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ACFTA, Tantangan Ekonomi Indonesia

Narasumber Seminar RCRS “ACFTA, Tantangan Ekonomi Indonesia,” 22 Mei 2010: Sofjan Wanandi (Ketua Umum 
APINDO), Mari E. Pangestu (Menteri Perdagangan), Alex S.W. Retraubun (Wakil Menteri Perindustrian).

Pemberlakuan perdagangan bebas, 
ASEAN-China Free Trade Agreement 
(ACFTA) yang ditandatangani sejak 4 

November 2002 dan berlaku efektif 1 Januari 
2010 masih menjadi polemik hingga saat ini. 
Penjabaran detail masalah-masalah yang terkait 
dengan ACFTA, untuk kemudian mencari 
solusinya adalah formula ampuh untuk tidak 
berkanjang dalam polemik yang hanya akan 
menguras tenaga itu. 

Terkait kondisi tersebut, Buletin Veritas Dei 
edisi kedua kali ini terbit dengan tema, “ACFTA, 
Tantangan Ekonomi Indonesia,” sesuai tema 
Seminar Ekonomi Reformed Center for 
Religion and Society (RCRS) yang telah digelar 
di Dhanapala Ballroom, Gedung Departemen 
Keuangan, Jakarta, 22 Mei 2010, dengan 
pembicara: Dr. Mari E. Pangestu (Menteri 
Perdagangan), Dr. Alex S.W. Retraubun (Wakil 
Menteri Perindustrian), Sofjan Wanandi (Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia), dengan 
Opening Speech, Pdt. Dr. Stephen Tong.

Stephen Tong mengawali dengan pesan 
moral bagaimana seharusnya Indonesia 

membangun sistem perekonomian yang kuat. 
Beliau menekankan pentingnya penghargaan 
terhadap akal budi manusia Indonesia yang 
tidak kalah cerdas dari bangsa manapun juga, 
tapi harus disertai hati yang takut kepada 
Tuhan, menegakkan perekonomian dengan 
memperkuat moral bangsa. Selanjutnya 
Redaksi menghadirkan ringkasan makalah 
Alex Retraubun yang menampilkan strategi 
pemerintah menghadapi ACFTA. Ulasan 
Sofjan Wanandi mengungkapkan persoalan 
yang kini menekan pengusaha, dan hal apa 
saja yang dibutuhkan pengusaha menghadapi 
ACFTA. Artikel Tandean Rustandy mewakili 
pengusaha mengungkapkan optimisme 
pengusaha menghadapi ACFTA. Pada bagian 
akhir, resensi buku Benyamin F. Intan ‘Public 
Religion’ and Pancasila-Based State of Indonesia 
oleh Karel Steenbrink (Utrecht University) di 
Journal of Exchange terbitan E.J. Brill, Belanda, 
memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni.

Kami percaya kehadiran Veritas Dei edisi kedua 
ini akan menjadi berkat bagi pembaca sekalian. 
Selamat membaca...
             Redaksi
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banyak negara-negara Asia menjadi 
negara maju. Namun egoisme dan 
ketamakan tetap menjadi hal yang 
menghambat kemajuan manusia.

Ekonomi suatu negara bisa kuat, 
apabila negara tersebut mampu 
memproduksi bahan yang bernilai 
jual. Sangat penting, setelah dapat 
uang, tahu bagaimana mengelola 
keuangan dengan baik. Untuk itu 
egoisme, ketamakan, dan semua 
yang menghambat kemajuan 
manusia harus dikikis habis. 

Orang Indonesia tidak kalah pintar 
dengan bangsa apa pun di dunia, 
asal mampu menggarap hal yang 
penting itu, yaitu otak. Sumber daya 
terpenting yang membuat manusia 
kaya, bukan tanah, sawah, atau laut, 
tetapi otak. Buktinya, Swiss negara 
yang miskin sumber daya alamnya 

ACFTA, TANTANGAN EKONOMI INDONESIA
Pdt. Dr. Stephen Tong

Pemberlakuan ACFTA menimbulkan keguncangan besar bagi pengusaha yang tidak 
siap. Banjir produk murah RRT ke negeri ini nampaknya hanya mungkin diatasi dengan 
peningkatan kualitas produk Indonesia. Pemikiran Pdt. Dr. Stephen Tong (teolog, filsuf, 

budayawan, dan pendiri RCRS) tentang ekonomi yang dibangun berdasarkan Alkitab 
menjadi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia itu.

Manusia dicipta sebagai 
m a k h l u k  e k o n o m i . 
Ma n u s i a  d i p e r i n t a h 

untuk mengelola segala sesuatu 
yang diciptakan Tuhan untuk 
melestarikan hidup manusia 
itu sendiri. Sayangnya, egoisme 
yang menjadi dasar dosa itu telah 
menghancurkan  kemampuan 
manusia mengelola alam, kemalasan 
menghambat kemajuan umat 
manusia.

Demi optimalisasi pengelolaan alam 
secara tepat, harus ada sistem ekonomi 
yang baik. Sistem ekonomi yang baik 
membuat negara yang miskin sumber 
daya alamnya dapat tampil menjadi 
negara kaya, sebaliknya negara 
dengan sumber daya alam melimpah 
dengan sistem ekonomi yang buruk 
menjadi negara miskin.

Indonesia termasuk negara paling 
kaya di dunia. Kalau diberlakukan 
embargo, Indonesia tidak mungkin 
mati, sebab apa pun ada di negeri 
ini. Apalagi jika Indonesia memiliki 
teknologi handal. Indonesia pasti 
kaya.

Dahulu, negara-negara Asia 
tertinggal jauh dari negara-
negara Barat. Penyebabnya, Barat 
menguasai teknologi dan memiliki 
sistem administrasi yang jauh lebih 
baik dari Asia. Setelah Asia mengalami 
kemajuan teknologi dan administrasi, 

bisa menjadi negara kaya karena 
penguasaan teknologi. Satu buah jam 
tangan Patek Philippe buatan Swiss 
bisa senilai 10 hektare hasil bumi 
Indonesia. Hal itu mungkin karena 
otak yang cemerlang, penguasaan 
teknologi menambah nilai bahan 
mentah (raw material) yang harganya 
murah sekali.

