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SPIRITUAL ECONOMICS DALAM ERA GLOBALISASI EKONOMI1 
I Made Sukarsa2 

 
 

1. Sistem Ekonomi dari Masa  ke Masa 

 Adam Smith memulai dengan sistem ekonomi klasik tahun 1776 yang ditandai 

dengan luncuran bukunya The Wealth of Nation (judul asli: An Inquiry Into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations) sangat optimis akan keseimbangan 

ekonomi yang akan terjadi. Terutama J.B. Say yang mengatakan bahwa ‘penawaran 

akan menciptakan permintaannya sendiri’. Banyak lagi para pengikut mereka yang 

sangat optimis. Sistem ini berkembang dan dipercaya cukup lama. Menurut ajaran ini, 

harga dan pasar jangan diatur-atur. Biarkan tangan-tangan yang tidak kelihatan 

(invisible hand) yang mengaturnya yaitu kekuatan permintaan dan penawaran di 

pasar. Pengusaha kuat (efisien) akan mendepak keluar pasar bagi usaha yang lemah 

(tidak efisien). Berlaku hukum ‘free exit and free entry’. Prinsip ‘homoeonomicus’ 

berlaku dimana mempunyai ciri: manusia itu rasional sehingga bekerja dengan 

efisien, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan minimal. 

Pahan ini cukup lama bertahan. Sampai akhirnya kegagalan-kegagalan ekonomi mulai 

tampak, yang puncaknya pada awal 1930-an. Terjadi resesi dunia yang melumpuhkan 

semua sendi-sendi ekonomi. Harga-harga melambung tinggi, pengangguran yang 

cukup parah terjadi dimana-mana, daya beli rendah sehingga terjadi over produksi. 

Tesis Klasik tumbang, khususnya teori J.B. Say. (Mc Gee, 1992; Eric Schliesser, 

2006; Buttler, E.,2007).  

 Setelah depresi dunia muncullah J.M Keynes  dengan sistem ekonomi 

‘Keynes’ yang menawarkan  sistem ekonomi dimana ada beberapa aspek ekonomi 

yang perlu diatur oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti yang 

dianut sekarang.  Keynes mengkritik sistem klasik yang mendasarkan pada asumsi 

dasar dimana semua sumber-sumber (faktor produksi) dalam keadaan pengerjaan 

penuh (full employment). Kenyataannya dalam praktek tidak demikian. Selalu ada saja 

yang menganggur, apakah itu  tanah, tenaga kerja, modal ataupun keahlian.  Asumsi 

lain yang dipakai Klasik tidak luput dari kritik Keynes. Misalnya bahwa penyesuaian 

akan terjadi secara otomatis seperti upah akan selalu menyesuaikan dengan kenaikan 

harga barang yang mendorong kenaikan pada biaya hidup. Penyesuaian ini tidak 
                                                 
1 Supporting Paper Pada ‘Seminar Regional : Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Kampus  
Universias Udayana, 11 Juni  2010 
2 Gurubesar Ilmu Ekonomi UNUD dan Rektor Universitas Warmadewa. 



 2 

selalu akan otomatis karena kenyataanya serikat buruh pada masing-masing 

perusahaan bargaining powernya cukup kuat. Sistem Keynes ini terus berlaku sampai 

pada penghujung abad 20 (Kruger, http://ssrn.com/abstract=1162337, Ploeg, 2005). Awal 

1973 mulai kelemahan-kelemahan system Keynes muncul. Ini ditandai dengan setiap 

awal dekade terjadi resesi ekonomi. Walaupun tidak separah resesi dunia tahun 1930-

an, namun cukup menggoyakn sendi-sendi ekonomi bagi negara yang dilanda 

sehingga membawa banyak kritik pada sistem Keynes yang berlaku.  

