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Abstract 
 
Industry still is an important key and answer for the economic development of developing 
countries to catch the lack of progress from the developed ones. Since the Industrial Revolution 
that began in Britain in the middle of 18th century, the European nations arised to develop their 
economics that supported by and caused colonialism and imperialism. The Asian nations that 
succeeded in the industrial development are Japan, South Korea, People Republic of China and 
India. The real industrial development in Indonesia began and flourished during the New Order. 
Before that, the policy and program were not able to be fully executed due to the several 
disadvantages, such as financial problems and national political instability. The industrial 
development initiated since the 4th Five Years Development Program in 1983, when the 
orientation shifted from the Import Substitution to the Export Strategy, and the non-oil export 
took place of oil as a leading sector for the national income. At the time, the man in charge was 
Hartarto Sastrosoenarto, as the minister of Industry from 1983 to 1993. The minister launched 
some thoughts and policy on national industrialization that proved strong enough dealing with 
the economic crisis in 1998. Even though once declined for a while, it did not decrease to 
deindustrialization but relieved and immediately took such a role to support the national 
development in order to improve the people welfare. This paper deals with the idea, thought and 
vision of Hartarto Sastrosoenarto in initiating and building the national industry. He is an 
intellectual bureaucrat who always concerns how to encourage and enforce the industries in 
time of troubles and challenges in order to increase the wealth of the poor. His ideas and 
thoughts are well ordered, critical and scientific, ranging from the industrial tree, choosing the 
technologies, to industrial policies. Therefore, those are so interesting and important to cultivate, 
that contribute to the national development and the academic circles. 
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A.  Pendahuluan 

Industri masih menjadi kunci dan jawaban untuk pengembangan perekonomian 
negara-negara sedang berkembang (developing countries) untuk mengejar 
ketertinggalan dari negara-negara maju (developend countries). Sejak Revolusi Industri, 
yang berawal di Inggris pada sekitar pertengahan abad ke-18, bangsa-bangsa Eropa, 
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mulai beranjak membangun perekonomiannya yang ditunjang dan menyebabkan 
kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Asia yang berhasil dalam pembangunan industri 
adalah Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina dan India. Industrialisasi Indonesia 
yang sebenarnya berawal dan berlangsung pada masa Orde Baru.  

Pada masa sebelumnya, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan industri tidak 
dapat dilaksanakan sepenuhnya  karena berbagai kendala, terutama pembiayaan dan 
masalah ketidakstabilan politik nasional. Pembangunan industri nasional tampak sejak 
masa Pelita IV ketika orientasinya mulai menjadi Strategi Ekspor menggantikan 
Substitusi Impor dan ekspor non migas menggantikan migas sebagai andalan 
pendapatan negara. Pada masa itu pemangku kebijakan perindustrian sebagai menteri 
adalah Hartarto Sastrosoenarto. Menteri ini melahirkan dan mencanangkan sejumlah 
pemikiran dan kebijakan industrialisasi nasional yang ketangguhannya cukup terbukti 
ketika Krisis Ekonomi melanda pada tahun 1998. Walau sempat terpuruk, industri 
nasional tidak mengalami deindustrialisasi melainkan bergerak pulih dan segera 
memainkan peranan pentingnya dalam menunjang pembangunan nasional yang 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Keterlibatan Hartarto Sastrosoenarto dalam persoalan industri sudah 
berlangsung sebelum dipercaya Presiden Soeharto, yang terpilih kembali berdasarkan 
musyawarah dan mufakat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI hasil Pemilihan Umum 
ke-4, untuk memimpin Departemen Perindustrian, melanjutkan karya dan pengabdian 
menteri sebelumnya. Ia membangun dan meniti karir di departemen tersebut mulai dari 
jenjang awal, seusai menyelesaikan pendidikan lanjutan di Australia pada tahun 1959. 
Oleh karena itu, benaknya telah kenyang dan dipenuhi oleh berbagai serapan, 
pengamatan dan refleksi atas pengalamannya yang bergulat dengan industri langsung di 
lapangan, mulai dari pabrik kertas. dengan berbagai dinamika permasalahannya.  

Kesemuanya itu dituangkan ke dalam sejumlah tulisan yang disampaikannya di 
beberapa kesempatan, dan dalam dua buah buku yang diterbitkan pada tahun 2006 dan 
2012. Sebenarnya, kedua karya itu mencerminkan perhatian, keterikatan dan 
keprihatinannya terhadap pembangunan bangsa dan negara yang berlandaskan pada 
pengembangan industri dalam keterkaitan dengan sektor lainnya. Selain itu, 
pemikirannya juga tampak jelas dalam sejumlah perbincangan yang sempat dilakukan 
beberapa waktu lalu. Bahkan hingga kini, negarawan itu masih diminta untuk 
memberikan pemikirannya di sejumlah forum mancanegara. Pada bulan Juni 2013, dua 
perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan dunia, yakni Harvard University 
dan Massachussetts Institute of Technology (MIT) mengundangnya untuk memberikan 
ceramah.1  

Pemikirannya merupakan pergulatan panjang yang tidak lepas dari 
perkembangan sezaman, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dalam penulisan 
tentang perkembangan industri nasional, namanya tidak kerap disebut-sebut. Namun 
bagaikan gunung es, sekelumit pemikirannya yang hanya dirujuk sepintas dalam 
sejumlah karya itu menyembunyikan suatu struktur akbar yang sistematik, 
komprehensif, terinci dan bernas yang tidak hanya menarik melainkan juga penting 
untuk diungkapkan serta difahami. Walau upaya memahami dan menjelaskan 