Hal lain yang memiliki peran 
penting bagi kemajuan suatu bangsa 
adalah hati. Mengenai pentingnya 
hati, Paulus berkata dalam Alkitab, 
kerjakanlah segala sesuatu seperti 
bekerja di hadapan Tuhan Allah 
(Efesus 6:5-7). Kalau majikan ada, 
pasti kita tidak berani malas. Majikan 
paling tinggi Tuhan. Dia memberikan 
segala sesuatu kepada manusia. 
Jika kita mengerti hal ini, kita akan 
mengerjakan segala sesuatu dengan 
hati-hati, rajin, dan bertanggung 
jawab.

Hati yang jujur, kesungguhan 
untuk bekerja sebaik mungkin,  
adalah warisan Reformed theology. 
Do everything the best, do everything 
to please God, do everything before 
His eyes. Segala sesuatu dikerjakan 
sebaik mungkin, se-setia mungkin, 
semaksimal mungkin. Dengan 
demikian, stewardship memakai 
waktu dengan setia, memakai otak 
dengan setia, memakai talenta 
dengan setia, memakai bakat, 
memakai sumber alam, memakai 
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uang dengan setia. Inilah yang 
ditemukan Max Weber mengapa 
Protestan mendorong munculnya 
kapitalisme.

Kapitalisme itu sendiri sudah ada 
sebelum Protestan. Kontribusi 
Protes tan yang menekankan 
Calvinisme adalah memberikan 
dorongan bagaimana menjadi 
orang yang bertanggung jawab di 
dalam mempergunakan apa yang 
Tuhan tanam di dalam hati dan 
mengelola apa yang Tuhan taruh di 
dalam alam untuk menjadi sesuatu 
yang membahagiakan manusia.
Akhirnya, setelah beratus-ratus tahun 
kemudian, dunia terbagi menjadi 
dua kelompok negara: consumptive 
nations dan productive nations.

Pada tahun 1965, setelah perang 
dunia kedua, Jenderal George 
Marshall diperintahkan untuk 
memulihkan ekonomi Eropa, dan 
ia sukses. Tetapi Jenderal yang sama 
diutus ke RRT, pulang ke Amerika 
melontarkan kalimat yang sangat 
mengecewakan: “Negara Tiongkok 
tidak tertolong. Meskipun Amerika 
memberikan bantuan 3.000 tahun, 
RRT tetap tidak mungkin bangkit, 
karena negara itu hanya bisa 
melahirkan anak, selain itu tidak 
dapat buat apa-apa.” Waktu itu RRT 
400 juta orang, penduduk terbanyak 
di dunia. 

Negara miskin dengan banyak 
penduduk, meskipun memiliki 
kebudayaan kuno, kebudayaan 
yang begitu meriah di dalam 
sejarah, namun menurut Hegel, 
itu kebudayaan kindergarten . 
Hegel berujar, “China bolak-
balik menyombongkan cara bikin 
kertas, cara teknik percetakan, 
cara membuat petasan, meriam, 
tapi semua yang ditemukan China 
diekspor dan diperalat banyak 

negara. China sendiri tetap tidak 
bisa menghasilkan kapal perang yang 
berarti.”

Negara yang dihina-hina, yang 
hanya bisa melahirkan anak, dan 
tidak bisa bekerja apa-apa, bahkan 
ditolong 3.000 tahun pun tidak bisa 
bangkit,  negara seperti itu sekarang 
adalah negara yang punya uang 
paling banyak yang dipinjamkan 
kepada Amerika. Amerika yang dulu 
dianggap paling kaya sekarang jadi 
pengemis kepada China.

Saat ini Indonesia menghadapi 
raksasa China. Lalu bagaimana? 
Waktu China tidur, dia sama sekali 
tidak berdaya. 200 tahun lalu, 
Napoleon sudah berkata, “Naga 
di Timur sedang tidur, kalau dia 
bangun dia akan mengacaukan 
seluruh dunia.” Ini juga ditegaskan 
Arnold J. Toynbee  kira-kira 60 tahun 
lalu, “China pasti akan merajalela 
di dalam abad ke-21.” Orang-orang 
ini bukan orang biasa, mereka orang 
jenius di dalam militer, di dalam 
sejarah dunia, memprediksi  hari 
akan datang, futurologist, dan mereka 
melihat sesuatu.  

Pertanyaannya, tantangan besar apa 
dari China yang kemungkinan besar 
dihadapi Indonesia?

Saya dilahirkan di China, belajar 
filsafat China, dan saya mengetahui 
dalam filsafat China ada unsur-unsur 
yang di dalam Reformed theology 
disebut sebagai general revelation dan 
common grace, itu ditangkap orang 
China secara tidak sadar. Pada saat 
orang Amerika hanya dengan 3.000 
dolar baru bisa hidup enak, banyak 
petani di China berpendapatan 
30-50 dolar sebulan. Tapi mereka 
bisa memproduksi barang  untuk 
membius orang Amerika agar terus 
menjadi konsumen produk China, 

dan keuntungan yang didapat 
ditabung menjadi kaya. Jikalau 
Indonesia mengikuti jejak  Barat 
untuk hidup mewah, enak, nikmat, 
mengutamakan  materi, maka hari 
depan Indonesia suram.

Amerika negara besar, tapi bukan 
negara agung. Negara kaya, tapi 
bukan negara bertulang kuat. Ini 
dapat dipahami jika kita kembali 
pada dalil penting, hidup itu untuk 
apa? Bagaimana bertanggung jawab 
kepada Tuhan yang memberikan 
segala sesuatu kepada kita? Baik 
sumber daya, talenta, maupun 
kesempatan. Lalu bagaimana 
menjadikan segala sesuatu yang tidak 
mungkin menjadi mungkin. 

Iman, ketaatan, dan kerajinan adalah 
hal-hal yang lebih penting daripada 
mengetahui statistik perdagangan. 
Karena kalau dasar-dasar ini tidak 
ada, kita akan menjadi bangsa yang 
hanya tahu nikmat, tahu “enak-
enak”, dan tahu membelanjakan 
uang yang banyak. 

Seperti yang dikatakan orang tua 
dahulu, jikalau engkau memberikan 
satu gunung emas kepada anakmu 
yang tidak beres, sebentar juga habis. 
Tetapi jikalau engkau memberikan 
kepada dia hal sedikit saja, tetapi 
memiliki hati berjuang, rajin dan 
sungguh-sungguh, maka dia tidak 
pernah perlu takut miskin. Dia akan 
berdiri dan berjaya. Dengan iman 
yang kuat kepada Tuhan, mari kita 
menjadi bangsa yang kuat.   (Disarikan 
dari ulasan Pdt. Dr. Stephen Tong dalam 
Seminar RCRS “ACFTA, Tantangan 
Ekonomi Indonesia”)
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Free Trade Agreement (FTA) 
adalah membuka akses pasar, 
membuka ekspor dan impor. 

