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PERKEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRIINDONESIA 1970-2010: 
SEBUAH TIN} AU AN MAKROEKONOMI 

Suyanto 
fakultas Bisni.~ clan Ekonomika lJni\·-_·t-~tta.~ Surahaya 

Ah~trad 

lnclustrial .-trmtural rll<\11g<.' j_, a m.qor f:lct(>r tu ,krermmc· ke)· Ol'Uor' in the cleveluj'ment ot an L'C\li1U1HY· In 

lnJom:~i:t, the structure of mdustry ha.' dHmged m tlw pa~t fuur clec,Jc!e.,, ,hiftmg !rom agricultural induMrk5 
'" m:mufacturing in.-lu~trie,. Tht'> papn JisL u~·''-'-' thL· structur.d change in tlw c'Cot\llmy, e~pn:tally thl· industry, 

,_,( lndom·si,1 fr<'fll 197(1 h> 2810.Tiw !Hc\in objectives o! the paper is to analy:e the maJor change'> in the 

otruLturc uf thL' indmtry, <IIlli to 1Jcn11fy tlw key 'l'CWr~ cuntributcd to the cconomy. The :maly,is j_, mainly 
b:1\ed on a descriptive .tnalysl',, whtch utilizL'' tlw annual inclu,trbl 't:tti:<tk uf !nclunest:t .mel rhe :mnu,d survey 

uf medium .md Lm;~' <.'nfrq•risl'·' uf !ndone'>i,m m.muf:tcturin)!. The re,ult-; ,huw th.tt the •ontribution of 

.!<.:ticu!tur:tl s<:crur ,leLn~a'>e'> in the pa.st four dr'Gtdrs. It~ ~·u~itiun ~~~ tht' tr>p LU1ltributur of GDP has been 
replaced by rn;tnuf.tcntrin:.:. Within thl' nl,l!lltf~ICfltrin)! Sl'Ctllr, suh-'>l'ctllf ,,f F<H>d, lkvera:.:e, and Tulla<.TO {!SIC 
31) ;, tlw tor contrihutur. Mdall'rodUlt> .1nd Ma,hinery (IS!C '\B) i., rhe Sl"cond to!' contributor un tlw \'alue· 

addn! oi m:tnttf.Kturi 11)! industry, tdltlwec! by (:fwmical ;1m! l'klnnan'ltti<.nl f'n>duct; (!SIC 15). 

PE:"--DAHULLJA:-1 
Strukrur ckont)mi ,Jan indu~tri di 

ltlLionesia mengalami pergl.'ser;m ~elam:~ 

40 tahun hdakangan ini. Sektor perranian 

yang dtduny<~ menjadi scktur penytunb~mg 

tcrhesar terhadap pro~.luk dnmesrik hruto 

(PDB), mcncap:u 28 pcrscn di rahun 

1974, s:~ar ini mcnduduki urutan kt:tiga 

(12,8PX) tahun 20!0), di bw:~h lndmtri 

Pcngobhan (21,75°/tJ) dan Perd:tgangan 

(! 7.34%) dabrn hal sumbangan nibi 

produk :~khir tcrhadap PDB 2010. Sckrur 

lnLlusrri Pengobhan yang pada 1974 

h;1nya mcnyumbang 8,97rX) tcrhadap toral 

PDB, kcmudian mcnin,gbt krmtrihusinya 

mcnjat!i 2 S, 7 6% pada 20 I 0 (BPS, 20 11). 

Bergescrnya ~trukrur ckonomi ini 

rncnunjukan pcruh:~han lapangan us;tha 

yang menjadi anlhbn lndonc~i:~. Sehclum 

1988, pcrtanian mcnjat!i sektor yang 

menunJang pcrtttntbultan ekont)mi 

7(' 

Indonesia. Sekror lndustri pengolahan 

kernudian menggantikan posisiny:~ 

menjadi ~ckror penggl.'r:~k pl.'rckonomiotn 

sejak 1988. Banyak ahli l'konumi 

bcrpend:tpat hahw<l sl.'ktor industry 

!Xngolahan ini akan ml'njadi " !lHltOr 

pntggcrak'' pcrtumhuhan ckonomi (Hill, 

1991; Pangcsru, 1999). Scktor ini tents 

l'crkemhang dengan pesat, lbbm hal nilai 

uurpur akhir, nilai tambab, maupun 

b1ntribu~inya terhadap pcrckonomian 

secrtr:l umum. Namun kcmudian, sckror 

ini ditcrpa turbulcnsi pada !997, kcrika 

pcrcbHHJmian 

kri~is. Sekrnr 

mengnlami 

indusrri pcngolahan ini 

kcmudian mcng:llami pcnurunan 'dahm 

knnrrihusinya tcrhadap PDR (Hill, 2000). 

!\Jamun demikian, sektor m1 masih 

mcrupakan scktor pcnyumhang terhesar 

dalam perekonomian I ndonc~ia sampcu 

pad a 2010. 
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D; dalam scktnr lndustri 

Pcngobh<m, sub-scktor yang memberikan 

surnbangan terbcsar adabh Makan<1tl, 

Mimunan, dan T crnbakau (industri 

dengan Kodc !SIC ., 1). Pada unuan 

kedu;:~, untuk sebelum 1994, diduduki 

nleh Kirnia, Pupuk, d;m Bar;mg dati Karct 

(lSIC )5). Kcmudi:m, suh-st>ktor Alat 

Angkuwn, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 

18) menjadi scktnr dcngan kuntribusi 

ketig;:~ tcrhcsar bagi industri manufaktur 

Indonesia, s<:Jmpai 1994. Setebh 1994, 

suh-scktor Alat Angkutan, Mesin, dan 

Peralatannya (!SIC 18) h'mudi<1n 

meningkat kc posisi kontributor kedua. 

Sementara Kimia, Pupuk, dan lbrang lbri 

Kart'!" (JSIC )5) tncnjadi penyumhang 

terbesar ketiga. Semcnt::lt<1, sub-sekror 

Makanan, Minuman, Jan Tembakau 

(ISlC ) I) tctap merupabn sub-sehor 

penyurnbang terbesar bagi pcrckonmnian. 

