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PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM  

PROSES PEMBANGUNAN  

Pendahuluan 

Bahwa struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi, 
sudah lama disadari oleh ahli-ahli ekonomi. Tulisan A.G.B. Fisher dalam International Labour 
Review pada tahun 1935 telah mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat 
dibedakan berdasarkan kepada persentasi tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder 
dan tertier. Pendapat ini dibuktikan oleh Clark yang telah mengumpulkan data statistik 
mengenai persentasi tenaga kerja yang bekerja; di sektor primer, sekunder dan tertier di 
beberapa negara. Data yang dikumpulkannya itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan 
per kapita sesuatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan 
kesempatan kerja. Akan tetapi sebaliknya, sektor industri makin penting peranannya dalam 
menampung tenaga kerja. 

Kuznets, Chenery dan beberapa penulis lainnya mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai 
perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Kuznets bukan saja menyelidiki 
tentang perubahan persentasi penduduk yang berkerja di berbagai sektor dan sub-sektor dalam 
pernbangunan ekonomi, akan tetapi juga menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor 
kepada produksi nasional dalam proses tersebut. Sedangkan Chenery mengkhususkan 
analisanya kepada menunjukkan corak perubahan sumbangan berbagai sektor dan industri-
industri dalam sub-sektor industri pengolahan kepada produksi nasional. 

Dalam bab ini terutama akan diuraikan garis besar dari analisa kedua-dua ahli ekonomi itu 
untuk menunjukkan ciri-ciri dari perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. 
Salah satu studi yang paling akhir mengenai berbagai aspek dari pembangu¬nan ekonomi di 
negara-negara berkembang, yang dilakukan sebagai salah satu proyek penvelidikan Bank Dunia, 
adalah penyelidikan yang dipimpin oleh Chenery dan Syrquin. Mereka bukan saja menyelidiki 
corak perubahan peranan berbagai sektor dalam proses pembangunan negara-negara 
berkembang, tetapi juga perubahan beberapa hal lainnya yang penting artinya dalam analisa 
mengenai persoalan-persoalan pembangunan ekonomi negara-negara itu. 

Perubahan Sumbangan Berbagai Sektor Dalam Menciptakan Produksi Nasional 

Untuk mengetahui bagaimana corak perubahan dalam struktur ekonomi dalam perkembangan 
ekonomi pada masa yang lalu, Kuznets mengumpulkan data mengenai sumbangan berbagai 
sektor kepada produksi nasional di tigabelas negara yang sekarang ini termasuk dalam golongan 
negara-negara maju. Data yang dikumpulkannya tersebut, dalam bentuk yang telah 
disederhanakan, dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini. Dalam tabel 1 itu ditunjukkan 
perubahan sumbangan sektor pertanian, industri dan jasa-jasa kepada produksi nasional di 
tigabelas negara maju sejak abad yang lalu hingga pada pertengahan abad ini. Berdasarkan 
kepada data tersebut, Kuznets membuat kesimpulan berikut mengenai corak perubahan 
persentasi sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi : 

1. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun di duabelas dari 
tigabelas negara yang terdapat dalam tabel itu. Umumnya pada taraf permulaan dari 
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pembangunan ekonomi, peranan sektor itu mendekati setengah dan adakalanya mencapai 
sampai hampir duapertiga dari seluruh produksi nasional. Pada akhir dari masa yang 
diobservasi, peranan sector pertanian dalam menghasilkan produksi nasional hanya 
mencapai 20 persen atau kurang di kebanyakan negara, dan di beberapa negara peranannya 
lebih rendah dari 10 persen. Dengan demikian, dalam proses pembangunan, sektor 
pertanian peranannya telah menurun paling sedikit sebesar 20 persen point (misalnya dari 
mula-mula menyumbangkan 50 persen, sekarang hanya mencapai 30 persen saja, maka 
dikatakanlah bahwa peranannya telah menurun sebanyak 20 persen point) dan adakalanya 
sampai mencapai 30 persen point. Satu-satunya kekecualian dari keadaan ini adalah 
perubahan yang terjadi di Australia; dalam delapan dasawarsa peranan sektor pertanian 
bertambah besar, walaupun dalam jangka masa itu kemajuan ekonorninya terus menerus 
berlangsung. 

 

2. Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat. Pada tahun-
tahun permulaan dari masa yang, diobservasi sumbangan sektor tersebut berkisar di antara 
20 sampai 30 persen dari seluruh produksi nasional. Pada akhir masa yang diobservasi, 
peranannya paling sedikit meningkat sebesar 20 persen point sehingga sektor tersebut 
pada akhirnya menyumbangkan di antara 40 dan adakalanya lebilh 50 persen. 
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3. Sektor jasa-jasa sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami 
perubahan yang berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya. Di Swedia peranannya 
menurun; di negara lain ada yangperanannya meningkat; dan pada kebanyakan negara 
perubahannya tidak begitu nyata. Oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa pada 
umumnya penurunan dalam peranan sektor pertanian dalam menciptakan produksi 
nasional diimbangi oleh kenaikan yang hampir sama besarnya dalam peranan sektor 
industri. Hal ini menyebabkan peranan sektor jasa-jasa tidak mengalami perubahan yang 
berarti. 

Perubahan struktur ekonomi yang coraknya seperti yang digambarkan di atas berarti bahwa 

(i) Sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan yang lebih lambat dari 
perkembangan produksi nasional; sedangkan 

(ii) Tingkat pertambahan produksi sektor industri adalah lebih cepat daripada tingkat 
pertambahan produksi nasional; dan 

(iii) Tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa-jasa dalam produksi nasional berarti 
bahwa tingkat perkembangan sektor jasa-jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan 
produksi nasional. Perubahan struktur ekonomi yang demikian coraknya disebabkan oleh 
beberapa faktor. 

Pertama, keadaan yang demikian disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya, 
yaitu apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan 
pendapatan (income elasticity of demand) adalah rendah untuk konsumsi atas bahan-bahan 
makanan. Sedangkan permintaan terhadap bahan-bahan pakaian, perumahan dan barang-barang 
konsumsi hasil industri keadaannya adalah sebaliknya. Sifat permintaan masyarakat yang seperti 
ini telah lama ditunjukkan oleh Engels, dan oleh sebab itu debut sebagai hukum Engels. Pada 
hakekatnya teori ini mengatakan bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan makin 
sedikit proporsi pendapatan yang digunakan kan untuk membeli bahan pertanian. Akan tetapi 
sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang-barang 
industri menjadi bertambah besar. 

Kedua, perubahan struktur ekonomi seperti yang digambarkan di atas disebabkan pula oleh 
perubahan teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi dalam 
proses pembangunan akan menimbulkan perubahan struktur produksi yang bersifat compulsory 
dan inducive. 

Kemajuan teknologi akan rnampertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi dan hal yang 
terakhir ini selanjutnya akan memperluas pasar serta kegiatan perdagangan. Perubahan-
perubahan seperti ini akan menimbulkan keperluan untuk menghasilkan barang-barang baru. 
Dalam masyarakat perlu diciptakan beberapa jenis barang-barang dan jasa-jasa yang pada 
umumnya tidak diperlukan dalam kehidupan di desa-desa dan dalam masyarakat tertutup, yang 
kegiatan ekonominya ditujukan untuk memenuhi keperluan sendiri. Barang-barang dan jasa-jasa 
yang demikian sifatnya antara lain adalah kegiatan-kegiatan memproses bahan makanan yang 
diperuntukkan bagi konsumsi penduduk di kota-kota besar, jasa-jasa pengangkutan dan 
distribusi untuk memasarkan hasil-hasil industri, kegiatan memasarkan hasil-hasil produksi dan 
berbagai kegiatan lainnya yang pada umumnya tidak terdapat apabila perekonomian merupakan 
perekonomian yang cukup sendiri atau self sufficient. Demikian pula industrialisasi, urbanisasi, 
dan pengembangan kota yang selalu mengikuti proses pembangunan ekonomi memerlukan 
perumahan yang lebih baik, jaringan pengangkutan dan perhubungan yang lebih sempurna dan 
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administrasi pemerintahan yang lebih luas, untuk menjamin agar kehidupan di kota-kota dan 
kegiatan ekonomi yang semakin bertambah kompleks dapat berjalan dengan teratur. Barang-
barang dan jasa-jasa di atas merupakan benda-benda yang harus diciptakan untuk memenuhi 
keperluan-keperluan masyarakat yang baru, yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi 
dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, perubahan seperti itu dinamakan perubahan dalam 
struktur produksi nasional yang bersifat compulsory. 

Kemajuan teknologi menyebabkan pula perubahan dalam struktur produksi nasional yang 
bersifat inducive, yaitu kemajuan tersebut menciptakan barang-barang baru yang menambah 
pilihan barang-barang yang dapat dikonsumsikan masyarakat. Perbaikan dalam alat 
pengangkutan menyebabkan digantikannya kereta kuda dengan kereta api, mobil dan kendaraan 
modern lainnya; hiburan yang bersifat tradisionil digantikan dengan radio, televisi dan film. 
Untuk jenis-jenis barang yang sama, seperti pakaian dan keperluan-keperluan rumahtangga 
lainnya, kemajuan teknologi menciptakan barang barang yang lebih bermacam ragam dan 
mutunya juga bertambah tinggi. Perubahan-perubahan ini akan mendorong masyarakat untuk 
mengunakan lebih banyak barang-barang seperti itu, dan hal itu selanjutnya menyebabkan 
peranan produksi barang-barang industri dalam produksi nasional menjadi bertambah penting. 

Akhirya, makin pentingnya peranan produksi industri dalam produksi nasional disebabkan oleh 
karena negara-negara maju yang mengalami pembangunan tersebut telah memperoleh 
keuntungan berbanding (comparative advantage) dalam menghasilkan barang-barang industri; 
sedangkan daerah-daerah yang sekarang tergolong sebagai negara-negara berkembang yang 
sampai bahagian pertama abad ini banyak yang merupakan daerah jajahan dari beberapa negara-
negara maju memperoleh keuntungan berbanding dalam menghasilkan barang-barang pertanian. 
Maka sebagai akibat dari kegiatan perdagangan di antara kedua-dua golongan negara tersebut, 
yaitu negara-negara maju mengimport hasil-basil pertanian dan selanjutnya mengeksport 
barang-barang industri ke daerah-daerah kurang maju, peranan sektor industri dalam 
menghasilkan produksi nasional menjadi bertambah penting di negara-negara yang lebih maju.  

Adanya perdagangan di antara negara-negara yang lebih mqaju dengan negara-negara 
berkembang menyebabkan produksi industri bertambah tinggi dan produksi pertanian dapat 
dikurangi di negara-negara maju. 

Perubahan Struktur Penggunaan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai corak perubahan dari proporsi tenaga 
kerja yang digunakan di sektor pertanian, industri dan jasa-jasa dalam proses pembangunan, 
Kuznets telah mengumpulkan data dari 14 negara pada berbagai masa sejak abad yang lalu 
hingga pada atau sesudah Perang Dunia Kedua. Sebahagian besar daripadanya merupakan 
negara-negara yang terdapat dalam Tabel sebelumnya. Data yang dikumpulkan oleh Kuznets, 
dalam bentuk yang telah disederhanakan, ditunjukkan dalam Tabel 2. Berdasarkan kepada data 
tersebut dapat dibuat beberapa kesimpulan berikut mengenai perubahan proporsi tenaga kerja 
yang mencari nafkahnya di berbagai sektor dalam proses pembangunan ekonomi : 

1. Peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja menurun di tiap-tiap 
negara, termasuk di Australia. Di beberapa negara penurunannya sangat besar sekali. Pada 
permulaan masa yang diobservasi, di beberapa negara (Amerika Serikat, Jepang dan Russia) 
peranan sektor pertanian dalam me-nyediakan kesempatan kerja melebihi duapertiga dari 
seluruh tenaga kerja. Akan tetapi pada umumnya sektor tersebut menampung di antara 
seperempat sampai setengah dari tenaga kerja yang ada. Pada akhir masa yang diobservasi, 
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di kebanyakan negara peranannya adalah di bawah 20 persen. Ini berarti bahwa peranannya 
mengalami penurunan sebesar kurang lebih 20 hingga di sekitar 50 persen point. 

2. Peranan sektor industri dalam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertarnbah penting, 
akan tetapi kenaikan tersebut secara relatif adalah sangat kecil. Di Perancis, Swiss, Belgia, 
Negeri Belanda, Italia dan Australia peranannya meningkat hanya sebesar beberapa persen 
point. Yang mengalami perkembangan yang relatif besar, yaitu kurang lebih sama besarnya 
atau lebih besar daripada perubahan relatif dari surnbangan sektor ini kepada produksi 
nasional, hanyalah lnggris, Swedia, Jepang dan Russia (lih. Tabel 2) 

3. Peranan sektor jasa-jasa dalam menyediakan kesempatan kerja tidak mengalami banyak 
perubahan di Inggris, Belgia, Negeri Belanda, Swedia dan Australia. Tetapi di negara-negara 
lainnya, peranannya mengalami kenaikan relatif yang sangat besar sekali; seperti dapat 
diperhatikan dari keadaan di Swiss, Denmark, Norwegia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, 
Jepang dan Russia. Kalau dibandingkan dengan perubahan peranan sektor jasa jasa dalam 
menghasilkan produksi nasional, maka dapatlah dikatakan bahwa perubahan peranan sektor 
ini dalam menyediakan kesempatan kerja adalah sangat besar. 

Demikianlah sifat-sifat dari perubahan peranan sektor-sektor pertanian, industri dan jasa jasa 
dalam menyediakan kesempatan kerja. Apabila dibandingkan di antara perubahan peranan 
masing-masing sektor dalam menciptakan produksi nasional dengan perubahan peranan mereka 
dalam menampung tenaga kerja, gambaran yang terdapat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 
menunjukkan bahwa perubahan relatif dari kedua-dua hal itu mempunyai sifat yang agak 
berbeda. Di sektor pertanian, secara relatif, perubahan yang terjadi dalam sumbangan sektor 
itu dalam menciptakan produksi nasional adalah hampir bersamaan dengan perubahan 
peranannya dalam menyediakan pekerjaan. Di sektor industri perubahan relatif dari peranannya 
dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relatif peranannya 
dalam menampung tenaga kerja. Dan di sektor jasa-jasa perubahan relatif dari peranannya 
dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih kecil daripada perubahan relatif dari 
peranannya dalam menampung tenaga kerja. 

Terdapatnya perbedaan-perbedaan di atas disebabkan oleh perbedaan dalam perkembangan 
tingkat produktivitas di masing-masing sektor dalam proses pem-bangunan. Dalam keadaan di 
mana tingkat produktivitas pada sesuatu sektor mengalami perkembangan yang sama dengan 
perkembangan produktivitas rata-rata yang terjadi dalam keseluruhan perekonomian, maka 
perubahan relatif peranan sektor itu dalam menciptakan produksi nasional akan sama besarnya 
dengan perubahan relatifnya dalam menampung tenaga kerja. Dengan demikian, dari sifat 
perubahan relatif yang telah terjadi di sektor pertanian, dapatlah disimpulkan bahwa pada masa 
lalu perbaikan tingkat produktivitas sektor pertanian adalah sama lajunya dengan 
perkembangan produktivitas rata-rata dari keseluruhan perekonomian. Dan dari perubahan 
yang telah terjadi dalam sektor industri di negara-negara yang terdapat dalam Tabel 1 dan 
Tabel 2 dapat pula disimpulkan bahwa, di sektor industri perubahan relatif dari sumbangannya 
dalam menciptakan produksi nasional adalah lebih besar daripada perubahan relatif dari 
peranannya dalam menampung tenaga kerja. Ini berarti tingkat produktivitas di sektor industri 
berkembang dengan lebih cepat daripada perkembangan tingkat produktivitas dari keseluruhan 
perekonomian. Di sektor jasa jasa perkembangan yang terjadi adalah sebaliknya dari yang 
terjadi dalarn sektor industri; dengan demikian di sektor jasa-jasa tingkat produktivitas 
berkembangnya lebih lambat daripada perkembangan tingkat produktivitas rata-rata yang 
dicapai oleh keseluruhan perekonomian. 
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TABEL 2 

Persentasi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, Industri dan Jasa-Jasa  
Sejak Abad Yang Lalu di Empat belas Negara 

  

Perubahan Struktur Sektor Industri dan Jasa jasa 

Selanjutnya Kuznets menganalisa pula perubahan peranan berbagai sub-sektor industri, 
berbagai jenis industri dalam sub-sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa dalam 
menciptakan produksi nasional maupun dalam menyediakan kesempatan kerja. Dalam bahagian 
ini akan disingkatkan kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil analisa Kuznets tersebut. 

