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REMBUK NASIONAL

Ratusan Masukan Menunggu Langkah

Nyata
Senin, 2 November 2009 | 03:59 WIB

Berdasarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Rembuk Nasional Wisnu Wardhana, ada

1.573 peserta pada hari pertama, Kamis (29/10), Rembuk Nasional dan 1.300 peserta pada hari

Jumat (30/10). Semua masukan yang disampaikan sudah dicatat untuk dijadikan masukan bagi

pemerintah.

Masih soal peserta Rembuk Nasional. ”Temu Nasional diikuti secara antusias oleh seluruh

pemangku kepentingan, seperti anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, pimpinan DPRD,

eselon I kementerian/lembaga, asosiasi di Kadin, tokoh masyarakat, LSM, dan wakil dari

perguruan tinggi,” ujar Wisnu.

Jadi, dari aspek para pemangku kepentingan dan jumlah peserta, Rembuk Nasional ini cukup

memadai. ”Semua masukan kami catat, isinya ratusan masukan yang berharga bagi kami,” kata

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat penutupan.

Dia menegaskan, pemerintah mendapatkan ratusan masukan untuk dijadikan rekomendasi dalam

penyusunan program 100 hari dan lima tahun mendatang pemerintahan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono.

Hatta menyebutkan, dari tiga bidang, yaitu perekonomian, kesejahteraan rakyat, serta politik

hukum dan keamanan, telah dibentuk 17 komisi untuk membahas masalah-masalah penting di

ketiga bidang itu.

”Berbagai rekomendasi telah dilaporkan oleh masing-masing fasilitator kepada ketiga menteri

koordinator,” kata Hatta. Ketiga menteri koordinator melaporkan masukan-masukan itu kepada

Wakil Presiden Boediono dan selanjutnya akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan program

100 hari dan 5 tahun pemerintahan baru.
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Hasil konkret

Ratusan keluhan berharga itu tentunya ditunggu kelanjutannya. Kalangan pengusaha, misalnya,

mengeluhkan ketersediaan listrik yang semakin terbatas. Pembebasan tanah untuk pembangunan

infrastruktur seperti jalan tol yang tidak jelas aturan bakunya. Ada lagi soal ketenagakerjaan yang

tidak kondusif bagi investasi. Dana murah perbankan yang hanya dalam mimpi serta tumpang

tindihnya aturan antara pusat dan daerah.

Semua keluhan ini sebenarnya sudah muncul dalam perjalanan perekonomian dari hari ke hari.

Dan, sebenarnya, pemerintah sudah mendengarkan. Misalnya, soal peraturan daerah yang

menghambat investasi, Menteri Dalam Negeri sepanjang tahun 2008 merekomendasikan 418

perda dan raperda yang harus dibatalkan. Total 968 perda yang dibatalkan sejak tahun 2002.

Paling segar dilontarkan media adalah bunga kredit bank yang tetap mahal, padahal suku bunga

acuan Bank Indonesia kini sudah 6,5 persen, terendah selama sejarah. Pemerintah dan BI tidak

juga bisa berbuat apa-apa untuk menekan suku bunga kredit yang intinya bisa mendorong sektor

riil.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk menampung angkatan kerja 2,26

juta setiap tahun. Semuanya sia-sia jika tak ada langkah konkret dari ratusan masukan

itu.(osa/oin/ppg/ham)

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Fananie Anwar, surabaya. @ Senin, 2 November 2009 | 11:23 WIB

Saya pikir, Rembuk Nasional dan hasilnya cukup menjanjikan. Tapi sekali lagi, SBY harus cepat dan gesit jangan

lamban2 lagi. Pak SBY, yang sigap dong.

Michel Christ Rondonuwu @ Senin, 2 November 2009 | 09:21 WIB

Sebuah langkah maju.....mudah2an terealisasikan
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