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INDUSTRI DAN INDUSTRIALISASI 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sector-sektor lain dalam 
sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk – produk industrialisasi selalu memiliki 
“dasar tukar” (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta meciptakan nilai 
tambah yang lebih besar dibandingkan produk – produk sector lain. Hal ini disebabkan 
karena sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan 
manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya seta memberikan marjin/keuntungan yang 
lebih menarik. Oleh sebab itu industrialisasi dianggap sebagai ‘obat mujarab’ (panacea) 
untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. 

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA 

Istilah struktur dipakai untuk menunjukkan susunan atau komposisi dari sesuatu. Struktur 
ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor 
ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan 
mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu 
perekonomian. 

Yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor 
ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta 
menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal 
dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional 
dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi cirri khas dari suatu perekonomian. 

Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu: 

(1) Struktur agraris, adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor 
pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduknya. Pada 
umumnya negara-negara berkembang (developing countries) termasuk Indonesia di sebut 
negara agraris dan negara-negara yang termasuk negaranegara belum berkembang 
(under developed countries) yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan 
negara agraris tradisional. 

(2) Industri, dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian terbesar 
produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal 
disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, 
Perancis, Italia, Jepang dan Kanada yang termasuk negara industri maju negara-negara 
Eropa dan negara-negara lainnya termasuk negara industri. 

PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Pada masa awal kemerdekaan negara-negara sedang berkembang pada umumnya tertarik 
pada gagasan industrialisasi karena menurut Gunnar Myrdal, industrialisasi diwujudkan 
dengan pembangunan industri-industri besar dan modern. 

Keadaan itu menurut para perencana pembangunan di negara-negara sedang berkembang 
adalah symbol dari dan kemanjuan dan pembangunan. Selain itu industrialisasi dianggap 
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sebagai kunci yang dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran, atau sebagai motor 
pertumbuhan (engine of growth) ekonomi. Industrialisasi diharapkan dapat mengatasi 
masalah kesempatan kerja yang kurang menarik di sektor pertanian. 

Dibandingkan dengan sektor pertanian, sektor industri dianggap lebih mendesak dan perlu 
dikembangkan, karena: 

(1) penanaman modal disektor pertanian kurang menarik karena tambahan imbalan 
marjinal (marginal rate of return) dinilai kurang memadai, dengan berlakunya hukum hasil 
yang menurun (low of deminshing return) 

(2) pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat karena hambatan sosial dan institusional 
yang sulit berubah. Untuk mencapai industri yang kuat harus didukung oleh pertanian 
yang tangguh. Hal ini berarti bahwa harus terlebih dahulu dilakukan pembangunan 
pertanian menuju ke arah terciptanya sektor pertanian yang maju, efisien dan tangguh. 

Beberapa alasan perlunya pembangunan pertanian yang tangguh antara lain, adalah: 

(1) Untuk memasarkan produk dari pabrik-pabrik yang harus memenuhi skala produksi 
minimum (economies of scale), diperlukan kemampuan daya beli (purchasing power) dari 
masyarakat. Sebagian terbesar masyarakat yang merupakan potensi pasar, adalah 
masyarakat tani yang rata-rata tidak mempunyai kemampuan daya beli. Karenanya 
diperlukan pembangunan pertanian agar pendapatan perani dapat ditingkatkan. 

(2) Agar industri dapat melaksanakan efisiensi, diperlukan biaya dari faktor-faktor produksi 
yang dapat ditekan serendah mungkin. Upah dan gaji tenaga kerja dapat ditekan 
sedemikian rupa, bila upah dan gaji itu dapat memenuhi kebutuhan minuman tenaga 
kerja, terutama kebutuhan akan pangan. Dengan pembangunan pertania, dapat 
dilakukan peningkatan produksi pangan dengan harga yang dapat dijangkau oleh tenaga 
kerja industri. 

(3) Dengan pembangunan pertanian, dan terciptanya sektor pertanian yang maju, efisien 
dan tangguh, dapat dilakukan keterkaitan dan keterpaduan usaha antara sektor 
pertanian dan sektor industri. Kebutuhan peralatan dan pengolahan hasil dalam sub-sub 
sektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan 
dapat dibangun industri pengolahan alat-alat pertanian dan insdustri pengolahan hasil 
pertanian (agroindustry). Industriindustri tersebut merupakan industri pertanian dasar. 

(4) Sektor pertanian yang terdiri dari sub-sektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, dan perkebunan dapat menyediakan faktorfaktor produksi yang 
menjadi bahan mentah yang dibutuhkan oleh industriindustri pertanian lanjutan, secara 
keinambungan dan dengan harga yang stabil, sehingga sektor industri dapat menjadi 
kuat karena didukung oleh sector pertanian yang maju, efisien dan tangguh. 

(5) Dengan pembangunan pertanian dapat dilakukan proses produksi dengan lebih efisien 
dengan penggunaan teknologi dan ketrampilan-ketrampilan baru di sektor pertanian. 
Sebagian tenaga kerja di sektor pertanian dapat bergeser ke sektor industri. Hal ini 
berarti tambahan penawaran tenaga kerja bagi sektor di pasar tenaga kerja. Dengan 
tersedianya tenaga kerja yang cukup maka industri dapat berproduksi dengan upah dan 
gaji yang relatif murah namun dalam batas kewajiban, dan ini berarti industri dapat 
melaksanakan efisien. 
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Kedudukan sektor pertanian yang relatif kurang penting dalam sector pertanian sejalan 
dengan perkembangan ekonomi. Namun sektor pertanian tetap sebagai basis 
perekonomian, karena sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahan mentah 
bagi industri. Di negara-negara komoditi-komoditi pertanian yang telah diolah menjadi 
industri, tidak saja terbatas bagi kebutuhan pasar dalam negeri tetapi terus berkembang 
menjadi komoditi ekspor. 

Komoditi ekspor bukan hanya komodoti pertanian yang telah diolah itu sendiri tetapi juga 
berupa faktor-faktor produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk, pestisida dan bahan-
bahan kimia serta mesin dan peralatan pertanian selain bahan mentah dan bahan baku 
industri. 

Bagi Indonesia, sektor pertanian masih tetap penting sekalipun pilihan mengharuskan jatuh 
pada sektor industri sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth). Hal itu disebabkan oleh 
persaingan yang sangat ketat dalam perdagangan internasional, mengharuskan komoditi 
pertanian diolah terlebih dahulu dalam industri-industri (angroindustry) sebelum diekspor. 

Untuk itu perlu dikaji bagaimana negara-negara maju menggunakan teknologi pertanian 
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian mereka. Namun, 
masalahnya dapatkah proses transformasi yang telah terjadi di negaranegara maju itu 
ditetapkan. Dalam hal ini, harus dilihat keadaan yang bersifat mendasar antara kondisi di 
negara-negara maju tersebut dengan kondisi yang terdapat di negara-negara maju tersebut 
ketika diproses transformasi terjadi, lahan pertanian masih bisa diperluas (diekstensifikasi) 
dan pertumbuha penduduknya relatif masih bisa dikendalikan. Di samping pembangunan 
pertanian, industrialisasi dilakukan sehingga perkembangan angkatan kerja dapat ditampung 
di sektor industri. 

Di Indonesia, terutama di pulau Jawa dan Bali yang padat penduduknya, tersedianya lahan 
pertanian sangat terbatas bahkan semakin berkurang karena pertumbuhan permukiman 
dan perkembangan industri. Penerapan teknologi pertanian di daerah yang lahannya 
terbatas adalah dengan sistem intensifikasi yang dengan program Bimas (bimbingan massal) 
dan Inmas (intensifikasi masalah). Di samping itu dilakukan pemindahan petani dari pulau 
Jawa dan Bali ke daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Bali melalui program transmigrasi, di 
samping untuk meningkatkan pembangunan pertanian di luar pulau Jawa dan Bali. 

INDUSTRI DAN INDUSTRIALISASI 

Istilah industri mempunyai dua arti: (Dumairy, 1996) 

1. Industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis,mialnya industri 
kosmetika berarti himpunan perusahaan – perusahaan penghasil produk – produk 
kometik. Jadi kata industri akan selalu dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis 
industrinya. 

2. Industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat 
kegiatan produktif yang mangoahbarang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan 
pengolahan tersebut dapat bersifat masinal, elektrikal atau manual. Kata lain sektor 
industri untuk arti yang kedua ini maksudnya adalah sektor industri pengolahan 
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(manufacturing) yakni sebagai salah satu sector produksi atau lapangan usaha dalam 
perhitungan pendapatan nasioanal menrut pendekatan produksi. 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam 
sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk – produk industrialisasi selalu memiliki 
“dasar tukar” (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta meciptakan nilai 
tambah yang lebih besar dibandingkan produk – produk sector lain. Hal ini disebabkan 
karena sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan 
manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya seta memberikan marjin/keuntungan yang 
lebih menarik. Oleh sebab itu industrialisasi dianggap sebagai ‘obat mujarab’ (panacea) 
untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. 

Sedikit sekali negara – negara berkembang yang menyadari bahwa usaha untuk memajukan 
dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan sektor – sektor lain, 
terutama sektor pertanian. Kedua sektor tersebut sangat erat. Sektor pertanian yang lebih 
maju dibutuhkan oleh sektor industri baik sebagai penyedia masukan maupun sebagai pasar 
bagi produk – produk industri. 

Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan rangsangan bagi pembangunan sektor 
industri pula. Jadi, kelancaran program industrialisasi tergantung pula pada perbaikan di 
sector-sektor lain dan seberapa jauh perbaikan yang dilakukan mampu mengarahkan dan 
bertindak sebagai pendorong kemunculan industri – industri baru. 

Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. 
Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar 
melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi 
yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat 
yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama dua dasawarsa sebelum krisis 
ekonomi, peran sektor industry terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 25%. 

ARGUMENTASI INDUSTRIALISASI 

Dalam implementasinya ada empat argumentasi basis teori yang melandasi suatu kebijakan 
industrialisasi, yaitu: 

a. Keunggulan kompraratif. Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan 
komparatif (comparative advantage) akan mengembangkan sub sektor atau jenis-jenis 
industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. 

b. Keterkaitan industrial. Negara-negara yang bertolak dari keterkaitan industrial 
(industrial linkage) akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang 
paling luas mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi 
lain. 

c. Penciptaan kesempatan kerja. Negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi 
penciptaan lapangan kerja (employment creator) niscaya akan lebih memprioritaskan 
pengembangan industri-industri yang paling banyak tenaga kerja. Jenis industri yang 
dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri-industri kecil. 

d. Loncatan teknologi. Negara-negara yang menganut argumentasi loncatan tekhnologi 
(tekhnologi jump) percaya bahwa industri-industri yang menggunakan tekhnologi tinggi 
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(hitech) akan memberikan nilai tambah yang sangat best, diiringi dengan kemajuan bagi 
tekbologi bagi industri-industri dan sektor lain. 

Masing-masing teori diatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori keunggulan 
komparatif kelebihannya dalam hal efisien alokasi sumber daya demean mengembangkan 
industri-industri yang secara komparatif unggul. Sumber daya ekonomi akan teralokasi ke 
penggunaan yang paling mens.’.untungkan kelebihannya terletak pada pendekatannya yang 
menyadarkan pada sisi produk yang memiliki keunggulan komparatif boleh jadi barang yang 
kurang diminati konsumen, sehingga meskipun efisien diproduksi. Mungkin sulit dipasarkan. 

Teori keterkaitan industrial sangat peduli akan kemungkinan-kemungkinan berkembangnya 
sektor lain, yaitu terletak pada keterkaitannya kedepan (forward linkage). Maupun 
keterkaitan kebelakang (backward linkage). Sektor industrial diharapkan bisa berperan 
sebagai motor penggerak perkembangan sektor lain. Kelemahan teori ini kurang 
memperlihatkan pertimbangan efisiensi. Industri yang dikembangkan memiliki kaitan luas. 
Sehingga diprioritaskan, dan boleh jadi merupakan industri-industri yang memerlukan 
modal besar atau menyerap banyak devisa, atau industri yang tidak memiliki keunggulan 
komparatif. 

Teori penciptaan kesempatan kerja unggul karena titik tolaknya yang sangat manusiawi. 
Dengan menempatkan manusia sebagai subyek (bukan objek) pembangunan. Teori ini 
sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk 
dalam jumlah besar. Namun industri-industri yang dikembangkan berdasarkan penciptaan 
kesempatan kerja, mungkin saja industriindustri yang tidak memiliki kaitan luas dengan 
sektor-sektor lain. Sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor yang memimpin (leading 
sector). 

Teori loncatan tekhnologi merupakan pandangan bare dalam jajaran teori industrialisasi. 
Kekuatan teori ini terletak pada optimisme tekhnologi, bahwa pengembangan industri 
berteknologi tinggi akan memacu kemajuan teknologi di sektor-sektor lain. Kelemahannya 
teori ini ”tidak perlu biaya”, tidak menghiraukan masalah ketersediaan modal, sehingga 
potensial boros devisa. Selain itu, teori ini juga kurang peduli akan kesiapan kultur 
masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi yang dikembangkan. 

STRATEGI INDUSTRIALISASI 

Di dalam teori ekonomi, ada dua macam pola strategi yang dapat digunakan dalam 
melaksanakan suatu proses industrialisasi, yaitu strategi Substitusi Impor/Import Subtitution 
(SI) yang sering disebut dengan istilah inward-looking strategy atau ”orientasi ke dalam” dan 
strategi Promosi Ekspor/export promotion (PE) yang sering disebut dengan istilah outward-
looking strategy ”orientasi ke luar” Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan 
industri yang berorientasi pasar domestik, sedangkan PE ke pasar internasional. Strategi SI 
dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai 
dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang 
pengganti impor. Sedangkan strategi PE didasari oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam 
negeri dijual di pasar ekspor. Jadi, berbeda dengan strategi SI,dalam strategi PE tidak ada 
diskriminasi pemberian insentif dan kemudahan lainnya dari pemerintah, baik untuk 
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industri yang berorientasi ke pasar domestik, maupun industri yang berorientasi ke pasar 
ekspor (Tambunan, 2001). 

STRATEGI INDUSTRIALISASI DI INDONESIA 

Sebagai negara berkembang Indonesia telah menerapkan strategi SI sepanjang proses 
industrialisasinya sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, pemerintah menerapkan 
strategi SI di dalam pengembangan industrinya. Beberapa dasar pertimbangan di dalam 
memilih penggunaan strategi ini adalah: 

1. Sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negeri 
2. Potensi permintaan di dalam negeri yang memadai 
3. Mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri 
4. Meningkatkan kesempatan kerja 
5. Mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang juga berarti mengurangi defisit 

saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. 

Tambunan (2001) menjelaskan bahwa dalam penerapan strategi SI, impor barang dikurangi 
atau bahkan dikurangi sama sekali. Pelaksanaan strategi SI terdiri atas dua tahap. Pertama, 
industri yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi. Untuk 
membuat barang-barang tersebut diperlukan barang modal, input perantara, dan bahan 
baku yang di banyak negara yang menerapkan strategi ini banyak tidak tersedia sehingga 
harus tetap diimpor. Dalam tahap kedua, industri yang dikembangkan adalah industri hulu 
(upstream industries). 

Pengalaman menunjukkan bahwa tahap pertama ternyata lebih mudah dilakukan. Sedangkan 
dalam transisi ke tahap berikutnya banyak negara menghadapi kesulitan. Dalam banyak 
kasus, industri yang dikembangkan menjadi high-cost industries. Ada beberapa penyebabnya, 
yaitu : 

1. Proses substitusi impor terhadap barang modal dan input perantara cenderung 
lebih padat modal dibandingkan proses substitusi impor terhadap barang konsumsi. 

2. Proses produksi di industri hulu mengandung skala ekonomis dan sangat sensitif 
terhadap factor efisiensi di dalam sistem organisasi, penggunaan teknologi dan 
metode produksi. 

Di dalam perkembangan selanjutnya, sektor industri manufaktur ternyata tidak 
berkembang cukup baik. Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan proteksi yang 
berlebihan, terutama pada kurun waktu 1970-an sampai awal 1980-an telah mengakibatkan 
high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Hasibuan (1993) mencoba menjelaskan kegagalan 
penerapan strategi SI di Indonesia. Analisanya adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan siap pakai. Hal ini dapat menimbulkan 
external diseconomies. Sumber-sumber ekonomi tersebut belum tentu memiliki kualitas 
yang baik. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah. 
Karenanya kualitas tenaga kerja perlu ditingkatkan terlebih dahulu dan ini memerlukan 
biaya yang tidak sedikit. 

2. Karena pasar yang dilayani oleh produsen dalam negeri adalah pasar domestic tanpa 
ada persaingan dari barang-barang impor, maka setiap produk yang dihasilkan tidak 
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dikaitkan dengan kemampuan bersaing di pasar internasional. Tidak heran kalau tingkat 
daya saing global dari barang produksi Indonesia masih sangat rendah dibandingkan 
dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara maju. 

3. Tingkat ketergantungan terhadap barang impor ternyata tidak menjadi lebih rendah. 
Sebagai contoh untuk membuat barang-barang konsumsi memerlukan komponen, 
spare parts, bahan baku, mesin dan alat-alat produksi yang semuanya masih harus 
diimpor. 

4. Diharapkan kesempatan kerja akan berkembang dengan luas. Akan tetapi, ini tentu 
tergantung pada teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Kalau teknologi 
padat karya yang dipilih, harus diperhatikan jangan sampai mengorbankan tingkat 
efisiensi, produktivitas dan daya saing. 

5. Nilai tambah pada umumnya dapat ditingkatkan, tetapi di pihak lain beberapa industri 
dapat mempunyai nilai tambah yang negatif bila dibandingkan dengan nilai tambah dari 
industri yang sama di pasar internasional. 

6. Tingkat proteksi yang tinggi cenderung membentuk sikap angkuh produsen dalam 
negeri. Struktur pasar didominasi oleh produsen (seller?s market). 

7. Walaupun potensi permintaan di pasar dalam negeri cukup besar, tetapi masih ada hal-
hal lain yang lebih menentukan apakah potensi tersebut dapat terealisasi, yaitu jenis 
barang dan jumlah yang diperlukan konsumen dan dapat dibuat di dalam negeri, 
teknologi yang dipakai, target pemakai dan politik harga yang diterapkan. 

Periode Berkembang (1982-1996) 

Seiring melemahnya harga minyak, kebijakan dari tujuan yang semula hanya untuk 
pengembangan industri substitusi impor, ditambah misi baru dari pemerintah, yakni 
pengembangan industri berorientasi ekspor (strategi PE) yang harus didukung oleh usaha 
pendalaman dan pemantapan struktur industri. Kebijakan ini mulai diterapkan pada industri 
kimia, logam, kendaraan bermotor, industri mesin listrik/peralatan listrik dan industri 
alat/mesin pertanian. Di bidang industri padat teknologi dikembangkan penguasaan 
teknologi di beberapa bidang seperti pesawat terbang, permesinan dan perkapalan. 

Keberhasilan strategi PE sering diilustrasikan dengan pengalaman dari negaranegara di Asia 
Timur dan Tenggara seperti Korea, Taiwan, Singapura, dan Hongkong, hingga pengalaman 
dari negara-negara Amerika Latin seprti Brazil, Argentina dan Meksiko. Dari banyak studi 
mengenai keberhasilan dari negaranegara tersebut, beberapa syarat penting yang diberikan 
agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah sebagai berikut 
(Tambunan, 2001) : 

1. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan 
kelangkaan dari barang yang bersangkutanm baik di pasar output maupun di pasar 
input 

2. Tingkat proteksi impor harus rendah 
3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang 

asing yang bersangkutan 
4. Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor 
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Pada pertengahan 1980-an, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa kebijakan 
proteksi yang sebelumnya diterapkan ternyata lebih banyak merugikan Indonesia. Sehingga 
mulai dilakukan perubahan strategi secara bertahap dari proteksi ke promosi ekspor, 
khususnya ekspor nonmigas, termasuk produk-produk manufaktur. Perubahan kebijakan 
ini didukung oleh sejumlah paket deregulasi. Paket deregulasi pertama dilakukan pada 
tahun 1982 di sektor keuangan yang dikenal dengan nama Gebrakan Sumarlin I. 

Dalam strategi ini pemerintah menghilangkan sejumlah rintangan nontarif, khususnya 
pembatasan jumlah impor, dengan tujuan untuk menghilangkan antiexport bias dari strategi 
sebelumnya. Selain itu pemerintah juga melakukan konversi dari kuota ke proteksi dengan 
tarif, penurunan tarif proteksi secara bertahap dan memperkenalkan skema pembebasan 
dan pengembalian pajak bagi perusahaanperusahaan eksportir yang mengekspor paling 
sedikit 85%dari jumlah output-nya. 

SEJARAH INDUSTRI DI INDONESIA 

Pada sekitar tahun 1920-an industri-industri moderen di Indonesia hampir semuanya 
dimiliki oleh orang asing meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil yang ada pada 
masa itu hanya berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil dan 
sebagainya, yang tidak terkoordinasi. Tenaga kerja terpusat di sektor pertnian dan 
perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Perusahaan besar 
American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. 
Depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930-n telah meruntuhkan perekonomian. 
Penerimaan ekspor turun dari 1.448 juta Gulden (tahun 1929) menjadi 505 juta Gulden 
(tahun 1935) sehingga mengakibatkan pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah 
kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan pada 
sektor perkebunan ke sector industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam 
pemberian ijin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. 

Menurut sensus industri kolonial pertama (1939), industri-industri yang ada ketika itu telah 
memperkerjakan tenaga kerja sebanya 173 ribu orang yang bergerak di bidang pengolahan 
makanan dan tekstil serta barang-barang logam, semuanya milik asing. 

Meskipun sumber dan struktur investasi pada masa itu tidak terkoordinasi dengan baik 
tetapi, menurut sebuah taksiran, stok investasi total di Indonesia pada tahun 1937 lebih 
kurang sebesar US$ 2.264 juta, lebih dari separuhnya (US$ 1.411 juta) dimiliki oleh sektor 
swasta. Dari jumlah tersebut Belanda memegang andil terbesar dengan 63%, kemudian 
Ingris 14%, Cina 11%, dan Amerika Serikat 7%. 

Pada masa Perang Dunia II kondisi industrialisasi cuku baik. Namun keadaanya terbalik 
semasa pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan adanya larangan impor bahan mentah, 
diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja (romusha) 
sehingga investasi asing pada masa itu praktis nihil. Limabelas tahun kemudian setelah 
merdeka, Indonesia menjadi pengimpor besar barang-barang kapital dan teknologi, serta 
mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing. 
Berkat kebijaksanaan itu, penanam modal asing mulai berdatangan meskipun masih dalam 
taraf coba-coba. 
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Pada tahun 1951 pemerintah meluncurkan kebijaksana RUP (Rencana Urgendi 
Perekonomia). Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil 
bagi pribumi sembari memberlakukan pembatasan-pembatasan industri-indutri besar atau 
modern yang banyak dimiliki oleh Eropa dan Cina. Kebijaksanaan RUP ternyata 
menyebabkan investasi asing berkurang, apalagi dengan adanya situasi politik yang sedang 
bergejolak pada masa itu; namun di lain pihak telah memacu tumbuh suburnya sektor 
bisnis oleh kalangan pribumi, kendati masih relatif kecil. Meyadari situasi demikian, 
pemerintah kemudian beralih ke pola kebijaksanaan yang menitikberatkan pengembangan 
indutri-industri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah. 

Sesudah tahun 1957 sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami 
masa teduh sepanjang tahun 1960-an sektor industri praktis tidak berkembang. Selain 
akibat situasi politik yang selalu beergejoak juga disebabkan karena kelangkaan modal dan 
tenaga ahli serta terampil. Aliran modal yang masuk mayoritas dari negara sosialis dalam 
bentuk pinjaman (hampir setengahnya dari Rusia). Pada masa itu perekonomian dalam 
keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan menurunya PDB, kecilnya peran 
sektor industri (hanya sekitar 10% dari PDB) dan tingginya angka penganggguran. Sektor 
industri didominasi oleh industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik 
super Fosfat di Cilacap. Keadaan ini terwariskan kepemerintahan orba. Pemerintah Orde 
Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Keadaan 
semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat makro dan dilaksanakannya 
kebijakan diberbagai bidang, 

KLASIFIKASI INDUSTRI DI INDONESIA 

Di Indonesia industri digolongkan berdasarkan : 

- kelompok komoditas 

- skala usaha 

- hubungan arus produknya 

Penggolongan yang paling unversal ialah berdasarkan ”baku internasional klasifikasi 
industri/Internasional Standard Of Industrial Classification (ISIC)”. 