                                                 
1 Informasi yang diperoleh pada pertemuan beberapa yang lalu, undangan itu tidak dapat dpenuhi karena 

berbagai pertimbangan, sepert usia lanjut. Namun, undangan itu memperlihatkan pengakuan dan 
penghargaan terhadap tokoh ini dari mancanegara. 
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pemikirannya tidaklah mudah, hal itu bukanlah tidak mungkin. “The impossible is 
possible” adalah ungkapan bijak yang pernah disampaikannya ketika mengisahkan 
pengalaman yang menarik tetapi juga penuh dengan berbagai tantangan dan halangan 
dalam membangun industri nasional.2 Namun, di lingkungan akademik terutama kajian 
Sejarah, interpretasi dimungkinkan untuk keliru (fallacies), fakta, dalam hal ini 
“mentifact”, tidak boleh diubah. Juga penafsiran harus berlandaskan pada fakta yang 
telah teruji melalui sejumlah tahapan dalam Metode Sejarah. 

Sejarah pemikiran, yang berkembang sebagai percabangan Ilmu Sejarah, 
memliki beberapa batasan. Seorang filsuf sejarah asal Inggris, R.G. Collingwood 
menyatakan bahwa semua sejarah adalah sejarah pemikiran, yang dilakukan oleh 
seseorang. Menurut Kuntowijoyo (2003: 189-199), “Sejarah pemikiran adalah 
terjemahan dari history of thought, history of ideas atau intellectual history,” dan adalah  
“the study of the role of ideas in historical events and process.” Selanjutnya, metodologi 
yang ditawarkannya mencakup tiga jenis pendekatan, yaitu kajian teks, konteks sosial 
dan relasi keduanya. Kajian teks meliputi genesis, konsistensi, evolusi, sistematika, 
perkembangan dan perubahan, varian, komunikasi, dialektika dan kesinambungan serta 
perbandingan pemikiran. Lalu, konteks terdiri atas sejarah, politik, budaya dan sosial. 
Hubungan (relasi) membicarakan masalah pengaruh, implementasi, diseminasi dan 
sosialisasi.  

Dalam mempelajari sejarah penulisan sejarah (history of historical writing), atau 
dikenal juga sebagai historiografi, H.E. Barnes (1962) memperkenalkan 3 pendekatan 
yaitu berdasarkan karya (works), pengarang (authors) dan latar belakang intelektual 
(intellectual background). Selanjutnya, dalam historiografi Amerika Serikat, dikenal 
adanya iklim opini atau climates of opinion, yang merupakan kancah dari berbagai 
pemikiran yang memiliki jaringan terkait satu dengan lainnya. Barangkali, suatu 
pendekatan dalam Ilmu Sejarah yang mirip dengan itu adalah semangat zaman 
(zeitgeist/ spirit of age). 

Penelusuran awal mengenai pemikirannya tentang pembangunan industri 
melahirkan sejumlah pokok bahasan seperti konsep tentang industri, pohon industri, 
pemilihan teknologi, landasan dan kebijakan industrialisasi. Pokok-pokok pemikiran ini 
diletakkan dan dibahas pada berbagai konteksnya dalam dinamika yang interelasional 
dan interaksionis. Dalam analisis itu, pemaknaan dilakukan untuk menarik relevansi dan 
signifikansi pada masa kini, untuk menerangi dan menjadi pijakan dalam melangkah ke 
masa mendatang. Pemikirannya menyiratkan corak visioner yang kritis dan dapat 
dipertanggungjawabkan karena berangkat dari sudut pandang dan kajian ilmiah yang 
memercikkan kearifan, kebajikan dan ketulusan tanpa mengedepankan kepentingan diri 
(vested-interest) dan mencari kemasyhuran, sehingga terbuka untuk segala kritik dan 
saran yang konstruktif. Kesemuanya tidak lebih dan tidak kurang merupakan bentuk 
pengabdian tanpa henti untuk bangsa dan negara yang sangat dicintainya. 

 

 

                                                 
2 Ungkapan itu menjadi judul artikel Yuda B. Tangkilisan (2012). Wawancara dilakukan pada tahun 2008 

dan secara berkelompok. Kemudian, pada tahun 2012 dan 2013, penulis diberi beberapa kali 
kesempatan untuk melakukan wawancara perseorangan (personal) sehingga lebih agak intens. Namun, 
tentu saja waktu yang tersedia selalu tidak pernah cukup untuk menggali dan memahami pemikirannya. 
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B.  Tentang Industrialisasi 

Hartarto Sastrosoenarto memiliki latar belakang pendidikan teknik kimia 
(chemical engineering) yang ditempuhnya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 
dilanjutkan di University of New South Wales. Setelah itu ia mendapat kesempatan 
untuk memperdalam studinya di Negeri Belanda yang menyangkut ekonomi industri. 
Sepulang ke tanah air, segera ia meniti karir di Departemen Perindustrian. Tugas 
pertamanya adalah menjalankan pabrik kertas (pulp). Karirnya berada di sekitar industri 
dasar kimia, hingga ditunjuk menjadi dirjen Industri Kimia Dasar (IKD) dan dipercaya 
menjadi Menteri Perindustrian pada tahun 1983.  