Ekspor dibuka berarti membuka 
peluang pasar pada negara lain, dan 
harga bahan baku impor menjadi 
lebih murah. Manfaat FTA itu besar, 
antara lain  kegiatan ekonomi dalam 
negeri meningkat, kegiatan produksi 
akan lebih efisien, ekspor meningkat, 
investasi meningkat, dan lapangan 
kerja terbuka lebih luas. Demikian 
penjelasan Alex Retraubun, Wakil 
Menteri Perindustrian dalam Seminar  
RCRS “ACFTA, Tantangan Ekonomi 
Indonesia,” Jakarta, 22 Mei 2010.

Sejak ditandatanganinya ACFTA,  
kinerja perdagangan Indonesia 
dengan RRT meningkat tajam, 
walaupun pada 2 tahun terakhir nilai 
ekspor Indonesia berada di bawah 
nilai impornya. Sedangkan nilai 
ekspor non-migas Indonesia terhadap 
RRT sejak ditandatanganinya 
kerjasama ACFTA berada di bawah 
nilai impornya dimana pada 2008 
dan 2009 memiliki kesenjangan 
yang cukup besar. Penguasaan 
pasar seluruh produk dan produk 
non-migas Indonesia di RRT terus 
mengalami peningkatan. Meskipun 
peningkatan penguasaan pasar 
produk non-migas Indonesia di 
RRT belum mengalami peningkatan 
yang tajam atau sebanding dengan 
penguasaan pasar produk Indonesia 
secara keseluruhan.

Hal lain yang menguntungkan 

Indonesia adalah impor barang 
dari RRT didominasi oleh barang 
modal dan bahan baku penolong 
yang digunakan oleh industri 
dalam negeri yang selalu meningkat 
setiap tahunnya. Sedangkan barang 
konsumsi dari RRT masih sedikit 
jika dibandingkan nilai barang modal 
dan bahan baku penolong.

Pemerintah telah memprioritaskan 
pengawasan dini terhadap industri-
industri yang dianggap sensitif 
terhadap ACFTA. Sejumlah sektor 
industri yang diwakili sebanyak 
30 asosiasi menyatakan bahwa 
terdapat lebih dari 600 nomor 
harmony system (HS) yang belum 
siap dan meminta pemerintah 
c.q. Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) meninjau kembali. 
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah 
c.q. Kemenperin melaksanakan 
kajian bersama asosiasi dan KADIN 
sehingga diketahui sebanyak 228 

pos tarif yang belum siap karena 
berdaya saing lemah. Pemerintah 
telah mengadakan perundingan 
dengan China, dan pemerintah 
China bersedia untuk membantu 
meningkatkan daya saing industri 
Indonesia yang lemah.

Untuk menekan ancaman yang 
muncul seiring dengan pelaksanaan 
ACFTA tersebut pemerintah juga 
telah membuat langkah-langkah 
pengamanan antara lain: Pertama, 
dalam rangka “monitoring transaksi 
impor” terkait dengan implementasi 
ACFTA, Kemenperin bersama-sama 
dengan Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Perdagangan membuat 
model early warning system (EWS) 
untuk 228 pos tarif yang diusulkan 
ditunda implementasinya pada 
ACFTA. 

Kedua, terkait dengan Standar 
Nasional Indonesia (SNI), dalam 
rangka meningkatkan pengawasan 
terhadap 228 pos tarif tersebut, 
Kemenperin berencana untuk 
meningkatkan kapasitas Balai-balai 
Besar dan Balai Riset dan Standarisasi 
Industri dengan menambah jumlah 
dan jenis peralatan yang ada. Ketiga, 
untuk mendorong diterapkannya 
penggunaan produk dalam negeri 
s eca ra  opt ima l  s ebaga imana 
diamanatkan Keppres 80/2003 dan 
Inpres 2/2009.

Usaha lain yang dilakukan untuk 
pengamanan ACFTA, pemerintah 

ACFTA, Peluang atau Ancaman?
ACFTA bukan perjanjian yang baru dalam perdagangan antar negara. Pengusaha Indonesia 

mestinya tidak perlu takut menghadapi ACFTA jika memang memiliki daya saing. Penjelasan 
Dr. Alex Retraubun, Wakil Menteri Perindustrian dalam tulisan ini penting untuk dapat 

memanfaatkan peluang penandatanganan ACFTA dan menekan sekecil mungkin ancaman-
ancaman yang pasti akan datang.
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melalui SK Menperin No. 49, 50 
dan 102 tahun 2009 melakukan: 
Perumusan kebijakan, strategi 
dan program P3DN; sosialisasi 
menyeluruh mengenai P3DN; dan 
monitoring, evaluasi, dan penyelesaian 
masalah P3DN. Ketiga komponen 
ini selanjutnya menjadi kelompok 
kerja yang dikoordinir oleh Sekjen 
Kemenperin.

Disamping pengamanan dengan 
tujuan menekan ancaman seminimal 
mungkin pemerintah melalui 
Kemenperin telah menyusun langkah-
langkah dalam rangka meningkatkan 
daya saing industri dalam negeri yang 
akan melibatkan sejumlah instansi 
pemerintah dan asosiasi. Penguatan 
industri dalam negeri ini berpedoman 
kepada Kebijakan Industri Nasional 
(Perpres 28/2008), dimana selama 
5 (lima) tahun ke depan bertujuan 
untuk memantapkan daya saing 
basis industri manufaktur yang 
berkelanjutan (sustainable) serta 
terbangunnya pilar industri andalan 
masa depan. 

Faktor-faktor pendukung yang 
diperlukan untuk penguatan 
industri dalam negeri ini antara 
lain: menghilangkan ekonomi biaya 
tinggi; perbaikan undang-undang 
tentang ketenagakerjaan; penyediaan 
bunga bank yang bersaing dan 
percepatan utilisasi Kredit Usaha 
Rakyat (KUR); penyediaan listrik dan 
gas yang mencukupi dan bersaing; 
peningkatan infrastruktur, jalan, 
pelabuhan dan kawasan; penyediaan 
insentif untuk investasi serta kegiatan 
research and development (R&D), 
dan training yang bersaing dengan 
kawasan; program link and match 
sekolah dan kebutuhan industri; 
kemudahan dalam mendapatkan 
ijin lokasi, khususnya untuk agro 
industri pengolahan sumber daya 
alam lainnya, dll. 

