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Pasca pilgub ini, siapapun gubernurnya, akan menghadapi tantangan perekonomian yang

serius bila dikaitkan dengan fakta bahwa beratnya beban tanggung jawab Jawa Barat dalam

konstelasi pembangunan ekonomi nasional khususnya menyosong pemberlakuan pasar

bersama ASEAN di tahun 2015 mendatang. Di luar pemenuhan janji kampanye yang akan

menguras keuangan daerah secara luar biasa, terdapat serentetan tantangan yang dihadapi

Jabar sebagai pengelola dana investasi PMA dan PMDN terbesar di Indonesia, dari mulai

beralihnya sebagian besar fungsi lahan yang berakibat pada menurunnya tingkat

kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergerak di sektor primer; sampai pada tingginya

tekanan pertumbuhan jumlah penduduk dengan berbagai permasalahan turunannya.

Sementara di sisi lain, lingkungan ekonomi makro akan banyak dipengaruhi oleh situasi

ekonomi global yang masih rawan dan dilanda krisis berkepanjangan, serta hiruk pikuk

politik nasional menjelang pemilu raya di tahun 2014. Tidak boleh diabaikan pula ancaman

kenaikan TDL dan BBM serta agresivitas pungutan pajak akan sangat berimbas bagi daya beli

masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, target pencapaian IPM pada aspek daya beli

masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini selalu tidak pernah tercapai dengan posisi

paling lemah dibanding dua aspek lainnya, yakni pendidikan dan kesehatan.

Menurut hemat saya, setidak-tidaknya ada lima masalah pokok yang harus dihadapi oleh

gubernur mendatang untuk menghadapi tantangan daya saing perekonomian Jabar dalam

era pasar bersama ASEAN (Asean Economic Community) mendatang, yakni (a) infrastruktur,

(b) kinerja birokrasi, (c) pengembangan UMKM, (d) ketenagakerjaan, (e) sinergitas. Pertama,

masalah infrastruktur Jabar benar-benar harus diperhatikan sangat serius. Banyak kejadian

lalu lintas belakangan ini yang memakan korban di jalanan dalam jumlah yang banyak akibat

rendahnya mutu jalan yang dilalui oleh moda umum, di luar masalah teknis tentu saja.

Korban buruknya infrastruktur jalan ini dalam perspektif ekonomi merupakan bentuk

ketidakefisenan sosial, yang akan berimbas pada rendahnya dorongan masyarakat untuk

melakukan kegiatan produktif yang sangat dibutuhan dalam pembangunan kesejahteraan.

Dalam arti lain, lemahnya infrastruktur ini menyebabkan tingginya biaya ekonomi

masyarakat yang berimbas kepada daya saing produksi lokal. Keadaan inilah yang

menyebabkan harga singkong cina jauh lebih menarik pasar dalam negeri, ketimbang harga

singkong produksi masyarakat kita sendiri. Lahan yang terbentang luas dengan tingkat

kesuburan yang cukup baik di Jabar selatan menjadi sia-sia karena jangkauan infrastruktur

ekonomi sangat terbatas.

Kedua, harus ada langkah terobosan yang berani dalam lima tahun mendatang dalam

meningkatkan kinerja birokrasi kita. Harus diakui saat ini, birokrasi masih berposisi sebagai

beban ketimbang pendukung bergeraknya sektor ril. Perilaku lancung aparat bisa dilihat dari
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masih tingginya angka persepsi korupsi di Jabar, serta tingginya angka irreguler payment

yang harus dikeluarkan dunia usaha. Celakanya perilaku buruk ini dimulai sejak pengurusan

perijinan usaha awal di mulai. Kerap tingginya biaya dan lamanya perijinan keluar membuat

pelaku usaha baru (start up) mengurungkan niat untuk berusaha, atau akhirnya beralih

menjadi pelaku usaha informal. Ketiga, pengembangan UMKM tidak dapat lepas dari

masalah kesatu maupun kedua. Sektor UMKM yang merupakan penggerak utama

perekonomian Jabar serta penyedia lapangan kerja terbesar dewasa ini kerap masih

dihadapkan pada masalah-masalah klasik seperti infrastruktur, perijinan, dan pembiayaan.

Ketiga hal tersebut membuat semakin lemahnya daya saing mereka. Lihat daerah-daerah

yang secara tradisional menjadi ikon UMKM seperti Rajapolah, Singaparna di Tasikmalaya,

Cigondewah, Cibaduyut kota Bandung dan lain sebagainya; saat ini sudah mulai meredup.