Di sepanjang menjalani pengabdian untuk bangsa dan negara di bidang 
perindustrian, ia banyak menelurkan gagasan dan menuangkan pemikiran untuk 
memajukan industri agar memberikan kontribusi besar untuk pembangunan nasional. Ia 
bukanlah tipe birokrat konvensional  yang hanya senang memberi perintah dan duduk di 
belakang meja, melaksanakan tugas apa adanya. Ia adalah seorang birokrat intelektual 
dan entrepreneur (bureaupreneur), yang selalu melahirkan gagasan, prakarsa dan 
pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dibebankan kepadanya. Ia selalu turun ke 
lapangan untuk meninjau dan mengetahui semua persoalan yang timbul di bawah 
wewenang tugas dan kerjanya.  

Dalam rentang pengabdian itu, ia melontarkan pengamatan, analisis dan 
pemikiran dalam sejumlah karya, baik makalah, artikel, wawancara maupun buku. Ia 
kerap diminta menjadi pembicara pada sejumlah acara mulai dari lokakarya, seminar 
hingga konperensi. Ketika menjadi menteri, ia juga sering memimpin delegasi Indonesia 
berkunjung ke luar negeri atau menjadi pimpinan sidang pada acara konperensi 
internasional di dalam negeri. Oleh karena itu, sebenarnya, banyak karya-karya yang 
berkualitas untuk menjadi rujukan dalam berbagai bidang pembangunan telah 
dibuatnya, dan tersebar di berbagai media. Untuk dapat mengumpulkan seluruhnya 
secara utuh membutuhkan waktu dan kecermatan, mulai dari menelusuri hingga 
menggandakan. 3 Tentunya, masalah ini tidaklah sesulit, pada tahap berikutnya, 
menyibak, menganalisis dan memahami pemikiran-pemikirannya yang tidak hanya 
kritis, ilmiah tetapi juga holistik. Suatu hal yang memudahkan adalah struktur 
pemikirannya sistematik. 

Walau demikian, sejumlah karya yang berhasil dikumpulkan tampaknya relatif 
memadai untuk memulai mengungkapkan gagasan dan pemikiran bernasnya tentang 
industrialisasi. Mengenai masalah ini, pemikirannya tidak hanya sekali muncul, 
melainkan tersebar pada sejumlah kesempatan. Di antara kesemuanya itu, terdapat garis 
merah dan keterkaitan yang jelas dalam ujaran dan ungkapannya tentang industrialisasi. 
Menurut Hartarto Sastrosoenarto, konsep industrialisasi mencakup: 

                                                 
3 Karya-karyanya, tidak hanya tertulis tetapi juga dalam wujud nyata (tangible), menjadi pertimbangan 

sejumlah perguruan tinggi terkemuka, dalam negeri dan mancanegara dalam menganugrahinya gelar 
kehormatan Doktor Honoris Causa (Doktor H.C), yakni dari ITB (1996), Nanyang Technological 
University Singapura (1995), Universitas Nagpur India (1992), Universitas Erasmus Negeri Belanda 
(1995) dan New South Wales Australia (1993). Dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, 
anugrah yang diperoleh seperti Bintang Republik Indonesia Utama (1998), Mahaputra Adipradana 
(1987), Legiun Veteran RI dan Satya Lencana Pembangunan RI (1994). Penghargaan dari pemerintah 
mancanegara antara lain adalah dari Jerman (1984), Jordania (1988), Australia (1992), Belanda (1996), 
Austria (1996) dan Ukraina (1996). 
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1). Pembangunan industri yang tangguh didukung oleh sektor pertanian yang kuat dan 
terpadu 

2). Membangun masyarakat industri yang dinamis, inovatif dan mandiri, melalui 
pengembangan industri kecil, aneka industri dan industri dasar, dan terkait dengan 
sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, pertambangan, kelautan, kehutanan dan 
lainnya,. 

Pembangunan industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 
Industrialisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang, tidak dapat diharapkan secara 
instan, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Industrialisasi tidak hanya sekedar 
membangun pabrik. Juga industrialisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi 
industri yang sarat dengan perhitungan efisiensi, teori matematika dan statistik, namun 
juga menyangkut masalah non ekonomi seperti sosial dan budaya. Walau berdimensi 
jamak (multidimensional), fokus industrialisasi adalah tetap pada mengembangkan 
industri yang berdaya saing kuat untuk mampu bersaing di pasar dunia, dan berdasarkan 
pada keunggulan nasional, membangun pengolah hasil pertanian dalam arti luas. 

Dalam konteks membangun masyarakat industri, makna industrialisasi meluas 
menjadi transformasi masyarakat dalam dimensi struktural dan kultural. Perubahan 
struktural adalah upaya mengubah sikap masyarakat agraria menjadi industri dengan 
menggunakan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produk dan keterkaitan 
kegiatan ekonomi secara sektoral dan skala usaha dalam industri. Perubahan cultural 
memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai budaya baru, seperti 
rasionalitas, etos kerja, disiplin, kreativitas, inovatif, efisien dan produktif, tetapi tidak 
koruptif. 

