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Jakarta, Kompas - Ketidakpastian usaha haruslah dibikin menjadi kepastian. Pemerintah

berkomitmen menghilangkan hambatan-hambatan investasi dan memberikan kemudahan. Hal itu

dilakukan tidak hanya selama 100 hari pertama pemerintah baru.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal itu dalam

perayaan Hari Ulang Tahun Ke-58 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Kamis

(28/1). Hadir pula Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Mantan Wakil

Presiden Jusuf Kalla.

Perayaan ini juga ditandai dengan peresmian kantor Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi

Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) yang baru di Gedung Permata Kuningan, juga diresmikan

Apindo Training Center (ATC). ATC bisa dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi Apindo,

memperkuat advokasi, dan memperkuat pengusaha untuk mengerti hubungan industrial dalam

perburuhan.

Hatta mengatakan, selama ini laporan kinerja 100 hari tidak muncul ke publik karena tertutup

kasus Century. Padahal, pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada 100 hari pertama, tetapi

juga membuat program jangka panjang. Misalnya, penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR)

dan penambahan jumlah perbankan yang mengucurkan KUR serta aturan-aturan kemudahan

memperoleh KUR.

Menurut Hatta, problem hambatan-hambatan investasi juga menjadi sorotan dalam program 100

hari. Di sektor perekonomian, setidaknya ada 19 program dengan 51 rencana aksi yang dibuat

pemerintah.

”Yang paling fundamental dalam sinkronisasi adalah masalah lahan, mulai dari pembebasan

lahan, kemudahan sertifikasi, hingga pemanfaatan lahan. Sertifikasi ini penting supaya rakyat
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bisa memperoleh suntikan modal, terutama terkait dengan kredit perbankan,” kata Hatta.

Hatta meyakini, rumpun-rumpun permasalahan investasi bisa diselesaikan, misalnya masalah

pembangunan jalan tol. Tidak perlu lagi pemerintah mencampuri urusan swasta dalam

memperkuat permodalan.

Hatta menuturkan, swasta tidaklah mungkin mencari untung dulu dalam pembangunan tol.

Pemerintah tidak akan mencampuri penjualan saham untuk memperoleh permodalan.

Dalam pelaksanaan tender, pemerintah juga tidak akan lagi mempersyaratkan tiga peserta dalam

pelaksanaan tender. Dua peserta tender sudah cukup untuk menentukan pemenang tender

sehingga pembangunan infrastruktur bisa dilakukan.

Hubungan industrial

Ketua Umum DPN Apindo Sofjan Wanandi menegaskan, dalam pembangunan ekonomi, buruh

haruslah dijadikan mitra kerja pengusaha, tidak boleh lagi dipandang tenaga kerja yang bisa

seenaknya diperas. Tantangan ke depan, Indonesia harus berupaya keras untuk menarik kembali

investasi sektor padat kerja.

”Saya melihat 100 hari pertama kinerja pemerintah baru sebagai prioritas. Tidak fair apabila

dalam 100 hari kita langsung ingin melihat secara nyata perubahan-perubahan ekonomi,” kata

Sofjan.

Sofjan juga sempat mempertanyakan hasil yang telah dikerjakan pemerintah selama 100 hari ini,

termasuk nasib revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. (OSA)
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