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Memimpikan (lagi)

Kedaulatan Ekonomi
AK sebuah sinetron, kasus

'Papa Minta saham' dilan-
jutkan dengan episode ber-
Iarutnya sidang etik MKD

membuat mids kita semua. Di tengah

upaya pemerintah menegakkan
kedautatan ekonomi, masih ada u-

paya segelintir pebisnis dan politisi
mencoba memanfaatkan Peluang
berburu rente. Alih-alih memPer-
juangkan kepentingan rakyat, me-

reka bermanuver untuk kePentinsan

diri mereka, bahkan rela mencatut
nama orang nomor 1 dan 2 negara

ini. Meski etika dilanSgar, mereka
berusaha meyakinlan petinggi Free-

port bahwa mereka mampu me-
mengaruhi kebijakan perpaniangan
konfak karya.

Bagi para pemluru rente tidak ada

makan siang Sratis (no Fee lunch).

Apa yang mereka Peiuangkan" harus

ada keuntungan yang didapatkan. Ini
baru di sektor minerba. LaIu, bagai-

mana dengan sektor lainnya seperti

energi, pangan, kelautan, kehutanan,

dan keuangan? Pesimistis rasanya

kedaulatan ekonomi negara ini dapat

ditegakkan manakata politisi dan pe-

laku bisnis tidak Peduli dengan (ruD

45 Pasal 33.

Kemandirian ekonomi
Sederhananya, kedaulatan ekono-

mi dimaknai sebaSai kemandirian
ralyat atas sumber-sunber ekonomi.

Dalam demokrasi ekonomi, rakYadah
yang memitiki kedaulatan. KonseP

kedaulatan berkaitan erat den8an
kemandirian. Kue Pertumbuhan
ekonomi haruslah dirasakan selu-

ruh lapisan masyarakat. Konstitusi
bangsa ini jelas mengamana&an hal
tersebut.

Persoa.l.an yang sering muncul ialah

tertutupnya akses rakyat terhadap
sumber-sumber ekonomi. Segelin-
dr pemodal kuat menguasai sumber

daya ekonomi. Konsekuensi dari
sistem ekonomi pasar Yang dianut
bangsa ini. MirisnYa, Pemodal kuat
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ini identik dengan perusahaan ashg.
Tengok misalnya investor di bursa
efek. Porsi investor asing iauh lebih
besar dari investor doniestik. Seclikit

saja isu ya[8 menyerempet kepen-'

tingan investor asin& maka dipastii
kan bursa akan berSoYang.

Icdaulatan ekonomi bukan berarti
antiasinS. Dalaln perspektif ekonomi
internasional tidak ada satu pur ne-

gara yang 6dak berlransal(si ekonomi
satu dengan lainnya. Negara mana
pun dengan segala keterbatasannya,
tentu membutuhkan aliran dana
investasi asin8. Dana investasi terse-

but diperlukan untuk menggerakkan
pertumbuhan ekonomi domestik.
Pertumbuhan ekonomi Yang haik
mampu mengurai kemiskinan Yang
meniadi momok bangsa ini. Yang ter-
penting adalah adanya niat yang kuat

lewat suategi jitu dan langkah nyata

untuk menciPtakan kondisi ekonomi
berkeadilan dan mandiri.

Ekonomi berkeadilan
Ketimpangan ekonomi ditengarai

sebagai penyebab tinSSinya angka

kemiskhan di Tanah Air. lni di.bukti-

kan dengan masih tinSSinya koef,sien
cini rasio sebesar 0,408. Lalu, apa

yang harus djlakukan agar keadilan
ekonomi dirasakan seluruh rakyat?

Pertama, meningkatkan kualitas
infrastruktur. Pembangunan in-
frastruktur harus menyentuh sampai

ke tingkat desa. Roda perekonomian
desa akan terangkat manakala akses

moda transportasi lancar. Hasil pro-

duksi entah pertanian, peternakan'
dan perkebunan selama initidakber-
daya saing. Harga komoditas menjadi
mahal mengingat biaya transportasi
yang tinggr. oleh karena itu, alokasi

dana desa perlu diarahkan untuk
membangun infrastruktur Penun-
jang perekonomian desa. Selain itu,

jangkauan pembangunan infrastruk-
tur seyogianya merambah kawasan

3T (Tertmggal" Terjauh, dan Terluar)
di daerah perbatasan NKRI.