Lemahnya aksebilitas mereka sumber pembiayaan juga membuat mereka harus terperosok

pada dana reternir. Saya yakin pemerintah propinsi dan Bank Indonesia sudah tahu jalan

keluarnya, yang harus segera dilakukan adalah melaksanakannya dalam bentuk kebijakan

yang berfihak, dan koperasi seyogyanya memiliki posisi strategis dari skema yang dibuat

dalam keberfihakan itu. Keempat, Tekanan kependudukan khususnya dampak dari migrasi

menjadi ancaman terhadap penyediaan kesempatan kerja. Fenomena tingginya angka

pengangguran dan besarnya usia produktif Jabar menjadi TKI unskill di luar negeri,

membutuhkan penanganan yang cermat. Lima tahun mendatang, masalah ini akan semakin

berat bila dikaitkan dengan terus menurunnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian dan

industri pengolahan, kedua sektor tersebut diambil alih peranannya oleh sektor jasa dan

perdagangan. Kecenderungan ini jelas menuntut perubahan paradigma dalam persiapan

penyediaan SDM Jabar untuk lima tahun mendatang. Hal penting yang dikoreksi dalam

kebijakan pengalokasian pembiayaan pendidikan adalah akurasi prioritas dukungan APBD

terhadap pendidikan dan pelatihan. Harus diakui selama ini, alokasi dana pendidikan dan

latihan tidak mendorong terjadinya kinerja yang lebih baik bagi calon tenaga kerja asal

Jabar. Dan kelima, sinegitas. Harus diakui dalam lima tahun terakhir aspek ini paling lemah.

Gubernur dalam format baru pemerintahan berbasis otonomi, memiliki karakteristik yang

berbeda dibanding masa lalu, tingkat kewenangan yang terbatas sebagai wakil pemerintah

pusat, dan menguatnya posisi bupati dan walikota di satu sisi, serta semakin mencuatnya

ekesistensi civil society; harus menjadi asumsi penting dalam membangun perekonomian

Jabar. Pendekatan kekuasaan di tengah rendahnya dukungan suara pada pilgub (diduga

pemenangnya tidak akan melebihi raihan suara 2008 yang mencapai tujuh jutaan,

bandingkan suara golput saat itu sembilan juta); jelas tidak akan mampu mengatasi keempat

masalah terdahulu. Bidang Infrastruktur, birokrasi, pengembangan UMKM, dan

ketenagakerjaan; pemerintah propinsi setidak-tidaknya hanya memiliki kemampuan dan

kewenangan seperlima saja untuk memecahkan masalah tersebut. Sebagian lainnya ada di

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam kaitan dengan

itu, gubernur ke depan harus memiliki kemampuan mensinergikan elemen-elemen tadi

dalam suatu harmonisasi yang indah, dan mampu keluar dari labirin kelompok, dan sekat-

sekat sektarian.



Dari lima masalah tersebut ada baiknya gubernur mendatang mencermati secara jernih dan

seksama, di luar kepentingan politik pilgub karena itu sudah selesai, data dan fakta

pembangunan ekonomi lima tahun terakhir ini, sekaligus didalamnya tanggapan DPRD

terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur setiap tahunnya. Karena dari sana akan

mengetahui dari mana titik berangkat yang senyatanya dalam membangun ekonomi Jabar

lima tahun mendatang. Untuk kepentingan ini, gubernur bisa memanfaatkan para cendekia

terbaik dari perguruan tinggi di Jabar beserta hasil-hasil risetnya. Kajian jernih dan kritis

seperti inilah yang membuat gubernur juga dapat mengetahui sikap seperti apa yang harus

ditampilkan untuk menghadapi kaum investor dari luar (PMA). Sejauh ini tingginya angka

investasi di Jabar hanya membuat masyarakat kehilangan lahan pertaniannya, sumberdaya

alam terkuras habis, keseimbangan lingkungan terganggu dengan serius, dan tenaga kerja

kita harus puas menjadi operator mesin belaka.

Jangan sangsikan dengan pertumbuhan ekonomi, karena Jabar dengan tingginya tingkat

investasi pasti akan selalu di atas rata-rata nasional, sedang gairah investasi di Jabar pun

tidak membutuhkan jurus yang luar biasa di tingkatan gubernur. Demikian pula indikator

ekonomi makro lainnya tidak usah menjadi cocern gubernur karena banyak pihak pada level

nasional yang menjaganya secara baik. Yang harus dilakukan oleh gubernur hanya menjaga

momentum dengan mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak terkait,

dan memanfaatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang baik itu, agar membawa

baroqah bagi masyarakat Jabar bukan malah menjadi bencana. Berkaitan dengan itu penting

artinya, membangun linkage UMKM dengan usaha besar, mendukung terlaksananya sektor

ril yang sehat ditingkatan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui penguatan daya

beli yang berkeadilan, penguataan kelembagaan ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian

dari penguatan daya saing UMKM dan percepatan pembangunan ekonomi daerah, bangun

ekonomi pedesaan secara efektif melalui pengamanan mata rantai usaha mereka, dan

perkuat balai-balai latihan kerja agar Jabar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang

mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Penguatan ekonomi akar rumput menjadi

penting karena dua alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu dihindari

masyarakat Jabar menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan kedua,

alasan ekonomi, yakni senyatanya masalah utama Jabar saat ini, juga masalah nasional,

adalah tingginya angka kesenjangan pendapatan yang tinggi. Boleh jadi angka kemiskinan

menurun, tapi angka kedalaman kemiskinan kita semakin menganga. Selamat bekerja.


