sebagai titik tolak kajian ini (www.soehartocenter.com/opini/kesaksian/emil_salim.html/). Rezim Orde Baru memberikan pengharapan baru, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratik (Gaffar, 1999:31).
Dalam pandangan dunia internasional, pemerintahan Orde Baru dipandang berhasil dalam melakukan program kependudukan di Indonesia, pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf pendidikan dan sebagainya. Era tahun 1970-an pendapatan perkapita mencapai US$ 260 dan meningkat sampai US$ 500 pada tahun 1980-an (Gatra, 30 Mei 1998). Pada tahun 1986, Indonesia mendapat penghargaan dari FAO-PBB atas keberhasilan melakukan swasembada pangan. Bahkan di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kemandekan, semasa rezim Orde Baru mampu tumbuh pada kisaran 7% per tahun. Karakteristik kuat rezim Orde Baru ini terbentuknya negara birokratis yang kokoh dengan budaya feodalistik yang mewarnai praktek-praktek kekuasaan di dalamnya.
Dalam perjalanannya, Orde Baru menghadapi persoalan-persoalan serius seiring capaian-capaian ekonomis dan stabilitas politik secara signifikan, tetapi sekaligus terdapat kontradiksi-kontradiksi internal, pemusatan kekuasaan, distribusi kekuasaan semu, dan kontrol terhadap kebebasan berbicara, kritik, berasosiasi dan pers, monopoli, dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik di dalam kancah ekonomi maupun politik. Sisi ini kemudian menjadi faktor negatif bagi dunia Barat dengan kekuatan ekonomi dan konsep liberalisasi ekonomi seiring perubahan kepentingan Barat itu sendiri dan tumbangnya rezim Uni Soviet yang sekaligus mengakhiri perang dingin. Termasuk pula tokoh-tokoh domestik yang kritis turut menyuarakan perlunya perubahan di bidang politik, hukum, pers dan ekonomi. Jika dicermati cukup banyak pemikir dan intelektual-intelektual di Indonesia yang sejalan dengan pemikirannya dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas.
Schwarz (1999) menunjukkan karakteristik dari setiap periode waktu tertentu terhadap capaian dan sekaligus masalah yang dihadapi rezim. Robinson misalnya mengatakan bahwa (dalam Robinson, Hewison dan Rodan,1993:47) pemusatan kekuasaan tersebut terjadi pada sekeliling presiden Soeharto. Tahun-tahun awal Orde Baru Presiden Soeharto mengembangkan instrumen-instrumen ekstra konstitusional seperti KopKamtib, ASPRI (Asisten Pribadi), Opsus, Dewan Pembina Golkar, sejumlah yayasan, dan akses terhadap sektor-sektor yang menjadi perpanjangan pemerintah seperti Bapenas, Bulog,  BKPM, dan BPPT.
Kebijakan ekonomi yang ditempuh Orde Baru dinilai sebagai crony capitalisme atau erzat capitalism (Kunio, 1986). Di Asia Tenggara dalam pandangan Kunio, kapitalisme menjadi erzats karena dua hal, yakni: a) campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga menggangu prinsip persaingan bebas dan menjadi tidak dinamis- yang menumbuhkan pencari rente di kalangan birokrat pemerintah dan ; b) kapitalisme di Asia Tenggara tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai (Kunio,1986). Dalam buku: Indonesia The Rise of Capital- Richard Robinson (1986) menyebutkan ciri pemerintahan Orde Baru ini dengan sebutan: Negara Komprador, Negara Teknokrat, dan Negara Birokrasi  
Dalam konteks itu, Presiden Soeharto sebenarnya bila dicermati telah melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi sesuai dengan nafas Konsensus Washington (Williamson, 1994; Mulyani, 2000) yang mencakup disiplin fiskal, mengarahkan pengeluaran publik lebih pada pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur, reformasi pajak dalam rangka memperluas basis pajak dan menyederhanakan tarif pajak, liberalisasi sektor keuangan, kebijakan nilai tukar uang yang berdasarkan mekanisme pasar, liberalisasi perdagangan dengan penurunan tarif dan barier, mengundang dan membebaskan investasi asing, melakukan privatisasi perusahaan negara dan melakukan deregulasi terutama di sektor perbankan sereta menjamin property right. Namun praktek-praktek konvensional ini hanya beroperasi di dalam lingkar terdalam kekuasaannya dan mereka pencari rente dari birokrat pemerintah.
Bahkan dalam sebuah pertemuan APEC di Bogor, Presiden Soeharto sendiri mengatakan suka atau tidak suka, liberalisasi ekonomi itu harus dibuka. Dalam pandangan Sri Mulyani (2000) pelembagaan struktur domestik belum atau gagal dilakukan karena terjebak pada kepentingan bisnis dari para kroni dan orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan terdekatnya. 
Itulah kenapa, banyak orang yang mengatakan bahwa kapitalisme yang dilakukan pemerintahan Orde Baru merupakan kapitalisme kroni atau kapitalisme semu. Pemikiran mengenai kapitalisme di belahan dunia yang lain, selain di AS dan Inggris, menimbulkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apa yang menjadi akar kapitalisme dapat berkembang secara dinamis. Negara-negara yang berbasis pertanian seperti Indonesia dan Cina misalnya, sejauh itu apakah memungkinkan diterapkannya dan ditumbuhkan semangat kapitalisme tersebut. Kapitalisme semu seperti ditengarai oleh Yoshihara Kunio menegaslan bahwa kapitalisme di Asia Tengara didominasi praktek perdagangan yang bersifat kroni. Perdagangan dan perekonomian yang tumbuh tidak berasal dari dinamika jiwa kewirausahaan yang bebas, melainkan karena privilige kekuasaan. Tetapi hal yang kemudian dapat dipertanyakan lebih jauh adalah di negara-negara yang sejak awal tidak berbasis industri dan perdagangan, bagaimana  memulai menciptakan individu-individu yang berjiwa wirasuahawan. Karena karakteristik kapitalisme kroni itu, sisi ini yang juga diprediksikan sebagai faktor dan beban berat yang menjadikan Indonesia sulit keluar dari krisis yang berkepanjangan yang tidak terjadi atas Thailand atau Philipina pada tahun 1998 lalu. 
Faktor ini diperparah bahwa karakteristik investasi portfolio yang mencolok sebagai karakteristik ekonomi era 1990-an yang sangat peka terhadap gejolak politik yang mempengaruhi pergerakan modal (capital mobility) dan memungkinkan modal tersebut keluar (exit/capital flight) (Basri dan Isawara, 2000). Indikasi ada eksodus yakni capital flight secara besar-besaran terlihat dan menyebutkan sejumlah dana yang besar transit di Singapore.
Sebenarnya umum telah diketahui sejak awal Orde Baru secara sadar telah melakukan intervensi politik atas perkembangan ekonomi.  Perdebatan mengenai mekanisme pasar bebas dan intervensi pemerintah terhadap pasar bersifat perenial. Lagi pula, mekanisme pasar tidak pernah berjalan sempurna. Stiglizts (2003:vi) mengatakan bahwa pasar telah terbukti secara ilmiah tidak bisa berjalan sempurna. 
Ideal pasar bisa berjalan sempurna bila ada informasi yang sempurna. Selalu terdapat asimetris informasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dalam batas-batas dan kualitas tertentu intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar tetap dibutuhkan. Namun sejauh itu mutu intervensi ini dari waktu ke waktu semakin buruk. Deregulasi dan debirokratisasi yang semestinya diarahkan untuk menangkap kekuatan ekonomi pasar, justru telah menjadi jalan masuk bagi berbagai kepentingan sempit rente ekonomi seperti previlige, monopoli, kolusi, nepotisme dan korupsi. Akibatnya, intervensi ini memperkeras sisi buruk ekonomi pasar yang ada (Suara Pembaruan, 8 Mei 1998). 
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi pasar bebas (kapitalisme) turut berkontribusi dalam memicu terjadinya gerakan reformasi dan jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Bahkan setelah gerakan reformasi berjalan hampir 10 tahun ini, indikasi yang memenangkan gerakan reformasi tersebut bukan terletak pada kepentingan domestik yang lebih baik, apakah itu di bidang politik, hukum, sosial atau pun ekonomi, melainkan yang memenangkan semua itu justru adalah ekonomi pasar atau liberalisasi ekonomi yang luar biasa.
Pada saat bersamaan, dampak yang ditimbulkan dari perbenturan kepentingan antara negara dan kekuatan ekonomi kapitalis yang dimainkan oleh IMF dan WB (World Bank) sepenuhnya diarahkan kepada praktek-praktek kekuasaan yang dianggap otoriter. Hampir semua corak kekuasaan di wilayah Asia dan Asia Tenggara tidak sepenuhnya menyepakati prinsip-prinsip liberalisasi dan demokratisasi ala Amerika. Perbedaan perspektif ini cukup panjang, sekaligus menunjukkan bahwa setiap negara memiliki value demokrasi berdasarkan konteks budaya yang dimilikinya.
Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan dua lembaga ekonomi dunia saat itu yang terlibat intensif dalam gerakan reformasi di Indonesia khususnya yang terjadi pada tahun 1998, yakni IMF (International Monetary Fund) dan WB (World Bank). Dua lembaga ini dapat dipandang sebagai representasi kekuatan ekonomi kapitalistik yang berorientasi pasar bebas dan liberalisasi. Di dalamnya, berperan para penanam modal dari negara-negara yang memeang menganut paham dan prinsip-prinsip liberalisasi tersebut seperti AS, Inggris, Jerman dan sebagainya. Ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997-1998, Indonesia secara terpaksa harus meminta bantuan kepada IMF dan World Bank. 
Pada akhir bulan Oktober 1997, IMF mengumumkan paket bantuan sebesar 43 milyar dolar AS. Dengan berbagai alasan, paket bantuan ini tidak cair-cair. Micael Camdessus bahkan memperingatkan Indonesia agar tidak membuat pernyataan yang mengabaikan prinsip-prinsip leiberalisasi ekonomi yang dipersyaratkan IMF yang justru mempersulit Indonesia dan menekan mata uang rupiah. Ada empat perspektif penting yang merupakan kebijakan IMF dan WB dalam memberikan dan memobilisasikan dananya ke negara-negara yang terkena krisis moneter, yakni: a) memperketat kebijakan moneter, dengan meningkatkan suku bunga, membendung deprisiasi dan menghambat inflasi; b) pada sektor finansial yang lemah, dilakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi terhadap lembaga-lembaga yang viabel, sedangkan lembaga-lembaga yang tidak viabel harus ditutup atau merger dengan institusi yang lebih kuat; c) memastikan kebijakan fiskal yang memfokuskan pada ketersediaan cadangan eksternal dan melakukan restrukturisasi perbankan dan sistemnya; dan d)  meningkatkan sektor publik dan korporat pemerintah dengan mendesain dan meningkatkan efisiensi pasar, memecah kedekatan antara bisnis dan pemerintah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang menjamin integrasi ekonomi nasional dengan pasar keuangan internasional (IMF, 1998a dan 1998b)
Dalam catatan yang sangat tajam, Stiglizts (2003) mengatakan bahwa IMF dan penganjur kebijakan Konsesnus Washington lainnya menjadi pihak-pihak yang paling lantang dalam mengutuk korupsi. Tetapi, dalam pandangan Stiglizts bahwa kebijakan mereka sendiri termasuk menggenjot privatisasi serta kelalaian untuk memberi perhatian selayaknya pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja- sesungguhnya berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang turut melanggengkan korupsi dan membuat pemberantasannya jadi sulit.
Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah kesepakatan-kesepakatan tersebut harus menjalankan program-program restrukturasi dan rekapitalisasi, privatisasi dan pencabutan terhadap sejumlah subsidi. Pembatalan program atau proyek mobil nasional yang memang sejak semula diprotes oleh mekanisme pasar bebas. Dilema-dilema ini menyulitkan posisi Indonesia. Keputusan Presiden No 69 dan 70 tahun 1998 untuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.  
Sementara undangan tersebut memunculkan wacana intensif tentang persoalan kemandirian ekonomi Indonesia dan polemik ketergantungan ekonomi Indonesia pada dua lembaga keuangan dunia yang mendiktekan kepentingan-kepentingan liberalisasi dan ekonomi pasar. Secara umum, pemikiran mengenai kebijakan ekonomi politik terbagi menjadi tiga kelompok, yakni mereka yang mengidentifikasi sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi nasional, dan ekonomi pasar (Basri, 2000:33)
Melalui dasar-dasar pemikiran tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada wacana besar (grand narration) mengenai kapitalisme tersebut. Pemberitaan mengenai kekuataan IMF dan WB pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain keinginan pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan ekonominya menimbulkan ketegangan-ketegangan tersendiri.
Konflik ini menimbulkan perhatian bagi sejumlah media. Bahkan menurut catatan yang diberikan Jefrey Winters, “ perang” yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan IMF telah meningkatkan perhatian media global terhadap Indonesia. Lonjakan pertama terjadi pada Minggu ketiga bulan Januari 1998, jumlah artikel yang menyebut Indonesia melebihi level 5000 (Winters, 2000:260). Tentu dalam konteks demikian, surat kabar-surat kabar di Indonesia mempunyai gambaran tersendiri tentang diri mereka sendiri terkait mengenai reformasi ekonomi yang dijalankan. Wacana di dalamnya merupakan bagian dari wacana yang mungkin lain sama sekali dari wacana yang dikembangkan oleh media massa Barat , Australia, Jepang atau lainnya tentang Indonesia, tentang reformasi struktural dan atau pun mengenai kerusuahan yang terjadi ketika  reformasi ekonomi dijalankan.
Bagi media-media di Indonesia khususnya surat kabar, perhatian terhadap krisis merupakan perhatian semua masyarakat Indonesia. Namun perhatian ini semakin spesifik ketika dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tersebut secara langsung dirasakan surat kabar di Indonesia sebagai industri. Ketika harga kertas naik karena menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh, menjadikan surat kabar di Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti pengurangan halaman, menaikkan harga dan sebagainya.
Dalam kepentingan bisnis yang lebih besar,  industri media berkepentingan langsung terhadap stabilitas mata uang. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung mereka mempunyai ekspektasi tertentu terhadap kebijakan ekonomi nasional, apakah lebih mengedepankan prinsip-prinsip proteksi atau pasar bebas seperti yang dipersyaratkan IMF dan World Bank. Sebagai misal, sebuah riset yang dilakukan Paulus Sulasdi (2001) menyatakan bahwa dalam pemikiran ekonominya, surat kabar Kompas menerima nilai-nilai pasar dalam arti persaingan bebas dan fair. Dalam kesimpulannya, Sulasdi menyatakan bahwa Kompas menolak praktek-praktek monopoli, oligopoli dan intransparansi.
Temuan riset itu, menjadi acuan penting dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana surat kabar melakukan diskursus mengenai kebaikan dan keburukan kekuatan ekonomi pasar (kapitalisme), bagaimana kekuatan-kekuatan lembaga ekonomi dunia seperti IMF dan World Bank menekan dan mendiktekan formula-formula ekonomi pasar bebas, tanpa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. 
Esensi penelitian ini terletak pada upaya untuk melihat frame surat kabar di Indonesia terhadap kasus tersebut secara lebih terbuka. Misalnya isu-isu apa yang diangkat, kepada isu dan siapa fokus yang dijadikan acuan, bagaimana menempatkan posisi Indonesia dan IMF dalam konstelasi pemulihan ekonomi, sampai pada tekanan-tekanan tertentu yang mengakibatkan semakin buruk dan dalamnya intervensi kedua lembaga tersebut kepada pemerintah Indonesia.  
Wacana ini sendiri didekati dengan pendekatan wacana kritis, yang tidak hanya bertumpu pada teks saja yang tersaji di dalam surat kabar itu sendiri, melainkan seluruh data yang membicarakan mengenai intervensi IMF dalam pemulihan dan kebijakan pemulihan ekonomi di Indonesia, dijadikan acuan dalam menganalisis setiap kasus pembingkaian yang ditampilkan dalam surat kabar.  Level analisis wacana kritis tidak sebatas pada  diskursus-diskursus yang didasarkan pada interpretasi teks itu sendiri, melainkan melibatkan komponen-komponen praktek-praktek produksi isi media, regulasi, dan semua relasi yang memberikan kekayaan interpretasi lebih dalam. 

1.2. Rumusan Masalah
Wacana tentang intervensi dua lembaga tersebut terjadi cukup intensif terutama dapat dilihat pada pemberitaan di media massa. Surat kabar-surat kabar yang mempunyai posisi yang signifikan di Indonesia seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, yang memunculkan polemik ini di dalam agenda kebijakan media yang dimilikinya. Periode yang dipilih adalah pada periode bulan April dan Mei 1998. 
Pilihan tersebut dilakukan setelah melakukan observasi terhadap pola-pola pemberitaan yang menekankan betapa besar peran dan tekanan IMF dan WB terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Termasuk di dalam observasi awal sebelumnya diketahui pada periode tersebut, lingkup isu yang merefleksikan tekanan dan intervensi tersebut terlihat beragam mendapatkan penekanan dari media.  Dengan melihat evidensi-evidensi demikian itu, rumusan masalah penelitian ini mencakup:

	Bagaimana intervensi-intervensi IMF dan World Bank guna melakukan pemulihan sistem ekonomi dalam menghadapi krisis terlihat di dalam pemberitaan Kompas, Media Indonesia dan Republika 

Kepentingan-kepentingan seperti apa yang dikehendaki IMF dan World Bank ketika mereka terlibat dalam upaya pemulihan krisis di Indonesia
Bagaimana resistensi yang diperlihatkan rezim Orde Baru dalam menghadapi tekanan-tekanan kedua lembaga tersebut, sementara Indonesia membutuhkan pinjaman guna menstabilkan mata uang rupiah yang telah jatuh

1.3. Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini adalah:
	Menganalisis dan mengkaji bagaimana intervensi-intervensi IMF dan World Bank guna melakukan pemulihan sistem ekonomi dalam menghadapi krisis

Menganalisis dan mengkaji kepentingan-kepentingan seperti apa yang dikehendaki IMF dan World Bank ketika mereka terlibat dalam upaya pemulihan krisis di Indonesia
Menganalisis dan mengkaji resistensi yang diperlihatkan rezim Orde Baru dalam menghadapi tekanan-tekanan kedua lembaga tersebut, sementara Indonesia membutuhkan pinjaman guna menstabilkan mata uang rupiah yang telah jatuh

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat Akademik
Penelitian ini dikembangkan berdasarkan pada pijakan interdisiplin, yakni ekonomi politik terhadap komunikasi. Manfaat yang dapat diperoleh adalah bagaimana perspektif ekonomi dan politik dapat digunakan untuk menganalisis praktek-praktek komunikasi dan sebaliknya. Tindakan-tindakan komunikasi yang tercermin di dalam praktek media, dapat digunakan untuk melihat seberapa keras dan tajam konflik kepentingan antara kekuatan pasar bebas dan misalnya proteksi; antara liberalisasi dan intervensi negara terhadap sistem ekonomi. Di sisi lain, penelitian ini memperlihatkan bagaimana teori-teori kritis seperti hegemoni dan dominasi masih tetap relevan dalam melihat kekuatan kapitalisme sekalipun banyak telah mencapai tingkat lanjut (the late capitalism)

	Manfaat Metodologis

Manfaat metodologis terpenting dalam penelitian ini adalah adanya fusi yakni antara teori dan tindakan yang merupakan ciri esensial dalam penelitian-penelitian yang menggunakan paradigma kritis. Penelitian ini tidak saja memberikan dasar-dasar pijakan teoritis di dalam pendekatannya, melainkan pada tindakan atau menunjukkan apa-apa yang seharusnya dirubah dalam temuan-temuannya. Terlebih pada persoalan hegemoni dan dominasi yang dilakukan kekuatan kapitalisme yang bersifat menindas.

