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Beberapa hari sebelum EQ News ini diterbitkan, 
saya menyempatkan untuk membaca Soccernomics, 
sebuah buku yang mengupas sepak bola dari sudut 
pandang ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Hal me-
narik yang saya temukan dari buku karangan Simon 
Kuper dan Stefan Szymanski tersebut adalah rahasia 
klub sepak bola Liga Prancis, Olympic Lyon (OL), 
berhasil di bursa transfer pemain.

Kuncinya, dalam setiap transaksi jual-beli 
pemain, manajemen OL ternyata lebih memilih 
untuk menggunakan strategi “wisdom of  crowd” 
(memanfaatkan kearifan orang banyak). Artinya, OL 
akan memperhatikan pendapat mayoritas di jajaran 
kepengurusan ketimbang menyerahkan sepenuhnya 
keputusan pembelian pemain baru kepada pelatih. 

Menjadikan strategi OL tersebut sebagai analo-
gi, EQ News Edisi Opini kali ini mencoba menyari-
kan dari beberapa sudut pandang “kearifan orang 
banyak” untuk mengkritisi jalannya pemerintahan 
Indonesia di bawah Jokowi-JK kelak. Kami mengambil 
opini dari dosen, mahasiwa berprestasi, dan aktivis 
kampus dari beberapa perspektif ilmu di UGM. 

Semoga opini mereka di EQ News ini bisa me-
nambah dan mewakili apa yang benar-benar men-
jadi harapan serta pandangan orang banyak untuk 
pemerintahan Jokowi-JK. 

Saatnya menjadi generasi yang peduli dan kritis! 
#Kawal-KritisiJokowiJK

Pemimpin Redaksi,

Nur Mutiara Sholihah Santosa

“The Wisdom of Crowd”
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KATA KITA

Suatu malam ibu saya menelpon saya. Baru saja 
kata halo selesai terucap, ibu langsung menyela, 
“Bang, menang lho si Jokowi.” Seraya ibu saya 

menyelesaikan kalimatnya, sayup-sayup terden-
gar suara ayah saya, “Mi, tengoklah Mi, menang si 
Jokowi, tuh.” 

Ya, keluarga saya merupakan salah satu dari 
sekian banyak keluarga Indonesia yang menaruh 
harapannya terhadap presiden terpilih Joko Widodo 
(Jokowi) beserta wakilnya M. Jusuf Kalla (JK). Ada 
banyak harapan diletakkan pada punggung kedua 
pasangan ini. 

Pemikiran yang revolusioner, tindakan-tindakan 
nyata, serta sosoknya yang bersahaja menjadi salah 
satu alasan dari beraninya masyarakat Indonesia 
meletakkan asa ditangan Jokowi-JK.

Tol laut, pengembangan pertahanan, swase-
mbada pangan dan revolusi mental merupakan 
contoh dari pandangan-pandangan yang antitesis 
dari Jokowi-JK. Sosok kedua pasangan ini sudah lama 
dinantikan oleh penduduk Indonesia, pasangan ini 
diekspektasikan mampu menciptakan hari depan 
yang lebih baik.

Keyakinan pada kedua pasangan ini dapat terli-
hat dari dukungan yang diberikan oleh berbagai ka-
langan masyarakat. Mulai dari tanda tangan, gerakan 
pendukung hingga konser 2 Jari Jokowi-JK. 

Indikator lainnya terlihat pada bergairahnya 
pasar finansial dan apresiasi nilai rupiah. Secara garis 
besar masyarakat menyambut positif terpilihnya 
pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.

Dalam perencaan investasi, return memiliki 
kemungkinan melenceng dari ekspektasi. Ramalan 
cuaca sering kali tidak sesuai dengan prediksi yang 
diharapkan, indikator makroekonomi juga rentan 
meleset dari forecast-nya. 

Pada dasarnya setiap harapan mengandung 
probabilitas untuk mengecewakan pihak yang ber-
harap. Selalu ada kemungkinan asa yang dipupuk tak 
dapat tumbuh, kekecewaan selalu menanti di depan 
pintu. Manusia dan keterbatasannya merupakan fak-
tor utama melesetnya ekpektasi tersebut. 

Logika yang sama juga berlaku untuk hara-
pan yang dipercayakan pada Jokowi-JK. Program-
program yang direncanakan memiliki kemungkinan 
untuk terhambat. Jika hambatan tak bisa dihadapi, 
kegagalan sangat mungkin terjadi. Akibatnya, akan 
ada kekecewaan massive  dari masyarakat di seluruh 
pelosok negeri. 

Nah, menjadi penting  bagi diri kita sebagai 
peletak harapan tersebut untuk tidak kecewa. Cara 
yang paling tepat adalah ikut ambil bagian dalam 
rencana-rencana yang telah disusun. Dengan cara ini, 
kita mengurangi kemungkinan bagi diri kita untuk 
dikecewakan. 

Melakukan apa yang kita bisa dengan mengawal 
pemerintahan yang baru merupakan wujud nyata kita 
untuk ambil bagian demi Indonesia yang lebih baik. 
Mulai sekarang, kita harus ikut memastikan prosesnya 
berjalan dengan baik. 

Mari bersama menjadi warga negara yang 
cerdas, berharap dan berani bekerja untuk harapan 
itu; bukan hanya duduk dan memilkulkannya pada 
punggung dua orang saja. (GERALDO)

Hari Depan 
Bersama 
Jokowi-JK

Ilustrasi: Alam/EQ
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TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TATA KELOLA 
PEMERINTAHAN DI 
TANGAN JOKOWI-JK
Erwina Salsabila - Mahasiswa Berprestasi UGM 2014

Pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh 
Indonesia, merupakan salah satu yang terbesar 
didunia, dengan partisipasi menembus angka 

70%, jauh melampaui negara demokrasi seperti 
Amerika Serikat. Sebagai hasilnya, 70.997.833 
suara atau 53,15% dari total suara sah 133.574.277 
(Kemendagri, 2014) telah memberikan mandat untuk 
menjalankan pemerintahan kepada pasangan nomor 
2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ada harapan besar 
untuk perubahan ke arah yang lebih baik kepada 
Presiden dan wakil presiden terpilih.

 Menahun, Indonesia telah mengabaikan 
takdirnya sebagai negara maritim. Potensi ekonomi 
dari lautnya sudah lama terbengkalai sehingga begitu 
banyak ikan yang dieksploitasi oleh nelayan asing. 
Infrastruktur pelabuhan yang minim sehingga tidak 
mampu menghasilkan keuntungan dari shipping 
disusul problem perbatasan yang tak kunjung usai 
karena teknologi angkatan laut yang telah usang. 

Melalui pembentukan Kementrian Maritim 
dan Kementrian Pangan Jokowi-JK menyadari dan 
berinisiatif untuk mengembalikan kejayaan bahari 
dengan memaksimalkan posisi strategis Indonesia.
Hal tersebut dapat dicapai dengan pembangunan 
pelabuhan yang nyaman untuk singgah dan 
meningkatkan kekuatan militer maritim demi 
menjaga kedaulatan. 

 Inisiatif untuk membangun pelabuhan dan 
meningkatkan interkoneksi antarpulau merupakan 
langkah yang menguntungkan secara domestik. 
Pelabuhan dengan infrastruktur yang baik akan 

menyediakan lapangan pekerjaan, keuntungan 
ekonomi, kemudahan distribusi khususnya dalam 
negeri. Solusi tersebut mampu mengatasi adanya 
diskriminasi harga di pelbagai wilayah. 

Hal tersebut, secara ekonomi, akan memberikan 
keuntungan besar bagi pemerintah Indonesia. 
Buktinya, Singapura merupakan salah satu negara 
yang mendapatkan begitu banyak keuntungan 
sebagai negara transit dengan fasilitas yang 
memadai. Maka, dengan posisi yang lebih strategis 
dan pasar distribusi yang lebih besar, Indonesia 
hendaknya mampu mengembangkan potensi 
maritimnya. 

Secara politik, mengembalikan kejayaan maritim 
akan menjadi salah satu identitas dan memberikan 
bargaining position dalam konstelasi internasional. 
Politik domestik diwarnai dengan topik perombakan 
dipelbagai bidang. 

Dimulai dari cara Jokowi-JK untuk membentuk 
tim untuk mencari menteri secara terbuka, 
perombakan jajaran kementerian, juga eksistensi 
tim transisi yang bertujuan untuk mempermudah 
perpindahan kekuasaan. Kebijakan Jokowi-JK 
untuk membuka peluang bagi masyarakat dalam 
merekomendasikan jajaran menteri telah memberikan 
angin segar bagi demokrasi Indonesia. 

Setidaknya jajaran menteri tidak hanya 
dikuasai dan berjalan sesuai dengan kerjasama 
politik antarpartai politik. Transaksi yang pada 
umumnya tertutup dan rahasia, kini dilaksanakan 
secara terbuka, dan transparan. Tim transisi 

“Pemerintah 
dapat 

memaksimalkan 
peran para 
perwakilan 

negara sebagai 
‘marketer’ untuk 

melaksanakan 
pemasaran 

yang efektif dan 
menguntungkan 
bagi masyarakat 

luas.”
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juga menjalankan tugasnya untuk mengevaluasi 
pemerintahan dan memaksimalkan kinerja 
pemerintah di masa mendatang agar lebih efektif dan 
tepat sasaran.  

 Dalam menjalankan politik internasional, 
Jokowi menerapkan people-focused diplomacy 
(diplomasi yang berdasarkan pada rakyat), dengan 
target 80% dari diplomasi harus memberikan 
keuntungan perdagangan. Indonesia memiliki potensi 
produk dalam negeri yang sangat baik, namun hal 
tersebut tidak lengkap tanpa adanya pemasaran yang 
efektif. 