Pada tahun 1985, Hartarto Sastrosoenarto mengungkapkan masalah pelaksanaan 
pembangunan sektor industri, yang meliputi kelemahan struktur industri, yakni pada 
keterkaitannya antar jenis industri dan sektor industri, serta dengan sektor ekonomi 
lainnya, dan kelemahan pada permodalan dan teknologi seperti kemampuan rancang 
bagun dan rekayasa. Lebih jelasnya, program keterkaitan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pembangunan itu mencakup antara industri dan kegiatan jasa, antara 
industri dan sektor ekonomi lainnya, dan antar industri besar, menengah dan kecil.4 

Tujuan pembangunan industri, menurut Garis-garis Besar Haluan Negara 
adalah: 5  

a). Untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang antara sektor pertanian dan 
industri sehingga tercapai kondisi industri yang kuat dan maju didukung oleh sektor 
pertanian yang tangguh. Dengan kata lain untuk mengejar ketertinggalan dari sektor 
pertanian yang telah menjadi prioritas utama dari Pelita I. 

b). Untuk memperluas kesempatan kerja 

c). Pemerataan kesempatan berusaha 

d). Memanfaatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

                                                 
4 Hartarto .“Menumbuhkan Pohon Industri dan Keterkaitannya”, Prisma, no. 5. 1985. Artikel ini 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sebagai bagian dari karya Chalmers & Hadiz (1997/ 2000) 
5 Business Forum, IV, 3, 1984, hal. 8 
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e). Memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia sehingga 
ketergantungan kepada impor dapat dikurangi 

f). Meningkatkan ekspor hasil industri 

g). Dapat menunjang pembangunan daerah 

C.  Pohon Industri 

Pada karyanya tahun 2006 (228), Hartarto Sastrosoenarto menjelaskan mengenai  
menentukan arah perkembangan industri dalam upaya mengembangkan industri yang 
berdaya saing kuat, menyangkut perkembangan pohon industri. Pohon industri, yang 
dikenal dalam studi industri sebagai industrial tree, adalah pengembangan industri 
berdasarkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak (renewable and 
unrenewable) termasuk industri kimia, logam, mesin, elektronika dan industri aneka. 
Pohon industri memiliki arti pengembangan turunan dari komoditas tertentu yang 
memberikan nilai tambah (added values).  

Pohon industri memerlukan pengetahuan, penguasaan dan penerapan teknologi. 
Unggulan nasional adalah lahan yang subur, dan juga wilayah maritim yang luas, sesuai 
untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan sebagai landasan untuk menghasilkan 
produk-produk ekspor yang berdaya saing tinggi di pasaran dunia. Dalam karyanya, 
Hartarto Sastrosoenarto (2006: 229-266) memaparkan pengembangan berdasarkan 
pohon industri yang meliputi: 

a). Industri pengolahan hasil pertanian dalam arti yang luas 

b). Industri pengolahan kayu dalam arti yang luas 

c). Industri pengolahan hasil kelautan 

d). Industri material, seperti baja, aluminium, semen, kaca, material strategis dan 
sejenisnya 

e). Industri permesinan dan elektronika 

f). Industri kimia dasar, antara dan hilir yang meliputi kimia, pulp, pengolahan karet, 
pupuk, pestisida, petrokimia, organik, anorganik, farmasi kilang BBM dan 
pemanfaatan nabati. 

Terkesan klise, namun masih aktual dan penting untuk diingatkan kembali, 
Hartarto menekankan bahwa “bangsa ini hendaknya mensyukuri bahwa Indonesia diberi 
kekayaan alam yang sangat besar seperti pertanian dan kehutanan. Kekayaan alam ini 
jika dikelola dengan baik bisa diperbaharui sehingga pemanfaatannya akan terus bisa 
dinikmati oleh bangsa Indonesia. Tidak semua negara memiliki kekayaan alam yang 
besar seperti Indonesia, misalnya Singapura, Jepang, Taiwan tetapi mereka bisa maju.” 6  

Pandangan berikutnya adalah: 

“Setiap manusia Indonesia yang dewasa hendaknya sudah mempelajari kekuatan 
bangsa untuk dipakai dikembangkan membangun Indonesia ke depan dengan 
memperhatikan lingkungan strategis bangsa dalam pandangan globalisasi. 
Pemikiran tersebut harus dikembangkan mulai dari mahasiswa, camat, 

                                                 
6 Wawancara dengan Hartarto Sastrosoenarto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 3 Maret 2008 
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bupati/walikota, gubernur, para pelaku usaha tanah air sehingga menjadi mindset 
Indonesia.” 7 

Mengenai pohon industri, yang sudah tertuang dan jelas diuraikan dalam karyanya 
(2006), diberikan contoh seperti hasil hutan. Apabila diekspor ekspor dalam wujud 
kayu bulat (log), sudah pasti tidak banyak manfaatnya untuk pemasukan negara 
dan perekonomian masyarakat. Namun, apabila dikembangkan lebih lanjut menjadi 
berbagai macam jenis produk, hasil akhirnya pasti akan lebih banyak berguna, 
selain memberi nilai tambah (added values), juga membuka lapangan kerja sangat 
luas. Demikian pula dengan sumber daya alam seperti gas alam, minyak bumi, dan 
batu bara yang selama diekspor tanpa diolah lebih lanjut, maka tidak akan memberi 
nilai tambah bagi bangsa. Dalam, pohon industri, setiap produk memiliki landasan 
studi masing-masing. Di China ekspor gas alam dan batu bara tidak diperbolehkan.  

Lalu ia menegaskan:  

“Kita sebenarnya tidak perlu ekspor minyak bumi, batu bara dan gas. Hasil 
tambang itu harusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Yang perlu kita 
tingkatkan adalah ekspor non migas. Penambahan pendapatan uang dari ekspor non 
migas ini diperoleh dari peningkatan pajak.” 