Peruhahan struktur ekonomi dan 

industri menjadi penting bagi pelaku 

bisnis dan pengus;:-~h:J untuk mencntukan 

langkah strategis, guna pengemhangan 

us<1hanya. Perub:Jhan struktur ckonomi 

JUga mernhcrikan .rzambaran kepada 

pemerintah untuk menfokuskan arab 

pcmbangunan ekonotni pada sektor yang 

mcnjadi kunci dan pcnyumhang t·erhes;:~r 

pcrtutnl)uhan ckonomi. Garnbaran 

peruhahan struktur ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi sejak 1970 sampai 

2010 dapat dijadikan sebagai salah ::.atu 

dJ.s:Jr berpijak pdaku hisnis untuk 

tncngcrnbangkan usahanya. Dernikianlal1 

pentingnya variahel-variabel ekom)mi 

rnakro Jalam membant11 keputusan mikro 

pcrusahaan. 

Dcngan dasar pcntingnya analisis 

perubahan struktural ekonomi dan 

71 

perturnhuhan ekonorni bagi 

pcrkcmhangan industri dan pengamllilan 

keputusan ::.trategi dan kebijakan pclaku 

bisnis ,hn pemcrintah, tulisan 1111 

bcrusaha mcngkaji scC:lf:.l historb 

peruh1lnn srruktur ckonomi hcrdasarkan 

lapangan usaha. Tujuan dari tulisan ini 

adalah untuk memperlihatbn sccara 

makro perkembang:Jn scktor usaha 

Indonesia scbagai salah satu da::.ar 

pcngambilan kcpurusan stratcgi pelaku 

bi::.ni::. dan pcmerintah. Tujuan lainnya 

adalah unruk mcngidcntifikasi lapangan 

u::.aha mana yang sudah ::.unset dan 

lapangan usaha mana yang saat ini sedang 

sunshine, 

terhadap 

dalam hal 

pcndapat~tn 

kont rihusi ny;1 

nasional. 

Dikarenakan sibt anali::.i::.nya yang hany<l 

Jeskriptif, penelitian ini ,l<Jpat dijadikan 

d;:~s;1f untuk penditian hnikutny<l y;:~ng 

lebih hersifat studi kuantitatif. Studi 

deskriprif ini menjadi komplcmen bagi 

studi-studi kuantit:Jtif binnya, untuk 

pengarnhilan keputu::.an pdaku bi.snis dan 

pemerintah. 

Sistcm<Hika ndisan ini ;:~dalah 

sebagai herikut. Pada hagian pertama 

;:~dabh pcndahuluan yang akan 

menceritakan pcntingnya studi 1111 dan 

kontribusinya tt~th<ldap litcr:Jtur lbn 

peng<lmhilan 

pcn1saha:1n 

keputusan 

d:1n pemerint<lh. 

straregis 

Bagi<m 

kcdua akan nwmperlihatkan gambaran 

urnurn perekonomian Indonesia sejak 

1970 samp;:~i 2010. Pada bagi<m kt·riga, 

perubahan struktur industri Indonesia 

:1kan mcnjadi sorntan. Bagian kcempar 

mernperlihatkan sub-sekt<lr dalam industri 

manufakrur y:1ng sed:1ng bcrkcmbang. 

Bagian terakhir adalah kesimpulan dan 

rekomendasi. 



Gamharan Umum J>erekonomian 

Indonesia 1970-2010 dan Kehijakan 

pcc1latan, lbn gar:tnsi rcpatriasi modal 

dan kumtungan (Pange~tu, 1996). Di sisi 

J>enll'rintah 

PL'H'kotHllllLtn ! ndune~i~l mengalami dilakubn oleh pt·nwrintah adalah 

perrumbuhan rata-rata 0 pcr~cn per t:thun 

scbnu Jwriud,, 1970-20 W. Sdama 

pcriu,Jc 1111. rertumbuhan yang "L1hiJ 

diikuti ukh herhagai t~mt:mg:m ekonnmi 

van<.; J,crbnla. T:thun I 97C1 sampai I 972, 

pctl)"'l'Lkrhana:tn ,~,-,rern liscnsi tmp(Jr, 

penvcdnhanaan proscdur cbpor dan 

tmp()r, d:m ~kema baru untuk huntts 

ebpur (Bird, \999). Lntuk sekrnr 

perhankan, pcmerint:th melakukan 

rdt:thilita~i l'ank-hmk p,;mennt:th d:1n 

mengijinkan hmk untuk nwndaparkan 

bunga nil pmttif dari depusiru. Kehijabn 

~li ~tst nilai rubr ,!ibkubn ,kn;;an 

pcncrap:m sistl"lll nibi tuk:H tung.g:1l, dan 

sd,elumnya sistem nibi tukar g;1mla (Bid, 

199Sl; P:mgl·stu 1996). 

pcre konomia n 

rant~tng:tn pcmhenah~1n aturan inncsta~i, 

perd;Jgang~tn, perb:tnkan, dan mlai tuLn. 

Bchcrap~l kehij:1bn in\Tst~l~i van\~ 

,!iperbaiki, antara lam: inscntif untuk 

inv,·sror asmg hcrupa tax holiday, lax 

ncmf!lion unruk impor nwstn dan 

l'erinJf 

]';)(("L] ';){ .' 

(Peri, Jell' 

j'l'll)"<'h.lt.lll 

rn,,b ltH nni.In) 

l ')? ).] cJS2 

(1\·rnJck 0:! 

IJ,,um) 

19Ml-19M6 

Talwl 1: l'ertumhuhan l~konomi Jan Kehijakan l'cmtrinrah 1970-201(1 

Kebijakan Pemerintah 

• 1\·mlvnah<tn atur.m inn',\,1,1, nwn,-.Ikup r:tx h"lkl<~\. 1:1x l"XL'lll)'llon 

untuk irnpor lll'''lll dan ]'L"r:tl.tt.lll, ~.tr:tn'it rl'[''ltri'l mucLtl ,1.111 

k.cuntun~:ul. 