 Pemerintah dapat memaksimalkan 
peran para perwakilan negara sebagai “marketer” 
untuk melaksanakan pemasaran yang efektif dan 
menguntungkan bagi masyarakat luas. Kebijakan 
ini sangat strategis untuk memberikan tujuan yang 
jelas, nyata, dan lebih mudah untuk dievaluasi oleh 
masyarakat luas.

 Kita telah memilih pemimpin yang memiliki 
begitu banyak inisiatif dan mimpi bagi bangsa ini. 
Kita juga telah memiliki pemimpin yang memiliki 
semangat untuk membawa Indonesia ke arah 
ekonomi, politik, dan demokrasi yang lebih baik. 

 Semua pihak dan kalangan harus bekerja 
keras untuk mencapai mimpi yang begitu besar 
itu. Kita memiliki fungsi dan peran masing-masing 
untuk membawa Indonesia semakin dekat pada 
kemakmuran, persatuan, dan perdamaian.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Foto: Panoramio

Menguak
Potensi Ekonomi
Pesisir Selatan
Yogyakarta
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HUKUM

TENTANG TANAH,
EMPAT RATUS TRILIUN, 
DAN MIMPI JOKOWI-JK
Moses Ompusumbu - Pemimpin Umum BPPM Mahmakah

Mari kita simak pernyataan berikut ini, “Jika 
dilakukan pembenahan infrastruktur, 
penumbuhan budaya usaha dan budaya kerja 

sektor jasa, dan marketing yang terarah, Indonesia 
berpeluang menaikkan jumlah kedatangan wisatawan 
mancanegara sebesar empat kali lipat dari angka saat 
ini.” 

Terkesan terlalu berharap? Atau sebuah ikrar 
yang dipatokkan pada kondangnya (benarkah?) 
negeri kita sebagai surganya para pelancong? 

Dari afirmasi di atas, yang dicomot dari Program 
Pengembangan Pariwisata Indonesia Jokowi-JK (Mei 
2014), telah menerakan sesuatu hal: Jokowi-JK boleh 
dibilang siap dan yakin dalam mewujudkan Indonesia 
sebagai salah satu tujuan utama wisatawan di seluruh 
dunia. 

Kita semua tentu akan senang apabila 
pernyataan di atas menjadi kenyataan. Apalagi jika 
Indonesia tidak lagi hanya dikenal dari Borobudur 
ataupun Balinya saja. 

Borobudur-Borobudur selanjutnya dinanti 
naiknya ke permukaan. Bali-Bali lainnya diharapkan 
akan maju ke depan panggung tanpa rasa minder. 
Dibarengi dengan munculnya Jokowi-JK, “dynamic 
duo” yang kabarnya punya amunisi-amunisi canggih 
untuk meruwat Indonesia, harapan-harapan di atas 
tentu tak salah untuk terus mengemuka.

Selama ini, dalam bidang pariwisata, negeri kita 
tercinta gemar menjadi pihak yang “berkaca”. Entah 
berkaca pada Singapura, Thailand, atau Malaysia 
sebagai negara-negara tetangga yang sudah 
melangkah lebih maju dari Indonesia dalam hal 
industri pariwisatanya. 

Ya, dengan segala hiruk-pikuk di dalamnya (turis 
dengan turis, turis dengan objek wisata, turis dengan 
infrastruktur pendukung objek wisata), pariwisata 
adalah sebuah industri, yang mampu mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan 
kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 
menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya (Wahab, 
1975). 

Menengok kepada negeri lain juga bukan berarti 
rumput kita tidak lebih segar dari rumput tetangga; 
rumput mereka hanyalah lebih “terlihat segar” karena 

rajin dirawat dan disiangi ketika waktunya tiba.
Lalu, menengok pada judul tulisan ini, apa 

hubungannya industri pariwisata dengan tanah? 
Sebagaimana Darth Vader dengan light saber-nya, 
industri ini tidak bisa lepas sama sekali dengan 
keberadaan tanah. 

Pertama-tama, mari kita tengok seberapa 
penting tanah itu untuk kehidupan manusia. Sejak 
zaman nenek moyang kita, tanah sudah menjadi 
tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat 
penguburan, bahkan sebagai tempat tinggal 
dayang-dayang pelindung serta leluhur mereka 
(Wignjodipoero, 1973). Tanah adalah unsur esensial 
pembentuk negara, tanah memegang peran 
vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa 
pendukung negara yang bersangkutan (Sudiyat, 
1978). 

Lebih merasuk lagi, tanah juga mempunyai nilai 
kerohanian; sebagai titipan Tuhan, perolehan dan 
pemanfaatannya harus sedemikian rupa sehingga 
dirasakan adil bagi semua pihak (Sumarjono, 2001). 
Tampak sudah, betapa kita sangat membutuhkan 
tanah, bukan?

Pun begitu halnya untuk pengembangan 
kepariwisataan Indonesia. Acuannya bisa dijamah 
di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025. 

Dalam PP disebutkan secara megah mengenai 
visi pembangunan kepariwisataan nasional, 
yakni “terwujudnya Indonesia sebagai negara 
tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, 
berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan 
daerah dan kesejahteraan rakyat.” 

Demi mewujudkan “impian” tersebut, 
dicanangkan pula dalam Pasal 2 ayat (5) PP terkait 
4 misi pembangunan kepariwisataan nasional, 
yakni pengembangan destinasi wisata, pemasaran 
pariwisata, industri pariwisata, serta rangkaian 
organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta 
dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, 
dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien. 
Peran vital tanah amat mencolok untuk 2 dari 4 misi 
di atas, dalam hal pengembangan destinasi wisata 
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dan industri pariwisata.
Baru-baru ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu, 
menegaskan bahwa salah satu hambatan dalam 
pembangunan destinasi wisata di Indonesia, selain 
mengenai perizinan dan karut-marut peraturan 
daerah adalah masalah tanah (http://travel.kompas.
com/read/2014/09/18/194000027/Pengembangan.
Destinasi.Ekowisata.Masih.Terhambat). Untuk hal 
tersebut, diharapkan rezim Jokowi-JK-lah yang 
menjadi mesiah-nya 

Reformasi Kebijakan Pertanahan
Sebagai pembawa suluh baru bagi negeri ini, 

reformasi kebijakan pertanahan wajib dilakukan 
pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi dalam konteks 
pengembangan kepariwisataan, ketika tanah benar-
benar dibutuhkan untuk pembangunan menyeluruh 
terhadap destinasi maupun industri pariwisata. 

Kalau bikinnya (baca: kebijakan pertanahan) 
sejak awal saja sudah setengah-setengah, quo vadis 
mimpi-mimpi indah tentang kepariwisataan Indonesia 
yang dapat dibanggakan dan membanggakan?

Reformasi kebijakan pertanahan untuk 
pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah 
sebuah keniscayaan. Sengketa-sengketa pertanahan 
yang marak terjadi di masa pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) harus dicari solusinya 
hingga ke akar-akarnya. Aneka jenis sengketa 
pertanahan di Indonesia (bahkan yang berujung 
pada tingkat konflik) sedikit banyak mempengaruhi 
pembangunan kepariwisataan kita. 

Banyaknya sengketa akan berujung pada 
minimnya kesempatan bagi pengembang 
untuk melakukan pembangunan, merujuk pada 
ketersediaan tanah. Pihak mana yang mau 

membangun tempat wisata yang memadai di 
atas tanah berlumuran darah ataupun dikelilingi 
prasangka?

Kebijakan pertanahan yang mendukung 
pengembangan kepariwisataan Indonesia bukan 
berarti melupakan tujuan utama politik agraria 
nasional, yakni untuk kesejahteraan rakyat. 

Negara bukanlah “pemilik tanah”, tetapi hanya 
memiliki “hak menguasai” atas tanah, sebagaimana 
diatur di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA).Sifatnya yang bukan sebagai “pemilik”, tetapi 
“penguasa”, bukan kewenangan pemerintah untuk 
membagi-bagi tanah secara prerogatif, apalagi untuk 
kepentingan bisnis semata (baca: bisnis pariwisata). 

Bagaimanapun nantinya kebijakan yang akan 
ditempuh rezim baru, kesejahteraan rakyat tetap 
harus diutamakan. Jangan lupakan pula keberadaan 
masyarakat adat dan kaum tani, yang selama ini 
terpinggirkan ketika harus berhadapan dengan kuasa 
tameng dan investasi.

Pembaruan dalam bidang pertanahan untuk 
pengembangan kepariwisataan Indonesia, yang 
semoga bisa dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, 
mesti berpegang pada dua hal di atas: kepentingan 
rakyat dan pembangunan pilar pariwisata (objek 
maupun infrastuktur pendukungnya). 

Dalam Program Pengembangan Pariwisata 
Indonesianya,  Jokowi-JK memasang target 
pemasukan negara dari sektor pariwisata sebesar 
400 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut pada 
akhirnya hanya berujung pada wilayah mimpi, 
jika pentingnya melakukan reformasi kebijakan 
pertanahan tidak diindahkan oleh Jokowi-JK. 

Selamat berjuang, bapak-bapak! “Indonesia 
Hebat” tentu bukan hanya tempelan kan, Pak? 

“Pihak mana yang 
mau membangun 

tempat wisata 
yang memadai 

di atas tanah 
berlumuran darah 
ataupun dikelilingi 

prasangka?”