 Mulailah aliran sempalan Keynes, sempalan Klasik seperti Aliran Moneteris, 

Neo Klasik, Rational Expectation, Supply Side Economics dll memperkenalkan diri 

yang mengaku sistemnya yang benar.  Keynes dikritik bahwa reaksi pemerintah 

sangat lamban dalam menanggulangi penyakit ekonomi. Perangkap kelambanan telah 

melandanya. Kelambanan mulai dari pengumpulan data, kelambanan birokrasi, 

sampai kelambanan evaluasi. Kenapa tidak memakai alat moneter sebagai alat 

penggerak untuk menanggulani krisis ekonomi? kata kelompok moneteris, 

diantaranya Milton Friedman, peraih hadiah Nobel dibidang ekonomi tahun 1976. 

Penganjur supply side economics lain lagi resepnya. Sebaiknya resesi itu diobati 

bukan dengan campur tangan pemerintah tetapi dengan memberi perhatian lebih pada 

pengusaha atau industriawan dengan memotong atau mengurangi pajak. Dengan 

demikian mengurangi beban pengusaha untuk memproduksikan barangnya.  Dapat 

menjual barang yang lebih murah, menambah produksi sehingga dengan demikian 

menambah daya tampung tenaga kerja. Dengan demikian kondisi ekonomi akan lebih 

baik.  

 Dari semua ini ternyata sistem ekonomi yang mewarnainya adalah neo-klasik 

dengan hukum permintaan dan penawaran dipasar dengan sangat bebas beroperasi. 

Sampai saat ini sistem ini masih berlaku di dunia. Apalagi memunculkan ide 

globalisasi, berarti menduniakan sistem neo-klasik. Mengharamkan proteksi bagi 

usaha-usaha baru yang muncul di dalam negeri. Nehen (2010) mendefinisikan: 

 
‘bahwa globalisasi adalah satu proses peningkatan keterkaitan dan 

ketergantungan antarmanusia  dan antar bangsa di seluruh dunia melalui aliran 
modal (investasi), tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi lainnya seperti 
perjalanan, budaya populer, dan lain-lain sehingga batas-batas satu negara 
menjadi bias’.   
 

Jika batas-batas sudah menjadi bias, tidak ada lagi halangan untuk keluar masuk bagi 

modal, tenaga kerja, barang dan jasa. Bebas masuk ini berarti prinsip neo-klasik sudah 
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diterapkan. Persaingan bebas mulai muncul. Karena tidak ada proteksi dalam negeri,   

pertumbuhan sektor industri baru dalam negeri akan terhambat. Industri dalam negeri 

yang baru tumbuh kalah cepat dengan industri raksasa luarnegeri yang bermodal kuat 

dan efisien. Akibatnya banyak barang luarnegeri yang lebih murah dan berkualitas 

masuk. Kondisi neraca keuangan negara semakin tidak stabil dan lemah. Artinya 

neraca pembayaran semakin memburuk. Prospek perencanaan ekonomi jangka 

panjang menjadi tidak baik.  Awal muncul perdagangan dunia atau globalisasi ini 

ketika tahun 1947 dibentuknya General Agreement on Tarriffs and Trade (GATT) 

oleh Badan Dunia Perdagangan. Pada prinsipnya GATT melalui beberapa pertemuan 

(putaran) menyepakati beberapa hal dalam perdagangan dunia yaitu: perdagangan 

tanpa diskriminasi, perdagangan lebih bebas tanpa hambatan, terprediksi, lebih 

kompetitif dan lebih menguntungkan negara terbelakang.  Hasilnya dunia penuh 

dengan ketidakstabilan baik moneter, fiskal maupun struktural ekonomi. Efek 

samping meluas sampai dengan pengerusakan alam, dan lingkungan hidup. Satu kunci 

kata yang bisa disimpulkan dari kondisi diatas adalah: keserakahan. Keserakahan 

siapa? Tentu pelaku ekonomi.  