• Kd>ij<1k.111 ]"l'fcbgan~:Jn: ['<'IIYl'Llnhan<l:ln <i-;rvm ],,,.ll,i llllpl'f, 

''''11\'t"Jcrh:ul<l>lll r•n>.-cdur ,·k'l'llf-lll\[1(lf. skcm.l hmJ honu,. 

• K,·ht.i:tLm p,·rhtnk.itl: rdnl•ilit:L-i l•ank-htnk pctllfnnLlh, nwn:,IJlnLm 

hun~<l nill'"'ltil cl.ni ,Jq'l'"iittl. 

• K,+ij.Jk:m mLu ruk:1r: )'''ll).'i.!llll:t:m mbi rnkar nmggc1l 

• lnt,·n·cno.:i pc·nwnnt.1h J.1bm [Wrc·kuncJI111<~11. herup:l peningkat:m 

pn:m B\ M\1 ,l.u1 )Wll<.;llr:uJ~.ln [''"r:tn lll\"'''Ll'l .hlll,\!. 

• l',·tl).:ct,\1:111 :111~•~·ar:1n J>,·mcrinLlh tnchlui pcn."urangan ,,uhsnli mig:1' 

,l.m l.l\ M:--..J. 

• Ca]lj'l'g:twell nq;nJ tlci.lk ,lm:11k.1n. 

• lnvc~t:l'l ,]j ,,,kror iihlu,tn l·cnt cil,ltllr ulan:,. 

• l!c\":du<~,i nil,ti tubr· r1•J•iah tl·thad:tj' J,,Jar. 

• Kchi:Jk.1n ,,kt,>r L·u:Jng:lll: clllc-p:l'ibnny,l 

mcn1n~k:1rk:tn pnatl l~.\11k ,v,;a.-r:t. 

• Kcblj.lkdn)'l'fLLl,C'c\11).!<111: :1111ran t.l1,11lia,,d itllPl'r, Ilun-r:ni!fl•.Jrrwr-; 

• Kel,ijako~n "·ktllr inclll'itrt: prn.~r:tm )'rumn-;i pcn,lav.!C:Uil:l:lll prcduk 

cl.d,tm nc~vn. 
-------

Pntun1huhan 

Ekunomi 

Hata·rata 

"'lli 
I ill 
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19K7-1996 

(PnioJ,. 

libenlli,a>i 

pcrJagangan) 

• 1\'ncrapan libcralba~i pcnh1gangan ~clara mcnyclunJh. 7'}{, 

• Fasditas duty drawback, pcnurun<\11 tariff. 

• Alob~i kuuta tcbril y:mg lehih trnn>p:mm. 

• Pcnghapusan rnonopoli impur kapas. 

• Pcnghapusan h:1langan llll!Hilrif di ~cktor l'kktronik. 

• Penurunan RERP dari 27'}i, menj:tdi 11 'l-b. 

1997-1999 • Likuidasi 16 bank. -13%pilda 

• Bailout J:ma na,abah. 1997 (Pcriodc kri,i-, 

ekonomi) • Pcngadopsian nilai rukar mcng,unbang bcb,Js. 

2000-2010 • l'aker makn,ckonomi, rncnLakup stabilita' makroekonomi, reiorma'ii 5% 

(1\•rit"l'· kcu,1ngan, dan rch,rnwsi aturan inwstasi. 

• 1\"t--{_risb program. pntutnl,uhan 

kembali) • Penim:kar,m kualiras layana11 paj:1k dan cubi. 

• Harmonisasi kchjakan pus:n dan dal'rah. 

• Pcrbaibn iklim invc,ta,i. 

Sumbn: flir,! (!999), fl,l'>ri (2004). Cuk ,Lm Slad~ (l99il), Djiwanclunu (2C00), f'eridhan<l.<~tyaw:m ,Jan Pange>tU. (2C04). 

(lul'ltum (199~). ]Jill (1999; 20\"\l), Pangc·stn {1996), l'r<Jwiro {199M), Su'''a'rro {2C-07), )ll\'>a,tm ;md fh>rt (1991'), Till'\' 

(1991). 

Tantangan yang herbeda dihadapi 

oleh Indonesia pada 1971 sampai 1982. 

Periode 1111 disebut oleh para ahli 

ckonomi sebagai periode Oil Boommg, 

yang ditandai dengan mdonjaknya harga 

minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi 

pada periode 

dibandingkan pad<~ 

m1 lehih tinggi 

pcriodc sehelumnya, 

yaitu sebcsar rata-rata 7 perscn per tahun. 

Pcrtumlmhan ini digerakan olch kenaibn 

harga minya dunia dan ekspansinya sektor 

manufaktllr, schanyak 14 pcrsen per 

talmn. Pada pcriode m1, pcmerintah 

mclakukan inrcrvensi yang hesar daLtm 

perckonomian, dengan tujuan 

mcningbrkan konrrol pemcrinrah 

tcrhadap perekonomian. Inrcrvcnsi ketat 

ini disebahkan sehagian besar oleh 

senrimen polirik pemerintah terhadap 

invesrasi asing. Melonjaknya invesrasi 

asing dalam jumlah yang bcsar pada 

pcriode sebdumny<~, mcndomng 

pemerintah untuk menekan peran 

investor asing dal<~m pcrckonomi<~n. 

"Pcnjajahan ekonomi" dij::~.dikan sebagai 

11 

dasar pencntuan kebijakan invcstasi y<~ng 

ketat (Thee, 1991). Selain iru, tingginya 

pendapatan dari minyak mcmbuat 

pcmerintah tidak memfokusbn diri pada 

sektor non-migas (Hill, 2000). Kebijnkan 

intcrvensi dilakukan pemerinrah tetutama 

dalam penyediaan suhsidi yang hesar hagi 

HLJM\1 (Rad(ln LJsaha Milik Negara) 

(Rird, 1999; Pangesru, 1996). 

Di mhun 1981 sampai 1986, 

InJonesia mcnghadapi tantangan baru 

herupa pcnurun<~n harga minyak Llunia. 

Hal ini menyeh<~bbn pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mclamhat mcnjadi 

barrya ratil-rata 5. ') perscn per rabun. 