Penggolongan ISIC didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas. Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi 
yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set 
klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman 
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi, serta 
untuk digunakan mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut masing-masing 
kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data kegiatan ekonomi 
antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional dapat dilakukan. 
Sampai saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah berhasil menerbitkan lima versi klasifikasi 
lapagan usaha. 

Tiga versi pertama adalah Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang diterbitkan 
berturut-turut pada tahun 1977, 1983, dan 1990, disusun berdasarkan Internasional 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) revisi 2, tahun 1968. Dua 
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versi berikutnya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan 
berturut-turut pada tahun 1997 dan 2000, disusun berdasarkan Internasional Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) revisi 3, tahun 1990. 

Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah 
membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga sub sektor yaitu : 

- sub sektor industri pengolahan non migas 
- sub sektor pengkilangan minyak bumi 
- sub sektor penolahan GaS alam cair. 

Sedangkan untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri (industrialisasi) serta 
berkaitan dengan administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, industri di 
Indonesia berdasarkan hubungan arus produknya menjadi : 

- industri Hulu, terdiri atas : 

a. industri kimia dasar 
b. industri mesin, logam dasar dan elektronika 

- industri Hilir, terdiri atas 

a. aneka industri 
b. industri kecil 

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan beberapa 
lembaga dengan kriteria berbeda-beda, BPS membedakan skala industri menjadi empat 
lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha: 

a. Industri Besar : Tenaga kerja 100 orang dan lebih 
b. Industri Sedang : Tenaga kerja 20-99 orang 
c. Industri Kecil : Tenaga kerja 5-19 orang 
d. Industri Kerajinan Rumah tangga : Tenaga kerja 1-4 orang 

MASALAH KETERBELAKANGAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA 

Dari jumlah penduduk Indonesia termasuk negara sedang berkembang terbesar ketiga 
setelah India dan Cina. Namun diluar dari segi industrialisasi Indonesia dapat dikatakan 
baru mulai. Salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor 
industri dalam GDP (Groos Domestic Product). Dari ukuran ini sektor industri di Indonesia 
sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain 
adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambah perkapita. 

Dari segi ukuran mutlak sektor industri di Indonesia masih sangat kecil, bahkan kalah 
dengan negara-negara kecil seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan. Secara perkapita nilai 
tambah sektor industri di Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia. Indikator lain 
tingkat industrialisasi adalah produksi listrik perkapita dan prosentase produksi listrik yang 
digunakan oleh sektor industri. Di Indonesia produksi listrik perkapita sangat rendah, dan 
dari tingkat yang rendah ini hanya sebagian kecil yang digunakan oleh konsumen industri. 

Keadaan sektor industri selama tahun 1950-an dan 1960-an pada umumnya tidak 
menggembirakan karena iklim politik pada waktu itu yang tidak menentu. Kebijakan 



 
Industri dan Industrialisasi 482 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

perindustrian selama awal tahun 1960-an mencerminkan filsafat proteksionalisme dan 
etatisme yang ekstrim, dengan akibat kemacetan poduksi. Sehingga sektor industri praktis 
tidak berkembang (stagnasi). Selain itu juga disebabkan karena kelangkaan modal dan 
tenaga kerja ahli yang memadahi. 

Perkembangan sektor industri mengalami kemajuan yang cukup mengesankan pada masa 
PJP I, hal ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha, tenaga kerja yang diserap, nilai keluaran 
yang dihasilkan, sumbangan devisa dan kontribusi pembentukan PDB, serta 
pertumbuhannya sampai terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. 

Permasalahan yang Dihadapi Industri Nasional 

Harus diakui bahwa kinerja sektor industri belum sepenuhnya pulih seperti sebelum krisis 
ekonomi. Dunia industri di tanah air malah seringkali digoyang isu deindustrialisasi. Sebagai 
contoh, data yang ada menyebutkan bahwa pada kurun waktu 2001-2006 sekitar 500-an 
pabrik tekstil dan prosuk tekstil menutup usahanya. 

Belum lagi kelesuan yang dihadapi industri elektronika dan otomotif pada awal tahun ini. 
Sebagian pengamat ekonomi bahkan mengeluarkan pernyataan ekstrim, bahwa 
sesungguhnya tidaklah pernah ada proses industrialisasi di Indonesia. Mereka yang 
berkesimpulan seperti ini bersandarkan pada kenyataan bahwa proses industrialisasi yang 
terjadi di Indonesia dari awal sampai sekarang ternyata terus saja mengandalkan industri-
industri tradisional berteknologi rendah seperti industry pakaian jadi, kulit, sepatu, kayu 
dan industri makanan. 

Di luar itu, ternyata dari awal proses industrialisasi hingga kini masih saja banyak 
permasalahan yang dihadapi oleh industri nasional. Permasalahan ini ada yang bersumner 
dari dalam (internal), tetapi ada pula yang bersumber dari luar (eksternal). 

1. Permasalahan Internal 

A. Lemahnya prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana yang ada sekarang masih 
belum memadai untuk mendukung sektor industri khususnya untuk mendukung 
pemerataan pembangunan daerah. Hal ini merupakan realitas yang mencemaskan bagi 
kelangsungan pemerataan pembangunan. Sebab dengan kondisi prasarana dan sarana yang 
seperti itu, maka pengembangan industri bisa terpusat di beberapa wilayah saja. 

Seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu adanya kesenjangan pasokan beberapa bahan baku 
bagi sektor industri seperti gas (antara lain di PT. AAF yang memproduksi pupuk) dan 
listrik sangat berpotensi untuk mempengaruhi kelangsungan pengembangan industri. 
Demikian pula industri kertas dan rotan telah merasakan dampak kurangnya pasokan 
bahan baku kayu dan rotan, antara lain sebagai akibat adanya penebangan ilegal, dan 
reboisasi yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

B. Keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam 
negeri 

Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri, serta 
belum dalamnya keterkaitan antara industri hulu-hilir menyebabkan rentannya struktur 
industri dalam negeri. Hal ini tercermin masih tingginya kandungan impor bahan baku dan 
bahan setengah jadi pada industri padat modal dibandingkan dengan industri padat karya. 
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C. Keterbatasan industri berteknologi tinggi. Kondisi struktur industri saat ini 
sebagian besar didominasi oleh industry berbasis teknologi rendah dan menengah meliputi 
industri padat tenaga kerja dan industri berbasis SDA, yang mempunyai nilai tambah relatif 
rendah. 

D. Kesenjangan pembangunan daerah. Demikian pula adanya kesenjangan 
pembangunan daerah yang diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan, utamanya di 
wilayah yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh pembangunan industri. 

E. Keterbatasan penguasaan pasar domestik. Masih terbatasnya penguasaan pasar 
domestik akibat masih relatif lemahnya daya saing produk industri bila dibandingkan dengan 
produk pesaing yang beredar.  

F. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan negara tujuan. 
Sementara itu produk-produk ekspor selain terlalu bergantung pada beberapa jenis 
komoditi, tujuan negara ekspornya pun ternyata sangat terbatas pada beberapa negara 
(antara lain Amerika Serikat, Jepang dan Singapura) 

G. Lemahnya Penguasaan Teknologi. Upaya-upaya pengembangan teknologi pada 
dasarnya tidak terlepas dari upaya pengembangan SDM dan kegiatan R&D (penelitian dan 
pengembangan) di lembaga-lembaga. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), Universitas, 
serta dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemanfaatan Iptek 
di dunia usaha dan masyarakat bila dibandingkan dengan jumlah hasil riset yangpotensial 
untuk dapat diterapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan masih banyak dunia usaha yang 
sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri, atau teknologi perusahaan induknya, di 
samping masih terbatasnya akses terhadap sumbersumber informasi, teknologi, serta 
pelayanan Iptek. Kehadiran Foreign Direct Investment (FDI) yang mempunyai potensi 
sebagai basis alih teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Masalah lain yang dihadapi adalah (a) masih belum terpadunya pengelolaan kebijakan Iptek 
antar lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan yang 
dibutuhkan oleh industri, sehingga optimalisasi kegiatan-kegiatan yang secara strategis 
diharapkan mempunyai dampak pada tingkat nasional masih belum terlihat dan (b) belum 
memenuhi sertifikasi industri yang terkait dengan green product/ecological product. 

H. Lingkungan Usaha yang Belum Kondusif Kepastian hukum, konsistensi 
kebijakan dan masalah ketenagakerjaan, merupakan faktor yang sangat penting dalam 
membentuk iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan menarik investasi. Munculnya kecenderungan semakin rendahnya kualitas dari ketiga 
faktor tersebut pada akhir-akhir ini menjadi perhatian yang sangat serius dari investor. 
Sementara itu banyak pengusaha menganggap bahwa tingkat suku bunga saat ini walaupun 
sudah lebih menurun tetap masih tinggi. Pengusaha dalam negeri yang mengandalkan 
perbankan dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan yang modalnya dari luar 
negeri yang bunganya berkisar 5%. Untuk itu perlu dibuat langkah-langkah yang konsisten 
dan terencana dalam waktu dekat untuk memperbaikinya, agar iklim usaha domestik 
menjadi lebih kondusif. 

I. Profesionalisme Birokrasi 
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Perubahan paradigma pembinaan oleh jajaran birokrasi terhadap dunia usaha industri, dari 
budaya penguasa ke arah budaya pelayanan publik yang lebih bersifat memfasilitasi pada 
saat ini dirasakan masih dalam proses transisi. Kondisi ini seiring dengan waktu langkah 
pembaruan kebijakan sistim politik administrasi dari arah desentralisasi menuju otonomi 
daerah. Dengan demikian keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, 
transparan, pro-bisnis, dan fasilitatif mendesak untuk dilaksanakan. 

J. Perubahan Sistem Pemerintahan dari Sentralistik ke Desentralistik / 
Otonomi Daerah. Sistem Pemerintahan Indonesia yang dulunya cenderung sentralistik 
telah berubah menjadi desentralistik atau otonomi daerah. Hal ini, membawa dampak 
positif maupun negatif pada penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan 
secara keseluruhan. Dampak positifnya adalah masing masing daerah dapat 
mengembangkan kreativitasnya, serta membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian diharapkan akan terjadi percepatan dan 
ketepatan pembangunan di berbagai daerah, sehingga secara akumulatif akan meningkatkan 
daya gerak dan kualitas pembangunan secara nasional. Bila kecenderungan ini makin 
menguat, maka gerak pembangunan nasional di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia akan semakin cepat, sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi agenda nasional 
akan lebih cepat dapat diwujudkan. 

Dampak negatif dari otonomi ini adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 
lebih memerlukan waktu dan tenaga, dibandingkan dengan masa lalu.  Yang harus 
dihindarkan adalah masing-masing daerah lebih menonjolkan kepentingan daerahnya, 
dibandingkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah perlu 
mendorong dan memupuk sinergi antar daerah, sehingga bermanfaat secara nasional, 
terutama mengingat beragamnya potensi sumber daya daerah di sektor industri (sumber 
daya alam, manusia, infrastruktur).  

2. Permasalahan Eksternal 

A. Isu dan Praktek Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi 

Di awal abad ke-21 ini isu dan praktik globalisasi dan liberalisasi makin mencuat. Berbagai 
keputusan lembaga ekonomi internasional, seperti WTO, telah mendorong laju globalisasi 
dan liberalisasi ekonomi dunia. Banyak kontroversi yang sekarang masih menjadi 
perdebatan antara negara maju dan negara berkembang, berkaitan dengan isu dan praktik 
globalisasi ini. Di satu sisi negara-negara maju menghendaki negara berkembang membuka 
akses pasar bagi produk negara maju, namun di sisi lain negara maju melakukan proteksi 
terhadap produk pertanian mereka melalui subsidi yang relatif besar. Hal ini menimbulkan 
kecenderungan bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi lebih memberikan peluang yang 
lebih baik bagi negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Indonesia sebagai 
anggota masyarakat dunia tentu juga berkepentingan dengan isu di atas, terlebih lagi 
kepentingan untuk memajukan perekonomian nasionalnya. Oleh sebab itu kecenderungan 
perkembangan globalisasi ini harus dicermati secara proporsional, sehingga tidak 
merugikan kepentingan Indonesia. 

Sebagai anggota negara kelompok 77, Indonesia bersama negara berkembang lainnya perlu 
terus melakukan berbagai usaha termasuk lobby ke berbagai lembaga dan negara lain yang 
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berkepentingan sama. Langkah itu ditujukan agar keadilan dan keseimbangan pasar dalam 
perekonomian dunia dapat dicapai melalui bendera WTO, atau paling tidak jangan sampai 
merugikan kepentingan negara berkembang. 

Dengan demikian dalam perumusan kebijakan industri nasional, perlu memperhatikan 
kecenderungan di atas, sehingga kebijakan pembangunan industry nasional mampu 
mengantisipasi, serta selaras dengan perkembangan dunia masa depan. 

B. Isu Terorisme 

Perkembangan internasional di awal abad ke-21 ini juga ditandai dengan maraknya kejadian 
terorisme di berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak negatif kepada iklim investasi atau 
iklim usaha di berbagai negara, sehingga menganggu pula perkembangan ekonomi dunia 
secara keseluruhan, termasuk perekonomian Indonesia. Berbagai dampak yang dirasakan 
oleh perekonomian dunia antara lain  adalah: meningkatnya premi asuransi untuk industri 
dan transportasi, meningkatnya berbagai biaya pengamanan, menurunnya volume 
perdagangan dunia, dan sebagainya yang kesemuanya berujung pada meningkatnya biaya 
industry diberbagai belahan dunia. Kondisi dan kecenderungan di atas, harus mendapat 
perhatian secara proporsional dalam merumuskan kebijakan pembangunan industry 
nasional. 

C. Kesepakatan Internasional 

Berbagai kesepakatan dilakukan Indonesia dengan lembaga ekonomi Internasional, seperti 
Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, WTO, serta kesepakatan dan perjanjian 
multilateral, dan bilateral baik yang masih berbentuk MOU atau Nota Kesepahaman yang 
belum mengikat maupun yang sifatnya sudah mengikat atau binding. Berbagai 
kesepakatanan regional dan multilateral, antara Indonesia dengan berbagai lembaga 
Internasional lainnya seperti APEC, ASEANdsb, sudah dan akan terus berpengaruh pada 
perjalanan dan potret ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagai contoh pasar bebas 
ASEAN (AFTA), sudah dan akan terus mempengaruhi potret ekonomi nasional. 
Kesepakatan AFTA tersebut membawa angin segar atau dampak positif dengan terbukanya 
pasar baru bagi produk-produk Indonesia di kawasan ASEAN. 

Namun hal ini akan terjadi bila produk Indonesia, termasuk produk Industri nasionalnya 
memiliki daya saing yang kuat dibandingkan dengan produk Negara ASEAN lainnya. Apabila 
produk Indonesia tidak mampu bersaing, maka keterbukaan pasar kawasan ASEAN 
tersebut tidak ada manfaatnya bagi produk industri nasional. Yang akan terjadi adalah 
produk Indonesia mati di kandang sendiri. Isu utama adanya kesepakatan-kesepakatan 
internasional adalah daya saing ekonomi. Industri nasional mau tidak mau, siap tidak siap 
harus terus dipacu, sehingga mengalahkan, atau minimal menyamai daya saing negara lain. 
Oleh karena itu, isu penting yang harus diakomodasikan dalam kebijakan pembangunan 
industri nasional ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing industri nasional tersebut, 
dan tidak memberikan sesuatu komitmen kepada negara lain bila kita tidak yakin bahwa 
dalam jangka panjang kita dalam posisi yang merugi. 

Permasalahan lain yang sering dihadapi eksportir adalah adanya pemberlakuan hambatan 
teknis perdagangan (Technical Barrier to Trade/TBT) dan ketentuan mengenai kesehatan, 
keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang sering kali menimbulkan hambatan 
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perdagangan. Tindakan seperti itu umumnya dilakukan oleh negara-negara maju dalam 
upaya melindungi konsumen domestiknya. Di samping itu, pengusaha nasional juga 
seringkali terhambat oleh tuduhan dumping dan subsidi terhadap produk industrinya.  

Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap negara berkembang, perlu adanya 
komitmen dari semua negara anggota untuk melakukan langkah-langkah positif yang dapat 
menjamin negara berkembang mendapatkan bagian dalam pertumbuhan perdagangan 
internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya, serta melaksanakan 
sepenuhnya perjanjian-perjanjian dan kesepakatan WTO yang merupakan peluang besar 
mengurangi ketimpangan tingkat pembangunan ekonomi antara negara berkembang dan 
negara maju. Dalam kerangka multilateral lainnya, peluang di bidang perdagangan luar 
negeri terbuka luas dengan adanya preferensi perdagangan yang sifatnya unilateral dari 
Negara maju kepada negara berkembang dalam rangka Generalized System of Preferences 
(GSP) dan adanya kesepakatan negara berkembang anggota Global System of Trade 
Preferences among Developing Countries (GSTP) untuk saling memberikan preferensi 
perdagangan yang saling menguntungkan. 

D. Munculnya Raksasa Ekonomi Baru dan Negara-Negara yang Ekspornya 
Kuat 

Perkembangan internasional di awal abad ke 21 ini, juga ditandai dengan munculnya raksasa 
ekonomi baru, seperti Republik Rakyat China (RRC), serta negara-negara dengan ekonomi 
dan ekspornya yang berkembang pesat, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Munculnya 
raksasa ekonomi baru seperti China di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk 
memperluas serta menganekaragamkan tujuan ekspor. Akan tetapi, penambahan peluang 
ekspor bagi produk domestik ini, tidak akan ada artinya bila daya saing ekonomi dari 
industri nasional rendah, atau belum memadai. Sebaliknya di sisi lain, munculnya raksasa 
ekonomi baru ini juga merupakan ancaman dan tekanan tersendiri terhadap produk 
domestik, baik di pasar Internasional (ekspor) maupun di pasar domestik. 

E. Arah Perkembangan Pasar Dunia 

Arah perkembangan pasar dunia selama tahun 1998-2002 menunjukkan bahwa pasar 
produk-produk manufaktur yang bercirikan padat teknologi mengalami pertumbuhan yang 
pesat. Sebaliknya, produk manufaktur yang bercirikan padat tenaga kerja dan padat sumber 
daya alam pertumbuhannya jauh lebih rendah. Sayangnya, ekspor Indonesia terlalu 
bertumpu pada industri pengolahan sumber daya alam yang pertumbuhan impor dunianya 
relatif rendah. Produk hasil hutan yang merupakan salah satu andalan ekspor, pangsa pasar 
ekspor Indonesia di pasar dunia telah mencapai sekitar 4% selama periode 1998-2002, 
tetapi pertumbuhan pasar dunia untuk produk tersebut hanya separuh dari pasar produk 
elektronik. Demikian pula halnya dengan TPT, pangsa ekspornya di pasar dunia telah 
berkisar sekitar 2%, tetapi dunia telah mulai kelebihan pasok, sehingga pertumbuhan impor 
dunia barang tersebut sudah di bawah 2%. Ekspor produk Indonesia yang pertumbuhan 
pasarnya tinggi di dunia, seperti produk elektronika pangsa ekspornyahanya sekitar 0,5%, 
padahal pertumbuhan impor dunianya sangat tinggi, yakni sekitar 5% per tahun. Demikian 
pula untuk produk alat angkut dan permesinan yang pertumbuhan impor masing-masing 
sebesar 4% per tahun dan 2% per tahun, ternyata pangsa ekspor Indonesia untuk kedua 
produk tersebut masing-masing hanya sekitar 0,3% dari total ekspor dunia. 
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KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI INDONESIA DARI MASA KE MASA 

1. Kebijakan Industri Indonesia Sebelum Krisis Moneter (1967-1997) 

Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan 
perindustrian. Keadaan semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat 
makro dan dilaksanakannya kebijakan diberbagai bidang, Ada tiga aspek kebijakan ekonomi 
Orde Baru yang mebumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri ketiga 
aspek tersebut adalah: 

1. Dirombaknya sistem devisa. Sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan 
lebih sederhana. 

2. Gikuranginya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara, 
dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sector swasta bersama-
sama dengan sektor BUMN. 

3. Diberlakukannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai akibat 
kebijakan ini, Indonesia membuka kemungkinan pertumbuhan industri dengan landasan 
yang luas. Sehingga pada tahun 1970 industri-industri utama sektor modern meningkat 
dengan pesat. Akibatnya sektor industri dalam GDP meningkat dari 9% menjadi 12% 
pada tahun 1977, yang dibarengi dengan menurunnya sektor pertanian dalam GDP. 

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tujuan pembangunan jangka 
panjang Indonesia adalah untuk mengubah struktur perekonomian agar tercipta struktur 
ekonomi yang seimbang, dimana industry menjadi tulang punggung ekonomi didukung 
kemampuan pertanian yang tangguh. Untuk mencapai tujuan tersebut, sektor industri 
harus berkembang dan meningkat secara bertahap. 

2. Kebijakan Industri Indonesia Setelah Krisis Moneter (1997-sekarang) 

Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan sejak terjadinya krisis moneter sampai dengan 
sekarang adalah program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi industri. Kebijakan 
ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat 
goncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multi dimensi. Industri-industri yang 
direvitalisasi adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang memiliki 
kemampuan ekspor. 

A. Kontribusi Industri terhadap Ekonomi 

Setahun sebelum terjadinya krisis moneter, yaitu tahun 1996, sumbangan industri nonmigas 
terhadap PDB nasional sebesar 22,1%, sedangkan pada tahun 2004 sebesar 24,6% dan pada 
tahun 2003 sebesar 25,0%. Cabang industri yang memberikan sumbangan terbesar 
terhadap PDB pada tahun 2004 adalah industry makanan, minuman dan tembakau, 
meskipun tahun 2004 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2003, 
yaitu sebesar 6,9%. Kontribusi terbesar lainnya adalah industri alat angkut, mesin dan 
peralatan sebesar 5,5%, produk industri pupuk, kimia serta barang dari karet sebesar 4,2%. 

B. Pertumbuhan Industri 

Sebelum terjadinya krisis moneter, laju pertumbuhan industri nonmigasberkisar 12% dan 
pada tahun 1997 pertumbuhan ini menurun menjadi 6,1%, bahkan pada tahun 1998 menjadi 
minus 13,1%. Sedangkan laju pertumbuhan industri nonmigas pada tahun 2003 dan 2004 



 
Industri dan Industrialisasi 488 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

berturut-turut adalah 5,57% dan 7,7%. Pada tahun 2004, laju pertumbuhan tertinggi 
tercatat pada industri alat angkut, mesin dan peralatan yaitu 17,7%, yang kemudian disusul 
oleh industri lainnya sebesar 15,1%, serta industri kertas dan barang cetakan sebesar 9,6%. 

Bila dikaitkan dengan pemanfaatan kapasitas industri pada tahun 2004, industri kimia hulu, 
kimia hasil pertanian dan perkebunan, kimia hilir dan TPT, masingmasing dapat 
memanfaatkan kapasitasnya hingga di atas 70%, sedangkan untuk industri hasil hutan, 
teknologi informasi dan elektronika, agro, aneka, logam dan mesin, serta alat angkut pada 
umumnya masih lebih rendah dari 70%. 

C. Struktur Industri 

Sektor industri nonmigas selama tahun 2000-2004 mengalami pertumbuhan rata-rata 
sebesar 6% per tahun. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
pertumbuhan sektor ekonomi yaitu sekitar 4,6% per tahun. Peran sektor industri terhadap 
perekonomian nasional meningkat yaitu dari 23,8% pada tahun 2000 menjadi sebesar 24,6 
% pada tahun 2004. Hampir sekitar 60% output sektor industri ternyata didominasi oleh 
industri padat tenaga kerja, dimana mata rantainya relatif pendek, sehingga penciptaan nilai 
tambah juga relatif kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka 
kontribusinya terhadap perekonomian menjadi sangat penting. 

Relatif tidak terjadi perubahan yang berarti pada struktur industri selama kurun waktu 
2000-2004. Cabang industri yang memberikan keterkaitan yang kecil, sehingga terjadi 
penurunan peranan, seperti yang terjadi di industri makanan, minuman, dan tembakau 
turun dari 33,8% pada tahun 2000 menjadi 28,1% pada tahun 2004. Industri barang kayu 
dan hasil hutan lainnya juga turun dari 6,1% pada tahun 2000 menjadi 5,6% pada tahun 
2004, dan untuk industri kertas dan barang cetakan turun dari 6,0% pada tahun 2000 
menjadi 5,3% pada tahun 2004. Untuk cabang industri yang mempunyai tingkat keterkaitan 
yang kuat, peranannya meningkat, seperti industri pupuk, kimia, dan barang dari karet 
meningkat dari 12,9% pada tahun 2000 menjadi 16,9% pada tahun 2004, industri alat 
angkut, mesin, dan peralatan naik dari 20,7% pada tahun 2000 menjadi 22,5% pada tahun 
2004. 