Pemerintah juga telah menyiapkan 
langkah-langkah khusus dalam 
pengamanan ACFTA, khususnya 
sektor industri manufaktur yang 
tampaknya belum cukup siap. 
Pemerintah telah mengkoordinasikan 
langkah-langkah secara kompre-
hensif, holistik, dan tersistem 
meliputi: Pertama, Pemerintah 
Republik Indonesia  (Kementerian 
Perdagangan) telah menyampaikan 
surat kepada Sekjen ASEAN untuk 
melakukan pembicaraan ulang 
dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan ACFTA untuk sektor 
industri tertentu yang menghadapi 
pelemahan daya saing yang akan 
berdampak luas. 

K e d u a ,  p e m b e n t u k a n  t i m . 
Membentuk Tim Koordinasi 
Penanganan Hambatan Industri 
dan Perdagangan (SK Menko 
Perekonomian No Kep-42/M.EKON 
/12/2009) dan membentuk tim 
teknis yang fokus pada  pengawasan 
atas pelaksanaan FTA dan Strategi 
Non-Tarif dalam upaya percepatan 
penguatan industri nasional  dalam 
menghadapi persaingan global. 
Tugas tim itu adalah: melakukan 
identifikasi dan analisis masalah/
hambatan, melakukan koordinasi 
penyelesaian masalah/hambatan 
industri dan perdagangan, serta 
melakukan pemantauan dan evaluasi  
penyelesaian hambatan. Ketiga, 
langkah strategi, strategi pertama 
adalah penguatan daya saing global,  
strategi kedua pengamanan pasar 
domestik, strategi ketiga penguatan 
pasar ekspor.

Penguatan daya saing global 
dilakukan melalui penanganan isu 
domestik, meliputi: penataan lahan 
dan kawasan industri; pembenahan  
infrastruktur dan energi; pemberian 
insentif (pajak maupun non-pajak 
lainnya); membangun  Kawasan  

Ekonomi Khusus  (KEK); perluasan 
akses pembiayaan dan pengurangan 
biaya bunga (KUR, Kredit  
Ketahanan Pangan dan Energi, 
modal ventura, keuangan syariah, 
anjak piutang, Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia, dsb); pembenahan 
s i s t e m  l o g i s t i k ;  p e r b a i k a n 
pelayanan publik (NSW, PTSP/
SPIPISE, dsb)  penyederhanaan 
peraturan; peningkatan kapasitas 
ketenagakerjaan.

Sedangkan Strategi  Pengamanan 
Pasar Domestik mencakup tiga 
hal yaitu: Pertama, pengawasan  di  
border  dengan cara: meningkatkan 
pengawasan ketentuan impor dan 
ekspor dalam pelaksanaan FTA; 
menerapkan EWS untuk pemantauan 
dini terhadap kemungkinan 
t e r j ad inya  l on j akan  impor ; 
pengetatan pengawasan penggunaan 
Surat Keterangan Asal (SKA) barang 
dari negara-negara mitra FTA; 
pengawasan awal terhadap kepatuhan 
SNI, label, ingredient, kedaluwarsa, 
kesehatan, lingkungan, security, dsb.; 
penerapan instrumen perdagangan 
yang diperbolehkan WTO (safeguard 
measures) terhadap industri yang 
mengalami kerugian yang serius  
(seriously injury) akibat tekanan impor 
(import surges); penerapan instrumen 
antidumping dan countervailing duties 
atas importasi yang unfair; penerapan 
kewajiban sertifikasi halal. 

Kedua, pengawasan peredaran 
barang di pasar lokal dengan task 
force pengawasan peredaran barang 
yang tidak sesuai dengan ketentuan 
perlindungan konsumen dan industri. 
Kewajiban penggunaan label dan 
manual berbahasa Indonesia. Ketiga, 
promosi penggunaan produksi dalam 
negeri. 

bersambung ke halaman 9...
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Jika melihat kondisi saat ini, 
Indonesia sesungguhnya tidak 
s iap menghadapi ACFTA.    

Indonesia tidak mungkin mampu 
bersaing dengan China, khususnya 
d i  b idang -b idang  t e r t en tu . 
Infrastruktur China jauh lebih 
baik, suku bunganya lebih rendah, 
energi lebih murah, produktivitas 
lebih tinggi, dan sumber dana lebih 
besar. Tanpa perbaikan menyeluruh, 
Indonesia tidak bisa memenangkan 
persaingan dengan China, demikian 
komentar Sofjan Wanandi mengawali 
presentasinya pada Seminar RCRS 
“ACFTA, Tantangan Ekonomi 
Indonesia” di Jakarta.

Menurutnya, untuk memenangkan 
persaingan dengan China, penyediaan 
infrastruktur adalah hal yang 
paling utama, karena infrastruktur 
yang buruk menyebabkan high 
cost economy. Selama lima tahun 
periode pemerintahan Presiden 
SBY Indonesia hanya membangun 
jalan tol sepanjang 120 km, sedang  
China telah membangun jalan tol 
sepanjang ribuan kilometer, kira-
kira 5.000-15.000 km setahun. Ini 
membuktikan kita tidak melakukan 
pekerjaan rumah yang seharusnya, 
sebagaimana telah dilakukan China. 
We have to do our homework!

Meskipun China tidak mempunyai 
minyak bumi atau sumber daya alam 
lainnya yang memadai, penggunaan 
tenaga nuklir memampukan China 

menyediakan listrik murah di dalam 
negerinya. Sementara Indonesia 
yang kaya akan minyak, kebijakan 
energinya tidak berpihak pada 
industri dalam negeri. Penetapan 
kenaikan harga listrik pada Juli 
2010 sebesar 10% untuk industri 
merupakan contoh kebijakan negara 
yang tidak berpihak pada industri.