	Manfaat Praktis

Sebagai implikasi dari manfaat metodologis dan teoritis di atas, penelitian ini memberikan dan menunjukkan praktek-praktek hegemoni dan dominasi yang menindas, yakni yang menunjukkan bagaimana kepentingan-kepentingan ekonomi menjadi sentral tujuan dari lembaga IMF dan World Bank tanpa memperdulikan bagaimana kondisi domestik yang bersangkutan. Untuk itu, temuan-temuan ini setidak-tidaknya dapat menjadi dasar bagi sejumlah tindakan-tindakan guna melakukan perubahan terhadap situasi yang bersifat tidak egaliter.








BAB II
TEORITISASI PENELITIAN

2.1. Kapitalisme
Teoritisi Marxist yang dikenal sebagai Neo Marxisme- Antonio Gramsci mendiskusikan panjang lebar mengenai hegemony yang merupakan kritik lebih lanjut terhadap kapitalisme. Kapitalisme sendiri diartikan sebagai sebuah sistem sosial yang didasarkan pada motif keuntungan dan dominasi terhadap relasi-relasi komoditas, termasuk komoditas terhadap kaum buruh itu sendiri (Palan, 2000:10) 
Ketika periode  awal Karl Mark melakukan kritik terhadap kapitalisme klasik yang melihat terjadinya eksploitasi terhadap kaum proletar, maka analisis-analisis yang dilakukan Gramsci terhadap kapitalisme terletak pada proses dominasi masyarakat secara keseluruhan. Ini terjadi, kritik-kritik sebelumnya seperti yang dilakukan Kautsky dan Engels terhadap Kapitalisme, menjadikan kapitalisme melakukan koreksi internal. Seperti di Inggris, Owen melakukan koreksi terhadap praktek-praktek perburuhan yang menjadikan kualitas perlakuan buruh menjadi lebih baik. Akibatnya ramalan-ramalan ilmiah yang dilakukan Kaustky dan Engels bahwa di dalam tubuh kapitalisme terjadi kontradiksi-kontradiski internal yang mengakibatkan revolusi kaum buruh akan terjadi secara alamiah tidak terbukti (Lenin, 1962)  
Pemikiran Marx di dalam Das Kapital tersebut dikelompokkan menjadi dua hal, yakni pemikiran mengenai system ekonomi dan system social politik. Di dalam system ekonomi terdapat konsep-konsep teori Nilai Pekerjaan; Teori Tentang Nilai Tenaga Kerja; Teori Tentang Nilai Lebih; Teori Laba. Sementara pada bagian kedua, dijelaskan mengenai  teori mengenai  konsentrasi dan akumulasi modal; pemelaratan yang semakin bertambah; dan ajaran-ajaran tentang krisis Ekonomi (Rogers, 1992)
Atas kenyataan-kenyataan tersebut, penganut pemikiran Marxist kemudian melihat bahwa persoalan buruh bukan menjadi perhatian serius lagi, karena mereka melihat bahwa praktek-praktek eksploitasi tersebut terjadi justru semakin luas. Dengan muncul perdagangan global, berdirinya GATT dan berubah menjadi WTO para Marxian melihat bahwa perdagangan bebas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ekspoitasi dan dengan skala yang lebih luas terhadap masyarakat yang tentu terhadap kaum buruh juga. Tetapi yang lebih serius adalah persoalan sumber daya alam dan manusia yang tersedia yang menjadi sumber perebutan. Kekuatan kapitalisme sah melakukan ekspoitasi dan eksplorasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. 
Prinsip-prinsip ekonomi bebas, liberalisasi perdagangan, konsep-konsep free fight liberalism menjadi agenda-agenda penting yang dipakai untuk mendiktekan kepentingan ekonominya pada sebuah negara, tanpa mempedulikan bagaimana kesiapan sebuah negara tersebut untuk bersaing secara bebas dengan kondisi dan syarat-syarat yang tidak sama dan jauh tertinggal.
Gramsci mengingatkan bahwa hegemony merupakan proses dominasi di mana seperangkat gagasan mensubversi dan melakukan kooptasi terhadap yang lain (Littlejohn, 2002: 211). Dalam pandangan Gramsci, hegemony dapat terjadi melalui berbagai cara. Penyingkiran gagasan-gagasan lokal dan misalnya di negara berkembang, oleh gagasan global seperti hak asasi manusia, ekonomi pasar bebas, good governance, menghapuskan tariff dan barrier, dan sebagainya- dalam pandangan Gramsci dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk dominasi yang dioperasikan oleh kapitalisme. 
Dalam pandangan Burke (1945)- konflik seperti itu kekuatan dominan dapat memaksakan gagasan-gagasan mereka sebagai god term vis a vis devil term. Gagasan-gagasan pasar bebas, pembatasan intervensi negara terhadap ekonomi, penghapusan tariff dan barrier dinilai sebagai god term, sedangkan proteksi, dumping dan intervensi negara terhadap ekonomi sebagai devil term. Ini sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara modern dan demokratis sering dihubungkan dengan praktek-praktek korupsi dan nepotisme dalam ekonomi. 
Perspektif-perspektif itu pula yang mengemukan dalam wacana politik yang terjadi ketika gaung reformasi dikumandangkan. Perdebatan antara kelompok status quo dengan prinsip stabilitas poltik dan ekonomi dengan kelompok reformis yang menginginkan perubahan yang demokratis, tercakup persoalan prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi. Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 menjadi jalan masuk bagi IMF dan World Bank dan secara kasar mendiktekan resep-resep ekonomi pasar bebas bagi pemulihan ekonomi Indonesia. 
Dalam pandangan Braudel (Forbes, 21 Juni 1982) bahwa kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak resiko dan bahwa sebagian besar dari perekonomian pasar. Kunio (1990) sendiri mengakui pula bahwa di dalam hukum pasar bebas tersebut selalu terdapat spekulator yang mencari keuntungan tanpa perlu memperdulikan siapa yang dirugikan atas tindakannya tersebut. Namun lebih dari itu, Kunio (1999) menyatakan bahwa kapitalisme memberikan energi positif bagi dinamika sistem perekonomian.
Dalam sejarahnya, kapitalisme dari  suatu negara ke negara lain mengalami makna dan praktek-praktek yang berbeda. Di Inggris misalnya, sejak awal para pelaku-pelaku industri di sana sejak awal menjadi penganjur pada ekonomi bebas dan konsisten hingga sekarang. Situasi pada saat itu mematangkan pelaku-pelaku industri  kecil untuk tumbuh menjadi besar. Campur tangan pemerintah justru hanya akan merusak spirit yang sedang tumbuh di dalam masyarakat yang sedang melakukan revolusi industri tersebut. 
Gagasan ini dapat dilacak dari pemikiran Adam Smith yang memikirkan mengenai pemisahan antara masyarakat sipil dan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Menurut Adam Smith bahwa pasar bebas (Free Market) beroeprasi seperti “ invisible hand” sebuah mekanisme yang ia gambarkan sebagai mekanisme otomatis yang mengalokasikan sumber-sumber daya alam bagi penggunaan yang paling efektif. Lebih lanjut bahwa agar menjadi efektif, invisible hand tersebut harus dibiar sendiri. Prinsip ini kemudian sering disebut sebagai laissez-faire (Bicler and Nitzan, 2000)
Sementara Jerman dan Perancis dan beberapa negara di Eropa merupakan negara kedua yang melakukan industrialisasi. Menurut Kunio (1999: xix) kedua negara itu disebut sebagai the late industrializing countries. Dalam analisis yang dilakukan Dieter Senghaas (1985), kedua negara tersebut melakukan selective dissociation atau selective delinking. Strategi ini adalah berusaha menutup diri secara selektif dan sementara memperkuat ekonomi dalam negeri untuk menumbuhkan daya beli rakyat secara merata sambil memperkuat sektor industri. Ketika mereka merasa cukup kuat, baru kedua negara tersebut mengintegrasikan diri dalam ekonomi global.
Negara-negara dunia ketiga mengalami persoalan yang lebih pelik di dalam melakukan industrialisasi dan kapitalisasi di dalamnya. Negara- negara generasi ketiga ini mengalami hambatan ketika mereka berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional seperti oktopus dan menggurita. Proses industrialisasi diambilalih oleh perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan saja menguasai teknologi, tetapi juga menguasai pasar internasional. Richard Robinson menunjukkan ketakberdayaan negara-negara generasi ketiga ini dengan menyebutnya sebagai negara komprador - yakni hanya sebagai makelar di negerinya sendiri. Sementara sumber daya, teknologi dan pasar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara-negara dunia ketiga.   
Perdagangan antar negara terutama hubungan antara negara maju dengan negara maju, negara maju dengan negara dunia ketiga memicu muncul dan tumbuhnya organisasi-organisasi perdagangan bilateral dan multilateral. Negara-negara yang tergabung dalam WTO semula digagas oleh negara-negara maju dan kemudian mensyaratkan ketentuan-ketentuan tertentu bagi anggotanya yang kesemua itu menguntungkan negara-negara maju. 
Pemikiran-pemikiran mengenai kapitalisme dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar ini terus berkembang. Bersamaan dengan itu, asumsi-asumsi penting tentang relasi antara ekonomi pasar, intervensi negara, dan demokratisasi seolah menjadi tema sentral. Sebuah negara otoriter sering dikaitkan dengan sistem tertutup dari praktek-praktek ekonominya. Negara yang menggunakan mekanisme pasar bebas sering dihubungkan dengan negara demokrasi. Sekalipun tidak ada jaminan mengenai tesis tersebut. Sebab, India sebagai negara miskin, tetapi menjalankan demokrasi secara baik. Switerland hingga tahun 1970-an tidak memberikan hak suara bagi perempuan, tetap saja tidak permasalahkan sebagai negara yang tidak demokratis.
Sebuah pandangan dari Schumpeter di dalam sebuah seminar : Capitalism, Socialism and Democracy berpendapat bahwa demokrasi modern adalah produk dari proses kapitalisme (International Journal on World Peace, Vol.17 Issue: 3, Year: 2000). Pemikiran-pemikiran mengenai demokrasi dan ekonomi ini mencakup masalah apakah ada relasi antara kondisi ekonomi sebuah negara dengan kualitas demokrasi yang dijalankan. Kompleksitas relasi antara ekonomi, politik dan negara menghasilkan sejumlah kepentingan-kepentingan tertentu. Terma-terma utama penganjur dan penganut pasar bebas, selalu mengaitkan pada prinsip-prinsip persaingan bebas. Bersamaan dengan itu, isu-isu mengenai pemerintahan yang bersih, peberdayaan masyarakat sipil dan penegakan hukum melekat secara inheren. 
Dengan demikian, jika dicermati bahwa apa yang terjadi di Indonesia dapat didekati dengan asumsi-asumsi seperti di atas. Pelaku-pelaku bisnis dan industri di Indonesia ditandai dengan praktek-praktek rente. Proteksi dan distribusi kesempatan berbisnis terjadi sangat terbatas. Negara dianggap terlalu jauh melakukan intervensi terhadap pasar. Sementara kualitas intervensi tersebut semakin jauh. Pertarungan kepentingan ini terjadi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meliberalisasikan ekonomi Indonesia tidak hanya menjadi kepentingan pelaku-pelaku domestik yang kesempatannya tertutup, melainkan pelaku-pelaku global sangat pula berkepentingan terhadap Indonesia. 
Jadi, masuknya lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank sepertinya pada satu sisi bagi kepentingan Indonesia sendiri merupakan cara simbolis dapat mengembalikan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia, sedangkan pada sisi lain adalah masuknya IMF ke dalam peta krisis di Indonesia ini sebagai kesempatan untuk menghilangkan kroni kapitalis, korupsi dan kolusi. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa persyaratan bantuan IMF yang harus dipatuhi Indonesia, menempatkan pemerintah di bawah tekanan untuk melakukan reformasi ekonomi sesuai dengan resep-resep IMF. 
Dalam pemikiran Schumpeter misalnya, produk dari proses kapitalisme adalah demokrasi (Groombridge, 2000). Seymour Martin Lipset dalam sebuah paper yang sekarang telah menjadi klasik mengatakan bahwa semakin makmur sebuah bangsa, semakin besar peluang ia akan tetap mempertahankan demokrasi. Hubungan antara ekonomi dan demokrasi berbanding lurus. Demokrasi dan ekonomi pasar bebas yang dianut dalam kapitalisme dipandang sebagai resep yang sangat ampuh diterapkan di mana pun.
Namun sejauh itu, benarkah ekonomi dengan menganut pasar bebas tersebut dapat berjalan sempurna. Pertanyaannya lebih lanjut, dapatkah bisa dipastikan bahwa mekanisme pasar dapat berjalan sempurna sehingga tidak seorang  pun atau negara mana pun yang akan dirugikan dalam mekanisme sempurna sebuah pasar. Jika asumsi ini benar - memang seharusnya intervensi pemerintah tidak diperlukan di dalamnya. Namun beberapa kenyataan menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak pernah berjalan sempurna. Selalu ada kesenjangan yang menjadikan di dalam mekanisme yang diasumsikan sempurna tersebut terjadi penguasaan tertentu atas yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan rumusan yang bisa dipakai untuk menjalankan proses kapitalisme yang benar. Sebab, produk yang dihasilkan dalam proses kapitalisme tersebut adalah demokrasi. 
Menurut Joseps E. Stiglitz (2003) pasar telah terbukti secara ilmiah tidak bisa berjalan sempurna. Ideal pasar bebas yang sempurna hanya bisa berjalan salah satunya bila ada informasi sempurna. Sementara di dalam perhatiannya, pasar selalu berada dalam kondisi asimetris informasi. Dalam pandangannya, ekonomi bersifat imperfek. Karena ketidaksempuarnaan itu, ekonomi membutuhkan regulasi. Sementara pihak regulasi yang berkompeten adalah pemerintah atau negara.
Berbagai literatur yang membicarakan mengenai intervensi pemerintah terhadap pasar, mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Namun, jarang ditemui yang mengatakan secara ektrem bahwa intervensi itu tidak diperlukan sama sekali. Kunio seperti yang telah dijelaskan di atas, masih berpendapat bahwa intervensi pemerintah terhadap ekonomi,  tetap diperlukan. Pemerintah tetap harus mengendalikan mekanisme tersebut dengan regulasi-regulasi yang menjamin perekomian berjalan secara wajar. 
Richard Phillips (2000) menguraikan bahwa ekonomi modern global berkembang dan berintegrasi dengan karakteristik ekonomi mikro sebuah negara bersama dengan karakteristik ekonomi makro atau global. Di sana ia melihat relasi-relasi yang kompleks antara teknologi dengan perusahaan, teknologi, perusahaan dan negara, dan hubungan antara perusahaan, negara dan dunia ekonomi serta hubungan semua itu ketika berada dalam lingkunan global. 
Pada posisi itu dalam hubungan antar negara pun menghasilkan konflik kepentingan. Negara maju tampil di depan sebagai first definition terhadap perubahan ekonomi yang diinginkan. Pada sisi tertentu itu membentuk kaukus ekonomi dan poitik, seperti G-7, WTO, MEE dan sebagainya. Dari sana aturan perdagangan diatur dan dikendalikan. Bagi siapa yang ingin terlibat dalam perdagangan melalui sistem yang mereka gunakan harus tunduk dengan syarat-syarat yang ditetapkan. 
Krisis kurs yang melanda Asia, yang berdampak pada perekonomian dunia, terkait langsung dengan berbagai kelemahan bagi kepentingan negara-negara yang sedang berkembang, sekaligus memberikan keuntungan bagi negara-negara maju. Sistem penerapan kurs di dunia merefleksikan pula seberapa tahan dan kuat terhadap berbagai ketimpangan yang mungkin muncul dari mekanisme pasar yang tidak mungkin berjalan sempurna. Banyak pelaku ekonomi bekerja tidak berdasarkan pada data-data ekonomi makro atau mikro yang riil, melainkan sering bertitik tolak pada spekulasi dan ambisi yang tidak rasional dan kejam. Dengan perkataan lain, di dalam mekanisme tersebut persoalan kekuasaan memainkan peran yang besar. 
Melalui isu-isu tersebut, wacana mengenai demokratisasi, pasar bebas dan intervensi pemerintah terhadap pasar- menemukan gaungnya kembali ketika dunia dikejutkan oleh kenyataan terjadinya krisis ekonomi di wilayah asia. Krisis ini mengundang kembali perhatian banyak pihak untuk mengkaji mengenai praktek-praktek kapitalisme, prosesnya, dan sejauh mana peran negara atau pemerintah diteolerir. Pemikiran ini menjadi titik tolak pembicaraan mengenai reformasi struktural di bidang ekonomi tentang bagaimana sebaik dan seharusnya dilakukan. 