Foto: Putri/EQ



6 EQNEWS OPINI | NOVEMBER 2014

PERSPEKTIF

EKONOMI KERAKYATAN
Dr. Revrisond Baswir, M.B.A - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM

Ekonomi kerakyatan tidak sama dengan ekonomi 
rakyat. Ekonomi kerakyatan juga tidak sama 
dengan ekonomi pro rakyat. Sesuai dengan 

sila keempat Pancasila, secara harafiah, ekonomi 
kerakyatan adalah ekonomi yang berkedaulatan 
rakyat. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebut sebagai 
demokrasi ekonomi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta 
(1932), kerakyatan adalah sistem demokrasi Indone-
sia yang dibangun di atas tiga prinsip: rapat, massa 
protes, dan kolektivitas. Prinsip pertama dan kedua 
adalah dasar bagi demokrasi politik, sedangkan prin-
sip ketiga adalah dasar bagi demokrasi ekonomi atau 
ekonomi kerakyatan. 

Makna Operasional 

Apakah yang dimaksud dengan ekonomi 
kerakyatan secara operasional? Sebelum 
diamandemen, jawabannya tercantum dalam 
penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana 
dikemukakan di sana, yang dimaksud dengan 
ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi 
adalah suatu keadaan ketika “produksi dikerjakan 
oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau 
penilikan anggota-anggota masyarakat.”

Bila penjelasan tersebut dijabarkan lebih lanjut, 
maka makna operasional ekonomi kerakyatan secara 
rinci adalah sebagai berikut.

Pertama, ekonomi kerakyatan menghendaki 
keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam 
proses produksi nasional. Artinya, dalam rangka 
ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat 
memiliki hak untuk mendapat pekerjaan. Hal itu 
sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, 
“Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Kedua, ekonomi kerakyatan menghendaki 
keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam 
menikmati hasil-hasil produksi nasional. Artinya, 
dalam rangka ekonomi kerakyatan, setiap anggota 
masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak 
terlantar, harus turut menikmati hasil produksi 

nasional. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 34 
UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 
dipelihara oleh negara.”

Ketiga, penyelenggaraan produksi dan 
pembagian hasil-hasilnya itu harus berlangsung di 
bawah pengendalian anggota-anggota masyarakat. 
Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, setiap 
anggota masyarakat wajib diposisikan sebagai  
subjek perekonomian. Kedudukan anggota 
masyarakat sebagai subjek perekonomian itu 
memiliki konsekuensi yang sangat luas terhadap 
penyelenggaraan ekonomi kerakyatan. 

Sebagai subjek perekonomian, maka setiap 
anggota masyarakat harus turut memiliki alat-alat 
produksi (co-ownership), turut mengambil keputusan-
keputusan ekonomi (co-determination), dan turut 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan-
keputusan ekonomi tersebut (co-responsibility). 

Pelaksanaan ketiga aspek operasional sistem 
ekonomi kerakyatan itu dalam skala nasional 
bermuara pada adanya kebutuhan untuk melakukan 
desentralisasi ekonomi dalam arti seluas-luasnya. 
Artinya, desentralisasi yang harus dilakukan dalam 
rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya 
menyangkut tata hubungan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah, tetapi harus berlanjut 
hingga ke tingkat desa (Hatta, 1932).

Pedoman Pelembagaan 

Pedoman pelembagaan sistem ekonomi 
kerakyatan tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945: 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara; (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.

Sehubungan dengan ayat 1, sebagaimana 
dikemukakan Bung Hatta, yang dimaksud dengan 
“usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” 

“Kedudukan negara sebagai penguasa bumi, air, dan segala kekayaan 
yang terkandung di dalamnya itu, sama sekali tidak dimaksudkan 
untuk meminggirkan rakyat banyak, melainkan untuk menjamin agar 
pemanfaatan kekayaan alam Indonesia benar-benar dipergunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
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ialah koperasi. Artinya, dalam rangka ekonomi 
kerakyatan, para pelaku ekonomi Indonesia harus 
melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu. dalam 
rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka 
harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu 
membantu (Hatta, 1970). 

Sejalan dengan itu, maka dalam 
penyelenggaraan usaha, pilihan dengan sendirinya 
jatuh pada koperasi, yaitu  suatu bentuk perusahaan 
yang diselenggarakan secara demokratis pula. 
Ini sejalan dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945 
(sebelum amandemen), yang berbunyi, “Bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” 

Sehubungan dengan ayat 2, Bung Hat-
ta berulang kali mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan “dikua-
sai oleh negara” dalam ayat 
tersebut, tidak berarti harus 
diselenggarakan oleh 
pemerintah, melainkan 
diserahkan kepada 
badan-badan lain 
yang dikelola secara 
otonom—peru-
sahaan negara 
atau perusahaan 
swasta. 

Namun 
demikian, menu-
rut Bung Hatta, 
“milik perusa-
haan-perusahaan 
tersebut sebaik-
baiknya di tangan 
pemerintah,” 
(Hatta, 1970). 

Mengenai 
cabang-cabang 
produksi yang 
penting bagi negara 
(strategic industries), 
Bung Hatta menyebut 
antara lain industri dasar 
dan pertambangan. Sedangkan 
mengenai cabang-cabang produksi 
yang menguasai hajat hidup orang banyak 
(public utilities), Bung Hatta menyebut antara lain air, 
listrik, gas, gula, semen, kopra, dan minyak nabati 
(Hatta, 1963; Deliar Noer, 1991).

Akhirnya, sehubungan dengan ayat 3, Bung 
Hatta sekali lagi menekankan pentingnya kekuasaan 
negara terhadap kekayaan alam Indonesia. Tujuannya 
adalah, sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan 
Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen), untuk 
menghindari penghisapan rakyat banyak oleh 

segelintir orang yang berkuasa.

Dengan demikian, kedudukan negara sebagai 
penguasa bumi, air, dan segala kekayaan yang 
terkandung di dalamnya itu, sama sekali tidak 
dimaksudkan untuk meminggirkan rakyat banyak, 
melainkan untuk menjamin agar pemanfaatan 
kekayaan alam Indonesia benar-benar dipergunakan 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan penjabaran ketiga ayat yang 
terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat 
disaksikan betapa pentingnya peran negara dalam 
penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Jika 
dilengkapi dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, maka 

peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan 
secara ringkas adalah:

(1) Mengembangkan koperasi 
sebagai sokoguru perekonomian 

nasional; 

(2) Mengembangkan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 

pada cabang-cabang 
produksi yang penting 
bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup 
orang banyak;

(3) Memastikan 
pemanfaatan bumi, air, 
dan segala kekayaan 
yang terkandung 
didalamnya bagi 
sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat; 

(4) Melindungi dan 
memajukan pemenuhan 

hak setiap warga negara 
untuk mendapatkan 

pekerjaan dan 
penghidupan yang layak; 

(5) Mengembangkan panti-
panti sosial bagi fakir miskin dan 

anak-anak terlantar. 

Pelembagaan kelima peran 
negara itu tentu perlu diatur secara rinci. 

Namun demikian, agar pelembagaan sistem 
ekonomi kerakyatan berlangsung secara terintegrasi, 
terlebih dulu perlu disusun UU Pekonomian Nasional 
yang meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan 
sistem ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. 

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat 
menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menyusun 
pelbagai produk perundang-undangan tersebut. 
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CERITA BARU UNTUK
INDONESIA

“The Jokowi Effect”, begitulah media-media 
lokal maupun asing menamai angin segar 
yang kini berhembus di Indonesia. 

Mulai dari pasar modal Indonesia hingga 
pemilihan presiden telah merasakan betapa kencang 
“The Jokowi Effect” berhembus. Hanya dalam kurun 
waktu beberapa tahun saja, Jokowi telah mendaki 
tangga pemerintahan dari walikota Surakarta, 
gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden pada 
akhir tahun ini. Pendakian tangga yang dilakukan 
dengan cepat oleh Jokowi, memunculkan pelbagai 
pendapat mengenai kemampuan Jokowi dalam 
pemerintahan.

Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 
BPPM Equilibrium telah menjajak pendapat 114 
mahasiswa di Yogyakarta mengenai optimisme 
mereka akan keberhasilan pemerintahan Jokowi yang 
akan datang. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan, 
dengan 62 responden menyatakan keyakinan 
mereka akan keberhasilan Jokowi sebagai presiden. 
Sementara itu, hanya 18 responden yang pesimis dan 
24 lainnya  tidak tahu.

Diagram 1: Apakah anda percaya pemerintahan Jokowi-JK akan 
lebih baik dari pemerintahan SBY-Boediono?

Beberapa responden yang optimis beralasan 
bahwa Jokowi adalah orang baru di pemerintahan 
Indonesia, sehingga memiliki kualitas yang berbeda 
dibandingkan dengan elit-elit pemerintahan lama 
yang dianggap belum cukup berhasil. 

Sementara itu, keputusan Jokowi untuk 
meninggalkan jabatannya sebagai gubernur DKI 
Jakarta merupakan alasan utama bagi responden 

Grafik: Tita/EQ

Tim Penelitian dan Pengembangan
BPPM Equilibrium

yang menjawab tidak. Kekecewaan mereka dapat 
dimaklumi karena kepuasan warga DKI Jakarta 
yang cukup tinggi terhadap kinerja Jokowi selama 
menjabat sebagai gubernur. Hal ini sejalan dengan 
hasil survei Median pada awal tahun 2014 yang 
menyatakan bahwa 60.5% warga Jakarta puas 
terhadap kinerja Jokowi dan hanya 25.6% yang tidak 
puas. 

Sementara itu, hasil survei Tim Litbang BPPM 
Equilibrium pada responden yang sama menemukan 
bahwa korupsi adalah masalah yang paling 
memerlukan perhatian pemerintahan yang baru. 
44% responden menyatakan keprihatinan mereka 
terhadap korupsi dibandingkandengan birokrasi dan 
kesenjangan ekonomi di urutan kedua dan ketiga 
dengan 20% dan 19%.

Diagram 2: Permasalahan apa yang menurut Anda memerlukan 
perhatian khusus?