Untuk menganalisa perubahan dari peranan berbagai sub-sektor industri dalam menciptakan 
pendapatan nasional dianalisa data dari enam negara, sedangkan untuk menganalisa perubahan 
dari peranan berbagai sub-sektor industri dalam menampung tenaga kerja digunakan data dari 
sebelas negara. Dalam analisanya Kuznets membedakan sektor industri menjadi 4 sub-sektor, 
yaitu pertambangan, industri pengolahan (manufacturing), industri bangunan, dan perhubungan 
dan pengangkutan. Perubahan peranan berbagai sub-sektor dalam sector industri dalam 
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menghasilkan produksi nasional dan menciptakan kesempatan kerja, sifat-sifat pokoknya adalah 
sebagai berikut: 

1. Pada tingkat pembangunan yang rendah, sub-sektor pertambangan pada umumnya selalu 
merupakan sub-sektor industri yang kecil peranannya dalam menciptakan produksi nasional 
dan menampung tenaga kerja. Dalam proses pembangunan peranan tersebut menjadi 
bertambah kecil lagi. Sub-sektor industri bangunan juga mengalami perubahan yang sama 
sifatnya dengan sub-sektor pertambangan,yaitu di kebanyakan negara yang diobservasi 
peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri dan menampung tenaga kerja 
menjadi bertambah kecil apabila tingkat pembangunan ekonomi bertambah tinggi. 

2. Sub-sektor industri pengolahan, yang meliputi juga industri tenaga (penyediaan air dan 
listrik), peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri dan menampung tenaga 
kerja pada umumnya menjadi bertambah besar apabila tingkat pembangunan ekonomi 
menjadi bertambah tinggi di dua negara yang datanya dikumpulkan, yaitu di Norwegia dan 
Italia, peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri menurun. Dalam 
menampung tenaga kerja, peranan sub-sektor industri pengolahan hanya mengalami 
penurunan di empat dan sebelas negara yang diobservasi, yaitu di Inggris, Swiss, Italia dan 
Jepang. Dari uraian yang terdahulu mengenai peranan sektor industri dalam menciptakan 
produksi nasional dan menampung tenaga kerja telah dapat dilihat bahwa peranannya 
meningkat. Dalam sektor industri itu sendiri peranan sub-sektor industri pengolahan, pada 
urnumnya, mengalami kenaikan pula dalam menghasilkan produksi sektor industri dan 
menyediakan kesempatan kerja. Dari keadaan ini Kuznets menyimpulkan bahwa sub-sektor 
industri pengolahan merupakan suatu sektor dalam kegiatan ekonomi yang mengalami 
perkembangan yang pesat sekali dalam proses pembangunan. 

3. Perubahan peranan sub-sektor perhubungan dan pengangkutan dalam men-ciptakan 
produksi sektor industri dan menampung tenaga kerja tidak menun-jukkan pola yang 
seragam. Peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri menurun di dua negara, 
yaitu di Inggris dan Amerika Serikat, dan tetap di satu negara yaitu Swedia. Di tiga negara 
lain, yaitu Norwegia, Italia dan Australia peranannya meningkat. 

4. Untuk Amerika Serikat dan Australia, Kuznets bukan saja menghitung peru-bahan peranan 
berbagai sub-sektor industri berdasarkan kepada harga pasar yang berlaku dari masa ke 
masa, tetapi juga berdasarkan kepada harga tetap. Analisanya yang belakangan ini antara 
lain menunjukkan bahwa peranan sub-sektor perhubungan dan pengangkutan dalam 
keseluruhan produksi sektor industri menurut harga-harga tetap telah menjadi bertambah 
besar. Apabila tingkat harga-harga dianggap tetap, di Amerika Serikat sub-sektor 
perhubungan dan pengangkutan menciptakan 14 persen dari keseluruhan produksi sektor 
industri pada tahun 1869-78, dan meningkat menjadi 25 persen pada tahun 1939-48. Di 
Australia, juga apabila tingkat harga-harga dianggap tetap, kenaikan peranan sektor itu 
adalah dari menciptakan 4 persen dari produksi sektor industri pada tahun 1861-65 
menjadi 21 persen pada tahun 1934-38. Dari keadaan ini Kuznets berkesimpulan bahwa, 
pertama, biaya pengangkutan dan perhubungan mengalami penurunan yang besar sekali 
sejak abad yang lalu. Berarti, efisiensi sektor ini mengalami perbaikan yang tinggi. Kedua, 
seperti juga sub-sektor industri pengolahan, sub-sektor perhubungan dan pengangkutan 
merupakan bidang kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Satu aspek lain dari perubahan peranan sektor industri dalam proses pembangunan di negara-
negara maju pada waktu yang lalu yang dianalisa Kuznets adalah perubahan peranan industri-
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industri dalam sub-sektor industri pengolahan. Sayang sekali negara yang d:iobservasi sangat 
terbatas, yaitu hanya terdiri dari dua negara (Amerika Serikat dan Swedia), sehingga gambaran 
yang diperoleh tidak dapat dipandang sebagai gambaran umum mengenai bentuk perubahan 
yang terjadi dalam peranan industri-industri pengolahan, dalam keseluruhan kegiatan ekonomi 
dalam proses pembangunan. 

Sektor yang terakhir yang dianalisa Kuznets dalam menunjukkan perubahan peranan berbagai 
sektor dalam menciptakan produksi nasional dan menampung tenaga kerja dalam proses 
pembangunan adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini, dalam analisanya, dibedakan menjadi lima sub-
sektor, yaitu perdagangan, badan keuangan dan real estate, pemilikan rumah, pemerintahan dan 
pertahanan, dan berbagai jasa perseorangan (private services). Untuk menunjukkan perubahan 
peranan sub-sektor jasa-jasa di atas dalam menciptakan produksi sektor jasa-jasa diobservasi 
keadaan di lima negara, dan untuk menunjukkan perubahan peranan tiap-tiap sub-sektor itu 
dalam menampung tenaga kerja yang terdapat di sektor jasa-jasa diobservasi pula keadaan di 
sepuluh negara. Pokok-pokok kesimpulan dari analisa tersebut adalah seperti yang dinyatakan 
di bawah ini : 

1. Peranan sub-sektor perdagangan dalam menciptakan produksi sektor jasa jasa dan 
terutama peranannya dalam menyediakan pekerjaan kepada tenaga kerja di sektor itu 
menjadi bertambah besar. Akan tetapi kalau peranannya tersebut ditinjau dari sudut 
sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional dan menampung tenaga kerja dalam 
keseluruhan perekonomian, maka coraknya adalah 

(i) pada umumnya peranan sub-sektor perdagangan dalam menciptakan produksi nasional 
tidak mengalami perubahan atau menurun, dan 

(ii) peranannya dalam menyediakan pekerjaan, dinyatakan sebagai proporsi dari 
keseluruhan tenaga kerja, meningkat 

2. Peranan sub-sektor jasa jasa perseorangan dalam menciptakan produksi sector jasa-jasa 
maupun produksi nasional, dan dalam menampung tenaga kerja mengalami penurunan yang 
sangat besar sekali. Sebaliknya peranan sub-sektor pemerintahan dan pertahanan dalam 
menciptakan produksi nasional dan menampung tenaga kerja menunjukkan kecenderungan 
yang meningkat, baik apabila diukur dari sudut peranannya dalam sub-sektor jasa jasa itu 
sendiri maupun dalam perekonomian secara keseluruhan. 

Dalam bab ini, dalam bahagian-bahagian yang terdahulu, telah ditunjukkan bahwa 

(a) peranan sektor jasa-jasa dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan 
atau mengalami penurunan, dan 

(b) peranannya dalam menyediakan kesempatan kerja menjadi bertambah besar. 
Perkembangan sektor jasa-jasa yang bercorak seperti ini dalam proses pembangunan 
ekonomi disebabkan oleh karena 

− adanya spesialisasi secara kawasan dari kegiatan ekonomi yang berkembang, 

− pertambahan pendapatan per kapita yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi, dan 
− karena perkembangan produktivitas yang lambat di sektor jasa-jasa. 

Kedua-dua faktor yang pertama menyebabkan lebih banyak jenis-jenis produksi sektor jasa jasa 
harus disediakan oleh sesuatu perekonomian yang berkembang. Sesuatu perekonomian yang 
mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dengan sendirinya harus mengalami 
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perkembangan dalam kegiatan perdagangan, kegiatan badan-badan keuangan, kegiatan 
mendistribusikan hasil-hasil yang diproduksikan oleh sektor industri dan pertanian ke berbagai 
daerah dan ke luar negeri, dan kegiatan menyewakan rumah-rumah dan bangunan-bangunan. Di 
samping itu, proses urbanisasi yang ditirnbulkan oleh pembangunan ekonomi dan industrialisasi 
menyebabkan perlunya administrasi pemerintahan yang lebih luas ;yaitu untuk memberikan 
fasilitas-fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat di kota-kota dan di daerah pedesaan, 
maupun untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang keadaannya bertambah 
kompleks. Dan akhirnya, kenaikan dalam pendapatan per kapita akan menaikkanpermintaan 
masyarakat terhadap rekreasi, kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa profesionil. Yang disebutkan 
terakhir ini terutama adalah dalam bentuk jasa jasa untuk memperbaiki barang-barang 
konsumsi tahan lama (durable consumer goods). 

Walaupun peranan sektor jasa-jasa dalam menampung tenaga kerja yang terdapat dalam 
perekonomian meningkat, peranan sektor tersebut dalam menciptakan pendapatan nasional 
tidak mengalami perubahan atau menurun. Faktor yang menimbulkan keadaan ini, seperti telah 
dijelaskan pada bahagian yang lalu, adalah karena tingkat produktivitas di sektor jasa-jasa 
berkembang dengan lebih lambat daripada perkembangan tingkat produktivitas rata-rata yang 
terjadi da¬lam keseluruhan perekonomian. 

Perubahan Struktur Industri Menurut Analisa Chenery 

Analisa Chenery mengenai corak perubahan struktur sektor industri dalam proses 
pembangunan, menggunakan data yang berbeda dengan yang digunakan oleh Kuznets. Analisa 
Chenery menggunakan data di berbagai negara dalam suatu masa tertentu, atau lebih lazim 
disebut data cross section; dan bukan dengan mengumpulkan data perubahan peranar berbagai 
sektor dalam perekonomian dari masa ke masa, seperti yang dilakukan oleh Kuznets. Aspek 
yang paling penting dari analisa Chenery, dan yang rnenyebabkan analisa seperti itu menjadi 
lebih berguna sebagai usaha untuk menunjukkan ciri-ciri dari proses pembangunan ekonomi, 
adalah bahwa analisa tersebut lebih ditekankan kepada menunjukkan hubungan kuantitatif di 
antara pendapatan per kapita dengan persentasi sumbangan berbagai sektor ekonomi dan 
industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan kepada produksi nasional. Dengan 
demikian analisa tersebut dapat digunakan untuk membuat ramalan mengenai peranan berbagai 
sektor pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai 
landasan dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya ke berbagai sektor ekonomi. 

Aspek penting lainnya yang berbeda di antara analisa Kuznets dan Chenery adalah perbedaan 
penekanan analisa mereka masing-masing dalam menunjukkan corak perubahan peranan tiap-
tiap sektor kepada keseluruhan kegiatan perekonomian dalam proses pembangunan ekonomi. 
Chenery lebih menekankan kepada analisa mengenai perkembangan dalam sub-sektor industri, 
sedangkan penekanan analisa Kuznets adalah kepada corak perubahan di sektor-sektor 
ekonomi yang utama. Lagipula, dalam analisa mengenai corak perubahan struktur ekono¬mi 
dalam proses pembangunan, Chenery hanya menganalisa perubahan peranan industri-industri 
yang tergolong dalam sub sector industri pengolahan dalam menciptakan produksi nasional 
saja. Analisanya tidak meneliti perubahan peranan mereka dalaln menampung tenaga kerja 
apabila perekonomian bertambah maju. 

Dalam analisanya tersebut Chenery menggunakan hipotesa bahwa tingkat pertumbuhan 
ekonomi dan peranan sesuatu sektor dalam menciptakan produksi nasional tergantung kepada 
tingkat pendapatan dan jumlah penduduk negara tersebut. Berdasarkan kepada hipotesanya ini, 
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untuk menentukan fungsi pertumbuhan (growth function
peranan berbagai sektor dan industri-industri dalam 
berbagai tingkat pembangunan ekonomi, digunakan persamaan regresi berikut :

log Vi = log βi0 + βi1 log Y + βi2 log N

di mana Y dan N masing-masing adalah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Sedangkan 
Vi adalah nilai tambahan (value added) per kapita yang diciptakan industri atau sektor 
adalah elastisitas pertumbuhan (growth elasticity
menggunakan persamaan berikut : 

  

dan βi2 adalah elastisitas ukuran (size elasticity
persamaan berikut: 

  

Nilai βi0 adalah sama dengan nilai V yang diciptakan industri 
pendapatan per kapita nilainya adalah US$ 100 dan jumlah penduduk adalah 10 juta.

Untuk menentukan nilai β0, β1 dan β2  dari berbagai industri dalam sub
pengolahan digunakan data mengenai penduduk, pendapatan per kapita dan sumbangan 
berbagai sektor industri pengolahan kepada pendapatan nasional di 38 negara, dan negara
negara itu terdiri dari negara-negara maju maupun negara
adalah data di antara tahun 1950-56. Untuk menentukan nilai Ro, 01 dan 02 dari berbagai 
sektor, data dari 38 negara di atas dilengkapi pula dengan data di 13 negara
diketahui atau dapat ditentukannya nilai β0, 
industri yang tergolong dalam sub-sektor industri pengolahan. maka nilai tambahan atau 
produksi nasional yang diciptakan dalam suatu sektur maupun indus
dengan mudah dengan menyelesaikan persamaan di atas.

Dengan menggunakan fungsi pertumbuhan dan analisa regresi di atas, Chenery menunjukkan 
tentang corak perubahan peranan dari berbagai sektor dan berbagai industri dalam sub
industri pengolahan dalarn perekonomian yang inengalarni pertumbuhan. Hal tersebut 
dilakukannya dengan menentukan perubahan sumbangan berbagai sektor dalam produksi 
nasional apabila pendapatan per kapita naik dari US$ 100 menjadi US$1000; dan perubahan 
peranan berbagai industri pengolahan dalam keseluruhan produksi sub
pengolahan apabila pendapatan per kapita naik dari US$ 100 menjadi US$ 600.

Mengenai perubahan peranan berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional dalam 
proses pembangunan, Chenery membuat kesimpulan berikut:

1. Peranan sektor industri dalam menciptakan produksi nasional meningkat dari sebesar 17 
persen dari produksi nasional pada tingkat pendapatan per kapita sebesar US$ 100 menjadi 
38 persen pada tingkat pendapatan per k
pengolahan, peranannya meningkat dari menciptakan sebanyak 12 persen menjadi 
menciptakan sebanyak 33 persen dari produksi nasional pada proses perubahan yang 
dinyatakan di atas. 
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growth function) tiap-tiap kegiatan ekonomi, yaitu 
industri dalam menciptakan produksi nasional pada 

berbagai tingkat pembangunan ekonomi, digunakan persamaan regresi berikut : 

log Vi = log βi0 + βi1 log Y + βi2 log N 

masing adalah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Sedangkan 
) per kapita yang diciptakan industri atau sektor i , βi1 

growth elasticity), yang nilainya dapat ditentukan dengan 

e elasticity), dan nilainya ditentukan dengan menggunakan 

yang diciptakan industri i atau sektor i pada waktu 
pendapatan per kapita nilainya adalah US$ 100 dan jumlah penduduk adalah 10 juta. 

2  dari berbagai industri dalam sub-sek¬tor industri 
pengolahan digunakan data mengenai penduduk, pendapatan per kapita dan sumbangan 
berbagai sektor industri pengolahan kepada pendapatan nasional di 38 negara, dan negara-

negara maju maupun negara-negara berke:nbang. Data tersebut 
56. Untuk menentukan nilai Ro, 01 dan 02 dari berbagai 

sektor, data dari 38 negara di atas dilengkapi pula dengan data di 13 negara lain. Dengan 
0, β1 dan β2  dari berbagai sektor dan industri-

sektor industri pengolahan. maka nilai tambahan atau 
produksi nasional yang diciptakan dalam suatu sektur maupun industri akan dapat dihitung 
dengan mudah dengan menyelesaikan persamaan di atas. 

Dengan menggunakan fungsi pertumbuhan dan analisa regresi di atas, Chenery menunjukkan 
tentang corak perubahan peranan dari berbagai sektor dan berbagai industri dalam sub-sektor 
industri pengolahan dalarn perekonomian yang inengalarni pertumbuhan. Hal tersebut 
dilakukannya dengan menentukan perubahan sumbangan berbagai sektor dalam produksi 
nasional apabila pendapatan per kapita naik dari US$ 100 menjadi US$1000; dan perubahan 

anan berbagai industri pengolahan dalam keseluruhan produksi sub-sektor industri 
pengolahan apabila pendapatan per kapita naik dari US$ 100 menjadi US$ 600. 

