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Bangsa Kuat, Bangsa Produktif
YOGYA (KR) - Saat ini sedang terjadi de-in- 

dustrialisasi di negeri ini. Hal tersebut ditun
jukkan dengan perubahan perilaku impor Indo
nesia yang berubah. Jika sebelumnya Indonesia 
banyak mengimpor bahan baku, sekarang, su
dah beralih pada impor barang jadi.

“Artinya kita lama-lama menjadi konsupitif, 
bukan produktif,” tandas Bupati Bojonegoro Su- 
yoto MSi dalam Pidato Refleksi Milad 36 tahun 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
di Sportorium, kemarin. Padahal menurutnya, 
bangsa yang kuat adalah bangsa yang produktif, 
bukan yang konsumtif. Karena bangsa yang kuat 
adalah kumpulan para pemberi, bukan peminta.

Dalil dalam Alquran menyebutkan adanya 
ayat ta’awanu ‘alal birri wat-taqwa. Dahulu ayat 
ini sebut Bupati Bojonegoro, untuk meminta per

tolongan kepada orang lain. “Dulu ayat itu saya 
pakai untuk cari bantuan. Jadi kalau saya mem
buat proposal mohon bantuan, saya selalu im- 
buhkan ayat tersebut. Tetapi setelah saya jadi 
bupati ayat itu saya tafsirkan berbeda, yakni sa
ling memberi pertolongan, dan bukan saling me
minta tolong. Ayat tersebut bukan ayatnya orang 
yang lemah,” jelas Suyoto yang mantan Rektor 
Universitas Muhammadiyah Gresik 

Dilihat dari 5 tahun terakhir perkembangan 
Indonesia, Suyoto menjelaskan banyak pelajaran 
yang perlu diambil Bagi masyarakat. “Perda
gangan ekspor kita lumayan turun. Lalu, yang 
namanya pajak kita 3 sampai 4 tahun terakhir ti
dak pernah mencapai target. Itu karena kita 
tadinya mengandalkan ekspor sumber daya 
alam,” ungkap Suyoto. (Fsy)-m
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