Konsep pohon industri didapat Hartarto ketika dirinya kuliah di Australia. Di 
kuliah itu ada namanya industrial tree. Pengembangan dari konsep industrial tree 
ini tergantung potensi negara masing-masing. Pohon industri telah 
disosialisasikannya semasa menjabat menteri, tetapi karena penjabarannya 
sedemikian luas sehingga media massa tidak mengupasnya secara keseluruhan. 
Akibatnya konsep ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Menurutnya, 
pengalaman Taiwan layak disimak, dimana pohon industri disebarluaskan dan 
dilengkapi dengan studi kelayakan, kapasitas produksi dan investasi yang 
dibutuhkan. Di Indonesia jenis industri yang telah menerapkan konsep pohon 
industri di antaranya kelapa sawit dan kayu. 

Di Bengkulu, diberikannya penggambaran, jahe merupakan salah satu komoditas 
pertanian utama. Apabila tanaman itu hanya diekspor dalam bentuk utuh, bukan 
dalam bentuk olahan, tentunya kurang banyak memberi manfaat untuk masyarakat. 
Tetapi, apabila diolah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar pasti akan 
memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Begitu pula rumput laut, 
yang mana Indonesia salah satu negara terbesar penghasil jenis tanaman itu, jangan 
hanya diekspor dalam bentuk utuh. 

Pohon industri melahirkan industri yang berakar di tanah air dan tujuan akhirnya 
adalah membuat produk pemain dunia sehingga menjadi andalan ekspor. Merujuk 
ke ekspor kayu, izin ekspor seharusnya diberikan apabila sudah diolah dalam 
bentuk plywood, furniture, flooring, particle board dan seterusnya. Hambatan atau 
persoalan timbul ketika para pengusaha hendak mendirikan pabrik pengolahan 
kayu karena mereka harus melewati proses izin yang panjang dan rumit di 
Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian. Hambatan lainnya yaitu 
kekurangan bahan baku akibat maraknya penebangan liar dan lemahnya 
pengawasan illegal logging. Untuk menjaga ketersediaan bahan baku kayu, 
pemerintah perlu menetapkan pendirian industri kayu harus dibatasi dengan tebang 
lestari. Apabila hasil hutan tebang lestari tidak mencukupi untuk bahan baku, maka 
industri harus mengimpor kayu. 8 

                                                 
7 Ibid 
8  Wawancara dengan Hartarto Sastrosoenarto, Selasa 25 Maret 2008 di Jakarta Selatan. 
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D.  Masalah Teknologi 

Pemilihan industri untuk dikembangkan agar menjadi andalan dalam 
perekonomian nasional tidak terlepas dari faktor teknologi, selain modal, tenaga kerja, 
lokasi dan lainnya. Pada umumnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia masih jauh tertinggal daripada di 
negara-negara maju. Perkembangan teknologi di Indonesia tidak mampu menyokong 
keinginan dan perencanaan pembangunan yang berbasiskan teknologi tinggi (high 
technology). Pengalaman pembangunan Indonesia di masa lampau memperlihatkan 
keadaan politik dan sosial yang tidak kondusif seperti jatuh bangun pemerintahan 
(kabinet), pergolakan daerah dan konfrontasi. Walau sempat muncul sejumlah 
perencanaan dan program industrialisasi, pada masa sebelum Orde Baru, pembangunan 
industri tidak berjalan atau dalam ritme yang lambat. Kebijakan Indonesianisasi dan 
nasionalisasi tampak tidak memberikan dampak yang diharapkan untuk menjadi pemicu 
dan landasan industrialisasi. Kegiatan industri yang ada tidak lebih sekedar memenuhi 
kebutuhan nasional yang tetap saja tidak dapat dicapai, karena selalu kekurangan yang 
antara lain disebabkan faktor teknologi. 

Masalah pemilihan teknologi berada di antara teknologi yang cepat usang (fast 
moving technology) dan berkelanjutan. Jenis industri tertentu, seperti misalnya otomotif 
memperlihatkan persaingan teknologi yang tinggi sehingga perlu inovasi-inovasi selaras 
dengan permintaan pasar dan perkembangan saingan. Dalam kazanah bantuan dan 
pinjaman luar negeri, yang tidak selalu dalam bentuk bantuan keras (cash loans) tetapi 
terkadang dalam barang modal, wacana alih teknologi (the transfer of technology) 
diharapkan terjadi dalam proses tersebut. Namun, kenyataannya sering kali proses alih 
itu tersendat. Berdasarkan pengalaman perkembangan teknologi sejumlah negara asing, 
kemajuan itu harus direbut, sebagaimana tampak pada upaya Jepang, Korea Selatan dan 
Cina.  

Mengenai teknologi, Hartarto Sastrosoenarto (2012: 336) mengungkapkan: 

“Walau saat ini belum ada arah perkembangan teknologi yang jelas, namun bila 
mengamati perkembangan penguasaan teknologi bangsa, sesungguhnya 
penguasaan bangsa dalam teknologi sudah semakin meluas. Hal ini tercermin dari 
penguasaan teknologi produksi dan pemeliharaan di pabrik-pabrik PMA/ PMDN 
juga untuk bidang rancang bangun dan rekayasa. Demikian pula pada sektor jasa, 
seperti transportasi, baik di darat, laut, udara, juga teknologi informasi.” 