D. Penciptaan Lapangan Kerja 

Bila ditinjau dari jumlah perusahaan dan skala usaha industri sebagian besar adalah unit 
usaha dengan skala industri kecil menengah. Faktor ini mencerminkan bahwa sektor 
industri cukup berperan dalam penciptaan lapangan kerja yaitu mampu menciptakan 
kesempatan kerja sebesar 15,1 juta. Sayangnya, bila dikaitkan dengan latar belakang 
pendidikan formal tenaga kerja yang terserap tersebut, data tahun 2002 menunjukkan 
bahwa kurang lebih 37% diantaranya berpendidikan sekolah dasar dan 34% berpendidikan 
SMP dan SMA. 

E. Persebaran Lokasi dan Konsentrasi Pertumbuhan Industri 

Ditinjau dari persebaran wilayahnya pada tahun 2003, sebagian industri besar masih 
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yaitu sebanyak 73,5 % dan sisanya di luar Pulau Jawa. 
Di pulau Jawa lokasi terbanyak berada di Jawa Tengah sekitar 26,0%, sedangkan di luar 
Jawa terkonsentrasi di pulau Sumatera, yaitu kurang lebih 12,6%. 



 
Industri dan Industrialisasi 489 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Persebaran industri di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa 4,8% berlokasi di 
pulau Kalimantan, 8,1% di pulau Sulawesi, dan sisanya sebanyak 0,9% berada di Maluku dan 
Papua. Industri di kawasan tersebut relatif masih rendah, mengingat masih terbatasnya 
dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk waktu yang akan datang perlu 
dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pemerataan pertumbuhan antardaerah. Sedangkan 
yang berlokasi dipulau Bali/NTB/ NTT sebanyak 11,0%. 

F. Struktur Industri menurut Pelaku dan Skala Usaha 

Pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri terdiri dari tiga unsur, 
yaitu badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik negara (BUMN), dan pengusaha 
kecil/menengah serta koperasi (PKMK). Data tahun 2000- 2003 menunjukkan bahwa 
industri kecil/menengah berjumlah sekitar 3 juta unit, sedangkan industri besar hanya 
berkisar sekitar 7600 unit usaha. Kondisi jumlah unit usaha begitu kontras dengan PDB 
yang dihasilkan, industri kecil/menengah hanya menghasilkan sekitar 19,45% dari seluruh 
output sektor industri dan 62,0% sisanya dihasilkan oleh industri-industri besar baik BUMS 
maupun BUMN. 

3. Kebijakan Industri Indonesia Periode 2004-2025 

Pemerintah mulai menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RMJP) periode 25 
tahunan yang dimulai pada tahun 2004 dengan industry manufaktur sebagai dasarnya. 
Sektor industri ini keberadaannya sangat bergantung pada ketersediaan Sumber Daya Alam 
(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terampil. Kedepannya industri ini perlu 
direstrukturisasi dan diperkuat kemampuannya sehingga mampu menjadi industri kelas 
dunia. 

Dalam jangka panjang pengembangan industri diarahkan pada penguatan daya saing, 
pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola 
jejaring industri dalam format klaster yang sesuai pada kelompok industri : 

1. industri agro 
2. industri alat angkut 
3. industri telematika 
4. basis industri manufaktur 
5. industri kecil dan menengah tertentu 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden No. 
7/2005), fokus pembangunan industri pada jangka menengah (2004-2009) adalah penguatan 
dan penumbuhan klaster-klaster industry inti, yaitu : 

1. industri makanan dan minuman 
2. industri pengolah hasil laut 
3. industri tekstil dan produk tekstil 
4. industri alas kaki 
5. industri kelapa sawit 
6. industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu) 
7. industri karet dan barang karet 
8. industri pulp dan kertas 
9. industri mesin listrik dan peralatan listrik 
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10. industri petrokimia 

Pengembangan 10 klaster industri inti tersebut, secara komprehensif dan integratif, 
didukung industri terkait (related industries) dan industri penunjang (supporting industries). 

Strategi pengembangan industri di masa depan terdiri atas strategi pokok dan strategi 
operasional. Strategi pokok meliputi : 

- Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster dari 
industry yang bersangkutan 

- Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai 
- Meningkatkan sumber daya yang digunakan industri 
- Menumbuhkembangkan Industri Kecil dan Menengah 

Sedangkan strategi operasional terdiri dari : 

- Menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif 
- Menetapkan prioritas industri dan penyebarannya 
- Mengembangkan industri dilakukan dengan pendekatan klaster 
- Mengembangkan kemampuan inovasi teknologi 

Dengan menerapkan strategi pembangunan tersebut selama kurun waktu 2005-2009 sektor 
industri diharapkan tumbuh 8,56% per tahun, dengan laju pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja 
untuk setiap cabang industri diharapkan dapat tercapai. Dengan target laju pertumbuhan di 
atas, maka diharapkan dalam tahun 2009 peranan sektor industri nonmigas terhadap 
perekonomian nasional dapat mencapai sekitar 26%. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 
2010-2025, sektor industri dapat tumbuh di atas 10% per tahun, sehingga peranannya terhadap 
perekonomian Indonesia dapat mencapai sekitar 35%. Di bidang tenaga kerja, industri 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 
sekitar 2.635.690 orang atau 13,6% secara nasional. Besarnya serapan tenaga kerja ini bahkan 
lebih besar dari perhitungan yang ada dalam Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009 yaitu 
sekitar 2,4 juta tenaga kerja. Penguatan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 
dilakukan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan industri berskala menengah dan 
besarnya, karena kebijakan pengembangan sektoral tidak bisa mengkotak-kotakkan kebijakan 
menurut skala usaha. Namun oleh karena terdapat jenis IKM yang memiliki keunikan usaha dan 
skala usaha tertentu (kerajinan, batu mulia, dsb), maka pengembangannya dirumuskan secara 
tersendiri. 
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PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI 

DI INDONESIA SEJAK ORDE BARU HINGGA PASCA KRISIS 

I. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia 

Sebagai akibat dari ketidakstabilan politik di dalam negeri (termasuk beberapa 
pemberontakan yang terjadi berturut-turut selama periode 1945-1965) dan pengelolaan 
ekonomi yang jelek oleh Presiden Soekarno, dua dekade pertama dari pembangunan 
ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 menciptakan kondisi ekonomi dan 
sosial di dalam negeri yang sangat buruk. Sejak tahun 1950, produksi dan investasi di dalam 
negeri mengalami stagnasi, atau bahkan menurun drastis dibandingkan pada masa sebelum 
kemerdekaan, dan pendapatan riil per kapita pada tahun 1966 dibawah tingkat tahun 1938 
(Booth dan McCawley, 1981). Pada awal pemerintahan Orde Baru di tahun 1966 yang 
dipimpin oleh Presiden Soeharto, rata-rata orang Indonesia berpenghasilan hanya sekitar 
50 dollar Amerika Serikat (AS) per tahun; sekitar 60 persen dari anak-anak Indonesia tidak 
dapat membaca dan menulis; dan mendekati 65 persen dari jumlah populasi di Indonesia 
hidup dalam kemiskinan absolut.2  

Menghadapi kondisi yang sangat buruk ini, pada tahun-tahun awal era Orde Baru, tiga 
langkah penting langsung dilakukan oleh pemerintah, yakni stabilitas, rehabilisasi dan 
rekonstruksi ekonomi (Chalmers, 1997). Selain tiga langkah tersebut, pemerintah juga 
membuat rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap, 
dimulai tahun 1969 dengan Repelita Pertama, dan membuat sejumlah kebijakan reformasi 
ekonomi yang krusial pada dekade 70-an dan 80-an, termasuk liberalisasi dalam investasi, 
neraca modal, perbankan, dan perdagangan eksternal. Berbeda dengan periode Orde 
Lama, pada era Orde Baru, industri merupakan sektor prioritas utama. Untuk mendukung 
pembangunan industri nasional, pemerintah menganut dua strategi industrialisasi yang 
berbeda yang dijalankan secara berturut-turut, yakni diawali dengan substitusi impor 
dengan penekanan pada industri-industri padat karya seperti tekstil dan produk-produknya, 
seperti pakaian jadi (TPT), alas kaki, produk-produk dari kayu (khususnya kayu lapis), dan 
makanan serta minuman, dan dilanjutkan belakangan dengan pembangunan industri-industri 
perakitan otomotif, dan kemudian pada awal dekade 80-an bergeser secara bertahap ke 
promosi ekspor. Strategi kedua ini terfokus pada pengembangan industri-industri padat 
karya yang berorientasi ekspor.  

Dua kebijakan industrialisasi tersebut yang didukung oleh sejumlah kebijakan reformasi 
ekonomi membuat hasil-hasil yang dramatis di luar harapan-harapan paling optimis pada 
saat itu: suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berlangsung lama tanpa terputus 
selama dekade 80-an hingga tahun 1997, sesaat sebelum krisis ekonomi muncul menjelang 
akhir tahun 1997 dan mencapai titik terburuknya pada tahun 1998. Pertumbuhan yang 
tinggi ini menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita lebih dari 10 kali lipat dari 70 
dollar AS tahun 1969 ke 1100 dollar AS tahun 1997 (berdasarkan harga berlaku) (Gambar 
1).  
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Dari pertengahan 1997 hingga sepanjang tahun 1998, kegiatan ekonomi Indonesia, 
khususnya di sektor formal, praktis terhenti akibat krisis tersebut. Krisis itu diawali oleh 
jatuhnya nilai tukar dari mata uang baht Thailand terhadap dollar AS, dan akhirnya 
berdampak pada nilai mata uang dari beberapa negara lainnya di Asia terutama rupiah 
Indonesia, peso Filipina dan won Korea Selatan. Dari pertengahan 1997 ketika rupiah mulai 
terdepresiasi terhadap dollar AS, hingga pertengahan 1998 nilai rupiah jatuh lebih dari 500 
persen. Konsukwensinya, banyak perusahaan, terutama skala besar termasuk sejumlah 
konglomerat, yang selama era Orde Baru sangat tergantung pada impor bahan baku 
dan/atau barang setengah jadi seperti komponen, dan banyak meminjam uang dari bank-
bank komersial di luar negeri, terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali 
kegiatan produksi mereka karena biaya impor dalam rupiah menjadi sangat mahal dan/atau 
jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar bunga dan cicilan hutang menjadi sangat 
besar. Sebagai akibatnya dari banyak perusahaan di dalam negeri yang tutup, untuk pertama 
kalinya dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, ekonomi Indonesia mengalami suatu 
pertumbuhan negatif hingga 13 persen pada tahun 1998. 

Pada tahun 1999 ekonomi Indonesia mulai pulih kembali (walaupun prosesnya relatif 
lambat dibandingkan negara-negara lain yang juga terkena krisis, seperti misalnya Korea 
Selatan yang dalam satu tahun sudah bisa bangkit kembali sepenuhnya) dan dalam beberapa 
tahun belakangan ini, Indonesia kembali mencapai suatu derajad yang sehat dari stabilitas 
ekonomi makro; walaupun pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,5 
persen, yang lebih rendah daripada harapan/perkiraan pada saat itu yakni 6,5 persen. 
Pengurangan subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Oktober 
2005 sebagai suatu konsukwensi logis dari meroketnya harga BBM di pasar dunia yang 
sampai mencapai lebih dari 50 dollar AS per barrel mengakibatkan harga BBM di dalam 
negeri meningkat lebih dari 100 persen. Hal ini memicu kenaikan inflasi domestik yang 
tinggi. Juga sebagai suatu efek pengganda dari pemotongan subsidi BBM tersebut, 
diperkirakan pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kecil dari 6 
persen.  

Estimasi pertumbuhan ekonomi sudah lama diterima sebagai suatu indikator penting 
dari kinerja ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 
selanjutnya bisa didekomposisikan menurut sektor untuk mendapatkan kontribusi sektoral 
terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB. Sementara estimasi pertumbuhan 
ekonomi dalam suatu periode jangka panjang memperlihatkan besaran dan arah dari 
pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara, komposisi sektoralnya memberi suatu 
gambaran mengenai posisi relatif dari sektor-sektor berbeda di dalam ekonomi negara 
tersebut. Suatu analisis terhadap perubahan-perubahan di dalam pertumbuhan ekonomi 
dan kontribusi dari sektor-sektor ekonomi dalam suatu periode tertentu memberikan 
suatu ukuran dari perubahan-perubahan struktural di dalam pola produksi dan jasa-jasa di 
dalam ekonomi.  

Berdasarkan data deret waktu dari BPS, sangat nyata sekali bahwa selama periode 
Orde Baru, ekonomi Indonesia telah mengalami suatu perubahan struktural yang besar 
dari suatu ekonomi dimana sektor pertanian memainkan suatu peran yang sangat dominan 
di dalam pembentukan/pertumbuhan PDB Indonesia ke suatu ekonomi dimana sumbangan 
PDB dari sektor tersebut menjadi sangat berkurang. Pada tahun 1965, kontribusi pertanian 
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tercatat sekitar 56 persen dan tahun 1997 tinggal 16 persen dari PDB, atau hanya sepertiga 
dari pangsanya tahun 1965 (Gambar 2). Sementara itu industri manufaktur tumbuh sangat 
pesat pada kisaran 13 persen rata-rata per tahun selama periode 1975-97. Ini membuat 
pangsa PDB dari industri manufaktur naik dari sekitar 8 persen tahun 1965 melewati 
sektor pertanian tahun 1991, dan tahun 1995 menjadi sekitar 24 persen dari PDB 
Indonesia, tiga kali lebih besar dari pangsanya tahun 1965. Biasanya, sektor-sektor 
sekunder lainnya seperti konstruksi, transportasi, dan listrik, gas dan suplai air bersih, dan 
juga sektor-sektor tersier seperti keuangan dan jasa lainnya ikut berkembang mengikuti 
perkembangan industri, atau sektor-sektor sekunder (selain industri) dan tersier semakin 
penting dalam proses industrialisasi. Karena perkembangan industri dengan sendirinya 
menciptakan permintaan terhadap sektor-sektor non-primer tersebut. Perkembangan 
industri memerlukan infrastruktur seperti jalan-jalan raya, kompleks-kompleks industri dan 
gedung-gedung perkantoran, dan juga jasa-jasa keuangan dan penyewaan (lisensi). Sektor 
jasa juga menunjukkan suatu tren yang positif selama periode tersebut. Menurut studi dari 
Hill (1966), pertumbuhan output yang pesat di sektor jasa khususnya selama dekade 1970-
an hingga 1980-an didorong terutama oleh pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh 
hasil minyak maupun bantuan luar negeri. Studinya menyimpulkan adanya suatu korelasi 
positif yang jelas antara pertumbuhan pengeluaran rill pemerintah dan pertumbuhan sektor 
jasa pada era tersebut.  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, strategi industrialisasi di Indonesia diawali dengan 
substitusi impor dengan tembok proteksi yang tinggi dan sejak awal 1980-an bergeser 
secara bertahap ke promosi ekspor yang didukung oleh sejumlah kebijakan reformasi 
ekonomi. Strategi promosi ekspor ini diarahkan secara khusus kepada peningkatan ekspor 
non-migas, terutama produk-produk manufaktur. Gambar 3 menunjukkan suatu pola 
perkembangan jangka panjang dari ekspor Indonesia sejak 1965, pada saat ekonomi 
Indonesia masih sangat berorientasi kepada sektor-sektor primer, khususnya minyak dan 
komoditas-komoditas pertanian, baik dalam produksi maupun ekspor. Hingga akhir 1970-
an, ekspor manufaktur tidak lebih dari 4 persen dari ekspor total Indonesia. Pada tahun 
1987 pangsa industri manufaktur di dalam total ekspor telah melampaui pangsa ekspor dari 
pertanian, dan pada tahun 1992 pangsa ekspor manufaktur juga melewati pangsa-pangsa 
ekspor dari sektor-sektor minyak, mineral, dan logam dasar. Dengan menurunnya pangsa 
ekspor dari pertanian dan produk-produk primer lainnya, dan meningkatnya pangsa ekspor 
dari produk-produk manufaktur, ekonomi Indonesia menjadi tidak terlalu peka terhadap 
goncangan-goncangan dari dasar tukar internasional. Karena harga-harga dari produk-
produk manufaktur di pasar global selalu stabil atau bahkan cenderung meningkat terus 
mengikuti kemajuan teknologi dan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat dunia, 
sedangkan harga-harga dari komoditas-komoditas primer secara absolut maupun relatif 
(terms of trade; ToT) cenderung menurun dan tidak stabil karena sangat tergantung pada 
cuaca di negara-negara pemasok.  

Satu hal yang menarik dari Gambar 3 adalah bahwa sejak awal dekade 80-an ekspor 
manufaktur Indonesia mulai tumbuh pesat. Tetapi apakah kinerja ekspor manufaktur 
Indonesia tersebut sudah optimal, dalam arti laju pertumbuhan pangsa manufaktur di dalam 
total ekspor sudah paling cepat. Untuk itu, perkembangan ekspor manufaktur Indonesia 
harus dilihat dalam perspektif internasional. Hasil penelitian dari Aswicahyono (1996) yang 
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membandingkan kinerja ekspor manufaktur Indonesia dengan di sejumlah negara sedang 
berkembang (NSB) di Asia untuk periode 1965-94 bisa memberi jawabannya. Seperti yang 
dapat dilihat di Gambar 4, dilihat dari pangsa ekspor manufaktur dari total ekspor, ternyata 
Indonesia adalah negara terkecil diantara negara-negara yang tercantum di gambar 
tersebut. Dalam kata lain, peran dari industri manufaktur dalam pembentukan total ekspor 
Indonesia masih relatif lemah, walaupun ada peningkatan selama periode yang diteliti.  

Sebagai suatu perbandingan, Tabel 1 memaparkan data mengenai laju pertumbuhan 
PDB riil rata-rata per tahun di Indonesia dan di tiga negara berkembang besar lainnya yakni 
India, Brasilia, dan China, dan NSB sebagai satu grup untuk periode 1970-2000. Dalam 30 
tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,7 persen per tahun dan tingkat 
ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dari semua NSB, tetapi sangat rendah jika 
dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi China yang mencapai sekitar 7,1%. Untuk 
10 tahun pertama, pertumbuhan ekonomi India tercatat paling rendah di antara empat 
negara tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi Brasilia paling tinggi, disusul oleh 
Indonesia. Namun, pada 10 tahun terakhir situasinya berubah: China menjadi unggul 
dengan laju pertumbuhan rata-rata sedikit di atas 10 persen, sedangkan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah terus, dari 7,9 persen dalam dekade 70-an ke 
6,4 persen selama periode 80-an dan 4,3 persen dalam dekade 90-an.  

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Riil di Indonesia, India, Brasilia, China dan NSB secara bersama, 
1970-2000 (laju rata-rata per tahun dalam persentase) 

 
1970-1980 1980-1990 1990-2000 1970-2000 

Indonesia  
India  
Brasilia  
China  
NSB  

7,9  
3,2  
8,5  
5,4  
5,5  

6,4  
5,6  
1,6  
9,2  
3,2  

4,3  
5,8  
2,5  

10,4  
3,2  

5,7  
4,6  
4,8  
7,1  
4,4  

Sumber: Bank Dunia (World Development Indicators CD-ROM 2001) dan BPS 

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDB Riil di Indonesia dan Negara-negara Tetangga Lainnya, 1960-
2000 (% rata-rata per tahun) 

 1960-70 1970-80 1980-90 1990-97 1997-98 1998-2000 

Indonesia  
Malaysia  
Filipina  
Singapura  
Thailand  
China  
Vietnam  
NSB  
Dunia  

4,1  
6,5  
4,9  
9,8  
8,2  
3,6  
tad  
5,3  
5,5  

7,9  
7,8  
5,9  
8,9  
6,9  
6,2  
tad  
5,4  
3,7  

6,4  
6,0  
1,7  
7,4  
7,8  
9,3  
tad  
2,9  
3,1  

7,4  
9,2  
3,1  
8,8  
6,7  

11,2  
8,4  
3,3  
2,5  

-13,1  
-7,4  
-0,6  
-0,9  

-10,5  
7,8  
5,8  
1,8  
2,2  

2,8  
7,2  
3,9  
7,9  
4,5  
7,5  
5,8  
3,9  
3,4  

Sumber: Tabel 1 dalam Hayashi (2005)  
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II. Perkembangan Industri Nasional  

Tidak hanya karena pertumbuhan ekonominya yang pesat yang bisa berlangsung terus 
dalam suatu jangka waktu yang lama, tetapi juga karena pembangunan industrinya yang 
sangat pesat, Indonesia sempat masuk di dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara dan 
Timur yang dijuluki “East Asian economic miracle.” (Hill, 1996). Bahkan di dalam kelompok 
ini yang termasuk Hong Kong, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan 
Singapura, kemajuan ekonomi Indonesia pada saat itu dianggap sangat impresif terutama 
untuk pencapaian dalam pembangunan sektor industrinya. Juga, Indonesia sangat berbeda 
dengan negara-negara penghasil minyak lainnya yang tergabung dalam negara-negara 
pengekspor minyak (Organisation of Petroleum Exporting Countries/OPEC) untuk kemajuan 
sektor industri manufakturnya. Bahkan selama periode 1980-an dan 1990-an, Indonesia 
sempat menjadi salah satu pemain kunci dalam sejumlah industri, dari minyak kelapa sawit 
ke TPT hingga elektornik (USAID dan SENADA, 2006). Jadi, dapat dikatakan bahwa 
perkembangan dan pertumbuhan output industri manufaktur yang pesat merupakan 
karakteristik utama dari ekonomi Indonesia selama era Orde Baru.  

Sebelum era Orde Baru (1966), ekonomi Indonesia masuk ke dalam suatu periode 
stagnasi yakni pada saat mana praktis tidak ada pertumbuhan PDB dan output industri yang 
berarti yang dikombinasikan dengan meroketnya inflasi dan menurunnya pendapatan per 
kapita. Setelah Orde Lama diganti dengan Orde Baru, PDB mulai menunjukkan 
pertumbuhan yang pada awalnya hanya sekitar 5 persen rata-rata per tahun hingga jatuhnya 
harga minyak di pasar dunia pada tahun 1982, setelah itu mulai meningkat yang mencapai 
rata-rata 7 persen per tahun hingga 1997 (Gambar 5).  

Pada awal Orde Baru, industri manufaktur relatif lambat berkembang. Misalnya, 
berdasarkan data BPS, nilai produksi industri manufaktur tahun 1969 tercatat hanya 1,42 
miliar dollar AS. Salah satu faktor penghambat yang terpenting adalah devisa negara yang 
terbatas. Karena industri asli lokal masih sedikit, hampir semua jenis mesin harus diimpor. 
Kelangkaan devisa ini menyebabkan pemerintah harus mengadakan pengawasan ketat atas 
impor, dan pembatasan ini merupakan kendala serius bagi Indonesia untuk membangun 
industri-industri. Namun pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan output industri mulai 
membesar dan pada akhir tahun 1983, output manufaktur tercatat sekitar 7,84 miliar 
dollar AS. Bahkan, output industri manufaktur tumbuh dengan tingkat yang sangat 
menakjubkan (apalagi di lihat pada kondisi saat itu) yakni mencapai 13 persen rata-rata per 
tahun selama dasaewarsa 1970-an, dan ini merupakan salah satu yang tercepat di dunia 
setelah Korea Selatan dan Singapura (Prawiro, 1998). Hanya pada awal 80-an, 
pertumbuhan output industri manufaktur sempat merosot sekali pada saat ekonomi 
Indonesia mengalami suatu resesi akibat anjloknya harga minyak di pasar dunia dan pada 
saat krisis 1998-1999 (Banerjee, 2002).3 Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia yang 
pesat itu hampir seluruhnya terjadi di industri modern, yang pada umumnya terdiri atas 
unit-unit produksi skala besar dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih dan skala 
menengah yang mengerjakan antara 20 hingga 99 tenaga kerja (Thee, 1988).  

Laju pertumbuhan output di industri manufaktur selalu lebih besar daripada 
pertumbuhan produksi di industri migas, yang membuat industri manufaktur mempunyai 
suatu pengaruh yang non-proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh 
karenanya, ekonomi Indonesia bisa bergerak mengurangi tingkat ketergantungannya pada 
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migas dan bisa tumbuh pesat walaupun output di sektor pertanian tumbuh dengan laju per 
tahun yang rendah. Selama era Orde Baru, pertanian hanya beberapa kali menunjukkan 
pertumbuhan outputnya di atas 5 persen (Hill, 1997).  

