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Tanpa ingin merecoki proses politik yang tengah berjalan khususnya dalam pilpres.
Tanpa juga bermaksud membuat lebih galau para pihak yang terganggu dengan
pencapresan Jokowi. Tulisan ini hanya ingin mengembalikan ingatan pubik terhadap
pentingnya perikehidupan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh
para pendiri bangsa. Dimana tugas penting negara dalam urusan ini, adalah
melaksanakan diktum, “perekonomian disusun.....”. Sementara ini perekonomian kita
saat ini bernuansa, perekonomian “tersusun” oleh sistem pasar yang sangat tidak
berkeadilan.

Istilah –nomics berkembang tahun 80-an di Amerika, menggambarkan pemikiran
ekonomi yang merefleksikan kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh oleh Ronald
Reagan, Presiden AS pada waktu itu. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan
ekonomi nasional yang terkenal adalah Widjojonomics, dan Habibienomics. Atau di luar
negeri pun dikenal selain Reagenomics, juga dikenal Thaksinomics di Thailnad, dan
Mahathirnomics yang selanjutnya dikenal new deal economics. Widjojo Nitisastro
peletak fundamen ekonomi masa orde yang dikenal sebagai penganut keynesianism dari
Bekeley menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam dengan tata kelola
bersama antara intervensi pemerintah dengan mekanisme pasar. Hasilnya cukup
lumayan antara lain swasembada pangan, negara kita masuk dalam jajaran “macan
Asia” di bidang ekonomi, dan akselerasi pendapatan nasional. Walau sementara pihak
beranggapan bahwa salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi karena dipicu “bom
minyak” di awal tahun 70an. Dan akhirnya di penghujung abad lalu, Widjojonomics
kandas karena wabah korupsi dan kolusi. Habibienomics yang meneruskan ide
Soeharto dengan adagium, “siap, tidak siap kita harus masuk era globalisasi”.
Mengkoreksi pemikiran Widjojo, yang mensandarkan diri pada prinsip keuntungan
komparatif (comparative advantage) dalam dunia industri dan perdagangan
internasional. Habibienomics meninggalkan prinsip keuntungan komparatif menuju
kepada keunggulan kompetitif (competitive advantage). Implikasinya antara lain dalam
memandang manusia, widjojonomics melihat tenaga kerja murah, di samping
sumberdaya alam, diposisikan sebagai keunggulan komparatif. Sedang Habibinomics
melihat manusia adalah unsur penting dalam pengembangan kompetitif bila dibekali
tekhnologi. Sumberdaya manusia merupakan penghasil nilai tambah tinggi dan
pencipta keunggulan bersaing. Walaupun yang kedua inipun kandas karena
keterbatasan sumberdaya dana untuk memodali teknologi.

Kini, walaupun tidak disebut SBYnomics, malahan sementara pihak menyebut dengan
Hattanomics sebagai desainer ekonomi saat ini. Pada dasarnya kebijakan yang diambil
meneruskan apa yang sudah diambil sebelumnya, malahan cenderung mengulang
kesalahan yang hampir sama dengan pendahulunya. Hasilnya pertumbuhan ekonomi
serta beberapa indikator ekonomi makro relatif baik, namun sektor ril lambat bergerak,
ada penurunan angka kemiskinan namun belum mencapai target, kesenjangan ekonomi
melebar dan angka kedalaman kemiskinan juga meningkat. Dan Utang luar negeri
dalam sepuluh terakhir ini naik cukup signifikan, mencapai angka dua kali lipat dari
saat kejatuhan orde baru.
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Mencari format kebijakan pembangunan nasional tanpa cela bukanlah hal yang mudah.
Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan harus mengelola manusia dalam
jumlah yang banyak dengan tingkat disparitas yang tinggi. Namun para pendiri bangsa
sudah sangat tegas menunjuk arah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan
menggariskan pada pasal 33 dalam UUD 1945 non-amandemen beserta penjelasannya.
Ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan, yang
memberi makna pentingnya pembangunan cohesivenes bangsa dengan didasari oleh
peran negara yang secara aktif ikut dalam proses penyusunan pencapaian
kesejahteraan bersama. Dan pasal 33 UUD 1945 itupun menegaskan prinsip demokrasi
ekonomi sebagai (a) dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, (b) kekeluargan sebagai
asas, (c) peningkatan kesejahteraan rakyat dijadikan barometer berlangsung tidaknya
proses demokrasi, (d) peran negara dalam pengelolaan sumberdaya strategis untuk
kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang murni pun menunjuk dengan jelas tentang wujud
nyata dari badan usaha yang dimasud sebagai koperasi. Sementara orang di sekitar kita
menganggap itu kuno dan tidak terbukti. Padahal fakta yang terjadi di negara-negara
maju menunjukan kebalikannya. Contoh eksterim, RRC dengan tidak meninggalkan
faham politiknya yang komunis dengan pengaturan negara yang ketat, namun faktanya
bisa mengembangkan kehidupan ekonomi dengan sistem pasarnya yang lebih elegan
dari kita. Demikian pula Singapura, Jepang, Perancis, Inggirs, bahkan di Amerika yang
mentasdikkan sebagai negara kapitalis, namun koperasinya berkembang luar biasa.
Sementara di sisi lain, negara kita saat ini telah bergulir amat jauh menjadi negara
kapitalis tanpa tapal batas. Kini Jakarta menjadi kota yang memiliki mall terbanyak di
dunia. Mall sebagai reperesentasi pemodal kuat telah melindas usaha-usaha eceran
rakyat sampai ke peloksok, dan membunuh eksistensi usaha rakyat. Demikian pula
ekspansi lembaga keuangan dengan modal kuat kini menjadi mesin penghisap usaha
koperasi di bidang ini secara pasti.