Suatu persoalan penguasaan teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan 
industri yang terungkap dari pernyataan ini adalah teknologi rancang bangun dan 
rekayasa (engineering, procurement and construction). Menurutnya, kemampuan ini 
sangat dibutuhkan untuk membuat mesin-mesin peralatan pabrik di dalam negeri. 
Perkembangan selanjutnya tampak pada pembuatan kapal, pesawat terbang, elektronika, 
mesin peralatan pabrik, pekerjaan sipil, pelabuhan, bendungan, jalan layang termasuk 
bidang informasi serta jasa. Upaya rancang bangun dan rekayasa pembangunan ini telah 
dilakukan oleh PT Inti Karya Persada Teknik dan PT Rekayasa Industri.  
Keprihatinannya tampak pada pernyataannya bahwa:  

“…harus diakui, penguasaan teknologi itu dilakukan melalui pembelian lisensi an 
bersifat statis, karena kemampuan research & development atau Litbang terapan di 
perusahaan-perusahaan kebanyakan masih terbatas, khususnya kemampuan 
melakukan pengembangan inovasi. Keadaan ini terjadi pada BUMN dan 
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perusahaan yang berstatus PMDN tentunya dengan beberapa pengecualian.” Lalu, 
keadaan yang berbeda berlaku untuk perusahaan PMA karena mereka memperoleh 
dukungan riset dari perusahaan induknya (Sukmawati & Tangkilisan 2012: 336-
337). 

Berkenan dengan signifikansi dan relevansi faktor ini dalam pembangunan 
industri, dan perekonomian bangsa secara keseluruhan berdasarkan keunggulan 
(advantages) yang dimiliki, ia memiliki harapan untuk pihak-pihak pemangku kebijakan 
dan kepentingan nasional. Ia menyatakan:  

“Pada dasarnya, Iptek diciptakan untuk mencapai tujuan dan manfaat tertentu yang 
terus berkembang menuju perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu. 
Dengan pertimbangan di atas, sebaiknya pemerintah melalui keputusan Presiden 
menugaskan Menteri Riset untuk melakukan koordinasi atas lembaga riset, yang 
berada di lingkungan departemen teknis, perguruan tinggi, dan lembaga swasta 
untuk mengadakan reorientasi riset. Reorientasi dimaksud meliputi upaya untuk 
menyukseskan pembangunan  sektor pertanian, termasuk swasembada pangan, baik 
untuk sumber karbohidrat dan protein. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui 
penelitian bibit unggul, penelitian lahan kering, lahan gambut agar lebih produktif; 
bagaimana pasca panen, bagaimana manajemen air, pemanfaatan bioteknologi, 
juga pemanfaatan pupuk yang tepat sesuai dengan jenis tnaman dan jenis tanah. Di 
samping itu, dapat pula dilakukan pemanfaatan laut, antara lain sebagai sumber 
pangan seperti sagu, ikan dan sumber mineral.” (Sukmawati & Tangkilisan 2012: 
338). 

E.  Landasan Industrialisasi Indonesia  

Telah lama bangsa Indonesia dibuai oleh ungkapan-ungkapan yang melenakan 
menggambarkan kekayaan dan kelimpahan sumber daya alam (comparative 
advantages), seperti “gemah ripah loh jinawi” atau “tongkat kayu dan batu jadi 
tanaman” dan lainnya, sehingga perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia 
(competitive advantages) menjadi relevan dan signifikan. Sebagai faktor ekonomi, 
sumber daya alam memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional, walau 
arah dan tujuannya menuju industrialisasi. 

Dalam karyanya (2006: 4), Hartarto Sastrosoenarto  menyampaikan: 

“Pemikiran tentang industrialisasi amatlah penting untuk digali. Pengalaman atas 
kesuksesan dan kegagalan di masa lalu perlu dicatat dan diambil sebagai pelajaran. 
Karena itu pemetaan atas sejarah industrialisasi yang pernah kita lakukan menjadi 
penting untuk dilihat kembali…Adalah kebijakan yang tepat bagi bangsa Indonesia 
untuk—sejak tahun 1972 (Pelita I)—meletakkan sektor pertanian sebagai landasan 
pembangunan bangsa. Hal ini mengingat peran strategis sektor ini, dengan 
besarnya jumlah penduduk yang terlibat di dalamnya, yakni sebesar 51%-52%. 
Kebijakan ini telah dilakukan secara konsisten sehingga swasembada beras dapat 
dicapai setelah kerja keras selama 15 tahun.” 

Selama dua Pelita awal, orientasi dan perhatian dalam pemulihan dan 
pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian, yang memiliki peran dan arti strategis 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat perlu dicukupi kebutuhan dasarnya, 
berupa pangan, sandang dan papan. Sektor lainnya, termasuk Industri mendukung 
keberhasilan program tersebut. Hasilnya tampak jelas bahwa sektor pertanian mulai 
pulih, bangkit dan berkembang hingga mencapai swasembada pangan tahun 1984.  
Segera, berdasarkan basis pertanian itu, sektor Industri menggeliat bangkit untuk 
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menjadi ujung tombak perekonomian nasional tidak hanya untuk mencukupi permintaan 
domestik tetapi merambah ke pasar internasional untuk bersaing dengan bangsa-bangsa 
lainnya. Pada tahun 1993 sumbangsih sektor Industri terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) adalah 22,3 %, dan pasca krisis meningkat kembali pada tahun 2003 sebesar 
28,84 % (Sastrosoenarto 2006: 4). 