2.2. Ekonomi Politik Media
Dalam sebuah pernyataan, Garnham (1979:129) mengatakan bahwa agar memahami struktur budaya, produksi, konsumsi dan reproduksi serta peran media massa, kita butuh mengkonfrontasikannya dengan sejumlah masalah sentral dalam ekonomi politik secara umum. Secara definitif, politik ekonomi itu sendiri diartikan sebagai kajian terhadap relasi-relasi sosial, khususnya hubungan-hubungan kekuasaan, yang secara mutual membentuk produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada (Mosco, : 25). Dalam konteks ekonomi poltik komunikasi produk-produk komunikasi tersebut seperti surat kabar, video, films, buku-buku dan khalayak.
Dengan demikian, definisi itu memberikan seperangkat dasar kategori yang membedakan fungsi dan beragamnnya tipe konsumsi seperti penonton film, penonton televisi, pembaca surat kabar, pendengar radio dan sebagainya. Ekonomi politik komunikasi (media) cenderung memusatkan perhatian pada seperangkat relasi-relasi sosial yang terorganisasi di seputar kekuasaan atau kemampuan mengontrol orang lain, proses-prosesnya dan hal lain bahkan di dalam hal menghadapi resistensi.  
Pendekatan ekonomi politik umumnya dimulai dengan sisi produksi komunikasi dengan melihat pertumbuhan bisnis dan kaitannya dengan ekonomi politik yang lebih luas. Perkembangan konsumsi massa ekonomi ditentukan oleh proses perwujudan nilai termasuk relasi-relasi sosial dan organisasi konsumsi itu sendiri. 
Dengan demikian, institusi media masaa seperti televisi, radio, surat kabar dan teknologi informasi dan informasi itu sendiri memiliki fungsi-fungsi sebagai industri. Dengan sendirinya, prinsip-prinsip yang beroperasi di dalamnya adalah prinsip-prinsip ekonomi. Sebagai entitas industri, institusi media massa tersebut tidak saja menjalankan fungsi ideal dari komunikasi massa, melainkan bertindak seperti layaknya industri manufaktur yang mengejar keuntungan. 
Di dalam menjalankan kegiatannya, Mosco (1996) mengatakan bahwa ekonomi politik komunikasi dapat dilihat dari tiga hal yakni spasialisasi, strukturasi dan komodifikasi. Sumber-sumber yang menjadi perhatian dari praktek-praktek ini terlihat dari kompetisi yang memperebutkan pendapatan dari pelanggan dan pendaptan dari iklan. Program-program televisi atau agenda berita tertentu menjadi muatan dan cara dalam mempertahankan dan memperoleh sumber-sumber finansial yang menjamin beroperasinya institusi media tersebut.  
Dengan dasar itu, perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 turut memberi pengaruh terhadap praktek-praktek komunikasi massa sebagai industri. Namun lebih dari itu, untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri, industri media dalam hal ini industri surat kabar memliki ekspektasi-ekpektasi tertentu terhadap perekonomian Indonesia. 
Kenyataan ini sering menghadapkan pada peran dan fungsi yang dijalankan media massa pada tarik ulur pada kepentingan ekonomis dan fungsi-fungsi sosial lainnya. Keputusan-keputusan yang merefleksikan kebijakan editorial, program, agenda setting tidak didasarkan apa yang penting bagi khalayak, melainkan sejauh mana kepentingan industri dapat diselamatkan. 
Pada tahun 1990-an perhatian ekonomi politik media yang lebih besar pada isi media. Isi media dikemas sebagai produk, wacana dan debat publik. Golding dan Murdock (1995) memperlihatkan bagaimana ekonomi politik media menekankan pada saling berperannya antara dimensi ekonomi dan simbolik terhadap komunikasi publik sekaligus menunjukkan bagaimana cara-cara yang berbeda dalam hal pendanaan dan kultur organisasi produksi mempunyai konsekuensi terhadap wacana dan representaasi dalam domain publik. 
Hamelink (1995) juga mengidentifikasi empat proses atau tren yang terjadi pada komunikasi internasional, yakni digitisasi, konsolidasi, deregulasi dan institusionalisasi. Proses ini meningkatkan konglomerasi. Sementara globalisasi adalah konsep yang dipakai untuk menjelaskan upaya yang dilakukan industri media untuk menjaga kekuasaannya dan pertumbuhannya melalui misalnya akuisisi, peneterasi pasar dan meningkatakan tekanan bagi deregulasi nasional dan privatisasi media. 
Seperti yang telah disinggung ada kaitan penting yang terjadi antara dimensi ekonomis dan simbolik. Dimensi simbolik ini ditransendensikan menjadi komoditas. Namun, dalam konteks pemberitaan yang dilakukan surat kabar-surat kabar di Indonesia di seputar krisis dan reformasi yang terjadi pada tahun 1998, sering dipandang bahwa krisis pada akhirnya dikemas sebagai komodifikasi. Kepentingan-kepentinga dasar industri media itu sendiri tercermin dari kebijakan agenda setting yang mereka tempuh. 
Di tengah sistem pemerintahan yang otoritatif dan kontrol pemerintah terhadap media masih dapat dirasakan, gerakan reformasi sering disajikan sebagai refleksi kepentingan media untuk turut menyuarakan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, liberalisasi ekonomi yang menghapus monopoli dan kolusi. 

3.3. Teori Wacana Kritis  
Teori Wacana Kritis mendiskusikan landasan-landasan apa (influences) yang beroperasi pada isi media massa. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa isi media massa merupakan bagian integral dari aspek-aspek sosial dan kultural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  Croetau dan Hoynes (1997:33) berpendapat bahwa produk media merupakan hasil dari sebuah proses sosial yang terjadi dalam sebuah kerangka institusional. 
Atas kenyataan itu, Shoemaker dan Resse (1996:31) bertanya: Do the media reflect reality ? Mereka berpendapat bahwa isi media merupakan bagian integral dari budaya. Sementara budaya dimanifestasikan dalam banyak cara. Ada yang melihat isi media dari sisi artistik, psikoanalisis, antropologi budaya, mitologi, ritual dan sebagai aktivitas bisnis.  Isi media kemudian dijadikan titik mula (a starting point) untuk memahami budaya dan kekuatan seperti apa yang beroperasi di dalamnya.
Kajian teks dan discourse merupakan pembahasan  linguistik, terutama ketika Morris (1930) membedakan kajian bahasa menjadi tiga bagian penting yakni, sintaksis, semantik dan pragmatik. Teks dan disocurse semula dapat dipisahkan, tetapi kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai pemisahan tersebut. 
Awalnya teks dipahani sebagai written sedangkan discourse lebih pada spoken. Pembedaan ini semakin tajam ketika, Fairclough dalam CDA mengatakan bahwa discourse sebagai bahasa yang digunakan baik lisan atau tertulis dan sebagai bentuk dari praktek sosial. Ini yang menimbulkan implikasi lebih jauh. Jika discourse merupakan praktek sosial, maka prakteK sosial tersebut  mempunyai implikasi pada sebuah hubungan dialektik antara event diskursif tertentu dengan situasi, institusi-institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Discourse is socially contituted. 
Discourse analysis digunakan dalam sejumlah cara seperti dalam linguistik, etnografi, hermneutik dan sebagainya. Sementara istilah Critical Discourse Analysis (CDA) akar teoritiknya dari beberapa individu terkemuka dalam pendekatan kritis seperti Louis Althusser yang berbicara tentang ideologi yang membedakannya menjadi ideological state apparatus dan repressive state apparatus. Posisi media dapat bergerak pada dua domain, yakni dapat digunakan sebagai ideological state apparatus atau sebagai repressive state apparatus. Konsep teoritik dari CDA tidak hanya berasal dari Louis Althusser, tetapi juga Mikhail Bakhtin, Antonio Gramsci, Michel Foucault dan mereka yang tergabung dalam Frankfurt School (Tischer, et.all, 2000:144).
CDA merupakan sesuatu yang kritis di dalam dua hal. Pertama, didasarkan pada gagasan Frankfurt School dan kedua pada linguistik kritis. Menurut Habermas, sebuah ilmu kritis harus bersifat self reflective  yakni harus merefleksikan kepentingan-kepentingan yang menjelaskan konteks historis terhadap visi interaksi atau hubungan kekuasaan (Tischer,et.all, 2000: 144). Dalam konteks kritis, ideologi dicapai melalui discourse. Untuk mencapai kesepakatan mayoritas dalam politik perlu dilakukan. Untuk mencapai ini dilakukan melalui alat ideologi. Ideologi mencapainya dalam discourse–sebagai material yang nyata dalam tanda linguistik. Mikhail M. Bakhtin dan Valentin N Volosinov menegaskan bahwa semua contoh bahasa adalah ideologis. Tanda bahasa menurut mereka adalah  domain class struggle.











BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian
Di dalam sebuah penelitian, terdapat paradigma yang saling berkompetisi satu sama lain dalam melihat sebuah fenomen kajian yang ingin diteliti (Guba and Lincoln, 1994). Paradigma ini bisa dipandang sebagai: a set of basic beliefs yang menyangkut beberapa prinsip dasar dan utama (Guba and Lincoln, 1994: 107). Sebagai paradigma, ia merepresentasikan sebuah a worldview yang mendefinisikan realitas yang ada, posisi individu di dalamnya, dan sejumlah kemungkinan hubungan-hubungan. Paradigma penelitian dengan demikian mendefinisikan peneliti: What it they are about and what falls within and outside the limits of legitimate inquiry (Guba and Lincoln, 1994:108).
Guba dan Lincoln kemudian membedakan ada 4 (empat) wilayah paradigma penelitian yang keempat-empatnya mempunyai nilai-nilai ontologism, epistemologis dan metodologis yang berlainan dan bahkan berkontradiksi satu dengan yang lain, yaitu positivisme, postpositivisme, kritis dan konstruktivisme.
	CDA (Critical Discourse Analysis) merupakan cara melakukan analisis terhadap teks secara kritis, tidak sebatas pada level teks melainkan pada level praktek diskursif dan praktek-praktek sosial. Karena CDA merupakan analisis kritis yang mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran kritis seperti Antonio Gramsci, Jurgen Habermeas, Althusser dan seterusnya, maka paradigma penelitian ini adalah paradigma kritis. Ciri penting paradigma kritis adalah sifatnya yang emansipatoris. Littlejohn (2000:225) mengemukakan bahwa ada tiga ciri esensial pemikiran kritis ini, yaitu: a) perlu memahami sesuatunya dalam konteks; b) menguji dan memperlihatkan adanya tatanan kekuatan yang menindas; dan c) menciptakan kesadaran dengan menggabungkan teori dan tindakan.  
	Menurut Guba dan Lincoln (Denzin and Linclon, 1994: 105), apa yang dimaksud paradigma dalam penelitian adalah sistem dasar keyakinan atau worldview yang mengarahkan peneliti, tidak hanya dalam pilihan-pilihan metode tetapi dalam cara-cara yang bersifat ontologis dan epistemologis secara fundamental. Dalam paradigma kritis, sistem dasar keyakinan epistemologis bersifat transaksional dan subjektif. Peneliti dan yang diteliti diasumasikan berhubungan secara interaktif dengan nilai-nilai peneliti mempengaruhi penelitian.

3.2.  Metode Penelitian
	Metode penelitian yang digunakan adalah Critical Discourse Analysis dari Norman Fairclough (1995) yang melihat objek pemberitaan Internvensi Ekonomi IMF dan World Bank di Surat Kabar  Kompas, Republika dan Media Indonesia pada bulan April dan Mei 1998 dari tiga level yakni level teks, level praktek diskursif dan level praktek sosial. Pada level teks difokuskan pada isi pemberitaan. Pada level praktek diskursif, difokuskan pada bagaimana praktek diskursif yakni proses produksi dan interpretasi terhadap pemberitaan mengenai intervensi IMF dan World Bank. Sedangkan pada level praktek sosial melihatnya pada konteks dan kelompok sosial yang lebih luas, seperti kepentingan politik, ekonomi dan situasi global

3.3. Objek Kajian
	Objek kajian  penelitian ini ada pemberitaan mengenai internvensi ekonomi IMF dan World Bank dalam melakukan pemulihan krisis di Indonesia pada periode April-Mei 1998 pada surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika. Kenapa dipilih bulan April – Mei 1998, karena pada bulan tersebut intensitas dan situasi krisis mencapai puncaknya. Sejumlah upaya penanganan yang cepat dibutuhkan termasuk keterlibatan IMF dan World Bank sebagai lembaga keuangan dunia. 

3.4. Sumber Data
Berdasarkan pada uraian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah: 
	Materi-materi pemberitaan mengenai intervensi ekonomi IMF dan World Bank pada bulan April-Mei 1998 di  Kompas, Media Indonesia dan Republika 
	Dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan gagasan kapitalisme, konflik kepentingan ekonomi, dan yang relevan lainnya.
	Lain-lain, yakni sumber-sumber data lain yang mendukung tujuan penelitian.



3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data mengikuti atau menyesuaikan sumber data yang digunakan, yakni:
	 Wawancara dilakukan pada informan atau narasumber-narasumber yang terlibat dalam praktek diskursif dan praktek-praktek sosial, ekonomi dan politik dalam produksi teks digunakan dalam penelitian ini. Tujuan wawancara bersifat here and now constructions terhadap orang-orang, peristiwa-peristiwa, aktivitas-aktivitas, organisasi-organisasi, perasaan-perasaan, motivasi-motivasi, keluhan-keluhan, kepentingan-kepentingan dan entitas lainnya. Wawancara juga bersifat reconstructions terhadap entitas-entitas pengalaman pada masa lampau, sekaligus bersifat projection yang mencakup harapan-harapan pada masa yang akan datang (Lincoln dan Guba, 1985: 268). 

Observasi dilakukan terhadap aktvitas atau kegiatan produksi yang masih dan mungkin terus berlangsung terhadap proses pemberitaan. Guba dan Lincoln (1981:193) mengatakan bahwa sebagai teknik pengumpulan data, observasi memaksimalkan kemampuan peneliti untuk menangkap motif, keyakinan, perhatian, kepentingan, perilaku yang tidak disadari, kebiasaan-kebiasaan dan semisalnya. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat realitas sosial seperti subyek yang ditelitinya, hidup dalam bingkai kehidupannya .Dalam peneltiian ini, derajat keterlibatan observasi menggunakan cara Participant as Observer karena menurut Lindlof (1995:144): the researcher enters a field setting with openly acknowledged investigative purpose, but is able to study from the vantage point of one or more positions within the memberships
	Analisis Dokumen/Teks/Isi (Framing) 
Sebagai teknik pengumpulan data, analisis isi digunakan untuk meneliti data-data berupa dokumen dan terekam baik tercetak atau melalui elektronik. Sesuai dengan saran Guba dan Lincoln (1985:278) terdapat pilihan cara melakukan analisis isi. Ini tergantung pada jenis dokumen atau materi lainnya. Analisis isi yang standar digunakan seperti dari Holsti (1969), Kripendorff (1980) dan Rosengren (1981). Sedangkan jika dokumennya tidak standar (tidak sama), model Lucas (1974) yakni analisis isi agregasi bisa digunakan. Namun ketika taksonomi muncul atas data, maka model dari Glaser dan Strauss (1967) bisa digunakan. Untuk kepentingan penelitian ini, analisis isi yang digunakan akan menyesuaikan jenis dan karakteristik dokumen dan material recordings lainnya. Dokumen, Teks, materi-materi rekaman baik cetak atau pun elektronik merupakan sumber data penting sebab semua itu merupakan “ paper trail” yang ditinggalkan dari peristiwa-peristiwa atau proses-proses. Sumber data seperti dokumen dan materi-materi lainnya mengindikasikan banyak hal, apa yang organisasi hasilkan, mengkategorikan peristiwa dan orang-orang, mengkodifikasikan prosedur dan kebijakan, menginstruksikan sebuah bacaan, menjelaskan tindakan masa lalu dan yang akan datang dan jejak-jejak aktivitas yang dimiliki. Begitu pentingnya sumber data ini, pengumpulan data terhadap jenis sumber data ini dengan menggunakan analisis teks atau dokumen. 

3.6.  Pengembangan Validitas dan Reliabilitas
Di dalam penelitian kualitatif ada sejumlah cara yang disarankan Lincoln dan Guba (1985:281-287) untuk membangun derajat kepercayaan/kredibilitas (trustworthiness) penelitian. Pertama, maintaining field journal - peneliti akan mengakumulasikan begitu banyak informasi dalam bentuk catatan-catatan lapangan yang berguna dari setiap subsekuen (variable-variabel) yang diteliti apakah catatan-catatan tersebut didapat dari wawancara atau pun dari observasi. 
Catatan lapangan ini menurut Lincoln dan Guba terdiri dari paling tidak tiga bentuk, yakni a log of a day to day activities dipegang secara individu oleh anggota-anggota tim penelitian; a personal log seperti catatan harian yang juga dipegang individu yang mencakup sejumlah masukan-masukan yang berbeda, catatan reflektif dan introspektif tentang state of mind seseorang dalam hubungannya terhadap apa yang terjadi di lapangan; methodological log dengan mencatat semua keputusan-keputusan metodologis yang dibuat berdasarkan dengan desian yang muncul
Kedua, mounting safeguard - yang harus diperhatikan dengan hal ini adalah menyangkut sejunlah kemungkina-kemungkinan terjadinya distrosi. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga distorsi harus tetap dilakukan yang mencakup: a) distorsi yang muncul dari keberadaan peneliti dalam sebuah tempat; b) distorsi yang bisa muncul dari keterlibatan peneliti dengan informannya; c) distorsi yang muncul dari bisa yang terjadi apakah pada peneliti atau informannya; d) distrosi yang mungkin muncul dari teknik pengumpulan data yang dilakukan
Ketiga, arranging for on site team interactions - ini dilakukan agar secara kontinu memberikan input terhadap desain yang muncul dan menjamin semua anggota tim dievaluasi untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap hasil penilitian
Keempat, Triangulating - triangulasi data menempati posisi yang krusial dalam penelitian kualitatif. Melalui tirangulasi, validasi terhadap data dapat dilakukan dengan baik di mana satu data dihadapkan dengan data lain, metode satu dengan metode yang lain, teori satu dengan teori yang lain. Triangulasi ini mencakup tirangulasi data, peneliti, teori dan metode.
Kelima, Gathering referential adequacy materials- hal ini mencakup pengumpulan data, wawancara tambahan, observasi tambahan dan dokumen-dokumen tambahan. 
Keenam. Doing debriefing. Persoalan ini secara esensial adalah peer ketidakketerlibatan profesional. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan debriefer konsep adalah kelompok peer yang tidak terlibat yang kepada mereka dengan peneliti yang melihat temuan-temuan kita. 
Ketujuh,developing and maintaining an audit trail- audit bisa merupakan sebuah teknik trustworthiness yang penting.  Apa yang dimaksud dengan Trustworthiness - secara konvensional peneliti-peneliti telah menemukannya bermanfaat dengan menggunakan 4 posisi yag ditempati yaitu: a) Truth Value – yakni bagaimana seseorang dapat membentuk keyakinan di dalam “ a truth” terhadap temuan-temuan dalam penelitian tertentu dan di dalam konteks yang seperti apa; b) Applicability – yakni bagaimana seseorang dapat menentukan temuan seperti apa yang dapat diterapkan di dalam konteks lain dan informan lain; c) consistency dan d) neutrality.
Dari penjelasan tersebut, penelitian ini untuk menguji validitas dan reliabilitas penelitian menggunakan sejumlah cara. Menurut Lincoln dan Guba (1985) seperti yang dikutip Diessing (1972: 147-148) terkait dengan validitas ini mengatakan bahwa validitas kontektual mengambil dua bentuk. Pertama validitas terhadap bukti-bukti yang harus dibandingkan dengan bukti-bukti yang lain; dan kedua validatas kontektual adalah evaluasi terhadap sumber dari evidensi dengan mengumpulkan jenis-jenis sumber yang lain untuk melokasikan pola karakteristik distorsi sumber. Melalui penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa penelitian ini mengambil sejumlah cara dalam menguji validitas dan reliabilitas penelitian. Guba dan Lincoln telah memberikan batas-batas yang jelas tentang bagaimana sebuah penelitian kualitatif dapat dipercaya
Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas penelitian kualitatif. Ada empat macam model pengembangan trianggulasi yang biasa dipakai, yaitu trianggulasi data, metode, peneliti dan teori (Sutopo, 2002:78).  
	Trainggulasi sebagai peningkatan validitas penelitian kualitatif merupakan teknik yang mendasarkan diri pada pola pikir fenomenologis yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk memperoleh simpulan yang mantap dan sahih diperlukan cara pandang yang berbeda. Cara ini akan mempertajam temua yang dihasilkan. Adapun, trainggulasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:
	Trianggulasi Data

Untuk memperoleh informasi yang lengkap data yang digunakan tidak sebatas seorang informan, sebuah dokumen dan obervasi pada peristiwa tunggal tetapi berbagai narasumber, dokumen-dokumen dan kejadian-kejadian digunakan dalam penelitian ini digali sedalam mungkin.
	Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode digunakan untuk melakukan peningkatan keabsahan data dengan melakukan sejumlah metode yang berbeda-beda, misalnya dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sebuah seumber data dapat digali dengan metode yang berbeda. Seorang narasumber selain diwawancara juga dilakukan pengamatan dan melihat dokumen-dokumen yang merupakan cerminan policy yang diambil. Untuk sumber data yang lain juga diperlakukan seperti itu, yakni membandingkan sebuah sumber data yang sama melalui metode yang berbeda-beda
	Trianggulasi Teori

Teori-teori dalam penelitian ini tidak hanya satu teori, melainkan beberapa teori memiliki sumbangan dalam melihat permasalahan penelitian yang ada.  Dalam trianggulasi teori ini, teori yang pasti digunakan adalah teori tentang  Influences on Mass Media Content, Media Powerfull, political economy of communication dan discourse.