Maka sangat besar harapan kita, di masa depan perlu koreksi total terhadap sistem
pengelolaan kebijakan pembangunan yang berfihak kepada si kecil. Tapi mengapa
Jokowinomics? Setidak-tidaknya ada tiga alasan kuat. Pertama, pemikiran pembangunan
yang bersandarkan diri pada kemandirian selaras dengan salah satu pemikiran
Soekarno, yang mencita-citakan menjadi bangsa yang “berdikari di bidang ekonomi”.
Artinya ketergantungan ekonomi karena alasan apapun termasuk globalisasi dan
liberalisasi ekonomi, harus dihindari secara masif. Jokowi sebagai capres yang lahir dari
proses kaderisasi partai yang kuat ajaran Bung Karno, tentu memiliki tanggung jawab
idelogis untuk merealisasikan cita-cita kesejahteraan sebagaimana yang dipikirkan oleh
sang proklmator itu. Partai ini masih memiliki hutang idelogis kepada konstituennya
dalam urusan ini, saat Megawati dipercayai menjadi presiden. Namun saat itu kondisi
ekonomi kita sedang berada pada posisi tidak memilki banyak pilihan.

Kedua, Jokowi memiliki latar belakang kehidupan yang sangat mengenaskan di masa
kecil, saat harus menghadapi kenyataan kapitalisasi membuat rumah kecil yang dihuni
keluarganya harus digusur. Sebagai orang yang bukan siapa-siapa, orang tuanya
mengais rejeki lewat usaha kecil yang terus merambat naik. Tentu bisa merasakan
bagaimana ekonomi si kecil harus berhadapan dengan kekuatan pemodal yang kuat
serta arogansi sistem perbankan kita yang belum berpihak. Upaya untuk menolak ide
suatu bangunan milik pemerintah daerah dialihfungsikan sebagai mall di kota Solo
adalah bukti keberpihakan, karena dia yakin kalau itu dilakukan akan menyebabkan



ratusan atau bahkan ribuan pedagang kecil terpinggirkan. Walau upaya itu berbuntut
hubungan tidak baik dengan pimpinan daerah di atasnya, dia terus konsisten dengan
sikapnya. Demikian pula saat dia memindahkan pedagang kaki lima di Pasar Tanah
Abang ke kios G, menurut pandangan penulis, ini bukan semata keamanan dan
ketertiban semata. Namun lebih sebagai upaya mengangkat harkat derajat pedagang tak
berlokasi menjadi penghuni kios yang lebih terhormat. Untuk itu dia menginisiasi
pendirian koperasi pedagang di Blok G ini.

Alasan terakhir, atau ketiga, Jokowi memiliki karakteristik kepribadian yang peduli
terhadap rakyat. Sikapnya yang sahaja, hemat dan tidak meladeni berbagai pihak yang
dengan terang-terang menyudutkan dengan berbagai isyu. Menunjukan kepedulian
kepada orang kecil bukan hanya sekedar polesan pencitraan semata. Menurut penulis,
sikap dasar ini penting karena akan menentukan konistensi tindakan dan kekuatan
tekad untuk membela si lemah. Merubah arah angin kecenderungan ekonomi arus
utama bukanlah pekerjaan sederhana dan mudah, hanya pribadi yang sarat pengalaman
batin dan bersahaja menerimanya yang mampu melawan kesulitan. Selalu tidak ada
yang mudah bagi orang mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, namun
tetap ia memilihnya. Semoga.


