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Sejujurnya harus diakui visi dan misi ekonomi kerakyatan sebagai dasar kemandirian ekonomi

yang dibuat oleh kedua pasangan capres/cawapres, yang tertuang dalam Nawa Cita (Jokowi/JK)

dan Agenda Nyata (Prabowo/HR); tidak menunjukkan hal yang luar biasa dan baru sama sekali,

malah cenderung miskin terobosan. Namun bagaimanapun hal ini harus diapresiasi -

sebagaimana sering penulis kemukakan dalam sepuluh tahun terakhir ini- ekonomi kerakyatan

seolah hampir dilupakan dalam ingatan para pejabat publik terutama pada tahapan

implementasi. Kedua konsep tersebut mencoba menjawab tantangan perekonomian yang

berimbas pada kesejahteraan rakyat, hal ini tepat, karena selama ini ekonomi kita ditandai

paradoksal makro ekonomi dengan mikro ekonomi. Disatu sisi indikator makro tumbuh luar

biasa di sisi lain sektor ril cenderung stagnan, karena pertumbuhan dipompa oleh konsumsi

bukan produksi.

Ditengah harapan kembalinya ekonomi konstitusi yang asli, dan membaiknya kesejahteraan

rakyat untuk lima tahun mendatang, bangsa ini patut mempertanyakan kesungguhan dalam

mewujudkan visi dan misi itu. Setidak-tidaknya ada tiga kekhawatiran yang mendasari

pertanyaan itu. Pertama, Jusuf Kala (JK) atau Hatta Rajasa (HR) yang akan menjadi nakhoda

perekonomian dalam lima tahun ke depan, tidak cukup memberi keyakinan untuk mampu

mewujudkan harapan tersebut. Seolah telah menjadi karakter keduanya dalam keikutsertaan

menjalankan roda perekonomian nasional selama masa reformasi ini. Program BLT yang

digagas JK bukanlah ide yang baik dalam membangun karakter kemandirian, dan jauh

panggang dari api untuk membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Demikian pula

program MP3EI yang dibidani HR, lebih cenderung memompa pertumbuhan ketimbang

memperhatikan pemerataan. Sulit dibayangkan komiten HR dalam mewujudkan agenda

pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis kemandirian tanpa memasukan kelembagaan

ekonomi yang sesuai. Dokumen percepatan ekonomi yang digagas HR dalam lima tahun

terakhir ini, tidak ada satu kata pun memasukan koperasi didalamnya.

Kedua, membangun kemandirian ekonomi di tengah ketergantungan sistem produksi nasional

kepada asing, disertai oleh membengkaknya utang luar negeri lebih dari dua kali lipat sejak

kejatuhan orde baru. Menyebabkan beberapa pihak beranggapan, konsep kemandirian sebagai

nasionalisme yang absurd. Sekian lama dunia industri kita -sisi suply dan sisi demand- dibiarkan

tergantung pada impor secara akut dan masif. Nilai impor pada 10 produk unggulan tumbuh

lebih cepat dari ekspor dan realisasi produksi dalam negeri. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa

untuk melaksanakan komitmen ekonomi karakyatan sebagai basis kemandirian ekonomi

membutuhkan metodologi dan pendekatan yang baru dan tidak bisa mensadarkan diri pada

teori-teori yang ada saat ini. Bila ini tidak terpenuhi, maka visi, misi, dan program ekonomi

kerakyatan para capres, tidak lebih tidak kurang, hanya sebagai janji politik biasa saja.

Ketiga, sangat sulit merubah paradigma pembangunan ekonomi nasional bila sandaran

konsitusinya masih pada pasal 33 UUD 2002 (amandemen). Kehadiran pasal 4 dan juga pasal 5,

telah membuka hadirnya ekonomi pragmatisme yang berpotensi menghilangkan kedaulatan

ekonomi rakyat. Pasal 4 mengisyaratkan pentingnya ekonomi nasional yang mengedepankan
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efisiensi, sejauh ini diinterpretasikan oleh para penyelenggara negara sebagai alat pembenar

bagi kebijakan impor. Misal, impor kedelai jauh lebih mudah, murah, dan menguntungkan

ketimbang menggerakan rakyat untuk memproduksi kedelai.

Kita tidak punya banyak pilihan dalam menghadapi serangan globalisasi ekonomi, namun

kekayaan terbesar yang masih kita miliki saat ini adalah kekuasaan untuk menetapkan nasib

bangsa ini ke depan. Penulis beranggapan ada beberapa hal untuk dipertimbangkan

membangun ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang untuk akhirnya membangun

kemandirian ekonomi yang lebih masif.

Pertama, kembalikan rumusan awal pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasan sebagai ruh

perjuangan kemandirian ekonomi bangsa. Kedua, membangun ekonomi kerakyatan sebagai

kemandirian ekonomi perlu disertai dengan upaya perkuatan lembaga dan kelembagaan

ekonomi berazas kemandirian. Kembalinya pasal 33 beserta penjelasannya akan

mengembalikan marwah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang secara empiris di

negara manapun mampu mengangkat harkat dan martabat usaha mikro, kecil dan menengah.

Ketiga, pemerintah harus menentukan program prioritas yang memiliki daya ungkit bagi

tumbuhnya ekonomi rakyat, seperti infrastruktur, pembiayaan usaha, dan birokrasi. Ketiga hal

itu, selama ini membuat usaha ekonomi rakyat menjadi tidak kompetitif. Keempat, perlu

pengembangkan riset perekonomian nasional yang berbasis kemandirian. Untuk

mengimplementasikan konsep itu membutuhkan pijakan yang kokoh didasari oleh teori yang

gayut. Kelima, Pentingnya peta jalan Pembangunan Ekonomi Nasional Berbasis Kemandirian

yang mampu dijalankan bersama oleh penyelenggara negara di pusat maupun di daerah. Peta

jalan ini benar dibuat secara partisipatif oleh pemangku kepentingan. Sehingga setiap pihak

memiliki keterpanggilan untuk menjalankan konsep ini tanpa melihat sekat kepentingan partai

dan kelompok. Keenam. Upaya membangun ekonomi kerakyatan, dan juga kemandirian, lebih

banyak sebagai upaya merubah mindset bangsa. Asumsi dasar untuk itu adalah terbangunnya

spirit pemberdayaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, perlu didorong skema program

pembedayaan masyarakat yang mebangkitkan inisiatif dan kreativitas masyarakat.

Implementasi komitmen membangun ekonomi kerakyatan sebagai basis kemandirian dalam

lima tahun ke depan akan menetukan, apakah kita akan tetap menjadi pasar produk negara lain,

dan rakyat kita tetap menjadi buruh dengan upah murah dalam sistem ekonomi yang sama

sekali kita tidak memahaminya. Walahualam.


