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                                                                ABSTRACT  
 
 Privatization of state owned enterprises has been globalized, especially starting in the 1980s 
when Britain led by Margaret Thacther and the United States led by Ronald Reagan. It also 
triggered the Washington Consesus imposed globally where one point is the need for 
privatization of SOEs. Privatization is also supported by international institutions like the 
IMF, World Bank, and others. Privatization is intended among others to improve efficiency 
and effectiveness of state enterprises, reduction of state role in public service and the 
distribution of ownership of state-owned shares to the public. With the goal as above, 
privatization was also chosen by the government of Indonesia. This research was conducted 
with qualitative methods, using interviews as a method of extracting data. The results were 
analyzed by Berger's Theory of Social Construction. This theory is considered more 
appropriate to the social setting of research undertaken. This research is in order to find the 
meaning of privatization according to HTI. Tujaun of this study was to determine the views 
of the privatization of state-owned plantation and secondly to find alternative management of 
SOEs by HTI. As a result, considers that the privatization of state-owned plantations in 
Indonesia are generally not allowed. But in some ways HTI did not refuse. First, HTI reject 
privatization if done at the companies that manage public sector ownership. Second, the HTI 
is not rejected when it is done in companies that manage individual property sectors. Third, 
HTI view that the Head of State or the Caliph who was authorized to be whether or not 
privatization, if done on companies that manage state-owned sector. HTI provides an 
alternative management of SOEs. In general, state-owned or held by the industry based on 
the politics of war. Associated with the business sector, there are three state-owned 
enterprises that could be developed, first to manage the common property, both managing 
individual ownership, and the third strategic SOEs. In the Theory of Social Construction of 
Reality, HTI undergone a process of social construction through the so-called Berger to 
externalizing, and internalizing obyektivasi. However, this study did not fit the paradigm 
sekuleristik about the relation between religion and state, the opposite is true ie the 
strengthening of the religion. The study also does not support Berger's conception of 
"pragmative motive". In this study the contrary, rather than pragmatic motive that is precisely 
the ideological motives.   
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                                                               RINGKASAN  
 
 Privatisasi BUMN menjadi kebijakan yang mengglobal terutama sejak tahun 1980-an 
ketika Inggris dipimpin oleh Margareth Thacther dan Amerika Serikat dipimpin oleh 
Ronald Reagen. Hal ini ditambah dengan adanya Washington Consesus yang 
diberlakukan secara global dimana salah satu poinnya adalah perlunya privatisasi 
terhadap BUMN. Privatisasi juga didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti 
IMF, World Bank, dan lain-lain. Privatisasi ditujukan antara lain untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas BUMN, pengurangan peran negara dalam pelayanan publik dan 
pendistribusian kepemilikan saham BUMN kepada masyarakat. Jika ditelusuri 
sebenarnya gejala ini diakibatkan oleh pandangan ekonomi neoliberalisme, dimana 
menurut David Harvey (2009) neoliberalisme merupakan pertama paham /agenda 
pengaturan masyarakat yang didasarkan pada kondisi homo economicus atas dimensi lain 
dalam diri manusia (homo culturalis, homo politicus), dan lain sebagainya; kedua sebagai 
kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme bisa dimaknai sebagai dominasi sektor 
finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik (Winarno, 2010: 1-2). Privatisasi 
BUMN di Indonesia dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui mekanisme pasar 
modal, kedua melalui Strategic Sale, dan ketiga melalui Employee/Management Buy Out 
(EMBO). Hizbut Tahrir Indonesia secara umum melakukan penolakan terhadap 
privatisasi BUMN yang dilakukan di Indonesia. Hal ini karena bisa melemahkan negara 
dalam melayani rakyatnya, sebaliknya memperkuat swasta bahkan swasta asing. Namun, 
HTI tidak serta merta melakukan penolakan teradap semua BUMN. Karena setiap 
BUMN memiliki kriteria dan ciri yang berbeda-beda. HTI menolak privatisasi BUMN 
yang pertama karena menggunakan saham dan pasar modal yang tidak sesuai dengan 
syariah Islam, kedua, terkait sektor usaha BUMN, HTI menolak privatisasi BUMN yang 
mengelola sektor kepemilikan milik umum. Namun terhadap BUMN yang mengelola 
kepemilikan individu HTI tidak menolak. Sementara terhadap BUMN yang mengelola 
harta negara dan atau sektor strategis, maka hal itu diserahkan atas ijtihad dan kebijakan 
Khalifah. Sehingga perlu pencermatan terhadap masing-masing BUMN. Ketiga, terkait 
dengan pelaku jual beli, HTI menolak semua pihak yang melakukan jual beli BUMN 
khususnya yang mengelola kepemilikan umum. Keempat, terkait dengan strategi 
privatisasi, secara umum HTI menolak semua strategi baik melalui mekanisme pasar 
modal, SS, maupun EMBO. HTI memberikan alternatif pengelolaan BUMN. Keberadaan 
BUMN atau industri yang dikelola oleh negara menurut pandangan HTI dalam rangka 
untuk menjalankan fungsi pelayanan negara kepada warga negaranya dan didasarkan atas 
politik perang. Terdapat tiga kelompok BUMN terkait sektor kepemilikan usahanya. 