Pertanian sebagai ancang-ancang dan landasan pembangunan, bersama industri 
dan jasa, tampak jelas dalam pandangan selanjutnya, yaitu: “Pengembangan tiga sektor 
ini, yaitu pertanian, industri, dan jasa, saling menguatkan satu sama lain. 
Berkembangnya sektor pertanian yang kuat akan memberi landasan bagi pengembangan 
industri berdaya saing tinggi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Industri 
yang tumbuh pesat akan mampu menyerap dukungan sektor pertanian sekaligus 
meningkatkan nilai tambahnya. Perkembangan indsutri dan pertanian, pada akhirnya 
juga akan mendorong tumbuhnya sektor jasa dalam arti yang luas, karena industri 
membutuhkan dukungan perbankan, asuransi, periklanan, akutansi, pelatihan, 
pemasaran, distribusi, pengangkutan dan berbagai jasa lainnya.” 9 

Arti strategis ketiga sektor ini tampak jelas dalam pemikirannya lebih lanjut, 
yaitu (2006: 6): 

 “Keterpaduan yang saling menguatkan seperti ini tidak dimiliki oleh negara-
negara yang sering disebut dengan Newly Industrialized Countries (NICs). 
Singapura dan Taiwan, misalnya, tidak memiliki dukungan sumber daya alam yang 
melimpah khususnya di bidang pertanian. Dengan demikian  memang bukan 
pilihan masuk akal bagi mereka untuk mengembangkan secara simultan sektor 
industri dan pertanian lalu diikuti jasa, sehingga mereka menetapkan pilihan pada 
jenis-jenis industri tertentu.” 

Beberapa jenis industri yang menjadi motor penggerak pembangunan untuk 
menggapai kemajuan ekonomi diungkapkannya sebagai berikut: 

“Produk industri perlu didorong, terutama produk-produk yang memberikan nilai 
tambah pada komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan 
pertambangan. Semuanya, tentu sesuai dengan perkembangan pohon industri yang 
bersangkutan. Hal itu berlaku sampai dengan turunan tertinggi dan sepanjang pasar 
luar serta dalam negeri menunjang. Di samping komoditi tersebut, pemerintah juga 
perlu mendorong perkembangan sejumlah produk seperti elektronika, mesin-mesin, 
teknologi informatika,otomotif, kapal-kapal dan pesawat terbang.” (Sukmawati & 
Tangkilisan 2012: 321) 10  

Selanjutnya, peranan industri dan industrialisasi tampak pada kutipan di bawah 
ini (Sukmawati & Tangkilisan 2012: 321): 

“Menurutnya, harus diyakini bahwa ekspor hasil industri mempunyai peran 
signifikan untuk meningkatkan ekspor nasional. Bahkan untuk beberapa tahun-
tahun mendatang, apabila deprogram secara konsisten, Indonesia tidak perlu lagi 
mengekspor BBM, gas alam dan batu bara. Sebaliknya, produk-produk, produk-
produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri.” 

                                                 
9 Bandingkan dengan gagasan Indonesia Forum. Visi Indonesia 2030. Jakarta: Yayasan Indonesia Forum , 

2007  
10 Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis industri yang mampu menjadi pemain dunia (world player) 

terdapat pada Sastrosoenarto (2006: 292-330) 
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F.  Merintis Sejarah Industri Indonesia 

Industri dan industrialisasi telah menjadi pokok perbincangan sejak awal 
kemerdekaan. Berbagai perencanaan dan program pembangunan mencantumkan sektor 
industri. Lalu, berbagai pemikiran tentang pembangunan ekonomi tidak mengabaikan 
sektor ini. Pada masa Orde Baru, berbagai karya bermunculan berkenan dengan 
persoalan ini.  

Menurutnya, sejarah industrialisasi Indonesia bermula sejak tahun 1966 
(Sastrosoenarto 2006: 18).  Berdasarkan kebijakan dan arah kebijakan , perkembangan 
industri dapat diseksamai dalam beberapa tahap, yaitu Stabilitasi dan Rehabilitasi 
(1966-1969), Pendukung Pertanian dan Sibstitusi Impor (1969-1978), Pengembangan 
dan Pendalaman Industri (1978-1983), Lahirnya Kebijakan Industrialisasi (1983-
1998).11 Tampak jelas bahwa pembabakan ini selaras dengan perkembangan 
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lima tahunan, atau Pelita. 
Tentunya, pembabakan ini dapat dilanjutkan dengan kebangkitan kembali untuk masa 
pasca Krisis Ekonomi 1998.  

Pengembangan dan perkembangan industri Indonesia secara lebih rinci 
berlangsung pada periode keempat, yang disebutkan sebagai kelahiran kebijakan 
industrialisasi, yang dikaitkan dengan wawasan pandang hingga masa akhir Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yaitu pada Pelita VI (1998).  

Langkah pengembangan industri dalam kaitan dengan pertanian dan jasa dalam 
kerangka segitiga pembangunan ekonomi, yang dimaksudkan untuk menggapai visi 
bangsa Indonesia 2030, menghasilkan langkah-langkah sebagai berikut (Sastrosoenarto 
2006: Sisipan):12 

 

 
 

                                                 
11 Bandingkan dengan pembabakan 1966-1974, 1975-1981, 1982-1997, dan 1998 hingga kini (Tambunan 

2007: xv, 83) 
12 Kerangka pemikiran dan analisis ini menyiratkan dimensi teleologis dan visioner, sebagaimana lazim 

ditemui dalam berbagai pemikiran dan filsafat sejarah pada umumnya. 
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Lalu skema kebijakan pengembangan industri tercantum dalam diagram di bawah ini: 
 

 
Sumber: Sastrosoenarto (2006: 26) 

Kerangka pemikiran ini tentunya menjadi sumbangsih yang sangat berharga dan 
memiliki relevansi serta signifikansi yang tinggi untuk menjadi landasan kritis dan 
ilmiah dalam penelitian dan penulisan Sejarah Industri dan Industrialisasi di Indonesia 
yang visioner hingga ke masa depan.13 Memang, memerlukan daya kreatif dan inovatif 
untuk mampu, piawai dan menguasai kerangka pemikiran ini agar dapat digunakan dan 
diterapkan selaras dengan fokus dan arah pembahasan dan perbincangan yang disukai 
atau dipilih. Seraya itu pula, pemanfaatan pendekatan dan sudut pandang bernas ini 
tentunya berlandaskan pada heuristik yang tidak kenal lelah dan tanpa henti dalam 
menggali sumber-sumber sejarah (historical resources) yang relevan dengan 
permasalahan industri dan industrialisasi.  