Menurut Thee (1988), McCawley (1979) dan lainnya, ada beberapa faktor yang 
memungkinkan pertumbuhan yang sangat pesat tersebut. Pertama, iklim ekonomi 
Indonesia pada akhir 1960-an telah mengalami perbaikan yang sangat berarti akibat 
kebijaksanaan stabilisasi, rekonstruksi dan rehabilisasi ekonomi yang langsung dilakukan 
oleh pemerintah Orde Baru setelah peralihan kekuasaan dari Orde Lama. Kedua, sejumlah 
tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang bertujuan memberikan 
peluang yang lebih besar bagi kekuatan pasar melalui usaha menghilangkan kontrol ketat 
pemerintah pada zaman Orde Lama. Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan 
internasional, khususnya melalui penghapusan berbagai pengawasan terhadap ekspor dan 
impor serta penghapusan system kurs devisa berganda yang rumit yang telah menjadi cirri 
kebijaksanaan ekonomi Orde Lama. Ketiga, perlakuan khusus yang sebelumnya dinikmati 
hanya oleh BUMN-BUMN (seperti subsidi) dikurangi. Keempat, dikeluarkannya undang-
undang investasi yang menandakan mulainya era liberalisasi investasi di dalam negeri, yakni 
UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) tahun 1968). UU investasi ini bukan hanya memberikan peluang tetapi juga 
landasan hokum yang kuat bagi para investor asing dan domestik untuk menanamkan 
modal mereka di berbagai kegiatan produktif, termasuk sektor industri, di Indonesia. 
Kelima, akibat kekurangan besar akan berbagai macam barang jadi yang muncul dalam 
tahun-tahun terakhir rezim Orde Lama. Kondisi pasar seperti secara potensial 
menimbulkan permintaan yang sangat besar dan hal ini menjadi suatu perangsang bagi 
pertumbuhan industri di dalam negeri. Terutama bagi industri-industri yang selama Orde 
Lama beroperasi jauh di bawah tingkat optimal karena berbagai alasan seperti tidak 
tersedianya bahan-bahan baku, suku-suku cadang, dan komponen-komponen atau sulit 
mengimpor input-input tersebut akibat kekuarangan devisa, kondisi pasar yang demand-
excess seperti ini adalah suatu kesempatan besar bagi industri-industri tersebut 
meningkatkan produksi mereka sesuai kapasitas terpasang mereka pada saat itu tanpa 
perlu investasi baru secara besar-besaran. Keenam, tersedianya devisa dalam jumlah yang 
banyak sesudah tahun 1998 akibat kenaikan yang pesat dari ekspor minyak bumi dan 
mineral-mineral non-minyak dan kayu gelondongan serta arus modal dari luar baik dalam 
bentuk bantuan luar negeri maupun PMA. Ketujuh, pola industrialisasi substitusi impor 
yang ditempuh pemerintah Orde Baru, yang memungkinkan pertumbuhan produksi dalam 
negeri terutama untuk barang-barang jadi  

Memang pada awal era Orde Baru, pemerintah beralasan kuat untuk menganut 
kebijakan-kebijakan investasi dan perdagangan terbuka. Karena pada saat itu, pemerintahan 
Soeharto menyadari bahwa ini satu-satunya cara untuk menarik investasi dan bantuan 
pendanaan dari luar, khususnya dari dunia barat, yang sangat diperlukan untuk memulihkan 
kembali perekonomian nasional yang sudah sangat buruk peninggalan Orde Lama. Namun 
pada akhir 1970-an, pemerintah kembali ke regim proteksi dan memperbesar intervensi 
langsungnya, terutama menyangkut pembangunan industri. Paling tidak ada empat jalur 
lewat mana pemerintah melakukan intervensi pada era 80-an. Pertama, melalui dominasi 
dari bank-bank milik pemerintah, yang menyediakan kredit bersubsidi kepada nasabah-
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nasabah pilihan; kedua, keterlibatan langsung dalam produksi lewat perusahaan-perusahaan 
pemerintah (BUMN), terutama di industri-industri berat; ketiga, melalui peningkatan 
hambatan-hambatan terhadap impor; dan, terakhir, melalui suatu set peraturan yang 
kompleks yang bertujuan mendukung berbagai obyektif dari kebijakan industri, seperti 
penyebaran spasial, pembangunan industri skala kecil, dan pengembangan usaha pribumi 
(Carunia, dkk., 2000).  

Sebagai suatu perbandingan, Tabel 3 memperlihatkan laju pertumbuhan output di 
industri (migas dan manufaktur) di Indonesia dan tiga negara berkembangan besar lainnya 
dan NSB sebagai satu kelompok untuk periode 1970-2000 seperti di Tabel 1. Sangat nyata 
sekali bagaimana pesatnya pertumbuhan output industri di Indonesia dibandingkan di tiga 
negara lainnya tersebut, terkecuali China untuk tiga dekade terakhir. Selama dekade 
pertama dari periode tersebut, pertumbuhan output industri Indonesia sedikit di atas 10 
persen dibandingkan 6.3% dari pertumbuhan output industri di NSB secara bersama atau 
China dengan sekitar 9 persen. Tetapi, setelah itu, pertumbuhan output industri di 
Indonesia relatif menurun sedangkan di China yang terjadi sebaliknya, yakni suatu 
akselerasi dengan laju yang semakin pesat, khususnya dalam tahun 90-an. Memang, dalam 
sepuluh tahun belakangan ini China semakin penting di dalam perekonomian dunia dilihat 
dari kemajuan industrinya, khususnya di industri-industri tengah dan hilir.  

Tabel 3: Laju Pertumbuhan Output Industri di Indonesia, India, Brasilia, dan China dan NSB 
secara bersama, 1970-2000 ((laju rata-rata per tahun dalam persentase) 

 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Indonesia  
India  
Brasilia  
China  
NSB  

10,4  
4,1  
9,9  
9,2  
6,3  

7,1  
7,1  
0,5  
9,6  
3,3  

6,0  
5,6  
2,0  

14,1  
3,8  

Sumber: lihat Tabel 1.  

Selanjutnya, Tabel 4 membandingkan evolusi dari pangsa PDB dari tiga sektor paling 
penting di dalam ekonomi selama periode yang sama di Indonesia dan ketiga negara lainnya 
tersebut. Dapat dilihat bahwa pola perubahan di Indonesia nyata sekali berbeda dengan 
pola perubahan di India, tetapi kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Brasilia dan 
China. Indonesia menunjukkan adanya sedikit peningkatan di dalam pangsa PDB dari sektor 
jasa, sedangkan sumbangan terhadap pembentukan PDB dari sektor industri meningkat 
tajam yang sebagian merefleksikan peran dari industri minyak yang meningkat. Sementara, 
pangsa PDB dari sektor pertanian menurun sekali dari tingkat yang sebanding dengan India 
pada tahun 1970 ke tingkat yang lebih rendah dari India pada akhir periode. Di Brasilia, 
pangsa-pangsa dari industri dan pertanian mengalami suatu penurunan sedangkan pangsa 
PDB dari jasa menanjak ke tingkat di atas 60 persen pada tahun 2000. Di China, pangsa 
PDB dari jasa tidak menunjukkan adanya suatu penambahan selama periode tersebut; 
sedangkan pangsa dari pertanian menurun sedikit yang diimbangi dengan suatu kenaikan 
yang ekuivalen dalam pangsa dari industri-nya ke 49,3 persen pada akhir periode. Di India, 
pada tahun 2000 lebih dari seperempat dari PDB-nya berasal dari pertanian, atau sekitar 
dua kali lipat dari pangsa untuk semua NSB, atau tiga kali lebih besar dibandingkan pangsa 
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di Brasilia dan jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia dan China. Sebagian dari struktur 
ekonomi di India ini dijelaskan oleh tingginya pangsa PDB dari pertanian, sekitar 46,3 
persen pada tahun 1970, dan sebagian lagi disebabkan oleh relatif kecilnya pertumbuhan 
output di sektor industrinya, khususnya pada dekade pertama. Indikasi lain yang dapat 
dilihat dari data di Tabel 3 tersebut adalah bahwa selama periode itu, pangsa-pangsa 
sektoral di dalam perekonomian India menunjukkan suatu pola evolusi yang sama seperti di 
semua NSB sebagai satu kelompok, yakni suatu peningkatan yang tidak terlalu besar di 
dalam pangsa PDB dari industri, suatu penurunan yang substansial dari pangsa pertanian, 
dan suatu peningkatan yang besar dari kontribusi output di sektor jasa terhadap 
pembentukan PDB.  

Tabel 4. Pangsa Sektoral dalam PDB, 1970-2000 (%) 

Negara Sektor 1970 1980 1990 2000 

Indonesia  
 
 
India  
 
 
Brasilia  
 
 
China  
 
 
NSB  

Pertanian  
Industri  
Jasa  
Pertanian  
Industri  
Jasa  
Pertanian  
Industri  
Jasa  
Pertanian  
Industri  
Jasa  
Pertanian  
Industri  
Jasa  

44,9  
18,7  
36,4  
46,3  
21,7  
32,2  
12,3  
38,3  
49,4  
35,2  
40,5  
24,3  
23,8  
33,7  
42,5  

24,0  
41,7  
34,3  
39,7  
23,7  
36,6  
11,0  
43,8  
45,2  
30,1  
48,5  
21,4  
18,4  
40,1  
41,5  

19,4  
39,1  
41,5  
32,2  
27,2  
40,6  
8,1  

38,7  
53,2  
27,0  
41,6  
31,3  
15,8  
38,1  
46,1  

19,5  
43,3  
37,3  
25,2  
26,7  
48,1  
8,6  

30,6  
60,8  
17,6  
49,3  
33,0  
12,4  
35,0  
52,6  

Sumber: lihat Tabel 1.  

Mungkin sebagai perbandingan, hasil penelitian dari Timmer (2000) mengenai peran 
industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara di Asia dan AS 
juga bagus untuk dibahas secara garis besar di sini. Seperti yang ditunjukkan di Tabel 5, 
berdasarkan harga yang berlaku untuk periode 1953-93, pangsa manufaktur sebagai suatu 
persentase dari PDB meningkat di semua negara, terkecuali Jepang dan AS. Pada tahun 
1953 pangsa paling rendah adalah Korea Selatan yang hanya 8 persen dibandingkan 
tertinggi Jepang dengan 32 persen. Pada tahun 1963, industri di Indonesia masih sangat 
kecil yang diterjemahkan oleh pangsa PDB yang hanya 7 persen. Satu hal yang menarik dari 
tabel ini adalah bahwa laju industrialisasi di China relatif jauh lebih pesat dibandingkan India. 
Namun, perkembangan sektor industri di Indonesia juga termasuk cepat selama periode 
yang sama, walaupun pada tahun terakhir kontribusinya terhadap pembentukan PDB masih 
lebih kecil dibandingkan apa yang dicapai oleh manufaktur China.  
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Tabel 5: Pangsa dari Manufaktur dalam Total PDB pada harga yang berlaku, 1953-93 (%). 

Periode China* India Indonesia 
Korea 
Selatan 

Taiwan Jepang AS 

1953  
1963  
1973  
1982  
1987  
1993  

11  
15  
25  
28  
30  
34  

12  
16  
16  
18  
18  
17  

 
7  

10  
13  
17  
22  

8  
15  
25  
29  
31  
27  

13  
22  
37  
35  
39  
30  

32  
35  
35  
29  
29  
29  

30  
28  
24  
20  
20  
18  

Catatan: * = atas harga konstan  
Sumber: Timmer (2000). 

Aswicahyono (1996b) juga menganalisis pembangunan sektor manufaktur Indonesia dalam 
perspektif internasional. Hasilnya ditunjukkan di Gambar 6 dengan memakai rasio NT 
manufaktur-PDB dari sejumlah negara untuk periode 1965-95. Dapat dilihat, dibandingkan 
dengan negara-negara lain yang tercntum di gambar tersebut, Indonesia sangat tertinggal 
dalam proses industrialisasi. Pada tahun 1965, tingkat industrialisasi di Indonesia sama 
dengan Malaysia, dan lebih rendah daripada China, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, India, 
Turki dan Thailand. Indonesia terus berada pada posisi terendah ini sampai awal dekade 
90-an pada saat rasio NT-PDB Indonesia tercatat sekitar 20 persen yang telah dicapai oleh 
Malaysiapada awal dekade 80-an. Baru pada tahun 1994, tingkat industrialisasi di Indonesia 
berdasarkan indikator ini melampaui beberapa negara seperti Turki, Meksiko dan India, 
namun masih jauh tertinggal dibandingkan China dan Korea Selatan dan dua negara 
tetangga yakni Malaysia dan Thailand.  

Selain membandingkan tingkat industrialisasi dengan pendekatan pangsa NT di dalam 
PDB, Aswicahyono (1996b) juga memakai indikator lain yakni NT manufaktur per kapita. 
Sama seperti, semakin maju sektor kesehatan di suatu negara semakin besar rasio antara 
jumlah dokter per 1000 penduduk (sebagai salah satu indikator), demikian juga, semakin 
maju industrialisasi di suatu negara, semakin pesat pertumbuhan NT manufaktur relatif 
dibandingkan laju pertumbuhan populasi, semakin tinggi NT manufaktur per penduduk. 
Seperti yang dapat dilihat di Gambar 7, seperti di Gambar 6, pada tahun 1965 peringkat 
Indonesia dalam pembangunan industri dengan indikator ini paling kecil dibandingkan 
negara-negara lain, terutama yang sudah lebih dulu memulai industrialisasi seperti Turki, 
Brasil, dan Meksiko; dan pada tahun 1992 Indonesia masih tetap dibawah mereka walaupun 
perbedaannya mengecil. Bisa karena jumlah penduduk di Indonesia jauh lebih besar dari 
ketiga negara tersebut, tetapi perlu diakui bahwa perkembangan industri mereka memang 
lebih pesat daripada Indonesia seperti yang dicerminkan oleh pangsa NT manufaktur dalam 
PDB yang lebih tinggi daripada Indonesia (Gambar 6).  
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Empiris lainnya yang menarik mengenai perkembangan industri Indonesia adalah dari 
Hayahi (2005) yang studinya meliputi era pemerintahan Orde Baru hingga tahun 2000.  
 
Tabel 6: Pertumbuhan dan Pangsa Sektoral dari PDB di Indonesia, 1966-2000 (%) 

 
Sumber: Hayashi (2005)(dihitung dengan memakai data dari van der Eng (2002: 172-3), data yang di 

update untuk 1999 dan 2000 dengan data BPS (Income of Indonesia)). 
 

Hasil penelitiannya diperlihatkan di Tabel 6, Tabel 7 dan Tabel 8. Tabel pertama 
menunjukkan pengalaman Indonesia dalam transformasi structural selama tiga dekade 
sebelum krisis ekonomi 1997/98. Peran dari pertanian dalam bentuk output menurun, 
sedangkan dari industri terus membesar. Dalam bentuk ekspor, tabel kedua 
memperlihatkan bahwa pangsa dari produk-produk primer menurun dari hampir 100 
persen pada dekade 60-an dan 70-an ke sekitar 50 persen pada tahun 90-an, sementara 
sumbangan dari industri manufaktur terhadap total ekspor Indonesia meningkat. Tabel 
terakhir memperlihatkan pola pertumbuhan dari NT riil di industri manufaktur menurut 
subsektor sejak tahun 1971. Sebelum krisis 1997/98 muncul, total output di industri 
maufaktur tumbuh dengan laju rata-rata per tahun 14,1 persen. Namun demikian, seperti 
yang dapat dilihat, pertumbuhan output atau NT riil bervariasi menurut kelompok industri; 
bahkan ada beberapa yang mengalami laju ekspansi di atas laju pertumbuhan output dari 
industri manufaktur secara keseluruhan. Misalnya, NT dari industri mesin (ISIC 38), 
terkecuali untuk beberapa tahun tertentu termasuk pada saat krisis. Pada pertengahan 

 
Pertanian Manufaktur 1) Total Jasa 

Tanpa 
migas 

Dengan 
migas 

Pertumbuhan  2) 
1966-1970  
1970-1981  
1981-1986  
1986-1996  
1996-2000  
1966-1996  
1966-2000  
Pangsa sektoral 3)

 

1966-1970  
1970-1981  
1981-1986  
1986-1996  
1996-2000  
 
Kontribusi sektoral terhadap 
pertumbuhan  4) 
1966-1970  
1970-1981  
1981-1986  
1986-1996  
1996-2000 

3,2  
4,2  
3,3  
3,6  
1,0  
3,7  
3,4  

 
 
 

42,4  
34,5  
27,8  
21,8  
17,9  

 
 
 

28,9  
19,2  
17,7  
9,5  

14,9 

8,9  
10,2  
8,9  

11,3  
0,7  

10,2  
9,0  

 
 
 

11,9  
14,6  
17,6  
22,8  
26,8  

 
 
 

22,5  
19,8  
30,1  
31,0  
15,6 

10,8  
10,3  
6,6  

11,9  
-0,8  
10,3  
8,9  

 
 
 

17,6  
23,7  
26,6  
32,8  
38,9  

 
 
 

40,4  
32,5  
33,8  
47,0  

-
25,8 

3,6  
8,9  
5,5  
7,9  
-2,5  
7,3  
6,1  

 
 
 

40,0  
41,8  
45,6  
45,4  
43,2  

 
 
 

30,7  
49,6  
48,3  
43,2  

-
90,0 

4,7  
7,5  
5,2  
8,3  
-1,2  
7,0  
6,0  

 
 
 

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  

 
 
 

100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
-101,0 

7,4  
7,1  
3,0  
7,4  
-1,3  
6,5  
5,6  
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pertama dalam dekade 90-an, industri ini menyumbang lebih banyak terhadap 
pertumbuhan total NT dari industri manufaktur dibandingkan kelompok-kelompok industri 
lainnya. Semua subsektor-subsektor dari industri mesin seperti industri pengerjaan logam 
(ISIC 381), mesin umum (ISIC 382), mesin listrik (ISIC 383), alat-alat transportasi (ISIC 
384) dan alat-alat presisi (ISIC 385) tumbuh sangat pesat selama dekade 70-an dan periode 
1985-96. Terutama sejak 1986, yakni pada masa economic boom, sejumlah kebijakan-
kebijakan deregulasi mengakselerasi ekspansi dari produksi dari subsektor-subsektor 
industri mesin tersebut. Sebagai contoh, setelah mengalami pertumbuhan satu-digit, selama 
periode 1980-85, subsektor alat-alat transportasi termasuk produksi otomotif mencatat 
suatu pertumbuhan tahunan yang tinggi lebih dari 18 persen.  

Tabel 7: Pangsa Sektoral dari Ekspor Indonesia, 1966-1999 (%)  1) 

Periode Pertanian 
2)

 
Pertambangan 

3)

 
Manufaktur Lainnya Total 

1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1996 
1997-1999 

52,8 
36,7 
25,5 
13,3 
20,9 
16,5 
15,8 

44,6 
61,7 
72,4 
79,0 
50,8 
34,3 
26,9 

2,1 
1,4 
2,0 
7,2 

28,3 
49,2 
47,3 

0,5 
0,2 
0,1 
0,5 
0,0 
0,0 

10,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Catatan: 1) Pangsa sektoral dari komoditas-komoditas ekspor (pada harga dollar AS yang berlaku) 
dihitung sebagai suatu rata-rata dari tahun-tahun bersangkutan di setiap periode; 2) Pertanian termasuk 
makanan dan bahan-bahan baku; 3) Pertambangan termasuk migas, biji besi dan logam.  
Sumber: Hayashi (2005) (dihitung dari Bank Dunia, World Development Indicators 2001) 
 

Tabel 8 juga menunjukkan bahwa komposisi dari NT manufaktur berubah sangat nyata 
sejak awal dekade 70-an, yang merefleksikan laju pertumbuhan yang berbeda antar 
subsektor. Industri mesin (ISIC 38) menyumbang 21 persen dari output manufaktur dalam 
pertengahan kedua dari periode 90-an, lebih dari dua kali dari pangsanya dalam 30 tahun 
belakangan. Industri ini menjadi pencipta NT manufaktur terbesar kedua setelah industri 
makanan. Lebih spesifik lagi, industri mesin listrik (ISIC 383) dan alat-alat transportasi (ISIC 
384) menambah secara substansial pangsa output mereka, yakni masing-masing 7 dan 8,7 
persen pada akhir 1990s.  

Sebagai suatu perbandingan terhadap studinya Hayashi tersebut, penelitian empiris dari 
Timmer (2000) juga menarik untuk dibahas secara garis besar di bab ini. Dia menganalisis 
subsektor-subsektor apa saja yang paling besar sumbangannya terhadap pertumbuhan NT 
manufaktur di negara-negara yang sama seperti di Tabel 5. Untuk itu, dia menggunakan 
pendekatan dekomposisi. Hasil penghitunganya dapat dilihat di Tabel 9. Untuk kasus 
Indonesia, kelompok-kelompok industri yang paling penting adalah makanan yang selama 
periode 1975-93 menyumbang rata-rata per tahun 15,5% terhadap pertumbuhan total NT 
industri manufaktur Indonesia; disusul kemudian oleh industri kayu dan produk-produknya 
dengan sekitar 13,3 persen dan industri kimia dengan sekitar 13,2 persen. Namun 
demikian, industri makanan Indonesia masih kalah dibandingkan industri makanan Korea 
Selatan dengan sumbangannya mencapai hampir 20 persen rata-rata per tahun, atau 
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industri kimia Indonesia masih lebih kecil dibandingkan India, China dan Taiwan. Yang nyata 
adalah keunggulan industri kayu Indonesia di atas negara-negara lainnya.  

Hasil di atas bukan sesuatu yang mengejutkan, karena memang produksi makanan dan 
kayu merupakan jenis-jenis kegiatan industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan 
komparatif atas negara-negara lain. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith bahwa sebuah 
negara sebaiknya membuat produk-produk yang mana negara tersebut memiliki 
keunggulan komparatif dan mengimpor barang-barang yang mana negara tersebut tidak 
memiliki keunggulan komparatif atau jika dipaksakan akan menghasilkan kegiatan produksi 
yang tidak efisien dan berarti juga akan menghasilkan produk-produk yang tidak kompetitif. 
Keunggulan komparatif Indonesia dalam produksi makanan dan kayu diantaranya adalah 
tenaga kerja yang murah dan membuat makanan dan produk-produk dari kayu adalah 
kegiatan-kegiatan industri padat karya, dan kaya SDA (pertanian dan hutan pohon yang 
luas). Tentu, dengan kemajuan teknologi saat ini, Indonesia juga harus mengembangkan 
keunggulan kompetitifnya seperti kualitas SDM dan teknologi untuk tetap unggul di pasar 
dunia untuk kedua jenis produk tersebut. Karena bukan tidak mungkin bahwa suatu saat 
sebuah negara kecil yang sedikit jumlah penduduknya (yang berarti upah tenaga kerja relatif 
lebih mahal daripada di Indonesia) dan miskin SDA (sehingga harus impor komoditi 
pertanian dan kayu) bisa menjadi unggul dalam ekspor produk-produk makanan dan kayu, 
karena negara tersebut memiliki SDM, menguasai teknologi paling akhir dalam produksi 
makanan dan kayu, dan memiliki jaringan pemasaran global yang luas.  

Hal lain yang bisa dilihat dari perkembangan industri nasional dari segi perspektif horisontal 
seperti yang ditunjukkan di tunjukkan di Tabel 8 dan Tabel 9 (yakni penggolongan-
penggolongan ke dalam industri berat dan ringan, atau industri barang-barang konsumsi, 
barang-barang modal, bahan-bahan baku dan penolong) adalah bahwa walaupun struktur 
industri industri nasional telah meluas (telah terdapat berbagai macam cabang industri), 
bobot dari struktur industri Indonesia masih lebih terletak pada industri-industri ringan, 
dan. NT yang dihasilkan oleh kelompok industri ini terpusat pada cabang-cabang industri 
makanan, minuman, tembakau dan tekstil. 

Namun dalam kenyataannya perluasan struktur industri belum tentu menunjukkan 
kemajuan tingkat industrialisasi, seperti yang dijelaskan oleh Suhartono (1981) sebagai 
berikut: suatu negara berkembang yang telah mencapai struktur industri persis sama dengan 
suatu negara industri belum tentu dapat dikatakan sebagai negara industri. Pada waktu suatu 
negara maju mengekspor pakaian jadi misalnya, tahap-tahap produksi yang telah dilalui dapat 
panjang sekali: tekstil, benang dan kancingnya dibuat di dalam negeri dan demikian juga bahan-
bahan baku serta mesin-mesinya; disamping itu bahan-bahan baku untuk membuat bahan baku, 
mesin- mesin untuk membuat bahan-bahan baku dan untuk membuat mesin-mesin dan 
sebagainya juga telah melalui tahap-tahap proses produksi yang panjang di dalam negeri, sampai 
pada cabang-cabang industri yang paling hulu (misalnya petrokimia, besi dan baja). Dilain pihak, 
suatu negara berkembang yang membuat pakaian jadi mungkin tidak hanya perlu mengimpor 
mesin-mesinnya saja, tetapi juga bahkan sampai pada tekstil, benang dan kancingnya. (hal.82).  

