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Disorientasi Ekonomi

Keresahan yang diungkapkan para ekonom senior pada Forum Sarasehan Ekonomi (Kompas,

6/7) rasanya juga menjadi keresahan kita semua.

Sebagai bangsa, akhir-akhir ini kita merasa seperti kian kehilangan arah dan pijakan. Ada

disorientasi dalam arah perekonomian kita, dalam kebijakan pembangunan, dalam praktik

berpolitik dan pemerintahan, dan dalam segala aspek lain kehidupan berbangsa dan bernegara

kita.

Banyak keluhan yang mengemuka soal proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut dan

terkesan tak terarah sehingga tak sedikit persoalan strategis yang dihadapi masyarakat

sehari-hari tak kunjung terurai.

Kita merasakan hilangnya visi pembangunan tegas yang dipegang oleh semua. Tak adanya visi

membuat kita tak tahu arah yang kita tuju dan paradigma pembangunan yang kita pilih. Tak salah

mengatakan pembangunan kita seperti tanpa roh, tanpa jiwa. Semua berjalan sendiri-sendiri.

Kita kehilangan arah dan makna dari pembangunan itu sendiri. Kita juga kehilangan roh birokrasi

yang inovatif, dari tingkat nasional hingga level paling bawah di daerah. Lebih dari itu, kita juga

kehilangan rasa kepekaan dan pembelaan yang kuat pada masyarakat kecil. Kalaupun ada

kebijakan pro-poor, pro-job, dan pro-growth, itu sebatas slogan. Lagi-lagi persoalan lebih banyak

di implementasi.

Selama ini kita cenderung menyalahkan reformasi dan demokrasi yang membuat proses

pengambilan keputusan dan implementasi di lapangan jadi rumit. Argumen yang sering

mengemuka, dulu semua mudah karena rezim otoriter. Zaman memang sudah berbeda. Demikian

pula sistem pemerintahan, iklim politik, dan personelnya.
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Namun, kita semua sepakat, kunci persoalan kita sebenarnya ada di kepemimpinan. Tidak

adanya kepemimpinan kuat dan tegas yang berani mengambil tanggung jawab dan absennya

perlindungan politik dalam kebijakan sering kali membuat bawahan tidak bisa bekerja tenang.

Dulu ada yang selalu rajin mengingatkan para menteri dan para pemimpin daerah untuk

menyelesaikan semua pekerjaan rumah program yang belum selesai. Pengawasan dalam setiap

mata rantai dan evaluasi juga terus dilakukan. Semua itu kini menjadi kelemahan terbesar kita.

Manakala euforia reformasi yang kebablasan ternyata menciptakan distorsi dan deviasi, di

situlah negara dan pemimpin harus berperan untuk menegakkan rambu-rambu dan

mengembalikan ke jalurnya. Absennya sosok negara dan pemimpin ini yang kita rasakan

akhir-akhir ini.

Dalam setiap bidang yang dituntut kehadiran negara, kita justru merasakan absennya negara.

Sebaliknya, tak jarang campur tangan negara justru dirasa menjadi bagian dari beban bagi pelaku

usaha. Di sinilah perlunya antara lain redefinisi peran negara dan revitalisasi Bappenas.

Tanpa itu, kita mungkin tak akan pernah bisa keluar dari benang kusut ini dan kita hanya akan

jadi bangsa jajahan yang hanya bisa memasok bahan mentah dan bahan baku untuk

pembangunan industri negara lain.

***

Dituduh Boros,  Undurkan Diri

Perilaku pemborosan uang negara oleh pejabat Perancis telah mengundang kritik tajam,

yang memaksa dua anggota kabinet mengundurkan diri.

Menteri Pembangunan Internasional Alain Joyandet mengundurkan diri akhir pekan lalu setelah

dikritik atas pengeluaran 116.500 euro atau sekitar Rp 1,4 miliar untuk sewa pesawat jet pribadi

yang membawanya ke Martinique untuk menghadiri rapat darurat soal bencana gempa di Haiti,

Karibia.

Tidak kalah menarik, pengunduran diri Christian Blanc, Menteri Urusan Wilayah Ibu Kota Paris,

setelah dikritik memboroskan uang negara 12.000 euro atau sekitar Rp 133 juta untuk membeli

cerutu kuba.

Pengeluaran untuk sewat jet dan cerutu itu menimbulkan persoalan karena dianggap sebagai

pemborosan, yang atas pertimbangan apa pun dianggap sebagai ekspresi sikap tidak

bertanggung jawab terhadap keuangan negara.

Sensasi atas kasus pemborosan itu bertambah karena dianggap sebagai skandal di tengah

negara sedang mengalami dampak krisis ekonomi dan keuangan global. Dampak krisis memang

sangat terasa di sejumlah negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Perancis. Politik

pengencangan ikat pinggang terpaksa dilakukan.

Rupanya kebijakan itu tidak dipatuhi di lingkungan elite seperti kasus Joyandet dan Blanc.

Perilaku keduanya tidak berubah dan dianggap tidak sensitif meski kondisi keuangan negara

sedang sulit. Namun, tidak sedikit yang memberikan apresiasi atas pengunduran diri kedua

menteri sebagai bukti sikap tanggung jawab.
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