Pemerintah mulai mclakukan pengetrttan 

anggaran bclanja, dengan mdakukan 

beberapa kcbijabn. Pengurangan subsidi 

untuk migas dan BLM1\' mulai dijabnkan 

(Pangestu, 1999). Gaji pegaw::n ncgcri 

tidak dinnikan dan invesrnsi di sekror 

industri berat diatllt ulang. Semenr<Jt3 di 

sektur moncter, pcmerintah mendevaluasi 

nilai tukar rupiah terhadap dolar, sebcsar 

50% (Pangcstu dan Roediono, 1986). 
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Sl·ktnr keuangan diatur dengan ketat, 

credit ceiling muhi dikp;:~s, dan h;1nk 

swasta ditingkatkan pcrannya scl,agai 

financial intermediary (Gocltotn, 199)). 

Scmentara itu, kehijakan Lli bidan,g 

perdagangan st•rnakin kctat, dengan 

dipt>rken;llkanny<l aturan tata niaga impur 

dan l'etba,gai \'an<L~i notH<niff h;nriers. 

Atttr<lll di sektnr industri juga semakin 

kct<ll, mdalui program Promosi 

Pcnday<l)!tlna:ln Pn1duk Dabm Ncgeri 

(Hied, 1999). 

T;1hun 1987 sampa1 1996 

mcrupakan periodc fcnolllcnal, dcngan 

adanya )\l'lH:rap;m liberalisasi perdagangan 

secara penuh. Bany:tk kehijabn 

perdag<lng<Hl inrernasinnal pentin,t; yang 

diarnhil, diantaranya: fasilitas duty 

drawbac/,, pl'lltuun;ln tarif, dan sistcm 

alukasi kuuta tckstil yang lehih nampar;m, 

dan pcnggantian h;tlang;Hl nllfl-(;ltif 

nwnjadi pajak ekspnr (Pangestu, 1996). 

fasilitas dttty drawback mo:ngltf<Hlgt 

kont;:1k antara petugas pal,ean dan calnn 

chportir at:111 imponer, so:l1ingga 

men.t::ur;mgi penyabhgunaan kekuasaan 

dan kolusi anClt pcrugas d~m l'kspurtir 

tll<lllpun imponer. Kehijabn ini dianggap 

nleh para ahli ckononn schagai langkah 

;n.v;J] untuk m,·mpermulus libcralis;Jsi 

perdagangan. Beherapa pakct kcbijakan 

lihcniTsdsi pL•nbg~lng<lll dij<lbnbn nleh 

pemerintah, yaitu pakct Januari 1987, 

November 19BB, dan Mei 1990. i>aker 

Januari 

alob~i 

19R7 mencakup pen,gaturan 

kuot;l sekrnr industri dan 

transparansi sistcm tender. 

NllVctnber 19H8 diarahkan 

Pakct 

pad a 

penghapusan Jlll)110pllli 

sed;mgbn paker Mei 

impur kapas, 

1990 mengarah 

pada penghapusan halangan non-tarit L1i 
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sektnr elektrnnik (Prawiro. 1998). 

Sejumlah kchijabn pcrdagangan 

mengikuri pakcr-pakN rdonnasi ini anrara 

lain dihcrlakukan pada Juni 1991, Juli 

1992, Okroher 1991, juni 1994, Mei 

199S, dan jtl!H 1996. Kesemtw kehij:1kan 

yang hL·runrun 1111 dtsokong nleh 

kchtjakan penuntnan Tingkat Protcksi 

l::fekrif Rill (Real EI!ediw f~atcs of Protectwn 

- RERP). Menurut Fane dan Cordon 

( 1996), RERP nwnurun raj am dari 27% 
pad a 1987 menjadi II (X> p:1da 199'5. Di 

sekrnr manufakrur, pcnurunan RERP 

hahkan lebih tajam, dari )9°AJ Lli tahun 

19B7 menj;ldi hanya J6LX) pada 1995. 

Sektor pertanian 

penun1nan dalan1 

menjadi 4%. 

Jllg;:l mengalami 

RERP, d~1ri 9(70 

Tahun 1997 mcnandai beruhahnya 

trend pcrtumbuhan ekonom1, dari pnsitif 

lllcnjaLii negatif. Krisis ekonomi 

menyehahbn pntmnbuhan -1 YX1 di 

rahun 1998. Krisis ckonmni 

menyehabbn terdcprcsiasinya 

khih dari ROCJ-{1 dabm kurun 

rupiah 

waktu 

kurang Lbti 12 btJlan antara 1997 ~a111pai 

1998 (Djiwandono, 2000; Feridhanu

sety;lw~m dan Pangcsru, 2004). lnflasi 

tinggi schcsar 77,6% p<Hb pcriode yang 

s~mn (Suesasl ro dan Basri, 199H; Hill, 

1999). 16 hank yang tidak sehat 

dilikuidasi, y~1llg menyehabbn tvrjadinya 

rc:1ksi negatit dari masyarakat, dalam 

bentttk pcnarikan dana b~·sar-hcsaran 

(Cule dan Slade, 1998; Djiw:lllJnnn, 

2000). Pacla masa ini, kehij<lkan rnonerer 

dan kebijakan fiskal ditokuskan pada 

penydntan pcrckonomian. Di hidan.g 

nwnctn, hank sentral nwlakukm bailout 

terh;Jdap dana nasabah di bank-hank y;mg 

dilikuiLhsi dan hank-bank pcnwrintah. 
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Sdain itu, hmk sentral juga berusaha 

melakukan intervensi terhadap nilai tukar 

rupiah, yang berakhir dengan diadopsinya 

sistem nila1 tubr mengambang hebas (free 

flouring exchange rate). Di bidang fiska!, 

peme.rintah rnebkukan kehijabn yang 

hcrhuhungan dengan penycdiaan 

bpangan kerja, exit strute.t,'Y, Jan kehijakan 

investasi untuk mencegah capital flight. 

Sej;:~k rabun 2000, perturnhuhan 

t'konomi Indonesia kemhali pn::.irif lagi. 

