
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SAMBUTAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
Pada 

SEMINAR SEHARI
Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007

Universitas Indonesia, Depok, 12 JUNI 2007
____________________________________

KEBANGKITAN INDONESIA BARU

Saudara-saudara sekalian 

peserta Seminar yang berbahagia, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
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Pertama-tama  perkenankan  saya  secara  tulus  mengucapkan  puji 

syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya atas ridha Nya maka kita dapat 

hadir bersama di ruangan yang sangat terhormat ini untuk mengikuti dialog 

pada  seminar  Hari  Kebangkitan  Nasional  di  salah  satu  perguruan  tinggi 

terkemuka  karena  sumbangan-sumbangan  pikiran  para  alumninya  bagi 

kemaslahatan bangsa sudah sangat  dikenal.  Terima kasih  telah memberi 

kepercayaan pada saya untuk memberikan Sambutan singkat di  hadapan 

para hadirin yang terhormat. 

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Seminar  ini  mengangkat  sebuah  tema  yang  tepat,  pada  waktu 

penyelenggaraan yang tepat pula yakni pada saat kita masih dalam suasana 

memperingati  HARI  KEBANGKITAN  NASIONAL  yang  ke-99  pada  tahun 

2007 ini. Tidak berlebihan kiranya kalau kita berharap, pada usia peringatan 

yang hampir  menjelang 1 (satu) abad  2008 mendatang kita makin dapat 

meyakini  bahwa Indonesia sudah melangkah maju pada arah yang tepat. 

Selain itu kita berharap,  bahwa dari  forum Seminar ini  akan lahir  pikiran-

pikiran  yang  segar  dan  original  bagi  mendukung  tekad  yang  sudah 

ditetapkan  menjadi  tema  seminar  ini  yakni  KEBANGKITAN  INDONESIA 

BARU: Semangat Kebangkitan Nasional bagi Bangkitnya Indonesia Baru. 
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Apabila Indonesia Baru didefinisikan sebagai Republik Indonesia yang 

sudah melakukan transformasi secara mendasar, atau katakanlah semacam 

hijrah dalam sistem penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan secara 

menyeluruh,  maka hal  itu sebenarnya  sudah dimulai  sekitar  9 tahun lalu. 

Kalau  kita  bersikap  jujur  pada  diri  sendiri,  maka  perlu  diakui  bahwa 

perubahan sistemik dan struktural kita sejak 1998 sangat mendasar, baik di 

tataran  negara  maupun  masyarakat.   Pada  tingkat  negara,  berbeda  dari 

zaman  dulu,  maka  parlemen  kita  terlihat  sangat  kuat,  juga  sangat  kritis 

dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Hal ini tentu baik, karena kita 

memang sudah sepakat sejak awal untuk menyempurnakan sistem checks 

and balances kita.  Untuk siapakah upaya ini  semua? Tentu kita sepakat, 

bahwa ini semua untuk masyarakat Indonesia, kita semua.

Selain  itu,  kelembagaan  yudikatif  juga  sudah  mengalami  perbaikan 

yang mendasar, dilengkapi dengan lembaga-lembaga baru yang membantu 

tugas-tugas penegakan hukum seperti KPK dan peradilan ad-hoc. Lembaga 

lain  yang membuat  kita  cukup bangga terhadap kemajuan kita  di  bidang 

konstitusional  adalah  hadirnya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  “Penjaga 

Konstitusi”. Keputusan-keputusan  MK  juga  banyak  dipuji  karena 

kualitasnya secara hukum memang sangat tinggi dan berbobot. 
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Pada level masyarakat, bibit-bibit subur  Indonesia Baru juga sudah 

sangat  jelas  tergambar.  Masyarakat  sudah  semakin  terampil  dalam 

mengorganisasi  diri  mereka  sendiri,  baik  dalam  Ormas,  Orpol,  maupun 

organisasi-organisasi  non  pemerintah,  serta  memiliki  kemampuan  refleks 

yang sudah cukup kuat untuk bereaksi spontan terhadap berbagai hal yang 

mengganggu  kepentingan,  hak  maupun  rasa  keadilan  mereka.  Hal  ini 

didukung pula oleh hadirnya Media Massa yang semakin profesional dengan 

sensitivitas  yang  cukup  tinggi  dalam  mengantisipasi  dan  menyajikan 

informasi yang cepat dan akurat.  