 

2. Spritual dalam Bisnis 

 Selama ini pelaku ekonomi hanya mengenal homo economicus, yang 

mengedepankan prinsip ekonomi dengan meminimalkan sumber daya untuk hasil 

yang maksimal. Ini lahir karena manusia berfikir rational dan efisien. Seperti tadi 

disebutkan hasil akhir dari akibat penerapan homoeconomicus adalah keserakahan 

pelaku ekonomi dan penghancuran lingkungan hidup.  

 Menghadapi dua hal ini beberapa perusahaan-perusahaan multinasional secara 

konsisten menerapkan konsep spiritual dalam bisnis mereka. (Baiarley,2006; 

Friedmann, t.t).  Adam Smith juga menulis dalam The Theory of Moral Sentimenst, 16 

tahun sebelum The Wealth of Nation ditulis, bahwa pembangunan ini tergantung pada 

landasan moral.  Menginspirasi pada tulisan ini pula kelompok perusahaan tadi seperti 

Southwest Airline, Wole Food, Tom’s of Maine, AES, Wal-Mart menerapkan 

spiritual dalam bisnis. Mereka membangun kepercayaan dan bukan menganggap 

pekerja sebagai mesin uang.  

 Southwest menerapkan apa yang disebut dengan ‘spiritual values-based model’ 

untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dengan model ini perusahaan dapat menjadikan 
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karyawan menjadi jutawan dan tidak mau pensiun saking cinta dan bangganya pada 

perusahaan. Menjadikan kaya para karyawan karena diterapkannya konsep bagi hasil.  

 Perusahaan makanan Whole Food menerapkan prinsip kepuasan pelanggan lebih 

penting daripada capaian keuntungan maksimum. Dia mengajak seluruh komponen 

masyarakat untuk mencapai prinsip tadi dan bukannya menerapkan ‘invisible hand’nya kaum 

kapitalis. Perusahaan menampung hasil petani lokal dan suatu saat menghentikan bisnis 

udang karena perlakuan yang tidak baik pada udang tersebut.  

 Perusahaan Atom’s of Maine sangat yakin dengan kepercayaan yang ditanamkan 

pada nilai spiritual melalui beberapa tindakan seperti: menghormati hubungan baik antara 

alam dengan manusia,  mengutamakan produk yang terbuat dari hasil alami, menjaga 

hubungan baik antara pelanggan, pemilik, agen, pemasok dan masyarakatnya, menjamin pada 

karyawan untuk bekerja pada lingkungan yang nyaman dan memberi kesempatan untuk 

tumbuh dan belajar, percaya pada keberhasilan perusahaan secara finansial karena adanya 

tanggung jawab sosial pada masyarakat dan lingkungan.  

 Perusahaan AES yang bergerak dibidang perlistrikan, menanamkan rasa tanggung 

jawab  sosial berdasarkan pada kejujuran, kepedulian pada lingkungan, pemberdayaan, 

keragaman, mengutamakan keselamatan, keunggulan dan ‘have fun’ melalui kerja.  

 Perusahaan Wal-Mart yang bergerak dibidang retail oleh pendirinya, Sam Walton  

meluruskan beberapa prinsip spriritual dalam perusahaan karena didapati beberapa 

penyimpangan seperti membayar gaji dibawah standar, melebihi jam kerja, dan tidak 

menjamin asuransi. Prisnsip-prinsip tersebut diantaranya: melindungi martabat manusia, 

menjamin kualitas dan cakupan layanan kesehatan, menggunakan kekuatan pasar untuk 

meningkatkan kondisi pemasok dan upah yang wajar, menggunakan perusahaan sebagai 

kekuatan untuk melakukan perubahan dengan merangkul dan mengaktifkan swasembada, 

mengutamakan pasokan dari lokal, menjaga kebersihn dan melakukan perbaikan pada 

kepercayaan publik.  

 Semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan perusahaan tadi menghasilkan 

hal yang positif dan memberikan kemajuan perusahaan yang cukup berarti. Yang 

lebih penting lagi adalah tidak adanya konflik kepentingan antara spiritualitas dan 

bisnis setelah diterapkannya model dasar nilai spiritual dalam perusahaan, terutama 

pada tradisi barat dan timur. Pekerja lebih loyal, lebih produktif, lebih inovatif 

dibandingkan dengan pekerja pada perusahaan yang tidak menerapkan nilai spiritual 

(Friedman, http://ssrn.com/abstract=1160468 hal.17).   

 

3. Apa itu homo-spiritual? 
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 Ilmu ekonomi sering digambarkan sebagai ilmu yang memilih. Memilih dari 

alternatif penggunaan resources yang paling menguntungkan yang dihadapkan pada 

beberapa kendala (White, 2007). Asumsi dasar dari ilmu ekonomi ini adalah manusia 

itu rasional, efisien, ceterisparibus dan homoeconomicus. Pada manusia sebagai 

homospiritual lebih mengedepankan nilai-nilai moral dalam urusan bisnis. Sedangkan 

homoeconomicus mengedepankan maksimum keuntungan. Memaksimumkan 

kepuasan pribadi atau kemakmuran pemegang saham. Disiplin ekonomi dimulai 

dengan bagian dari disiplin filsafat moral. Ini ditulis oleh Adam Smith dalam The 

Moral of Sentiments, yang mengatakan pembangunan ekonomi tergantung pada 

moralitas. Mengikuti jalan pikiran Smith ini banyak menulis kearah yang menyerang 

prinsip homoeconomicus. Seperti Howard (2007) mengatakan itu merupakan ‘tragedi 

prinsip maksimisasi’, Pitelis (2002) menulis jika terjadi pengekangan hawa nafsu 

merupakan musuh terbesar dari efisiensi dan produktivitas. Disamping itu ujung-

ujung dari kapitalisme adalah monopoli, distribusi pendapatan yang tidak merata, 

pengangguran dan perusakan lingkungan. Verhelst melihat dari sisi konsumsi. Jika 

semua orang di dunia ini mengkonsumsi seperti tipe orang Eropa maka diperlukan 5 

planet untuk memasok sumberdaya di bumi ini seperti air dan udara bersih. Ini semua 

menggambarkan ketidak setujuan pada prinsip-prinsip economicus berlaku. 

 Homospiritual dilandasi dengan kebaikan, kesabaran, kebenaran dan keadilan 

dalam geraknya. Thompson (2005) menulis bahwa bisnis globlal sekarang sudah 

meninggalkan prinsip memaksimumkan keuntungan demi mengejar pembangunan 

berkelanjutan dan investasi sosial kemanusiaan. 

 Spiritual tidak harus sama dengan agama, meskipun keduanya berhubungan. 

Hal ini sangat mungkin bagi seorang individu untuk menjadi spiritualis namun tidak 

menjadi bagian dari setiap kelompok agama. Tempat kerja yang bernuansa spirutal 

mampu menciptakan kreativitas dan meningkatkan kemampuan pekerja. Perusahaan 

tidak memaksakan untuk mencapai keuntungan maksimal dan dapat juga membayar 

gaji yang tinggi bagi para eksekutif.  

 Ada tiga hal penting dalam membangun jiwa spiritual dalam bisnis yaitu 

membuat pekerjaan lebih bermakna, menghormati kemampuan dan kreativitas 

karyawan, dan membuat dunia sebagai tempat yang lebih nyaman.  

 Pekerja tidak dituntut sebagai mesin pembuat keuntungan tetapi dibangun atas 

dasar kepercayaan dan penghormatan bagi pekerja itu sendiri.  Disamping itu 

perusahaan juga menyediakan tempat pekerjaan yang bermakna dan menghormati 
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segala kemampuan karyawan. Disamping itu perusahaan menganut homospiritual 

melakukan segala kemungkinan untuk memanfaatkan kreativitas karyawan. Di tataran 

eksekutif konsep pemimpin dikenalkan dengan ‘pemimpin pelayan’(servant leader). 