Jadi, yang mau dikatakan disini adalah, bisa saja industri Indonesia telah memiliki hampir 
semua cabang industri, mulai dari makanan dan minuman sampai dengan alat-alat 
transportasi. Tetapi semua ini hanya terjadi di bagian hilir saja, jadi jauh lebih pendek mata 
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rantai proses produksinya4di dalam negeri dibandingkan industri-industri di negara-negara 
industri. Jadi menganalisis perkembangan industri Indonesia dari sisi horisontal, atau 
menurut klasifikasi ISIC, menunjukkan bahwa Indonesia sudah bisa menghasilkan atau 
mempunyai cabang industri otomotif walaupun keseluruhan atau sebagian besar 
komponen-komponennya masih harus diimpor. Dalam kata lain, ada tidaknya suatu cabang 
industri tidak merefleksi ada tidaknya tahap-tahap proses produksi dalam pembuatan suatu 
barang.  

Seperti yang diuraikan oleh Suhartono (1981), sebelum suatu cabang industri menghasilkan 
suatu produk akhir untuk cabang industri tersebut diperlukan berlangsungnya berbagai macam 
proses produksi. Proses produksi tersebut dapat bersifat “explosive”: berbagai macam proses 
berlangsung secara sejajar, tiap-tiap proses menggunakan satu jenis masukan antara dan 
melangsungkan bermacam-macam transformasi bentuk yang menghasilkan berbagai jenis 
produk (misalnya industri petro kimia menggunakan satu jenis masukan antara sebagai 
feedstock, tetapi menghasilkan berbagai macam bahan-bahan kimia). Di lain pihak, proses 
produksi juga dapat bersifat “implosive”: berbagai macam masukan antara dikombinasikan 
menjadi satu jenis produk (misalnya televisi). Kalau proses explosive memerlukan cabang-cabang 
industri dasar, proses implosive dapat diterapkan pada tahap-tahap paling akhir dari mata rantai 
produksi dan tidak memerlukan kedalaman struktur industri (industri-industri perakitan dan 
assembling dapat berkembang walaupun tidak ada satu macam komponenpun yang dibuat di 
dalam negeri). (hal.83). 

Dapat dikatakan bahwa semakin maju industri di suatu negara, semakin banyak jumlah 
cabang-cabang industri yang dapat melangsungkan proses-proses explosive dan implosive 
dalam keseluruhan mata rantai produksi. Misalnya industri mobil memerlukan banyak 
industri di belakangnya dari sangat hulu hingga hilir yang memasok segala macam input, jadi 
memerlukan proses-proses produksi explosive dan implosive seperti pengolahan logam dan 
komponen-komponen dari logam. Kelemahan industri Indonesia seperti juga di banyak 
NSB lainnya adalah masih lemahnya industri-industri pendukung mulai dari pembuatan 
mesin hingga sejumlah komponen untuk satu produk jadi seperti mobil. Karena pada 
umumnya sifat dari proses-proses produksi di kelompok industri-industri berat seperti 
pengolahan logam hingga mesin-mesin sangat kompleks dan memerlukan SDM dengan 
ketrampilan tinggi, teknologi, dan modal yang lebih tinggi dibandingkan industri-industri 
ringan, walaupun di dalam beberapa hal, proses produksi implosive di subsektor industri 
berat untuk jenis industri-industri enjiniring bisa dilakukan secara efisien dengan 
menggunakan teknologi yang relatif padat karya (Suhartono, 1981).  

Jadi, selain melihat dari perspektif horisontal, kemajuan sektor industri manufaktur di 
suatu negara juga harus dilihat dari sisi vertikal yang menunjukkan kedalam struktur 
industri. Dan seperti telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kedalaman 
struktur industri berbeda menurut cabang industri, yakni menurut jenis produk yang dibuat 
dan berarti juga sifat dari proses produksinya yang semua ini menentukan berapa panjang 
mata rantai dari proses produksi yang diperlukan dari hulu hingga hilir. Yang jelas, mata 
rantai dari industri yang membuat barang-barang konsumsi sederhana lebih pendek 
dibandingkan misalnya industri pesawat terbang yang strukturnya jauh lebih dalam. 
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Secara keseluruhan, masih ada beberapa kelemahan yang bisa dilihat dari pembangunan 
industri nasional hingga saat ini. Pertama, seperti telah dijelaskan sebelumnya, walaupun 
selama tiga puluh tahun lebih sejak Indonesia memulai industrialisasi pada awal 
pemerintahan Orde Baru sempai sekarang, industri nasional telah mengalami perluasan 
struktur, bobotnya masih lebih berat pada kelompok industri ringan, khususnya barang-
barang konsumsi ringan seperti makanan, minuman, tembakau, tekstil dan kayu. Selain itu, 
walaupun sepanjang periode tersebut banyak muncul industri-industri yang menghasilkan 
bahan-bahan baku dan penolong, sebagian besar dari NT yang dihasilkan oleh industri-
industri tersebut berasal dari cabang-cabang industri yang sifat dari pengolahan bahan-
bahan bakunya tidak memerlukan suatu mata rantai yang panjang untuk langsung menjadi 
barang-barang jadi seperti tekstil atau tekstil menjadi pakaian jadi, dan kayu menjadi 
meubel dan kertas.  

Kedua, sebagian besar cabang-cabang industri yang mengolah bahan-bahan baku dan 
penolong memiliki tahap-tahap produksi yang relatif pendek dan hanya mencakup proses 
implosive pada tahap-tahap paling akhir. Hal ini dapat dilihat dari data perdagangan 
internasional Indonesia menurut jenis industri yang menunjukkan tingginya kandungan 
impor dari produk-produk tersebut. Hingga saat ini sebagian besar dari cabang-cabang 
industri tersebut masih lebih bersifat sebagai industri-industri perakitan, terkecuali 
industri-industri pupuk, karet, kayu, semen dan pengilangan minyak.  

Ketiga, walaupun ada perkembangan selama tiga dekade terakhir ini, kontribusi 
terhadap pembentukan NT dari industri manufaktur atau PDB pada tingkat lebih luas dari 
industri-industri dasar atau hulu seperti besi baja masih relatif kecil. Padahal, kemajuan 
pembangunan sektor industri atau peningkatan industrialisasi di suatu negara dicerminkan 
juga oleh peningkatan pangsa NT dari industri manufaktur atau PDB dari industri besi baja. 
Hal ini disebabkan belum berkembangnya industri-industri barang modal atau lainnya di 
dalam negeri yang memakai output dari industri besi baja sebagai inputnya. Dalam kata lain 
keterkaitan produksi domestik dari industri besi baja ke depan dengan industri-industri 
tengah masih lemah: industri-industri hilir yang memerlukan mesin atau komponen atau 
barang lainnya berbahan baku besi atau baja masih impor dari luar, sementara output dari 
industri besi baja di Indonesia langsung di ekspor shingga tidak menghasilkan NT yang 
berarti di dalam negeri.  

Keempat, secara umum, ketergantungan impor dari industri nasional masih sangat 
tinggi, terutama kelompok industri-industri tengah yang membuat bahan-bahan baku dan 
penolong, barang-barang modal dan alat-alat produksi, dan kelompok industri-industri hilir, 
khususnya barang-barang konsumsi tahan lama. Akibatnya sumbangan NT dari industri-
industri tersebut masih relatif kecil; walaupun untuk industri-industri tertentu ada kenaikan 
selama tiga dekade terakhir ini. Salah satu penyebabnya adalah bahwa sebagian besar dari 
industri-industri tersebut masih bersifat perakitan, dan industri-industri penunjang belum 
berkembang baik.  

III. Faktor-faktor Penentu Perkembangan Industri  

Secara teoritis, pertumbuhan output industri disebabkan oleh suatu kombinasi antara 
sejumlah faktor yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor-faktor dari 
sisi suplai (produksi) seperti tenaga kerja, modal dana atau barang modal, teknologi, enerji, 
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bahan baku, infrastruktur, kewirausahaan, dan banyak lagi. Sedangkan dari sisi permintaan 
adalah permintaan domestik (konsumsi rumah tangga dan pemerintah, dan investasi sawsta 
atau konsumsi pengusaha untuk keperluan produksi (disebut juga perdagangan antar 
perusahaan)), dan permintaan luar negeri neto (yakni ekspor – impor).  

Ada banyak metode untuk menganalisis faktor-faktor utama penentu pertumbuhan output 
industri. Diantaranya yang sering digunakan dalam studi kasus Indonesia adalah analisa 
dengan menggunakan data input-output (I-O). Dengan memperhitungkan perubahan data I-
O tahun t ke tahun t+1, maka faktor pertumbuhan suatu industri dapat dijabarkan dalam 
lima (5) efek, yakni: (1) efek permintaan akhir domestik; (2) efek ekspansi ekspor; (3) efek 
substitusi impor produk akhir; (4) efek substitusi impor input antara; dan (5) efek 
perubahan teknologi. 

Hasil studi dari Abimanyu (1996) (dikutip dari Kuncoro, dkk., 1997) dengan memakai 
rumus-rumus di atas dan data I-O 1980, 1985, dan 1990 menunjukkan bahwa permintaan 
akhir merupakan faktor utama pertumbuhan industri di Indonesia selama periode yang 
diteliti tersebut. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 10, untuk periode 1980 s/d 1985, 
sekitar hampir 68 persen dari pertumbuhan output industri berasal dari variabel 
permintaan agregat ini, dan untuk periode 1985-90, porsinya mengalami penurunan 
menjadi sekitar 42,7 persen. 

Tabel 10. Sumber-sumber Pertumbuhan Industri Manufaktur dengan Pendekatan I-O, 1980-1990 

 1980-1985 1985-1990 

Output  
Efek:  
Permintaan akhir domestik  
Substitusi impor akhir  
Ekspor  
Substitusi impor input antara  
Efek perubahan teknologi  

100  
66,7  
10,6  
13,1  
5,6  
4,1  

100  
42,7  
5,3  

40,9  
-15,1  
26,1  

Sumber: dari Tabel 7.5 di Kuncoro, dkk. (1997).  

Sementara, Hayashi (2005) juga melakukan analisis yang sama dengan memakai data I-O 
dari 1980 hingga 2000. Namun demikian, berbeda dengan Tabel 10, Hayashi merinci 
permintaan akhir domestik ke konsumsi (rumah tangga dan pemerintah) dan investasi. Jadi, 
pertumbuhan output di industri manufaktur didekomposisikan ke efek substitusi impor 
(SI), perubahan teknologi (T), ekspor (X), konsumsi (C), dan investasi (I). Hasilnya 
ditunjukkan di Tabel 11, yang memperlihatkan tidak hanya industri manufaktur tetapi juga 
tiga sektor besar lainnya yakni pertanian, pertambangan dan jasa dan lainnya sebagai 
perbandingan. Selain itu, industri manufaktur juga dibedakan antara dengan dan tanpa 
migas, dan intensitas dalam pemakaian bahan baku dan faktor-faktor produksi, yakni 
sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Untuk periode 1995-2000, output kotor dari 
industri manufaktur dengan dan tanpa migas tumbuh, masing-masing, 5,2 dan 3,6 persen 
rata-rata per tahun, yang terutama karena pertumbuhan permintaan terhadap ekspor yang 
rata-rata antara 3,2 dan 3,3 persen. Sedangkan, kontribusi dari permintaan domestik, 
substitusi impor, dan perubahan teknologi relatif kecil terhadap pertumbuhan output di 
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sektor industri manufaktur. Ini bisa hasil dari suatu kombinasi dari faktor-faktor seperti 
pertumbuhan ekspor dan penurunan impor akibat devaluasi rupiah terhadap dollar AS dan 
pemulihan ekonomi dari krisis. Sedangkan, investasi sebagai suatu faktor pertumbuhan 
memberi kontribusi negatif terhadap pertumbuhan output di industri manufaktur dengan 
sekitar 0,7 persen rata-rata per tahun.  

Di kelompok industri padat sumber daya alam, penyulingan migas yang disokong oleh 
lemahnya nilai tukar rupiah dan pasar internasional yang kondusif punya suatu dampak 
besar terhadap pertumbuhan output. Kelompok ini tanpa migas mengalami pertumbuhan 
output rata-rata 1,5 persen per tahun. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan ekspor 
2,2 persen rata-rata per tahun dan perubahan teknologi 1,0 persen per tahun. Ekspor 
sebagai suatu faktor pertumbuhan yang kuat terutama bagi industri-industri yang mengolah 
komoditas-komoditas primer seperti binatang hidup dan minyak dari tumbuh-tumbuhan, 
meubel kayu, bubuk kertas, kertas dan produk-produk dari kertas, ban dan produk-produk 
lain dari karet. Kelompok industri padat karya tumbuh rata-rata 0,4 persen per tahun yang 
juga terutama karena peningkatan ekspor, terutama industri-industri tekstil dan produk 
tekstil (TPT) (tidak ditunjukkan di sini). Kelompok industri padat modal juga menunjukkan 
suatu pola perkembangan yang sama, yang tumbuh rata-rata 5,1 persen per tahun dengan 
dukungan ekspor 4,3 persen per tahun. Konsumsi domestik yang tumbuh 1,4 persen per 
tahun dan pertumbuhan substitusi impor 2,7 persen per tahun juga berfungsi sebagai 
faktor-faktor pertumbuhan positif bagi pertumbuhan output di kelompok industri ini.  

Sedangkan kelompok industri mesin mengalami suatu pertumbuhan rata-rata per tahun 
lebih dari 10 persen akibat efek-efek dari ekspor 6,1 persen, permintaan domestik 2,3 
persen, substitusi impor 2,7 persen, dan perubahan teknologi 1,3 persen per tahun. 
Pengaruh paling besar dari peningkatan ekspor adalah terutama terhadap industri-industri 
mesin dan alat-alat non-listrik dan listrik, radio, TV, dan alat-alat komunikasi dan IT. 
Sedangkan efek dari permintaan domestik lebih besar terhadap otomotif, efek substitusi 
impor terhadap industri kapal laut dan alat-alat presisi, dan efek perubahan teknologi 
terhadap industri-industri pengerjaan logam, kapal laut, dan otomotif (tidak diperlihatkan di 
sini). 

Namun demikian, permintaan investasi di kelompok industri mesin menjadi suatu 
faktor pertumbuhan negatif yang lebih kuat dibandingkan terhadap kelompok-kelompok 
industri lainnya, yang mengurangi outputnya rata-rata 1,8 persen per tahun. Terutama, 
akibat faktor pertumbuhan negatif dari investasi tersebut, output di industri-industri mesin 
dan peralatannya non listrik, kereta api, dan alat-alat presisi turun dengan laju masing-
masing 4,8, 5,0, dan 5,2 persen rata-rata per tahun.  

Jika dilihat dari tahun 1985 , Tabel 11 menunjukkan bahwa permintaan domestik 
memberi suatu dampak yang kuat dan konsisten terhadap pertumbuhan output di industri 
manufaktur. Namun demikian, peran dari faktor permintaan ini melemah selama 1995-
2000 akibat pengaruh negatif dari krisis ekonomi. Bersama dengan permintaan domestik, 
ekspor juga menyumbang kepada pertumbuhan output di industri manufaktur sejak 1985. 
Selama periode 1995-2000, peningkatan ekspor yang didukung oleh melemahnya nilai tukar 
rupiah menjadi kompensasi bagi melemahnya efek dari permintaan domestik terhadap 
pertumbuhan output di industri manufaktur.  
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Satu hal yang nampak jelas dari analisis di atas adalah bahwa selama periode 1985-2000, 
investasi semakin lemah sebagai suatu motor pertumbuhan output di industri manufaktur. 
Laju pertumbuhan output rata-rata per tahun di sektor ini yang distimulasi oleh 
permintaan investasi sekitar 2,4 persen antara 1985 dan 1990 tetapi jatuh ke 1,6 persen 
antara 1990 dan 1995. Akhirnya, investasi menjadi suatu faktor negatif terhadap 
pertumbuhan output di industri manufaktur antara 1990 dan 2000, yang mencapai rata-rata 
-0.7 persen per tahun. .  

Sering juga dikatakan bahwa tingkat industrialisasi atau besarnya sektor industri di 
suatu negara berkorelasi positif dengan tingkat pembangunan ekonomi dan luas negara 
tersebut. Tingkat pembangunan ekonomi bisa mewakili banyak faktor mulai dari tingkat 
rata-rata pendidikan masyarakat, tingkat pengembangan teknologi, pembangunan 
infrastruktur, hingga kemajuan sektor perbankan. Sedangkan pentingnya luas negara bagi 
pembangunan industri bisa dalam arti besarnya pasar domestik di negara tersebut, dan ini 
ditentukan oleh kombinasi antara tingkat pendapatan rata-rata per kapita dan jumlah 
populasi.  

SEJARAH KEBIJAKAN INDUSTRI INDONESIA  
Era Transisi  

Indonesia sewaktu dibawah kepemimpinan Soekarno menerapkan kebijakan 
industrialisasi yang berorientasi ke dalam dengan kepemilikan pemerintah yang sangat 
dominan di sektor industri dari tahun 1945 hingga pertengahan 1960-an. BUMN di sektor 
ini menikmati akses yang luas terhadap subsidi-subsidi, kredit dan valuta asing. Sama seperti 
di banyak NSB lainnya yang baru merdeka dan oleh karena itu berada pada tahap awal dari 
pembangunan ekonominya, awal industrialisasi di Indonesia waktu itu digerakkan 
sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak ada kesempatan bagi kepemilikan asing di dalam 
kegiatan ekonomi nasional, khususnya industri. Sentimen-sentimen anti asing, khususnya 
Barat, dan juga anti China lokal, yang kuat di dalam negeri semasa era Orde Lama sangat 
berperan dalam membuat sektor swasta sama sekali tidak mendapat dukungan dari 
pemerintah. 

Walaupun ada usaha-usaha membangun kemampuan pengusaha-pengusaha pribumi, 
namun usaha kecil dan menengah (UKM) tidak mendapat sokongan pemerintah karena 
UKM pada waktu itu didominasi oleh pengusaha-pengusaha keturunan China. Melihat 
belum berkembangnya pengusaha-pengusaha pribumi yang dapat diandalkan untuk 
menggerakkan pembangunan industri nasional yang efisien dan berdaya saing tinggi, maka 
pemerintah pada saat itu beralasan kuat untuk melakukan intervensi langsung terhadap 
kegiatan industri di dalam negeri. Ternyata pendekatan Soekarno ini tidak membuat 
industri nasional menjadi lebih baik, malahan kinerja dan kondisinya bertambah buruk.  

Pada awal pemerintahan Orde Baru di tahun 1966, kondisi perekonomian Indonesia 
sangat buruk dan tingkat kemiskinan waktu itu tercatat sekitar 65 persen dari jumlah 
populasi di Indonesia. Menghadapi kondisi yang buruk ini, pemerintahan Orde Baru 
mengambil tiga langkah awal yakni stabilisasi, rehabilisasi dan rekonstruksi ekonomi, 
termasuk membangun kembali sektor industri yang pada zaman Orde Lama praktis tidak 
berproduksi. Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga membuat rencana 
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pembangunan lima tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai tahun 1969 
dengan Repelita Pertama dengan fokus pada pembangunan sektor industri. Soeharto sangat 
menyadari bahwa motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional adalah sektor 
industri. Tetapi Soeahrto juga paham bahwa bagaimanapun juga sektor pertanian sangat 
krusial terutama karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di perdesaan dan 
bekerja di sektor tersebut.  

Berbeda dengan Soekarno, pemerintahan Orde Baru memperbolehkan kepemilikan 
swasta di sektor industri dan beberapa sektor ekonomi lainnya, walaupun pada awalnya 
pemerintah tidak langsung melepas sepenuhnya hak monopolinya di sektor-sektor 
tersebut, dan meliberalisasikan investasi asing, menghilangkan kontrol terhadap valuta asing 
serta mengurangi perlakuan preferensial yang sebelumnya diberikan kepada BUMN-BUMN 
(seperti subsidi). Pada waktu itu pemerintah sadar betul bahwa Indonesia belum mampu 
membangun sektor industri dengan kekuatan sendiri, dan oleh karena itu investasi asing, 
khususnya PMA menjadi sangat krusial, bukan hanya karena PMA membawa modal tetapi 
juga teknologi.  

Strategi Substitusi Impor versus Promosi Ekspor  

Untuk mendukung pembangunan industri, pemerintah menerapkan dua strategi. 
Pertama, strategi substitusi impor, atau umum disebut juga strategi berorientasi ke dalam 
(inward looking), sejak awal Orde Baru hingga awal dekade 80-an. Biasanya, negara-negara 
yang memilih strategi industrialisasi pertama ini adalah negara-negara yang mencoba 
membangun industrinya sendiri dengan berpedoman pada perencanaan ekonomi dengan 
pendekatan top-down yang sangat ketat dan industri milik negara cenderung mendominasi 
industri nasional. Perekonomian yang berorientasi ke dalam biasanya juga anti investasi 
asing dan menerapkan rezim perdagangan luar negeri yang sangat restriktif. Strategi ini 
dimaksudkan untuk memacu perkembangan industri domestik secara sengaja dengan 
tempo yang cepat untuk menggantikan barang-barang impor. Oleh karena itu, cara ini juga 
diharapkan bisa mengurangi ketergantungan ekonomi domestik terhadap barang-barang 
impor yang selanjutnya dapat memperbaiki neraca perdagangan yang berarti juga 
mengurangi pemborosan dalam pemakaian cadangan devisa.  

Strategi ini terutama sangat populer di NSB dengan alasan di atas, atau seperti yang 
dijelaskan oleh Thee (1988) sebagai berikut: Kebanyakan negara berkembang telah 
menempuh strategi substitusi impor dengan harapan bahwa dengan demikian sektor industri 
manufaktur dapat bertumbuh dengan lebih pesat dan penggunaan devisa yang langkah dapat 
dihemat. Strategi substitusi impor tersebut pada umumnya dimulai dengan produksi dalam negeri 
dari barang-barang konsumsi yang sebelumnya diimpor dari luar negeri. Industri-industri 
manufaktur yang dibangun pada tahap awal industrialisasi substitusi impor ini pada umumnya 
adalah industri-industri perakitan yang merakit barang-barang akhir (final goods) dari bahan-
bahan baku dan komponen-komponen yang diimpor. Pada tahap selanjutnya diharapkan bahan-
bahan baku, komponen-komponen, dan barang-barang modal, yang sebelumnya diimpor, juga 
dapat dihasilkan di dalam negeri. Dengan kata lain, di kebanyakan negara berkembang, 
termasuk Indonesia, pola industrialisasi substitusi impor dimulai dengan pembangunan industri-
industri hilir, untuk kemudian diteruskan dengan pembangunan industri-industri yang lebih ke 
hulu. (hal. 68).  
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Kebijaksanaan utama yang mendukung strategi ini adalah proteksi dengan dua 
instrumen yakni tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang jadi yang diimpor dan 
hambatan kuantitatif seperti larangan impor sama sekali seperti yang dilakukan Indonesia 
untuk kendaraan-kendaraan bermotor dan produk-produk elektronik, atau dengan 
penetapan kuota tertentu. Namun untuk mendukung pembangunan industri-industri 
substitusi impor tersebut, barang-barang modal atau setengah jadi seperti komponen yang 
diperlukan untuk proses perakitan yang harus didatangkan dari luar tidak dikenakan tarif 
impor atau tarifnya sangat rendah. Selain tarif rendah atau nol terhadap impor input-input, 
pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas kemudahaan lainnya seperti suku bunga yang 
rendah atas pinjaman modal, akses yang prefensial untuk kredit, tarif listrik dan air yang 
rendah, dan peringanan pajak (misalnya masa bebas pajak selama beberapa tahun) (Thee, 
1988).  

Namun, pada awal dekade 80-an, setelah oil boom kedua berakhir dan harga minyak di 
pasar dunia cenderung menurun, strategi yang berorientasi ke dalam ini diganti secara 
bertahap dengan strategi yang berorientasi ke luar (outward looking). Negara-negara dengan 
strategi ini biasanya adalah negara-negara yang menerapkan strategi promosi ekspor 
sebagai motor utama penggerak proses industrialisasinya. Oleh sebab itu, kebijakan 
”melihat ke luar” sering diidentikkan dengan perdagangan bebas. Dengan menerapkan 
strategi ini, yakni mengembangkan industri domestik berorientasi ekspor, ekspor 
komoditi-komoditi primer secara berangsur diganti dengan ekspor produk-produk 
manufaktur. Pergeseran strategi ini diawali dengan penurunan beberapa tarif impor dan 
penghapusan sejumlah peraturan yang selama itu menghambat kegiatan-kegiatan ekspor. 