Rata-rara pertumhuhan ekonomi sehesar 

S"% selatna 2000-2010. Pada pt~riode ini, 

pertumhuhan ekonorni digerakan oleh 

sejumlah pakd 

dikenal dengan 

tnakn)ekonomi 

m:1kroekonomi, yang 

White Paper. Paket 

m1 herisikan :1genda 

st~1hilitas maknJckcmon1i, reform::~si 

kcuangan, dan reformasi aturan investasi 

(Soesastro, 2007). Beberapa ahli ekonomi 

menganggap agenda makrneknnnmi ini 

mcrupakan bagian dari pll::.t-program 

monitoring yang dicetuskan olah IMF 

(Basri, 2004). Pemerintah membuka 

sekrnr infrastrukrur hagi penanaman 

modal asing melalui lnstTuksi Presiden 

No. 1/2006. Pcnin).!katan pdayanan pajak 

dan "cukai, harmonisasi peraturan pusat 

dan daerah, dan perhaikan iklim investasi, 

mcrupakan bagi:m Jari instruksi prcsiden 

ini. 

Perturnhuhan eknnomi Indonesia 

sdama 50 tahun terakhir dapa1 dilihat 

pada Clam bar l. T crlihat bahwa :-.darna 

perinde sehelum krisis ekonomi 1997, 

tingkat pe-rtumbuhan ekunond bcrkisar 

pada 7%. Pada saa1 krisis terjadi 

pcrturnbuhan ekonotni yang rwgatif, dan 

sejak 2000 sampai 2010, perrumbuhan 

ekonomi nwnjadi berkisar rata-rata 5%. 

Gam bar 1: Pcrtumhuhan Ekonomi lndone~ia ('X,PDB harga komtan 2000) 
~-"" 

I :::: . 
• 
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·10.00 

·15.00 

Surnlwro World Jhnk. Wmkl D<:velopnwnt lndiL"Jfl>r (W[ll), 1011. 

Jika dilih:Jt dari keseluruhan nilai 

PDB J~'ngan harga konstan 2000, 

pendapettan Indonesia 

mengalami penurunan hanya pada saat 
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krisis 1997. Pada saar sebdum krisis, 

pcndapatan nasional nwngalami 

peningkaran yang stabil dan signifikan. 

Tcrlihat dari trend naik Jari kurva PDB 
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dari Rp 272 trilyun pada 1970 menjaLli 

Rp 1. 51 3 trilyun pad a 1996. Pada 1997, 

PDB rii\ Indonesia mcnurun menjadi 

Rp l. 314 trilyun. N:1.mun demiki:J.n, 

pcnurunan ini hanya bcrsifat semenwra, 

yang diikuti dengan peningbtan pada 

rabun herikutnya. Pada 2003, PDR rii\ 

Indon'-'Sia telah mencapai postst yang 

lchih tinggi daripada :-.dwlum kri:-.is, yairu 

sehesar Rp l. 580 trilyun. Tahun 2010, 

PDB memapai Rp 2.3 l I trilyun, posJst 

tertinggi saat ini. 

Gam bar 2, PDB Indonesia 1470·2010 dengan llarJ.:a Konstan 2000 (trilyun rupiah) 
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Suml•c·r: Ill'S, Statl,tilllld<lllc"'i.l, lwrh1gai tc·rl•it:lll. 

Perubahan Struktur lndustri Indonesia 

1970-2010 

Struktur lapangan 

industri Indonesia mcng:dami pergeser;ln 

sebma 40 rabun terakhir ini. (Jamhar ) 

mempcrlibatbn komposisi sektoral 8 

bp:lllgan usaha menurut kriteria BPS, 

untuk r;l\nm 197 5, 1990, 2000, lLlll 

2010. 1 Ci<Hnhar mt memperhhatkan 

~ektor Pertani;ln dan sektor Pert:Jmbang<m 

merupakan dua sektor PL'nyumhang 

terbesar pcndapat;m nasilm:Jl lndlmesia 

paLb 1975 (sisi kiri atas Ciambar 3). 

Pertani;m bcrkontrihusi schesar 26, 74(Xl 

terhadap PDB, scdangkan Pertambangan 

herkontribusi sebesar 25,72%. Sckror 

M<mttfaktur dan sckt()f Jasa rnasd1 
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~ ~ ~ ~ ~ N N N N N N 

merupakan sektor yang hcrkuntrihusi 

relatif kecil, yaitu I 0,4 l% dan I 0,0/i%. 

Dengan ;tdany:t liher;llis:Jsi 

perdagang<ln dan dilakukanny;l kehijakan 

sektor indusrri yang dimulai pada 1987, 

srruktur bpangan usaha ini mengalami 

peruhahan. Manufaktur rampi\ sebag<~i 

scktur dengan kontrihttsi rerhesar 

terhaLlap PDH, sehesar 21,55% (sisi bnan 

;1tas CJamhar 3). Sektor Pcrdagangan 

mcnjadi sckrnr yang berkontrihusi keclm 

rerhesar, yaitu 16,71°Al. Sen1entara sektllT 

Pcrramhangan menurun drastis' d:~brn 

sumbangannya tcrh;tLlap PDH, nKnjaLli 

hanya sebcs;1r l2,94(Xl (kurang dari 

separuh kontribusiny:1 pad<t 1971). Di bin 

pihak, juga rnengalami 

penurttnan, rncskipun rid;lk .~e-drasris 

Pertamhang,ln, dalam kontrihusinya 
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terhadap POB, sebesar 18,50%. Tahun 

1987 ini, menjadi momen penting 

terjadinya pergescran dari perekonomian 

agriculture menjadi perekonomian 

manufaktur. Tahun inilah yang menandai 

dimulainya industrialisasi di Indonesia. 

Oi mhun 2000, setelah krisis 

ckonomi, kontribusi sektor Manufaktur 

semakin rncningkat, mcnjadi 27,75% (sisi 

kanan bawah Gambar )). Terdapat 

indikasi bahwa sckror Jasa mengalami 

peningkatan dalam kontribusinya 

terhadap pcrckonomian Indonesia, dari 

8,97% pada 1975 mcnjadi 9,34% pada 

2000. Sektor Pertanian dan sektor 

Pertamhangan tents mengalami 

penurunan, secara berurutan menjadi 

berkontribusi 15,60% dan 12,07% 

terhadap PDB riil. 