Terdapat sejumlah alasan yang kuat agar seorang eksekutif menjadi seorang 

pemimpin yang melihat dirinya sebagai pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin 

tidak peduli pada kepentingan dirinya sendiri (pribadinya) walaupun ia 

memberdayakan dan menjadi fasilitator orang lain. Anti otoriter, dan anti gila 

kekuasaan dan kekayaan, peduli pada masyarakat dan membuat mereka menjadi 

berhasil. Spears, dalam tulisan Friedman, (2007) mengemukakan paling tidak ada 

sepuluh karakteristik untuk menjadi pemimpin pelayan, mulai dari peduli pada apa 

yang dikatakan orang, rasa empati, mengelola emosi orang lain, memiliki sadar diri, 

kemampuan persuasi, punya konsep dan mengkomunikasikannya, mempunyai visi ke 

depan, kemampuan melayani orang, bisa tegas untuk memajukan karyawan, sampai 

dengan membangun sebuah komitmen bagi seluruh karyawan. 

 Membuat dunia sebagai tempat yang lebih baik bisa dimulai dari membangun 

keadilan sosial dan mengatasi masalah disekitar perusahaan seperti kemiskinan, 

penindasan, pemanasan global, pengangguran dan polusi. Banyak cara lain untuk 

maksud tadi seperti mempekerjakan orang cacat, orang tua dan termasuk mendorong 

keragaman dalam dunia kerja. Secara umum hal ini merupakan pemberdayaan 

masyarakat yang kurang mampu. Memberi magang pada anak sekolah untuk praktek 

juga merupakan usaha kearah itu.  

 

4. Kearifan Lokal dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif. 

 Daerah Bali dengan luas pulau  5.632,86 km2 atau 0,29 % dari luas kepulauan 

Indonesia, tidak banyak mempunyai sumberdaya alam yang bisa digali. Bali 

mengandalkan keindahan alam untuk di manfaatkan sebagai daya tarik bagi 

wisatawan sehingga sektor pariwisata bisa berkembang. Perkembangan sektor ini 

terus melaju dari 7 persen sumbangannya pada PDRB Bali tahun 1971 menjadi 32 

persen tahun ini. Ada dua yang menonjol dalam kaitannya dengan sektor pariwisata 

yaitu keindahan alam dan budaya.  Dalam hubungan dengan tulisan ini akan dibahas 

hal yang kedua yaitu budaya. Budaya Bali berhubungan erat dengan keberadaan 

agama Hindu. Tiga pilar dalam memaknai agama adalah dengan mempelajari tatwa, 

menjalankan etika, dan melakukan upacara. Khusus dalam hal melakukan upacara 

data empiris lima tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut. 
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Frekuensi pelaksanaan kelima jenis upacara (panca yadnya) sangat padat. 

Salah satu contoh misalnya dalam satu tahun Bali (tahun Icaka = 420 hari) di Bali 

rata-rata terdapat 108 hari baik (rerahinan) secara rutin dilakukan. Diantara ke 108 

hari misalnya setahun terdapat 12 purnama (bulan penuh), 12 bulan mati (tilem), 2 

kali hari raya galungan, 2 kali hari raya kuningan, 12 kali masing-masing hari raya 

seperti hari raya  tumpek, 12 kali kajeng kliwon, 12 kali anggar kasih, buda wage, 

coma ribek, dua  kali hari raya masing-masing saraswati, pagerwesi. Ke-108 hariraya 

ini merupakan hariraya rutin. Disamping itu pelaksanaan panca-yadnya yaitu kelima 

jenis upacara tadi masih banyak upacara yang lain dan memerlukan biaya yang cukup 

banyak seperti hari peresmian bangunan pura (ngeresigana dan ngenteglinggih), 

upacara ulang tahun (6 bulan = ngodalin), perkawinan, ngaben dll. Oleh karena itu 