Fase-fase Kebijakan Industrialisasi  

Mengikuti metode pengkajian kebijakan industri di Indonesia dari antara lain Hill (1996, 
1997), Banerjee (2002), dan UNSFIR (2004), sejak era Orde Baru hingga sekarang 
Indonesia telah mengikuti empat (4) pendekatan terhadap pembangunan industri di dalam 
negeri: tiga fase pertama semasa Orde Baru hingga krisis 1997/98, dan fase keempat 
setelah krisis. Tiga fase pertama tersebut merupakan suatu elemen dari tiga gelombang 
pembuatan kebijakan ekonomi yang berbeda di Indonesia: 1966-1974, 1975-1981, dan 
1982-1997. Periode-periode ini bisa dikarakteristikan sebagai era oil boom dan tahun-tahun 
sebelum dan setelahnya. Periode pertama tersebut adalah periode dari dimulainya Rencana 
Pembangunan Lima Tahun pertama (Repelita I). Selama periode ini, pemerintah 
menstimulasi pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA) tetapi padat 
karya. Repelita, yang pertama (Repelita I) dimulai tahun 1969, merupakan salah satu 
manifestasi formal kebijakan industri Orde Baru. Tanpa mengurangi perhatian serius 
terhadap perkembangan sektor pertanianm Repelita juga menegaskan posisi sentral 
industrialisasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Penegasan ini dapat dikutip dari 
Prawiro (1998) (yang dikutip dari Departemen Penerangan, 1969, Vol.2B, hal.1#169) 
sebagai berikut: Struktur ekonomi Indonesia sudah terlalu lama condong kearah pertanian. 
Industri hanya memberi sumbangan kecil untuk produksi nasional, dan kegiatan-kegiatan industri 
menurun selama bertahun-tahun……Tujuan-tujuan jangka panjang kita adalah untuk 
membangun sebuah struktur ekonomi di mana pertanian, industri, dan jasa-jasa seimbang. Untuk 
mencapai tujuan jangka panjang ini, proses pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap. 
Saat ini yang diutamakan adalah pertanian. Ini berarti bahwa sektor industri harus menjadi 
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sektor pendukung dan pendorong untuk pembangunan pertanian. Pada saat bersamaan, 
persiapan-persiapan sedang diadakan untuk mengembangkan industri secara lebih ekstensif di 
kemudian hari (hal.214).  

Dalam Repelita I ditetapkan sasaran yang boleh dikatakan sangat ambisius untuk 
meningkatkan nilai produksi dari sektor industri dengan paling sedikit 90 persen dalam 
jangka waktu 5 tahun (sesaat sebelum berakhirnya Repelita I dan diteruskan dengan 
Repelita II). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah waktu itu berencana untuk menggenjot 
investasi di sektor industri, baik untuk membangun kembali atau membesarkan kapasitas 
produksi dari industri-industri yang sudah ada maupun untuk membangun industri-industri 
baru. Dalam rencana pemerintah itu, ada lima (5) macam industri yang menjadi prioritas, 
yakni: (1) industri-industri yang mendukung pembangunan pertanian atau pengolahan 
komoditas-komoditas pertanian (seperti industri-industri makanan dan minuman); (2) 
industri-industri yang menghasilkan devisa (atau industri-industri berorientasi ekspor) atau 
menghemat devisa (industri-industri substitusi impor); (3) industri-industri yang mengolah 
bahan baku domestik dalam jumlah yang besar; (4) industri-industri yang menyerap banyak 
tenaga kerja (padat karya); dan (5) industri-industri yang meningkatkan pembangunan 
regional (Prawiro, 1998).  

Secara lebih rinci lagi, Dalam Repelita I dikembangkan industri yang mendukung sektor 
pertanian; Repelita II, ditingkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan 
baku; Repelita III, ditingkatkan industry yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi; dan 
dalam Repelita IV hingga terjadinya krisis ekonomi 1997/98, ditingkatkan industri-industri 
pembuat mesin-mesin, baik industri berat maupun industri ringan. Rencana-rencana 
pengembangan industri nasional di masing-masing Repelita tersebut adalah penjabaran 
dalam langkah-langkah konkrit dari arah perkembangan industri nasional yang sudah 
disusun di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang adalah sebagai berikut: 
ekspor dari barang-barang manufaktur, khususnya bahan-bahan (seperti dari pertanian dan 
pertambangan) yang telah diolah dan barang-barang jadi, akan menjadi motor utama dari 
pertumbuhan ekspor total Indonesia, perkembangan industri di dalam negeri ditujukan 
pada pemenuhan semua kebutuhan pokok rakyat, dan struktur ekonomi dengan titik berat 
kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat menjadi landasan 
perekonomian nasional (Suhartono, 1981).  

Fase ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang mengawasi laju inflasi secara 
ketat. Fase ini juga dianggap sebagai satu dari periode-periode yang paling liberal dan 
terbuka di dalam perekonomian Indonesia dengan usaha yang sangat serius dari 
pemerintah untuk menarik masuknya investasi asing, khusunya PMA dengan tujuan utama 
untuk membantu pembangunan kembali ekonomi nasional yang sempat hancur sebagai 
warisan dari regim Orde Lama. Untuk maksud ini, pemerintah melakukan sejumlah 
tindakan konkrit yang bertujuan memberikan peluang yang lebih besar bagi kekuatan pasar 
dengan menghilangkan kontrol ketat pemerintah seperti pada zaman Orde Lama. 
Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan internasional, khususnya melalui penghapusan 
berbagai pengawasan terhadap ekspor dan impor, penghapusan system kurs devisa 
berganda yang rumit yang telah menjadi ciri kebijaksanaan ekonomi Orde Lama, dan 
pengurangan perlakuan preferensial yang sebelumnya diberikan kepada BUMN-BUMN 
(seperti subsidi). Menurut banyak pengamat perkembangan industri di Indonesia, 
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diantaranya Thee (1988), khususnya dua langkah pertama tersebut sangat membantu 
pertumbuhan industri nasional di era 70-an. Thee memberi alasan, Dengan tindakan ini 
maka para industriawan dapat mengimpor dengan jauh lebih mudah berbagai bahan baku dan 
barang modal yang mereka perlukan (hal. 23).  

Selain itu, kurang dari sembilan bulan setelah Sukarno mengalihkan kekuasaan kepada 
Soeharto, pemerintahan baru mengeluarkan Undang-undang PMA pada tanggal 1 Januari 
1967 dan Undang-undang PMDN pada satu tahun berikutnya. Selain Repelita, kedua UU 
investasi ini juga merupakan manifestasi formal kebijakan industri pada masa Orde Baru, 
yang mengindikasikan liberalisasi pada awal era tersebut. Undang-undang ini dengan jelas 
mengutarakan hak-hak dan pembatasan-pembatasan investasi asing, sambil memberi 
perlindungan yang diperlukan oleh para investor untuk menanam modal mereka di 
Indonesia secara aman. Dapat dikatakan bahwa lahirnya undang-undang investasi ini sebagai 
awal dari pertumbuhan investasi swasta, termasuk dari luar negeri (PMA), yang sangat 
pesat selama periode Soeharto. Selain sektor pertambangan, industri primer maupun 
sekunder (manufaktur) merupakan sektor terpenting kedua bagi investasi swasta.  

Di industri manufaktur, pada awalnya investasi swasta terkonsentrasi pada subsektor 
TPT. Indonesia mengikuti pola yang khas dari kebanyakan negara (tidak hanya NSB tetapi 
juga NM) pada tahap awal pembangunan industri. Kebangkitan industri TPT merupakan 
sketsa dari tahap awal pembangunan industri Indonesia (Prawiro, 1998). Pada awal Orde 
Baru, industri TPT nasional menderita karena penggunaan kapasitas terpasang yang sangat 
kurang. Hal ini disebabkan masih rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat pada saat itu 
sehingga permintaan pasar domestik terhadap TPT sangat kecil. Ditambah lagi pada masa 
itu pemerintah membatasi secara ketat impor karena devisa yang sangat tipis, sehingga 
perusahaan-perusahaan TPT di Indonesia sulit untuk mengimpor bahan baku, mesin, atau 
alat produksi yang sangat diperlukan untuk berproduksi. Namun setelah beberapa tahun, 
industri TPT Indonesia kembali bangkit dan terus berkembang, yang sebagian besar juga 
didorong oleh masuknya banyak investasi baru ke kelompok industri tersebut.  

Bukan hanya industri TPT, banyak kelompok-kelompok industri lainnya juga tumbuh 
pesat di era 70-an dan 80-an terutama karena peran investasi swasta, khususnya PMA. 
Sejak peluncuran undang-undang investasi dalam tahun 1967 sampai akhir 1973, produksi 
dari sektor industri meningkat 62 persen. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhan dalam sektor 
ini mencerminkan garis-garis pedoman Repelita I. Sesuai dengan orientasi substitusi impor 
pada masa itu, kebanyakan investasi ditujukan untuk memenuhi permintaan lokal untuk 
barang-barang konsumsi. Makanya, pada zaman Orde Baru industri-industri hilir 
tumbuhnya lebih pesat dibandingkan industri-industri hulu, apalagi industri-industri tengah 
(seperti industri pendukung/pembuat komponen atau barang setengah jadi).  

Fase ini juga merupakan periode pada saat mana pinjaman-pinjaman dari sektor-sektor 
publik dan swasta internasional mulai mengalir deras ke Indonesia untuk bersama-sama 
dengan PMA membiayai pembangunan infrastruktur, impor barang-barang modal dan 
lainnya untuk keperluan pembangunan industri dan sektor-sektor lainnya di dalam negeri, 
dan proyek-proyek SDA, seperti di pertambangan dan pertanian. Namun demikian, PMA 
waktu itu didominasi oleh sejumlah proyek-proyek SDA, tidak teralokasi secara merata ke 
semua sektor (termasuk industri), dan tetap sedikit dalam ukuran agregat sepanjang 
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periode tersebut, yang tidak pernah melewati 2% dari PDB Indonesia. Bahkan menurut 
suatu laporan dari Bank Dunia (Kuncoro dkk, 1997), PMA yang masuk ke sektor industri 
Indonesia masih lebih berorientasi ke pasar dalam negeri dan sasaran usahanya sebagian 
besar masih pada pasar-pasar yang diproteksi.  

Periode kebijakan kedua adalah pada masa harga minyak di pasar dunia meningkat 
tajam secara mendadak akibat perang Israel-Arab pada akhir 1973, yang disebut krisis 
minyak pertama, namun bagi Indonesia adalah oil boom. Ini juga merupakan periode 
menjelang Repelita II pada saat mana pemerintah menerapkan suatu sistem proteksi dan 
peraturan-peraturan mengenai kandungan lokal di sejumlah industri, tidak hanya industri-
industri hulu tetapi juga industri-industri hilir seperti industri-industri mesin, industri-
industri elektronik, dan industri-industri perakitan mobil sebagai bagian dari kebijakan 
substitusi impor.  

Tujuan utama dari kebijakan “kandungan lokal” adalah untuk mempercepat proses 
industrialisasi di dalam negeri dan juga untuk menciptakan suatu pola pembangunan 
industri yang mengikuti model piramid industri dari Jepang. Namun, pembangunan industri 
di Indonesia tidak berhasil mengikuti pola Jepang tersebut. Sebaliknya, kebijakan kandungan 
lokal yang “dipaksakan” telah menghasilkan suatu sistem produksi terintegrasi secara 
vertikal diantara industri-industri besar dan padat model, dan tidak ada keterkaitan 
produksi yang kuat, baik ke depan maupun ke belakang dengan industri-industri skala 
menengah dan kecil (seperti halnya yang terjadi di Jepang).  

Rasional ekonomi dibalik kebijakan kandungan lokal tersebut pada waktu itu adalah 
untuk menciptakan suatu pasar yang pasti bagi produk-produk dalam negeri untuk 
meningkatkan skala ekonomis dari produksi dan dengan itu dapat meningkatkan efisiensi. 
Tujuannya memang tidak salah. Namun yang menjadi masalah yang akhirnya membuat 
kebijakan tersebut berakhir buruk adalah intervensi pemerintah yang terlalu jauh. 
Pemerintah waktu itu menetapkan sendiri produk-produk mana yang mendapat prioritas 
pertama di dalam kebijakan tersebut, dan memperkenalkan berbagai insentif fiskal sesuai 
dengan jenis-jenis produk yang di prioritaskan.  

Menjelang akhir Repelita II dan awal Repelita III, pembangunan industri dasar 
dilaksanakan secara lebih konsisten, antara lain dengan perluasan dan peningkatan produksi 
berbagai macam pupuk (urea, TSP, ZA) serta aluminium, semen, besi baja, kertas dan 
bubuk kertas (Thee, 1998). Selain itu, juga mulai dibangun dua pusat petrokimia baru, yaitu 
satu untuk menghasilkan bahan baku dan yang satu lagi untuk membuat sintesis guna 
menunjang industri-industri hilir yang sudah ada (Soehoed, 1982). Pembangunan industri-
industri dasar ini serta industri-industri pembuat barang-barang modal (terutama berbagai 
macam mesin) dan komponen-komponen dianggap sangat penting untuk pembangunan 
sektor industri nasional, seperti yang diuraikan oleh Soehartoyo (1982) berikut ini 
pembangunan industri di Indonesia harus dilaksanakan dengan menciptakan landasan struktural 
yang kuat vertikal dan horozontal agar dengan demikian keterkaitan dan keterpaduan industri 
yang kukuh dapat terwujud, baik intra maupun lintas sektoral (hal.186-68).  

Pemerintah juga terlibat baik langsung sebagai produsen utama maupun tidak langsung 
dalam bentuk memiliki saham mayoritas atau mengeluarkan berbagai regulasi yang 
mengkontrol kegiatan produksi di industri-industri dasar dan lainnya termasuk industri 
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otomotif, baja dan kayu lapis. Intervensi langsung terutama di industri-industri gula, pupuk, 
semen, petrokimia, gas alam, penyulingan minyak, logam dasar, aluminium, dan industri 
pembuatan kapal laut. Di industri-industri ini pemerintah membuat sebagian besar 
produksi. Pangsa BUMN (termasuk patungan) di dalam NT dari perusahaan-perusahaan 
manufaktur skala menengah dan besar pada akhir 1970-an tercatat sekitar 25%, tidak 
termasuk industri penyulingan minyak milik pemerintah (Timmer, 2000).  

Munculnya proyek-proyek besar dari Dr B.J.Habibie pada era 80-an memperkuat 
keterlibatan pemerintah di industri-industri berat, termasuk pembuatan pesawat terbang. 
Industri-industri ini sangat dilindungi dan diberikan kredit-kredit bersubsidi lewat bank-
bank pemerintah. Selain itu, selaku Menteri Ristek, Habibie juga menguasai banyak BUMN 
lainnya di industri-industri baja, kapal laut, amunisi, dan elektronik. Tidak banyak yang 
diketahui mengenai kinerja dari BUMN-BUMN tersebut, karena mereka tidak 
mempublikasikan laporan keuangan dan juga tidak dibawah pengawasan dari Departemen 
Keuangan. Bahkan estimasi-estimasi resmi mengenai keuntungan dari BUMN-BUMN (yang 
sangat rendah sekitar 1-3 persen pendapatan dari modal) memberi suatu gambaran yang 
sangat distortif karena tidak termasuk subsidi-subsidi yang mereka terima yang jumlahnya 
diperkirakan sangat besar (Hill, 1997).6 

Berdasarkan surveinya terhadap sejumlah pidato-pidato yang pernah disampaikan oleh 
Habibie, Rice (1998) mencoba menangkap dasar pemikiran Habibie yang melandasi 
pendekatannya terhadap industrialisasi di Indonesia, khususnya yang terkait erat dengan 
teknologi maju, sebagai berikut, Habibie has advocated a strategy of ’picking winners’. Thus the 
government has become directly involved in specific production sectors, by promoting the 
establishment of enterprises grouped together under the umbrella of the Agency for Strategic 
Industries (BPIS). The primary mission of BPIS is to anticipate a shift in international business from 
a resource to a knowledge base, which further involves a shift in emphasis from comparative to 
competitive advantage (hal. 188). Rice juga mencoba mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 
paling besar dari strateginya Habibie, dan menjelaskannya sebagai berikut: Habibie pays little 
attention to the importance of the various trade-offs between alternative types of investment in 
applied S&T (sains dan teknologi) development. He appears to have placed a high priority on 
the transformation of technology and industry without having examined alternative applied S&T 
development needs, their priorities and the resoures required (hal. 195).  

Memang industri pesawatnya Habibie (IPTN) sejak didirikan tahun 1976 hingga 
menjelang akhir 1980-an tumbuh pesat. Dalam tahun pertamanya, hanya dua pesawat yang 
dihasilkan. Setelah itu, produksi meningkat ke 13 helikopter dan 3 pesawat terbang pada 
tahun fiskal 1976/77, dan mencapai puncaknya pada tahun fiskal 1984/85 dengan 19 
helikopter dan 8 pesawat (Tabel 12). Tentu data tersebut mengacaukan gambaran yang 
sebenarnya karena hanya menyangkut unit-unit rakitan dan tidak diperhitungkan tren 
produksi dari kandungan lokal.  

Akhirnya industri pesawat terbang Indonesia gagal menjadi motor penggerak 
perkembangan industri nasional dan, mungkin lebih penting lagi, sebagai sumber peralihan 
dan penyebaran teknologi, karena industri ini tidak mempunyai kaitan produksi ke belakang 
yang kuat dengan industri-industri lainnya. Kegagalan tersebut tidak lepas dari strategi yang 
diterapkan oleh Habibie (atau pemerintah) untuk mengembangkan industri pesawat 
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terbang nasional, seperti yang dijelaskan oleh Hill (1997) berikut ini: Indonesia’s approach to 
developing its aircraft industry has been virtually unique in the Third World. Rather than 
developing technology capacity over a long period of time, through components manufacture and 
service-maintenance expertise-as Brazil, China, Korea and Singapore have done- Indonesia opted 
immediately for full assembly. This is in spite of the fact that the country had virtually no machine 
and capital goods base in the mid. 1970s;.........moreover, the scientific infrastructure was 
extraordinarily weak, far behind that of the Asian NIEs and India. (hal.130). 

Tabel 12: Produksi Pesawat Terbang dan Helikopter, IPTN, 1975/76-1986/87 

Tahun Fiskal  Helikopter  Pesawat Terbang  
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 

0  
13  
6  

16  
16  
12  
12  
21  
14  
19  
7  

12  

2  
3  
7  

16  
16  
12  
17  
21  
6  
8  
8  
5  

Sumber: Tabel 5.1 di Hill (1997) (data dari Nota Keuangan). 
 

Sepertinya, sifat pemerintahan Orde Lama sebagai pemain tunggal di dalam 
pembangunan industri tidak bisa dihilangkan sepenuhnya pada masa Orde Lama; walaupun 
Soeharto, berbeda dengan pendahulunya, memberi ruangan yang cukup besar bagi peran 
swasta. Peran pemerintah yang sangat dominant di dalam sejarah kebijakan atau 
pembangunan industri nasional, juga akui oleh Prawiro (1998) sebagai berikut: Sejak saat 
awal sebagai negara yang merdeka, pemerintah Indonesia telah mengambil posisi aktif dan 
sering kali dominant dalam industri negara. Penciptaan bank-bank negara dan berbagai macam 
badan usaha milik negara (BUMN) merupakan manifestasi awal dari peran pemerintah dalam 
perindustrian, Manifestasi yang lain adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada 
zaman Soekarno. (hal. 215).  

Pada waktu itu, untuk membiayai kebijakan substitusi impornya pemerintah 
menggunakan hasil ekspor minyak. Strategi ini bagus karena bisa menghindari terjadinya 
efek ‘Dutch Disease’ dari apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, yakni suatu 
penurunan output di industri manufaktur akibat berkurangnya permintaan eksternal. 
Rintangan-rintangan non-tarif (NTBs) dan penyaluran hasil ekspor minyak ke BUMN-
BUMN memastikan bahwa sebagian besar dari kenaikan pendapatan domestik selama 
periode tersebut mengalir langsung ke permintaan terhadap produk-produk dari industri 
manufaktur dalam negeri (Banerjee, 2002).7 

Setelah itu, jatuhnya harga minyak dua kali di pasar internasional, yakni pada tahun 
1982 dan 1986, berakibat buruk pada kondisi fiskal di dalam negeri, dan hal ini yang 
berbarengan dengan jatuhnya nilai dollar AS setelah dicapainya kesepakatan Plaza tahun 
1985, memaksa munculnya fase ketiga dari kebijakan industri di Indonesia. Fase ini ditandai 
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dengan suatu perubahan drastis dalam pendekatan yang digunakan selama itu oleh 
pemerintah untuk membangun industri nasional, yakni suatu liberalisasi yang cukup 
signifikan dalam rezim perdagangan internasionalnya dengan mengurangi/menghilangkan 
beberapa tarif dan NTBs dan juga dalam rezim investasinya yang memberi lebih banyak lagi 
kemudahan dan insentif-insentif lainnya bagi investor-investor asing (khususnya PMA).  

Fase ini juga merupakan suatu periode saat pemerintah mulai merubah strategi 
industrialisasinya secara bertahap dari kebijakan substitusi impor ke kebijakan promosi 
ekspor. Akhirnya pemerintah sadar bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih 
pesat lagi, strategi industrialisasi yang sedang diterapkan harus dirubah dari substitusi 
impor ke promosi ekspor. Kesadaran pemerintah ini terutama didasarkan pada banyak 
bukti dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan khususnya industri di negara-negara 
tetangga yang juga pada awalnya menerapkan substitusi impor sebagai strategi mereka 
tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama merubahnya ke promosi ekspor, yakni Korea 
Selatan dan Taiwan.  

Menurut Krueger (1978), ada empat faktor yang dapat menerangkan kenapa strategi 
promosi ekspor jauh lebih baik ketimbang strategi substitusi impor bagi pertumbuhan 
ekonomi. Pertama, kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Berdasarkan 
pengalaman di sejumlah NSB yang menerapkan strategi substitusi impor, pembangunan 
sektor pertanian yang lamban yang dicerminkan dengan pertumbuhan output yang rendah 
di sektor tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan sektor industri, terutama 
karena rendahnya produksi pertanian akan menaikkan harga pangan dan selanjutnya upah 
tenaga kerja juga akan ikut naik, dan kenaikan-kenaikan ini pada akhirnya akan berdampak 
negatif terhadap pertumbuhan di sektor industri. Apabila sektor industri maju dalam arti 
banyak mengekspor, maka dengan cadangan devisa yang besar dari hasil ekspor negara 
bersangkutan bisa impor pangan apabila sektor pertaniannya belum maju.  

Kedua, skala ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam Thee (1988), Bagi industri-industri 
di mana faktor skala ekonomi.........adalah penting, maka strategi promosi ekspor akan dapat 
memberikan dorongan yang lebih kuat kepada perusahaan-perusahaan baru daripada di bawah 
strategi substitusi impor, karena perusahaan-perusahaan ini dapat menyusun rencana investasi, 
produksi, dan pemasaran mereka atas dasar potensi pasaran domestik dan pasaran ekspor. 
Dengan strategi promosi ekspor sejak semula dapat dibangun pabrik dengan skala ekonomi yang 
efisien, oleh karena dalam membangun pabrik-pabrik tersebut para industriawan sudah 
memperkirakan untuk memasarkan sebagian dari produksi mereka di pasaran dunia (hal.73).  

Ketiga, persaingan lebih tercipta di dalam strategi promosi ekspor daripada strategi 
substitusi impor, karena yang terakhir ini sangat didukung oleh proteksi terhadap barang-
barang impor. Hal ini juga dijelaskan oleh Thee (1988) sebagai berikut: ......bahwa persaingan 
di pasaran ekspor mengharuskan para industriawan untuk menjajagi berbagai cara untuk 
menekan biaya produksi mereka sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya, sehingga hasil-
hasil produksi mereka dapat bersaing dalam hal harga........di pasaran ekspor. Disamping 
kemampuan bersaing dalam hal harga, maka persaingan ketat di pasaran eskpor juga akan 
mengharuskan para industriawan untuk mengadakan pengendalian mutu.......yang ketat pula, 
mengadakan modifikasi dalam disain barangt-barang sesuai dengan perubahan selera 
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masyarakat dan kemajuan teknologi baru, dan memastikan pengadaan barang-barang sesuai 
dengan jadwal pengadaan yang telah ditetapkan. (hal.74).  

Keempat, cadangan devisa. Sudah banyak bukti bahwa kekurangan cadangan devisa bisa 
menjadi suatu penghambat serius bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pembangunan 
atau kegiatan produksi bisa terhenti di suatu industri hanya karena tidak bisa mengimpor 
bahan baku atau komponen akibat kalangkahan devisa. Strategi promosi ekspor dianggap 
sebagai cara paling efektif untuk menghilangkan masalah ini, walaupun bukan berarti bahwa 
negara-negara yang berorientasi ekspor tidak akan pernah mengalami kekurangan devisa. 
Namun demikian, negara-negara yang industrialisasinya berorientasi ekspor akan lebih 
mudah menangani masalah cadangan devisa dibandingkan negara-negara yang pembangunan 
industrinya diproteksi dan berorientasi ke dalam; apalagi jika negara-negara ini tidak 
memiliki sektor-sektor lain seperti pertanian dan pertambangan yang berorientasi ekspor 
dan mempunyai daya saing global yang tinggi.  