Belajar dari perjuangan dan perkembangan Historiografi Sejarah Ekonomi 
Indonesia yang kini telah berkembang pesat baik dari aspek ketersediaan sumber-
sumber kuantitatif yang repesentatif dan terus dikembangkan hingga teori penjelasan 
yang selalu diperbaharui selaras dengan perkembangan pemikiran ekonomi,14 
tampaknya kajian Sejarah Industri memiliki peluang besar dalam menampung minat 
berbagai kalangan yang memiliki minat dan kepentingan. 

 

                                                 
13 Beberapa karya tentang Sejarah Industri dan Industrialisasi di Indonesia antara lain adalah Peter H.W. 

Sitsen. Industrial Development in Netherlands India. Batavia, 1941; H.J. van OOrschoot. De 
Ontwikkeling van de Nijverheid in Indonesia, The Hague: Bandung: van Hoeve, 1956, dan lainnya. 
Mengenai Sejarah Visioner simak: Djoko Suryo. Transformasi Masyarakat Indonesia dalam 
Historiografi Indonesia Modern. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Jurusan Sejarah 
FIBUGM, 2009 

14Perintisan Sejarah Ekonomi Indonesia setidaknya dapat dirujuk pada tahun 1988 ketika diselenggarakan 
Seminar yang menghasilkan terbitan Ann Booth dkk (peny.). Sejarah Ekonomi Indonesia, Jakarta: 
LP3ES, 1988 yang diikuti penerbitan kembali Sumber Kuantitatif yang telah dirintis oleh W.M.F 
Mansvelt dan P. Creutzberg dkk, oleh Peter Boomgaard dan timnya dalam seri  Changing Economy in 
Indonesia, yang menampilkan data berbagai sektor perekonomian, dari pertanian hingga upah. Di 
antaranya terdapat jilid mengenai industri manufaktur yang ditulis oleh W.AI.M. Segers. 
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G.  Penutup 

Menulis Sejarah Pemikiran membutuhkan studi, perenungan dan upaya yang 
menuntut kesabaran dan ketekunan, sehingga karya ringkas ini belum mampu menggali, 
mengangkat dan menggambarkan keseluruhan dan kedalaman pemikiran Dr. R. 
Hartarto Sastrosoenarto. Juga upaya ini tidak dapat mengimbangi dan menyaingi 
pemikiran tokoh Industri Indonesia ini yang telah tertuang dalam kedua karya 
utamanya(2006; 2012). Upaya ini merupakan langkah awal dalam menyibak Sejarah 
Industri dan Industrialisasi di Indonesia sebagai sekelumit sumbangsih untuk kazanah 
Historiografi Indonesia, terutama Sejarah Ekonominya. 

Walau jalan terjal menghadang, dorongan dan sambutan yang diperoleh dalam 
penulisan karya ini menjadi angin segar untuk tetap melangkah maju mengembangkan 
kajian tersebut. “Hartarto meyakini, apa yang tampaknya mustahil dalam kenyataan 
sesungguhnya sangatlah mungkin untuk diraih, untuk dicapai, dan diwujudkan” 
merupakan pernyataan (2012: 352) yang sangat berharga dalam menekuni Sejarah 
Industri Indonesia, dan untuk kemajuan bangsa pada umumnya. Ia juga dengan optimis 
menyampaikan (2006: 311):  

“Dengan modal keyakinan diri sebagai bangsa besar yang telah melalui banyak 
krisis besar dan menggapai banyak prestasi besar, dengan generasi penerus yang 
memiliki keyakinan diri dan kecerdasan yang tinggi, Indonesia pantas berharap 
menjadi bangsa yang maju bahkan dalam waktu tak lama setelah visi 2030 kita 
wujudkan. Indonesia harus membangun rasa optimis dengan bekerja keras 
menggapai visi bangsa 2030 dan juga membuang rasa pesimis jauh-jauh dari benak 
kita. Karena sesungguhnya apa yang kelihatannya tidak mungkin ternyata sungguh 
mungkin kita gapai.”    
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Gambar 5 

Menerima Bintang Mahaputra 
Gambar 6 

Bersama Isteri Tercinta, Wanita di 
belakang kesuksesannya 

Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 
 
 
 

Gambar 7 
Penghargaan dalam Berita 

Gambar 8 
Penghargaan Alumni New South Wales 

University, Australia 

  
Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 
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Gambar 9 
Bersama Bill Clinton & Al Gore, Presiden & 

Wakil Presiden Amerika Serikat 

Gambar 10 
Bersama Lee Hsien Long, Perdana Menteri 

Singapora dan nyonya, dan putera kedua dan 
nyonya 

  
Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 Sumber: Sukmawati & Tangkilisan 2012 
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