Data terbaru tahun 2010 

mem peri i hatka n bahwa sektor Jasa 

semakin mengalami peningkaran dalam 

kontribusi tcrhadap POB, mcnjadi sebesar 

9,42% (sisi kanan bawah Gambar 3). 

Sekror Perdagangan juga semakin 

meningkat porsinya dalam POB, yairu 

sebesar 17,34%. Semen tara, sektor 

perdagangan semaki n mcnciut, menjadi 

hanya berkomribusi 7 ,80%. Begitu pula 

halnya sekror Pcrtnnian, yang 

konrribusinya menjadi hanya 12,81%. 

Sedangkan, sektor Manufakrur retap 

mcnjadi kontributor utama dalam 

perekonomian Indonesia 2010, yaitu 

sebesar 25,76%. 

Gambar 3: KomJXll>U.i Scktorall..apan~;:an Usaha lndonc.-.ia 1975·2010 

T:dwn 1975 

• p,.,,..,,t:.onc••d•n 
lo'r-rtr.IJII.ul 

• llangumn 

• Perd~J'J!ln ~ctcl dJn 
IN(M,ln 

• PMOtmt-..v¥:.ln tho 
Pma;afu,~ 

• f<...:lo~t•T.•" h<.:t<1 d.m 
~(•.kt 

Sumbcr: BPS, Statbtik Indonesia, bcrhagai rcrbitan. 
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Ketcrang;m: Dikaren~\kan tcrbitan jurnal tidak herwarna, untuk mcmudahkan pcmbaca, pcnulis mcnbcribn tanua I untuk 
scktor Pcrtanian. Scktor sclanjutnya mcngikuti arah jarum jam aualah Pertambang<m dan Pcnggalmn: M:1nufakrur; Listrik, 
Gr~~. dnn Air Bcrsih; Bangum\n; Pcrdagnngan, Ilorel, dan Restoran; Pcngangkutan; Kcuangan; Jasa-jnsa. 
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Unruk melihat khih jela~ PL'ruhahan 

.~trukrur indusrri dari Pcrt:mian mcnjadi 

Manufakrur, Gamhar 4 mcnunjukan data 

time-series untuk sektor Pertaninn, 

Manufaktur, dan Ja~a. Tujuan Lhri gamhar 

m1 adalah untuk nH·mpcrlihatkan 

pcralihan dari perekonumian yang 

herbasi~ pcrr:mian tlll'lljadi pcrtanian yang 

bcrha~i~ manufakrur. 

Scpcrri yang terlihat pada CJamhar 4, 

kontrihusi sektur Pertanian Jalam PDR 

melebihi sektur manufaktur sehelum 

1987. Dcngan adany<l liberali.sasi 

perdagangan dan kcbijakan di bidang 

manufaktur, yang dipcrkcnalkan mulai 

1984 dan secara luas dilaksanakan pada 

1987, tcrlihrtt hahwa sektm Manufakrur 

scktor yang 

mcmhcrikan sumhangan tcrhL·sar bagi 

perekon( l!ll ian ln~.loncsia. Scktm 

Manufaktur yang pada awalnya memiliki 

kontrihusi lcbih kccil Lbripada scktor jasa 

di tahun !970 (9,06% untuk Manufaktur 

dan 9,10% unruk Jasa), kemudian muLti 

memperlihatkan kekuatannya mdalui 

pcningkatan kontribusi yang ~angat 

signifikan s:Hnpai tahun 2010. Meskipun 

tt'rjadi penurunan dalam pcrscnmse 

kontrihusinya, sekror Manufaktur tL'tap 

nwrupakan so.:kwr yang memhcrikan 

sumhangan fl'thcsar bagi perckunlnnian 

lndurwsia sarnpai (kwasa ini. 

Salah satu kejadian penting yang 

dapat dicatat dari Ciamhar 4 adalah scktor 

Manufakrur mulai mclampaui ~cktor 

Pcrranian dalam kontrihu.~inya terhadap 

PDR riil, tcrjadi pada 1987. Tahun ini 

pula lah yang mo.:nandai dimulainya 

liberalisa~i perdagangan dan indu~tri 

manufaktur. 

Gamh;1r 4: Konrrihusi Scktor Pcrt;l!lian, Manufaktur, dan Jasa terhadap PDB lndonc~ia ("o) 
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Pcrubahan Struktur Lapangan Usaha 

Jalam lndustri Manufaktur, 1970-2010 

Kagi<m sehelumnya memperlihatkan 

hahwa scktor Manufakrur mcmbcribn 
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.. ,,/-~-- .. _ 

kontrihusi terhes:u bagi pcrekonnmian 

Indonesia sejak 1987. Sekror ini rncnjadi 

"mesin pcnggerak" pcrckonomi;m, yang 

tcrus menjadi andalan s<tmpai ~:1at ini. 
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Untuk mengetahui lebih men-detail 

rcntang sub-sekror apa saja dalam sekror 

Manufaktur, yang merupakan kontributor 

rerbesar sektor ini, bagian ini akan 

mengulas struktur lapangan usaha sampai 

pa~a !SIC 2 digit. Analisis sampai suh

sektor yang lebih detail, hahkan sampai 

!SIC 5 digit, bisa dilakukan dengan 

tersedianya data dari BPS melalui Survey 

Industri Besar dan Menengah, y<mg 

dilakukan seriap rahun oleh BPS sejak 

197 5. Namun demikian, untuk sampai 

pada !SIC 5 digit, dipcrlukan kcrras kerja 

yang mcndetail dan mencakup sampai 

lebih dari 100 sub-scktor industri 

manufakrur, maka tulisan ini hanya 

dihatasi sampai !SIC 2 digit dengan 

perrimbangan halaman. Alasan yang lebih 

mendasar adalah penggunaan !SIC yang 

lebih kompleks (sampai 5 digit) kurang 

memperlihatkan srruktur industri secara 

keseluruhan. Analisis dengan !SIC 2 digit 

lehih memiliki kckuatan dalam melihat 

pola mendasar dalam srruktur lapangan 

usaha. Analisis sampai pada !SIC 4 digit, 

dilakukan oleh penulis dalam tulisan di 

Developing Studies dengan fokus pada 

produktivitas industri dan penanaman 

mod<J! asing (Suyanro dan Salim, 2010). 