Hal lain yang memberatkan adalah 
selama ini 70% anggaran pemerintah 
terkonsentrasi pada pembiayaan 
hal-hal rutin, dan biaya-biaya 
pemeliharaan. Akibatnya, anggaran 
pembangunan menjadi sangat kecil. 
Pemerintah harus mengatasi kesulitan 
pendanaan tersebut secara cerdas 
khususnya dalam pembangunan 
infrastruktur. Indonesia bisa saja 
meminjam dari World Bank, atau 
lembaga lain, namun pemerintah 
harus cerdas mengelola dana tersebut. 
Inilah pekerjaan rumah yang harus 
kita kerjakan.

Sofjan juga mengingatkan perlunya 
perbaikan hubungan koordinasi antar 
departemen dan antar pemerintah 
pusat dan daerah. Tidak kooperatifnya 
pemerintah daerah membuktikan 
tidak berfungsinya line of command.  
Ini terkait langsung dengan persoalan 
perijinan, dan persoalan pembebasan 
tanah yang selama ini menjadi 
kendala terbesar pembangunan 
infrastuktur. Tidak jelasnya sistem 
tata ruang di banyak daerah, apakah 
tanah tersebut termasuk hutan 
lindung, hutan tanaman industri, 
hutan kelapa sawit atau lainnya 
telah dimanfaatkan oleh oknum 
aparat hukum untuk mengambil 
keuntungan dari pengusaha yang 
berinvestasi, kesimpangsiuran yang 
menyebabkan ekonomi biaya tinggi 
itu harus diatasi.

Pemerintah juga harus segera 
menyelesaikan persoalan undang-
undang, peraturan yang saling 
bertentangan dan tumpang tindih 
(overlapping). Ini dapat dimulai dari UU 
dan aturan-aturan yang paling perlu, 
seperti UU Ketenagakerjaan dan 
UU Perpajakan. Pemerintah perlu 
mengoreksi kembali aturan jumlah 
pemberian pesangon, ini penting 
agar pengusaha tidak ragu untuk 
mengerjakan usaha yang sifatnya 
labor intensive. 

Peraturan perpajakan harus dibuat 
se-detail mungkin, sehingga tidak 
ada lagi gray area dalam UU 

ACFTA telah ditandatangani, berapa besar dampak negatif dari pemberlakuan perdagangan 
bebas tersebut? Apakah dampak negatif ACFTA menurut pengusaha Indonesia yang 

berada di garis depan persaingan dengan raksasa China? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi dalam Seminar RCRS “ACFTA, Tantangan Ekonomi 

Indonesia” menyuarakan kegelisahan para pengusaha Indonesia, sekaligus memberikan 
solusi cerdas bagaimana memenangkan persaingan dengan China.

Menghadapi ACFTA, Let’s Do Our Homework!
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agar setiap produk yang masuk 
ke Indonesia dilengkapi dengan 
penjelasan dalam bahasa Indonesia. 
Hal ini bukan saja untuk menahan 
laju impor produk asing ke dalam 
negeri tetapi juga berguna untuk 
menghindari penipuan.

Bersama serikat pekerja, APINDO 
t e l ah  membentuk  t i g a  t im , 
yaitu tim untuk membahas UU 
Ketenagakerjaan, t im masalah 
perburuhan, dan t im untuk 
menangani dialog sosial. Untuk UU 
Ketenagakerjaan, APINDO bersama 
serikat-serikat pekerja membahas 
agar perundangan lebih fleksibel 
dan mendukung labor intensive 
economy. Dalam waktu satu tahun 
ini akan diselesaikan dan diteruskan 
kepada proses legislasi. Sedangkan 
terkait pekerja dan buruh, perlu tim 
untuk berdialog dengan buruh demi 
mencegah demonstrasi yang merusak, 
seperti yang terjadi di Mojokerto dan 
Tanjung Priok beberapa waktu lalu.  

Apabila pekerjaan rumah yang besar 
itu dapat dikerjakan secara bersama-
sama oleh semua lapisan masyarakat 
Indonesia dengan pemerintah, 
ini adalah momentum yang paling 
baik, saat ini semua negara sedang 
melihat Indonesia, sebuah negara 
pilihan untuk berinvestasi, promosi 
ini harus dikerjakan bersama.

M e m e n a n g k a n  p e r s a i n g a n 
dengan China bukan persoalan 
mudah, apalagi Indonesia sempat 
mengabaikan mengerjakan pekerjaan 
rumah tangganya, khususnya dalam 
pembangunan infrastruktur. Untuk 
itu, Indonesia mesti bekerja keras 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
rumah yang masih menumpuk itu. 
Let’s do our homework,  let’s work 
together, demikian tukas Sofjan 
mengakhiri pembicaraannya.     (Dini 
Y. Rachman)

Perpajakan. Pemberlakuan amnesti 
pajak, sebagaimana dilaksanakan 
di Afrika Selatan, Italia dan negara-
negara Eropa lainnya, dibutuhkan 
untuk menghapus kekhawatiran 
wajib pajak dari tuntutan pajak masa 
lalu.

Pada masa krisis ekonomi dunia 
Indonesia masih mampu mengalami 
pertumbuhan ekonomi, namun 
pertumbuhan ekonomi yang menjadi 
kebanggaaan itu “consumer-driven,” 
ini tidak sehat. Consumer-driven 
economy hanya akan mengakibatkan 
orang kaya makin kaya dan yang 
miskin makin lebih miskin, gap 
antara yang kaya dan yang miskin 
akan semakin lebar.  Pembangunan 
harus menyentuh seluruh lapisan 
masyaraka t .  Indones i a  pe r lu 
menciptakan pembangunan yang 
melibatkan rakyat banyak, labor 
intensive, sehingga pembangunan 
dapat dinikmati masyarakat luas. 
Ini pekerjaan rumah  yang harus 
dikerjakan bersama.

Para pengusaha perlu bekerjasama 
dengan pemerintah. Pemerintah 
memang memiliki kelemahan, 
namun pengusaha harus mendorong 
pemerintah mengerjakan pekerjaan 
rumah itu, yakni memberikan 
peluang kerja yang lebih luas kepada 
rakyat Indonesia. Semua pekerjaan 
itu tidak mudah untuk diselesaikan. 

Menurut Sofjan, cara termudah 
memenangkan persaingan dengan 
China adalah semua kekayaan alam 
Indonesia harus diolah di dalam 
negeri. Menurutnya “added value” 
merupakan hal yang amat penting. 
Indonesia tidak boleh hanya menjual 
bahan mentah seperti pada masa 
penjajahan Belanda, VOC. Jika 
Indonesia memanfaatkan pengolahan 
bahan mentah di dalam negeri, ini 
akan membuka peluang kerja untuk 
rakyat. Indonesia harus membangun 

pabrik kakao, pabrik jambu mete, dll 
di dalam negeri. Indonesia tidak boleh 
terus mengekspor minyak mentah, 
dan kemudian mengimpor minyak 
jadi seperti premium misalnya.