Grafik: Tita/EQ

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa 
di Yogyakarta menganggap korupsi sebagai masalah 
terbesar yang diwariskan oleh pemerintahan 
sebelumnya. Hal tersebut tidak mengherankan 
mengingat banyak politisi dari partai yang kini 
berkuasa terjerat kasus korupsi, sepertiAnas 
Urbaningrum, Nazaruddin, dan Angelina Sondakh.

Dari 114 responden yang sama, Tim Litbang 
BPPM Equilibrium juga menemukan bahwa 33% 
berpendapat bahwa sektor ekonomi akan mengalami 
peningkatan paling pesat di bawah kepemimpinan 
Jokowi. Angka tersebut berbanding dengan 20% 
masing-masing untuk sektor kesehatan dan 
pendidikan, serta sektor infrastruktur.
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Diagram 3: Menurut Anda, sektor apa yang akan mengalami 
peningkatan paling tinggi?

Grafik: Tita/EQ

Hal ini cukup mengejutkan, sebab Jokowi hanya 
memiliki track record yang sedikit dalam memajukan 
sektor ekonomi secara riil dalam pengalaman 
sebelumnya di Surakarta dan Jakarta. Sebaliknya, 
Jokowi memiliki pengalaman yang substantif di 
bidang kesehatan dan pendidikan serta bidang 
infrastruktur dengan pelbagai programnya sebelum 
ini, baik di Jakarta maupun di Surakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Versus 
Jokowi 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun pemerintahan 
SBY, Indonesia mengalami banyak peningkatan 
di berbagai sektor. Namun, pelbagai indikator 
menunjukkan pencapaian positif ataupun negatif 
di bidang tertentu. Pada tahun 2004-2013, Produk 
Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 
mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yakni 
totalnya 67,2%, dengan rata-rata tumbuh 6,7% per 
tahun. 

Pertumbuhan ini hampir merata di setiap 
provinsi. Inflasi pada sepuluh tahun terakhir rata-rata 
mencapai 7,1% per tahun tergolong dalam inflasi 
ringan (di bawah 10% per tahun), harga-harga tidak 
naik terlalu tinggi..

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau 
Human Development Index (HDI) pada tahun 
2004 sampai 2013 mengalami pertumbuhan, yakni 

dari 68,7 menjadi 73,81.  Kenaikan rata-ratanya 
adalah 0,57 per tahun, angka yang cukup baik bagi 
Indonesia. Peringkat Indonesia di dunia dalam 
indeks ini juga naik dan masuk kategori negara 
pembangunan menengah. IPM meningkat di semua 
provinsi secara menyeluruh. Hal ini dapat dijelaskan 
dari pertumbuhan PDB yang tinggi di semua provinsi.

Tingkat pengangguran pada periode 2004 
sampai 2013 juga membaik, yakni dari 9,86% turun 
menjadi 6,25%, artinya penyerapan tenaga kerja 
kian meningkat. Tingkat pengangguran menurun 
secara bertahap seiring dengan bergesernya sektor 
agrikultur ke sektor industri yang lebih banyak 
menyerap tenaga kerja.

Di samping peningkatan-peningkatan di 
beberapa sektor tersebut, ada yang menunjukkan 
penurunan kualitas. Contohnya adalah Indeks 
Gini, pada tahun 2005 hingga 2013 Indeks Gini 
mengalami kenaikan dari 0,363 menjadi 0,413. 
Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi 
semakin melebar. Parahnya, hampir semua provinsi 
di Indonesia mengalami pelebaran kesenjangan 
ekonomi.

Di sisi lain, Indeks Kebebasan Pers Indonesia 
juga memburuk pada periode yang sama. Indeks 
ini naik dari 34,25 di tahun 2004 menjadi 41,05 di 
tahun 2013. Ini menunjukkan ketidakbebasan pers 
di Indonesia semakin tinggi. Indeks Kebebasan 
Pers memburuk terutama setelah tahun 2010 yang 
mungkin disebabkan oleh diberlakukannya Undang-
undang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE) 
Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.

Sepak terjang pemerintahan SBY selama dua 
periode bisa menjadi pedang bermata dua bagi 
pemerintahan Jokowi-JK; bisa menjadi batu loncatan 
maupun bumerang. Satu hal yang pasti adalah 
dukungan penuh mayoritas mahasiswa Yogyakarta 
terhadap presiden terpilih, Jokowi. 

Apakah Jokowi-JK mampu mewujudkan semua 
harapan kita? Tanggung jawab besar bukan hanya di 
pundak mereka, namun ada di pundak kita semua.

Data dari BPS, dinyatakan dalam puluhan, sementara beberapa sumber 
lain menyatakannya antara 0 sampai dengan 1 (seperseratusnya)

1

Kunjungi Kami
http://wartaeq.com

1
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Sampul majalah Time yang diterbitkan pada 
tanggal 27 Oktober 2014, memuat foto presiden 
baru Republik Indonesia, Joko Widodo atau 

yang kerap dikenal sebagai Jokowi. Pada headline-
nya tertulis “The New Face of Indonesian Democracy” 
dan tagline-nya tercetak “A New Hope”. 

Pergantian kepemimpinan era SBY-Boediono ke 
era Jokowi-JK dianggap sebagian besar masyarakat 
Indonesia sebagai lahirnya harapan baru bagi 
Indonesia. 

Hal yang sering disoroti dari pemimpin baru 
kita ini adalah sosoknya yang sederhana dan gaya 
kepemimpinannya yang merakyat. Akan tetapi 
yang perlu kita ingat, sosok dan karakter pemimpin 
memanglah penting, namun itu belum cukup untuk 
menentukan kesuksesan pemerintahannya untuk lima 
tahun ke depan. Pemimpin itu harus memiliki visi dan 
misi yang mampu menjawab tantangan yang sedang 
dihadapi bangsa ini, sekaligus  harus realistis. 

Salah satu tantangan utama bangsa kita 
adalah kondisi perekonomian yang masih lemah. 
Pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang berkisar 
antara 5,7% belum disertai dengan pembangunan 
dan pemerataan ekonomi yang baik. 

Buktinya, tingkat ketimpangan justru meningkat, 
dari Gini Index yang awalnya di bawah 0.4 menjadi 
0.41. Nilai tukar rupiah yang kian melemah dan 
inflasi yang kian melambung pun menjadi salah 
satu tantangan ekonomi yang mengancam stabilitas 
perekonomian Indonesia. 

Di sisi lain, tanpa data statistik pun kita bisa 
melihat permasalahan-permasalahan ekonomi di 
sekitar kita yang masih perlu dibenahi, misalnya 
kerusakan lingkungan hidup karena eksploitasi 
sumber daya alam, ketergantungan terhadap modal 
asing, daya saing yang rendah dan masih banyak lagi. 

Untuk menjawab tantangan-tanganan ini, 
pemerintahan baru Jokowi-JK menggalakkan 
sembilan agenda prioritas yang empat di antaranya 
diarahkan ke bidang ekonomi, yaitu:  membangun 
Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan 
produktivitas dan daya saing di pasar internasional, 
serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis. 

Agenda prioritas itu juga ditopang oleh enam 
belas program aksi di sektor agribisnis kerakyatan, 
energi, pertambangan, pertanian, keuangan, 
infrastruktur, maritim, kehutanan, pariwisata dan 
industri yang keseluruhan esensinya adalah untuk 
membangun Indonesia yang berdikari dalam bidang 
ekonomi. 

Secara keseluruhan, program aksi yang disusun 
oleh pemerintahan Jokowi-JK ini memanglah 
komprehensif.  Perancangannya berlandaskan analisis 
terhadap akar dari permasalahan-permasalahan 
yang perlu ditangani, misalnya, mereka menarget 
pembangunan sumber daya manusia, kedaulatan 
energi dan kedaulatan pangan sebagai langkah 
strategis utama. 

EKONOMI

HARAPAN BARU
PEREKONOMIAN
INDONESIA?
Nurul Wakhidah - Mahasiswi Ilmu Ekonomi FEB UGM 

“Mengingat kemampuan fiskal kita yang masih lemah, 
Indonesia perlu meningkatkan penerimaan APBN atau menekan 
pengeluaran di bidang lain untuk bisa merealissasikan semua 
program itu. Bagaimana strategi pemerintahan Jokowi-JK 
untuk mengatasinya?”
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Bukan karena permasalahan lain kurang penting, 
namun karena tiga hal inilah yang mampu membantu 
mengatasi permasalahan-permasalahan lain yang 
lebih luas. Meskipun demikian, realistiskah enam 
belas program aksi yang mereka canangkan itu?

Dalam ilmu ekonomi, kita belajar bahwa kita 
perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu untuk 
mencapai suatu tujuan. Tidak terkecuali dalam hal 
ini. Misalnya, seberapa besar jumlah dana yang 
perlu dianggarkan setiap tahun untuk menjalankan 
program-program tersebut? 

Mengingat kemampuan fiskal kita yang masih 
lemah, Indonesia perlu meningkatkan penerimaan 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
(APBN) atau menekan pengeluaran di bidang lain 
untuk bisa merealissasikan semua program itu. 
Bagaimana strategi pemerintahan Jokowi-JK untuk 
mengatasinya? Hal inilah yang masih dalam area 
abu-abu.

Apabila pemerintah hendak meningkatkan 
penerimaan yang sumber utamanya adalah pajak, hal 
itu justru bisa menjadi tindakan yang kontraproduktif 
karena akan mengurangi insentif masyarakat untuk 
aktif dalam perekonomian, dengan mengurangi 
konsumsi atau investasi. 

Maka dari itu, solusi yang paling realistis adalah 
dengan menekan pengeluaran di bidang lain. 
Tentu, anggaran pendidikan tidak bisa dikurangi 
karena sudah menjadi amanah UUD 1945 untuk 
mengalokasikan minimal 20% untuk pendidikan 

EKONOMI

sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia. 