kelihatannya di Bali selalu ada pelaksanaan upacara. Sarana yang diperlukan juga 

cukup banyak. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2005 (Sukarsa, 2006) memperoleh 

hasil rata-rata tiap rumah tangga melakukan upacara rutin dengan menghaturkan 

persembahan sebanyak 34 tanding (berupa canang) dengan range 9 sampai 105 

tanding. Pembuatan bahan upacara memerlukan banyak barang. Mulai dari janur 

(daun kelapa), bunga, bambu, kelapa, daun pisang, benang sampai dengan uang 

kepeng (pis bolong). Sebagai contoh untuk keperluan upacara di provinsi Bali 

diperlukan  21.482,65 ton bunga setahun, sedangkan busung sebanyak 37.966,27 ton. 

Tenaga kerja yang dikeluarkan untuk ngaben dengan tingkatan sedang (madya) 

sebanyak 699 man-days, yang terdiri dari 387 man-days laki-laki dan 312 man-days 

perempuan. Suatu penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2005, masyarakat Hindu 

di Bali mengeluarkan pendapatannya untuk keperluan upacara sebanyak Rp. 

2.650.000,- per rumah tangga per tahun. Jumlah ini hanya 10,54 %  dari 

pendapatannya. Jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,8 orang. Total pendapatan 

per kapita setahun Rp.5.244.167,- Dari data empiris ini kegiatan upacara yang 

dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi di Bali menjadi sekitar Rp.1,823 

triliun pertahun. 

Berdasarkan data empiris diatas ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang 

cukup besar. Karena disatu sisi hal itu merupakan pengeluaran untuk upacara, 

sedangkan disisi lain bisa dilihat dari sisi penerimaan bagi sekelompok masyarakat. 

Kelompok masyarakat yang dapat memasok keperluan upacara ini merupakan suatu 

kegiatan ekonomi kreatif yang bisa di wujudkan. Apakah ini sudah merupakan 

sebagai salah satu cabang usaha atau mata pencaharian bagi kelompok masyarakat 
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tertentu? Jenis-jenis barang apa yang diperlukan? Berapa rupiah yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari usaha-usaha kreatif ini? Berapa tenaga kerja yang bisa diserap? 

Kelompok masyarakat yang mana bisa diuntungkan karena kegiatan ini, baik 

langsung maupun tidak langsung? Bagaimana hubungan ekonomi antar daerah atau 

antar provinsi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas? Semua jawaban-

jawaban atas pertanyaan diatas diharapkan dapat memberikan gambaran aktivitas 

ekonomi yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan upacara di Bali.  

 Pertanyaan diatas merupakan suatu inspirasi bagi pengembangan usaha-usaha 

yang berdasarkan atas kegiatan upacara. Kegiatan ekonomi kreatif. Masyarakat perlu 

menyambutnya dengan usaha sindiri tanpa tergantung pada orang lain maupun dengan 

daerah lain. Tanpa kesadaran kita sendiri dikawatirkan akan terjadi distorsi 

kesempatan kerja dan selanjutnya pada distorsi pendapatan.  

 

5. Kesimpulan 

  

Diharapkan jiwa homospiritual dapat menggantikan jiwa homoeconomicus 

bagi para pengusaha terutama pada usaha-usaha jasa dan ekonomi kreatif yang 

tumbuh dan berkembang di Bali. Ini merupakan local genius bagi inti jiwa 

enterprenership yang selama ini selalu datang dari Dunia Barat, terutama literatur 

ekonomi dewasa ini. Jiwa spiritual bukan identik dengan agama tetapi berhubungan 

sangat erat, sangat universal dan mencakup tiga hal yaitu membuat pekerjaan lebih 

bermakna, menghormati kemampuan dan kretivitas karyawan, dan membuat dunia 

sebagai tempat yang lebih nyaman.  
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