Pertama, BUMN yang menguasai sektor kepemilikan umum. BUMN ini hanya bisa 
dikelola oleh negara dan negaralah yang mendistribusikan hasilnya kepada warga negara. 
BUMN seperti ini tidak boleh diprivatisasi. Warga negara ataupun swasta hanya bisa 
menjadi pekerja dan tidak bisa memiliki asetnya. Kedua, BUMN yang mengelola 
kepemilikan individu boleh diselenggarakan oleh negara. Hal ini dalam rangka 
menunjang politik pelayanan  kepada warga negara. BUMN ini bisa dikelola dan dimiliki 
oleh siapapun. Sehingga bisa saja untuk diprivatisasi. Masyarakat dan swasta bisa 
memiliki saham secara penuh, selain oleh negara. Ketiga, BUMN yang mengelola sektor 
strategis hanya bisa dikelola oleh negara. Khalifah-lah yang berhak menentukan 
kebijakan pengelolaan dan pendistribusian hasilnya. BUMN ini secara khusus untuk 
mendukung politik perang. Dengan adanya pengelolaan seperti ini diharapkan bisa 
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menjadikan negara kuat dan warga negaranya sejahtera. Menurut Teori Konstruksi Sosial 
atas Kenyataan yang digagas Berger dan Luckman, segala bentuk pemikiran dan sikap 
yang dilakukan HT terkonstruk secara sosial dalam dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi 
dan Internalisasi. Proses eksternalisasi dilakukan pertama kali oleh pendiri HT Syaikh 
Taqiyuddin An-Nabhani melalui keluarga, guru, lingkungan pemikiran dan politik. 
Proses obyektivasi dilakukan dengan proses interaksi pemikiran atas realitas sosial politik 
saat itu, menjadikan Syaikh Taqiyuddin menentukan beberapa sikap dan pandangan 
Islam dan politiknya. Ia menjadi orang yang sangat keras penentangannya terhadap 
beberapa paham seperti sekulerisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dan isme-isme 
lain yang ia anggap bertentangan dengan Islam. Proses internalisasi terjadi sebagai 
kelanjutan dari proses eksternalisasi dan obyektivasi. Pada proses internalisasi, individu 
akan menghasilkan sebuah makna baru atas realitas yang ada dengan mengedepankan 
pandangan subyektifnya sampai menghasilkan sebuah tindakan identifikasi diri di tengah 
lingkungan sosialnya. Proses ini antara lain ditandai dengan tindakan Syaikh Taqiyuddin 
An-Nabhani dengan mendirikan Hizbut Tahrir dengan berbagai sikap, tindakan dan 
pandangan politik Islamnya yang khas. Proses dialektika konstruksi sosial Berger terjadi 
dalam proses eksternalisasi, obyekttivasi, dan internalisasi, hal demikian juga terjadi 
dalam HTI dan HT di berbagai negara. Namun ada perbedaan dimana dalam teori Berger 
individu terpengaruh oleh kondisi sosiokultual lingkungan sekitarnya, sementara HT 
ketika telah melalui proses ini secara lengkap, justru kemudian berupaya untuk 
mempengaruhi kondisi sosio-kulturalnya agar sesuai dengannya. Kedua, penelitian ini 
melepaskan diri dari paradigma sekuleristik tentang relasi agama dan negara (Berger 
1991: 151 dan 154). Dalam kajian ini justru sebaliknya. Pemahaman HTI mengonkstruk 
pemikiran pada institusinya dan menolak pemikiran yang memisahkan agama dari urusan 
negara dan kehidupan. Ketiga, Penelitian ini tidak mendukung konsepsi Berger tentang 
�pragmative motive� (Berger, 1991: 31). Menurut Berger, motif ini muncul ketika 
pengetahuan manusia ditentukan oleh kepentingan pragmatis. Dalam penelitian ini justru 
sebaliknya, bukan motif pragmatis yang ada justru motif ideologis. Dimana apa yang 
dilakukan oleh HTI dalam rangka untuk membela dan memperjuangkan agamanya, yaitu 
Islam yang menjadi ideologinya agar bisa ditegakkan dalam praktek kehidupan bernegara 
di seluruh dunia dalam negara Khilafah Islamiyah. 
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