3.7. Analisis Data
	Menurut Huberman dan Miles (1994: 428) batasan analisis data kualitatif memuat tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Proses-proses tersebut terjadi sebelum pengumpulan data, selama melakukan desain dan perencanaan penelitian, selama pengumpulan data sebagai masa antara, awal analisis yang dijalankan dan setelah pengumpulan data sebagai produk akhir yang telah selesai.
	Reduksi data dilakukan dari universe potensial terhadap data sebagai sebuah cara antisipasi karena peneliti teleh memilih kerangka konseptual (conceptual framework), pertanyaan penelitian (research question), kasus-kasus (cases), dan instrumen. Pada bagian ini, telah disinggung bagaimana kerangka konseptual yang dibuat, kasus yang ditentukan, dan pertanyaan-pertanyaan sehingga dengan demikian data yang diperoleh harus direduksi berdasar pada pilihan-pilihan tersebut.
	Sajian data didefnisikan sebagai  pengorganisasian dan pemadatan terhadap informasi yang memberikan dasar bagi pengambilan kesimpulan atau tindakan tertentu. Dalam tahap ini, peneliti secara tipikal perlu melihat separangkat data yang tereduksi sebagai basis atau dasar berpikir tentang makna. Sajian data yang lebih terfokus bisa meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, diagram, dan matrik dengan teks. 
	Sementara sajian kesimpulan dan verifikasi keterlibatan peneliti dalam melakukan interpreptasi yaitu menjelaskan makna terhadap sajian data yang bisa dilakukan dengan melakukan perbandingan atau kontras, mencatat pola-pola atau tema-tema, pengelompokkan, dan konfirmatori. Jadi, melalui tahap ini analisis data kualitatif akan dilakukan. Proses di atas disebut sebagai proses analisis data kualitatif yang bersifat interaktif.
















BAB IV
ANALISIS DAN INTERPRETASI KRITIS


4.1. Diskursus-Diskursus IMF-Indonesia Dalam Surat Kabar Di Indonesia

	Dalam periode April-Mei 1998, intensitas pemberitaan yang menyangkut pemulihan krisis ekonomi di Indonesia terutama relasi antara IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), ADB (Asia Development Bank) dan dengan lembaga keuangan dunia lainnya seperti BOJ (Bank of Tokyo), Deutche Bank (Jerman) serta lainnya cukup sering dan mudah ditemukan dalam surat-surat kabar di Indonesia. Surat kabar seperti Kompas, Media Indonesia dan Republika dan mungkin surat surat kabar lainnya juga menjadikan masalah tersebut sebagai agenda media yang krusial dan senantiasa diikutinya. 
	Ini terjadi karena dampak krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia terutama di Indonesia langsung terasa bagi kehidupan sosial politik secara luas. Media termasuk surat kabar sebagai bagian dari industri dan entitas ekonomi langsung atau tidak langsung juga berkepentingan di dalamnya. Prinsip-prinsip ekonomi liberal yang dipersyaratkan IMF dan WB ditonjolkan dan diseleski sedemikian rupa oleh media. Bersamaan dengan itu, ada kecenderungan, media khususnya surat kabar yang diteliti dalam riset ini, mendukung upaya pemusatan praktek ekonomi dan politik terdistribusi pada sekitar kroni dan keluarga Presiden Soeharto segera diakhiri. Jika dicermati, sasaran penonjolan di dalam menyajikan berita-beritanya pada periode krusial selama bulan April dan Mei 1998  menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah Indonesia pada program restrukturisasi yang membongkar praktek-praktek ekonomi tersebut yang bertumpu pada kroni dan keluarga Soeharto. 
Namun di samping persoalan tersebut, perhatian media terhadap isu keterlibatan IMF dan Pemerintah Indonesia juga bertumpu pada langkah pemulihan ekonomi yang seperti apa yang dilakukan pemerintah sementara harga bahan dasar dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat mengalami peningkatan, angka kemiskinan meningkat (80 juta orang Indonesia hidup miskin- Basri, 1999: 27), tingkat pengangguran meluas- 5,4 juta orang kehilangan pekerjaan- Basri, 1999:28) , dan kerusuhan sosial terjadi di mana-mana. Kepanikan ini terjadi di mana-mana. Pemerintah sendiri bekerja keras untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan koreksi terhadap asumsi awal dalam menyusun anggarannya. 
	Sebagaiman diketahui bahwa pada tahun anggaran 1998/1999, kurs rupiah diasumsikan pada level Rp 5000,- yang paramter pada saat itu masih menggunakan acuan patokan harga minyak mentah dunia sebesar US$ 17/barel. Sementara secara ril mekanisme pasar pada bulan Mei 1998 kisaran kurs rupiah terhadap dollar AS telah mencapai level Rp 8.000,- lebih (YKPI, 2000:11). 
	Pemerintah telah berusaha sedemikian rupa dalam mengendalikan pergerakan rupiah terhadap dollar, antara lain menaikkkan suku bunga yang tinggi. Langkah menaikkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) ditempuh sampai mencapai 22 persen hingga mencapai 45 persen. Bahkan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar uang mencapai 10 milyar dollar AS. Tetapi intervensi tersebut tetap gagal mengendalikan laju merosotnya rupiah terhadap dollar (Kompas, 6 Mei 1998, Media Indonesia, 3 April 1998). Polemik mengenai berbagai penerapan sistem mata uang juga terjadi. Dalam perkembangannya pemerintah memutuskan tidak menggunakan CBS (Curency board System). Keputusan ini sekalipun pemerintah beralasan bahwa syarat untuk dapat diberlakukannya sistem tersebut adalah tercukupinya ketersediaan cadangan devisa, namun lebih dari itu, keputusan tersebut juga hasil tekanan dari IMF yang menghendaki diberlakukannya sistem pasar bebas. Kurs dilepas sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Fuad Bawazier yang kala itu menjadi Menteri Keuangan mengatakan bahwa sistem dewan mata uang tidak lagi masuk dalam agenda dan pemerintah akan melaksanakan paket reformasi yang telah disepakati dan ditandatangani Indonesia dengan IMF. Sikap ini jelas menunjukkan posisi tawar pemerintah Indonesia terhadap lembaga keuangan dunia tersebut. Micahel Camdessus secara lugas menyatakan dan mengancam. Menurutnya, Indonesia akan membayar mahal jika kembali mengingkari apa yang  telah disusun bersama. Indonesia juga tidak mempunyai pilihan apa pun selain menjalankan secara konsisten semua program yang telah disepakati (Press Release, IMF-1998) 
	Keterlibatan IMF dan lembaga-lembaga keuangan dunia yang memang cenderung menganut kapitalistik, merupakan undangan langsung dari pemerintah Indonesia yang gagal mengatasi krisis ekonomi. Melalui serangkaian perundingan yang panjang, akhirnya IMF menjanjikan bantuan dana total sebesar 43 Milyar Dollar AS yang dana itu digalang IMF melalui 13 lembaga keuangan dunia. IMF sendiri menjanjikan sebesar 5 milyar dollar AS, WB menjanjikan 1 Milyar Dollar AS, dan ADB sebesar 1,5 milyar dollar AS. 
	Skema bantuan tersebut diberikan secara bertahap. Namun dalam kenyataannya, bantuan tersebut dalam implementasinya sering mengalami penundaan karena berbagai kepentingan dan alasan yang merefleksikan antara keengganan pemerintah Indonesia menjalankan sejumlah prasyarat dari IMF. Sementara itu, IMF dan lembaga keuangan internasional selalu menekankan persoalan liberalisasi ekonomi, menghapus perdagangan kroni dan nepotisme dan mengeliminir sedemikian rupa intervensi negara dan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Sisi lain juga dikaitkan dengan persoalan HAM dan pelanggaran kemanusiaan, lingkungan, praktek demokrasi dan represi. 
	Ada arah kebijakan yang berbeda yang diperlihatkan antara IMF dan WB dalam memberikan bantuan dana kepada Indonesia. Kebijakan bantuan dana dari IMF lebih menekankan pada struktur makro ekonomi, yang bertumpu pada pembenahan sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dana bantuan IMF ini peruntukkan bagi terciptanya kepercayaan kembali bagi dunia internasional bagi perekonomian di Indonesia.  Dana dari IMF ini digunakan untuk :
	Memperkuat cadangan devisa dan mendukung neraca pembayaran

Memenuhi kewajiban-kewajiban perdagangan luar negeri
Memberi rasa aman, tentram dan rasa kepercayaan terhadap perekonomian karena dengan bantuan tersebut Indonesia berkecukupan dalam penerimaan devisanya (Kompas, 6 Mei 1998)
Sementara itu, kebijakan bantuan dari WB di arahkan pada upaya melakukan dukungan sosial terhadap kebijakan makro yang ditempuh pemerintah bersama IMF. WB lebih memfokuskan pada kebijakan-kebijakan operatif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas seperti program jaring pengaman sosial. Kebijakan-kebijakan makro yang dipersyaratkan IMF terhadap Indonesia berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dari catatan yang ada, pencairan dana yang ditandatangani Dorojatun Kuncorojakti di AS dengan WB yang diwakili oleh Javed Shirazi senilai 381,2 juta dollar AS, diarahkan pada program-program nyata di empat provinsi di Indonesia. Program tersebut mencakup antara lain untuk pembangunan jalan di Sumatra Utara; pelestarian dan pengelolaan laut; program pendidikan Sekolah Dasar dan program pembangunan desa di Maluku dan Bengkulu (Kompas, 4 Mei 1998).
	Apa yang dipaparkan di atas merupakan sebagian gambaran mengenai diskursus-diskursus yang diangkat surat kabar di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa fokus penelitian ini pada 3 surat di Indonesia yakni Media Indonesia, Kompas dan Republika terutama mengenai bentuk-bentuk konflik kepentingan yang dicerminkan ketiga surat kabar tersebut antara lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan WB dengan pemerintah Indonesia. 
	Pada periode krusial yakni bulan April dan Mei 1998, lingkup isu yang diangkat ketiga media tersebut adalah hasil dari serangkaian perundingan-perundingan yang terjadi antara IMF dengan pemerintah Indonesia. Beberapa aktor penting IMF direpresentasikan dengan tokoh seperti Michael Camdessus dan Hubert Neiss, sementara pihak pemerintah Indonesia sering direpresentasikan tokoh seperti Fuad Bawazier, Ginanjar Kartasmita, Radius Prawiro dan Widjojo Nitisastro. Lebih dari itu, tekanan-tekanan yang sangat kuat ditunjukkan IMF dan WB agar Indonesia mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani tercermin begitu jelas dalam agenda pemberitaan ketiga surat kabar tersebut. 
	Surat Kabar Kompas selama periode itu antara lain menurunkan isu-isu yang mencakup: persoalan suku bunga tinggi (Misalnya Kompas, 1 Mei 1998); soal penundaan pencairan dana bantuan yang sering dikaitkan tidak komitnya Indonesia terhadap kesepakatan yang telah diambil (Misalnya, Kompas, 16 Mei 1998; Kompas 20 Mei 1998; Kompas, 28 Mei 1998); soal pihak swasta yang tidak mampu membayar utang-utang keluar negeri ( Kompas, 12 Mei 1998). Di sana sini, pemberitaan tersebut menempatkan posisi pemerintah Indonesia dalam posisi tersudutkan, antara lain pemerintah Indonesia sering tidak mentaati kesepakatan dengan IMF; program-program nasional yang melibatkan keluarga dan kroni Presiden Soeharto disorot sedemikian rupa, persoalan subsidi terhadap bahan bakar minyak, persoalan monopoli terhadap perniagaan cengkeh; program mobil nasional, dan restrukturisasi terhadap perbankan. 
	Isu tentang penundaan pencairan dana yag dijanjikan IMF, sering dikaitkan dengan isu-isu politik, demokratisasi dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Berbagai kepentingan, bahkan termasuk senator di AS baik dari Republik dan Demokrat di sana meminta penundaan pengucuran dana ke Indonesia karena terkait dengan peristiwa sosial dan politik di Indonesia. Perititwa penembakan terhadap mahasiswa Tri Sakti menjadi dasar yang memicu pencairan dana yang dijanjikan tersebut ditunda.  
	Hal yang tidak jauh berbeda, isu-isu krusial tersebut menjadi agenda kebijakan media bagi Republika dan Media Indonesia. Dalam periode yang sama, Media Indonesia memotret pecairan dana yang diulur-ulur IMF (Misalnya, Media Indonesia 5 Mei 1998; Media Indonesia, 28 Mei 1998; Media Indonesia 29 Mei 1998); tentang perundingan yang alot mengenai utang swasta yang telah jatuh tempo ( Misalnya, Media Indonesia 9 Mei 1998); tentang isu likuidasi terhadap sejumlah Bank (Media Indonesia, 32 Mei 1998). Ada satu pemberitaan yang cukup resisten terhadap dominasi kepentingan IMF dan WB yang dimuat Media Indonesia, yakni pada tanggal 1 Mei 1998. Di Bawah judul yang cukup provokatif, Media Indonesia menulis bahwa IMF menjadi sasaran kritik, karena dianggap mempernuruk keadaan. Resep yang dipersyaratkan IMF bagi Indonesia untuk mencabut subsidi menjadi pemicu kerusuhan di Indonesia. Media Indonesia menempatkan berita ini sebagai wacana tandingan yang melihat peran IMF yang tidak signifikan. Dalam salah satu kutipan yang dilakukan Media Indonesia, surat kabar ini mengatakan: ’Dengan datang terlambat dan menuntut restrukturisasi besar-besaran, langkah IMF justru banyak menghasilkan kerusakan.
	Kritik tersebut sejalan dengan data tentang kerusuhan di Indonesia. Tercatat untuk DKI Jakarta sendiri, kerugian ekonomis atas kerusuhan tersebut mencapi Rp 2,5 trilyun. Dari laporan yang disampaikan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri tercatat Rp 2,5 trilyun setelah subsidi dikurangi dan terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sutiyoso selaku gubernur DKI Jakarta melaporkan jumlah bangunan yang rusak sebanyak 4.939 dengan rincian 13 unit pasar, mal, swalayan, toko, bengkel, hotel, restoran sebanyak 4.204, bangunan bank sebanyak 535 terdiri dari kantor cabang, kantor pembantu, kantor kas, kantor unit, kantor sawasta sebanyak 157, pom bensin sebanyak 9, gereja 2 buah dan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 512 unit ( IGK Alit dkk, 1998: 231-232). 
Dari tiga media yang diteliti ini, Media Indonesia menyajikan aspek kontraproduktif yang terjadi ketika syarat-syarat yang ditetapkan IMF diberlakukan. Sejauh itu, kritik terhadap IMF disajikan Media Indonesia datang dari direktur ADB-Mitsuo Sato yang menilai IMF telah salah mengelola situasi. Pernyataan dari Gubernur Sentral Australia Iam MacFarlane mengatakan bahwa satu-satunya keberatan mereka adalah bahwa sejumlah persyaratan yang ditetapkan baru-baru ini terlalu berat dan luas (Media Indonesia, 9 Mei 1998). 
Bila dicermati, tidak terlihat bagi praktek-praktek media untuk melakukan proyeksi pemikiran ke depan dengan tetap mengacu pada bagaimana mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi dalam negeri. Akibatnya tidak begitu terlihat adanya resistensi terhadap wacana dominan yang didiktekan IMF dan WB terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. 
Ini sangat berbeda dengan Malaysia, yang sejak awal menghindari IMF dan menyebutkan krisis yang terjadi di Asia adalah karena Barat tidak menghendaki Asia mencapai kemakmuran. Ada tiga hal yang berkembang di dalam wacana politik dan retorika politik di sana, yakni: a) pemerintah menyalahkan adanya sekelompok kecil orang luar yang menggoyang pasar uang di Asia; b) adanya spekulator mata uang asing yang bermain khususnya dari Amerika Serikat; c) ada agenda tersembunyi dari Barat. Wacana politik dan retorika politik ini selaras dengan kebijakan Bank Sentral Malaysia (Eul –Soo Pang, 2000).  
Lemahnya resistensi wacana besar yang didominasi pemikiran-pemikiran dari IMF dan WB tentang bagaimana sebaiknya melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia pada saat itu memang terasa sangat wajar,  karena sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi. Ada tiga posisi penting yang patut dicermati sehingga penanganan krisis ekonomi tersebut harus didahului dengan kerusuhan yang mungkin sebagian memandang sebagai proses alamiah. 
Pertama, agenda politik elit politik yang cenderung melakukan perubahan dan menghendaki Presiden Soeharto untuk turun. Agenda ini menjadi sangat tidak jelas, ketika prioritasnya adalah menjatuhkan Presiden Soeharto. Pada posisi ini, recovery economic menjadi terabaikan. Implikasi yang timbul kemudian adalah terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Kondisi ini tidak terpikirkan atau sengaja diabaikan sekalipun kesadaran tentang kemungkinan dan atau akan membawa implikasi lebih rumit dan mendalam dipahami betul. Termasuk pula akibat bagi pemulihan ekonomi akan menjadi lebih berat dan lama. 
Kedua, seperti terdapat sebuah konvensi tidak resmi, bahwa praktek-praktek ekonomi dan politik yang didominasi oleh kroni dan kalangan terdekat dengan Presiden Soeharto harus dihentikan. Terdapat indikator ketidaksabaran lagi, sejumlah aktor politik yang berada di luar kekuasaan untuk memasuki dan mewarnainya ketika rezim Orde Baru tersebut jatuh. Sementara itu, pelaku pasar bebas juga menghendaki secara tidak sabar agar erzat capitalism (kapitalisme semu) yang dipraktekkan pemerintahan Indonesia segera berakhir.
Ketiga, karena kepanikan  pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah meminta bantuan kepada IMF. Padahal IMF merupakan lembaga keuangan dunia yang dilahirkan dari pemikiran kapitalisme dan mekanisme pasar bebas. IMF dan WB dilahirkan dari serangkaian pertemuan Putaran Uruguay yang pada akhirnya menghasilkan organisasi perdagangan dunia, WTO (World Trade Organization). Organisasi ini menganut prinsip ekonomi pasar bebas yang tidak begitu memperkenankan intervensi pemerintah sedemikian jauh terhadap perekonomian.
Gambaran diskursus tentang IMF-Indonesia tidak jauh berbeda diperlihatkan dalam agenda media surat kabar Republika. Dengan setting waktu bulan April-Mei 1998, isu-isu yang cukup krusial antara lain persoalan keseriusan Indonesia menjalankan butir-butir kesepakatan dengan IMF (misalnya, Republika 8 April 1998; 2 April 1998); soal pencairan dana bantuan yang lebih cepat (Rpublika 1 April 1998); soal ketidaksepakatan sistem kurs yang hendak digunakan, yakni apakah trading band system atau basket currency system (Republika, 1 April 1998).
Dalam pengertian yang demikian itu, diskursus tersebut sebenarnya merefleksikan persoalan yang bersifat multidimensional. Secara teoritik, isi media mampu mencerminkan banyak hal. Isi media tidak semata-mata mencerminkan kepentingan media itu sendiri. Apalagi di tengah krisis, ia berada dalam lingkaran kesulitan itu. Di sini hendak dikatakan, tentang apa, siapa, bagaimana dan mengapa sesuatu dikedepankan di dalam pemberitaan relasi IMF-Indonesia sekaligus menunjukkan lemahnya wacana yang sifatnya resisten terhadap semua syarat yang mesti dijalankan bagi Indonesia. 
Narasi besar yang diperlihatkan pemberitaan mengenai lembaga-lembaga keuangan internasional yang kapitalistik tersebut menempatkan posisi Indonesia sebagai inferior. Tidak ada alternatif lain bagi Indonesia, kecuali menerima semua ketentuan yang dipersyaratkan IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya dan mengimplementasikannya. Sekalipun sebuah kenyataan disadari media khususnya Kompas, bahwa ketika semua syarat telah dipenuhi Indonesia, dan pencairan dana telah diberikan IMF dengan pencairan dana pertamanya sebesar 1 milyar dollar AS, justru kondisi pasar tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam sebuah ediorialnya Kompas ( 8Mei 1998) mengatakan bahwa justru perbaikan ekonomi yakni harapan minimal dengan kurs rupiah mencapai level normal di kisaran Rp 5000,- justru telah berada di level Rp 9000,- jauh dari harapan yang diinginkan bagi sebuah pemulihan.
Ketiga media dalam penelitian ini, juga tidak mengambil posisi resisten dengan semua syarat IMF itu. Tampaknya, ini bagian dari kesadaran bersama untuk melakukan perubahan dalam praktek perekonomian yang tidak menjalankan sistem ekonomi berdasarkan kroni (Crony Capitalism). Dengan demikian, diskursus ini hanya mempertegas ekspektasi yang lebih besar, tetapi kurang begitu jelas harapan tersebut diarahkan kemana. Karena pada kenyataannya baik IMF dan pemerintah pada saat itu, lebih memusatkan perhatian pada kepentingannya masing-masing. 

