
PEMBANGUNAN INKLUSIF

Fakta tingginya angka pertumbuhan ekonomi kita dewasa ini, yang diikuti oleh kenyataan

tingginya angka kesenjangan ekonomi antara kelompok pendapatan dalam masyarakat,

menyimpulkan adanya kesalahan dalam konsep pembangunan kita. Angka gini ratio yang

dicapai saat ini merupakan angka terjelek sejak kita merdeka (0,41). Ini mengandung arti,

bahwa agresivitas dunia usaha tidak berdampak kepada tingkat kesejahteraan kolektip

masyarakat yang merupakan salah tujuan bernegara. Asian Development Bank ( ADB)

mencanangkan pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam

masyarakat, dan melibatkan mereka juga dalam proses penapaiannya. Oleh sebab itu ADB

menganggap pentingnya pertumbuhan Inkkusif, dengan berpegang pada dimensi: (i)

mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas

peluang ekonomi, dan (ii) menjamin akses yang lebih luas terhadap kesempatan ini sehingga

anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan

(ADB,2010). ADB melaluii riset yang dilakukannya di tahun 2010, menemukan capaian skor

Indonesia untuk itu hanya 4,40 dari kemungkinan skor 10 dengan predikat “which is only

marginally satisfactory”.

Keadaan tersebut seyogyanya menjadi catatan penting bagi para pihak yang terlibat dalam

pembangunan ekonomi, termasuk di Jawa Barat. Bila tidak, dalam era pasar bersama ASEAN 2015,

kita hanya akan berposisi sebagai pasar bagi produk barang dan jasa negara tetangga kita. Sangat

sulit pengusaha lokal kita bersaing dengan pengusaha negara jiran dengan berbagai kelebihan

fasilitas usaha yang disediakan melalui kebijakan pemerintah dan perbankannya, serta dukungan

riset kelompok cendekia yang memadai.

Patut diakui saat ini sinergitas antar kelompok pelaku pembangunan kita masih sangat lemah. Di

satu sisi banyak regulasi yang justru menghambat laju dunia usaha serta berdampak negatif

terhadap iklim usaha. Contoh kasus, munculnya kebijakan UMR yang dilakukan tanpa koordinasi

yang tuntas dan membebani pengusaha. Kebijakan yang kurang bijak ini, secara statistik mengangkat

sebagian kelompok masyarakat dari kemiskinan, namun di sisi lain angka keparahan kemiskinan

semakin tinggi pula. Karena angkatan kerja setengah menganggur menjadi penganggur permanen

sebagai akibat ketidakmampuan pengusaha untuk memberi insentif sesuai ketentuan. Demikian pula

di sisi lain. Cost efectiveness yang dijalankan pengusaha banyak berdampak buruk pada lingkungan

dan kearifan lokal dalam masyarakat. Perilaku buruk pengusaha yang hanya mengais keuntungan

kerap menciptakan biaya tambahan pembangunan yang berdimensi luas, termasuk memburuknya

mental aparat birokrasi. Dan diujung lain, triliunan rupiah setiap tahun uang rakyat digunakan untuk

riset para akademisi di Jabar, yang sebenarnya dapat mengurai secara jernih permasalahan di atas

dan membantu solusinya, tetapi hasilnya hanya berujung di tumpukan perpustakaan dan jurnal

ilmiah semata.

Jawa Barat dengan keuntungan strategis berupa tingginya investasi nasional yang tertanam disini,

kemudian kinerja pengusaha lokal yang cukup memadai, serta dukungan reputasi perguruan tinggi

terbaik di Indonesia; seyogyanya bisa turut mendorong pemerintah daerah menciptakan daya saing

ekonomi yang lebih baik. Melihat potensi yang ada, bila dilakukan pengamatan perkomponen daya

saing, “negara” Jawa Barat tidak harus kalah bersaing dengan Malaysia, ataupun Singapura. Namun



faktanya saat ini, bila Jawa Barat diasumsikan sebagai sebuah negara, skor daya saingnya masih di

bawah skor nasional. Faktor penyebabnya adalah posisi sumberdaya manusia masih dirasakan

sebagai liabilities ketimbang sebagai aset. Ini mengandung makna, bahwa pembangunan ekonomi

Jawa Barat ke depan mutlak melibatkan potensi lokal yang optimal, dengan didasari oleh penjelasan

nalar yang benar dan prospektif.