Suatu langkah positif lainnya yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung 
perkembangan ekspor non-migas, khususnya manufaktur, adalah menciptakan Badan 
Pengembangan Ekspor Nasional (NAFED). NAFED mendirikan kantor-kantor perwakilan 
di Eropa, AS, Jepang, dan di beberapa negara di Timur Tengah, semuanya untuk 
mempromosikan ekspor non-migas Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan 
sebuah program sertifikat ekspor yang menawarkan kredit bersubsidi untuk para eksportir 
barang-barang Indonesia. Mula-mula, hanya para eksportir Indonesia yang dapat 
memanfaatkan subsidi ini, akan tetapi akhirnya fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh eksportir 
non-Indonesia (PMA di dalam negeri yang berorientasi ekspor) (Prawiro, 1998).  

Pergeseran strategi ini juga didukung oleh sejumlah paket-paket deregulasi dari tahun 
1985 ke depan. Namun demikian, regim perdagangan internasional dan investasi pada masa 
itu tidak sepenuhnya terbuka. Suatu daftar panjang dari industri-industri, khususnya 
industri-industri berat tetap tertutup bagi PMA. Walaupun industri-industri ini gagal untuk 
menyumbang banyak kepada pertumbuhan industri Indonesia selama fase tersebut, 
industri-industri tersebut tetap mendapat perlindungan yang kuat dan dikelola oleh 
BUMN-BUMN dan sejumlah perusahaan konglomerat (UNIDO, 2000).  

Paket reformasi perdagangan international 1988 memperbolehkan impor bahan-bahan 
baku untuk keperluan industri baja dan industri plastik, yang sebelumnya diproduksi dan 
dipasok dengan monopoli pemerintah. Namun demikian, pemerintah melepaskan 
pengawasannya terhadap impor baja dari industri baja milik pemerintah dan juga impor 
polystyrene and polyethylene kepada sebuah perusahaan perdagangan milik pemerintah. Jadi 
hanya permintaan yang melebihi produksi diperbolehkan di impor. Batas-batas tarif 
terhadap kebanyakan produk juga dikurangi hingga ke 40% pada tahun 1990. Namun 
demikian, oposisi dari pihak-pihak yang mempunyai koneksi politik dengan pemerintah 
menghambat kelancaran reformasi. Sebagai contoh, industri perakitan otomotif, yang 
menikmati kontrol kepemilikan oleh bahkan keluarga presiden, mengalami suatu kebalikan 
dalam pemotongan-pemotongan tarif pada tahun 90-an (Rasiah, 1998).  

Walaupun pada awal Orde Baru, pemerintah sudah memberikan lampu hijau bagi 
sektor swasta untuk turut berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan ekonomi, 
liberalisasi kepemilikan dari monopoli pemerintah ke tangan swasta baru betul-betul 
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kelihatan sejak awal periode 80-an. Liberalisasi ini yang prosesnya bertahap membuat 
pangsa dari BUMN di dalam total perusahaan manufaktur menurun dari sekitar 28% pada 
tahun 1975 ke 20% tahun 1983 (Balassa, 1991).  

Selama dekade 90-an, sebelum krisis, pemerintah kembali mengeluarkan bermacam 
kebijakan reformasi di bidang perdagangan eksternal dan investasi termasuk paket 
deregulasi pada bulan Juni 1991. Dalam paket ini, NTBs dikurangi lagi dan diganti dengan 
tarif dan pajak ekspor, tingkat-tingkat tarif umum dikurangi, dan beberapa areal 
bisnis/industri dibuka kembali bagi investasi swasta/asing yang sebelumnya masuk dalam 
daftar negatif. Penghapusan NTBs termasuk penghapusan larangan impor terhadap baja 
cold-rolled, sheets dan tin plates. Kebijakan reformasi tersebut juga menghapuskan larangan 
ekspor terhadap kopra dan minyak kelapa sawit dan terhadap hak istimewa dari sejumlah 
perusahaan untuk mengekspor produk-produk berbasis minyak kelapa sawit.  

Paket di atas diikuti oleh suatu seri dari reformasi perdagangan dan investasi pada 
bulan Juli 1992, Juni dan Oktober 1993, Juni 1994, Mei 1995, dan Juni 1996. Elemen-
elemen utama dari paket-paket ini adalah suatu rangkaian dari penurunan-penurunan tarif, 
perubahan-perubahan dalam pengaturan-pengaturan perdagangan untuk komoditas-
komoditas tertentu (penghapusan dari NTBs), penyempurnaan dalam fasilitas-fasilitas 
perdagangan seperti skim pengembalian bea masuk dan prosedur-prosedur terhadap zona 
terbatas, dan kekurangan dari daftar-daftar dari kegiatan-kegiatan yang tertutup bagi 
investasi swasta/asing (Carunia, dkk. 2000).  

Dalam periode ini, penekanan dari kebijakan industri nasional adalah pada 
pembangunan sejumlah industri-industri berbasis teknologi tinggi melalui intervensi-
intervensi pemerintah. Ada sepuluh industri-industri strategis milik pemerintah yang 
menjadi fokus dari kebijakan tersebut termasuk industri pesawat terbang. Waktu itu 
dirasakan bahwa Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada industri-industri padat 
karya. Oleh karena itu, dilakukan usaha menuju produksi bernilai tambah tinggi di luar basis 
sumber daya yang ada, khususnya SDM (Banerjee, 2002). World Bank (1992) menyebut 
bahwa industri Indonesia waktu itu menghadapi kendala serius terutama kelemahan-
kelemahan dalam tingkat pendidikan teknis yang lebih tinggi, kualitas dari pelatihan-
pelatihan dan keterbatasan pekerja dengan keterampilan tinggi.  

Dalam fase ke empat, setelah krisis ekonomi 1997/98, pemerintah menyampaikan 
sejumlah dokumen kebijakan kedalam strategi pembangunan industri nasional. Menteri 
Industri dan Perdagangan mengeluarkan Program Revitalisasi Industri pada akhir 2001 
untuk dilakukan hingga 2004. Dokumen ini yang menekankan pada suatu pendekatan 
sektoral yang berfokus pada kesempatan kerja, mengidentifikasi sejumlah sektor-sektor 
kunci, termasuk industri, dengan dampak jangka pendek yang besar terhadap peningkatan 
kesempatan kerja. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi industri-industri yang 
berorientasi ekspor seperti TPT, elektronik, alas kaki, produk-produk kayu, dan bubuk 
kertas dan produk-produk kertas untuk direvitalisasikan. Sedangkan industri-industri yang 
dikembangkan lebih lanjut termasuk kulit dan produk-produknya, perikanan, minyak kelapa 
sawit, pupuk, mesin-mesin pertanian, peringkat lunak, dan perhiasan/berlian. Industri-
industri pendukung kunci termasuk pembuat komponen-komponen, asesoris, dan 
pengolahan kulit (UNSFIR, 2004).  
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Sebelumnya, BAPPENAS mengeluarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
pada tahun 1999 dan disusul kemudian Rencana-rencana Jangka Pendek dan Panjang pada 
tahun 2004. Dalam rencana-rencana tersebut, pendekatan yang diadopsi terhadap 
pembangunan industri adalah lewat pembangunan kluster-kluster industri dengan didukung 
oleh serangkaian kebijakan yang non-distortif.  

Berkaitan dengan kebijakan mendukung ekspor non-migas, orientasi ekspor di 
Indonesia selama era Orde Baru melibatkan secara aktif peran pemerintah khususnya 
dalam melakukan kegiatan-kegiatan promosi di dalam maupun di luar negeri dan dalam 
pemberian subsidi-subsidi. Kegiatan-kegiatan promosi yang selectif yang didukung oleh 
ketersediaan SDA memberi hasil yang cukup baik terhadap peningkatan ekspor dari 
sejumlah produk berbasis SDA seperti produk-produk kayu, termasuk kayu lapis, minyak 
kelapa sawit, makanan dan perhiasan. Selain industri-industri berbasis SDA ini, yang mata 
rantai NT-nya tidak terlalu intensif teknologi, modal asing secara umum mendominasi 
sebagian besar dari ekspor-ekspor manufaktur Indonesia. Partisipasi dari perusahaan-
perusahaan lokal di produk-produk berbasis non-SDA secara umum sangat terbatas hanya 
ke industri-industri perakitan dan pengolahan bernilai tambah rendah yang disain-desain 
dan pasar-pasarnya diatur sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan asing. Promosi ekspor 
yang substansial dengan subsidi-subsidi kredit dan pajak menolong perusahaan-perusahaan 
lokal untuk beroperasi sebagai subkontraktor-subkontraktor (Rasiah, 1998).  

TPT, alas kaki, dan produk-produk berbasis kayu waktu itu adalah produk-produk yang 
mendapatkan prioritas kebijakan pertama untuk ekspor dan oleh karena itu produk-
produk tersebut termasuk diantara kegiatan-kegiatan awal ekspor dari industri manufaktur 
yang tumbuh pesat di Indonesia pada akhir dekade 70-an. Pangsa ekspor dari produk-
produk ini di dalam total ekspor dari industri manufaktur naik dari 22.7 persen tahun 1980 
ke 27,3 persen tahun 1986 dan 38,6 persen tahun 1991. Pertumbuhan ekspor Indonesia 
dari TPT sebagian besar ada kaitannya dengan realokasi dari perusahaan-perusahaan TPT 
dari Jepang dan NIE Asia ke Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap kuota Indonesia 
yang dialokasikan dibawah perjanjian MFAs. Kebanyakan ekspor TPT Indonesia waktu era 
Orde Baru didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing (PMA) yang beroperasi dalam 
bentuk patungan dan subkontraktor-subkontraktor lokal melakukan kegiatan-kegiatan 
bernilai tambah rendah. Bagian produksi yang padat karya dan berteknologi rendah dari 
TPT menjadi rangsangan bagi banyak perusahaan-perusahaan di Jepang dan NIE Asia untuk 
merealokasikan pabrik-pabrik mereka ke Indonesia karena tenaga kerja yang berlimpah dan 
upah yang rendah. Dalam kasus produk-produk dari kayu (terutama kayu lapis), selain juga 
karena intensitas tenaga kerjanya tinggi dan berbasis teknologi rendah, suatu larangan 
terhadap ekspor kayu gelondongan pada tahun 1980an adalah pendorong utama yang 
memaksakan kegiatan-kegiatan hilir bernilai tambah rendah di dalam mata rantai NT di 
industri perkayuan di Indonesia. Juga kontrol Indonesia atas lebih dari 50 persen dari pasar 
kayu lapis di dunia memberi jaminan selalu adanya permintaan eksternal. Pangsa ekspor 
kayu lapis di dalam total ekspor manufaktur Indonesia tumbuh dari hampir 11 persen 
tahun 1980 ke lebih dari 37 persen pada akhir dekade 80an (Rasiah, 1998).  

Namun demikian, satu dekade pertama dalam era Orde Baru kepemilikan saham asing 
di Indonesia relatif rendah akibat ketidakpastian mengenai regulasi kepemilikan waktu itu 
(yang diperbaiki pada pertengahan kedua tahun 80an) dan lebih sukanya perusahaan-
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perusahaan asing menggunakan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia sebagai 
subkontraktor-subkontraktor (Rasiah, 1998).  

Beberapa Permasalahan dari Kebijakan Industri Nasional  

Kenapa perkembangan industri nasional hingga saat ini masih jauh dari apa yang telah 
dicapai oleh misalnya Korea Selatan dan Taiwan saat ini, padahal umur kedua negara 
tersebut relatif sama dengan Indonesia (bahkan lebih mudah), atau relatif semakin 
tertinggal jika dibandingkan dengan China saat ini? Tentu banyak faktor yang berperan 
dalam menentukan kinerja industri di suatu negara, dan diantaranya adalah kebijakan 
industri atau strategi industrialisasi yang diterapkan. Dalam kata lain, pertanyaan 
berikutnya: apa kesalahan dari kebijakan pembangunan industri atau strategi industrialisasi 
yang diterapkan dalam era Soeharto?  

Salah satunya, dan mungkin yang paling utama, adalah kesalahan-kesalahan yang muncul, 
disengaja maupun tidak disengaja, dari strategi substitusi impor yang menjadi cara andalan 
pemerintahan Orde Baru untuk mengembangkan industri nasional secara cepat. Strategi ini 
telah mengakibatkan distorsi-distorsi di dalam perekonomian nasional, baik dari perspektif 
pasar output maupun pasar input, yang berdampak negatif terhadap daya saing industri 
nasional. Distorsi-ditorsi tersebut akibat intervensi-intervensi langsung dari pemerintah 
terhadap mekanisme kerja pasar dan proses pembangunan industri dalam berbagai bentuk, 
terutama menciptakan harga artifisial di pasar output (yaitu menaikkan harga jual melalui 
proteksi) dan di pasar faktor-faktor produksi, serta membuat nilai tukar rupiah terlalu 
tinggi terhadap dollar AS. Juga untuk menciptakan industri dalam negeri secara cepat, 
pemerintah memberikan hak monopoli kepada BUMN dan segelintir pengusaha swasta 
agar terwujud penciptaan industri-industri unggulan, dan hal ini membuat tumbunya 
praktek-praktek monopoli di sejumlah industri, khususnya industri-industri strategis, 
seperti besi dan baja, pupuk dan semen, selama era Soeharto. Seperti yang dikatakan oleh 
Balassa (1971) sebagai berikut (dikutip dari Hasibuan, 1993): In countries with high levels of 
protection, the smallness of domestic markets has led to the establishment of monopoly positions 
in some industries, and there’s rarely effective competition in others, because high profits assured 
by continuing protection are conducive to a “live and let live” attitude in industry (hal.203).  

Selain itu, strategi substitusi impor terbukti tidak menciptakan industri padat karya, 
melainkan lebih padat modal, dengan cara memagu suku bunga dan memberikan 
kemudahan impor barang-barang modal yang menyebabkan harga barang modal di pasar 
domestik menjadi relatif murah dibandingkan harga tenaga kerja (upah). Hal ini tentu 
menimbulkan insentif bagi pendirian industri-industri padat modal.  

Karena berbagai kemudahaan dan proteksi pasar yang berlebihan dan terlalu lama yang 
diberikan oleh pemerintah, dan nilai rupiah yang terlalu tinggi (di atas tingkat yang 
sebenarnya berdasarkan kekuatan pasar) di satu sisi, dan, besarnya pasar domestik (karena 
jumlah penduduk yang besar dan pendapatan riil per kapita yang terus meningkat) di sisi 
lain, industri-industri yang tumbuh lebih cenderung berorientasi ke dalam daripada ke luar. 
Perusahaan-perusahaan domestik yang dilindungi oleh pemerintah dengan proteksi tinggi 
kurang terangsang untuk ekspor, melakukan perbaikan produk atau perubahan disain, 
perubahan teknologi atau pola produksi, bahkan kurang memperhatikan kualitas porduk 
yang mereka buat. Padahal ekspor sangat dibutuhkan Indonesia untuk mendapatkan devisa 
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yang berarti mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pandangan yang sama 
juga didapat dari hasil pengamatan terhadap pola dan struktur industri Indonesia hingga 
sekitar akhir Pelita II dari Suhartono (1981) dari Departemen Perindustrian R.I., sebagai 
berikut: ....orientasi produksi hasil-hasil industri ditujukan pada pasaran domestik, tanpa secara 
sadar dan langsung dikaitkan kepada kemungkinan penetrasi pasaran internasional. Dengan 
demikian struktur biaya produksi industri domestik tidak begitu diperhatikan sehingga harga-
harga jualnya dapat mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada harga-harga internasional. 
(hal.93). Tidak heran jika strategi substitusi impor yang telah lebih dari 10 tahun dijalankan 
tidak menghasilkan industri nasional yang siap ekspor.  

Tidak berhasilnya strategi substitusi impor mengembangkan industri nasional yang 
berorientasi ekspor juga disebabkan oleh rendahnya tingkat efisiensi dari industri nasional 
yang merupakan konsukwensi langsung dari proteksi yang berkelebihan. Suhartono (1981) 
menjelaskan Proteksi yang berkelebihan akan memberikan margin keuntungan yang tinggi 
sehingga menarik banyak pengusaha untuk menghasilkan produk yang sama: akibatnya, timbul 
kecenderungan untuk berkembangnya inefisiensi karena bagi tiap-tiap produsen kapasitas 
produksinya yang terpasang menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan jatah pasaran 
domestiknya, tetapi penggunaan kapasitas produksinya terlalu rendah dibandingkan dengan 
skala ekonomisnya. Kalaupun sifat monopolistis atau oligopolistisnya tidak berubah, kurang 
adanya persaingan tidak mendorong para produsen untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Di 
samping itu, harga tinggi sebagai akibat dari proteksi yang berkelebihan langsung mengurangi 
ruang lingkup pemasaran: pasaran domestik yang efektif ada di bawah skala potensialnya 
sedangkan ekspor praktis tidak dimungkinkan (hal. 191).  

Mungkin salah satu bukti konkrit mengenai kegagalan dari penerapan strategi substitusi 
impor dalam usaha mengembangkan industri nasional pada dekade pertama Orde Baru 
adalah kenyataan bahwa Indonesia bukannya berkurang melainkan semakin tergantung pada 
impor. Padahal, seperti telah disinggung sebelumnya, strategi ini diharapkan mampu 
menghemat cadangan devisa negara. Namun, yang terjadi sebaliknya: industri-industri 
substitusi impor ternyata justru menguras devisa, karena sangat padat modal, dan barang-
barang modal serta input lainnya harus diimpor akibat belum berkembangnya industri-
industri pendukung di dalam negeri (Arief, 1988).  

Hasil penelitian dari Suhartono mengenai efek dari strategi substitusi impor terhadap 
pembangunan industri nasional selama Pelita I dan Pelita II membuktikannya, Walaupun 
usaha substitusi impor giat dilakukan, selama Pelita I dan Pelita II peningkatan impor produk 
industri berlangsung sejalan dengan peningkatan penyediaan totalnya dalam perekonomian. 
Dengan demikian maka ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap impor produk industri 
secara makro praktis tidak berubah: hampir sepertiga kebutuhan perekonomian atas produk-
produk industri masih perlu diimpor. Memang dalam dasawarsa tersebut struktur impor komoditi 
industri kelihatan berubah: bagian-bagian dari barang konsumsi dan barang modal kelihatan 
menurun sehingga pada akhir Pelita II masing-masing merupakan di sekitar 8 dan 45 per sen 
dari keseluruhan nilai impor produk industri. Di akhir Pelita II ketergantungan terhadap impor 
relatif rendah di lingkungan produk-produk konsumsi ringan, tetapi tetap tinggi untuk bahan 
baku dan penolong serta barang modal ..... Dia tambahkan lagi, bahwa sebenarnya yang 
dihasilkan oleh strategi tersebut adalah perubahan dalam struktur impor, bukan 
mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap impor: keberhasilan usaha 
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penggantian impor produk-produk industri secara keseluruhannya tidak mengurangi 
ketergantungan, dan bahkan mungkin malahan menambah lerawanan perekonomian Indonesia, 
terhadap impor produk-produk industri. Selama ini yang terjadi masih lebih terbatas pada adanya 
perubahan pola ketergantungan terhadap impor produk industri: kalau dulunya diperlukan impor 
barang jadi, sekarang sudah berubah menjadi impor bahan baku dan penolong, atau dalam 
bentuk completely knocked down dan semi-knocked down.(hal. 167).  

Bukti konkrit lainnya adalah kegagalan strategi ini mengembangkan industri-industri 
pendukung seperti industri-industri pembuat barang-barang modal dan pembantu. Hal ini 
dijelaskan oleh Suhartono (1981) sebagai berikut: orientasi terhadap pasaran domestik 
terutama ditujukan pada penggantian impor barang-barang konsumsi. Memang kalau diteliti 
secara lebih mendalam, struktur pembebanan impor yang berlaku hampir tidak ada untuk 
barang modal, moderat untuk bahan baku, dan pada umumnya sangat tinggi untuk barang 
konsumsi- lebih mengarahkan pertumbuhan industri kepada pola industri yang berat sebelah 
pada produksi barang-barang konsumsi. Dengan demikian pertumbuhan industri-industri baru 
lebih terpusatkan pada penghasil barang-barang konsumsi di tingkat paling terakhir proses 
produksim, dengan ketergantungan impor bahan baku yang masih sangat tinggi. Pertumbuhan 
industri menjurus pada pelebaran struktur industri, bukannya pada pendalaman struktur industri 
itu sendiri, sehingga pola industri yang dihasilkan menunjukkan kerawanan karena tidak berakar 
kuat pada struktur industri pada khususnya dna struktur perekonomian pada umumnya (hal. 
93).  

Aswicahyono (1996a), yang adalah satu dari sedikit jumlah pengamat pembangunan 
sektor industri di Indonesia selama ini, memberikan pandangannya sendiri mengenai 
kenapa strategi substitusi impor memang tepat untuk dikatakan gagal membangun industri 
nasional yang kuat seperti di misalnya Korea Selatan atau Taiwan: Karena pasar Indonesia 
yang besar, kejenuhan substitusi impor lebih lama baru dirasakan dan juga jarena adanya uang 
minyak, urgensi untuk menghasilkan devisa dari ekspor manufaktur tidak mendesak. Intervensi 
pemerintah dilakukan melalui proteksi, subsidi, alokasi kredit dan peran serta perusahaan 
pemerintah (BUMN) dengan berbagai macam justifikasi: infant industry (misalnya, otomotif, 
produk konsumen seperti elektronik); strategis (misalnya besi baja, pupuk, semen); dan 
peningkatan kemampuan teknologi (misalnya pesawat terbang). Peran serta perusahaan asing 
(PMA) juga terbatas kepada industri substitusi impor yang menjual produknya ke dalam negeri. 
.....(hal.53).  

Sangat dominannya BUMN di sektor industri dan perekonomian Indonesia pada 
umumnya, terutama pada era sebelum krisis ekonomi 1997/98 juga merupakan masalah 
lain di dalam kebijakan industri pada era Orde Baru. Peran BUMN (yang meliputi 
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan 
(Perjan)) di dalam perekonomian nasional ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan 
Pemerintah No.3, Tahun 1983. Di dalam PP No.3.1983 ini, disebut ada tujuh (7) tujuan 
dari BUMN (Thee, 1988): (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara 
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengadakan pemupukan 
keuntungan dan pendapatan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan 
jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis 
kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; 
(5) menyelenggarakan kegiatan-kegaitan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta 
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dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk 
barang maupun bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu; (6) turut aktif 
memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi 
lemah dan sektor koperasi; dan (7) turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan 
program dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada 
umumnya.  

Dalam Repelita IV, pemerintah lewat Menteri Keuangan Republik Indonesia, 
menetapkan peran BUMN terutama di bidang-bidang sebagai berikut (Thee, 1988): (1) 
sebagai sumber penerimaan negara dalam bentuk berbagai pajak serta balas jasa kepada 
negara selaku pemilik; (2) untuk memproduksi berbagai barang dan jasa kebutuhan 
masyarakat sesuai dengan rencana-rencana yang tertuang dalam Pelita IV, misalnya listrik, 
jasa telekomunikasi dan perhubungan, dan perumahan rakyat; (3) sebagai sumber 
pendapatan devisa bagi negara misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan dan 
pertambangan; (4) penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang padat 
karya, misalnya perusahaan perkebunan dan industri; (5) usaha-usaha untuk membantu 
golongan ekonomi lemah dan koperasi; (6) pengembangan wilayah di luar Jawa dengan 
berbagai proyek di bidang perkebunan dan industri; dan (7) hal-hal lain, misalnya alih 
teknologi.  

Dari ketentuan-letentuan di atas, jelas sekali bahwa BUMN diharapkan dapat berperan 
baik sebagai perusahaan biasa yang dituntut menghasilkan laba yang besar seperti layaknya 
perusahaan swasta, maupun sebagai bagian aparatur negara yang dibebani berbagai 
penugasan oleh pemerintah. Penugasan-penugasan ini yang menurut banyak pengamat 
menjadi penyebab buruknya kinerja BUMN, seperti yang dijelaskan berikut ini oleh Thee 
(1988): Kenyataan bahwa BUMN tidak dapat berperan sebagai usaha bisnis semata-mata, akan 
tetapi juga merupakan bagian dari aparatur negara sering kali menyebabkan bahwa BUMN 
menjadi birokratis dan kehilangan keluwesan dan kegesitan usaha yang diperlukan untuk 
menghadapi tuntutan bisnis. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pada umumnya 
prestasi BUMN sebagai usaha bisnis yang efisien pada umumnya kurang memuaskan, malahan 
sering menderita rugi, sehingga harus diberikan subsidi oleh pemerintah.  