4.2. Grand Narration Media: Relasi IMF-Indonesia
	Ketiga surat kabar yang diteliti, sadar atau tidak telah menghadirkan cerita besar (grand narration) menyangkut nilai-nilai yang dianut oleh dunia, perlawanan terhadap kekuataan hegemonic dan ketertundukan pada kekuataan tersebut sebagai akibat terjadinya perubahan struktur dan konfigurasi kekuasaan dalam tataran global dan internasional. Pemberitaan mengenai IMF-Indonesia serta semua lembaga keuangan dunia yang terlibat dalam proyek pemulihan ekonomi di Indonesia, bekerja pada satu nilai yang mereka yakini, seperti demokratisasi, good governance, transparansi, mekanisme pasar bebas. Semua itu, sebelum pasca perang dingin, tidak begitu berhasil dipaksakan sekalipun kekuasaan yang dibangun dalam regim Orde Baru bersifat otoritarian. Barat dan dengan prinsip-prinsip yang meraka anut masih mengkuatirkan Indonesia mengalihkan perhatian dan kepentingannya kepada USSR (Uni Soviet). Tetapi sejak kekuatan penyimbang tersebut runtuh, Barat yang dikontrol sepenuhnya oleh AS memperjelaskan keinginannya untuk memaksakan prisnip-prinsip yang mereka anut ke dalam pemerintahan Indonesia.
	Berangkat dari titik tolak isi tiga surat kabar yang diteliti di Indonesia, cerita besar yang dihadirkan ketiganya dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipologi. Pertama, inferioritas Indonesia dalam menerima dan cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan IMF bagi pemerintah Indonesia. Tipe ini memperlihatkan bagaimana proses restrukturasi ekonomi dilakukan. Cerminan ini terlihat pada kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah Indoensia antara lain pembubaran BPPC, restrukturisasi ekonomi dalam sektor perbankan; penghapusan monopoli plywood, monopoli gandum, penghapusan proyek mobil nasional dan sejumlah rencana yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebelumnya mesi ditinjau kembali atau dihentikan..
	Kedua, narasi besar mengenai tekanan-tekanan dunia internasional terhadap sejumlah kejadian dan perisitiwa di Indonesia serta kebijakan yang ditempuh. Tekanan-tekanan ini berasal dari pemimpin dunia Barat (penyandang dana), para senator di Kongress AS, direktur-direktur Bank dunia seperti World Bank, ADB, Deutche Bank dan sebagainya. Bentuk-bentuk tekanan ini juga dapat dirasakan berasal dari pemimpin politik dunia. Pernyataan-pernyataan mereka berkesesuaian dengan rencana pencairan dana yang dijanjikan untuk membantu Indonesia. Penundanaan pencairan dengan berdalih terdapat pelanggaraan HAM dan  berbagai bentuk kekekerasan merupakan bagian dari skema betapa ketatnya mereka terhadap Indonesia juga merupakan indikasi kuatnya tekanan tersebut. 
Jika diingat, Presiden Soeharto turun dari jabatannya, hanya berselang beberapa jam ketika Madeleine Albright (U S Secretary of State) yang mendesakannya untuk melakukan tindakan bersejarah seorang negarawan bagi demokratisasi di Indonesia. Presiden Soeharto sendiri mengatakan bahwa ada sebuah kekuatan asing yang membuat dirinya keluar ( a foreign power made me quit) (Kivimaki, 2000). Sejauh itu, Presiden memproyeksikan dirinya, bila semua persyaratan dan tekanan dunia internasional ia ikuti, maka para pengikutnya akan meninggalkannya satu per satu. Pada tanggal 3 Maret 1998, Presiden Bill Clinton mengirimkan wakilnya Walter Mondale dan bertemu secara personal dengan Presiden Soeharto yang dalam pertamuan tersebut ditekankan pentingnya taat pada ketentuan-ketentuan IMF. Presiden Soeharto kurang lebih mengatakan: If I do these things, they will throw me out of office. ( Smith, 2003) Kelak menjelang dua hari pengunduran dirinya, ia telah ditinggalkan oleh pembantu-pembantu terdekatnya yang dimotori oleh Ginanjar Kartasasmita  yang dikenal dengan Deklarasi Bappenas (Habibie, 2000:32)
	Ketiga, optimisme dan ekpektasi pemerintah Indonesia melalui bayang-bayang kekuasaan lembaga keuangan dunia seperti IMF dan WB. Ini merupakan bentuk lanjut dari tipe pertama. Media menggambarkan tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengatakan: ” Kondisi seperti ini merupakan kondisi sementara”. Sering dikutip, bahwa melalui serangkaian kebijakan yang dipersyaratkan oleh IMF, pemulihan ekonomi di Indonesia dan Asia akan segera pulih. 


4.2.1. Cerminan Media Terhadap Inferioritas Indonesia Terhadap IMF
Timo Kivimaki (2000) secara sarkastis mengatakan bahwa sejak 1 Desember 1997, ketika IMF terlibat dan lembaga keuangan dunia dilibatkan IMF dalam operasi pemulihan ekonomi di Indonesia, Indonesia sering disebut dengan Republic of IMF. Sebutan itu dipakai untuk menggambarkan bagaimana lemahnya posisi tawar Indonesia untuk memperjuangkan nilai dan strateginya sendiri dalam memulihkan kepercayaan dunia internasional di bidang perdagangan , ekonomi, keuangan dan fiscal. Sebutan tersebut juga memperlihatkan bagaimana para pemimpin Indonesia harus melakukan kompromi terhadap banyak hal terhadap nilai-nilai yang dimilikinya dengan tunduk pada nilai-nilai Negara kreditor. 
Lebih dari itu, Indonesia berada dalam pengawasan dan review IMF terhadap sejumlah program dan kebijakan yang ditempuhnya. Dalam pemberitaan Republika pada tanggal 9 April 1998 tercermin dengan jelas, bagaimana pemerintah Indonesia menerima semua ketentuan yang dipersyaratkan IMF guna memperoleh bantuan dana tersebut. 
Asumsi-asumsi perekonomian yang telah disusun antara DPR dan Pemerintah mengenai RAPBN 1998/1999 terkoreksi berdasarkan keinginan IMF. Semula laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan nol persen diubah menjadi minus empat persen, termasuk perubahan tingkat inflasi yang dipatok dan patokan harga minyak mentah dunia yang dijadikan acuan penyusunan RAPBN 1998/1999 tersebut. Hal lain yang juga dilkasanakan adalah mengenai privatisasi BUMN yang di dalam tercermin merupakan keinginan IMF. Persoalan yang dipandang sebagai terlalu dalamnya intervensi dan proteksi pemerintah terhadap jenis-jenis perdagangan juga dihapuskan. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh juga dibubarkan. Dalam Kompas 5 Mei 1998, diberitakan bahwa Presiden Soeharto memberikan jaminan bahwa ketika BBPC dibubarkan, tidak akan ada badan yang berfungsi sama dengan BPPC. Petikan dari Kompas 5 Mei 1998 ini memperlihatkan bagaimana inferiornya pemerintah Indonesia terhadap IMF:
Presiden menjelaskan pemerintah membentuk BPPC melalui Kepres No 20 tahun 1992. Selaras dengan kesepakatan IMF, badan itu paling lambat harus dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1998. Namun ditegaskan pembubaran itu bisa dilakukan lebih cepat (Kompas, 5 Mei 1998)

Kepemilikan saham PT Goro Batara Sakti yang dialihkan ke  koperasi  juga merupakan bagian dari skema besar yang diinginkan IMF. Bahkan persoalan yang paling sensitif bagi masyarakat luas di Indonesia, mengenai pencabutan subsidi terhadap BBM.
Pemerintah pada akhirnya juga mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Kepres No 69 dan 70 tahun 1998 yang menaikkan harga BBM sampai tingkat 71% untuk jenis premium . Kebijakan ini mendapatkan reaksi keras dari DPR (Media Indonesia, 9 Mei 1998).  Kenaikan harga BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik) berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat. Dalam tarik ulur antara kebijakan pemerintah tersebut dengan DPR, dipertanyakan kebijakan pemerintah yang masih mensubsidi sektor perbankan sebesar Rp 103 triliun, sedangkan subsidi BBM hanya sebesar Rp 27 triliun. Kebijakan ini kemudian terkoreksi karena tantangan keras dari DPR. Sementara langkah itu dilakukan, sebenarnya juga tidak lain dari manifestasi kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan IMF.
Dalam posisi demikian itu, Indonesia tidak mempunyai posisi tawar. Ibarat pasien, Indonesia selalu dalam pengawasan dan kontrol. Michael Camdessus pernah mengancam dan sekaligus menunjukkan  bahwa IMF sangat digdaya dalam memberikan resep pemulihan ekonomi tersebut. Kutipan berikut (Republika, 16 April 1998) cukup menggambarkan bagaimana gambaran kekuasaan IMF tersebut disajikan surat kabar di Indonesia. Anehnya, ancaman ini disajikan secara telanjang oleh Republika dengan menuliskan judulnya: Camdessus: Jangan Ingkari lagi Kesepakatan.
Indonesia tidak mempunyai pilihan  apa pun selain menjalankan secara konsisten semua program yang telah disepakati. Indonesia akan membayar mahal jika kembali apa yang telah disusun bersama (Republika, 16 April 1998)

Tokoh-tokoh penting yang bekerja di dalam lembaga keuangan dunia tersebut, memastikan bahwa Indonesia tidak punya ruang dalam menyelesaikan sistem prekonomian yang sedang mengalami kesulitan, kecuali berpaling pada lembaga-lembaga keuangan tersebut seperti IMF, WB, ADB, Deutche Bank dan sebagainya. Beberapa pernyataan yang senada memperlihatkan kecenderungan tersebut. Denis de Tray yang merupakan Kepala WB untuk perwakilan Jakarta juga memastikan kondisi buntunya jalan keluar yang dihadapi Indonesia.
Menurutnya pemerintah Indonesia menyadari tak ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan krisis ekonomi ini dengan segera. Lebih jauh, de Tray mengatakan bahwa langkah-langkah reformasi yang dipersyaratkan IMF dan lembaga kreditor lainnya merupakan tahapan yang memang harus ditempuh lebih dahulu agar memperoleh kepercayaan kembali (Republika, 8 April 1998)
Terhadap IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya, Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat patuh. Jadi, memang tidak salah ketika Timo Kivimaki mengatakan Indonesia telah berubah menjadi sebuah republik baru yang bernama Republik IMF. Ketika Indonesia berusaha bertahan dengan praktek-praktek perekonomian yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perekonomian global, ia diancam dan diperingatkan. Wujud nyata dari tindakan ini adalah menangguhkan pencairan dana yang dibutuhkan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika Indonesia menjadi ” anak asuhan” yang baik bagi IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya, mereka bergembira. Contoh kegembiraan seperti ini cukup gamlang diperlihatkan  dengan pernyataan Michael Camdessus seperti terlihat dalam pernyataan berikut:
Pemerintah Indonesia kini telah menunjukkan komitmennya terhadap paket reformasi yang telah direvisi. Kami telah mengamati bahwa seluruh tindakan pendahuluan seperti yang telah dijanjikan  telah dilaksanakan sebelum pertemuan dewan direksi. Jadi, saya (Michael Camdessus) kini dalam posisi merekomendasikan kepada dewan direksi bahwa yang paling tepat adalah mencairkan kontribusi untuk Indonesia (Republika, 5 Mei 1998)

Benang merah yang menghubungakan sikap-sikap Barat dan kepentingannya juga tercermin dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan AS Lawrence Summers. Menurutnya, ekonomi Asia Tenggara sudah tidak lagi dalam bahaya, ini karena Korea Selatan, Thailand dan Indonesia telah mengambil langkah besar ke arah pemulihan dan stabilitas (Republikas, 30 April 1998). Optimisme tersebut mencuat ketika kepentingan Barat dalam mengivestasikan dan mengucurkan dana tersebut telah sesuai dengan arahan dan kepentingannya. Kepentingan negara kreditor terhadap Indonesia adalah memastikan uang yang dipinjamkan tersebut kembali dan bila mungkin dalam jumlah yang lebih besar. Menurut Ted Grant dan Alan Wood, polisi internasional kapitalis, IMF dan WB, mengawasi implementasi reformasi ekonomi yang dipersyaratkannya, ibarat seekor rajawali bertengger untuk memastikan bahwa setiap sen hutuang itu terbayar, atas pendeeritaan akibat sanksi-sanki yang pedih (www.marxist.com/indonesia-revolusi-asia-telah-mulia.htm).
Analisis tentang peran AS di dalam IMF dan seberapa besar kepentingan AS di dalamnya secara khusus akan diuraikan dalam sub bahasan di dalam riset ini. Pembahasan ini ditempatkan pada analisis kontektual dan makro  tentang bagaimana wacana diskursif tersebut dihasilkan.
Cerminan inferioritas dalam relasi IMF-Indonesia yang disajikan media dapat dicermati melalui berbagai pernyataan dan sikap para pemimpin di Indonesia. Terlebih tim ekonomi yang memang langsung berhubungan langsung dengan IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya. Dalam konteks ini, fokus surat kabar terhadap relasi IMF-Indonesia ini memang terbatas pada Tim Ekonomi yang dibentuk pemerintah, yang diperluas kepada tokoh seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri.
Sebagai ilustrasi tentang hal tersebut menyangkut utang swasta ke luar negeri yang memang menjadi agenda surat kabar- surat kabar di Indoensia. Persoalan jatuh tempo dan  devalue terhadalp kurs rupiah terhadap dollar adalah dua hal masalah yang menjadikan utang-utang swasta menjadi sangat rumit. Dalam posisi seperti itu, IMF memaksakan bahwa terdapat memorandum tambahan yang mesti disepakati antara IMF dan pemerintah Indonesia. Padahal, utang-utang tersebut sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut yang memang melalui kebijakan pemerintah tertentu mengijinkan perusaahaan swasta tersebut mencari hutangan sendiri kepada kreditor di luar negeri. Inferioritas ini terlihat misalnya pada pernyataan Fuad Bawazier. Dalam petikan ini sangat terlihat, betapa mereka menerima kondisi yang memang seharusnya diterima: 	Dan kami telah menandatangani Memoramdum Tambahan tersebut sebagai sebuah dokumen resmi (Republika, 17 April 1998). Tokoh politik seperti Amien Rais yang sangat kritis di dalam negeri pun, memperlihatkan kepanikan dalam melihat tekanan-tekanan IMF. Ini terlihat ketika ia ditemui Hubert Neiss selama 40 menit. Amien Rais mendesak IMF untuik segera mencairkan dana yang dijanjikan. Upaya ini satu sisi adalah baik, tetapi sisi lain menunjukkan bahwa Amien Rais sendiri mengalami kebuntuan dalam mengatasi  situasi. Alasan Amien Rais terhadap permohonannya itu karena menurutnya, Indonesia tidak mempunyai alternatif lain selain mengharap bantuan dana dari IMF (Media Indonesia, 29 Mei 1998). 
Betapa dari kondisi demikian, semua komponen elit bangsa Indonesia menghiba-hiba terhadap IMF seperti kehilangan kepercayaan diri. Padahal semua dana yang dikucurkan tersebut tidak mungkin diperoleh dengan cuma-cuma. Sisi lain, ketika semua ketaatan tersebut telah dilaksanakan namun hasilnya tidak signifikan, Amien Rais menekan pemerintah dengan mengatakan bahwa reformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya reformasi politik (http://modediplo.com/1998/02/06indonesia)
Selain persoalan-persoalan di atas, kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai jalan masuk untuk melakukan reformasi strutkural dalam sistem perekonomian di Indonesia terutama terhadap praktek-praktek rente (rent- seeking) perdagangan internasional. Peluang ini memang telah lama dinantikan, karena sulitnya menghadapi kekuasaan yang dikembangkan Presiden Soeharto dengan rezim Orde Barunya.
Paket pemulihan (rescue package) yang dituangkan dalam Lettter of Intent  yang ditandatangani bersama antara IMF-Indonesia, menargetkan sejumlah activitas bisnis dan perdagangan yang bersifat rente (rent-seeking). Sasaran ini akhirnya mengenai sektor ekspor terbesar dalam industri plywood yang dikuasai Bob Hasan. Sebagaimana banyak orang tahu, Bob Hasan sering diilustrasikan sebagai teman dekat dengan Presiden Soeharto dan teman bermain golf. 
Letter of Intent bulan Oktober 1997 tersebut juga menyasar pada monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) terhadap gandum yang bekerja sama dengan PT Bogasari yang dinikmati oleh kelompok Sudono Salim. Hal yang sama terjadi terhadap indsutri cengkeh di mana melalui BBPC seperti yang telah dijelaskan di atas menguasai tata niaga cengkeh di tanah air. Dari hasil riset yang dilakukan O’Rouke (2000) ditemukan bahwa BPPC membeli cengkeh dari petani sebesar Rp 2.500,- sementara harga ril di pasar sebesar Rp 12.500,-.   
Praktek perdagangan yang bercorak rente lainya yang kemudian dibidik kesepakatan di atas adalah proyek mobil nasional (Mobnas –Timor). Proyek ini diputuskan melalui presiden pada tahun 1996 yang menunjuk Timor Putra Nasional membentuk perusahaan joint venture dengan KIA Korea Selatan yang diproyeksikan sebagai industri prestisius bangsa terhadap perakitan mobil. Dalam proyek ini, empat bank negara dan 12 bank swasta diinstruksikan untuk membiayainya mencapai 690 juta dollar AS. Tak urung Industri Pesawat Terbang Nusantara yang didukung sepenuhnya oleh Presiden Soeharto juga mengalami restrukturisasi. Dalam periode tahun 1990-an IPTN menggunakan anggaran negara melampaui 1 milyar dollar AS.
Praktek perdagangan dan industri dalam sistem perekonomian yang bersifat rente (rent-seeking) memang telah ditengarai sebagai faktor yang menjadikan model kapitalisme di Indonesia dikategorikan sebagai kapitalisme semu. Pusat aktivitas ekonomi tidak terdistribusi secara wajar dan alamiah mengikuti mekanisme pasar. Praktek-praktek ekonomi seperti itu, seperti yang dikatakan Lee Kuan Yew merupakan sebab kebangkrutan ekonomi di Indonesia. Menurut Yew (Kompas, 25 Mei 1998) kebangkrutan ekonomi tersebut disebabkan lemahnya sistem pengawasan perbankan  dan lemahnya pengendalian keuangan negara; tiadanya sistem keuangan yang lebih terbuka yang memungkinkan pemerikasaan dan pertanggungjawaban, tiadanya aturan main dan lemahnya penegakkan hukum.
Karena praktek seperti itu, pengejawantahan kapitalisme di Indonesia adalah palsu. Yoshihara Kunio (1990)  memberikan dua ciri penting tentang kapitalisme semu ini. Pertama, campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga mengganggu persaingan bebas dan  menjadikan kegiatan ekonomi negara tidak dinamis. Ini menimbulkan para birokrat pemerintah mencari rente sehingga wirausahawan sesungguhnya tidak dapat berkembang.
Kedua, kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan sebuah bangsa dan negara tidak mampu melakukan industrialisasi secara mandiri. Padahal industrialisasi merupakan syarat penting bagi pembangunan ekonomi secara mandiri. Ekonomi negara yang menganut kapitalisme tulen, umumnya tidak terletak pada keahliannya di bidang jasa, melainkan pada penguasaan teknologi.
Terhadap situasi yang dihadapi di Indonesia, terkait dengan relasi IMF-Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, pada akhirnya persoalan ini menjadi butir-butir kesepakatan. Kesempatan untuk melakukan transformasi dan restrukturisasi dalam pembangunan ekonomi ini sebenarnya jauh hari dapat dilakukan. Bahkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukannya dan mempersiapkan bagi wirausahawan yang sebenarnya di dalal negeri, tidak dilakukan. Justru intervensi pemerintah tersebut semakin luas dan kualitas intervensi tersebut semakin memburuk kualitasnya. Para birokrat pemerintah justru semakin banyak menjadi rent seeking guna terlibat dalam perekonomian. 
Krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1997 tersebut yang dampaknya dapat dirasakan sampai sekarang ini,  justru proses perubahannya dilakukan oleh kekuatan yang berasal dari luar. Sebuah lembaga keuangan raksasa dunia telah mengambil peran begitu besar yang mendiktekan kepentingannya di tengah-tengah krisis, tanpa mempedulikan seberapa luas dan resiko kerusakan tersebut bagi penduduk yang ada di dalamnya. Kekuatan ekonomi kapitalisme ini perlahan tetapi pasti telah mengambil semua keuntungan dan sukses menjadikan republik ini menjadi republik IMF.   