Pembaca yang tertarik untuk mengerahui 

<Jnalisis yang lehih tcrinci ini, dianjurkan 

membaca tulisan tersehut. Selain itu, 

analisis pada level !SIC 3 digit, dilakukan 

olch penulis dalam jmnal World 

Development (Suyanto et al., 2009). 

Tabel 2 memperlihatkan persenr<Jse 

konrrihusi masing-masing sub-sektor 

dalam industri manufaktur. Sub-sekror 

Makanan, Minuman, dan Tembakau 

(JSIC 31) merupakan sub-sektor y<Jng 

memberikan kontribusi terbesar dalam 
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industri Manufaktur, selama 40 t<Jhun 

belakangan ini. Meskipun perannya 

menurun pada tahun I990-an, suh-sektnr 

mt retap menjadi suh-sektor yang 

menopang sektor Manufaktur. Sub-sektor 

ini mencakup perusahaan-perusahaan 

yang padar karya, sehingga menyerap 

tenaga kerja yang relatif be:;ar (Suyanto, 

20 10). Sumbangan sektor Makanan, 

Minuman, dan Tembakau mcncapat 

46,7% pada 1975. Sumhangan sektor ini 

terhadap sektor Manufaktur mcnurun 

menjadi 29,1% pada 2010. Meskipun 

kontribusinya menurun sclama 40 tahun 

belakangan ini, :;umbangan sub-sektor ini 

tcrhadap nilai tamhah scktor manufaktur 

tetap signifikan, menjadi nomor dua 

tcrbesar sctclah suh-sektor Alat Angkut, 

Mesin, dan Peralatannya (!SIC 38). 

Sub-sektor Kimi<J, Pupuk, d<Jn 

Barang dati Karet (!SIC 35) merupakan 

inJustri yang berkontribusi kcdua terbesar 

terhadap nilai rambah sektor Manufaktur 

di tahun 1975. Kontribusi suh-sektor ini 

menurun dari waktu ke waktu, dan turun 

ke posisi ketiga penyumbang terbesar di 

sektor Manufaktur di tahun 1994 sampai 

2010. Penurunan konrrihusi suh-sektor ini 

cukup signifikan, dari 20% di rabun 1975 

menjadi U,2(X, di tahun 2010. 

Oi lain pihak, sub-scktnr Alar 

Angkut, Mesin, dan Peral<Jtannya (ISIC 

38) merupakan suh-sektor yang memiliki 

trend meningkat d<Ji<Jm kontrihusinya 

terhadap nilai tam bah sektor Manufaktur. 

Di t<Jhun 1975, suh-sektor !111 

memberikan kontribusi ketiga tcrbesar 

(1 2, I 0%). T erjadi peningkatan proporsi 

yang signifikan di suh-sektor ini, schingga 

industri 1m mencap<11 urutan kedu<J 

terbesar kontribusinya terhadap PDB di 
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tahun 2010 04,5%). Suh-sektor \Ill 

merupabn industri yang sun-shine di 

sektor Manuf:<ktur. Berhed:< dcngan suh

st:ktm Kimia, Pupuk, dan Barang dari 

Karet (!SIC 15) yang sudah mulai suMfL 

Hal menda~ar binny<J. yang 

dimmpilkan okh Tahel 2 adalah kecilnya 

~umbang<m sub-sekrur Logam Das<H Bc~i 

d<tn Baja (IS!C 17) tl·rhadap ndai r:unbh 

scktm Manufaktur. Selama 40 t:1hun 

helabngan ini, suh-sl·ktor ini mcrupakan 

konrrihuror yang kecil. Di tahun 1975, 

ini hnnyn mcmbcrikan 

suml1:1ng:1n 

mcningbr 

bmrrihusi 

0,7(Xl. Kontrihu:.inya mulai 

di rahun 1980-an. Namun, 

1111 kcmbali 

menurun ,Jj tahun 1990-an dan sampai 

snat ini. Sub-scktor ini mcnyuml'ang I, )t;{, 

nilai tam bah Manufi1krur. 

Suh-sektor T eksril, Harang Kulir, tlan 

Alas Kaki (IS!C: 12) nwmheribn 

knnrrihusi y;mg 

nilai tambah 

terus meningbt rerh:1d:1p 

Manufaktur, scbelum 

rerjaLlinya krisis ekonomi 1997. l!al ini 

rerlihat Llari besarny:~ pcrsentase nilai 

tambah ~uh-sektur m1 terhaJap scktur 

Manubktur. Sumhangan suh-sektur 1111 

rcrhadap nilai raml1ah sektor Manufaktur 

adalah sehcsar 10,8(;{, paL!a 1975. 

Pcrsentase kontribusinya mcningbt 

sampai 21,9% pad<1 !994. Krbb ekonomi 

menurunkan propor~i sumhangan suh

sekror rcrbit, dan di rnhun 2010, suh

sckror ini hany'a llll'lllherikan konrribtbl 

9,5(}'0 terhaLlap nibi r:imbah total ~l'ktm 

Manufakrur. Hl'rkttrangnya kt1ntrihusi 

nilai rambah 

disebabkan 

pad a 

oleh 

pcn1sahaan-perusahaan 

.;;ub-sektor mt 

herktltangnya 

paden karya, 

dikarl·nakan tingginya biaya pckcrja untuk 

per unit produk (Hill, 2000; Pangcstu, 

1997). Suh·scktor yang mulanya 

diram<J.lkan abn mt:njadi sangar hcs<lf ini 

(lihat llill, 199 t), tcrnyara tidak dap<H 

hcrtahan rerhac!ap kompetisi yang kemt 

Jari C:ina dan Vietnam. 

Tahd 2: i'crscnt<I~C Kontrihu~i Suh·Scktor dalam Industri Manufaklllr 
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S!MPULAN DAN REKOMENDAS! 
Tulisan mi telah mengkaji 

pergeseran struktur ekonomi dan industri 

Indonesia selama 40 tahun terakhir ini. 

