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Dari berbagai pembicaraan mengenai ACFTA, yang kerap luput menjadi sorotan adalah kualitas

sumber daya manusia. Padahal, hulu dari kemampuan Indonesia menghadapi persaingan global

adalah kualitas manusia. Kualitas manusia itu tecermin dalam berbagai indikator, seperti efisiensi

pemerintah, efisiensi bisnis, hingga kemudahan melakukan bisnis.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya Jakarta A

Prasetyantoko dalam diskusi menyebut tiga indikator utama rendahnya daya saing Indonesia:

indeks daya saing global, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat kemudahan

melakukan bisnis; dan indikator pendukung, yaitu indeks daya saing perjalanan dan turisme serta

enabling trade index, yang mengukur faktor pendukung melakukan perdagangan dengan baik,

seperti kecepatan pengurusan di perbatasan.

IPM, misalnya, mengukur antara lain dari tingkat kesehatan dan pendidikan, tingkat melek huruf

orang dewasa, kesetaraan jender, dan kecukupan gizi anak balita. Peringkat Indonesia adalah

111, sementara Malaysia (24), Thailand (36), dan China (92). Rendahnya kesehatan masyarakat

yang ditandai masih banyaknya penyakit TBC dan malaria serta masih tingginya angka kematian

bayi ikut memengaruhi daya saing Indonesia.

Meskipun sepertinya tidak terlihat hubungan langsung antara IPM dan nilai ekspor dan impor, IPM

tecermin dalam antara lain produktivitas tenaga kerja. ”Pekerjaan rumah kita banyak sekali,

bukan sekadar faktor kasatmata, seperti infrastruktur, melainkan juga faktor pembangunan

manusia,” ungkap Prasetyantoko.

Tak heran bila dia menyebut ketidaksiapan Indonesia menghadapi ACFTA bukan semata akibat

kesalahan kebijakan yang bersifat temporer, melainkan merupakan akumulasi persoalan jangka

panjang.
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Sementara itu, dengan mengutip data IMD World Competitiveness Year Book 2009, Menteri

Perindustrian MS Hidayat memperlihatkan, meskipun peringkat Indonesia dalam daya saing

cenderung membaik, posisinya masih menengah-bawah, yaitu peringkat 42 di antara 57 negara.

Perbaikan itu terjadi dalam efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kinerja ekonomi. tetapi

menurun pada efisiensi infrastruktur (peringkat 55), sementara Malaysia (26) dan China (32).

Banyak pihak sepakat, akan lebih menguntungkan bila Indonesia ikut dalam ACFTA karena akan

memaksa Indonesia memperbaiki diri dalam segala bidang. Berbagai indikator dapat menjadi

panduan ke arah mana perbaikan harus dilakukan. (NMP)
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