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Deindustrialisasi Kian Nyata

Kekhawatiran berbagai kalang-an, khususnya dunia usaha, tentang gejala deindustrialisasi dalam

perekonomian kian nyata.

Kurun waktu 10 tahun menjelang krisis ekonomi 1997, industri manufaktur nonmigas tumbuh

rata-rata 12 persen per tahun, lebih tinggi 5 poin dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan

produk domestik bruto (PDB). Setelah krisis, kondisinya kian mengenaskan. Era 2004-2008,

industri manufaktur nonmigas tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun, lebih rendah dari rata-rata

pertumbuhan PDB yang mencapai 5,7 persen.

Sejalan dengan penurunan pertumbuhannya, perannya mendorong pertumbuhan PDB kian

berkurang. Dalam menciptakan nilai tambah, perannya berpuncak pada 2004 dengan kontribusi

28,1 persen pada PDB. Sejak itu perannya terus turun dan akan terus berlanjut sejalan

pertumbuhannya yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB.

Dari fakta itulah, perekonomian Indonesia dapat dikatakan mengalami deindustrialisasi dini.

Padahal, peran sektor industri manufaktur biasanya turun setelah mencapai 35 persen dari PDB.

Perekonomian mulai bergeser ke sektor jasa, terutama jasa modern di perkotaan yang kurang

menyerap tenaga kerja. Apabila kondisi itu terus berlanjut, jumlah penganggur akan semakin

membengkak.

Industrialisasi tidaklah berjalan sendiri. Peran pembiayaan dari sektor perbankan, misalnya, juga

menentukan. Tidak mungkin industri pengolahan yang berkarakteristik padat modal, berisiko

tinggi, dengan horizon investasi jangka panjang, dibangun atas ekuitas pengusaha sendiri.

Pada 1985, hampir 40 persen kredit perbankan disalurkan ke sektor industri pengolahan. Tahun

2008, industri manufaktur hanya memperoleh 16 persen kredit perbankan. Pembiayaan konsumsi
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dan properti lebih menggiurkan perbankan.

Tarik-menarik itu tentu tak luput dari arah kebijakan industrialisasi pemerintah. Sektor yang

hendak dikembangkan diperdalam dan diperkuat strukturnya, terutama yang berbasis sumber

daya nasional, sehingga mempunyai keunggulan. Buruknya koordinasi dan ego sektoral

antardepartemen ikut juga, bahkan justru sering memperparah keadaan.

Dalam diskusi penajaman Visi 2030 dan peta jalan 2010-2015 Kadin, muncul banyak gugatan,

dan sekaligus harapan akan komitmen kuat pemerintah pada industri nasional, berwawasan luas,

dan visioner dengan kepemimpinan yang kuat.

Tanpa itu, kita hanya jadi pengekspor komoditas primer bernilai tambah rendah, lalu mengimpor

produk jadi yang bahan bakunya dari Indonesia tersebut. Kita jadi bangsa pedagang, yang

mendagangkan produk industri bangsa lain di pasar domestik. Ironis.

***

Laporan PBB soal Narkoba

Laporan PBB tentang Indonesia soal narkoba mengentakkan. Indonesia dikatakan sudah menjadi

produsen sekaligus pengekspor narkoba.

Isu itu sudah lama beredar, tetapi ketika hal itu dikemukakan PBB, banyak orang tersentak

karena semakin menunjukkan seriusnya persoalan. Kantor PBB Urusan Obat Terlarang dan

Kejahatan (UNODC) mengingatkan agar semua pemangku kepentingan di Indonesia

meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya narkoba.

Ancaman narkoba disinyalir cenderung meningkat. Korban terus berjatuhan, sementara upaya

menghadapi mafia narkoba tampak kedodoran. UNODC mengungkapkan, produksi ganja dan

sabu di Indonesia dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Juga disinyalir, barang haram

itu diekspor ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Terungkap pula dalam pertemuan

internasional di Bali pekan ini tentang ancaman narkoba di beberapa negara Asia Pasifik.

Sekalipun luas areal tanaman ganja di Asia Pasifik cenderung menciut, produksinya justru

meningkat di Indonesia, Thailand, Laos, Nepal, dan Vietnam. Pengungkapan itu mengentakkan

karena disebutkan produksi ganja Indonesia tahun 2007 diperkirakan mencapai 32 ton, atau

melonjak 18 ton dari tahun sebelumnya, sementara Thailand 15 ton, Nepal dan Laos masing-

masing 8 ton, dan beberapa negara lagi 11 ton.

Tantangan Indonesia bertambah rumit karena selama empat tahun terakhir Indonesia pun telah

menjadi produsen sekaligus pengekspor sabu. Sebelumnya Indonesia hanya menjadi negara

transit. Jumlah kristal sabu yang ditemukan di Indonesia tahun 2008 mencapai 694 kg.

Angka itu memperlihatkan keganasan mafia narkoba. Upaya menangkal dan menghukum mafia

narkoba sudah dilakukan, tetapi ironinya, peredaran narkoba seperti tidak surut. Masyarakat

terus saja dientakkan oleh pemberitaan tentang penyitaan ganja atau temuan pabrik narkoba.

Ganja dan sabu yang disita sering dalam jumlah besar.

Kiprah mafia narkoba memang luar biasa sebagai kejahatan internasional yang tanpa mengenal

tapal batas. Pelaku kejahatan itu tidak memilih-milih sasaran. Begitu banyak anak muda

mengakhiri hidupnya karena narkoba dan obat terlarang lainnya. Ribuan anak muda meninggal
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