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Ketika "Siapa" Mengambil Alih Peran

JUMAT, 30 JULI 2010 | 09:18 WIB

Undang-Undang Dasar 1945 sudah beberapa kali

diamandemen. Namun, ada pasal yang mestinya ”tidak bakal bisa” diamandemen karena memuat salah satu tujuan

bernegara bangsa ini: kesejahteraan rakyat! Ekonomi merupakan kata kuncinya.

aka, tidak mengherankan jika berbagai urusan terkait kegiatan ekonomi harus ada peran negara. Ketika dikatakan bahwa

negara mengambil kebijakan sesuai garis ekonomi liberal pun aturan liberalisasinya ditetapkan oleh negara. Negara

dalam hal ini adalah pemerintah. Mediasi bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya dalam dunia ekonomi adalah

birokrasi.

Secara umum, negara harus menyejahterakan warganya. Well being adalah kewajiban negara untuk menciptakannya.

Well being (kesejahteraan dalam arti luas) selalu melibatkan hal-hal yang tangible (misal, ekonomi) dan hal-hal yang

sifatnya intangible (kondisi sosial dan keamanan). Oleh karena itu, segala urusan dalam proses pencapaian tujuan

tersebut merupakan tanggung jawab negara, di antaranya berupa transformasi kelembagaan yang merupakan medium

yang digunakan negara dalam implementasi kebijakannya.

Negara juga merupakan pemain sentral dalam penyusunan arah dan tujuan ”Indonesia Incorporated”—partnership antara

pemerintah dan dunia usaha. Pada zaman Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan

garis besar haluan negara. Persoalannya, sekarang ini rencana jangka panjang dan jangka menengahnya saja tidak

jelas.

Sudhamek AWS, salah satu panelis, menegaskan pentingnya merumuskan arah dan tujuan jangka menengah dan

panjang dari Indonesia Incorporated, pentingnya pendekatan activity and performance management yang melibatkan

penjabaran tujuan-tujuan di atas, indikator unjuk kerja bagi para menteri terkait untuk pencapaian tujuan, serta pentingya

pengkajian ulang manajemen untuk menyusun improvement management. Di bagian-bagian inilah secara implisit

Sudhamek menjabarkan peran negara.

Peran negara jelas tak dapat dinafikan dalam reformasi birokrasi karena arena komparasinya sudah meningkat ke tataran

global. Jonathan Pincus mengungkapkan, seiring perkembangan globalisasi, dunia berubah ketika Indonesia juga

sedang berubah. Problem kelembagaan ini dia tengarai merupakan warisan dari zaman rezim Orde Baru.

Tekanan terhadap Indonesia untuk melakukan perubahan sekarang ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Namun,

reformasi sebagai respons terhadap globalisasi diakuinya tidak mudah. Dia mengistilahkan, ”Indonesia berlari 20

kilometer per jam dengan beban 20 kilogram di punggungnya karena warisan.” Sementara pesaing lain, yaitu negara lain,

bisa berlari lebih cepat.

Birokrasi instruksi

Dalam kegiatan ekonomi, investasi menjadi prasyarat penting yang terus dikejar pemerintah jika ingin pertumbuhan

ekonomi mencapai target. Misalnya, tahun 2010 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 persen

atau sekitar Rp 1.894,1 triliun, sekarang baru tercapai Rp 468,4 triliun.

Persoalannya, meningkatkan investasi, terutama dari pihak swasta, menjadi sebuah hal berat ketika ada penyakit kronis
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di dalam pengurusan negara, yang akhirnya memusingkan para calon investor. Penyakit kronis ini masih terbaca pada

pemberitaan Kompas, 27 Juli 2010, ”Salah satu keluhan calon investor pada saat akan menanamkan modal di Indonesia

adalah munculnya kebingungan saat berhadapan dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan

terpisah-pisah.”

Mencari keuntungan

Salah satu panelis, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan, selama ini yang sering kita lihat adalah bahwa birokrasi

berjalan karena instruksi, bukan karena aturan main. Hal seperti itu bisa dilihat di level mana pun.

Dia mencontohkan, ”Katakanlah orang yang mau mengurus perizinan, saya tidak yakin, para investor mempunyai daftar

secara lebih detail aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau mau ini, ada berapa meja (yang harus dilalui),

kemudian setiap meja membutuhkan waktu pengurusan berapa lama dan ongkosnya berapa.”

Menurut dia, para investor itu hanya tahu person-person kunci tertentu yang bisa digunakan untuk mempercepat proses

itu, dalam hal ini adalah perizinan. Ketika sudah terhubung (connect) dengan person tadi, akan muncul instruksi yang

tidak berbasis pada aturan main. Ahmad Erani menyebutkan, ”Rules of the games masih absen dalam banyak aspek

birokrasi kita.” Rules of the games, menurut dia, tidak boleh bersifat universal, tetapi harus khusus, khas, serta

berdasarkan target dan tujuan masing-masing institusi.

Persoalan kedua yang jadi kendala penyelesaian persoalan kelembagaan di negeri ini, menurut Ahmad Erani, adalah

maraknya rent seeking behaviour (perilaku mencari keuntungan) dari beberapa politisi. Mestinya, aturan main tadi dapat

mengerangkeng perilaku-perilaku para rent seeker (pencari keuntungan).

Maka, ketika suatu aturan main dibuat, dia harus sudah mempertimbangkan apakah jika peraturan ini diluncurkan justru

akan berpotensi mendorong maraknya perilaku mencari keuntungan, misalnya pada tata niaga impor gula. Ada atau tidak

perilaku seperti itu yang memanfaatkan peluang dari peraturan yang ada? Jika ada, harus dicari alternatif lain tata

niagamya.

Masalah ketiga yang menghambat transformasi kelembagaan adalah masih kuatnya intervensi dari pihak luar ke jajaran

birokrasi. Menurut Ahmad Erani, intervensi harus dibatasi serta birokrasinya sendiri harus kuat dan terbatas, dalam arti

tidak mencakup perkara yang terlalu luas.

Hal senada disampaikan Anthony Saich dan Anggito Abimanyu bahwa birokrasi di Indonesia selama ini tidak didesain

secara matang agar menjadi birokrasi yang kompeten. Birokrasi harus dibentuk melalui proses seleksi dan prosedur

yang jelas serta intervensi harus dibatasi.

Pada akhirnya, transformasi birokrasi juga harus dijalankan seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Harus jelas

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta cakupan aspek-aspek yang ditangani di dua level

pemerintah tersebut.

Sekalipun semua syarat yang diuraikan di atas sudah dijalankan, mulai dari tahap arah dan tujuan hingga penjabaran

implementasi aktivitasnya di lapangan, reformasi kelembagaan tidak begitu saja terjadi. Persoalan mendasarnya adalah

di negeri ini terdapat ketidakjelasan tentang dasar pelembagaan—kondisi ini sudah menjadi kronis. Apakah

pelembagaan berbasis pada ”siapa” (person penghubung atau pejabat) ataukah ”apa” (aturan main yang berlaku)?

(Brigitta Isworo Laksmi)
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