Kedua, mendorong semangat
kewirausahaan. Kedaulatan Indo-
nesia bisa dicapai dengan peran dari
penduduk usia muda dalam men,aga
kedaulatan ekonomi. Kedaulatan
ekonomi tersebut bisa dicapai iika
pemiktan anak muda mulai berubah

dari pola pikir job seeker (bekerja

untuk orang lain) menjadi iob cre-

ator (mempekerjakan orang lain).
Pemerintah perlu terus-menerus
menggalak.l(an program kewirausa-

haan masyarakat, kltususnya warga

Derdesaan.

. xetga, memperkuat kemandirian
energi. Sektor energi sqngat rentan

dimasuki perusahaan asing. BayanS-

kan. sejak bangsa ini merdeka. ek-

splorasi migas diserahkan kePada
pihak asin8. Hal ini disebabkan
ketidaktersediaan sumber daya ma-

nusia berkualitas dan Penguasaan
reknologi ekplorasi energi Minim-
nya dana riset bidang enerSi lerba-

rukan menyebabkan Potensi sumber

daya energi terbarukan, semisal
mikrohidro, tenaga surya, dan uap
yang berlimPah ddak mampu diSali

secara optimal.
Keempat, menjaga kedaulatan

pangan. Pemerintah telah banyak
mereformasi peraturan PerundanS-
an propangan rakyat. Persoalannya
ialah seberapa intens implementasi
di lapangan. Indikator sederhana
kemandirian pangan belum tercipta
dapat dilihat dari tingkat ketergan-

tungan bangsa ini terhadap imPor
pangan. Ini diperparah dengan bebas

berkeliarannya kartel pangan meng-

atur tata' Perdagangan komoditas
pangan, entah beras, 8ula, daginS,

bahkan Saram sekalipun. sunSSuh
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ironis sebagai negara maritim, kita
masih mengimpor garam.

Kelima, mempertahankan kedaulat-
an maritim. Sehari-hari kira menyak-
sikanbagaimana kedaulatan maritim
diinjak-injak. Nelayan asing begitu
bebasnya mencuri ikan di perairan
Nusantara. Maraknya illegal fishing
memperparah keNdupan ekonomi
nelayan. Pantas saja kemiskinan
masih ada di negara berpredikat
lurnbung ikan. Niat baik pemerintah
untul meniadikan maritim sebagai
poros ekonomi patut djhargai. pem-
bangtrnan tol laut dan pelabuhan
baru tentu dimaksudkan untuk
efisiensi dan memperlancar arus
barang antarpulau. perlu diingat,
karut-marumya penanganan rans-
portasilaut selama ini menyebabkan
biaya logistik mahal.

Keenam, mengoptimalkan sektor
pariwisara dan ekonomi kreatif.
Sudah lama energi fosil tidak bisa
lagi diandalkan sebagai penerimaan
utama negara. Dulu, kita pernah
bangga sebagai anggota OPEC, tapi
sekarang kondisinya berbeda. pari-
wisam dan ekonomi keatif menjad.i
alternatif pendorong pertumbuhan
ekonomi. Bangsa ini memiliki ke-
unikan geografis bernilai jual dnggi.
Keragaman budaya yan6 khas juga
dapat dijadikan modal pengem-
bangan ekonomi kreatif. Dengan
dukungan infrastrultur tertaia apik,
strategi pemasaran mrimpuni, dan
kemudahan akses bagi turis asing
niscaya akan mampu mendorong
kedua sektor ini melesat.

Pada akhirnya, memang tidaklah
rnldah sebuah negara mempertahan-
kan kedaulatan ekonomi di tengah
percaturan global. Namun, mimpi
berdaulat ekonomi bukanlah angan-
angan kosong. Kedaulatan ekonomi
bisa tercapai manakala ada kemauan
tinggi seluruh komponen bangsa ini.
Indonesia hebat adalah negara yang
mampu mewariskan kesejahteraan
ekonomi bagi generasi mendatang.