Mengenai perubahan peranan berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional dalam 
unan, Chenery membuat kesimpulan berikut: 

Peranan sektor industri dalam menciptakan produksi nasional meningkat dari sebesar 17 
persen dari produksi nasional pada tingkat pendapatan per kapita sebesar US$ 100 menjadi 
38 persen pada tingkat pendapatan per kapita sebesar US$ 1.000. Khusus untuk industri 
pengolahan, peranannya meningkat dari menciptakan sebanyak 12 persen menjadi 
menciptakan sebanyak 33 persen dari produksi nasional pada proses perubahan yang 
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2. Peranan sektor perhubungan dan pengangkutan juga akan menjadi dua kali lipat daripada 
peranannya pada waktu pendapatan per kapita adalah US$ 100, apabila pendapatan per 
kapita telah mencapai sebesar US$ 1.000. Sedangkan peranan sektor pertanian menurun 
dari menyumbangkan sebanyak 45 persen kepada menyumbangkan hanya sebanyak 15 
persen dari produksi nasional apabila pendapatan per kapita meningkat dari sebesar US$ 
100 menjadi US$ 1.000. 

3. Peranan sektor jasa-jasa tidak mengalami perubahan yang berarti, yaitu tetap mencapai di 
sekitar 38 persen dari produksi nasional dalam proses peningkatan pendapatan per kapita 
dari US$ 100 menjadi US$ 1.000.Corak perubahan struktur ekonomi seperti yang 
dinyatakan di atas dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang terlihat dalam 
Gambar 1. 

Untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dalam sub-sektor industri pengolahan dalam 
proses pembangunan, industri-industri yang termasuk dalam golongan ini dibedakan menjadi 
tiga golongan, yaitu industri barang-barang konsumsi, industri barang-barang baku dan industri 
barang-barang modal. Mengenai perubahan struktur sub-sektor industri pengolahan Chenery 
menunjukkan bahwa pada waktu pendapatan per kapita adalah US$ 100 berbagai sub-sektor 
industri pengolahan di atas peranannya adalah sebagai berikut: 68 persen dari produksi sub-
sektor industri itu berasal dari industri barang-barang konsumsi 20 persen berasal dari industri 
barang-barang baku, dan 12 persen berasal dari industri barang-barang modal. Pada tingkat 
pendapatan per kapita sebesar US$ 600, komposisi produksi sub-sektor industri pengolahan 
telah menjadi sebagai berikut: industri barang-barang konsumsi peranannya menurun dan hanya 
menghasilkan sebesar 43 persen dari produksi sub-sektor industri pengolahan; sedangkan 
industri barang-barang modal peranannya meningkat, yaitu menghasilkan sebesar 35 persen 
dari produksi sub-sektor industri pengolahan; dan peranan industri barang-barang baku tidak 
mengalami perubahan yang berarti.  

Dua aspek lain yang dianalisa Chenery adalah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan 
industrialisasi yang pesat dalam pembangunan ekonomi dan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya variasi atau perbedaan dalam corak industrialisasi di berbagai negara. Mengenai 
aspek yang pertama Chenery menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
pertunbuhan yang tidak sebanding atau non-proportional growth di antara berbagai jenis industri 
dalam sub-sektor industri pengolahan dengan tingkat pendapatan per kapita. Kenyataan 
menunjukkan bahwa berbagai industri dalam sub-sektor industri pengolahan mengaluni 
perkembangan yang lebih cepat daripada perkembangan dalam pendapatan per kapita. Misalnya 
pendapatan per kapita telah berubah dari US$ 100 menjadi US$ 600 sebagai akibat dari adanya 
kegiatan pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Ini berarti dalam proses 
pembangunan itu pendapatan per kapita telah menjadi 6 kali lipat. Pada waktu yang sama, 
kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pada umumnya perkembangan tingkat kegiatan 
industri-industri adalah lebih cepat daripada tingkat ini. Misalnya saja, mungkin pada waktu 
pendapatan per kapita adalah sebesar US$ 600 tingkat produksi sesuatu industri adalah 10 kali 
lipat dari tingkat produksinya pada waktu pendapatan per kapita adalah US$ 100. Jadi di antara 
perkembangan pendapatan per kapita dan perkembangan kegiatan industri tersebut terjadi non-
proportional growth, yaitu industri tersebut berkembang dengan lebih cepat daripada tingkat 
perkembangan pendapatan per kapita. 
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Gambar 1. 

 

 

Chenery mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan perbedaan di antara lajunya 
perkembangan industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan dan perkembangan 
tingkat pendapatan per kapita: sebagai akibat dari adanya substitusi import, adanya 
perkembangan permintaan untuk barang-barang jadi (final goods) dan adanya kenaikan 
dalam permintaan barang-barang setengah jadi (intermediate goods). Menurut analisa 
Chenery usaha untuk mengadakan substitusi import merupakan faktor yang terpenting 
yang menyebabkan industrialisasi yang pesat, karena faktor ini mengakibatkan 50 persen 
dari pertumbuhan yang tidak sebanding yang terjadi. Pengaruh perkembangan pendapatan 
terhadap pertambahan permintaan hasil-hasil industri mengakibatkan 22 persen dari 
industrialisasi yang terjadi. Pertambahan pendapatan selanjutnya menyebabkan 
perkembangan permintaan terhadap barang-barang setengah jadi dan faktor ini 
mengakibatkan 10 persen dari proses industrialisasi dan perbedaan tingkat pertumbuhan 
yang terjadi. Faktor-faktor lainnya seperti perubahan harga, kesalahan dalam penaksiran, 
adanya substitusi di antara berbagai barang lain dengan hasil industri, dan adanya substitusi 
di antara tenaga kerja dengan hasil industri (misalnya tenaga manusia digantikan dengan 
obat kimia untuk membasmi lalang dan berbagai penggantian lainnya yang semacam itu) 
merupakan faktor-faktor yang menimbulkan 18 persen dari industrialisasi. 

Dari gambaran di atas Chenery mengambil kesimpulan bahwa faktor terpenting yang 
menimbulkan industrialisasi adalah karena adanya substitusi import, dan bukan karena 
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perubahan dalam komposisi permintaan sebagai akibat dari pendapatan yang bertambah. 
Dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi perubahan dalam harga relatif faktor-
faktor produksi dan menyebabkan substitusi barang-barang import dengan hasil-hasil 
industri dalam negeri dan substitusi hasil-hasil industri rumah tangga dengan hasil-hasil 
industri pengolahan modern. 

Aspek yang berikut, dan aspek yang terakhir, yang dianalisa oleh Chenery adalah mengenai 
faktor-faktor yang menyebabkan peranan berbagai industri dalam sesuatu perekonomian 
adalah berbeda dengan peranannya yang normal pada suatu tingkat pembangunan ekonomi 
tertentu, yaitu seperti yang ditentukan oleli persamaan regresi yang telah dijelaskan pada 
permulaan dari bahagian ini. Dalam setiap negara pada umumnya peranan tiap-tiap industri 
dalam sub-sektor industri pengolahan adalah lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat yang 
ditentukan oleh persamaan regresi tersebut, dan keadaan yang demikiar, diakibat¬kan oleh 
adanya salah satu atau gabungan dari faktor-faktor berikut: 

1 Luasnya pasar. Tingkat pendapatan dan jumlah penduduk merupakan dua faktor penting 
yang menentukan luas pasar sesuatu negara. Negara-negara yang tingkat pendapatan 
per kapitanya sama, peranan berbagai industri dalam perekonomian akan berbeda 
apabila jumlah penduduknya sangat berbeda besarnya. Makin besar jumlah penduduk, 
makin besar peranan berbagai industri dalam perekonomian. 

2 Bentuk distribusi pendapatan. Corak distribusi pendapatan di tiap-tiap negara berbeda, 
Di beberapa negara distribusi pendapatan penduduknya sangat tidak merata, seperti 
misalnya di Afrika Selatan, Kenya danPeru di mana golongan kaya terdiri dari bangsa 
kulit putih yang merupakan golongan pendatang. Sebahagian besar rakyatnya, yang 
terdiri dari penduduk asli, taraf hidupnya sangat rendah sekali. Perbedaan dalam 
distribusi pendapatan ini merupakan satu faktor penting lainnya yang menyebabkan 
terdapatnya deviasi dalam peranan sektor industri dari peranannya yang normal. 

3 Kekayaan alam. Kekayaan alam sesuatu negara juga dapat mempengaruhi peranan 
industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan dalam keseluruhan kegiatan 
ekonomi. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa di negara-negara yang relatif miskin 
dalam kekayaan alam, peranan industri-industri mereka menjadi lebih penting jika 
dibandingkan dengan di negara-negara yang mempunyai kekayaan alam yang lebih 
banyak. Sejak dari permulaan usaha pembangunannya negara-negara yang miskin 
dengan kekayaan alam akan menekankan usahanya pada mengembangkan sektor 
industri dengan tujuan untuk mengurangi import barang-barang industri. Langkah 
seperti ini dilakukan karena kekurangan kekayaan alarn menyebabkan negara itu 
biasanya mempunyai kemampuan yang lebih terbatas untuk mengembangkan 
eksportnya. 

4 Perbedaan keadaan di berbagai negara. Perbedaan keadaan di berbagai Negara seperti 
perbedaan dalam iklim, kebijaksanaan pemerintah dan faktor-faktor sosial dan budaya, 
merupakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat produksi dan peranan 
sektor industri kepada produksi nasional. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan 
peranan masing-masing sektor dalam perekonomian adalah lebih tinggi atau lebih 
rendah daripada peranan mereka yang normal. 
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Perubahan Struktur Perekonomian Negara-Negara Berkembang 

Perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 
telah menimbulkan dorongan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan dalam pengumpulan 
data kegiatan ekonomi di negara-negara itu. Sebagai hasil dari usaha-usaha ini, dalam 
beberapa tahun saja telah lebih banyak data dapat diperoleh mengenai berbagai aspek dari 
kegiatan-kegiatan ekonomi negara¬negara tersebut. Semakin meluasnya jumlah dan jenis 
data yang tersedia mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang 
tersebut memungkinkan para penyelidik ekonomi untuk membuat analisa mengenai 
perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan yang telah terjadi di 
negara-negara berkembang. Kuznets telah juga mempelopori penyelidikan yang demikian, 
dan dalam beberapa tahun akhir-akhir ini penyelidikan semacam itu banyak dilakukan oleh 
Chenery dalam bentuk usaha bersama dengan ahli-ahli ekonomi lain. Dalam 
penyelidikannya yang paling akhir sekali Chenery, dengan dibantu oleh Syrquin, telah 
menggunakan berbagai data yang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi di 
negara-negara berkembang untuk menunjukkan ciri-ciri perubahan struktur perekonomian 
negara-negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi mereka di antara tahun 
1950-1970. 

Analisa yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin tersebut mirip sekali dengan analisa 
Chenery mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan yang telah 
diuraikan pada bahagian yang lalu. Tujuan dari analisa yang baru ini terutama adalah juga 
untuk menunjukkan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kegiatan 
ekonomi apabila tingkat pembangunan ekonomi menjadi bertambah tinggi. Akan tetapi 
analisa yang baru ini jauh lebih lengkap daripada analisa Chenery yang diuraikan sebelum 
ini, karena lebih banyak data telah dapat diperoleh untuk membuat analisa tersebut. Pada 
keseluruhannya Chenery dan Syrquin menunjukkan corak dari sepuluh jenis perubahan 
dalam struktur perekonomian yang berlaku dalam proses pembangunan negara-negara 
berkembang. Perubahan-perubahan tersebut dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu 
perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam 
proses akumulasi, perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai 
perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber daya (resources), dan perubahan-
perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses 
demografis dan distributif. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses 
akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi, pengumpulan pendapatan pemerintah, 
dan kegiatan menyediakan pendidikan kepada masyarakat. Yang tergolong sebagai alokasi 
sumber-sumber daya adalah struktur permintaan domestik (pengeluaran-pengeluaran 
masyarakat atas produksi dalam negeri), struktur produksi, dan struktur perdagangan. 
Dalam golongan yang ketiga, yaitu proses demografis din distributif, termasuklah proses 
perubahan dalam faktor-faktor berikut: alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, 
urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian, dan distribusi pendapatan. 

Secara lengkap faktor-faktor yang dianalisa oleh Chenery dan Syrquin untuk menunjukkan 
perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dalam proses pem-bangunan, dan cara-cara 
yang digunakan untuk menunjukkan corak perubahan tersebut, dikemukakan dalam Tabel 
3. Dan seterusnya hasil-hasil analisa Chenery dan Syrquin mengenai corak perubahan dari 
berbagai faktor yang terdapat dalam Tabel 3 dalam proses pembangunan ekonomi di 
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negara-negara berkembang ditunjukkan dalam Tabel 4. Angka-angka dalam tabel tersebut 
menggambarkan bentuk-bentuk perubahan yang diharapkan akan terjadi dalam 
perekonomian sesuatu negara berkembang yang mengalami proses peningkatan dalam 
pendapatan per kapitanya dari sebesar US$ 100 menjadi US$ 1.000. 

Dari angka-angka yang terdapat dalam Tabe1 4 dapatlah disimpulkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang dialami negara-negara berkembang yang dalam uraian ini dimaksudkan 
sebagai kenaikan pendapatan per kapita dari sebesar US$ 100 menjadi sebesar US$ 1.000 
ciri-cirinya adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini : 

1. Tabungan dan pembentukan modal. Tingkat tabungan dan pembentukan modal mengalami 
peningkatan yang cukup besar, yaitu berturut-turut dari 13,5 persen dan 15,8 persen 
menjadi 23,3 persen dan 24,0 persen. Keadaan di mana tabungan dan pembentukan modal 
mengalami perubahan ke arah yang sama merupakan suatu hal yang wajar, karena dana 
yang digunakan untuk pembentukan modal berasal dari tabungan. Dengan demikian makin 
besar tingkat tabungan, biasanya, makin besar pula tingkat pembentukan modal. Dapat 
dilihat bahwa sepanjang proses pembangunan ekonomi tingkat pembentukan modal selalu 
lebih besar daripada tingkat tabungan. Keadaan seperti ini dimungkinkan oleh adanya aliran 
masuk modal dari luar negeri. Peranan modal yang berasal dari luar negeri menurun dalam 
proses pembangunan yaitu dari sebesar 2,3 persen pada waktu pendapatan per kapita 
adalah sebesar US$ 100 menjadi hanya sebesar 0,6 persen pada waktu pendapatan per 
kapita mencapai US$ 1.000. 

2. Pendapatan pemerintah. Tingkat pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah 
meningkat dari 15,3 persen menjadi 28,7 persen, dan peningkatan pendapatan yang sangat 
besar ini terutama disebabkan oleh kenaikan; dalam tingkat penerimaan pemerintah dari 
perpajakan. Pendapatan pemerintah dari berbagai jenis pajak meningkat dari 12,9 persen 
menjadi 25,4 persen. 

3. Pendidikan. Dalam menggambarkan perkembangan yang dicapai dalam bidang pendidikan 
sepanjang proses pembangunan digunakan dua macam indikator: besamya pengeluaran 
dinyatakan dalam persentasi dari Produk Domestik Bruto untuk pendidikan, dan banyaknya 
anak-anak yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah. Perubahan yang berlaku 
kepada faktor yang paling belakangan disebut ini digambarkan dengan menunjukkan 
perubahan persentasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan anak-anak vang usianya 
sama dengan usia anak-anak yang berada di sekolah dasar. Dalam proses pembangunan, 
tingkat pengeluaran untuk pendidikan tidak mengalami kenaikan yang berarti, yaitu hanya 
dari sebesar 3,3 persen menjadi 4,3 persen dari GDP. Akan tetapi perlu disadari bahwa 
keadaan seperti ini berarti nilaisebenarnya dari pengeluaran untuk pendidikan telah menjadi 
jauh lebih besar, dan hal ini disebabkan karena GDP pada waktu pendapatan per kapita 
adalah sebesar US $ 1.000 adalah sangat lebih besar daripada GDP pada waktu pendapatan 
per kapita adalah sebesar US$ 100. Bahwa pada tingkat pembangunan yang rukup tinggi 
nilai mutlak pengeluaran untuk pendidikan adalah jauh lebih tinggi daripada pada waktu 
tingkat pembangunan adalah relatif rendah dicerrninkan oleh persentasi anak-anak yang 
berada di sekolah dasar dan sekolah nenengah. Dibandingkan dengan seluruh jumlah anak-
anak yang seharusnya berada di sekolah dasar, sepanjang proses pembangunan banyaknya 
anak-anak yang sebenarnya berada di kedua-dua jenis sekolah itu meningkat dari 37,5 
persen menjadi 84,2 persen. 
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TABEL 3 
Cara-cara Yang Digunakan llntuk Menunjukkan Corak Perubahan 

Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG DIANALISA                   CARA-CARA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN 

PERUBAHAN  YANG TERJADI 

I. PROSES.AKUMULASI 

1. Pembentukan modal. 
         a. Tabungan domestik bruto               ) 
         b. Pembentukan modal domestik bruto ) 
         c. Aliran masuk modal (di luar import        Dengan melihat perubahan nilai-nilai 

    barang dan jasa jasa)                      )       mereka dan dinyatakan sebagai persentasi 
2. Pendapatan pemerintah,                                dari Produk Domestik Bruto (GDP). 
              a. Pendapatan pemerintah                           ) 
              b. Pendapatan dari pajak                               ) 

  3. Pendidikan. 
       a. Pengeluaran untuk pendidikan                 Dengan menunjukkan perubahan persentasi 

GDP yang digunakan untuk pendidikan. 
         b. Tingkat pemasukan anak-anak ke             Dengan menunjukkan perubahan persentasi 

sekolah dasar dan sekolah menengah           anak-anak yang bersekolah di •;ekolah dasar 
dan sekolah menengan. 