Pilihan yang paling realistis adalah dengan 
mengurangi subsidi BBM yang sudah terlalu 
membebani APBN.  Hal itu pun akan menimbulkan 
tantangan tersendiri karena membutuhkan proses 
yang bertahap, tidak bisa serta-merta dilakukan 
begitu saja. Tantangan-tantangan lain seperti ini yang 
ke depan harus bisa diselesaikan oleh pemerintahan 
Jokowi-JK untuk bisa merealisasikan visi-misinya itu.

Pada akhirnya, visi dan misi yang luar biasa 
pun hanya akan menjadi untaian kata di atas kertas 
apabila tidak ada implementasi. Untuk memastikan 
implementasi itu berjalan sesuai dengan rancana, 
selain anggaran, tentu saja diperlukan partisipasi aktif 
masyarakat untuk mendukung program-program itu 
dan juga melakukan pengawalan agar tidak terjadi 
penyimpangan. Sudah menjadi kewajiban kita, 
sebenarnya, sebagai kalangan yang melek informasi 
dan teknologi untuk melakukan pengawalan itu. 

Saya paham jika beberapa dari kita sudah 
apatis terhadap politik dan pemerintahan Indonesia. 
Akan tetapi saya rasa, berpartisipasi dengan cara 
memberikan perhatian dan sedikit pengawasan 
tidak akan ada ruginya. Hanya dengan begitulah 
pemerintahan yang baru ini bisa benar-benar menjadi 
harapan baru, bukan sekadar harapan palsu. 

Selain itu, seperti kata Plato, those who are too 
smart to engage in politics are punished by being 
governed by those who are dumber. Kita tidak ingin 
diperintah oleh orang bodoh apalagi dibodohi oleh 
politik, kan?

Foto: Ridwan/EQ
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BERPIKIR REALISTIS DAN 
IDEALIS UNTUK BANGSA 
DAN PEMIMPIN BARU
Ardhi Hiang Sawak, S.E - Ketua BEM FEB UGM tahun 2012

Pemilu sudah lewat, pesta demokrasi sudah kita 
rayakan bersama. Kini saatnya kita menyambut 
pemimpin baru yang kan membawa bangsa ini. 

Semua harapan dua ratus juta jiwa penduduk 
negeri bergantung pada pemimpin baru bangsa 
Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Entah 
apa dan bagaimana masa depan bangsa ini, tetapi 
tetaplah kita patut bersyukur karena sekali lagi 
pemimpin dipilih langsung oleh rakyat dan untuk 
rakyat. 

 Mari lepaskan segala ego politis yang ada 
dalam pikiran untuk memastikan bahwa kita tidak 
berat sebelah. Sekarang mari kita melangkahkan 
kaki ke hadapan pintu “Berpikir Realistis”, sebelum 
selanjutnya penulis serahkan kunci pintu “Berpikir 
Idealis” pada  pembaca sekalian. 

Kaki kita sebentar lagi akan masuk ke dalam 
ruangan “Berpikir Realistis”, tempat persepsi dan 
imajinasi akan memikirkan baik dan buruk dari segala 
yang akan kita dapatkan.  

Di dalamnya, Anda boleh bertanya kelak yang 
akan Anda dapatkan setelah terpilihnya presiden 
baru bangsa ini. Kekayaan, kekuasaan atau hanya 
sekedar kesenangan. Akan tetapi orang bijak selalu 
berkata, jangan dulu meminta yang dapat negara 
berikan kepadamu, tetapi pikirkan dulu yang bisa 
Anda berikan kepada negara. Dari sini kita kembali 
melangkah lebih jauh di dalam koridor yang 
membawa Anda lebih dalam dari pintu “Berpikir 
Realistis”. 

Anda akan bertanya pada setiap langkah Anda, 
apa yang dapat Anda berikan bagi bangsa dan 
negara setelah terpilihnya pemimpin baru Anda. 
Gampang!  Jawabannya sangat sederhana. Saya yakin 
yang sedang membaca tulisan ini adalah anak muda 
yang masih sangat muda, segar dan selalu ingin yang 
terbaik. Namun jika usia Anda tidak muda, saya tetap 
yakin semangat dan keyakinan Anda masih sangat 
muda. 

Anak muda tidak perlu repot berpikir untuk 
berkontribusi pada pemerintahan baru kelak. Cukup 
tonton televisi di rumah atau kos Anda, pindahkan 
kanal televisi Anda yang sebelumnya serial drama 
ke saluran berita walau hanya satu segmen acara. 
Pastikan Anda memperhatikan dengan baik berita 
terbaru yang ada pada negeri Anda dan apa yang 
pemimpin Anda kelak lakukan. 

Pahami dan sebarkan berita tersebut, pastikan 
lagi teman Anda juga tahu berita tersebut. Lebih baik 
lagi jika Anda kritisi berita tersebut dan aspirasikan 
pemikiran Anda. Tidak perlu dengan tulisan di koran 
atau jurnal, cukup jentikan jari Anda ke layar telepon 
genggam, sebarkan lewat media sosial. Mudah?  Ya, 
sangat mudah!

Revolusi Mental? Segeralah revolusi mental 
Anda saat ini juga. Jika Anda pengagum frasa ini 
saat pemilu lalu, buktikan sekarang. Walau Anda 
bukan pengagum frasa ini pun, Anda wajib untuk 
melakukannya. 

PEMUDA DAN REVOLUSI MENTAL

“Anda boleh 
bertanya kelak 

yang akan Anda 
dapatkan setelah 

terpilihnya presiden 
baru bangsa 

ini. Kekayaan, 
kekuasaan atau 

hanya sekedar 
kesenangan.”
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Konsep dasar yang penulis pahami oleh 
pemimpin baru kita kelak mengenai “Revolusi 
Mental” adalah segala perbuatan kita yang didasari 
oleh niat baik dan dengan cara yang baik, kelak 
menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi, apa salahnya 
jika kita semua mulai mengawali niat baik untuk 
merevolusi mental kita?

Caranya adalah dengan merenung sejenak, 
katakan pada diri Anda bahwa, “Saya adalah orang 
baik, saya akan berpacu dengan waktu untuk menjadi 
lebih baik, untuk menjadi yang terbaik!”. Jika semua 
orang di negeri ini melakukan hal yang sama dengan 
yang Anda lakukan barusan, cahaya pengharapan 
akan menyinari negeri dan akan membantu 
pemimpin bangsa Anda kelak menahkodai bahtera 
pemerintahan dengan selamat.

Anda telah mendekati akhir dari koridor 
“Berpikir Realistis”. Demikian realistis dan mudah hal 
tersebut untuk kita jalankan. Biaya sangat rendah, 
untung juga sangat banyak. Walau tidak kita rasakan 
saat ini, tetapi ini adalah investasi yang telah Anda 
lakukan. Jadi anak muda, jangan repot-repot.

Anda sekarang berhadapan dengan pintu 
“Berpikir Idealis” dan akan segera masuk ke 
dalamnya. Mahasiswa haruslah ideal, termasuk 
cara berpikir. Punya satu fundamental dan tidak 
tergoyahkan. 

Sesuatu yang Anda anggap benar, pastikan 
Anda berjuang untuk hal tersebut dapat tercipta 
dan terawat. Jika salah, pastikan Anda adalah 

agen yang dapat menjadikan hal tersebut dapat 
dibumihanguskan dari negeri ini. 

Jika sebelumnya Anda sudah saya ajak 
untuk berpikir realistis, saatnya Anda juga harus 
memantapkan diri Anda pada suatu hal yang benar. 
Bukan hal yang benar karena dibenarkan oleh 
keadaan dan kebiasaan, tetapi hal tersebut memang 
benar karena memang sudah selayaknya benar, tidak 
peduli keadaan atau kebiasaan yang ada. Pastikan 
pikiran ideal ini masuk ke otak Anda sebelum 
menambahkan idealisme lain ke dalam benak. 

Maka, jika kelak Anda temukan ada sesuatu 
yang salah pada pemerintahan baru, suarakan! 
Jangan sampai Anda diam saja dan menjadi 
penonton manis melihat negeri ini perlahan hancur 
karena hal tidak baik mengalahkan hal baik. Sebagai 
mahasiswa, jangan biasakan diri Anda untuk 
menggunakan nota palsu dalam acara mahasiswa, 
sebagai sarana belajar “Berpikir Idealis”.

Anda sudah belajar di dalam koridor “Berpikir 
Realistis” dan juga setelah koridor tersebut Anda 
berhadapan dengan ruangan “Berpikir Idealis”. 
Jadi tetaplah menjadi seorang yang mampu 
berpikir berdasarkan realita yang ada dengan tetap 
memegang teguh fundamental diri. 

Tantangan yang ada di depan bangsa Anda 
dan Anda sendiri kelak akan membuat bahtera 
berguncang, keteguhan layar dan kemampuan 
Anda mengemudi di tengah gelombang akan 
menyelamatkan. Salam Anak Muda!

Foto: Ridwan/EQ

PEMUDA DAN REVOLUSI MENTAL
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GALERI

Istirahat
Salah satu kapal milik nelayan di Pantai Baron tengah diistirahatkan untuk 
digunakan kembali malam harinya saat penangkapan ikan.

Lokasi  : Pantai Baron, Yogyakarta
Fotografer : Fathia/ EQ
Gear  : Nikon D300S, f 1/8, 1/250 sec, ISO 320
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Apa Pendapat Mahasiswa Asing Mengenai 
Indonesia Baru di Tangan Jokowi-JK?