4.2.2. Tekanan-Tekanan Dunia Internasional
Jika inferioritas pemerintah Indonesia dicerminkan pada tingkat ketaatan dan ruang yang sangat terbatas, serta tertutupnya alternatif yang memungkinkan pemerintah Indonesia bisa melakukan tawar yang lebih berarti, maka tekanan-tekanan dunia Internasional dicerminkan melalui penundaan pencairan, yang dihubungkan dengan HAM, kekerasan yang terjadi di Indonesia, peristiwa penembakan oleh oknum aparat keamanan terhadap mahasiswa Tri Sakti, kerusuhan dan penjarahan, perkosaan terhadap etnis Cina, penculikan terhadap aktivis dan sebagainya. 
Tekanan-tekanan ini berlangsung dan terjadi pada lingkup yang luas, tokoh politik yang beragam, isu yang kompleks, agenda pemberitaan media massa barat dan ancaman terhadap pemulihan krisis ekonomi yang akan berjalan lambat dan lebih serius. Dalam pemberitaan Republika (9 April 1998) perasaan tertekan tersebut dicerminkan melalui berbagai keterangan yang disampaikan Ginanjar Kartasasmita setelah melakukan perundingan panjang dengan IMF. Beberapa petikan pernyataan tersebut dapat dicermati sebagai berikut:
Di hari-hari mendatang, meskipun telah ada kesepakatan baru dengan IMF, tetap kita harus mengencangkan ikat pinggang. Pada masa mendatang masih banyak hal yang akan dihadapi banyak kesulitan serta diperlukan langkah yang dampaknya pahit bagi masyarakat antara lain suku bunga masih akan tetap tinggi, akan dinaikkan harga BBM, tarif angkutan, dan tarif listrik ( Republika, 9 April 1998)

Tidak jauh apa yang disampaikan Ginanjar Kartasamita, salah satu direktur Bank Indonesia- Miranda Goeltom mengatakan: ” Sekarang masa sulit bagi Indonesia, kami tidak mempunyai pilihan selain memberlakukan tingkat suku bunga tinggi” (Kompas, 1 Mei 1998).  
Skema pencairan dana dari IMF dan kreditor lainnya, berkembang dan jauh lebih sulit ketika pemerintah Indonesia harus menghadapi tekanan internal dari masyarakatnya yang bergejolak terhadap dampak implementasi sejumlah kesepakatan dengan IMF. Penghapusan subsidi kecuali hanya beras dan kedelai mensimplikasi persoalan kebutuhan minimal bagi rakyat Indonesia. 
Dari perspektif IMF,  seolah-olah telah melindungi rakyat miskin agar tidak semakin menderita. Sebab, persoalan kehidupan sosial masyarakat dengan tingkat minimum itu tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan beras dan kedelai. Semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan memiliki jalinan dengan sistem produksi yang ditentukan pula oleh penggunaan bahan bakar minyak dan listrik. Pada posisi ini Media Indonesia sangat tajam menampilkan sejumlah kritik terhadap resep yang digunakan IMF untuk menekan Indonesia. Robert Bartley seorang wakil direktur Wall Street Journal mengatakan: IMF melalui tindakannya membuat krisis di Indonesia bertambah buruk (Media Indonesia, 9 Mei 1998). 
Kritik yang hampir sama datang dari Isher Judge Ahliwalia yang bekerja pada Lembaga India untuk urusan Hubungan Ekonomi Internasional. Media Indonesia (9Mei 1998) mengutip perrnyataan kerasnya terhadap IMF: Tampak jelas IMF tidak efektif menangani krisis, dengan datang terlambat dan menuntut restrukturisasi besar-besaran, langkah IMF justru menghasilkan banyak kerusakan.
Kompas (16 Mei 1998) juga menurunkan sebuah berita: Tim Evaluasi IMF Tunda ke Jakarta. Bagian akhir dalam pemberitaan ini menunjukkan bahwa dampak yang mungkin timbul dari implementasi kesepakatan IMF dan Indonesia melakukan pencabutan subsidi sebenarnya telah diperhitungkan. IMF dan WB sejak awal menyadari hal tersebut dan tidak mengambil resiko sebagai tanggung jawabnya. 
Kritik tersebut tidak terlalu berpengaruh dengan semua skema besar yang dilakukan IMF terhadap Indonesia. Hipokrit IMF ini diperlihatkan Kadhim Al Eyd Ketua Perwakilan IMF di Jakarta (Kompas, 16 Mei 1998). Dalam pandangannya, reaksi keras dan kerusuhan yang timbul dari masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan antara IMF dan Indonesia dalam pengurangan subsidi terhadap BBM, bukan persoalan IMF. 
Ada paralelisme yang sangat jelas mengenai Ketua Perwakilan IMF di Jakarta tersebut dengan direkturnya-Michael Camdessus tentang kerusuhan sosial yang sebagai akibat penerapan kesepatakan IMF-Indonesia tersebut. Satu sisi ia menyatakan keprihatinannnya, namun sisi lain ia merasa puas, sebab ia menyakini bahwa ketidakpuasan rakyat adalah bukan pada kenaikan harga, melainkan pada masalah manejemen ekonomi yang lebih  mendalam sejak awal krisis. Lebih jauh Camdessus mengatakan bahwa harus tetap diingat bahwa bukan program IMF yang menjadi sebab sesungguhnya dari persoalan-persoalan tersebut (Sydney Morning Herald, 6 Mei 1998) 
Sikap tersebut agak bertolak belakang dengan pernyataan Direktur ADB (Shoji Nishimoto) yang dengan jujur mengatakan bahwa sudah dapat diharapkan akan  terjadi masalah sosial dengan reformasi ekonomi. Menurutnya adalah salah bagi dirinya untuk tidak memberi bantuan dengan kondisi demikian  (Kompas, 16 Mei 1998). Pernyataan ini cukup berani karena sebenarnya menelanjangi maksud dan tujuan semula dari restrukturasi ekonomi di Indonesia. Sementara Al Eyd menilai persoalan itu bukan menjadi wilayah tanggung jawab IMF, sekalipun resep tersebut berasal dari IMF itu sendiri
Al Eyd mengatakan bahwa Reformasi ekonomi merupakan program Indonesia dan bukan merupakan program IMF. Sikap ini memperjelas posisi IMF dan semua lembaga keuangan dunia terhadap krisis yang terjadi di Indonesia. Semua butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent atau pun dalam memorandum, diproyeksikan bagi kepentingan mekanisme pasar bebas.
Justru situasi rusuh dan perkembangan politik yang tidak kondusif sebagai akibat pengimplemntasian resep-resep IMF sendiri, menjadi titik tolak baru bagi pencairan dana yang diberikan kepada pemerintah Indoensia.  Penundaan pencairan dana juga ditiru oleh WB (Kompas, 20 Mei 1998). Ketika Menteri Keuangan Inggris berkunjung ke Indonesia, ia menyatakan bahwa dunia tidak memberi tempat untuk represi terhadap rakyat dalam bentuk apa pun (Kompas, 7 Mei 1998). Sementara itu Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Pasifik, dalam panel senat mengatakan bahwa melihat perkembangan politik di Indonesia, Washington belum memutuskan apakah akan mendukung pengucuran dana IMF atau tidak. Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar terhadap IMF karena memiliki modal terbesar di dalamnya.
Dengan situasi demikian, IMF sendiri berusaha keras tidak ingin berada dipihak yang disalahakan di dalam penyebab kerusuhan dan kepanikan yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Perlindungan terhadap kepentingan rakyat secara ekonomis sangat terbatas pada subsidi beras dan kedelai.  Kebijakan ini sepertinya telah dianggap cukup oleh IMF sebagai antisipasi terhadap dampak yang timbul dari restrukturisasi secara besar-besaran.
Di dalam situasi rusuh dan stabilitas politik yang tidak terkendali, kekuatiran terbesar bagi IMF dan penyandang dana lainnya terletak pada alokasi dana dan impmentasinya. IMF tidak ingin mengambil resiko terhadap melencengnya kucuran dana tersebut dengan tidak mampu mengendalikan dan turut mengawasinya. Dengan posisi demikian, pemerintah Indonesia berada pada posisi yang sangat sulit. Undangan pemerintah Indonesia bagi IMF yang semula terlihat ragu justru menempatkan pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan.
Secara historis, IMF masuk ke dalam peta persoalan ekonomi Indonesia setelah pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah antisipasi tanpa memberikan hasil yang memuaskan. Semula IMF dimanfaatkan pemerintah Indonesia dengan tujuan artifisial. Marie Muhammad yang pada waktu itu sebagai Menteri Keuangan- menegaskan bahwa bantuan IMF hanyalah bersifat teknis (Soesatro dan Basri, 1998). Namun perkembangannya justru sebaliknya. 
Memburuknya situasi ekonomi di Indonesia memaksa pemerintah Indonesia menerima kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan IMF. Masuknya IMF ke peta krisis ini, banyak kalangan yang menilai sebagai kesempatan untuk menghilangkan kroni, korupsi dan nepotime (Basri dan Iswara, 2000). Soal ini memang secara eksplisit dinyatakan Menteri Keuangan Inggris ketika berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei 1998 ketika bertemu dengan sejumlah pejabat keuangan dan pengusaha di Indonesia termasuk Presiden Soeharto. 
Gordon Brown secara lugas mengatakan bahwa reformasi ekonomi Indonesia yang telah disepakati dengan IMF merupakan terobosoan dalam pemberantasan monopoli, membuka lahan untuk persaingan bebas, restrukturisasi bank sentral yang lebih independen, restrukturisasi sistem keuangan serta sistem pemberian subsidi (Kompas, 7 Mei 1998)
Praktis, pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan. Kesepakatan awal yang tidak ditaati dengan serius oleh pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto), justru menghasilkan kesepakatan baru dalam Letter of Intent yang lebih keras dan ketat. Ketidakseriusan tersebut tampak misalnya, penutupan Bank Andromeda milik Bambang Triatmodjo. Sebab, selang tidak begitu lama penutupan tersebut muncul sebuah bank baru yang bernama Bank Alfa yang merupakan reinkarnasi Bank Andromeda  yang dimiliki Bambang Triatmodjo tersebut (Basri dan Iswara, 2000).
Sikap ini yang memaksa IMF untuk membawa Indoensia berunding kembali. Dalam letter of intent kedua, justru kesepakatan yang ditempuh langsung mengarah pada mobnas dan BPPC.  Karena itu, sejumlah pejabat pemerintah Indonesia baik yang tergabung dalam Tim Ekonomi, Gubernur Bank, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri, sering menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai alternatif lain kecuali mentaati syarat-syarat yang ditetapkan IMF. 
Wujud IMF sebagai manifestasi kekuatan kapitalistik yang begitu mamaksa telah tampak ketika Al Eyd begitu vulgar mengatakan kerusuhan dan kepanikan yang terjadi di Indonesia memang semestinya ditanggung Indonesia, karena memang program reformasi itu milik Indonesia, sekalipun resepnya berasal dari IMF. 
Tampaknya, IMF hanya bertanggung jawab tentang bagaimana dana yang dikucurkan aman dan dapat kembali secara pasti. Justru kemudian kerusuhan yang terjadi sebagai akibat implmentasi kesepakatan IMF tersebut, menjadi titik tolak baru untuk menekan Pemerintah Indonesia secara politik. 
Tekanan ini semakin besar, karena kerusuhan tersebut menjadi perhatian dunia, dari Cina, Malaysia, Eropa, Australia dan Amerika. Pemimpin opsisi Partai Buruh di Australia misalnya mengatakan bahwa bagi Indonesia harus ada transisi politik dan harus ada perubahan politik (Jakarta Post, 15 Mei 1998) John Howard (Jakarta Post, 15 Mei 1998) memperingatkan Indonesia dengan mengatakan tidak ada lagi kekerasan dan tidak ada lagi kematian.  
Robin Cook menegaskan bahwa Indonesia akan membayar mahal bagi pengabaian  peringatan-peringatan tahun lalu mengenai kebebasan sipil bagi kesukesan ekonomi. Secara terpisah Madeleine Albright memperingatkan Indonesia: ” We strongly urge the security forces to show restraint and refrain from violences when facing protesters (Jakarta Post, 14 May 1998).
Tekanan politis dari Washington tersebut bersamaan dengan tekanan militer bagi Indonesia. Sebab, ketika Madeleine Albright meminta Presiden Soeharto mundur, bersamaan itu pula kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat Belleue Wood dan dua kapal induk pendukung dengan 2000 marinir AS diperintahkan ditempatkan di utara Jakarta. 
Langkah ini ditempuh dengan alasan bahwa Indonesia sudah tidak kondusif. Penempatan tersebut diambil untuk melakukan evakuasi warga negara Amerika. Departemen Luar Negeri AS sendiri telah memerintahkan semua karyawan Kedutaan Besar AS beserta keluarganya untuk meninggalkan Jakarta (Kompas, 24 Mei 1998; Suara Merdeka 17 Mei 1998). 
Sebuah pernyataan Menteri Pertahanan AS William Cohen terhadap eksistensi kapal perang tersebut turut memperberat posisi pemerintah Indonesia. Cohen (Suara Merdeka, 17 Mei 1998) mengatakan: Pasukan Grup Siaga Amfibi Marinir (ARG) akan tetap di dekat wilayah Indonesia untuk melakukan misi apapun yang mungkin diperlukan nanti. 
Tekanan besar lainnya datang dari Amien Rais terutama berkaitan dengan kejadian dan kerusuhan di tanah air. Amien Rais mengatakan bahwa Indonesia seperti kapal Titanic, elit-elitnya  masih mabuk, memainkan kartu dan berjudi sementara kapal akan tenggelam (www.monitor.net/monitor). Sepertinya, Amien Rais tidak mempunyai gambaran yang lebih baik terhadap elit-elit pemerintah Indonesia dengan menyebutkan karakter mereka sebagai pemabuk dan penjudi. Sisi lain, sebenarnya bisa dikatakan bahwa IMF dan WB dengan program-program kapitalistik tersebut tidak ubahnya sebagai perampok yang berdalih sebagai penolong. Pandangan yang menempatkan IMF sebagai kekuatan jahat tercermin antara lain Badriul Islam dan Ted Grant dan Allan Wood. Euforia dan gegap gempita reformasi,  hanya melihat kesalahan tersebut pada pemerintah Soerharto dan rezim Orde Baru. Sangat wajar di dalam situasi seperti itu, siapa pun tidak ingin melawan arus dengan dianggap tidak reformis atau antek Soeharto. Kejernihan berpikir, baik dari pemerintah Soeharto untuk sejak awal melakukan estafeta kepemimpinan dan memperluas partisipasi politik yang lebih terbuka telah menjadi begitu terlambat, justru dilakukan melalui kekuatan ekonomi dari luar.
Sebuah harian yang terbit di Thailand (Daily News) dengan mengutip analisis yang dilakukan Trairat Sontoornprapat mengatakan bahwa setiap orang akan yakin 100 persen bahwa CIA memainkan peranan penting di balik gejolak politik di Indonesia. Analisis yang kurang lebih sama, muncul dari sebuah harian di Inggris (Guardian) yang mengatakan bahwa tekanan berat justru datang dari mereka yang di Washington yang dulu menjadi pendukung setia Presiden Soeharto ( Kompas, 24 Mei 1998). 
Frame pemberitaan media massa Barat sendiri, telah mengalihkan perhatian pada persoalan substansinya mengenai kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Dalam pandangan media massa Barat, IMF tidak disentuh. Isu itu dibingkai pada kebencian pada semua praktek monpoli dan nepotisme yang mengarah pada semua hal yang berbau Soeharto dan koneksinya. Harian The Guradian (6 Mei 1998) yang terbit di Inggris menggambarkan kerusuhan memang mengarah pada kroni Presiden Soeharto. The Guardian (6 Mei 1998) menulis: Perusahaan-perusahaan yang dimiliki anak-anak Soeharto, yang menimbun harta besar adalah target utama perusuh.  The Guardian (15 Mei 1998) kembali menulis: Tampaknya kerusuhan Jakarta mulai membongkar istana keluarga ketika kemarin menyerang cabang-cabang Bank Central Asia, bank swasta terbesar di Indonesia, sebagian dimiliki Liem dan kedua anak Soeharto. Sunday Times (17 Mei 1998) menulis bahwa yang dilawan oleh suara-suara ini adalah yang menjadi kroni-kroni lama Soeharto, serta anak-anaknya. Puteri tertua presiden, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, duduk di kabinet sebagai menteri sosial, yang memegang kuasa atas jalan-jalan tol di Jakarta, adalah target dari serangan kerusuhan ini. Tommy, putera Soeharto yang memperoleh keuntungan lewat proyek mobil nasional, show room-show roomnya merupakan target utama aksi kekerasan, sama halnya dengan bank-bank terkait dengan keluarga ini. IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya melalui frame media massa seperti itu mempunyai legitimasi untuk cuci tangan atas kerusuhan yang terjadi di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Faktor ini pula yang menjadi pertimbangan kenapa Presiden Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri. Perlahan tetapi pasti, tekanan-tekanan tersebut mengerucut dan mengarah langsung pada Presiden Soeharto. Beberapa saat sebelum ia melepaskan kekuasaanya yang telah dipegang selama 32 tahun, pembantu-pembantu terdekatnya menyatakan ketidakbersediaannya untuk duduk sebagai Kabinet Reformasi yang akan dibentuknya, rencana program reformasi yang akan dipimpinnya. Hampir bersamaan dengan itu, Kosgoro menuntut Presiden Soeharto mundur, termasuk kemudian pimpinan DPR/MPR. Figur-figur seperti Ginanjar Kartasamita, Kuntoro Mangunsubroto, Tanri Abeng, Akbar Tanjung, telah lelah dan meninggalkan Soeharto sendirian (Habibie, 2006)
Tidak ada faktor tunggal yang bisa menjelaskan terpuruknya perekonomian di Indonesia dan mundurnya Presiden Soeharto yang mengakhiri masa berkuasanya selama 32 tahun itu. Tumbangnya rezim Orde Baru yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada  bulan Mei 1998 lalu,  tidak menyurutkan langkah kekuatan kapitalisme dan sekutunya seperti lembaga keuangan IMF, WB, ADB dan juga penyandang dana lainnnya tetap bercokol di Indonesia
Mereka sama sekali tidak peduli bahwa krisis berkepanjangan ini merupakan konstribusi terbesar mereka. Tentu saja bukan satu-satunya. Praktek kekuasaan yang bertumpu pada seorang figur menjadi faktor mendasar kenapa krisis ekonomi dan politik terjadi. Namun sejauh yang dapat diamati, resep tersebut memiliki daya rusak yang sangat besar.  Mekanisme kekuataan IMF ini menjalar kepada sebagian para pemikir-pemikir di Indonesia. IMF berkoalisi dengan sebagian para pemikir-pemikir di Indonesia, yang di dalam analisis dan jalan pikirannya hanya percaya pada neoliberal, serta tidak percaya pada kebijakan nasional dan dengan mudah hanya menyalahkan pada kesalahan birokrasi pemerintah atau pun pengusaha nasional (Badirul Islam, 2003). Mereka dalam posisi demikian merupakan sebuah agen dari struktur kapitalisme global tetapi bernafas dan hidup dengan bumi dan tanah Indonesia. 
Sebagian dari mereka mengambil keuntungan di tengah situasi krisis melalui proyek-proyek seperti globalisasi yang meliputi good governace, KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme), privatisasi BUMN, good corporate, penghapusan subsidi, program penguatan masyarakat sipil dan deregulasi. Kepentingan mereka masih langgeng sampai sekarang bersamaan dengan beban hidup rakyat yang masih sulit setidaknya 10 tahun setelah  resep reformasi ekonomi diterapkan.  
 