    II. PROSES ALOKASI SUMBER-SUMBER DAYA 

    4.  Struktur permintaan domestik, 
          a.  Pembentukan modal domestik bruto   
          b. Konsumsi rumah tangga 
         c.  Konsumsi pemerintah 
         d.  Konsumsi atas bahan makanan 

      5.     Struktur produksi. 
       a. Produksi sektor primer                  )         Dengan melihat perubahan nilai-nilai mereka 
         b. Produksi sektor industri                 )         dan dinyatakan sebagai persentasi dari 
         c. Produksi perusahaan utilities          )         Produk Domestik Bruto (GDP). 
         d. Produksi sektor jasa-jasa                ) 

        6. Struktur perdagangan. 
         a.  Eksport                                          ) 
         b.  Eksport bahan mentan                   ) 
         c.  Eksport barang-barang industri      ) 
       d.  Import                                          )                                                                

  
III. PROSES DEMOGRAFIS DAN DISTRIBUTIF                                                                  

       7.    Alokasi tenaga keria. 
       a. Dalam sektor primer                      )         Dengan melihat perubahan jumlah mereka ' 
         b. Dalam sektor industri                     )         dan dinyatakan sebagai persentasi dari 
         c. Dalam sektor jasa jasa                    )         keseluruhan jumlah tenaga kerja. 

    8.     Urbanisasi. 
Penduduk daerah urban                     )         Dengan melihat perubahan jumlah-nya dan 

     9.  Transisi demografa.                             )         dinyatakan sebagai persentasi dari keseluruh 
          a. Tingkat kelahiran                            )         an jumlah penduduk. 
          b. Tingkat kematian                            ) 

10.     Distribusi pendapatan. 
        a. Bahagian dari 20 persen penduduk      )     Dengan melihat perubahan persentasi Produk Nasional Bruto (GNP) 
            yang menerima pendapatan paling      )      yang diterima tinggi  ) oleh masing-masing golongan pendapatan 
        b. Bahagian dari 40 persen penduduk     )     tersebut. 
           yang menerima pendapatan paling       ) 
            rendah                                              ) 
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4. Struktur permintaan domestik. Untuk menunjukkan ciri-ciri perubahan struktur permintaan 
domestik digunakan empat macam proses perubahan, yaitu dalam tingkat pembentukan 
modal, dalam tingkat konsumsi rumah tangga, dalam tingkat konsumsi pemerintah dan 
dalam tingkat konsumsi bahan makanan. Keempat-empat jenis perubahan tersebut arahnya 
berbeda-beda. Arah perubahan tingkat pembentukan modal telah dijelaskan, dan telah 
ditunjukkan bahwa tingkatnya mengalami kenaikan yang sangat besar. Tingkat konsumsi 
pemerintah juga meningkat akan tetapi peningkatannya sangat kecil sekali, yaitu dari 13,7 
persen menjadi 14,8 persen. Berarti peningkatannya adalah sebesar 1,1 persen point saja. 
Kalau dibandingkan perubahan tingkat pendapatan pemerintah dengan tingkat konsumsi 
pemerintah, dapat dilihat bahwa perubahan mereka sangat berbeda satu sama lain. Sebagai 
akibatnya, perbedaan di antara tingkat penerimaan pemerintah dan tingkat konsumsi 
pemerintah menjadi semakin besar. Pada pendapatan per kapita sebesar US$ 100, 
perbedaan tingkat penerimaan pemerintah dengan tingkat konsumsi pemerintah adalah 1,6 
persen point,yaitu di antara 15,3 persen dan 13,7 persen. Sedangkan pada pendapatan per 
kapita sebesar US$ 1.000 perbedaan mereka adalah sebesar hampir 14 persen point,yaitu 
di antara 28,7 persen dan 14,8 persen. Dari perbedaan yang menjadi sangat bertambah 
besar di antara tingkat penerimaan pemerintah dan tingkat konsumsi pemerintah ini dapat 
disimpulkan bahwa tingkat pembentukan modal yang dilakukan oleh Pernerintah menjadi 
bertambah besar dalam proses pembangunan. Kesimpulan seperti itu dapat dibuat karena 
pada umumnya selisih antara penerimaan pemerintah dan konsumsi pemerintah terutama 
digunakan oleh pemerintah untuk pembentukan modal, terutama untuk membangun 
prasarana yang akan melancarkan jalannya pembangunan ekonomi. Dua jenis pengeluaran 
masyarakat ramai (rumah tangga) yang corak perubahannya ditunjukkan, seperti telah 
dinyatakan, adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi bahan makanan. Kedua-dua jenis 
pengeluaran rumah tangga ini proporsinya dari GDP menjadi bertambah kecil apabila 
tingkat pembangunan bertambah. Mengapa keadaan seperti itu berlaku telah dijelaskan oleh 
Kuznets, dan analisa Kuznets itu telah dibincangkan pada bahagian terdahulu dari bab ini.  
Angka-angka yang diperoleh dalam analisa Chenery dan Syrquin menunjukkan bahwa 
apabila pendapatan per kapita berubah dari US$ 100 menjadi US$ 1.000, persentasi 
konsumsi rumah tangga berubah dari 72,8 persen menjadi 61,7 persen, dan persentasi 
konsumsi atas bahan makanazr berubah dari 39,2 persen menjadi 17,5 persen. 

5. Struktur produksi. Gambaran yang diperoleh mengenai corak perubahan struktur produksi 
dalam, proses pembangunan dalam penyelidikan yang baru ini memperkuat kesimpulan 
hasil-hasil yang telah diperoleh sebelumnya mengenai ciri-ciri perubahan struktur ekonomi 
dalam proses pembangunan. Angka-angka yang diperoleh dalam penyelidikan yang sekarang 
menunjukkan bahwa: peranan sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional 
menurun, yaitu dari 45,2 persen menjadi 13,8 persen; peranan sektor industri dalam 
menciptakan produksi nasional bertambah tinggi, yaitu dari 14,9 persen menjadi 34,7 
persen; dan peranan sektor jasa-jasa juga bertambah tinggi tetapi pertambahan peranannya 
tersebut relatif kecil, yaitu dari 33,8 persen menjadi 41,3 persen. 
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TABEL 4
Struktur Ekonomi Pada Berbagai Tingkat Pembangunan
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6. Struktur perdagangan. Peranan eksport dalam kegiatan ekonomi nasional menjadi 
bertambah penting, dan peranan yang bertambah penting ini terutama disebabkan oleh 
bertambah pentingnya peranan eksport barang-barang industri pengolahan dan eksport 
jasa jasa. Sedangkan eksport bahan mentah menurun peranannya. Peranan keseluruhan 
eksport dalam kegiatan ekonomi nasional - yang dinyatakan sebagai proporsi nilainya 
dibandingkan dengan GDP - meningkat dari sebesar 19,5 persen menjadi 26,0 persen. 
Peranan eksport barang-barang industri meningkat dari 1,9 persen menjadi 9,7 persen, 
dan peranar, eksport jasa jasa meningkat dari 3,1 persen menjadi 5,7 persen. Eksport 
bahan mentah peranannya menurun dari 13,7 persen menjadi 9,6 persen. Eksport yang 
ber ambah besar memungkinkan dilakukannya im¬port barang-barang dan jasa jasa 
yang lebih banyak dari luar negeri. Oleh sebab itu adalah wajar apabila tingkat eksport 
bertambah besar, maka tingkat import bertambah besar pula. Dalam penyelidikan ini 
ditunjukkan bahwa dalam proses pembangunan yang akan menciptakan kenaikan 
pendapatan per kapita dari US$ 100 menjadi US$ 1.000, tingkat import bertambah dari 
21,8 persen menjadi 26,7 persen. 

7. Penggunaan tenaga kerja. Corak perubahan persentasi tenaga kerja yang digunakan di 
berbagai sektor mengalami perubahan seperti yang telah ditunjukkan dalam analisa 
Kuznets yang menggunakan data pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju sejak 
abad yang lalu, yaitu dalam menampung tenaga kerja sektor pertanian menurun 
peranannya, sektor industri meningkat peranannya dan sektor jasa-jasa juga meningkat 
peranannya. Angka-angka yang diperoleh dalam analisa Chenery dan Syrquin menun 
jukkan bahwa pada waktu pendapatan per kapita adalah US$ 100, persentasi tenaga 
kerja yang berada dan bekerja di sektor pertanian, industri dan jasa-jasa berturut-turut 
adalah 65,8 persen, 9,1 persen dan 25,1 persen. Apabila pendapatan per kapita 
mencapai US$1.000 peranan sektor-sektor tersebut dalam menampung tenaga kerja 
berubah menjadi: sektor pertanian menampung 25,2 persen, sektor industri 
rnenampung 32,5 dan sektor jasa-jasa menampung 42,3 persen dari seluruh tenaga 
kerja yang ada dalam sesuatu perekonomian. 

8. Urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Sebelum analisa Chenery dan 
Syrquin dibuat ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi akan 
diikuti oleh perubahan dalam proporsi penduduk yang tinggal di daerah urban, dan 
penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian. Perubahan dalam hal laal itu yang 
ditunjukkan oleh hasil-hasil analisa Chenery dan Syrquin mernberikan bukti-bukti yang 
memperkuat kebenaran dari keyakinan tersebut. Pada waktu pendapatan per kapita 
sebesar US$ 100 sebanyak hanya 12,8 persen dari seluruh jumlah penduduk sesuatu 
negara berada di daerah urban, tingkat kelahiran adalah 4,49 persen dan tingkat 
kematian adalah 2,09 persen. Pada pendapatan per kapita sebesar US$ 1.000 penduduk 
di daerah urban merupakan 63,4 persen dari seluruh jumlah penduduk, tingkat 
kelahiran adalah sebesar 2,29 persen saja dan tingkat kematian hanya merupakan 0,97 
persen dari keseluruhan jumlah penduduk. 

9. Distribusi pendapatan. Untuk melihat perubahan dalam distribusi pendapatan dalam 
proses pembangunan, diperhatikan: 
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(i) perubahan bahagian pendapatan nasional yang diterima oleh 40 persen dari 
keseluruhan penduduk yang ter¬golong sebagai penerima-penerima pendapatan 
terendah dan 

(ii) perubahan bahagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh 20 persen dari 
keseluruhan jumlah penduduk yang pendapatannya tergolong sebagai pendapatan 
yang paling tinggi. 

Angka-angka yang diperoleh dalam analisa itu menunjukkan bahwa masyarakat yang 
tergolong dalam golongan penerima pendapatan yang paling tinggi akan menerima bahagian 
dari pendapatan nasional yang makin bertambah banyak pada tahap-tahap permulaan dari 
proses pembangunan, dan baru mengalami penurunan kembali dalam persentasi 
pendapatan yang mereka peroleh setelah pendapatan per kapita mencapai US$ 500. 
Sebaliknya golongan masyarakat yang menerima pendapatan paling rendah akan mengalami 
penurunan dalam bahagian dari pendapatan nasional yang mereka peroleh di dalam tahap-
tahap permulaan dari proses pembangunan. Bahagian pendapatan nasional yang mereka 
peroleh pada waktu pendapatan per kapita US$ 100 baru akan mereka capai kembali 
apabila pendapatan per kapita telah meningkat menjadi sebesar di sekitar US$ 600 atau 
US$ 700. Corak distribusi pendapatan yang diperoleh dalam analisa Chenery dan Syrquin 
ini adalah sesuai dengan hasil-hasil penyelidikan Akhirnya mengenai corak perubahan 
distribusi pendapatan dalam proses pembangunan ekonorni yang telah dijelaskan dalam bab 
yang lalu. 
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Ledakan Pengangguran Menghantui Perekonomian? 

ADA suatu "rumus" yang sudah lama dijadikan acuan untuk menghitung jumlah pengangguran 
terbuka (open-unemployment), yakni setiap pertumbuhan ekonomi satu persen akan 
menghasilkan penyerapan tenaga kerja baru 400.000 orang. Berdasarkan rumus ini, kita bisa 
menghitung jumlah pengangguran terbuka tahun 2003. 

Pada tahun 1997, jumlah penganggur adalah 4,2 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi 
kumulatif tahun 1998-2003 yang hanya 2,4 persen, berarti daya serapnya cuma 960.000 pekerja 
baru. Sementara itu, tambahan pencari kerja baru setiap tahunnya mencapai 2,5 juta orang 
sehingga selama periode 1998-2003 berjumlah 15 juta orang. Dengan demikian, jumlah 
pengangguran terbuka pada tahun 2003 kira-kira 18,2 juta orang (4,2 juta ditambah 15 juta 
dikurangi 960.000). 

Berdasarkan pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengutip 
data Badan Pusat Statistik (BPS) (Kompas, 15 Juli 2003, halaman 15), pengangguran terbuka 
tahun 2003 adalah 10,13 juta orang. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar antara angka 
perkiraan berdasarkan "rumus" dan angka resmi BPS? 

Kalau penyebabnya berasal dari "rumus", katakanlah bukan 400.000, melainkan 300.000 pekerja 
baru yang bisa dihasilkan untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran 
masih tetap berkisar 18 juta jiwa. Kemungkinan lainnya, pencari kerja baru setiap tahunnya 
tidak mencapai 2,5 juta orang. Katakanlah hanya dua juta orang, maka pengangguran terbuka 
tahun 2003 akan turun menjadi sekitar 15,2 juta orang. Angka ini masih sekitar 50 persen lebih 
tinggi ketimbang angka resmi. 

Ada dua alasan utama untuk meragukan data pengangguran khususnya dan sektor 
ketenagakerjaan umumnya. Pertama, kita tak memiliki sistem jaminan sosial untuk penganggur 
sehingga pengumpulan data penganggur jauh lebih sulit karena para penganggur tidak secara 
aktif mendaftarkan dirinya ke kantor tenaga kerja. Kedua, ada kecenderungan kualitas data BPS 
semakin buruk, termasuk dalam hal data ketenagakerjaan. Ini bukan sepenuhnya kesalahan BPS, 
melainkan lebih karena pemerintah kurang perhatian terhadap pentingnya meningkatkan 
kualitas data statistik sebagai basis dalam perumusan masalah dan pengambilan keputusan. 

Mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut? Pertama, angka yang kurang akurat tidak 
akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam dan langkah-langkah penanganan yang 
saksama. Kedua, masalah pengangguran berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik, 
yang pada gilirannya akan memukul balik kestabilan makro-ekonomi yang telah dicapai dengan 
susah payah. 

TERLEPAS dari kelemahan dan kekurangakuratan data, kita agaknya sepakat bahwa persoalan 
ketenagakerjaan sudah mencapai titik yang sangat rawan. Berdasarkan data resmi sekalipun, 
jumlah pengangguran terbuka terus naik mendekati tingkat 10 persen. Boleh jadi, kenyataannya 
lebih besar dari itu. Salah satu yang melatarbelakanginya adalah kenyataan bahwa perusahaan-
perusahaan menengah-besar yang telah mengurangi banyak pekerjanya di masa puncak krisis 
tidak menambah penyerapan kerja secara berarti sekalipun mereka telah berangsur pulih. 

Tekanan untuk memacu efisiensi guna meningkatkan daya saing dan regulasi ketenagakerjaan 
telah mendorong mereka untuk mengubah metode produksi menjadi lebih padat modal. 
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Faktor lainnya ialah kecenderungan industri manufaktur padat karya yang semakin kehilangan 
daya saing. Rendahnya produktivitas di satu pihak, peningkatan upah riil yang relatif pesat, serta 
meningkatnya biaya produksi nyata-nyata telah memukul sektor ini. Ditambah lagi dengan 
derasnya barang-barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik, maka lengkaplah pukulan 
terhadap sektor ini. 