KATA MEREKA

Wawancara Oleh Tim Redaksi BPPM Equilibrium

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I actually didn’t know that he was the former governor of Jakarta and the former mayor 
of Solo, but I know that he graduated from The Faculty of Forestry in UGM. I think it’s 
good to have the leader who is liked by the people.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
Indonesia needs to improve the infrastructure, like the road is very bad here. And also 
the public transportation is also not good. One more thing, Mr. Joko Widodo has to do 
something with the gasoline subsidy.

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I really don’t know much about him. But I know that people here like him.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
I think the infrastructure is needed to be improved too. Because for example about the 

bus. Bus here could have a very late arrival time. In Sweden, the bus comes very on 
time. It could be late a little bit but it would show up in few minutes.

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I heard about Jokowi in the first day of mine in Indonesia. He is a very good and In-
donesian people like him. I’m so glad to know about new president. Everybody is very 
glad talking about new president.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
The biggest problem here is the poor capability. Indonesian needs to improve the skill 
to develop the resource so the economic growth can improve too.

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I don’t really know what to say because I don’t know him. But I’ve heard that the 

people like him.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
The corruption needs to be reduced. If you go to the police and you pay them so they 

just say ‘okay, okay’. And I think it’s corruption because in Germany we don’t do this.

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I don’t think title is necessary, in France neither. People will not care about the presi-
dent’s bachelor degree, master, or doctoral. The most important thing is he knows what 
the people want.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
The law against the corruption needs to be strengthened. The government needs to 
protect the people with the help of the police.”

What do you think about the new president of Indonesia, Joko Widodo?
I think Indonesians are like Australian. We like Jokowi more than Prabowo. Jokowi won 

a lot of electoral votes from the people in Australia.

What do you expect to be improved the most from Indonesia’s new government?
Open dialogue is important to discuss international issues.

EMMA ROBERTS, Australia

QUENTIN-DAVID NICOT, France

MAJA KUHL, Germany

ALCIDES SANTOS, Portugal

SOFIA LJUNGHOLM, Swedia

JOHAN ALFREDSSON, Swedia
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Sistem kesehatan di Indonesia sedang mengalami 
perubahan besar. Hal tersebut ditandai dengan 
mulai diterapkannya Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) pada tahun 2014. Dalam UU No. 40 
tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa SJSN 
pada dasarnya merupakan program negara yang 
bertujuan memberi kepastian perlindungan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Beberapa perbedaan yang terjadi di Indonesia 
dengan adanya SJSN, seharusnya sistem pembayaran 
akan menitikberatkan pada penjaminan biaya 
kesehatan bagi rakyat miskin dengan meningkatkan 
partisipasi pembiayaan dari masyarakat (public 
financing). 

SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS meliputi BPJS 
Kesehatan yang menyelanggarakan jaminan 
kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan yang 
menyelenggarakan jaminan kecelakaan, jaminan 
hari tua, jaminan pensiun serta jaminan kematian.
SJSN yang baru dimulai diimplementasikan ini 
diharapkan akan mampu mencapai Universal Health 
Coverage (UHC)--jaminan sosial bagi seluruh rakyat- 
pada tahun 2019 sehingga saat ini terus dilakukan 
pelbagai perbaikan pada pelaksanaannya. 

Kriteria ketercapaian UHC ini meliputi jumlah 
penduduk dan pelayanan kesehatan yang tercakup 
serta proporsi biaya pelayanan kesehatan yang 

ditanggung sehingga diharapkan tercipta keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. 
Sayangnya, ketercapaian keadilan sosial yang dicita-
citakan dalam pelaksanaan SJSN ini memiliki pelbagai 
hambatan. 

Pelbagai permasalahan pelayanan kesehatan 
di Indonesia yang masih belum terselesaikan 
menjadi penghalang. Perbedaan komponen pemberi 
pelayanan dan sumber daya pengelola kesehatan 
yang tidak merata di pelbagai daerah di Indonesia 
merupakan dua faktor terbesar yang berpotensi 
meningkatkan ketimpangan. 

Data persebaran tenaga kesehatan masih jauh 
dari kemerataan. Selain itu fasilitas kesehatan antara 
satu rumah sakit yang berada di kota kota besar di 
pulau Jawa jauh berbeda dengan yang ada di daerah 
pedalaman Kalimantan. 

Anggaran Kementrian Kesehatan sebagai tempat 
penampungan dana utama terlihat tidak bertujuan 
untuk melakukan investasi sarana pelayanan 
kesehatan secara sistematis di daerah. SJSN yang 
diharapkan mampu menciptakan keadilan justru di 
sisi lain dapat memperbesar ketimpangan kesehatan 
di pelbagai daerah apabila problematika tersebut 
tidak segera diselesaikan. 

Selain itu, pada perkembangan implementasi 
SJSN terjadi kondisi adverse selection, yaitu peserta 

SJSN YANG MASIH
BAU KENCUR INI MAU 
DIBAWA KE MANA?
Ruli Aulia - Mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM 

KESEHATAN

“Data persebaran tenaga 
kesehatan masih jauh dari 
kemerataan. Selain itu fasilitas 
kesehatan antara satu rumah 
sakit yang berada di kota 
kota besar di pulau Jawa jauh 
berbeda dengan yang ada di 
daerah pedalaman Kalimantan.” 
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non-Penerima Bantuan Iur (PBI) adalah didominasi 
populasi yang sakit atau memiliki risiko untuk 
sakit. Peserta PBI yang ikut dalah kelompok miskin. 
Beberapa daerah dimana dana non-PBI yang masuk 
masih sangat kecil penggunaannya banyak, misalnya 
yang terjadi di Aceh. 

Sistem pembayaran INA-CBG yang tidak 
memiliki batas atas memperparah kondisi ini. 
Semakin banyak yang bisa diklaim, semakin banyak 
dana SJSN yang bisa didapat oleh rumah sakit atau 
pelayanan kesehatan selain rumah sakit.  

SJSN yang baru saja dimulai dan masih 
menyisakan ketidaksempurnaan dalam pelbagai 
hal ini tampaknya akan mengalami tantangan baru 
dalam pemerintahan baru Indonesia 2014. 

Presiden terpilih, Jokowi-JK merumuskan Nawa 
Cita, Sembilan program yang akan dilaksanakan pada 
masa pemerintahannya kelak. Poin kelima Nawa Cita 
merupakan Program Jokowi-JK untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Salah satu cara yang 
ditempuh adalah melalui program Kartu Indonesia 
Sehat (KIS). 

Program KIS terlihat begitu menarik karena 
akan menggratiskan seluruh masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, jika 
dilihat secara seksama, belum ada perencanaan yang 
matang serta sinkronisasi yang jelas dengan program 

Foto: Adit/EQ

SJSN yang sedang berjalan. Selain itu, tidak jelas apa 
perbedaannya dengan SJSN.

Bercermin dari implementasi Kartu Jakarta 
Sehat (KJS) saat Jokowi menjabat Gubernur DKI 
Jakarta yang memiliki pelbagai kekurangan serta 
dianggap belum matang secara manajerial untuk 
diimplementasikan, maka perlu dilakukan evaluasi 
terhadap KIS yang tertuang dalam Nawa Cita Jokowi-
JK. 

Pada saat pelaksanaan KJS, beberapa rumah 
sakit mengundurkan diri dari pelaksanaan KJS 
karena menimbulkan defisit manajemen keuangan.  
Bagaimana dengan KIS yang diwacanakan akan 
diimplementasikan di seluruh rumah sakit di pelbagai 
pelosok di Indonesia? Sementara itu, di sisi lain 
pelaksanaan SJSN yang sendiri masih perlu dibenahi.

 KIS ini adalah sekadar nama baru untuk sensasi 
ataukah perbaikan nyata di pelbagai hal masih 
merupakan pertanyaan besar?  

Inilah tugas kita untuk mengawal KIS 
supaya tidak menambah karut-marut SJSN yang 
diamanatkan Undang-Undang sehingga dapat 
bersinergi dan menyempurnakan pelaksanaan SJSN 
yang masih jauh dari kesempurnaan.

KESEHATAN
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SOSIAL

“Kenapa sih banyak orang Indonesia tidak 
bisa pakai toilet? Toilet selalu jadi kotor 
setelah kalian pakai.” 

Pertanyaan sekaligus pernyataan pedas 
tersebut datang dari seorang cleaning service yang 
saya temui di Abu Dhabi International Airport pada 
akhir tahun 2013 lalu. Ia menunjukkan rasa kesalnya 
karena harus membershikan lantai toilet yang 
basah setiap kali (kebanyakan) orang Indonesia 
menggunakan toilet bandara tersebut. 

Kebetulan saat di bandara, saya bertemu 
rombongan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
akan kembali ke tanah air setelah beberapa tahun 
bekerja di Uni Emirat Arab. Saat saya masuk toilet, 
Mbak cleaning service itu pun langsung meminta 
saya menggunakan toilet dengan benar. Tentu 
dalam bahasa Inggris dan dengan nada yang tidak 
bersahabat. 

Seorang TKI berumur paruh baya menghampiri 
saya dan menceritakan hal yang sama. Ia tidak 
berani menggunakan toilet karena merasa dimarahi 

oleh petugas cleaning service. Ia rupanya tidak 
paham apa penyebab Mbak cleaning service 
marah-marah. Akhirnya, saya berusaha menjelaskan 
sekaligus menunjukkan cara menggunakan toilet 
agar tetap kering.

Kejadian tersebut mengajarkan saya soal 
pentingnya dua hal: komunikasi dan kompetensi. 
Dua hal inilah yang wajib dimiliki oleh TKI yang akan 
bekerja di luar negeri. Jika TKI dapat berkomunikasi 
dengan baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa 
negara yang dituju, kemungkinan terjadinya konflik 
akan menurun. Jika TKI memiliki kompetensi yang 
baik, nilai mereka secara individu akan naik di mata 
atasan ataupun majikan. 