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Apa yang ingin saya katakan dengan memaparkan kondisi umum kita 

di  atas? Saya ingin mengatakan sekali  lagi  bahwa KITA ini  sudah dalam 

PERJALANAN  menuju  Indonesia  Baru  itu,  arahnya  sudah  benar,  sesuai 

dengan konsensus awal  kita saat permulaan reformasi.  Selain itu, bahan-

bahan yang kita perlukan sudah cukup lengkap berupa kondisi  NEGARA 

dan  MASYARAKAT yang  sudah  berada  di  tengah-tengah  dinamika  yang 

sehat,  serta  KONSTITUSI  dan  perundangan-undangan  kita  juga  sudah 

cukup baik. 
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Pada kesempatan ini, kami ingin sekedar mengingatkan bahwa  kita 

baru  saja  memiliki  UU  No  17  Tahun  2007  tentang  RPJPN  (Rencana 

Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional)  Tahun  2005-2025.  Ini  adalah 

amanat rakyat yang disusun selama beberapa tahun, tidak hanya melibatkan 

DPR  dan  Pemerintah,  melainkan  dengan  melibatkan  masyarakat  secara 

luas.  

Menurut hemat kami, Indonesia Baru kita akan terwujud secara baik 

sesuai dengan cita-cita bersama, asal saja kita mampu konsisten berpegang 

pada  kesepatan-kesepakatan  bersama  dalam  mewujudkannya.   Kami 

mengharapkan  universitas  atau  lembaga-lembaga  pemikiran  kelas  wahid 

seperti  Universitas  Indonesia  inilah  yang  mampu  memberikan  masukan-

masukan  kritisnya,  selain  melalui  kemitraan  dengan  pemerintah,  juga 

dengan terutama membantu sektor-sektor masyarakat lainnya untuk menjadi 

lebih kuat dan mandiri.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Pemutusan  terhadap  mata  rantai  ketergantungan  ekonomi  kita 

terhadap  bantuan  dana  luar  negeri  untuk  membiayai  pembangunan 

memerlukan  upaya-upaya  ekstra  sebagai  alternatif  yang  kokoh  untuk 

sumber  pembiayaan  pembangunan  kita,  demi  melanjutkan  upaya 
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peningkatan  demokrasi  ekonomi  Indonesia. Pemerintah  dan  masyarakat 

yang makin kuat dan demokratis juga diharapkan mampu melakukan upaya-

upaya  inovatif  yang  sungguh  sungguh  dan  berkelanjutan  untuk 

meningkatkan mobilisasi dana dari dalam negeri sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada 

pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara besar-besaran perlu 

pula dikonsentrasikan pada upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi. 

Selain itu, peran APBN yang selama ini cenderung masih menjadi andalan 

dalam  membiayai  pembangunan  nasional  harus  lebih  diimbangi  oleh 

sumber-sumber swasta dan masyarakat luas.

 

Idealisme  pada  dimensi  ekonomi  yang  saya  kemukakan  di  atas 

rasanya  seperti  sudah  akrab  dengan  telinga  kita,  namun  mengapa  kita 

seperti  belum banyak beranjak dari persoalan-persoalan lama yang makin 

tidak mudah diatasi dari waktu ke waktu, seperti produktivitas dan efisiensi 

rendah,  tingkat  pengangguran  yang  tinggi,  angka  kemiskinan  yang  tidak 

banyak  beranjak,  investasi   yang  relatif  rendah  karena  berbagai  keluhan 

ekonomi  biaya  tinggi  dan  birokrasi  yang  berbelit-belit  dan  persoalan 

multisektoral lainnya. Di sinilah arti pentingnya upaya KEBANGKITAN KITA, 

yakni  keperluan terhadap upaya-upaya ekstra di bidang penegakan hukum 
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dan peningkatan profesionalisme,  akuntabilitas  dan transparansi  birokrasi, 

poin-poin ini, antara lain kunci penting bagi kebangkitan kita.

Penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti memperkuat 

independensi  lembaga  peradilan  dan  membersihkan  lembaga-lembaga 

penegakan hukum dari KKN. Pada sisi lain, penegakan supremasi hukum 

bermakna  melakukan  reformasi  sistem  hukum  dan  perundang-undangan 

nasional  serta  memperkuat  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang 

memerlukannya.

Pada masa mendatang,  Konstitusi  dan  perundang-undangan sudah 

harus  mampu  merumuskan  perimbangan  penguasaan  negara  atas 

perekonomian  dan  swasta,  terutama  dalam  hal  industri-industri  vital  dan 

strategis, atau kalau tidak dikuasai namun diregulasi secara memadai untuk 

mengoptimalkan fungsi sosial. Sedangkan untuk swasta nasional dan asing, 

kepastian hukum dan aturan main mesti  dijalankan secara konsisten dan 

berkeadilan. 

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Pada lapangan kemasyarakatan, peran profesionalisme media massa 

adalah  salah  satu  aspek  yang  tidak  boleh  diabaikan  dalam  mengawal 
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Kebangkitan  Indonesia  Baru.  Rekan  saya,  Menkominfo,   tentu  sepaham 

dengan  saya,  bahwa  pada  masa  mendatang,  mesti  dihilangkan  kesan 

seolah-olah Pemerintah selalu berada di pihak yang berseberangan dengan 

media massa, dan seolah-olah tidak mendorong adanya kemerdekaan pers 

dan  media  massa.  Media  massa  yang  terjamin  kebebasan  dan 

independensinya  pada  gilirannya  menguntungkan semuanya,  baik  negara 

maupun masyarakat.  Karena potensinya  yang besar,  maka media massa 

dapat  memainkan peranan yang sangat  besar  dalam upaya  untuk  makin 

mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan 

pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi. 

 Hal yang paling tidak mudah dilakukan pemerintah adalah melakukan 

koreksi diri, yakni mengakui pentingnya upaya perwujudan penyelenggaraan 

negara  dan  birokrasi  yang  transparan  dan  akuntabel.   Aparatur  negara 

diharapkan  memiliki  standar  kemampuan  minimal  yang  dibutuhkan  untuk 

melaksanakan program-program pemerintah terpilih, bersih dari korupsi, dan 

efektif  dalam melaksanakan tugas dan profesinya.  Baik aparatur  birokrasi 

sipil maupun militer harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya 

berdasarkan  prinsip-prinsip  good  governance  dan  ketentuan  perundang-

undangan serta hukum positif, dan sebagai salah satu konsekuensi logisnya 

sebagai pelayan masyarakat adalah perlunya netralitas dalam politik. 
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Menurut  hemat  saya  sebagai  orang  yang  kebetulan  duduk  di 

pemerintahan, hal yang saya sebut terakhir tadi itu merupakan salah satu 

tugas  paling  krusial  sekaligus  paling  sulit  dilakukan  untuk  mewujudkan 

KEBANGKITAN INDONESIA BARU. Namun demikian, itu bukan hal yang 

mustahil untuk dilakukan, selain melalui upaya-upaya mandiri bersama, juga 

dengan  tidak  segan  menimba  pengalaman  dari  negara-negara  lain  yang 

sudah berhasil menciptakan penegakan birokrasi yang bersih dan taat pada 

peraturan perundangan, dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat luas. Dengan itu sekaligus kita akan mewujudkan masyarakat 

yang mampu terus menerus belajar dan mencerdaskan dirinya. Potensi ini 

juga  akan  menjadi  kunci  dari  keberhasilan  mewujudkan  KEBANGKITAN 

INDONESIA BARU yang kita cita-citakan bersama di masa depan.

  

Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan 

karunia-Nya bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air tercinta. 

Terima kasih

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 12 Juni 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
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H. Paskah Suzetta
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