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Peraturan Tuntas 100 Hari
Langkah Mengatasi Hambatan dalam Rembuk Nasional

Rabu, 4 November 2009 | 02:57 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk menindaklanjuti usul yang dihimpun dalam Rembuk Nasional, pemerintah

akan membuat mekanisme baru agar penyusunan peraturan pemerintah tidak berlarut-larut,

maksimal 100 hari.

”Jadi, sebuah undang-undang tidak perlu lagi lama tertunda hanya karena aturan teknisnya tidak

selesai. Oleh karena itu, sebuah peraturan pemerintah harus selesai maksimal dalam waktu 100

hari,” kata Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (3/11), seusai

memimpin rapat koordinasi tentang tindak lanjut Rembuk Nasional yang digelar 29-30 Oktober

2009. Rembuk dihadiri semua pemangku kepentingan, yaitu pengusaha, gubernur, bupati,

anggota legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hatta, kemarin, saat melaporkan hasil rembuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

menegaskan, pemerintah akan membenahi tata aturan terkait dengan pengembangan sektor

infrastruktur, transportasi, energi, pangan, usaha kecil menengah, dan koperasi. Sektor ini

diharapkan menjadi lokomotif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sedikitnya 7 persen pada

akhir tahun 2014.

”Artinya harus ada kebijakan yang memungkinkan tumbuhnya IPP (independent power

producer/proyek listrik swasta) secara sehat. Sekarang kan tidak sehat, ada sekitar 50 izin yang

baru berjalan kurang dari 20 persen. Itu pun mengalami hambatan besar dengan masalah tarif

dan lain-lain,” ujar Hatta mencontoh hambatan dalam sektor energi.

Di sisi lain, kepastian hukum juga dibutuhkan oleh investor agar prosesnya tidak berbelit-belit.

”Untuk itu, tidak hanya perlu keputusan presiden, tetapi UU. Para pemangku kepentingan malah

mengatakan perlunya peraturan pemerintah pengganti UU karena sudah sangat mendesak. Nanti

kita lihat seperti apa, yang pasti akan ada revisi UU, pembuatan UU baru, revisi peraturan

pemerintah, pembuatan keputusan menteri, dan lain-lain,” ujar Hatta.
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Menko Perekonomian mengatakan, saat ini ia telah mengantongi daftar aturan yang perlu

dibenahi dalam 100 hari pertama masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Masih akan

dimatangkan dalam rapat paripurna kabinet, pekan ini. (oin/day)
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semakin meneguhkan bahwa pemerintahan saat ini adalah rezim neolib yang akan membiarkan pengurusan urusan

publik kepada swasta melalui mekanisme pasar
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