Bukti dari keterpurukan industri manufaktur padat karya terlihat dari peningkatan penganggur 
terbuka yang berpendidikan rendah. Sebelum krisis (1997), porsi penganggur yang 
berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ke bawah adalah 41 persen dan pada 
tahun 2001 telah naik menjadi 57 persen. 

Jika kriteria yang dipakai adalah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ke bawah, angkanya naik 
dari 91 persen pada tahun 1997 menjadi 93 persen pada tahun 2001. Para penganggur 
berpendidikan rendah ini kian tak memiliki pilihan di sektor formal. Sebagian dari mereka 
terselamatkan dengan bekerja di sektor informal. 

Maka, tak mengherankan kalau pekerja di sektor informal meningkat pesat dari 53,7 persen 
pada tahun 1997 menjadi 62,4 persen pada tahun 2002. Sebagian lagi terpaksa rela untuk 
bekerja paruh waktu (under employment) yang jumlahnya pada tahun 2001 telah mencapai 
30,2 juta orang atau 30,6 persen dari keseluruhan angkatan kerja. 

Bagaimana dengan penganggur terdidik? Berdasarkan data BPS, ternyata jumlah penganggur 
yang berpendidikan Diploma III ke atas hanya 7 persen dari keseluruhan penganggur. Jumlahnya 
pun tak mengalami perubahan berarti, yakni 236.000-290.000 saja dalam lima tahun terakhir. 

Relatif rendahnya pengangguran terbuka dari kelompok berpendidikan tinggi ini antara lain 
karena mereka bersedia bekerja tidak penuh ataupun menerima pekerjaan-pekerjaan yang 
kualifikasinya lebih rendah dari potensi kemampuan mereka (disguised unemployment). 

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan tidak atau belum terjadinya ledakan pengangguran 
terbuka. Tantangan nyata yang kita hadapi adalah bagaimana membuat jangan sampai terjadi 
ledakan tersebut karena, kalau terjadi, harga yang harus dibayar akan teramat mahal. 

Kemerosotan di sektor ketenagakerjaan beriringan dengan memburuknya indeks kualitas hidup 
manusia Indonesia, sebagaimana baru-baru ini dipublikasikan oleh Program Pembangunan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). 

Keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan 
infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup manusia menjadi ancaman nyata bagi perbaikan 
kualitas ketenagakerjaan kita. Sekarang saja dalam banyak aspek Indonesia sudah tertinggal 
dibandingkan dengan Vietnam, India, dan Cina. Apalagi dengan Thailand dan Malaysia. 

Upaya-upaya untuk menekan pengangguran khususnya, dan meningkatkan kualitas 
ketenagakerjaan umumnya, tak bisa lagi dilakukan dengan cara- cara lama. Ia harus ditempatkan 
di dalam kerangka strategi pembangunan yang berbasis manusia. Sudah saatnya untuk tidak 
sekadar berpuas diri dengan pencapaian target-target makro-ekonomi semata. 

Sebagai target antara, dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah sepatutnya mendesain 
kebijakan ekonomi dengan titik berat penyerapan tenaga kerja sebesar-besarnya. Dengan kata 
lain, penyerapan tenaga kerja menjadi titik pijak atau prioritas kebijakan makro- ekonomi. 

FAISAL BASRI 
Sumber: Kompas, 23 Juli 2003 
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Mencari Solusi Optimal Persoalan Ketenagakerjaan 

Perang antara Inggris dan Perancis membuat pasokan pangan dari Perancis ke Inggris praktis 
terhenti sehingga membuat harga pangan di Inggris melonjak. Sehabis perang, kaum tuan tanah 
Inggris merasa terancam dengan pulihnya pasokan pangan dari Inggris. Untuk menghambat 
aliran pangan dari Perancis, kaum tuan tanah Inggris berhasil melobi parlemennya untuk 
melahirkan undang-undang yang membatasi impor pangan. Undang-undang ini dikenal dengan 
Corn Law. 

Harga pangan yang tinggi membuat daya beli pekerja melorot sehingga kaum buruh menuntut 
kenaikan upah. Menghadapi tekanan ini, kaum industriwan tak tinggal diam. Mereka berjuang di 
parlemen agar Corn Law dicabut. Salah satu wakil mereka di parlemen ialah David Ricardo 
(1772-1823) yang dikenal dalam khazanah pemikiran ekonomi modern sebagai bapak ekonomi-
politik. Dengan argumentasinya yang memukau, dia memperkenalkan prinsip keunggulan 
komparatif untuk menentang keberadaan Corn Law. Akhirnya undang-undang yang 
proteksionistik itu dicabut. 

Perjuangan menentang Corn Law telah mempersatukan kepentingan kalangan industriwan dan 
buruh. Kedua golongan berada di satu kubu melawan musuh bersama, yakni praktik yang 
mengekang roda produksi yang sedang melaju kencang setelah revolusi industri di Inggris. 
Sejarah mencatat pula bahwa kalangan pemodal dan kaum buruh kerap sejalan dalam 
memperjuangkan demokratisasi. Rezim otoriter ataupun oligarki pada umumnya tak membuka 
persaingan sehat sehingga membatasi akses berusaha dan dengan demikian membuka lapangan 
kerja yang seluas-luasnya. Rezim otoriter juga kerap "memeras" pengusaha untuk 
mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, rezim otoriter cenderung memberangus kebebasan 
berserikat sehingga kaum pekerja tidak bisa memperjuangkan kepentingan kolektifnya secara 
efektif. 

Memacu investasi 

Perjuangan seluruh elemen masyarakat telah membawa kita pada era demokratisasi. Para 
pekerja bebas berserikat. Era proteksionisme dan peran negara yang berlebihan dalam 
mendikte pasar telah berlalu. Saatnya sekarang kita bahu-membahu menghadapi musuh 
bersama yang membuat kita tetap terseok-seok. 

Tantangan yang kita hadapi ialah bagaimana memacu investasi sebagai ujung tombak 
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu memobilisasi potensi yang telah 
kita miliki, antara lain dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri, baik dari 
perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan nonperbankan. Laju peningkatan kredit yang 
melambat selama tahun 2005 menjadi salah satu penyebab dari melemahnya pertumbuhan 
investasi. Tantangan berikutnya ialah bagaimana memacu kredit untuk meningkatkan kapasitas 
produksi, karena sejauh ini pertumbuhan kredit investasi justru yang paling lambat 
dibandingkan dengan pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Apakah kondisi ini 
disebabkan semata-mata oleh masalah yang dihadapi Bank Mandiri dan Bank BNI, atau karena 
perbankan kita makin didominasi oleh pemilikan asing? Apakah struktur pemilikan yang makin 
didominasi asing dan kinerja perbankan yang kurang menggembirakan dalam hal penyaluran 
kredit ini terkait dengan penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sangat bias pada 
aspek permodalan? 
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Pertanyaan-pertanyaan strategis ini patut memperoleh perhatian agar kita tak semakin tersesat 
di belantara globalisasi dan liberalisasi finansial. Apa gunanya rasio kecukupan modal perbankan 
kita tinggi di sekitar 20 persen—sementara di Korea saja hanya 13 persen—kalau fungsi 
intermediasinya tetap lemah. Peranan modal asing langsung masih tetap kita butuhkan. Bukan 
saja semata-mata untuk menutup celah tabungan-investasi (saving-investment gap), melainkan 
juga untuk tujuan alih teknologi dan pengetahuan serta pembukaan akses pasar. Berdasarkan 
beberapa survei persepsi terhadap kalangan pengusaha, tampaknya persoalan regulasi 
ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah bukanlah menjadi perintang utama di mata 
investor. Yang lebih menjadi perintang ialah ketakstabilan dan ketakstabilan makroekonomi, 
korupsi di tingkat pusat maupun daerah, serta perpajakan. Untuk memacu investasi, 
pemerintah sepatutnya lebih berkonsentrasi untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. 

Persoalan ketenagakerjaan terutama banyak muncul di industri-industri tertentu yang bersifat 
padat karya. Masalahnya pun pada umumnya terbatas pada persoalan tingkat upah. Industri-
industri ini semakin tak memiliki ruang gerak untuk menaikkan tingkat upah karena didera oleh 
berbagai tekanan dari segala arah. Mulai dari persaingan dengan barang-barang impor legal 
maupun ilegal, kenaikan biaya produksi yang bertubi-tubi, hingga tidak kondusifnya kebijakan 
industrial dan perdagangan. 

Perkuat institusi 

Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan khususnya dan masalah 
perekonomian umumnya ialah dengan memperkuat institusi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 mengandung banyak kelemahan. Pada tahap pembahasan di DPR, rancangan undang-
undang ini banyak menimbulkan protes dari kedua belah pihak, baik kalangan buruh sendiri 
maupun kalangan pengusaha. Saatnyalah sekarang seluruh elemen bangsa duduk bersama, 
menghimpun kekuatan yang tercecer, membangun fondasi yang kokoh bagi penguatan daya 
saing yang bertumpu pada optimalisasi sumber daya yang kita miliki lebih dari cukup untuk 
meningkatkan kesejahteraan umum. 

Mayoritas buruh kita berpendidikan sekolah menengah pertama ke bawah. Mereka butuh 
perlindungan untuk sekadar hidup di tingkat subsisten. Kita harus keluar dari paradigma 
mendikotomikan pengusaha versus buruh. Pengusaha butuh kepastian dan fleksibilitas. Buruh 
butuh jaminan hidup layak. Bukankah kita punya negara yang bisa menjembatani kepentingan 
azali keduanya. Bukankah negara berkewajiban membangun sistem pasar yang tak hanya 
bertopang pada pilar market creating semata, melainkan harus pula membangun tiga pilar 
lainnya, yakni market stabilizing, market regulating, dan market legitimizing? 

Pilar keempat, yakni market legitimizing, tampaknya yang selama ini terabaikan dalam 
kontroversi penyikapan atas rencana revisi Undang-Undang Nomor 13/2003. Untuk 
mewujudkan pilar keempat ini, revisi tak hanya terbatas pada Undang-Undang No 13/2003, 
melainkan juga harus meliputi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 serta 
reformasi total keberadaan PT Jamsostek yang notabene dananya berasal dari pengusaha dan 
keringat pekerja. 

Dengan empat pilar sistem pasar inilah kita bisa membangun sosok perekonomian yang 
menjamin terpenuhinya sense of justice dan sense of equity. 

Faisal Basri 
Sumber: Kompas, 4 April 2006 
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Industri Ekstraktif dan Kesejahteraan 

Mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut kenaikan gaji memperjelas 
keberadaan industri ekstraktif di Indonesia yang hingga kini belum mampu menjadi 
lokomotif dalam menyejahterakan kehidupan negara dan bangsa. 

Dalam kacamata awam, kondisi ini tidak masuk akal karena ratusan industri tambang, 
minyak, dan gas seharusnya memberi pendapatan amat besar dalam membiayai 
pembangunan dan memperbaiki tingkat sosial-ekonomi masyarakat. 

Namun, faktanya terbalik. Industri ekstraktif justru mengakibatkan kemiskinan, 
pertumbuhan rendah, dan pembangunan lambat. Salah satu indikasinya terlihat dari posisi 
Indonesia dalam indeks pembangunan manusia yang masih pada kategori kurang 
memuaskan (PBB, 2002). 

Selain itu, industri ekstraktif juga berkontribusi terhadap proses pembentukan kultur 
korupsi, terutama di tingkat aparatus. Dalam talk show di Radio Ramako (27/4/2007) 
Jakarta, Alvin Lie, anggota DPR, mengatakan, adanya mafia perminyakan di Pertamina 
membuat negara dirugikan 10 juta dollar AS per bulan untuk keuntungan pelaku transaksi 
ekspor-impor minyak. 

Korupsi dalam industri ini dimungkinkan karena negosiasi antara pemerintah dan 
perusahaan dalam konsesi sering bersifat tertutup dan melibatkan bermacam instrumen 
korupsi, seperti tender lapangan minyak dan prosedur perizinan. Di sisi lain, perusahaan 
sendiri juga mendorong proses hubungan dengan aparatur yang tidak terbuka guna 
menjamin kelangsungan usahanya. 

Menyadari industri ekstraktif di Indonesia suatu keniscayaan, yang dibutuhkan adalah 
bagaimana menjadikan industri ini sebagai aset untuk membangun kesejahteraan negara dan 
masyarakat. Pilihannya, mendorong keterbukaan dari seluruh proses kebijakan dan 
pengelolaan terhadap industri ekstraktif. 

Persoalan yang selama ini disembunyikan dalam pengelolaan hasil tambang dan minyak 
seharusnya dibuka kepada publik. Misalnya, berapa pendapatan riil negara dari ekspor 
industri ini, komponen pendapatan apa saja yang dibayarkan, ke mana saja dana disetorkan, 
dan dialokasikan untuk apa saja. 

Kasus Nigeria 

Dampak keterbukaan pengelolaan hasil industri ekstraktif untuk kesejahteraan rakyat 
sudah berlangsung di banyak negara. Contohnya Norwegia, negara yang tidak berbeda 
dengan Indonesia dalam kekayaan migas dan dikelola investor asing. Negara ini dinilai 
cukup makmur dengan pendapatan per kapita 27.400 dollar AS. 

Kuncinya, negara tidak kehilangan kontrol atas pengelolaan industri ini. Dalam kunjungan 
ke Indonesia, PM Norwegia mengatakan perlunya negara mengontrol migas untuk 
kemakmuran rakyat. Tinggi-rendahnya pajak bukan masalah bagi investor, yang penting ada 
sistem perpajakan yang transparan (Kompas, 29/3/2007). 
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Kesadaran perlunya membangun keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan yang 
diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, terutama migas di tingkat Internasional, sudah 
mulai berkembang. Hampir 30 negara berkembang (kecuali Indonesia) yang memiliki 
industri ekstraktif mulai merintis inisiatif keterbukaan pendapatan. 

Negara-negara ini memiliki komitmen tiga hal, yaitu melaporkan semua pendapatan, royalti, 
dan pembagian hasil yang disetor ke pemerintah. Lalu mengangkat komite independen 
untuk memeriksa laporan dari industri dan pemerintah dan memberi penjelasan jika ada 
perbedaan. Terakhir, memublikasikan laporan itu ke publik. 

Nigeria adalah satu dari 30 negara kaya migas yang mengambil kebijakan keterbukaan 
dalam pendapatan hasil migas. Padahal, korupsi di negara ini lebih parah dibandingkan 
dengan Indonesia. 

Dalam implementasinya, seluruh lembaga Pemerintah Nigeria yang terkait dengan 
pengolahan migas bersama komite independen mencatat aliran dana dari migas sehingga 
dapat memaksimalkan penerimaan negara. Industri migas membayar 2,2 miliar dollar AS 
per tahun sebelum ada kebijakan keterbukaan. 

Juga dengan pendapatan lelang blok penghasil minyak. Jika sebelumnya dilakukan tertutup 
dan sarat korupsi, dengan keterbukaan proses lelang menjadi kompetitif dan negara 
mendapat tambahan pendapatan 900 juta dollar AS. 

Implikasinya, kehadiran industri migas mulai memberi harapan bagi kemakmuran rakyatnya. 
Jika tahun 2004 standar pendapatan penduduknya satu dollar AS per hari, kini menjadi 10 
dollar AS per hari (Jim Shultz, Follow The Money, 2004). 

Hak masyarakat 

Kebijakan pemerintah yang lebih transparan dalam industri ekstraktif bukan saja mutlak 
dibutuhkan guna mengurangi tingkat korupsi dan manipulasi hasil pendapatan yang 
seharusnya diterima negara, tetapi dapat memperbaiki iklim investasi di bidang ini. Kini 
pendapatan minyak sekitar Rp 220 triliun (32 persen pendapatan nasional). 

Inisiatif keterbukaan juga menjadi tuntutan global dan kalangan investor migas menyetujui. 
Bisa jadi Indonesia akan dijauhi komunitas internasional jika tidak segera membangun 
keterbukaan atas pendapatan yang diperoleh dari sektor ini. 

Namun, yang lebih penting, masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dibayarkan 
industri kepada negara, negara menerima berapa, dan untuk apa saja. 

Pertanyaannya, bisakah Pemerintah Indonesia melakukan hal ini. Jika tidak, sedih sekali 
masyarakat Indonesia, sudah tidak mendapat kemakmuran secara ekonomi, masih tidak 
diberi informasi atas pendapatan dari hasil pengelolaan industri berbasis sumber daya alam. 