Sejak zaman Belanda, Indonesia  
selalu mengekspor bahan mentah. 
Sudah saatnya semua bahan mentah 
tersebut diolah di dalam negeri 
menjadi produk yang ada added value-
nya. Itu bukan hanya akan membuka 
lapangan kerja baru, tetapi sekaligus 
memperkuat perekonomian dalam 
negeri. Indonesia akan menjadi lebih 
bisa bersaing melalui incentive dan 
disincentive policy.

Indonesia harus kreatif menemukan 
strategi-strategi baru untuk 
meminimalisir efek ACFTA tanpa 
melanggar  a turan Organisas i 
Perdagangan Dunia (World Trade 
Organization, WTO). Antara lain 
dengan maksimalisasi SNI (Standar 
Nasional Indonesia) di Kementerian 
Perdagangan. Maksimalisasi SNI 
ini dapat menghambat masuknya 
b a r a n g - b a r a n g  y a n g  t i d a k 
berkualitas ke Indonesia. 

Tim antidumping ataupun surcharge di 
Kementerian Perdagangan juga perlu 
dimaksimalkan fungsinya. Registrasi 
produk makanan, minuman dan 
obat-obatan melalui Badan Pengawas 
Obat  dan Makanan (POM) 
perlu diperketat untuk menahan 
masuknya makanan, minuman, dan 
obat-obatan yang tidak berkualitas. 
Penyeludupan barang yang masih 
amat tinggi, 30% perdagangan di 
Indonesia adalah ilegal dengan alasan 
untuk menghindari pajak dan karena 
tidak memiliki NPWP, harus segera 
disudahi.

Strategi lain yang tidak melanggar 
WTO dalam menekan gempuran 
produk China ke Indonesia adalah 
dengan menetapkan peraturan 
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Sejumlah kalangan pengusaha 
masih diliputi kekhawatiran 
dengan pemberlakuan ASEAN-

China Free Trade Agreement (ACFTA) 
mulai 1 Januari 2010. Mereka 
khawatir masuknya produk China 
dalam kesepakatan ACFTA akan 
mengancam industri Indonesia, 
yakni kemungkinan penutupan 
pabrik-pabrik, yang berdampak pada 
meningkatnya angka pengangguran.

Tak ada alasan para pengusaha 
dan sejumlah kantor kementerian 
khawatir atas kehadiran ACFTA. 
Perjanjian yang ditandatangani lima 
tahun lalu itu sudah melewati proses 
kajian yang mendalam. Tujuan 
ACFTA sendiri sangat strategis dan 
mulia, yakni menjadikan negara-
negara ASEAN basis produksi pasar 
dunia dengan menarik investasi dan 
meningkatkan perdagangan.

Jadi, lebih baik mulailah dengan 
sesuatu yang baik, daripada terus 
mengeluh. Hal yang perlu dilakukan 
sekarang ini adalah bagaimana agar 
sektor manufaktur tidak tertekan
lebih parah. Ini berarti butuh 
pengorbanan dan kemauan yang luar 
biasa, baik dari pemerintah maupun 
pengusaha untuk memperbaharui 
dua  “ j a l an  mace t” :  b i rokra s i 
pemerintahan dan ketersediaan 
infrastruktur.

Terkait birokrasi pemerintahan, kita 
harus terus mendorong birokrasi 
pemerintahan, baik pusat maupun 
daerah, untuk terus mereformasi diri. 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa 
banyak biaya dan waktu dihabiskan 

untuk mengurusi hal-hal sederhana 
di kantor pemerintahan kita. Apalagi 
mengurusi hal besar dan penting, 
pasti butuh koneksi dan biaya 
yang jauh lebih besar. Masyarakat 
sering mengeluhkan jasa pelayanan 
pemerintah yang ternyata belum 
banyak berubah pasca-12 tahun 
reformasi. 

Di sisi lain, untuk mendorong 
sektor swasta berputar lebih cepat, 
hal ini butuh partisipasi aktif 
pemerintah. Sayangnya, masih 
ada budaya di kalangan pejabat 
“kalau bisa diperlambat, mengapa 
mesti dipercepat”. Banyak pejabat 
mengetahui ini kurang etis dan 
harus direformasi. Namun, birokrasi 
pemerintah hingga kini masih sangat 
lamban dan belum ada perubahan 
signifikan. Alangkah baiknya jika 
mental pejabat berubah dalam 
melayani masyarakat. Mentalitas 
yang hanya mau dilayani dikikis 
habis dan digantikan dengan kultur 
mau melayani.

Infrastruktur
Terka i t  k e t e r s ed i a an  s ek to r 
infrastruktur, ini memang dilema 
klasik kita. Kita tidak berharap 
menjadi seperti negara-negara Barat, 
tapi paling tidak mendekati Malaysia 
atau Thailand dalam hal ketersediaan 
infrastruktur jalan dan listrik. 

Soal listrik, PLN kita sering kedap-
kedip. Padahal listrik adalah “darah” 
sektor manufaktur. Terbakarnya 
gardu induk Cawang, Jakarta, 
beberapa waktu lalu, sangat 
merugikan dunia usaha. Karena 
lambatnya penanganan perbaikan, 
pemadaman yang hanya di area 
Jakarta, meluas ke Jabodetabek. 
Hal ini sangat merugikan dunia 
usaha. Matinya listrik tiba-tiba 
membuat mesin produksi terganggu. 
Akibatnya, kualitas dan kuantitas 
produksi menurun, efisiensi yang 
diharapkan tidak tercapai.

Kondisi infrastruktur lain, seperti 
jalan yang kebanyakan sudah rusak 
dan tak terawat juga menjadi faktor 
yang mengancam kelangsungan 
hidup industri. Kita harapkan 
pemerintah memperhatikan kondisi 
infrastruktur dengan serius agar 
investasi lancar. Sekarang ini keadaan 
industri kita morat-marit karena 
tidak efisien, tingkat risiko dan biaya 
pun menjadi sangat tinggi. Semakin 
tinggi risiko dan biaya, makin tinggi 
pula tingkat suku bunga pada kredit 
yang menjadi produk perbankan. 
Sehingga terjadi domino effect yang 
besar. Dengan demikian, sektor 
industri sulit mengembangkan 
usahanya, mampu bertahan saja 
sudah bersyukur.