4.2.3. Ekspektasi yang Bertumpu Pada Kebergantungan: Relasi IMF-Indonesia
Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia, melalui kontrol, pengawasan dan review dari IMF, memunculkan harapan-harapan besar di dalamnya. Banyak pihak, apakah politisi, pengusaha, Tim Ekonomi di Indonesia, Presiden, pelaku bisnis, termasuk harapan-harapan pemimpin dunia, merefleksikan optmisime, kepasrahan, dan tingkat kesulitan yang harus ditempuh dalam proses pemulihan tersebut. 
Dalam periode bulan April dan Mei 1998 tersebut, surat kabar-surat kabar di Indonesia, utamanya tiga surat kabar yang menjadi subyek penelitian ini memotret harapan-harapan tersebut.  Potret besar yang dilukiskan dalam narasi pemberitaan mengenai hal ini, tetap mencerminkan tingkat ketergantungan tertentu pada bantuan IMF dan lembaga-lembaga keuangan dunia lainnya seperti WB, ADB, Deutche Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi serta bantuan-bantuan bilateral dan munilateral lainnya. 
Sekalipun begitu, tidak sepenuhnya harapan tersebut terpenuhi sesuai keinginan pemerintah Indonesia yang dalam konstelasi ini berada dalam posisi subordinat. Ada banyak masalah yang timbul di dalam konstelasi ini. IMF dan kepentingan kreditor, dipotret sebagai definer yang memaksakan kepentingannya kepada pemerintah Indonesia. Masalah-masalah itu sendiri antara lain harapan soal pencairan dana; harapan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,  dan Australia segera turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan dananya; harapan dikabulkannya roll over terhadap utang swasta di Indonesia selama 4 tahun; harapan kurs rupiah berada pada level yang rasional; harapan pertumbuhan ekonomi agar segera pulih (tidak minus empat), sistem kurs yang semestinya disepakati dan harapan agar persoalan pencairan dana dikait-kaitkan dengan motif-motif politik tertentu.
Harapan itu muncul sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi. Dalam soal utang swasta terhadap kreditor luar negeri, persoalannya jauh lebih rumit dengan kasus yang sama yang dialami Meksiko. Ada sekitar lebih 800 perusahaan swasta yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutang kepada pihak kreditor luar negeri karena kurs rupiah terdevalue lebih dari 250 persen. Data resmi dari Bank Indonesia, jumlah utang swasta tersebut mencapai 67,69 milyar dollar. Jumlah perusahaan tersebut semula kecil, tetapi dengan adanya ketentuan wajib lapor dan sanksi yang akan diterapkan jumlah perusahaan yang menghadapi kesulitan membyar hutang kepada luar negeri meningkat secara tajam.
Longgarnya kebijakan pemerintah yang memungkinkan perusahaan swasta melakukan pinjaman dari kreditor luar ngeri mengkibatkan lonjakan hutang tersebut. Sebagai ilustrasi lonjakan dalam satu tahun misalnya yakni tahun 1991 sampai 1992 melonjak dari 7 milyar dollar AS menjadi 17 milyar dollar AS. Karena tingginya hutang itu, maka aliran modal yang masuk sangat besar. Dalam analisis yang dilakukan Kwik Kian Gie, pertumbuhan ekonomi pada tahun awal 1990 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari macam asia dalam pertumbuhan ekonomi, sebenarnya tidak nyata. Sebab pertumbuhan tersebut dipicu oleh modal asing yang masuk melalui hutang-hutang tersebut. Tabungan nasional dalam kenyataannya tidak memadai untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut. Didik J Rachbini telah pula mengingatkan bahwa betapa bahayanya pembangunan yang dibimbing oleh hutang luar negeri. Resiko ini ditambah ciri investasi dan modal pada era 1990-an sangat mudah terjadi capital flight ketika terjadi kerusuhan.
Dari jumlah itu, utang jangka pendek yang harus segera dilunasi sebesar 15 milyar dollar AS. Dengan demikian, jumlah hutang tersebut jauh lebih besar dari skema pinjaman dari IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya, yang hanya sebesar 43 milyar dollar AS. Sebuah kondisi yang sangat genting bagi perekonomian di Indonesia. Stok dollar yang mesti disediakan dengan rupiah jauh lebih besar ketika hutang diterimakan. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak untuk melakukan bail out (penalangan/mengambil alih) hutang-hutang tersebut. Tindakan yang bisa dilakukan adalah  memfasilitasi perundingan dengan pihak kreditor di luar dan mengupayakan adanya kebijakan roll over terhadap utang-utang tersebut. Pemerintah Indonesia juga tidak memberikan subsidi terhadap perusahaan swasta ini.
Terhadap soal hutang swasta di atas, Kompas yang terbit 10 Mei 1998, mengharapkan adanya tenggang pejadwalan ulang utang swasta tersebut. Kompas menjelaskan bahwa rescheduling period selama delapan tahun tersebut dengan grace period selama 4 tahun. Kesulitan pembayaran hutang ini juga terkait langsung dengan sistem kurs yang mau diterapkan. Jika sistem kurs disepakati antara pihak swasta dan pihak kreditor, keduanya memapunyai kepastian mengenai rencana pembayarannya. Emil Salim menunjukkan keinginan: ” Saya secara pribadi lebih suka Indonesia kembali ke sistem kurs mengambang terkendali (managed floating system) ketimbang sistem free float yang diterapkan saat ini (Republika, 2 April 1998). 
Dari pihak Bank Indonesia yang direpresentasikan Gubernurnya (Sjahril Sabirin) menyatakan bahwa harapan rilnya terletak pada kepercayaan trhadap rupiah. Sjahril Sabirin mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah mencapai nilai tukar rupiah yang lebih baik dari sekarang. Pada batas tujuan itu, Sjahril Sabirin mengatakan bahwa hal yang tidak mungkin mematok rupiah pada angka yang terlalu optimis seperti pada kisaran Rp 5000,- atau Rp 6000,- (Republika3 April 1998).
Di tengah perundingan tentang hutang swasta tersebut, Sjahril Sabirin di samping menunjukkan upaya yang sangat keras yang ia lakukan, terbersit ia mempunyai harapan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan di dalam perudingan tersebut. 
”Kami berusaha sekuat tenaga agar kreditor bersedai me-roll over atau menunda pembayaran, karena swasta Indonesia tidak punya kemampuan lagi membayar pinjaman (Republika, 17 April 1998)

Langkah-langkah yang ditempuh dan kesepakatan baru yang dilakukan IMF-Indonesia juga tidak sepenuhnya memenuhi harapan di pasar modal. Dengan judul: Kespakatan Baru dengan IMF tak Gerakkan Bursa, Republika (11 April 1998) hendak menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut tidak cukup signifikan dan menyakinkan bagi pergerakan pasar modal di Indonesia. Dengan menunjuk tren yang terjadi di BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya), yang melemah 0.691 poin (BEJ) dan 2,296 (BES), merupakan indikator bahwa dinamika di pasar modal juga lesu. Apa yang terjadi pada tataran kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan IMF, tidak cukup mampu memberikan sentimen positif terhadap pasar modal di Indonesia.
Sebuah editorial yang diturunkan Kompas (8 Mei 1998), memberikan perenungan tajam. Pada bagian tengah editorial tersebut, Kompas mempertanyakan: Apa salah kita sebenarnya ? Kompas di dalam editorialnya itu memberi jawaban cukup dalam. Menurut Kompas berdasarkan pengamatannya, dari rekaman perilaku pasar dan persoalan yang berkembang saat itu, persoalannya sudah jauh dari masalah ekonomi semata. Dari sana, Kompas menegaskan bahwa estimasi, harapan, atau pun kepercayaan pasar sudah diporakporandakan oleh kondisi yang berkembang di bidang sosial dan politik. Tatapi hal ini tidak disinggung lebih jauh, bahwa kondisi itu memang merupakan kesalahan pengelolaan ekonomi yang cenderung korup dan rente seeking, dan sekaligus akibat program restrukturisasi yang tidak terukur dan gradual. 
IMF dan insitusi keuangan dunia, berada pada posisi jauh dari kritik dan analisa Kompas dalam editorialnya tersebut. Semua persoalan dikembalikan kepada akumulasi masalah yang telah ditimbulkan lama dan terpendam dalam rezim Orde Baru secara internal, dan kurang peka menempatkan posisi IMF dan institusi keuangan lainnya sebagai kekuatan ekternal yang turut mempercepat kerusakan tersebut tanpa menyisakan struktur lain yang bisa dipakai dan dimanfaatkan kembali. Kompas tampaknya betul-betul menerima bahwa akibat semua ini sepenuhnya karena praktek dari rezim yang korup dan tidak ada sisi terang selama kekuasaan tersebut berlangsung.  
Terlepas dari luputnya perhatian Kompas terhadap efek tekanan IMF yang terrefleksi dalam kesepakatan-kesepakatan yang dampaknya langsung terasa bagi masyarakat sekaligus langsung atau tidak sebagai pemicu kerusuhan sosial di Indonesia, harapan terbesar Kompas tercermin sebagaimana berikut:
Persoalannya memang, segala sesuatunya menjadi serba tidak mudah, karena kita benar-benar berpacu dengan waktu. Dalam hal ini kita kuatirkan benar bahwa tendensi munculnya kerusuhan-kerusuhan akan semakin memperburuk keadaan, memperburuk kinerja ekonomi, dan pada akhirnya membuat beban ekonomi rakyat dan negara semakin berat. Oleh sebab itu, sikap menahan diri pada satu sisi dan keseriusan melakukan reformasi di bidang-bidang nonekonomi pada sisi lain, benar-benar menjadi pertaruhan kita pada saat ini.(Kompas, 8 Mei 1998)
	
Harapan yang dicerminkan dalam editorial Kompas tersebut memperlihatkan kompleksnya masalah. Pada sudut tertentu, Kompas menunjukkan krisis ekonomi, bukan merupakan faktor tunggal. Sekalipun tidak menunjuk relasi secara teoritik dan konseptual ekonomi dan politik, Kompas menekankan adanya sinergei antara usaha-usaha reformasi di bidang ekonomi dan nonekonomi seperti politik, keamanan, hukum dan sebagainya.
Sebelum bertolak ke Kairo, menghadiri KTT negara G-15 ada sebuah pesan yang disampaikan presiden bahwa untuk mengatasi krisis perlu dilakukan secara terus menerus reformasi di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam reformasi tersebut diperlukan pengorbanan, kesabaran dan disiplin. Pesan ini jauh sebelum tingkat tekanan internal dan kerusuhan terjadi dengan eskalasi yang besar dan luas.(Kompas, 12 Mei 1998).  
Sampai sejauh ini Kompas, Republika dan Media Indonesia menyajikan harapan-harapan dalam bingkai ketergantungan dan tekanan. Harapan tentang hasil dari sejumlah perundingan yang dijalankan,  pengucuran dana yang dinantikan dan harapan mengenai stabilisasi kurs rupiah terhadap dollar AS, bukan merupakan pilihan bebas dari pemerintah Indonesia. Harapan-harapan tersebut sejauh dapat dipenuhi ketika pemerintah Indonesia menyepakati sejumlah syarat yang juga tidak sepenuhnya disukai.
Pendek kata, ketiga surat kabar tersebut cenderung dominan memperlihatkan sebuah harapan yang sulit diwujudkan dalam jangka pendek. Sebab semua capaian ekonomis yang telah dicapai selama ini telah hancur melalui serangkaian krisis yang terjadi. Bahkan pada tingkat-tingkat tertentu, pemerintah Indonesia telah mengalami putus harapan dan putus asa karena tidak mengetahui dari sisi mana harus dimulai. 

