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Secara umum kinerja Menteri-Menteri bidang ekonomi pada kabinet SBY I cukup baik. 
Kalaupun ada masalah dan set-back selama ini, itu lebih banyak disebabkan oleh faktor 
yang datangnya dari luar, seperti melonjaknya harga minyak bumi dan krisis perbankan 
yang pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun lalu. Harga minyak sempat mencapai 
titik tertinggi dengan US$ 147/barrel pada tanggal 11 Juni 2008, untuk kemudian 
berbalik terjun. Pertumbuhan banyak negara, termasuk negara-negara maju, pertumbuhan 
ekonominya menurun tajam. Tetapi perekonomian Indonesia dapat melalui badai-badai 
ini dengan cukup baik. Pertumbuhan nyata ekonomi Indonesia tahun 2006 adalah 5,50 %, 
tahun 2007 naik menjadi 6,28 %, tahun 2008 sedikit menurun menjadi 6,06 % dan 
triwulan pertama tahun 2009 adalah 1,06 %. Dilihat dari kinerja per departemen, tentunya 
ada bidang yang lebih berhasil dan ada yang kurang berhasil.  

Setelah berminggu-minggu melewati hari-hari yang menegangkan, akhirnya telurnya 
pecah sudah. Apa yang akan terjadi ke depan sangatlah tergantung pada siapa yang 
terpilih sebagai Menteri di bidangnya masing-masing. Dari 15 Menteri bidang ekonomi 
hanya 4 Menteri yang professional, artinya sudah puluhan tahun bergelut di bidangnya. 
Ada dua yang bisa dikategorikan semi professional, dan selebihnya tahu-tahu sedikit alias 
awam dan masih harus banyak belajar.  

Kinerja dari Menteri ekonomi baru, tentunya sulit untuk diprediksi. Jadi paling tidak 
tahun pertama tidak banyak yang bisa diharapkan. Di bidang ekonomi sebagian dari 
Menteri yang lama masih dipertahankan, kepada mereka kita bisa ucapkan "lanjutkan", 
meskipun tentunya dengan beberapa catatan.  

Kesimpulannya adalah bahwa dengan pemilihan Menteri-Menteri bidang perekonomian 
ini, Indonesia dapat melewati krisis keuangan yang terakhir dengan baik dan cepat. 
Artinya masa depan ekonomi Indonesia akan berkembang dengan relatif stabil untuk 
beberapa tahun ke depan. Dengan catatan tidak diganggu oleh krisis-krisis yang 
datangnya dari luar. Meskipun demikian hambatan lain masih bisa datang dari bencana 
alam seperti kekeringan, pemanasan global dan gempa bumi yang menelan banyak 
korban harta dan nyawa.  

Dengan asumsi bahwa Menteri-Menteri yang lama telah mengerahkan semua 
kemampuannya selama masa jabatan yang pertama, diperkirakan akan tidak ada visi-misi 
yang baru, sementara dari Menteri-Menteri yang baru kita masih belum tahu apa 
keahliannya dan visi-misinya.  

Tantangan  

Secara khusus ada masalah-masalah yang harus diselesaikan Presiden dan Wakil 
Presiden. Pertama, kemiskinan dan distribusi pendapatan. Karena agaknya tidak ada satu 
Departemen yang ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah ini, pemerintah 



lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena tidak ada Departemen yang 
secara khusus ditugaskan, maka tidak ada yang merasa tanggung jawab. Padahal ini 
adalah masalah besar. Februari 2005 tercatat 35,1 juta (15,97 %) penduduk yang 
tergolong miskin. Maret tahun berikutnya angka ini naik menjadi 39,3 juta (17,75 %) dan 
Maret 2009 angkanya turun menjadi 32,53 juta (14,15 %). Penurunannya relatif kecil dan 
jumlah penduduk miskin masih sangat besar, lebih besar dari penduduk Malaysia yang 
sekitar 27 juta jiwa.  

Kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketiga, iklim 
usaha yang baik dan kondusif yang belum berhasil dicapai. Ini menyangkut berbagai 
bidang yang luas, dari ekonomi, sosial dan Hankam. Insentif fiskal saja tidaklah 
mencukupi, bahkan tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah memerangi korupsi 
dan memangkas pungutan-pungutan liar, pemerasan di mana-mana dan tata kerja yang 
tidak efisien. Semuanya ini menimbulkan "high cost economy".  

Untuk para Menteri di bidang ekonomi, berikut ini beberapa tantangan ke depan: 
Pertama, masalah koordinasi antar Departemen yang selalu sulit. Tugas lain adalah 
merealisasikan UU Kawasan Ekonomi Khusus. Kedua, sektor pajak dan bea cukai perlu 
mendapat perhatian dan pembenahan yang mendasar. Yang pertama harus dikejar adalah 
orang-orang/perusahaan yang belum membayar pajak yang jumlahnya masih banyak, 
kemudian mereka yang sudah membayar tetapi masih kurang. Jangan sampai terjadi 
berburu binatang di kebun binatang, karena ini akan mematikan dunia usaha. Bea cukai 
masih memerlukan banyak perbaikan administratif untuk melawan penyelundupan dan 
biaya tinggi. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan banyak yang rusak 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Secara kuantitatif memang ada 
peningkatan, tetapi secara kualitatif ada kemunduran. Keempat, gaji pegawai negeri biasa 
yang rendah, karena para pemimpin dapat penghasilan yang cukup tinggi ditambah 
dengan berbagai macam fasilitas. Gaji yang rendah ini "memaksa" setiap pegawai negeri 
untuk korupsi dari pajabat atasan hingga ke tukang sapu. Kelima, impor buah dan sayur 
yang murah, sehingga perlu ada sedikit proteksi. Keenam, di bidang pertanian ada banyak 
yang perlu dikerjakan: swa sembada beras hingga ke ekpor, mengembangkan bahan 
pangan non-beras, informasi pasar, ketimpangan antara pembangunan pertanian antara 
Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur, meningkatkan mutu produk, 
menjaga tersedianya lahan pertanian yang subur yang UUnya baru terbit, meningkatkan 
produktivitas pertanian. Ketujuh, di sektor perindustrian juga perlu melihat pada produk-
produk substitusi impor yang perlu dikembangkan. Ada banyak sekali barang yang kita 
impor dari luar negeri yang sesungguhnya kita bisa buat. Kedelapan, pertambangan 
menurut amanat UUD hasilnya harus dimanfaatkan untuk kemaknmuran rakyat yang 
sebesar-besarnya. Kesembilan, di bidang perhubungan merebut kembali kejayaan di lima 
samudera. Kesepuluh, Indonesia adalah negara kepulauan, tapi banyak ikan kita dicuri 
orang luar. Ini tugas yang berat karena wilayah laut yang sangat luas dan memerlukan 
bantuan dari aparat keamanan.  
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