ACFTA, Mengapa Harus Takut?1

Tandean Rustandy, MBA.

1. Bentuk ringkas artikel ini pernah dimuat di kolom Opini harian Investor Daily, Rabu, 3 Februari 2010.



Juni 2010

Veritas Dei9
Ketika Tuhan memilih kita lahir 
di bumi Indonesia, tak ada tempat 
lain kecuali Indonesia, inilah medan 
“pertempuran” kita. Abraham Lincoln 
berkata, “I like to see a man proud of 
the place in which he lives. I like to see a 
man live so that his place will be proud 
of him (Saya ingin melihat seseorang 
bangga pada tempat di mana dia 
hidup. Saya ingin melihat orang itu 
hidup sehingga tempat di mana dia 
hidup, bangga terhadapnya).”

Maka, berbanggalah menjadi orang 
Indonesia! Untuk itu, kita tidak bisa 
berdiam diri dan menyerah pada 
keadaan. Kita harus berjuang keluar 
dari diri kita, lepaskan sikap egoistis 
dan arogan, dan berkorbanlah bagi 
bangsa, demi masa depan yang 
lebih baik. Mentalitas inilah yang 
harus dibangun, bukan saja untuk 
menghadapi ACFTA, tetapi juga 
untuk Indonesia yang lebih baik.                          
(Penulis adalah Peneliti Senior RCRS, 
Pengusaha,  Alumni University of Chicago 
Booth School of Business)

negeri (ITPC); pengembangan 
trading house (PT Sarinah, PT 
PPI, SMESCO UKM); promosi 
par iwisata ;  perdagangan dan 
investasi (TTI), penanggulangan 
masalah akses pasar dan kasus 
ekspor; pengawasan penggunaan 
SKA  Indonesia;  peningkatan 
peran Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia (LPEI) dalam mendukung 
pembiayaan ekspor; optimalisasi trade 
financing (bilateral swap).     (Binsar 
Hutabarat)

Pengusaha Nasionalis
Pengusaha juga harus berubah. 
Sangat diperlukan  pengusaha yang 
berhati nasionalis, tidak banyak 
mengeluh, more action, talk less. 
Lagi pula, pengusaha jangan hanya 
memikirkan keuntungan pribadi. 
Keuntungan yang diperoleh harus 
dikembalikan ke institusi melalui 
investasi. Mindset keuntungan tidak 
salah, tapi harus juga memikirkan 
kelangsungan hidup institusi.

Pabrik, misalnya, sungguh sangat 
baik jika keuntungan diinvestasikan 
dengan membeli mesin berteknologi 
tinggi, hemat energi, dan ramah 
lingkungan. Bukan meningkatkan 
derajat pribadi, tetapi derajat institusi, 
supaya lebih baik di mata masyarakat 
dan pemerintah. Ibarat punya anak, 
pasti kita perlu berpikir jauh ke 
depan supaya generasi selanjutnya 
bisa hidup terus dan lebih baik dari 
generasi sebelumnya. 

Hati nasionalis juga bisa ditunjukkan 
dengan keberanian menggunakan 
produk Indonesia sendiri. Orang 
Indonesia ke luar negeri, misalnya, 
kebanyakan naik pesawat Singapore 
Airlines (SQ). Mereka rela membayar 
lebih mahal untuk pelayanan prima. 
Akibatnya, Garuda kalah bersaing 
dengan maskapai penerbangan asing, 

sehingga perusahaan milik negara ini 
rugi besar.

Syukur Garuda kemudian membenahi 
diri dengan terus-menerus belajar 
walau dengan susah payah. Meski 
nomor satu di “kandang”, Garuda 
terus perbaiki diri dalam pelayanan, 
inovasi, dan teknologi. Akhirnya, 
baru-baru ini perusahaan ini 
mendapat penghargaan international 
dalam dunia penerbangan. Ini 
salah satu contoh perubahan yang 
perlu diadakan guna menghadapi 
persaingan global.

Berjuang dan Berkorban
Rebutlah peluang dengan adanya 
ACFTA. Sebagai raksasa di antara 
sesama negara ASEAN, Indonesia 
jelas berada pada posisi terdepan. 
Terpilihnya Indonesia sebagai 
anggota G-20 adalah bukti untuk itu. 
Karena itu, saatnya kita mengambil 
kesempatan berkompetisi dalam dan 
melalui ACFTA. ACFTA menjadi 
pendorong para pengusaha untuk 
lebih kreatif, inovatif, dan efisien.

Semuanya tentu butuh perjuangan 
dan pengorbanan. Selama ini kita 
selalu cenderung kurang berjuang 
dan berkorban dibandingkan para 
pejuang di masa lalu. Kita harus 
introspeksi dan berbenah diri. 

Mengawasi efektivitas promosi 
penggunaan produksi dalam negeri 
(Inpres No. 2 Tahun 2009) termasuk 
mempertegas dan memperjelas 
kewajiban Lembaga, Kementerian, 
Daerah, dan Investasi (LKDI) 
memaksimalkan penggunaan produk 
dalam negeri dalam revisi Kepres No. 
80 Tahun 2003 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa oleh pemerintah.

Strategi Penguatan Ekspor meliputi: 
Penguatan peran perwakilan luar 

sambungan dari halaman 5...

Kunci Kebangkitan Ekonomi 
Indonesia

Dr. Stephen Tong (keynote), 
Dr. Mari E. Pangestu, 
Dr. Mochtar Riady, 
Faisal Basri, M.A.

Harga: Rp. 100.000.-

DVD
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RESENSI BUKU

“Public Religion” and 
the Pancasila-Based State of Indonesia

Penulis  : Benyamin Fleming Intan 
Penerbit  : Peter Lang, New York, 2006
Tebal  : 277 halaman 
ISBN  : 978-0820476032
Harga  : US$67.95

Oleh: Prof. Dr. Karel Steenbrink1

Pada bulan  Juni  1945 
perdebatan tentang konstitusi 
Republik Indonesia merdeka 

yang akan berdiri menemui jalan 
buntu (deadlock). Mengklaim bahwa 
Muslim 85% dari jumlah populasi, 
kelompok Islam santri bersikeras 
menuntut Indonesia negara Islam, 
apapun itu arti negara Islam bagi 
mereka. Sementara kelompok Islam 
abangan dan golongan Kristen 
(7% populasi) yang mendominasi 
Indonesia Timur menginginkan 
Indonesia negara sekuler.