Bank Dunia dalam salah satu laporannya mengenai perkembangan industri di Indonesia 
menyatakan bahwa keberadaan BUMN di sektor industri juga merupakan sumber 
permasalahan yang membuat daya saing industri Indonesia di tingkat internasional relatif 
rendah. Lebih spesifik, laporan tersebut mengatakan bahwa BUMN gagal (dalam arti kaku) 
berperan baik sebagai pemasok input yang penting maupun sebagai pemicu kemajuan 
teknologi yang sangat dibutuhkan oleh industri untuk meningkatkan produktivitas, kualitas 
produk dan dengan sendirinya tingkat daya saing (Hill, 1997). Sedangkan Marbu (1985) 
mengkaitkan buruknya kinerja BUMN dilihat dari kaca mata bisnis dengan kesalahan dalam 
pengelolaan usaha, korupsi dan birokrasi, intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam 
kegiatan operasional BUMN, atau karena BUMN sering dijadikan sapi perahan oleh 
kelompok-kelompok tertentu.  

Thee (1988) menyebut tiga faktor utama penyebab kegagalan BUMN. Pertama, 
ketidakefisiensi (dalam arti kegagalan untuk menekan biaya opertasi sampai tingkat 
minimum) dalam operasi BUMN. Pengawasan ketat atas tingkat biaya tidak begitu penting 
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bagi BUMN, yang usaha kegiatannya bagaimanapun juga tidak akan dibiarkan terhenti oleh 
pemerintah. Dengan kata lain, dorongan atau insentif bagi perusahaan swasta untuk menekan 
biaya sampai tingkat yang serendah mungkin dalam hal BUMN adalah jauh lebih lemah. Dengan 
kata lain, BUMN lebih besar kemungkinannya beroperasi dengan ”tidak efisien secara x” (x-
inefficient)....(hal.251). Kedua, pengendalian harga yang ketat dan kaku yang dihadapi BUMN 
terutama di bidang produksi dan/atau distribusi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan 
dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, dan transportasi umum. Dengan demikian maka 
BUMN bisa menderita rugi yang cukup besar jika, misalnya dalam keadaan inflasi, biaya operasi 
meningkat dengan pesat, sedangkan BUMN tersebut tidak diizinkan menyesuaikan harga seiring 
dengan kenaikan biaya (hal.252). Ketiga, beban finansial akibat tugas sosial atau tugas lain 
yang dibebankan pada BUMN. Misalnya, beberapa BUMN di sektor pertambangan di 
daerah terpencil seperti di Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan mendapat tugas ekstra selain 
tugas utama mereka untuk mengembangkan sumber-sumber daya mineral, yakni harus 
membangun dan memelihara infrastruktur (seperti jalan raya dan jembatan), gedung 
sekolah dan rumah sakit di sekitar wilayah di mana mereka beroperasi (Gillis, 1980).  

Juga akibat dari kebijakan-kebijakan industri pada masa itu, khususnya penerapan 
strategi substitusi impor dengan proteksi yang sangat tinggi dan berlangsung lama, tingkat 
konsentrasi industri di Indonesia sangat tinggi (Hill, 1996), dan hal ini menandakan ada 
kelemahan struktural di dalam industri nasional (Prawiro, 1998). Bank Dunia di dalam 
laporannya berjudul Industrial Policy: Shifting into High Gear. (dikutip dalam Kuncoro, dkk., 
1997) juga membenarkan bahwa industri Indonesia mengalami sejumlah masalah serius, 
diantaranya adalah tingginya tingkat konsentrasi dan banyaknya monopoli di pasar yang 
sangat diproteksi untuk sejumlah industri.8  

Menurut Aswicahyono (1996b), sesuatu hal yang wajar bahwa pada tahap awal 
pembangunan ekonomi atau industrialisasi tingkat konsentrasi di sektor manufaktur cukup 
tinggi, karena pada saat itu hanya beberapa pengusaha yang mampu masuk ke suatu industri 
karena hanya mereka yang memiliki sumber daya seperti modal, SDM dan teknologi. Yang 
menjadi masalah, menurutnya, adalah bila tingkat konsentrasi itu tetap tinggi selama proses 
industrialisasi. Bila ini terjadi, ada kemungkinan bahwa pengusaha-pengusaha papan atas 
yang duluan masuk ke industri menciptakan hambatan bagi pendatang baru atau 
mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang pada dasarnya bersifat 
membatasi persaingan. Dalam kata lain, yang menjadi masalah adalah adanya suatu kaitan 
erat antara tingkat konsentrasi yang tinggi dengan tingkat proteksi yang tinggi, seperti yang 
juga dinyatakan oleh Hill (1997) sebagai berikut: High concentration in small economies still in 
their industrial infancy-a broadly accurate description of Indonesia until about a decade ago-is not 
all surprising, nor even necessarily of great concern. However, in Indonesia, especially through to 
the late 1980s, the issue was important because this concentration was combined with very high 
levels of protection in many cases. It was thus the absence of competitive pressures either 
domestically or from abroad which concerned economists (hal. 46). Kuncoro, dkk. (1997) juga 
berpendapat sama bahwa dilihat dari aspek pasarnya, tingkat konsentrasi industri 
berhubungan erat dengan rintangan masuk ke suatu industri dan keduanya ini merupakan 
variabel struktur pasar. Dalam arti lain, pasar yang memiliki konsentrasi tinggi dan 
rintangan masuk besar adalah pasar yang berstruktur monopoli atau ologopoli. Sebaliknya, 
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pasar yang memiliki konsentrasi rendah dan rintangan masuk kecil adalah pasar yang 
berstruktur persaingan.  

Itu sebabnya, tingginya konsentrasi industri di Indonesia pada zaman Orde Baru sering 
dikaitkan dengan kebijakan substitusi impor yang diterapkan pada masa itu. Alasannya, 
karena strategi tersebut memberi proteksi yang tinggi terhadap impor, selain menyediakan 
banyak fasilitas dan kemudahan seperti keringanan biaya impor, subsidi bunga pinjaman, 
dan memberikan pasar tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh perusahaan lain, bagi 
sekelompok pengusaha tertentu. Tanpa disadari, hal ini telah menimbulkan efek sampingan, 
yakni terjadinya akumulasi modal pada kelompok-kelompok pengusaha tertentu, monopoli 
pasar, hingga terjadi konsentrasi industri yang tinggi. Selain struktur industri yang sangat 
terkonsentrasi, dibentuk pula asosiasi-asosiasi industri yang cenderung mendorong lebih 
terkonsentrasinya struktur pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro dkk. (1997) 
berikut ini: Di Indonesia, tingginya konsentrasi industri sebagian besar disebabkan oleh tindakan 
pemerintah. Kebijakan, regulasi, dan intervensi pemerintah banyak yang memproteksi, 
mendorong, dan mengalokasikan rente ekonomi pada perusahaan-perusahaan tertentu. 
Dukungan pemerintah tersebut semakin memperkuat posisi dan kontrol perusahaan terhadap 
pasar. (hal. 148). Mereka memberi beberapa contoh yang menunjukkan peranan 
pemerintah dalam memperkuat posisi monopoli atau oligopoli perusahaan-perusahaan 
tertentu yang mengakibatkan tingginya konsentrasi industri. Misalnya, pemberian hak 
monopoli pada suatu grup bisnis tertentu sebagai satu-satunya perusahaan yang boleh 
mengimpor cengkeh, dengan handling fee sebesar 5 persen. Cengkeh merupakan komoditi 
paling penting bagi pembuatan rokok kretek dan pada saat itu stoknya di Indonesia amat 
sedikit. Contoh lainnya, pemerintah memberikan ijin bagi dua grup bisnis untuk menjadi 
agen tunggal bagi berbagai macam merk kendaraan bermotor asing yang masuk ke pasar 
Indonesia. Akibatnya, kedua grup usaha ini mendominasi sektor otomotif, Selain itu, kedua 
grup tersebut masih diijinkan melakukan integrasi vertikal ke bawah yaitu perakitan dan 
pembuatan komponen, yang keduanya diproteksi pemerintah. 

Menurut Hasibuan (1993), pada masa Orde Baru, terdapat banyak industri di dalam 
negeri yang struktur pasar mereka oligopolistik, terutama industri-industri yang 
menghasilkan produk-produk yang berdiferensiasi. Dalam hal ini setidak-tidaknya terjadi 
monopoli dalam merek, sifat, dan bentuk barang; preferensi konsumen, yang akhirnya 
dapat menimbulkan diskriminasi harga. Diantaranya adalah, radio/TV, barang-barang dari 
logam untuk bangunan, teh, bir, tepung terigu, buah-buahan dalam kaleng, pengeringan 
tembakau, pemintalan benang, perajutan, kimia dasar, gelas, kaca lembaran, ban luar dan 
dalam, perakitan kendaraan bermotor, semen, dan pupuk. Industri pupuk, misalnya, adalah 
milik negara, jadi dimonopoli oleh BUMN, sedangkan industri semen dari segi penguasaan 
pasar pada saat itu sekitar 45 hingga 50 persen bisa dikuasai oleh satu perusahaan swasta 
jika beroperasi penuh. Pada tahun 1985 di industri semen hanya ada lima perusahaan besar, 
dan awal tahun 90-an telah berjumlah sembilan perusahaan.  

Tidak semua industri-industri yang oligopolistik penuh dengan rata-rata sekitar 85 
persen atau lebih dikuasai oleh beberapa perusahaan, ada beberapa yang oligopoli parsial 
seperti industri pembuat karet remah, rokok kretek dan putih, sabun, obat-obatan, 
kosmetika, bumbu masak, makanan ternak, kertas, pengolahan dan pengawetan daging, 
kayu lapis, aki, jamu, mesin listrik, dan yang poli-poli seperti industri penggilingan dan 
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penyosohan padi, pemotongan hewan, pengupasan kopi, industri minyak tumbuh-
tumbuhan, es batu, industri tepung tapioka dan gaplek, kerupuk dan emping, industri 
tenun, pengawetan dan pengolahan ikan, batu baar, genteng, macam-macam barang dari 
semen, serta barang-barang galian bukan logam (Hasibuan, 1993).  

Sebagai salah satu bukti empirisnya, Kuncoro dkk. (1997) mengatakan bahwa tingkat 
konsentrasi industri manufaktur pada ISIC 3 digit rata-rata adalah sebesar 60 persen pada 
periode 1975-1992 Atau ilustrasi dari Hasibuan (1993) mengenai konsentrasi 113 jenis 
industri pada 15-dijit seperti yang dapat dilihat di Gambar 8 (hal.178). Dalam periode 
1975-80 terlihat bahwa konsentrasi pada tingkat atas sedikit menurun, tetapi terjadi 
penambahan pada kelompok konsentrasi 45-84 persen. Juga terjadi hal yang sama pada 
kelompok bawah, jumlah jenis industri menurun. Secara keseluruhan kesenjangan struktur 
industri lebih besar pada tahun 1980 dibandingkan tahun 1975. Menurut Hasibuan, hal ini 
disebabkan terjadinya akumulasi modal pada beberapa jenis industri yang semakin tinggi. 
Pada tahun 1975, jumlah relatif jenis industri yang oligopoli sekitar 54 persen, dan dalam 
lima kemudian angka ini meningkat menjadi sekitar 60 persen.  

Selanjutnya, masih menurut Hasibuan (1993), terjadinya peningkatan konsentrasi 
industri pada kelompok bahwa selama periode tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, 
perluasan perusahaan besar dalam suatu industri. Kedua, berkurangnya jumlah perusahaan 
dalam periode tersebut. Bahkan ada beberapa industri di mana jumlah perusahaan yang 
masuk selama periode tersebut puluhan banyaknya tetapi tingkat konsentrasi tidak 
menurun bahkan meningkat, seperti di industri rokok kretek dan industri 
tekstil.10Sedangkan, pada konsentrasi kelompok atas, penurunan konsentrasi disebabkan 
banyaknya perusahaan-perusahaan baru, yang terjadi antara lain di industri-industri susu 
dan mentega dari susu, semen, radio/TV, dan perakitan sepeda motor.  

 

Gambar 8. Konsentrasi Industri Manufaktur di Indonesia, 1975 dan 1980 

 
Sumber: Hasibuan (1993; Grafik 9.1, hal.178).  

Berikut, di Tabel 13 dapat dilihat kaitan antara konsentrasi industri dengan tingkat proteksi 
dinikmati oleh industri domestik yang tercerminkan oleh tingkat tarif, khususnya tarif 
efektif. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat tarif efektif, semakin besar 
konsentrasi industri; walaupun pada kelompok-kelompok konsentrasi rendah tertentu tarif 
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efektif sangat tinggi. Hal ini tergantung pada jenis industri yang berarti jenis output yang 
dihasilkan dan jenis input yang digunakan, karena sangat berpengaruh pada struktur tarif. 

Tabel 13. Kaitan Konsentrasi Industri dengan Tingkat Proteksi, 1980 (%) 

Kelompok 
Konsentrasi 

Nominal Efektif 

<10 
10-28 
29-47 
48-66 
67-85 
>85 

13 
35 
31 
17 
29 
25 

2 
137 
134 
16 
57 

Sumber: Hasibuan (1993; Tabel 10.1).  

Hill (1997) juga menghitung tingkat konsentrasi industri di Indonesia dengan memakai 
indeks GR4. Hasil kalkulasinya dengan data Sensus Industri 1986 menunjukkan bahwa 
sekitar 19 persen dari jumlah industri menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, 
di mana empat perusahaan terbesar menghasilkan 70 persen atau lebih dari total output 
industri. Industri-industri tersebut menghasilkan 28 dan 54 persen dari, masing-masing, 
output industri non-migas dan total output industri manufaktur pada tahun itu. Jika diambil 
40 persen batas dari konsentrasi (adalah pangsa output dari keempat perusahaan terbesar 
tersebut), pangsa output di industri-industri yang konsentrasinya sangat tinggi tersebut 
tetap lebih tinggi (Tabel 14). 
 

Tabel 14. Konsentrasi Industri Manufaktur di Indonesia, 1985 

CR4 

Tanpa migas Dengan migas 

Industri 
 

NT 
% dari 
NT 

(%)* 
No 

% dari 
total 

(%)* 
 

% dari 
total 

(%)* 

90-100  
80-89  
70-79  
60-69  
50-59  
40-49  
30-39  
20-29  
10-19  
0-9  
Total  

12  
4  
7  

15  
15  
13  
19  
16  
9  
9  

119  

10,1  
3,4  
5,9  

12,6  
12,6  
10,9  
16,0  
13,4  
7,6  
7,6  

100,0  

10,1  
13,5  
19,4  
32,0  
44,6  
55,5  
71,5  
84,9  
92,5  

100,0  

17,7  
6,0  
4,5  

11,8  
7,4  
6,8  

17,4  
14,1  
10,7  
3,7  

100,0  

17,7  
23,7  
28,2  
40,4  
47,4  
54,2  
71,6  
85,7  
96,4  

100,0  

46,7  
3,9  
2,9  
7,6  
4,8  
4,4  

11,3  
9,1  
6,9  
2,4  

100,0  

46,7  
50,6  
53,5  
61,1  
65,9  
70,3  
81,6  
90,7  
97,6  

100,0  

Keterangan: * = pangsa kumulatif  
Sumber: Tabel 2.4. di Hill (1997).  

Namun demikian, dengan menggunakan data backasted dari Survei Industri dari BPS yang 
memberikan nilai output dari setiap industri, Aswicahyono (1996b) berhasil menelusuri 
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perkembangan tingkat konsentrasi di sektor manufaktur dan hasilnya menunjukkan adanya 
penurunan konsentrasi sepanjang periode 1975-93, dan ini merupakan gejala umum yang 
terjadi dihampir semua kelompok industri. Dengan memakai indeks CR4, hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa dari 118 industri hanya 30 (25 persen) mengalami 
peningkatan indeks tersebut dengan laju sekitar 1,9 persen per tahun. Ketiga puluh 
perusahaan ini memiliki nilai CR4 sekitar 48 persen pada tahun 1975 (dibandingkan sisanya 
88 perusahaan dengan CR4 = 70 persen rata-rata) dan naik menjadi 63 persen tahun 1993 
(88 perusahaan dengan CR4 = 50 persen) (Tabel 15). Untuk nilai CR4 > 0,75, pada tahun 
1975 ada sekitar 36 persen dari jumlah industri, dan turun ke 21 persen pada tahun 1990, 
dan naik lagi menjadi 27 persen pada tahun 1993 (Gambar 9). 

Tabel 15. Perkembangan Tingkat Konsentrasi di Industri Manufaktur Indonesia, 1975-93 

 

Jumlah industri CR4 rata-rata (%) 

Laju 
perubahan 
CR4/tahun 
1975-93 (%) 

 Jumlah  %  1975  1993   
CR4 naik  
CR4 turun  

30  
88  

25  
75  

48  
70  

63  
50  

1,89  
-0,93  

CR4  118  100  63  54  -0,92  
Sumber: Tabel 2.8 di Aswicahyono (1996b)  

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh reformasi perdagangan luar negeri Indonesia, 
termasuk meliberalisasikan entry sejak awal dekade 1980an yang membuat impor dan 
ekspor meningkat......, Since then, the issue of concentration has become less serious for at least 
two reasons. First, the trade reforms have exposed most industries to at least some international 
competition, in the process hastening restructuring and increasing efficiency. Second, the major 
industrial growth has occurred in labour-intensive, export-oriented industries which, in almost all 
cases, are characterized by low levels of concentration, and for which in any case notions of seller 
concentration are irrelevant (Hill, 1997, hal.46).12  

Gambar 9. Perkembangan Jumlah Industri dengan CR4>75% di Industri Manufaktur Indonesia, 1975-93 

 
Sumber: Tabel 2.8 di Aswicahyono (1996b)  
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Hill (1997) mencoba menangkap dampak dari perdagangan luar negeri terhadap tingkat 
konsentrasi industri di Indonesia. Namun seperti yang ditunjukkan di Tabel 16, arah 
perkembangannya tidak menunjukkan suatu tren yang jelas. Salah satu alat ukur dari tingkat 
persaingan di pasar domestik, indeks Herfindahl, menunjukkan suatu penurunan yang signifikan 
sejak 1986. Namun demikian, tren dari rata-rata tertimbang CR413 tidak terlalu jelas. Trennya 
menjadi lebih jelas setelah dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap pengaruh dari 
perdagangan luar negeri. Rata-rata tertimbang CR4 dengan koreksi perdagangan menunjukkan 
suatu tren menurun dari konsentrasi sebesar 10 persen dalam periode 1987-90.14 Hasilnya 
pada tingkat industri (tidak ditunjukkan di sini) mengikuti tren ini, dan tingkat konsentrasi 
menurun lebih besar di kebanyakan industri-industri yang berorientasi ekspor seperti tekstil, 
pakaian, alas kaki, produk-produk dari kayu, dan lainnya, masing-masing ISIC 32, 33 dan 39), 
yang mendukung hipotesis bahwa peningkatan orientasi ekspor berkorelasi sangat kuat dengan 
penurunan konsentrasi industri. Aswicahyono (1996b) juga mengevaluasi perkembangan 
konsentrasi industri dengan memakai dua macam CR4 yakni rata-rata biasa dan rata-rata 
tertimbang dan juga menganalisis dampak dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) 
terhadap perkembangan konsentrasi industri untuk periode 1975-93. Seperti yang dapat dilihat 
di Gambar 10, ada beberapa pola yang nyata. Pertama, tingkat konsentrasi menunjukkan suatu 
penurunan yang konsisten selama periode tersebut. Rata-rata tertimbang selalu berada di 
bawah rata-rata biasa yang menandakan bahwa industri-industri yang porsi outputnya lebih 
kecil cenderung memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi daripada industri-industri yang pangsa 
produksi lebih besar. Kedua, perdagangan internasional mempunyai efek terhadap tingkat 
konsentrasi seperti juga kecenderungan yang terlihat di dalam analisanya Hill sebelumnya. 
Korelasinya negatif apabila laju pertumbuhan impor lebih besar daripada ekspor, dan sebaliknya 
positif apabila pertumbuhan ekspor lebih besar daripada impor. Seperti misalnya pada tahun 
1984 ekspor tumbuh lebih besar dibandingkan impor sehingga tingkat konsentrasi setelah 
disesuaikan naik  
 

Tabel 16. Konsentrasi Industri Manufaktur Indonesia, 1980-90 

TAHUN 
CR4 Indeks 

Herfindahl 
 

Pasar 
Domestik 

Koreksi 
Perdagangan 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

55  
54  
53  
52  
51  
51  
52  
52  
51  
51  
50  

48  
46  
44  
44  
44  
45  
45  
44  
43  
42  
40  

1,288  
1,369  
1,286  
1,262  
1,204  
1,217  
1,226  
1,157  
1,137  
1,123  
1,109  

Sumber: Tabel 3.3 di Hill (1997).  

Selain itu, Aswicahyono juga mendekomposisi perubahan rata-rata tertimbang CR4 kedua 
jenis efek yakni efek intensitas (penurunan CR4 di masing-masing industri) dan efek struktural 
(penurunan pangsa industri dengan tingkat konsentrasi tinggi). Hasilnya ditunjukkan di Gambar 
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11 yang memperlihatkan bahwa selama periode tersebut rata-rata tertimbang CR4 cenderung 
menurun secara konsisten di semua industri. Antara 1975-81 pangsa pasar dari industri-
industri yang konsentrasinya tinggi mengalami peningkatan yang dicerminkan oleh peningkatan 
efek struktural, namun efek intensitas lebih kuat yang membuat rata-rata tertimbang CR4 tetap 
menurun. Sedangkan antara 1981-93, kedua efek tersebut saling memperkuat sehingga tingkat 
konsentrasi rata-rata menurun tajam. Pada akhir periode terjadi pembalikan arah dalam 
konsentrasi. Namun, seperti yang titunjukkan jelas pada gambar tersebiut, hal itu lebih 
disebabkan oleh efek strukturtal daripada efek intensitas. 

Selain masalah konsentrasi, menurut laporan Bank Dunia tersebut, kebijakan-kebijakan 
industrialisasi pada era Soeharto juga melahirkan grup pengusaha-pengusaha pemburu 
rente yang mendominasi banyak kelompok industri.16Sudah merupakan kepercayaan 
umum bahwa pengaruh dari para pemburuh rente ini sangat kuat terhadap pembuat-
pembuat kebijakan sehingga mereka mendapatkan proteksi yang mereka kehendaki. 
Mereka tidak pernah mencoba memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi 
dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar internasional. Dengan proteksi yang tinggi, 
seperti telah dibahas sebelumnya, mereka lebih suka beroperasi di pasar domestik. Ini yang 
membuat tingkat daya saing global dari sebagian besar dari barang-barang yang dihasilkan 
oleh industri Indonesia relatif rendah.  

Karena alasan itu juga, Hill (1997) dalam penelitiannya mengenai ekonomi politik dari 
proteksi di industri manufaktur di Indonesia selama periode pra-krisis 1997/98 merasa 
perlu sekali memasukkan fenomena pencari rente tersebut ke dalam variabel dummy di 
dalam persamaan regresinya yang menerangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
variasi dalam proteksi efektif antar industri. Dia menjelaskannya sebagai berikut: ....,the 
dummy is arguably the most important but also the most difficult to model accurately. Its 
importance derives from the non-transparent, highly personalistic modes of decision making, in 
which access to the highest levels of government is the key to successful lobbying. …..We have 
attempted to incorporate this factor by identifying certain industries as ‘crony-influenced’. By this 
we mean that highly influential individuals are known to play a major role in the industries. …on 
the basis of know business practices it is safe to conclude that there is a strong likelihood of rent-
seeking activities in this exercise (hal.360).  

Hasilnya sesuai dugaan (positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen), yang 
memperkuat kepercayaan umum bahwa tingginya tembok perlindungan terhadap sejumlah 
industri tertentu di Indonesia selama zaman Soeharto erat kaitannya dengan fenomena 
pencari-pencari rente pada masa itu, yang telah “memimpin” pembangunan industri 
nasional tetapi sebenarnya mereka bukan industrialists dalam arti yang sebenarnya.  

Terakhir, masalah lain yang juga sangat serius yang dihadapi industri nasional adalah 
lemahnya hubungan intra industri, dalam arti industri-industri pendukung yang membuat 
misalnya komponen, barang modal dan/atau barang setengah jadi masih sangat lemah, yang 
membuat industri nasional selalu sangat tergantung pada impor untuk produk-produk 
tersebut. Selain itu, dangkalnya sektor industri, dengan kekosongan pada industri 
menengah (yaitu sangat banyak perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, cukup banyak 
perusahaan-perusahaan skala besar, tetapi sangat sedikit perusahaan-perusahaan skala 
menengah) juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh industri nasional. 
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