 

Suhardi Suryadi  
Direktur LP3ES 

Sumber: KOMPAS, 30 Mei 2007 
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Penuaan Dini Sektor Industri 

Dengan segala kekurangannya, Indonesia merupakan salah satu kisah sukses 
negara yang dapat mentransformasikan ekonominya dari semula bertumpu pada 
sektor pertanian menuju sektor industi (industrialisasi). Sekurangnya terdapat dua 
indikasi dari dua hal itu. Pertama, sumbangan sektor industri (manufaktur) 
terhadap pendapatan nasional (PDB) terus meningkat sejak dekade 1980 sampai 
awal dekade 2000. Kedua, sumbangan ekspor sekor manufaktur pada 1980 baru 
mencapai 3% dari total ekspor menjadi 50% pada 1992. Lompatan-lompatan itu 
menunjukkan adanya proses akseleratif sektor industri dalam percaturan ekonomi 
nasional. Tapi, nampaknya akhir-akhir ini terjadi “penuaan dini” dari sektor 
industri, di mana dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan sektor manufaktur 
terus menurun. Bahkan, untuk subsektor tertentu pertumbuhannya negatif 
(seperti tekstil, barang kulit, dan alas kaki; barang kayu dan hasil hutan). 

Bantalan Kebijakan 

Keberhasilan industrialisasi di di Indonesia sebetulnya secara tidak sadar diikuti 
dengan kesalahan serius dalam dua hal. Pertama, industrialisasi di Indonesia tidak 
menampakkan kesatuan strategi utuh yang dilakukan secara sistematis dan 
konsisten. Secara umum, awalnya diharapkan industrialisasi bertumpu pada sektor 
pertanian, sehingga pada awal-awal pembangunan (akhir 1960-an) sektor 
pertanian diurus dengan sangat baik. Tetapi, dalam perkembangannya model 
industrialisasi ini ditinggalkan dan diganti dengan industrialisasi berspektrum luas 
(broad-base industry), yang mengarah kepada industri teknologi menengah, padat 
tenaga kerja, dan sebagian diorientasikan ke pasar ekspor, seperti industri tekstil 
dan elektronika. Kebijakan ini cukup berhasil dilakukan, namun pada dekade 
1980-an sempat diinterupsi dengan masuknya industrialisasi teknologi tinggi 
(high-tech) yang sangat padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja. 

Kedua, akibat ketidakpastian jenis industrialisasi yang hendak dipilih oleh 
pemerintah, menjadikan tidak tersedia “bantalan kebijakan”  jika sewaktu-waktu 
model yang dipilih mengalami kemunduran. Sekadar misal, penurunan kontribusi 
sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional akhir-akhir ini, terutama yang 
disumbangkan oleh industri tekstil dan elektronika, sebenarnya bisa dihindari 
apabila pemerintah sejak awal telah jelas memilih strategi industrialisasi. 
Singkatnya, jika strategi pemerintah menginginkan broad-base industry sebagai 
pilar industrialisasi, maka penurunan itu akan segera diselesaikan dengan 
menciptakan bantalan kebijakan. Beberapa bantalan kebijakan yang bisa diambil 
antara lain melakukan revitalisasi sektor manufaktur yang padat tenaga kerja, 
insentif pajak dan ekspor, dan aturan perizinan yang lebih ramah. Sayangnya, 
kebijakan semacam itu tidak dapat diputuskan karena ketidakjelasan skema 
pengembangan sektor industri. 

Pemerintah sendiri juga sudah terlambat untuk pindah ke industrialisasi berbasis 
sektor pertanian karena infrastruktur pertanian sudah tidak mendukung, antara 
lain ketersediaan lahan, benih berkualitas, dan industri pengolahannya. 
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Setidaknya, bila strategi hendak dimulai lagi, hasilnya pasti tidak akan dapat 
dirasakan dalam jangka pendek. Paling cepat, jika pemerintah konsisten 
mengerjakan industrialisasi berbasis pertanian, maka hasilnya baru bisa dilihat 10 
tahun ke depan. Sedangkan pilihan industrialisasi teknologi tinggi, walaupun jenis 
ini tingkat persaingannya tidak besar, rasanya sangat sulit diteruskan di Indonesia 
mengingat keterbatasan modal, kompetensi sumber daya manusia, dan skala 
ekonomi yang kecil (khususnya pasar domestik). Memaksakan melanjutkan 
strategi ini hanya akan membawa bencana yang lebih dalam bagi perekonomian 
nasional, karena endowment factor yang dimiliki memang tidak mendukung. 

Dua Pilihan 

Deskripsi di atas menyiratkan sebuah gambaran bahwa jika tidak segera ditangani 
bisa dipastikan sektor industri Indonesia akan mati muda. Oleh karena itu, 
sekarang pemerintah harus berani memutuskan model industrialisasi yang hendak 
dikembangkan di masa depan sehingga kebijakan-kebijakan teknis dapat didesain 
secara cepat. Di sini nampaknya hanya ada dua model industralisasi yang relevan 
dikembangkan. Pertama, secara alamiah sumber daya ekonomi yang melimpah di 
Indonesia ada di sektor pertanian (dalam pengertian yang luas). Tapi, berhubung 
sektor ini sudah tidak diurus dalam waktu yang lama, maka diperlukan upaya yang 
besar untuk melakukan revitalisasi. Pekerjaan rumah terbesar yang dihadapi 
pemerintah adalah penyediaan lahan dan penciptan pabrik pengolahan. Dua soal 
ini memang berat, tapi tetap bisa dikendalikan pemerintah asalkan tersedia 
komitmen yang kuat untuk merealisasikannya. 

Kedua, industrialisasi berspektrum luas merupakan pilihan yang rasional untuk 
dilanjutkan mengingat Indonesia memiliki tingkat kompetisi yang kuat, terutama 
subsektor industri tekstil, elektronika, alas kaki, dan lain-lain. Untuk subsektor 
tersebut, yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas kebijakan agar 
eksistensinya dapat dipelihara. Sedangkan subsektor lainnya, seperti industri 
kimia, semen, dan baja pemerintah bisa menjembatani dengan kebijakan 
pengurangan ketergantungan baku impor dari industri tersebut. Sebab, meskipun 
nilai ekspor dari subsektor industri tersebut cukup besar, namun impor content-
nya juga besar. Selebihnya, untuk industri tertentu, seperti industri semen, 
semestinya berani ekspansi produksi ke luar negeri, seperti Cina dan India. 
Langkah-langkah ini merupakan investasi yang harus dikerjakan pemerintah 
untuk memastikan bahwa sektor industri nasional tetap dapat berkiprah 
membangun kesejahteraan masyarakat/bangsa. 

 

Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Indef, Jakarta 

Sumber: Jawa Pos, 22 Maret 2008 
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FTA ASEAN-China dan Deindustrialisasi 

Pada tahun 2008 neraca perdagangan Indonesia dengan China mendadak sontak 
berbalik arah menjadi defisit bagi pihak Indonesia sebesar 3,6 miliar dollar AS. 
Padahal, setahun sebelumnya Indonesia masih menikmati surplus sebesar 1,1 
miliar dollar AS. 

Lebih mencengangkan lagi, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia 
dengan China meroket dari 1,3 miliar dollar AS pada tahun 2007 menjadi 9,2 
miliar dollar AS pada tahun 2008, atau meningkat lebih dari 600 persen. Selama 
Januari-Oktober 2009, defisit sudah mencapai 3,9 miliar dollar AS. Pelonjakan 
defisit perdagangan dengan China pada tahun 2008 disebabkan sebelum tahun 
2008 data impor tak memasukkan barang yang berasal dari kawasan berikat. 
Berarti, sebenarnya, defisit perdagangan dengan China sangat boleh jadi sudah 
berlangsung sebelum tahun 2008. 

Namun, dengan menggunakan basis perhitungan apa pun, bisa dipastikan bahwa 
neraca perdagangan Indonesia-China sudah menunjukkan kecenderungan 
memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Barang-barang dari China mengalir 
deras ke pasar Indonesia. Kini China sudah menjadi sumber utama impor 
Indonesia, yakni 17,2 persen dari total impor nonmigas. Sebaliknya, China hanya 
menyerap 8,7 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia. Berarti, 
penetrasi barang-barang China ke pasar kita jauh lebih gencar ketimbang 
sebaliknya. 

Sementara itu, struktur barang yang diperdagangkan cenderung tak simetris. 
Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke China, sedangkan ekspor 
China ke Indonesia didominasi oleh produk-produk manufaktur yang sangat 
beragam. Tak pelak lagi, ancaman paling besar dihadapi oleh industri manufaktur 
kita. 

Sejauh ini pun, sejumlah produk manufaktur kita sudah tunggang langgang 
berhadapan dengan barang-barang China. Tampaknya kita lemah di hampir segala 
lini. Tak pelak lagi, industri manufaktur kita kian merana. Kuat dugaan bahwa 
gejala dini deindustrialisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 
diperparah oleh membanjirnya produk manufaktur China. ”Kebodohan” membuat 
posisi kita bertambah lemah. Kita memberikan amunisi kepada ”lawan” dengan 
memasok komoditas tambang dan energi serta komoditas primer lainnya; 
sementara industri kita berteriak kekurangan energi dan bahan baku. 

Sulit membayangkan produk-produk kita bisa bersaing head to head dengan 
produk-produk China kecuali kalau kita memanfaatkan semaksimal mungkin 
keunggulan sumber daya alam, terutama yang tak dimiliki China. Karena itu, kita 
tak boleh lagi terus-menerus mengobral bahan mentah kita. 

Penetrasi barang China 



 
Bab 7 Perubahan Struktural Dalam Proses Pembangunan 205 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Industri yang mengolah bahan baku domestik harus digalakkan, all out. Sentra-
sentra industri harus ditata ulang agar terintegrasi dengan sumber bahan baku. 
Pengembangan teknologi juga difokuskan ke arah sana. Pendek kata, segala upaya 
harus dikerahkan. Harus totalitas. 

Hanya berkeluh kesah dan meratap tak akan mengubah peruntungan. Modal dasar 
kita cukup memadai untuk mengembangkan jurus-jurus jitu dan siasat. Merengek 
minta penangguhan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade 
Agreement/FTA) ASEAN-China bisa- bisa saja, tetapi jangan sampai 
menangguhkan penyelesaian pekerjaan rumah yang seharusnya sudah kita 
rampungkan jauh hari. 

Bukankah efek penangguhan hanya berdampak marginal mengingat rata-rata tarif 
bea masuk Indonesia sudah bertahun-tahun di bawah 10 persen? 

Kalaupun penetrasi barang-barang dari China bisa kita hadang dengan 
penangguhan, barang-barang sejenis akan masuk dari negara-negara ASEAN 
lainnya karena ASEAN Free Trade Area sudah lebih maju selangkah. 

Volume perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2008 sudah mencapai hampir 
setengah triliun dollar AS. Negara-negara besar semakin merapat ke ASEAN. 
Perdagangan ASEAN dengan Jepang, Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat 
sudah hampir 800 miliar dollar AS. Ditambah dengan Korea, India, Australia, dan 
Selandia Baru, angkanya sudah menembus 1 triliun dollar AS. 

Pilihan yang rasional ialah lebih mengintegrasikan perekonomian kita dengan 
dinamika regional. Asia sudah terbukti merupakan kawasan yang paling dinamis di 
dunia dan telah menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi dunia. 

Kesempatan untuk maju lebih cepat semakin terbuka kalau kita menjadi bagian 
dari regional production network, bukan sebaliknya menjauh karena rendah diri. 

Tentu saja pengintegrasian diri kita tak serupa dengan cara Singapura ataupun 
Malaysia. Sebab, kita memiliki potensi pasar domestik yang relatif besar dengan 
kondisi geografis yang unik dan potensi kekayaan alam beraneka. 

Semua itu baru bisa terwujud sebagai kekuatan riil jikalau kita dengan penuh 
kesungguhan mengupayakan pengintegrasian perekonomian domestik. Selama ini 
kita abai merajutnya. 

 

Faisal Basri  
Sumber: KOMPAS, 21 Desember 2009 
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Pertumbuhan dan Kemiskinan 

Diadopsinya upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium 
Development Goals atau MDGs) secara global satu dekade lalu didasari semangat 
untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 

Sebelum dilanda krisis pangan, bahan bakar, dan finansial dua tahun terakhir ini, 
negara- negara berkembang mengalami kemajuan dalam menanggulangi 
kemiskinan. Tahun 1981, sebanyak 52 persen penduduk negara berkembang 
menderita kemiskinan ekstrem; tahun 2005 angka ini turun menjadi 25 persen. 
Sebelum krisis, negara-negara berkembang di Asia Timur, Amerika Latin, serta 
Eropa Timur dan Tengah mencatat penurunan kemiskinan yang cukup tajam. 

Kendati demikian, kemajuan ini belum terjadi menyeluruh. Sub-Sahara Afrika 
masih tertinggal dalam penanggulangan kemiskinan. Tingkat kelaparan dan 
malnutrisi turun, tetapi belum cukup cepat untuk mencapai target penghapusan 
kemiskinan pada 2015. Masih terlalu banyak penduduk dunia yang menderita 
kelaparan, berada di bawah garis kemiskinan, atau rentan akan kemiskinan. Masih 
banyak pula yang menganggur dan tak mendapat akses ke pelayanan publik atau 
kesempatan ekonomi. 

Krisis telah memperburuk keadaan. Bank Dunia memperkirakan, tahun 2010, 
lebih dari 64 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (pendapatan di 
bawah 1,25 dollar AS per hari). Sampai 2015, angka kematian anak balita 
diperkirakan juga mengalami peningkatan 1,2 juta, sebanyak 350,000 siswa tak 
akan dapat menyelesaikan sekolah dasar, dan sekitar 100 juta orang tak akan 
memiliki akses air bersih. 

Krisis pangan 2008 mungkin sudah mulai terlupakan, tetapi belum sepenuhnya 
berakhir. Untuk pertama kali dalam sejarah, lebih dari satu miliar orang di dunia 
tidur dengan perut kosong setiap hari. Oleh karena itu, kita perlu menggalakkan 
kembali upaya-upaya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. 

Investasi di sepanjang rantai makanan untuk meningkatkan produktivitas 
pertanian tidak hanya akan membantu mengurangi kelaparan. Investasi ini juga 
akan membantu menanggulangi kemiskinan karena 75 persen penduduk miskin 
dunia tinggal di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Mereka 
mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian. 

Negara-negara berpenghasilan rendah perlu membentuk program jaring 
pengaman yang lebih baik agar bisa melindungi penduduk termiskin serta 
mengembangkan keterampilan mereka sehingga dapat keluar dari jerat 
kemiskinan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Perekonomian dunia sedang 
mengalami pemulihan tak merata dan tak menentu, tanpa adanya arus pekerjaan. 
Diperlukan perbaikan dan percepatan penurunan kemiskinan. Banyak kesempatan 
berinvestasi di negara berkembang dan meraup keuntungan (termasuk di sektor 
infrastruktur yang dapat mendobrak hambatan pertumbuhan) sekaligus 
menciptakan permintaan global. 
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Potensi pertumbuhan tidak hanya terbatas pada segelintir negara berkembang 
yang selama ini masuk kategori emerging markets. Sebelum krisis, banyak negara 
berpenghasilan rendah, termasuk di Sub-Sahara Afrika, berhasil mencatat 
pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun selama lima tahun berturut-turut berkat 
penerapan sejumlah kebijakan baru. Peningkatan keterampilan jadi sangat penting 
dalam menciptakan lapangan kerja yang baru dan lebih baik. 

Hal ini sangat penting mengingat negara-negara berkembang dan emerging 
markets kini menghadapi sejumlah permasalahan demografis. Jumlah pencari 
kerja di Afrika dan Timur Tengah meningkat drastis, sementara tenaga di Eropa 
Timur serta Asia Tengah dan Asia Timur kian menciut. Tak kalah penting, upaya 
mempekerjakan semua orang hingga mencapai tingkat produktivitas tertinggi 
mereka. 

Menciptakan kesempatan 

Oleh karena itu, negara-negara perlu memiliki sistem pengembangan keterampilan 
yang sejak usia dini memerhatikan nutrisi, stimulasi, dan keterampilan kognitif 
dasar. Sistem yang memastikan semua sekolah memiliki standar jelas, guru 
berkualitas, sumber daya memadai, dan berorientasi pada prestasi. Sistem yang 
membentuk keterampilan sesuai kebutuhan modern dengan menekankan 
pendidikan tinggi dan pelatihan di tempat kerja. Sistem yang mendorong 
kewirausahaan dan inovasi. 

Pemulihan juga bergantung pada sektor swasta. Jika perusahaan-perusahaan 
dapat menghasilkan laba, mereka akan berinvestasi dan menciptakan lapangan 
kerja. Negara perlu memperbaiki iklim investasi dengan membentuk peraturan 
yang lebih jelas, mempermudah jalannya usaha, serta menyediakan pendanaan 
untuk UKM, baik untuk investasi swasta maupun untuk masyarakat miskin. 
Negara juga perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas 
korupsi. 