Dengan komunikasi dan kompetensi, TKI 
dapat bertahan dan bekerja lebih layak. Untuk 
mendukung hal tersebut, peran pemerintah pun 
sangat dibutuhkan. 

Angin Segar

Setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik 
pada 20 Oktober 2014, dalam lima tahun ke depan 

NAWA CITA DAN TKI
Nur’aini Yuanita Wakan - Founder @YouthFinanceID

Foto: aai.co.id
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SOSIAL

Indonesia akan berfokus pada sembilan agenda 
prioritas Jokowi-JK yang dikenal dengan sebutan 
Nawa Cita. Agenda pertama adalah menghadirkan 
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 
negara. 

Agenda prioritas pada Nawa Cita pertama 
tersebut salah satunya adalah melindungi hak dan 
keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, 
khususnya pekerja migran. Hal ini seharusnya akan 
menjadi angin segar bagi para TKI yang sedang 
berjuang mencari nafkah di negeri orang. 

Mengingat maraknya kasus kekerasan dan 
hukuman mati pada TKI di luar negeri, seperti 
kasus Satinah yang hampir terkena hukum 
pancung di Saudi Arabia pada April 
2014 lalu. 

Jokowi-JK dalam 
pemaparan visi-misinya 
berkomitmen untuk mengini-
siasi pembuatan peraturan 
dan langkah-langkah per-
lindungan bagi semua Pe-
kerja Rumah Tangga (PRT) 
yang bekerja di dalam 
maupun luar negeri. 

Selain itu, melaku-
kan langkah harmonisasi 
konvensi Internasional 1990 
tentang perlindungan hak-
hak buruh migran dan anggota 
keluarganya ke dalam seluruh 
kebijakan terkait migrasi tenaga 
kerja. 

Jokowi-JK juga akan melakukan re-
visi terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia 
dengan menekankan pada aspek perlindungan. 
Konsorsium asuransi TKI juga dialihkan menjadi 
bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan.

Perlu Perbaikan dari Akar

Ada sebuah peribahasa yang berelasi, “Berikan 
seseorang ikan, maka kau memberinya makan satu 
hari. Ajarkan seseorang cara menangkap ikan, maka 
kau memberinya makan seumur hidup.”

Melalui Nawa Cita, perkuatan perlindungan TKI 
merupakan langkah yang baik. Akan tetapi, negara 
juga perlu memikirkan  cara agar para TKI dapat 
melindungi dirinya sendiri. 

Data dari Organisasi Buruh Migran 

menyebutkan, ada tujuh masalah pokok terkait 
perbudakan modern yang dialami para buruh 
migran, yakni: perekrutan tidak sah, cost structure 
(mekanisme pembiayaan), penanganan kasus 
bantuan hukum, pendidikan dan peningkatan 
keterampilan, peran serta masyarakat, reintegrasi 
buruh migran purna (pemberdayaan ekonomi) dan 
pengawasan serta pendataan di daerah. Maka, 
perbaikan perlindungan perlu dilakukan dari akar 
yakni mulai dari pra penempatan. 

Pada saat pra penempatan, perlu dilakukan 
pelatihan dan pendidikan yang memadai. Negara 
perlu mengeluarkan standar kompetensi yang jelas 
dan sertifikasi kelulusan serta pengawasan dan 

kontrol yang tegas dan ketat, khususnya pada 
kasus TKI ilegal. Hal ini agar TKI indonesia 

tidak hanya menang dari segi 
kuantitas saja, tetapi juga menang 

secara kualitas. 

Data dari Kementrian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
menyebutkan jumlah TKI di 
luar negeri pada tahun 2013 
mencapai 512.168 orang 
dengan peningkatan 3,5% 
dari tahun sebelumnya. 
Mereka menjadi salah satu 
penyumbang devisa negara 
terbesar. Remitansi atau 

uang kiriman TKI dari luar 
negeri ke dalam negeri selama 

tahun 2013 mencapai USD 
7.395.017.768. 

Jangan sampai target untuk 
menaikkan cadangan devisa membuat 

negara mengabaikan kualitas TKI yang 
diberangkatkan ke luar negeri. Demi menambah 

cadangan devisa negara, semakin banyak TKI yang 
berangkat semakin baik. Itu tidak boleh. Perbaikan 
kualitas kini harus diutamakan. 

Hal ini menjadi salah satu tantangan besar 
bagi pemerintahan Jokowi-JK terutama untuk 
menghadapi Asean Economic Community (AEC) 
2015 yang sudah di depan mata. Kualitas TKI 
Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga 
seperti Malaysia dan Singapura. Sehingga perbaikan 
perlu dilakukan dengan cepat. 

Untuk langkah awal, Jokowi-JK telah berhasil 
membawa harapan baru bagi para TKI khsususnya 
pekerja migran. Nawa Cita diharapkan bukan 
menjadi senjata saat kampanye saja tetapi menjadi 
senjata bagi Indonesia untuk perbaikan yang jauh 
lebih baik. 

“Jika TKI memiliki 
kompetensi yang baik, nilai 

mereka secara individu 
akan naik di mata atasan 
ataupun majikan. Dengan 

komunikasi dan kompetensi, 
TKI dapat bertahan dan 

bekerja lebih layak. Untuk 
mendukung hal tersebut, 

peran pemerintah pun 
sangat dibutuhkan.”
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Indonesia tampaknya ingin mengembalikan jati dirinya 
sebagai penghuni Negara Maritim. Mengembalikan 
sejarah leluhur bangsa Indonesia masa lampau pada 

abad ke-13 (1350-1389 M), ketika Majapahit menjadi 
kekuatan maritim terbesar penguasa Nusantara. 
Kehebatan Majapahit pada waktu itu dengan cara 
memadukan keberhasilan komoditas unggulan di sektor 
agraris bersamaan dengan maritim. Kala itu, Majapahit 
menciptakan pelabuhan yang kosmopolitan sebagai 
penghubung serta menjamin ketersediaan bahan 
kebutuhan pokok masyarakat. 

Kondisi terkini sektor maritim Indonesia baru mulai 
menggeliat setelah sekian lama mengalami kemunduran. 
Namun, tetap saja masih lemah dibandingkan sektor 
lain karena strategi pengelolaan kelautan yang belum 
optimal. Hal ini dipengaruhi oleh dominansi pengelolaan 
sumber daya yang masih berada di daratan. 

Maka dari itu, optimalisasi pengelolaan dan 
pemanfaatan sektor kelautan perlu dilirik kembali untuk 
menopang kebutuhan hajat hidup masyarakat. Lebih-
lebih ada sebanyak 65% dari total 467 kabupaten/kota 
yang ada di Indonesia berada di pesisir. Sementara itu, 
populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 
juta orang dan lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP), disebutkan bahwa Indonesia memiliki 
sebanyak 17.480 pulau dan panjang garis pantai 
mencapai 95.181 km. Itulah yang menyebabkan 
Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. Garis 
pantai yang luas menyebabkan negeri ini dianugerahi 
sumber daya kelautan yang melimpah seperti pantai 
berpasir, laguna, estuaria, hutan mangrove, padang 
lamun, rumput laut, terumbu karang, perikanan dan 
cadangan energi migas. 

Luas terumbu karang Indonesia mencapai 50.875 
km  dikawasan coral triangle atau sekitar 18% dari total 
terumbu karang dunia. Terumbu karang Indonesia 
menjadi salah satu yang terkaya dalam keanekaragaman 
hayati di dunia, rumah bagi sekitar 590 spesies karang 
keras. Sebaran mangrove Indonesia menjadi yang terluas 
dan terbesar di dunia, dengan jumlah 20% dari tutupan 
mangrove yang ada di dunia (FAO, 2007). 

Menurut Spalding et al., 2010 diperkirakan luas 
mangrove di Indonesia sekitar 3.189.359 Ha, hampir 

mencapai 60% luas total mangrove Asia Tenggara. 
Di dalamnya terdapat 48 spesies mangrove yang 
membuatnya Indonesia menjadi pusat penting 
keanekaragaman hayati mangrove dunia. Ekosistem 
padang lamun Indonesia diperkirakan mencapai seluas 
30.000 km2 , jumlah itu mencakup 50%dari jumlah 
spesies padang lamun yang ada di dunia. Potensi 
perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan/tahun. 
Terdapat 70% dari 60 cekungan migas Indonesia berada 
di laut dengan cadangan minyak bumi mencapai 9,1 
milyar barel. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif 
C. Sutardjo, potensi ekonomi kelautan Indonesia bisa 
mencapai Rp.3.000 Trilyun per tahun. Hal ini juga 
didukung oleh pemaparan Direktur Jenderal Kelautan, 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman 
Saad, telah melansir estimasi nilai ekonomi kelautan 
diantaranya, perikanan (47 Miliar US$ per tahun), 
pariwisata bahari (29 Miliar US$ per tahun), energi 
terbarukan (80 Miliar US$ per tahun), biofarmasetika laut 
(330 Miliar US$ per tahun), transportasi laut (90 Milliar 
US$ per tahun), minyak bumi & gas offshore (68 Miliar 
US$), seabed mineral (256 Miliar US$/thn), industri dan 
jasa maritim (72 Miliar US$/thn), dan garam industri (28 
Miliar US$/thn). 

Modal besar tersebut yang diprediksikan mampu 
untuk membangun kejayaan maritim Indonesia di era 
global ini. Namun, banyak yang menyebutkan bahwa 
Indonesia diibaratkan “the sleeping giant of economy” 
atau raksasa ekonomi yang masih tidur di tengah pusat 
investasi mega ekonomi bahari. Hal ini akan terwujud 
apabila kebijakan ekonomi dititikberatkan pada 
pengelolaan sektor maritim. 