Presiden pertama Indonesia, 
Soekarno menawarkan solusi 
kompromi. Republik Indonesia 
merdeka harus  ber landaskan 
Pancasila, ideologi negara dengan 
lima pilar, mencakup nasionalisme, 
kemanusiaan, demokrasi, keadilan 
sosial dan kepercayaan kepada 
Tuhan yang Maha Esa sebagai 
n i la i -ni la i  dasarnya.  Dalam 
perkembangannya, sekalipun tetap 

menjadi ideologi resmi negara, 
Pancasila telah kehilangan daya tarik 
dan signifikansinya sejak kejatuhan 
Suharto tahun 1998.

Bab pertama dari buku ini, Intan 
menafsirkan ideologi Pancasila dalam 
konteks diskursus modern agama 
publik, menjabarkan peran publik 
agama dalam masyarakat, dengan 
sangat bergantung pada pemikiran 
dan analisa sosiolog Universitas 
Chicago José Casanova. Bab-bab 
selanjutnya membahas aspek-aspek 
Indonesia.

Bab 2 memuat pandangan historis 
Indonesia dengan banyak aksen 
negatif. Pemerintahan Soekarno 
(1945-65) digambarkan sebagai dua 
dekade ‘ketidakpercayaan antara 
agama dan negara’ (distrust between 
religion and the state). Bagian ini 
pada dasarnya memperlihatkan 
perseteruan Soekarno dengan 
Muslim yang tetap menginginkan 

Indonesia negara Islam dan yang 
tidak senang dengan solusi Pancasila 
ala Soekarno. 

Pemerintahan Suharto (1966-
1998) disebut sebagai ‘pengendalian 
dan penyalahgunaan agama dan 
konsekuensinya’ (the containment and 
misuse of religion and its consequences). 
Pendapat ini muncul karena Intan 
menggambarkan sebagian besar 
dari periode yang panjang itu 
sebagai periode kestabilan ekonomi 
dan politik, dengan keharmonisan 
relatif antara agama-agama dan 
berbagai macam kelompok sosial 
dan etnis. Tetapi pada tahun 1980 
Suharto mulai menjadikan Pancasila 
semacam agama sipil (civil religion) 
untuk menguasai agama-agama 
dalam negara. Dan sejak tahun 
1990, Suharto mencari dukungan 
politik dari kelompok Muslim 
radikal dengan tetap mengandalkan 
Pancasila sebagai pengendali agama-
agama.

1. Karel Steenbrink adalah Professor Emeritus of Intercultural Theology, Utrecht University, Belanda. Resensi ini dimuat di Journal of 
Exchange 36 (2007) 415-416, terbitan E.J. Brill, Belanda.
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pembatasan kekuasaan negara (240) 
yang dianggapnya sebagai nilai-
nilai dasar untuk mewujudkan 
interpretasi modern Pancasila. 

Dalam perdebatan tentang masa 
depan dari negara Muslim terbesar 
di dunia ini (240 juta, 87% Muslim) 
dengan minoritas Kristen 9%, buku 
yang termasuk optimis ini dapat 
dilihat sebagai kontribusi Kristen 
yang mencari partner dengan 
Muslim liberal dalam menghadapi 
garis keras fundamentalis agama 
yang tidak dibahas dalam buku ini.   
(Diterjemahkan oleh Jani Hermawan)

Inti buku ada pada Bab 3 dan Bab 
4. Kedua bab ini memaparkan 
pemikiran dari empat intelektual 
Muslim dan empat intelektual 
Kristen tentang politik nasional, 
demokrasi, dan hak-hak asasi 
manusia, khususnya pergumulan 
mereka di dalam mencari solusi 
pragmatis dari ideologi Pancasila. 
Mereka adalah Muslim moderat yang 
cukup relijius yang memegang ketat 
label monoteis, serta orang-orang 
Kristen yang sangat mendambakan 
kebebasan beragama individu.

Keempat tokoh Muslim tersebut 
(Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, 
Abdurrahman Wahid, Ahmad 
Wahib) adalah figur politik Islam 
yang sudah sangat dikenal, ide-
ide mereka sudah banyak dikaji 
para intelektual. Keempat tokoh 
Kristen (T.B. Simatupang, Eka 
Darmaputera, Franz Magnis-Suseno, 
J.B. Banawiratma) juga merupakan 
intelektual profil tinggi, pemikiran 
mereka sudah banyak ditelaah oleh 
kalangan akademisi. Perpaduan ide 
dan pemikiran dari kedua kelompok 
intelektual ini sangat menarik, 
implementasinya sangat spesial. 
Bagian ini merupakan daya tarik 
khusus buku ini.

Intan mempunyai pengamatan yang 
sangat baik terhadap tulisan utama 
dari para tokoh yang dianalisanya, 
tapi disayangkan kedelapan tokoh 
tersebut secara keseluruhan memiliki 
dasar pemikiran yang sama, sehingga 
buku ini tidak banyak menjelaskan 
berbagai konflik yang membuat 
masyarakat Indonesia sangat tidak 
stabil sejak kejatuhan Suharto pada 
Mei 1998.  

Buku ini suatu studi etika yang 
baik, pada Bab Kesimpulan dibahas 
mengenai bonum commune atau 
common good sebagai ide tertinggi 

untuk suatu negara, tetapi seperti 
keempat tokoh Kristennya, Intan 
mengabaikan akar-akar Islam dari 
Muslim. Tidak ada pembahasan 
konsep maslaha (interes publik) yang 
sering digunakan para cendekiawan 
Muslim dalam mengadaptasi 
peraturan kuno hukum tradisional 
Islam shariah pada kondisi modern. 
Selain itu, semua tokoh cendekiawan 
adalah orang Jawa, 7 dari 8 bekerja 
di ibukota Jakarta: tidak ada Muslim 
atau Kristen garis keras atau politisi 
daerah yang ditampilkan dalam 
buku ini.

Akhirnya, pada Bab Kesimpulan, 
Intan menggarisbawahi kebutuhan 
Kristen akan hak minoritas (234), 
kebebasan beragama (235) dan 
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