Bersama mitra-mitra pembangunannya, pemerintah perlu bergerak cepat 
menciptakan kesempatan lebih luas, termasuk bagi anak gadis dan perempuan, 
karena perekonomian tidak akan maju berhasil apabila mereka didiskriminasikan. 
Minggu ini komunitas pembangunan menilik kemajuan mereka dalam mencapai 
MDGs di Kantor PBB. 

Kita harus melihat lebih jauh dari apa yang selalu jadi fokus perhatian, yakni 
angka-angka pencapaian MDGs—dan melihat apa yang bisa dipelajari di balik 
angka tersebut. Apa yang berhasil perlu ditingkatkan. Apa yang gagal perlu 
diperbaiki. Dan sepanjang jalan ini, harus kita sadari, tujuan besarnya adalah 
pemberdayaan manusia. Semangat dapat mendorong manusia mencapai banyak 
hal luar biasa. Tiap manusia layak diberi kesempatan untuk berbuat luar biasa. 

Robert B Zoellick  
Presiden Grup Bank Dunia 

Sumber: KOMPAS, 23 September 2010  
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Deindustrialisasi: Neoliberalisme atau Negara Inkompeten? 

Beberapa tahun belakangan ini sering muncul penilaian dari berbagai kalangan tentang 
dominannya kebijakan negara yang dianggap mengikuti faham neoliberal. Mereka 
mengajukan bukti dengan menunjuk penguasaan asing di beberapa sektor yang dianggap 
strategis, khususnya pertambangan. Analisa semacam ini memberi gambaran yang dramatis 
tentang dikeruknya kekayaan bumi Indonesia hingga negeri ini kering kerontang dalam 
kemiskinan. 

Dari banyaknya orang yang mengajukan pandangan di atas, tidak ada satupun yang disertai 
studi akademis yang kerangka pijakan dan metodologinya jelas. Menurut penulis, cara 
seperti ini berbahaya karena tidak akuntabel. Selain itu, tidak kalah seriusnya, adalah 
mengaburkan persoalan struktur perekonomian Indonesia saat ini yang harus segera 
ditangani terutama oleh negara: pemerintah dan legislator. Mereka akan nyaman sekali 
karena segala permasalahan di wilayah publik dilontarkan pada kesalahan pihak asing.   

Suatu studi baru-baru ini dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kondisi manufaktor 
Indonesia. Dari satu perspektif mungkin hal ini ironis karena Bank Dunia sering dianggap 
kaki tangan dari kaum neoliberal. Meskipun laporan Bank Dunia ini masih memerlukan 
pendalaman dalam aspek tertentu, namun penulis menganggap bahwa studi yang dilakukan 
cukup valid karena beberapa alasan. Pertama, di waktu yang lalu LIPI pernah melakukan 
studi tentang kondisi industrialisasi di Indonesia yang hasilnya tidak bertentangan. Kedua, 
penulis pernah melakukan penelitian dalam industri garmen dan industri kreatif yang 
hasilnya juga tidak bertentangan dengan laporan tadi. 

Ketiga, rekomendasi yang dihasilkannya juga berbasis pada apa yang telah dialami beberapa 
negara lain di Asia Timur, yang dalam beberapa puluh tahun berhasil menjadi negara 
dengan kesejahteraan tinggi. Keempat, penemuannya sejalan dengan laporan media massa 
maupun studi tentang pungutan dan inkonsistensi yang dialami dunia usaha di Indonesia. 
Jadi yang ingin membantahnya, harus mampu membuktikan sebaliknya.  

Karena itu, mari kita lihat laporan Bank Dunia sebagai salah satu pengangan menilai kondisi 
kebijakan dan institusional yang mempengaruhi perkembangan industri manufaktur menuju 
keterbelakangan.  

Laporan itu mengatkan bahwa terjadi kemunduran pertumbuhan industri Indonesia sejak 
reformasi. Hampir semua subkategori manufaktur mengalami kemunduran, khususnya yang 
pernah menjadi andalan ekspor Indonesia, yaitu pakaian/tekstil, alas kali dan produk kayu.  

Secara keseluruhan, penurunan terjadi dari 21 persen pada periode 1990-95 menjadi 8.8 
persen pada periode 1996-2000, hanya 5.1 persen selama pertengahan pertama tahun 
2000-an, lalu naik menjadi 11.4 persen di periode 2005-2010, terutama karena didorong 
industri pegolahan sumber daya alam. 

Kemunduran industri Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Dari segi kapasitas, 
kelemahan yang ada adalah kemampuan meningkatkan rantai nilai, meningkatkan nilai 
tambah, dan inovasi. Namun kelemahan ini disebabkan sulitnya mengakumulasi modal 
karena persaingan yang ketat maupun karena semakin mahalnya barang yang tidak bisa 
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diperdagangan, seperti listrik dan infrastruktur jalan. Selain itu, pertumbuhan di sektor 
pertambangan membuat pasar tenaga kerja dan jasa timpang dengan melampaui kapasitas 
industri lainnya.  

Kondisi struktural lainnya adalah akses ke keuangan yang membawa dampak sekitar 70 
persen hambatan. Sedangkan persoalan institusional adalah regulasi pemerintah yang tidak 
jelas dan pelaksanaannya yang tidak transparan di tingkat birokrasi. Peraturan perburuhan 
juga serta penegakan keteraturan hubungan industrial merupakan penyebab penting 
lainnya. Industri Indonesia juga mengalami fenomena “melompong di tengah”, yaitu 
mandegnya perkembangan industri menjadi besar. Padahal, pengalaman negara lain, industri 
yang baru ingin berkembanglah yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh 
hambatan dalam pasar input dan output, sehingga perusahaan cenderung terus kerdil. 
Persoalannya bukan hanya penyediaan izin yang tidak memudahkan. 

Pasar input dan output dalam ekonomi global saat ini adalah masalah kemampuan masuk 
dalam jaringan perdagangan lintas negara. Industri yang maju adalah yang mampu 
mengkombinasikan berbagai input yang tersedia di lintas negara. Sebaliknya, pihak lain 
memilih mitra internasionalnya melalui standar mutu, reliabilitas, dan kemampuan 
memahami pihak lain. Kesemuanya ini membutuhkan dukungan infrastruktur, jaminan 
institusional, dan kecakapan memetakan dan memposisikan diri. Jika kita lihat kondisi 
pendidikan di Indonesia, untuk tingkat pekerja saja banyak pengusaha mengeluhkan disiplin 
dan etos kerja buruh Indonesia. Di tingkat pemimpin perusahaan, inovasi dalam dunia 
industri bukan sekadar menghasilkan model baru seperti industri fashion. Namun juga 
menyangkut pengelolaan sumber daya baru untuk menghasilkan produk yang mungkin lebih 
memberi manfaat atau lebih murah.  Pengalaman negara Asia Pasifik, inovasi bukan karya 
individual melainkan buah kondisi institusional yang sebagian besar diciptakan pemerintah.   

Industri eksploitasi sumber daya alam adalah pilihan yang mudah bagi semua pihak. Bagi 
pemerintah pusat dan daerah, artinya pendapatan cepat tanpa bersusah payah memperbaiki 
kondisi institusional. Bagi orang yang mempunyai uang ini adalah bisnis yang mudah 
dimasuki. Namun, bisnis ini tidak mempunyai banyak arti dalam transfer pengetahuan bagi 
pekerja industri. Industri ini sudah sedemikian terstruktur dengan pembagian kerja yang 
jelas. Dalam industri ini hanya dibutuhkan lebih sedikit tenaga ahli yang dapat menjalankan 
teknologi dalam bidangnya. Selebihnya, buruh berketrampilan rendah. Rantai nilainya juga 
relatif pendek. Dengan demikian deindustrialisasi berbahaya melampui masalah 
pengurangan pertumbuhan suatu katagori. Dalam jangka pendek, jelas terjadi penurunan 
tenaga kerja. Dalam jangka menengah adalah hilangnya institusionalisasi industri, termasuk 
peningkatan ketrampilan pekerja. Dalam jangka panjang, terjadi penciutan jaringan antara 
satu industri dengan rantai pasokan dan distribusinya. Tersedianya pilihan dalam industri 
eksploitasi justru merugikan karena mengalihkan pemerintah dari tugasnya membangun 
industri. Selain itu, tumbuhnya industri ini tanpa diikuti yang lain, menimbulkan distorsi 
harga dan ketimpangan pendapatan. 

Meuthia Ganie-Rochman 
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia 

Sumber: Metro Kolom | Selasa, 25 Desember 2012 
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Kelas Menengah untuk Perubahan? 

Terminologi kelas menengah muncul lagi setelah Badan Pusat Statistik dengan nada 
optimistis melaporkan pertumbuhan golongan ekonomi yang masuk dalam kategori kelas 
menengah. Dua media besar, satu internasional, the Economist, dan harian nasional 
Kompas mengangkat masalah tumbuhnya kelas menengah di Indonesia dari sudut pandang 
yang berlainan. 

Terminologi kelas menengah bisa hanya sekadar menunjukkan golongan yang pola 
pengeluarannya atau pola konsumsinya berada pada range tertentu. Akan tetapi 
pembahasan tentang kelas menengah sering dikaitkan dengan posisi dan perannya dalam 
dinamika sosial ekonomi. Dengan demikian terminologi kelas menengah tidak digunakan 
secara monolitik dan bahkan mengalami perubahan dari masa ke masa.  

Pada tahun delapanpuluhan, pembahasan kelas menengah merupakan analisa ekonomi-
politik. Artinya, kelas sini dibahas dari perannya pada kepentingan ekonomi dan politiknya 
serta orientasinya dalam melakukan perubahan. Adalah populer pada waktu itu meletakan 
analisa pada orientasi kelas menengah dalam memperluas demokrasi sosial ekonomi. Kelas 
ini tumbuh dari tumbuhnya pekerjaan bersifat profesional yang lahir dari sektor non-
pemerintah. Pada masa itu, bahkan sampai saat ini, kelas menengah diletakan dalam 
perspektif hubungannya dengan kebijakan negara.  

Majalah the Economist melihat permasalahan makna kelas menengah dari perspektif 
pembangunan ekonomi. Disebutkan bahwa jumlah kelas menengah meningkat pesat dari 
1,6 juta di tahun 2004 menjadi sekitar 50 juta pada tahun 2011, berdasarkan definisi 
pengeluaran per tahun 3000 dollar AS. Namun meningkatnya kelas menengah bukanlah 
mencerminkan tumbuhnya kelas profesional di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang 
cukup baik banyak bertumpu pada penjualan komoditas ke negara lain dan konsumsi dalam 
negeri.  Pertumbuhan industri pengolahan terbatas.  

Perekonomian sektor informal menyumbang PDB lebih besar dari sektor formal. Padahal, 
dalam sektor informal orientasi pekerja adalah pengembangan diri pribadi individual (bukan 
pengembangan sistematik profesionalisme oleh organisasi), jaringannya bersifat lentur dan 
karena itu tidak mudah berkembang sebagai kekuatan kelompok kepentingan, dan banyak 
yang hidup dalam kondisi terus-menerus mencoba sekadar bertahan.  

Juga penting menyebutkan konteks kebijakan ekonomi negara yang mempengaruhi aktivitas 
ekonomi formal maupun informal, yaitu bahwa sumber daya ekonomi negara tidak 
digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah jangka panjang, seperti pembangunan 
infrastruktur, pengembangan keahlian, perbaikan tata kelola ekonomi, dan sebagainya. 
Bukan sebuah “smart economy” yang siap menghadapi tantangan ke depan.  

Jika diletakan dalam fakta bahwa tingkat penyerapan kerja sektor industri yang rendah, 
artinya terjadi ketimpangan yang semakin lebar antara kelas yang bisa meningkatkan 
konsumsi dan hidup dari basis perekonomian yang sempit dengan golongan pengangguran 
dan setengah pengangguran. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada 
konsumsi ini dibanggakan oleh pengelola negara sebagai prestasi ekonomi Indonesia.  
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Coba bayangkan jika pelaku ekonomi Indonesia harus bersaing dengan pelaku ekonomi 
negara lain, atau terjadi goncangan harga komoditas internasional? Di perekonomian global, 
perekonomian berbasis komoditas adalah ekonomi masa lalu. Abad 21 adalah abad dimana 
ekonomi dibangun dengan pengelolaan pengetahuan yang baik.  

Harian Kompas mengaitkan analisa kelas ekonomi dalam orientasi politiknya. Berdasarkan 
hasil survai yang dilakukan, disimpulkan bahwa kelas menengah bersifat apatis terhadap 
politik dan aktivisme perbaikan publik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sana adalah 
bahwa kelas menengah Indonesia tidak dapat menjadi kekuatan pembaharu bagi perbaikan 
kehidupan bernegara. Perhatian golongan ini adalah pemuasan konsumsi, selain biaya 
pendidikan anak.  

Dari sudut analisa seperti di atas, maka solusinya tidak bisa diharapkan dalam kebijakan 
negara. Solusi harus dicari dari organisasi masyarakat sendiri. Adalah tidak mungkin 
mengharap para politisi yang berkuasa akan memberikan kebijakan yang menumbuhkan 
tingkat kritis masyarakat. Organisasi non-pemerintah harus kreatif mencari metode-
metode untuk pengembangan kultur kritis dan kapasitas melakukan aktivisme sosial.  

Sebagai contoh, acara televisi harus ditekan agar tidak banyak menayangkan hiburan yang 
memelihara ketidakcerdasan dan menumbuhkan budaya ketidapedulian sosial. Sekolah atau 
organisasi masyarakat harus mengembangkan kemampuan kritis dan aktivisme kolektif. 
Tentu ada yang bisa didesak pada pemerintah, seperti alokasi dana yang lebih besar untuk 
pusat-pusat pengetahuan, festival budaya (termasuk film) yang menumbuhkan nilai 
humanisme, atau dukungan pada organisasi yang mempunyai kegiatan penumbuhan 
solidaritas sosial.  

Kembali pada persoalan kelas menengah, kelas ini, seperti kelas lainnya, merupakan produk 
interaksi antara lembaga negara dan kegiatan berkesadaran dari organisasi non-pemerintah. 
Kelas ini tidak bisa dipandang sebagai variabel independen seperti kesimpulan yang ditarik 
secara salah tentang kelas menengah di Barat.   

Siapakah kelas menengah yang mempunyai potensi sebagai agen perubahan di Indonesia? 
Menurut pandangan penulis adalah orang-orang yang duduk dalam organisasi dan 
mempunyai posisi untuk mengarahkan orientasi organisasinya. Dapat diambil contoh, 
lembaga pendidikan, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat, 
pengelola media massa, pengelola koperasi, asosiasi dagang, organisasi konsultan, atau 
asosiasi profesi. Merekalah yang masih mempunyai ruang pengembangan gagasan alternatif 
dalam organisasinya dan relatif mempunyai basis ekonomi yang melampaui tingkat survival. 
Di tangan merekalah golongan masyarakat yang dapat menekan perubahan tata kelola 
politik yang dapat dikatakan memburuk belakangan ini.  

 

Meuthia Ganie-Rochman 
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia 

Sumber: Metro Kolom | Minggu, 08 Januari 2012 
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Industri Baja Nasional Di Tengah Rezim Globalisasi 

Laporan terbaru yang dilansir International Iron and Steel Institute (IISI) menyimpulkan 
kondisi industri baja dunia saat ini sedang bergairah. Tindakan ekspansi lewat merger, 
akuisisi, dan konsolidasi terjadi di mana-mana. Fenomena ini terjadi sejak memasuki 
milenium kedua. 

Padahal pada era 1950-an, kondisinya sangat bertolak belakang. Industri baja global di masa 
itu mengalami kelebihan kapasitas (over capacity) karena terjadi kesenjangan yang begitu 
lebar antara produksi dan konsumsi sehingga produsen sulit berekspansi. Situasi ini sempat 
memicu terjadinya stagnasi pertumbuhan industri baja global. 

Akibatnya, harga baja dunia pernah mencapai titik terendah yakni berkisar US$90 hingga 
US$100 per ton, yang bertahan dalam rentang waktu cukup lama. 

Rentetan tersebut secara otomatis berimbas ke dalam tubuh para pemainnya. Para 
pemegang saham perusahaan baja mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai harapan 
akibat return yang terlalu kecil. 

5 Produsen baja terbesar di dunia 
Tahun 5 Besar   Produksi (juta ton) 
2000 1. Nippon Steel 28,4 

2. POSCO  27,7 
3. Ispat International 22,4 
4. Corus 20,0 
5. ThyssenKrupp 17,7 

 
2003 1. Arcelor  42,8 

2. LNM Group  35,3 
3. Nippon Steel 31,3 
4. JFE   30,2 
5. POSCO  28,9 

 
2005 1. Mittal  63,0 

2. Arcelor  46,7 
3. Nippon Steel 32,0 
4. POSCO  30,5 
5. JFE   29,9 

Catatan: Dengan merger Arcelor - Mittal, maka pangsa terbesar dunia menjadi 9,2% 
(berdasarkan data produksi 2005) yang sebelumnya hanya 3,3% pada 2000 (dipegang Nippon 
Steel). 
Sumber: International Iron and Steel Institute (IISI), diolah 

 

Namun, memasuki milenium II, kondisi 1950-an tadi berbalik 180 derajat. Hanya dalam 
tempo tiga dekade, industri baja global tersadar bahwa selama itu mereka terkungkung di 
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dalam zaman kegelapan (dark age), sehingga diperlukan upaya besar untuk keluar dari 
narasi kebodohan (nescience). 