4.3. Konteks Sosial, Ekonomi dan Politik: Analisis Makro
Wacana mengenai pemulihan krisis ekonomi, sebagaimana tercermin dalam surat kabar di Indonesia dapat lebih dalam dimengerti tidak semata-mata berangkat dari teks-teks pemberitaan itu sendiri. Berita, bagaimana pun dihasilkan melalui proses produksi, dari pemilihan dan sudut pandang wartawan, pertimbangan redaksional, kepentingan organisasi, atau pula kesesuaian dengan pesan editorial. Lebih dari itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga bukan faktor-faktor tersendiri dan terpisah dari proses interaksi yang lebih luas. Lingkungan sosial politik sebuah media, termasuk pula luas sempitnya interaksi sosial dan politik yang dijalaninya menentukan corak produksi teks di dalam wacana tersebut.
Sumber pemahaman ini berasal dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan pekerja media,  dalam kaitannya dengan pemberitaan di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Republika. Wawancara juga dilakukan terhadap Wakil Sekjen Partai Golkar, sebagai partai yang bekuasa pada saat itu. Semasa krisis,  Golkar (Golongan Karya)  merupakan partai yang berkuasa (ruling party), yang mendapat tekanan dan kemudian mengambil inisiatif turut menyuarakan perubahan. Penjelasan juga datang dari Alwi Dahlan (AD), mantan menteri penerangan dalam periode krusial April –Mei 1998. Alwi Dahlan-lah figur yang menyatakan akan tetap menjalankan komitmen IMF setelah Menteri Pertahahan Wiranto memberi dukungan kepada Habibie sebagai presiden. Dalam kaitan konteks penelitian ini,  AD terlihat hadir dalam beberapa kesempatan ketika Tim Ekonomi yang melakukan pemulihan krisis memberikan keterangan pers terhadap apa-apa yang telah dicapai melalui serangkaian perundingan yang telah dilakukan dengan IMF. Lain-lain sumber diperoleh melalui analisis-analisis yang ditemukan dalam jurnal-jurnal, dokumen-dokumen lain, yang membahas persoalan-persoalan sosial ekonomi dan politik. Sumber-sumber tersebut cukup relevan untuk menjelaskan konteks sosial, ekonomi dan politik secara makro yang menjelaskan aspek makro kenapa wacana pemulihan krisis pada periode April-Mei 1998 mencerminkan situasi seperti digambarkan di atas.
Dari sisi rutin praktek media, pemberitaan mengenai pemulihan krisis ekonomi: IMF-Indonesia, masih menggantungkan diri pada sumber-sumber berita dari luar negeri seperti AFP (Agence France Presse) dan Reuter. Menurut keterangan seorang wartawan Kompas (Wawancara, 19 Spetember 2007), tidak atau kurang tampaknya resistensi pemberitaan terhadap IMF, karena memang sudut pandang itu diambil begitu saja dari kantor berita-kantor berita yang diambil tersebut. Kecuali beberapa yang memang sumber daya media (korespondennya) ada di wilayah tersebut. Berita-berita mengenai krisis ekonomi dan pemulihannya, lokus kejadiannya tidak berada di dalam wilayah teritorial Indonesia. Pemberitaan-pemberitaan tersebut sering muncul di Washington, AS; Jepang, Malaysia, Jerman, Singapura, Australia dan di Inggris. Lokus kejadian seperti ini, karena proses-proses perundingan yang terjadi, biasanya dilangsungkan di Negara-negara tersebut. Ini tidak berarti, perundingan sama sekali tidak pernah dilakukan di Indonesia. 
Menurut keterangannya lebih lanjut, bahwa sikap kritis Kompas sering tercermin pada tulisan-tulisan yang sifatnya bebas. Keterbatasan yang tersedia dalam sudut pandang yang disajikan AFP atau Reuter, dilengkapi dengan analisis-analisis terpisah. Kompas berpendapat bahwa beberapa tulisan kritis, tercermin misalnya pada tulisannya memberikan ulasan mengenai globalisasi, riskannya modal global, dan peringatan terhadap pemikir-pemikir Indonesianis yang menunjukkan betapa bahayanya sebuah pembangunan yang bertumpu pada hutang luar negeri. Tulisan-tulisan kritis tentang luar negeri antara lain ditangani oleh redaktur senior seperti Budiarto Shambazy.
	Agenda media itu sendiri saling berkompetisi. Berita mengenai pemulihan krisis ekonomi yang melibatkan IMF merupakan berita cukup penting, tetapi isu-isu dalam negeri mengenai kerusuhan yang terjadi di tanah air, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dan demonstrasi yang sangat intensif, merupakan agenda-agenda lain, yang sangat menonjol dibandingkan dengan isu yang terjadi antara IMF-Indonesia. Akibatnya, paparan mengenai relasi IMF-Indonesia lebih bertumpu pada sumber yang telah tersedia. Pihak redaksi, tinggal menambahkan atau mengambil sudut pandang yang lebih mencerminkan khas Indonesia. Itu pun, sudut pandang kantor berita-kantor berita yang dijadikan acuan tidak sepenuhnya dapat dihapuskan sama sekali. 
	Lebih jauh, posisi yang menyudutkan IMF dan sepenuhnya menyalahkan IMF merupakan tindakan kontraproduktif yang riskan, justru pemerintah Indonesia tidak memiliki jalan keluar. Secara jujur, Kompas (Wawancara, 19 Oktober 2007) menyatakan bahwa segala praktek monopoli dan kroni diharapkan segera diakhiri. Cerminan yang sangat jelas, justru datang dari pemerintah. Pesan-pesan yang sampai ke masyarakat, terkesan pemerintah Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi. Jika ketergantungan itu tinggi, resistensi juga tidak diperlihatkan pemerintah, kebijakan agenda media pun sebenarnya lebih ” nothing to lost”. Dalam arti kata, media lebih bebas menentukan perspektifnya sendiri. Pemenrintah jelas tidak memiliki perspektif bahkan tidak mungkin memberikan perspektif yang bertolak belakang dengan IMF. Dalam ini Kompas, tetap sadar, menyuarakan kepentingan pemerintah Indonesia yang mengharapkan bantuan, adalah prioritas. Namun, memuja modal asing tersebut juga tidak. Sebab, dalam batas-batas tertentu, Kompas masih mengingatkan tentang bahaya modal global, dan beberapa kali menyinggung persoalan kerusuhan sebagai akibat penerapan kesepakatan IMF-Indonesia. 
	Kepentingan langsung Kompas terhadap kasus tersebut adalah persoalan likuiditas dan kurs yang normal. Ini tidak hanya terkait dengan entitas bisnis Kompas sebagai industri media. Sebab sebagai unit usaha, ini ada kaitannya dengan usaha yang lain seperti pertambakan, percetakan, hotel dan lainnya yang semua itu juga dimilikinya. Dalam unit terkecil, setiap keluarga masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian roda ekonomi yang jelas dan rasional. Jadi, ini bagian dari skema umum yang bisa dipahami terhadap kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya.
Tingkat ketergantungan sumber berita terhadap isu-isu relasi IMF-Indonesia juga terjadi pada Media  Indonesia dan Republika. Perbedaan-perbedaan yang terjadi sangat tipis. Sudut pandang yang disediakan juga tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan kapitalis Barat. Dari pemberitaan yang menjadi korpus penelitian ini, hanya Media Indonesia, yang mengambil sudut pandang luar negeri untuk menyerang kebijakan IMF. Kompas, turut menyajikan- tetapi jika dilihat tidak sekomprehensif Media Indonesia. Republika lebih bertumpu pada pemberitaan mengenai sejumlah perundingan-perundingan yang dihasilkan antara Tim Ekonomi Indonesia dan IMF. Dalam kebijakannya, Media Indonesia menjelaskan (Wawancara, 10 Oktober 2007) berita-berita dari kantor berita yang ada dan sumber-sumber internet menjadi acuan. Tetapi dalam kebijakan redaksional, tidak perlu dicantumkan secara eksplisit. Setiap wartawan diperbolehkan untuk mengembangkan tulisannnya dari berbagai perspektif.  Media Indonesia mengakui bahwa sekalipun kritik yang diarahkan cukup keras, tetapi tidak cukup waktu dalam memberitakannya sehingga menjadi opini yang luas. Keterpurukan ekonomi yang luas, kerusuhan dan penjarahan, mengalihkan perhatian pada hal-hal aktual yang terjadi dari waktu ke waktu. Media Indonesia menjelaskan, terhadap semua perubahan yang terjadi, ia selalu tertinggal. Sisi lain, dalam pandangan Media indonesia bahwa kebanyakan wartawan di Indonesia, tidak terlalu tahu jika frame media massa Barat mengarahkan pemberitaan mengenai penjarahan mengarahkan target pada kroni Presiden Soeharto secara vulgar. Pengetahuan tentang hal diketahui jauh setelah kondisi politik mulai kondusif. 
Kebijakan-kebijakan rutin media yang seperti itu, terasa semakin tajam ketika dikaitkan secara langsung dengan situasi sosial politik yang terjadi pada saat itu. Pemerintah Indonesia pada saat itu berada dalam posisi tertekan. Letter of Intent yang ditandatangani antara IMF-Indonesia lebih dari 5 kali selama periode 1-2 tahun tersebut yakni, 1997-1998 (Press Release IMF, 2007). Syarat-syarat yang  ada di dalamnya harus dipenuhi. Beberapa kali pejabat keuangan pemerintah mengatakan Indonesia tidak mempunyai pilihan. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari aksi penjarahan dan kerusuhan melampaui kerusuhan yang terjadi pada perisitiwa Malari (O’Rouke, 2003). Peristiwa bentrokan antara aparat keamaanan dan demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana, seperti di Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Medan, Bandung dan Jakarta. Lingkup ketidakpuasan tersebut berujung pada tuntutan Soeharto turun dari kekuasaannya. 
Kerusuhan itu sendiri dari berbagai perspektif ditafsirkan secara berbeda-beda. IMF dan media massa Barat secara tegas, menyatakan bahwa kerusuhan terjadi karena tidak puas terhadak kekuasaan politik dan ekonomi yang bersifat kroni dan nepotisme. Lainnya lagi memandang bahwa kerusuhan tersebut sebagai akibat penerapan kesepakatan IMF-Indonesia. Sementara analisis yang lain mengatakan bahwa dalam struktur masyarakat dan negara yang tidak demokratis, selalu terdapat lapisan paling bawah yang tidak berdaya, dan melihat tekanan yang sangat keras dari kekuasaan. Lapis masyarakat yang paling bawah ini secara alamiah akan melakukan penjarahan untuk mempertahankan hidup dan mencari makan. Gejala seperti ini juga terjadi di hampir semua negara yang melakukan gerakan perubahan, apakah sebut sebagai reformasi atau pun revolusi seperti di Perancis dan Spanyol.
Perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam negeri dengan sendirinya memunculkan sebuah interaksi baru antara apa yang terjadi dengan apa yang terjadi di newsroom atau meja redaksi. Ada dua perubahan yang terjadi, yang sementara itu perhatian banyak media tertuju pada perubahan politik, dari pada perubahan ekonomi yang realisasinya tertunda dan ditunda oleh IMF atau pun WB. Berita-berita tentang kenaikan harga BBM dan TDL, penembakan mahasiswa Tri Sakti, penggunaan peluru panas oleh aparat keamanan, dan pembakaran yang meluas dan isu perkosaan bagi warga etnis Cina, menjadi agenda yang lebih menarik dibandingkan dengan perundingan IMF-Indonesia. Kecepatan media massa khususnya surat kabar ini pun jauh tertinggal dari saudaranya yakni media elektronik yakni televisi. 
Melalui penjelaan AD (Alwi Dahlan) yang berada di dalam lingkar kekuasaan Orde Baru- bahwa pengaruh kekuatan dunia internasional sangat jelas. Tekanan itu datang dari negara sahabat seperti ASEAN, kreditor seperti Jepang dan AS yang memberikan tekanan yang lebih berat lagi. Di antara kerusuhan yang terjadi di Indonesia, ia menyaksikan adanya mobilisasi orang asing yang cukup intensif. Namun kepastiannya masih diragukan, apakah mobilisasi tersebut merupakan operasi intelegen yang disampaikan seorang analisis di India bahwa CIA terlibat penuh di dalamnya, atau mobiliasi pengungsi yang akan menghindari kerusuhan. Situasi seperti itu menyulitkan identifikasi dan kontrol terhadap situasi keamanan bangsa secara keseluruhan. Bahkan penghargaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto secara emosional lenyap. 
Gambaran tentang suasana Jakarta yang mencekam dicerminkan melalui beberapa kejadian yang saling berantai. Gambaran tentang ketakutan warga asing di Jakarta dapat ditemukan di Bandara Intrnasional Soekarno Hatta. Di bagian kedatangan, Bandara tersebut terlihat sepi. Perintah langsung dari negara-negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia menjadikan warga asing yang ada berusaha sesegera mungkin meninggalkan Indonesia. Amerika serikat sendiri sebagaiman telah diuraikan di atas telah memerintahkah semua warganegaranya untuk segera meninggalkan Jakarta. Bahkan Kapal Induk yang memabwa sekikat 2000 tentara marinir disiapkan untuk misi apapun di Indonesia. 
Jika dibagian kedatangan terlihat lengang, maka kondisi tersebut bertolak belakang. Dari data yang ada menunjukkan bahwa ada  ribuan warga asing dievakuasi dengan menggunakan pesawat carteran atau pun reguler yang diatur oleh pemerintah negara masing-masing seperti AS, Jepang, Kanada, Australia, Malaysia, Filiphina, Swiss, Taiwan dan masih banyak lagi. Keputusan dari negara-negara seperti itu berdampak negatif bagi pemulihan kepercayaan luar negeri. Pemerintah Jepang misalnya untuk tahap pertama mengerahkan 11 penerbangan khusus. Perusahaan-perusahaan penerbangan komersial Jepang seperti ALL Nippon Airways, dan Japan Airlines (JAL) merencanakan operasi selama tiga hari untuk mengangkut sekitar 3.400 warga Jepang.
Pemberitaan mengenai pemulihan krisis ekonomi di Indonesia berkembang ke arah berita mengenai kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia. Arah perubahan yang diharapkan melalui pemulihan tersebut tidak lagi menjadi agenda pemberitaan surat kabar di Indonesia. Isu ini sesaat berhenti, kecuali penundaan dan kekuatiran IMF dan WB untuk mencairkan dana bantuan karena rusuh tersebut. Tetapi, dalam rangkain pemberitaan mengenai pemulihan krisis ekonomi, bantuan dan pencairan, dan lainnya selalu dikaitkan dengan isu-isu lain yang berkembang. IMF dalam melakukan kontrol dan review terhadap pemulihan krisis di Indonesia sebulan sekali. Sementara Thailand dilakukan selama 4 bulan sekali.
Pada tingkat tertentu, surat kabar-surat kabar di Indonesia telah berhasil menstruktur narasi besar tentang posisi Indonesia terhadap IMF dan WB, menunjukkan dominasi IMF terhadap Indonesia, menunjukkan kepentingan negara-negara kreditor, menunjukkan dampak resep IMF yang diterapkan bagi Indonesia, memperlihatkan bagaimana IMF cuci tangan terhadap dampak tersebut, memperlihatkan tekanan-tekanan internasional terhadap pelanggaran mengenai HAM atas kerusuhan dan demonstrasi, dan penundaan pencairan dana yang sering dijanjikan serta penuh kekuatiran bila merugi. Praktek pemberitaan tersebut, merupakan wujud dari praktek-praktek diskursif pada level individu dengan lingkunannya, organisasi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Secara keseluruhan  surat kabar tidak memberikan resistensi yang cukup besar terhadap intervensi kekuatan ekonomi kapitalis di atas.     


















BAB V
KESIMPULAN

	Pemberitaan mengenai pemulihan krisis ekonomi yang melibatkan lembaga keuangan dunia seperti IMF. WB, ADB dan Deutche Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi menempatkan pemerintah Indonesia dalam tekanan. Pemberitaan yang bersifat kontinuitas memungkinkan masyarakat melakukan review dan pengawasan terhadap apa-apa yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pemulihan terhadap krisis ekonomi. 
Fokus pengawasan tersebut terletak pada upaya-upaya mencari talangan (bail out) terhadap IMF, ADB, dan WB. Bagian ini disajikan dengan memperlihatkan berapa jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia sesuai yang dijanjikan, lembaga keuangan dunia mana yang akan mengucurkan, negara-negara mana yang terlibat dalam pemulihan ini, kapan dikucurkan, untuk apa uang tersebut digunakan, serta syarat-syarat apa yang harus ditaati melalui kesepakatan tersebut.
	Sejak awal pemberitaan mengenai upaya pemulihan krisis ekonomi yang melibatkan IMF, ADB dan WB luput mengungkap resiko dan bahaya yang mungkin timbul dari butir-butir kesepakatan yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Peringatan-peringatan dini tidak disampaikan oleh surat kabar Media Indonesia, Republika dan Kompas bahwa ketika butir-butir kesepakatan tersebut dilaksanakan, kerusuhan sosial akan meledak dan meluas di hampir seluruh Indonesia. Media sejak awal juga dapat dikatakan luput dalam mewacanakan bahwa ongkos yang mesti dibayar dengan implementasi tersebut jauh lebih besar dibenahi ketika kerusuhan tersebut meletus.
	Luputnya perhatian tersebut, mengakibatkan tidak terselamatkannya aset dan modal ekonomis yang ada. Tampaknya, dorongan politik pada saat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keinginan melakukan perubahan ekonomi secara struktural lebih dahulu. Masing-masing pihak tidak mampu mengendalikan diri dan mendesakkan perubahan kekuasaan dengan sebagai pemicu tingginya harga-harga barang pokok. Dorongan politis yang begitu besar, diarahkan kepada figur sentral rezim Orde Baru, yakni Presiden Soeharto. IMF, WB dan ADB merasa diuntungkan dengan situasi tersebut. Sebab, IMF dan lembaga keuangan sebagai penyebab dan pada jangka penjang kepentingannya terjaga. Mekanisem pasar bebas dengan sendirinya akan segera terwujud di dalam sistem perekonomian Indonesia yang selama ini dihambat oleh praktek perekonomian kroni. IMF dan lembaga kuangan dunia trsebut juga diuntungkan oleh frame pemberitaan media massa Barat sendiri.
Media massa Barat menggambarkan bahwa sasaran dan target kerusuhan tersebut tertuju pada sektor ekonomi dan kekuasaan yang berkaitan dengan kroni Soeharto. Euforia reformasi pada saat itu membuka sangat kecil peluang untuk mengatakan bahwa hal ini merupakan akibat dari tekanan IMF, WB dan ADB. Ini juga yang terjadi atas ketiga media surat kabar yang diteliti yang memperlihatkan betapa inferioritas bangsa Indonesia tercermin di dalam pemberitaan-pemberitaan mengenai relasi IMF-Indonesia. Di samping itu, justru media surat kabar mengetengahkan sejumlah tekanan-tekanan internasional yng mengukuhkan stigma bahwa pemerintahan Indonesia telah berada tingkat Zero Sum. 
	Jika surat kabar di Indonesia cukup berhasil mengirimkan tanda-tanda bahwa sebenarnya resep IMF dan lembaga keuangan dunia lainnya,  pesan tersebut sebenarnya dapat dijadikan titik tolak baru dalam melakukan perubahan yang lebih bisa menyelamatkan dari sisi ekonomi dan politik. Media dapat mewujudkan sebuah solusi dengan mengatakan bahwa Indonesia telah salah langkah.. 
Media dapat membimbing tentang langkah yang seharusnya ditempuh tanpa harus didefinsikan oleh kekuatan asing. Sementara politisi menahan diri, karena memberi kesempatan pemerintah Indonesia melakukan tindakan. Pada sisi lain, pemerintah perlu melepaskan keenggananya untuk memperluas distribusi kekuasan dan ekonomi kepada setiap warganegara yang dimilikinya. Ini membuka ruang kebebasan dan demokrasi pada setiap warganegaranya, tanpa menunggu kekuatan asing seperti IMF dan WB datang dan mengambil alih sumber-sumber ekonomi di bawah tekanan.
	Justru yang terlihat adalah, pemerintah Indonesia yang tertuju pada presiden Soeharto begitu keras memegang kekuasaannya, sedangkan di sisi lain, betapa besar keinginan dari elemen-elemen masyatakat untuk menggantikannya. Hasil dari kedua kutub tersebut adalah kerusuhan sosial yang sangat besar. Sementara itu Presiden Soeharto sudah sangat terlambat menyatakan diri untuk memimpin reformasi politik, melakukan pemilihan umum yang adil dan ia sendiri tidak akan bersedia menjadi presiden. Jika saja, sejarah waktu itu berpihak pada kekebaikan kesejahteraan Indonesia, mekanisme yang dijanjikan Presiden Soeharto mungkin lebih baik. Ironisnya, disamping pernyataan tersebut terhitung terlambat, Presiden Soeharto telah tidak dipercaya lagi oleh kelompok-kelompok masyarakt secara luas.
	Sebagai praktek diskursif, ketiga surat kabar mengetengahkan berbagai sisi seperti rutin media yang tampak pada bentuk pelaporan yang berdasarkan narasumber pejabat keuangan pemerintah yang melakukan konferensi pers, atau wawancara terhadap tokoh-tokoh yang merepresentasikan institusi masing-masing. Pola ini merupakan pola rutin yang dilakukan surat kabar, dengan format yang tertentu. 
Hal yang juga dapat diaktegorikan sebagai rutin media adalah mengambil sumber berita melalui kantor-kantor berita. Aspek lain, ada yang mengembangkan perspektif yang berbeda dalam sebuah pemberitaan. Perspektif ini dikembangkan melalui penggalian yang lebih mendalam dan menghubungkan satu isu dengan isu yang lain.
	Implikasi penelitian ini dapat dijadikan titik tolak bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang bersifat kritis. Wacana yang berbicara di dalam surat kabar di Indonesia mencerminkan kuatnya pengaruh yang tidak setara antara IMF dan Indonesia. Penelitian-penelitian berparadigma kritis dapat mengeksplorasi lebih jauh, bagaimana relasi power yang tidak seimbang ini didominasi oleh IMF. 
Aspek ideologis yang memperlihatkan kapitalisme versus nasionalisme serta identitas nasional kurang terlihat di dalam penelitian ini. Narasi yang menceritakan ada kepentingan ekonomis disebutkan di dalam penelitian ini, tetapi tidak membongkar tatanan yang represif dari semua intrumen ideologis dari media massa, lembaga keuangan, organisasi perdagangan dunia yang secara kohesif bekerja dalam mendefinsikan tatanan perekonomian global menurut kepentingan mereka. Oleh karena itu, agenda kepentingan terbesar tersebut senanatiasa berusaha mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam sistem perekonomian global yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Dengan demikian, kepentingan Barat mendapat legitimasi dalam regulasi yang dibuat melalui kebijakan sebuah negara yang telah tercebur di dalam sistem yang ditetapkan oleh aturan perekonomian global tersebut.
Sejauh itu relevan kajian tersebut bisa dilakukan terhadap praktek-praktek komunikasi yang dilakukan Barat dalam mengkampanyekan kepentingan tersebut. Frame media massa Barat misalnya, sebagai bagian dari temuan penelitian ini yang memperlihatkan kerja sama sistematis yang memposisikan Presiden Soeharto dan keluarganya sebagai sasaran caci maki dan target kerusuhan. Frame yang demikian, membuat semua orang terlibat dalam partisipasi yang sama untuk menyalahkan Presiden Soeharto dan keluarganya sebagai penyebab krisis ekonomi, dan kurang mempertimbangkan sistem moneter dan fiskal yang diterapkan dalam perekonomian global tersebut sangat rentan dimasuki para spekulan yang dapat mengganggu stabilitas mata uang sebuah negara.
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