Sejalan dengan Nawa Cita yang diusung oleh Joko 
Widodo, Presiden RI 2014-2019 tampaknya kita sedikit 
optimis sektor maritim akan lebih tergarap optimal. 
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan bercita-cita 
mewujudkan kedaulatan maritim dengan komitmen 
pembangunan ekonomi maritim dan pembangunan 
infrastruktur serta konektivitas yang terintegrasi baik di 
lautan, udara maupun darat. 

Tantangan berat dalam pembangunan kelautan 
yaitu menjamin ketersediaan sumber daya kelautan 
yang terdiri dari sumber daya terbarukan dan sumber 
daya tidak terbarukan tetap sustainable. Problematika 
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yang dihadapi saat ini adalah degradasi ekosistem dan 
penurunan biodiversitas, perubahan iklim global, IUU-
Fishing, krisis perikanan, dan kemiskinan masyarakat 
pesisir. 

Degradasi alam telah menyebabkan Indonesia 
kehilangan sebagian besar ekosistem penting. 
Penyebab kerusakan eksositem dipicu oleh adanya 
pembangunan di kawasan pesisir, pembuangan limbah. 
Penyebab lainnya adalah sedimentasi, pertambangan, 
penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, perubahan 
iklim global, serta penambangan pasir pantai dan 
terumbu karang. 

Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2012 
mengungkapkan telah terjadi degradasi terumbu karang 
besar-besaran, hanya menyisakan 5,3% terumbu karang 
Indonesia yang tergolong sangat baik. Sementara 
27,18% digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam 
kondisi cukup, dan 30,45% dalam kondisi buruk. Begitu 
pula, ekosistem mangrove dan lamun rentan terhadap 
kerusakan alami maupun akibat aktivitas manusia.

Kerusakan ekosistem mangrove berefek domino 
terhadap ekosistem lamun dan terumbu karang. Perlu 
diketahui bahwa ekosistem mangrove berfungsi sebagai 
penyangga dan penentu kestabilan rantai makanan 
dalam perairan laut. Keberadaan mangrove berperan 
dalam membendung sedimentasi yang terbawa dari 
daratan sebelum masuk lautan.

Peningkatan sedimentasi mengakibatkan perairan 
keruh sehingga penetrasi cahaya turun drastis. Hal 
ini berdampak buruk pada proses fotosintesis untuk 
kelangsungan hidup lamun. Komunitas karang sangat 
terpengaruh akibat menurunnya penetrasi cahaya yaitu 
penyebab matinya karang dan penurunan pertumbuhan 
serta tingkat kalsifikasi. Kerusakan tiga ekosistem 
penting tersebut menyebabkan penurunan biodiversitas. 
Kelompok biota laut bentik kehilangan tempat untuk 
memijah, mengasuh, bertelur, dan berlindung. 

Akibat kerusakan ekosistem ternyata dampaknya 
sudah mulai dirasakan yaitu mulai adanya indikasi krisis 
perikanan. Hal ini diperparah dengan adanya perilaku 
eksploitasi, penangkapan ikan berlebihan (overfishing). 
Lebih parah lagi, perikanan Indonesia dihadapkan 
pada ancaman terus menerus dari penangkapan ikan 
ilegal, peralatan ilegal, dan nelayan asing dengan kapal 
penangkap ikan besar. 

Angka kegiatan ilegal, tak dilaporkan dan tak 
diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing-
IUU Fishing) diperkirakan mencapai 4.326 kapal baik 
lokal maupun asing, dengan potensi ikan Indonesia 
yang dicuri sebesar 26%. Praktek kegiatan illegal fishing 
ini memaksa Indonesia mengalami kerugian ekonomi 
sebesar Rp. 30 trilyun setahun. Dari sini dapat terlihat 
bahwa keamanan maritim untuk melindungi kekayaan 
sumber daya alam negara yang berada di laut masih 
lemah. 

Para nelayan kecil menjadi pihak yang paling 
dirugikan karena harus mengeluarkan biaya lebih 
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besar untuk BBM karena lokasi penangkapan ikan 
yang semakin menjauh dan hasil tangkapan ikan yang 
kalah saing dengan pemiliki kapal besar. Nelayan terus 
terhimpit oleh beban hidup. Ironis memang, ditengah 
potensi besar kelautan, justru kawasan pesisir menjadi 
kantong-kantong kemiskinan masyarakat. 

Data dari KKP menunjukkan bahwa terdapat 
sekitar 7,87 juta masyarakat miskin dan 2,2 juta jiwa 
penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah 
Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari 
total penduduk Indonesia yang berada dibawah garis 
kemiskinan di Indonesia.

Saatnya segala sumber daya kelautan Indonesia 
harus diamankan dan dikuasai secara berdaulat. 
Apalagi dengan diterbitkannya UU No.1 tahun 2014 
tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, menjadi angin segar bagi pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara lebih 
berkeadilan. Upaya ini mustahil diwujudkan kalau 
hanya dibebankan pada pemerintah semata. Mestinya 
perlu ada upaya penyadaran dan menggerakan seluruh 
elemen masyarakat yang berada dikawasan pesisir untuk 
melakukan pengelolaan sumber daya kelautan secara 
berkelanjutan. 

Pengelolaan harus secara mandiri dengan cara 
mengoptimalkan potensi lokal yang ada di masing-
masing kawasan pesisir. Maka, perlu pemetaan sumber 
daya lokal yang berada di pelbagai kawasan pesisir 
Indonesia, misalnya daerah produksi rumput laut, 
budidaya komoditas perikanan unggul, dan penerapan 
energi terbarukan. Di samping itu, juga perlu adanya 
pembangunan infrastruktur pengolahan produk hasil 
perikanan agar masyarakat tidak lagi menjual bahan 
mentah tetapi menjual produk olahan. 

Sejalan dengan itu, maka konsep blue 
economy perlu diimplementasikan secara konkret. 
Implementasinya pada pembangunan kelautan dan 
perikanan yang di dalamnya memuat pemanfaatan 
sumberdaya alam secara efisien, tanpa limbah, namun 
dapat melipatgandakan manfaat ekonomi, membuka 
lapangan kerja lebih luas, meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan sekaligus melindungi lingkungan dari 
kerusakan. 

Integrasi antara pemanfaatan sumber daya 
kelautan menjadi produk bernilai ekonomi tetapi 
mengedepankan kesehatan ekosistem menjadi pilihan 
yang tepat untuk sekaligus mengatasi permasalahan 
lingkungan. Hal ini perlu didukung juga oleh penguatan 
sumber daya manusia yang mumpuni dengan inovasi 
dan kreativitas. Tanpa adanya inovasi dan kreativitas 
maka produk tidak akan memiliki daya saing. 

Sekarang, tantangan itu telah dilimpahkan pada 
kita semua sebagai anak bangsa. Mampukah kita 
menghidupkan kembali semboyan “Jalasveva Jayamahe”, 
di laut kita jaya? 
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Edgar & Ellen adalah salah satu novel sekuel ka-
rangan Charles Ogden, ia membuat novel Edgar 
and Ellen dengan berbagai seri antara lain Under 

Town, Rare Beasts, Pet’s Revenge and Hot Air. Tourist 
Trap adalah salah satunya, seri ini merupakan novel 
Edgar and Ellen seri ke-2

Novel ini menceritakan kisah dua anak kembar 
bernama Edgar dan Ellen yang tinggal di tempat ku-
muh di antara pemakaman dan tempat pembuangan 
sampah di kota Nod’s Limb. Alasan mereka tinggal 
di tempat seperti itu karena mereka menganggap 
sampah adalah harta karun bagi mereka.

     Pada suatu ketika, seperti biasa mereka men-
gais-ngais tempat pembuangan sampah tersebut 
untuk mencari beberapa barang yang sudah tidak 
terpakai. Pada saat itu pula, mereka melihat walikota 
dan anaknya memikirkan rencana untuk mengubah 
istana mereka (tempat pembuangan sampah dan pe-
makaman) menjadi objek wisata untuk menarik para 
wisatawan agar berkunjung ke Nod’s Limb. 

     Seketika itu pula, Edgar dan Ellen tidak 
terima karena rumah meraka akan tergusur dan 
dirombak menjadi tempat wisata. Edgar dan Ellen 

berpikir cepat, mereka pun membuat rencana untuk 
menggagalkan rencana walikota untuk menggusur 
rumah mereka. Kejailan mereka pun dimulai kembali. 

     Sikap mereka bukan hanya membuat gusar 
sang walikota, tetapi mereka juga membuat resah 
warga kota Nod’s Limb beserta para wisatawan yang 
datang. Mereka menjadikan Stephanie (putri wa-
likota) sebagai sasaran utama kejailan mereka, hingga 
Stephanie pun kesal dengan semua ulah yang Edgar 
dan Ellen perbuat.

 Novel ini menarik untuk dibaca. Alurnya 
susah ditebak dan acap kali membuat jantung kita 
berdebar kencang. Ceritanya pun seru dan menghi-
bur. Novel ini mengajak pembaca untuk berimajinasi 
dalam sekuel terkenal ini.

      Tourist Trap cocok untuk semua kalangan, 
terutama untuk mereka yang gemar cerita seputar 
petualangan dan persaudaraan. Segera siapkan 
minuman favorit dan playlist terbaqik untuk men-
emani Anda membaca kisah Edgar dan Ellen ini.

 Selamat membaca! 

Edgar & Ellen Si 
kembar Nakal 
“Tourist Trap”

RESENSI

Judul Buku : Edgar & Ellen Si kembar Nakal “Tourist Trap”
Pengarang  : Charles Ogden
Penerbit  : Matahari
Tebal Buku : 208 halaman
Harga  : Rp 28.000,00
Peresensi : Zane Baity
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Kabut
Siluet Borobudur tampak dari Puncak di Punthuk Setumbu, misterius 
diselimuti kabut.
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