Datangnya era globalisasi ibarat cambuk api bagi sektor ini untuk keluar dari sangkar 
kegelapan. Dalam lingkaran rezim globalisasi yang sarat oleh proyek ekonomi neoliberal, 
pasar didoktrin sebagai panglima. Untuk menguasai pasar, produsen baja dituntut lebih 
kreatif dan tangguh agar bisa memenangkan persaingan. 

Mereka harus mampu menguasai perangkat teknologi produksi dan teknologi informasi 
(TI) yang pada saat bersamaan tengah mengalami revolusi besar. 

Globalisasi terbukti mampu mengubah segalanya termasuk memacu laju pertumbuhan 
ekonomi dunia. Sektor baja hanyalah salah satu industri yang mengalami fase renaissance 
(pencerahan) akibat datangnya kekuatan besar ini. 

Laju pertumbuhan ekonomi dunia yang kian stabil, menggiring peningkatan konsumsi baja 
global ke titik tertinggi akibat pertumbuhan sektor konstruksi yang melambung, terutama 
di wilayah-wilayah pasar baru, khususnya China. 

Sejak 2001, pertumbuhan pasar baja telah melampaui 7,5%. Pada saat yang sama, sektor 
baja mulai menjadi industri manufaktur yang kian menguntungkan karena harga baja di 
pasar global terus meningkat. Bahkan pada 2011, harga HRC/CRC (baja lembaran 
panas/baja lembaran dingin) diprediksi bakal mencapai di atas US$600 per ton, terutama di 
Uni Eropa. 

Arcelor-Mittal 

Pada milenium II ini, sisa-sisa fase pencerahan itu ternyata melahirkan ide baru berupa 
tahap konsolidasi. Pada tahap mutakhir ini perusahaan-perusahaan baja besar yang memiliki 
satu visi dan misi menjalin aliansi strategis. Penyatuan itu mendorong industri baja dunia 
bisa memuluskan program restrukturisasi besar-besaran yang meliputi sumber daya 
manusia, manajemen organisasi, hingga mesin dan peralatan produksi. Salah satu yang paling 
fenomenal adalah kelahiran Arcelor-Mittal di panggung global. 

Arcelor lahir dari merger tiga perusahaan baja raksasa Uni Eropa yakni Arceralia 
(produsen baja Spanyol) berkapasitas 10 juta ton per tahun, Arbed (Luxemburg) 
berkapasitas 14 juta ton, dan Usinor (Prancis) berkapasitas 21 juta ton. 

Ketiga produsen baja besar tersebut bergabung menjadi Arcelor Steel. Produksi Arcelor 
pada 2002 tercatat mencapai 45 juta ton. Mittal Steel adalah perusahaan yang lahir dari 
merger perusahaan baja keluarga Mittal dengan LNM Holdings NV, Ispat International, dan 
ISG-USA. LNM Holdings sendiri juga lahir dari merger beberapa produsen baja UE, Asia, 
dan Afrika (Iscor). Setelah merger berlangsung sukses, Mittal Steel menjadi produsen baja 
yang meraksasa. Saat ini kemampuan produksinya mencapai 70 juta ton setahun. 

Arcelor dan Mittal berhasil merampungkan proses merger pada 25 Juni 2006 dengan nama 
Arcelor-Mittal. Kedua perusahaan baja raksasa itu menghasilkan produksi baja hingga 125 
juta ton. Sampai 2005, Arcelor tercatat sebagai produsen baja terbesar kedua di dunia, 
satu level di bawah Mittal yang menjadi produsen terbesar nomor wahid di dunia. Sampai 
detik ini, 'duet' Arcelor-Mittal masih menjadi penguasa tunggal pasar baja global. 
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Mega merger lain yang sekarang tengah berlangsung adalah antara Corus (grup Inggris -
Belanda) dan Tata Steel (India) dengan nilai transaksi US$13,7 miliar. Konsolidasi Arcelor-
Mittal merupakan sebuah tanda dimulainya era baru globalisasi di industri baja di mana 
Arcelor-Mittal dan Corus-Tata makin masuk dalam kancah 'perang terbuka' dan persaingan 
untuk menguasai pasar yang sedang tumbuh sekaligus berebut sumber baru bahan baku di 
muka bumi. Tata, kemungkinan akan memperluas usaha dengan membeli perusahaan kabel 
berkualitas tinggi dan pertambangan hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 

Posisi Indonesia 

Tentu tak mudah bagi industri baja Indonesia untuk menghadapi rezim globalisasi yang 
kekuasaannya kian menggurita. Apalagi, Indonesia kita sudah pasti menjadi incaran para 
gurita tadi mengingat kandungan bijih besi dan potensi pasarnya demikian besar. Namun 
pada saat yang sama, posisi tawar Indonesia justru semakin lemah di hadapan mereka. 

Apa sebabnya? Tidak lain karena struktur dasar industri baja nasional masih sangat lemah 
sehingga menyebabkan sektor hulu (up-stream) dan hilir (down-stream) tidak berkembang. 
Kondisi ini pernah 'diratapi' Menteri Perindustrian Fahmi Idris. 

Menurut Menperin, industri otomotif nasional yang telah berkembang sejak 35 tahun lalu 
hingga sekarang masih harus mengandalkan pelat baja impor sebagai bahan baku utama. 

Konsumsi baja dunia vs BRIC (Brasil, Rusia, India, China) 
Konsumsi  2007     2008* 

Jumlah (juta ton) Pertumbuhan (%)  Jumlah (juta ton) Pertumbuhan (%) 
Dunia  65,5   5,9   71,9  6,1 
BRIC  54,5  12,0   49,8  9,8 
*) Prediksi 

Sumber: International Iron and Steel Institute (IISI), diolah 

 

Minimnya investasi, kualitas produk dan sumber daya manusia yang relatif rendah, inefisiensi 
produksi dan manajemen, serta ketiadaan dukungan riset membuat nasib sektor baja nasional 
semakin tak berdaya di panggung internasional dari waktu ke waktu. 

Tak heran di tengah konsumsi baja yang cukup besar yakni sekitar 6 juta ton (2006), industri 
baja nasional hanya mampu menyediakan sekitar 4 juta ton yang sebagian besar dipasok PT 
Krakatau Steel (PT KS) sebanyak 2,5 juta ton. Dengan defisit produksi 2 juta, tentu dengan 
mudah produk baja impor membanjiri pasar dalam negeri. Apalagi dengan kapasitas produksi 
yang demikian besar, produksi mereka tentu sangat efisien sehingga harganya pun bisa jauh 
lebih murah. Akibatnya, pasar baja domestik terdistorsi dan keuntungan perusahaan lokal terus 
tergerus seiring kekuatan daya saing yang kian menipis. 

Bahkan, PT KS pada 2006 terpaksa harus mengalami kerugian yang serius yakni mencapai 
Rp194 miliar. Ini merupakan situasi yang sangat ironis di tengah pesta pora industri baja global 
yang tengah menikmati keuntungan besar. 

Lantas adakah konsep jitu untuk menyelamatkan sektor baja dari kehancuran? 

"Kita mengakui bahwa posisi kita amat lemah di hadapan produsen baja dunia. Tapi 
setidaknya kita masih memiliki sumber bahan baku bijih besi yang masih bisa dioptimalkan," 
kata Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari. 
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Deposit bijih besi 

Menurut data Kementerian ESDM, bumi Indonesia memiliki kandungan bijih besi tak 
kurang dari 320, 43 juta ton. Namun sayangnya, deposit yang sangat besar ini masih berada 
di tempatnya dan belum bisa dimanfaatkan karena membutuhkan investasi besar. 

Wapres Jusuf Kalla pun telah meminta PT KS agar secepatnya mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber bijih besi di Kalsel untuk mengurangi ketergantungan impor dengan 
meningkatkan produksi baja. Bahkan Kalimantan diproyeksikan akan dijadikan pusat 
industri baja nasional. Sebuah ambisi sekaligus cita-cita besar yang patut didukung. 

Tapi sekali lagi, langkah ini pun masih menyisakan masalah. Studi kelayakan bisnis yang 
dilakukan PT KS akhirnya macet, karena BUMN baja ini harus berurusan dengan 
sekelompok penguasa lahan pertambangan yang menjadi pemilik izin kuasa penambangan 
(KP) dari pemprov setempat. 

Seharusnya, masalah sektoral ini bisa cepat dituntaskan apabila pemerintah memiliki 
political will yang kuat dalam memperkuat struktur industri nasional lewat pengembangan 
sektor baja secara serius. 

Industri baja merupakan mother industry yang menjadi tumpuan sekaligus menentukan 
kekuatan struktur industri di suatu negara. Dengan bekal deposit bijih besi 320, 43 juta 
ton, sejatinya Indonesia dapat menjadi pemain baja yang diperhitungkan di kancah global 
karena memiliki 'bola' di tangan. Tinggal ke mana dan kepada siapa 'bola' ini akan diarahkan.  

 

Yusuf Waluyo Jati 
Wartawan Bisnis Indonesia 
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Indonesia Tidak untuk Dijual! 

Betapa pun kinerja pro-poor, pro-growth, and pro-job, tidak berarti perusahaan-perusahaan 
asing boleh merajalela di Indonesia. Inilah naluri nasionalistik, haus kebanggaan nasional 
para pemuda kita. Tulisan Kwik dan Sayidiman berseberangan dengan pandangan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menganggap kepemilikan modal tidak penting 
(Kompas, 7/10). Secara normatif imperatif, konstitusi kita menegaskan: Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara. 

Salah satu bapak bangsa kita menegaskan pesan konstitusi ”Menguasai tidak harus memiliki”. 
Menguasai dapat dilakukan dengan regulasi oleh negara. Dengan kata lain, regulasi harus 
dapat memastikan dan menjamin peran strategis cabang-cabang produksi bagi negara dan 
tersedianya hajat hidup orang banyak bagi rakyat. Adagium menguasai tidak harus memiliki 
tentulah dalam konteks demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945), bukan dalam konteks 
pasar bebas yang saat ini menjadi acuan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono. Berlakunya 
pasar bebas seperti saat ini tak pernah terpikir akan dibiarkan tatkala adagium itu 
mengemuka awal 1950-an. Globalisasi ekonomi saat ini, yang mengubah liberalisme menjadi 
neoliberalisme rakus dan brutal, memang menuntut berlakunya aturan main global baru: 
yang memiliki akan menguasai. Pokok soal pesan konstitusi adalah ”dikuasai oleh negara”. 
Apabila tanpa dimiliki tidak bisa dikuasai, maka tidak ada pilihan lain: menguasai haruslah 
dengan memiliki sekaligus. Lebih dari itu, doktrin demokrasi ekonomi kita menegaskan, 
hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan 
orang-seorang (swasta). 

Tidak anti-asing 

Di luar normativisme konstitusi, Soekarno dan Hatta tidak antiasing, tidak pula 
antipinjaman luar negeri. Namun, kedua tokoh ini menyatakan bahwa investasi asing dan 
pinjaman luar negeri, di samping demi kemakmuran rakyat, haruslah meningkatkan 
kemandirian nasional, meningkatkan onafhankelijkheid. Pinjaman luar negeri sekadar 
pelengkap dan sementara. Soekarno dan Hatta tidak menghendaki investasi asing 
mendominasi ekonomi nasional, tidak mengendalikan (beheersen), apalagi mengangkangi 
(overheersen) ekonomi nasional. Bagi mereka, inilah makna kemerdekaan dan kedaulatan 
sejati, baik politik maupun ekonomi. 

Argumen yang bertitik tolak dari pandangan membuka kesempatan bagi investor asing 
seluas-luasnya agar tidak menghambat penciptaan nilai di Indonesia, tidak begitu saja 
diterima oleh para mahasiswa kita. Mereka mengenal perbedaan antara gross national 
product (GNP, citizen-based) dan gross domestic product (GDP, territorial-based). GNP 
lebih kecil dari GDP karena GDP sebagian adalah hasil dari kepemilikan asing, yang 
struktur pembagian nilai tambahnya tidak otomatis menguntungkan rakyat Indonesia. Inilah 
relevansinya membedakan ”pembangunan di Indonesia” dengan ”pembangunan Indonesia”. 
Apakah kita menjadi tuan di negeri sendiri atau sekadar menjadi kuli dan jongos globalisasi? 
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BUMN sebagai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak menjadi incaran asing. Sayang, sikap kita justru belum ditanya sudah mau, 
belum ditawar sudah menghidangkan. Seolah-olah Indonesia is for sale. 

Indosat adalah salah satu contoh kelengahan budaya tragis. Indosat adalah teritori 
Indonesia di angkasa! Ketika Indosat akan dijual ke perusahaan Singapura, saya 
mengingatkan pemerintah untuk menjualnya kepada pelanggan ponsel saja. Dengan 
menaikkan tarif pulsa dua kali lipat, maka kenaikan tarif pulsa ini merupakan cicilan 
pemilikan saham oleh pelanggan pengguna jasa ponsel, jadi Indosat dapat dimiliki sendiri 
oleh para pelanggan nasional. Sekarang Indosat terjual ke Qatar, maka setiap kita angkat 
ponsel, GNP Qatar meningkat. Oleh karena itu, BUMN-BUMN strategis seperti Bank BNI, 
Garuda, dan Semen Gresik dijual ke clientele atau pelanggan nasional sebagai pemerataan 
pemilikan (co-ownership) nasional. 

Mendesain Globalisasi 

Indonesia yang kaya sumber daya manusia dan alam seharusnya mampu proaktif memosisikan 
diri: ikut mendesain globalisasi, tidak sebaliknya membiarkan diri jadi obyek globalisasi. 
Mengapa kita terus menari dengan kendang orang lain? Pihak asing telah membiayai penerbitan 
undang-undang neoliberalistik yang memorakporandakan kaidah-kaidah penuntun 
konstitusional kita, lalu kita mudah terdikte. Pertamina yang sangat strategis bagi negara pun 
mulai digerogoti. Pertamina harus sepenuhnya dimiliki negara. Lalu, Krakatau Steel sebagai 
industri dasar strategis diprivatisasi, langkah awal asingisasi. Untuk PLN pun ada undang-undang 
unbundling agar bisa dijadikan bancaan menuju privatisasi dan asingisasi, dan seterusnya. Kita 
merasa kekurangan modal karena kurang akal. BUMN-BUMN India di China memang banyak 
diprivatisasi, lalu kita kagum akan kemajuan ekonomi India dan China. Padahal, apa yang 
diprivatisasi di India dan China sejak awal di Indonesia menjadi usaha swasta. India dan China 
tidak sebodoh dan sekapitalistik itu. Cabang-cabang produksi yang strategis tetap dikuasai 
negara. 

Kepentingan rakyat (publik) harus kita posisikan sentral-substansial. Saat ini modal yang 
diposisikan sebagai sentral-substansial, posisi rakyat direduksi menjadi marginal-residual. Itu 
sebabnya Kwik bertanya growth nilai tambah untuk siapa? Bulan Juli 2010, seorang 
promovenda mengajukan disertasi S-3 di FHUI dengan judul ”Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar 
Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi”. Tujuh guru 
besar Ilmu Hukum dan satu guru besar Ilmu Ekonomi menerima dan meluluskan promovenda 
sebagai doktor dalam bidang Hukum. Penyimpangan terhadap mandat konstitusi memperoleh 
konfirmasi ilmiah akademis. 

Tidak salah bila sesepuh kita Sayidiman Kartohadiprojo sampai menggunakan kalimat bertuah, 
”Satu pengkhianatan nasional (telah terjadi) atas perjuangan kemerdekaan nasional.” 

Saya sempat menulis (Kompas, 2/9/2009) sedikit puja-puji untuk Presiden SBY atas pidato 
kenegaraan di DPR (14/8/2009) dan di DPD (19/8/2009), yang saya tafsirkan sebagai penegasan 
komitmen banting setir, menumbuhkan harapan akan datangnya masa besar (der grosse 
Moment) dan patriot besar (einen grossen Helden) pengabdi rakyat. Harapan saya surut, 
Presiden SBY kurang efektif mem-briefing para menterinya agar taat konstitusi. Presiden SBY 
dikecoh menteri-menteri ekonominya yang neoliberal, yang menyurutkan kredibilitas Presiden. 

Sri-Edi Swasono, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia 
 