T ujuan dari kajian ini adalah untuk 

memperlihatkan secara makro 

perkembangan sekror usaha Indonesia, 

sehagai salah satu 

keputusan strategi 

dasar pengambilan 

pelaku hisnis dan 

pemerinrah. Tujuan lainnya adalah untuk 

mengidentifikasi lapangan usaha mana 

yang sudah sunset Jan lapangan usaha 

mana yang saar ini sedang sunshine, dalam 

hal kontribusinya terhadap pendapatan 

nasional. Dengan demikian, pelaku bisnis 

dapat mengidentifikasi suh-sektor industri 

mana yang akan menjadi prioritas 

pengemhangan usahanya. 

Sektor Perranian merupakan scktor 

yang memberikan kontribusi terbesar 

terhadap perekonomian Indonesia 

sehelum liberalisasi pcrdagangan dan 

industri pad a 1987. Sektor ini merupakan 

sekror yang menjadi landasan dan tulang 

Indonesia punggung perekonomian 

sehelum pemcrintah, melalui 

kehijakannya, menggeser fokus 

pengemhangan industri pada sektnr 

Manufaktur. Namun demiki:m, sektor ini 

scmakin mcnurun konrribusinya tcrhadap 

PDB riil Indonesia 20 tahun helakangan 

111!. 

Sdain sekror Pertanian, sektor 

Pertambangan juga merupakan sekror 

yang memherikan sumhangan hesar bagi 

PDB Indonesia di tahun 1975. Hany::~ 

saja, sumbangan sektor ini mengalami 

penurunan besar di rahun 1990. Pada 

2010, sektor '"' memberikan 

k. mtribusi kurang dari 8 per sen. 
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Di lain pihak, scktor manufaktur 

merupakan 

hcrkembang 

terhadap PDB 

sektor 

dalam 

yang sangat 

kontribusinya 

Indonesia. Di tahun 1970-

an, sektor 1n1 

sumbangan kurang 

dengan adanya 

manufaktur, yang 

penguatan sektor 

hanya memberikan 

dari 10%. Namun, 

kebijakan hidang 

ditujukan untuk 

mL menghadapi 

liberalisasi perdagangan, kontribusi sektor 

ini semakin hesar. Sejak 1988, sektor 

manufaktur memherikan sumbangan di 

atas 20%, dan mencapai 28,.16% di tahun 

1996. Adanya krisis ekonomi 

menyebahkan penurunan kontribu~:.i 

sektor Manufaktur terhadap PDB 

Indonesia. Namun dcmikian, sektor ini 

tetap menjadi kontributor tertinggi 

tcrhadap PDB riil, sampai tahun 2010. 

Sektor jasa memberikan sumbangan 

yang semakin tinggi setelah krisis ckonomi 

1997. Sektor ini mulai menjadi sektor 

yang penting hagi perekonomian 

Indonesia dewasa ini. Meskipun 

kontribusinya secara persentase semakin 

meningkat, sektor m1 bdum masuk 

sebagai riga penyumbang- tcrhcsar 

pcrekonomian Indonesia. 

Meneliti lebih rinci dalam scktor 

Manufaktur, industri Makanan, 

Minuman, dan T emhakau (I SIC 1 \) 
merupakan suh-sekror yang memberikan 

sumbangan terbcsar hagi nilai tambah 

Manufakrur dari 1975 sampa1 1991. 

Walaupun kontrihusinya semakin 

menurut, suh-sekror ini tetap menjadi 

salah satu suh-sekror kunci dalam scktor 

Manufaktur. 

Di lain pihak, sub-sektor Kimia, 

Pupuk, dan Barang dari Karet (LSIC 1S) 

merupakan indusrri dengan sumbangan 
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keJua terbcsar hagi sektor Manufaktur 

dari 197S sampai 1991. Setdah itu, suJ,._ 

scktor ini rnenduduki urutan keriga 

kontributm terbesar di Manufaktur. 

Dilihar Lbri pulanya, sul,..sektur mt 

mengalami penurunan Lialam pcrsenrasc 

kontribusi, tt'rlihat dari semakin kecilnya 

proporsi industri ini ~.blam nibi tamhah 

c.ektm Manuf:-tkrur, dari 20(X1 paLla l97S 

menjadi I 1,2r1b p;1da 2010. 

Industri ALH Angkut, Mesin, dan 

Pl.·rabtanny;1 ([SIC 1R) menjaLii suh-sekror 

yrmg sernakin meningkat dabm 

sumbangannya tl.'rhaLiap nibi tarnbah 

scktur Manufaktur. Sebdum 1991, sekror 

mt merupakan penyumbang terbesar 

ketiga setelah inLiusrri Makanan, 

Minuman, Ll:m T embakau (I SIC ) I) dan 

industri Kimia, Pupuk, dan Bar:lng Lbri 

Karer (!SIC 1S). Namun, kontrihusi sub

sektur ini semakin meningkat dan 

mcbmpaui industri Kimi;l, untuk 

menduduki posis1 kcdua seb;Jgai 

penyumhang rerbesar sektor Manufakrur. 

Dari basil analisis dcskriprif dalam 

penditian ini, heberapa rckomendasi 

dapat Jiherikan kcpa(b pcbku bisnis dan 

pemerinrah. Rekomendasi pertarna adalah 

pemerintah perltt mcmllcrikan pcrhati<Jn 

yang khih Lbbm pengcrnhangan scktor 

pertanian, dengan mcmfokuskan pnda 

pengernbangan agn-busincss (pert<lnian 

sch<~gai dasar hagi manufakrur). Surnhcr 

day<l alam yang rerscc!ia, tbpat dijadibn 

das<~r pengemhangan sektnr lain den,L;an 

scktnr Pertanian ~ehag<~i sekrnr huluny;1 

(ufJslrcam .~ccwr). Bagi pebku hisnis, 

<~gribisnis dapat dikcmhangbn meb!tti 

.S2 

knm<Jditac.-komoditas unggulan Sl.'ktLlr 

pertanian png dimiliki Indonesia, scpcrti 

buah-huahan tropikal. Rekomenda.si 

kedua adabh sektur Manufakrur dapat 

tetap tnenjadi c.ektor andalan I nLiunl.'sia 

dengan pertimbangan bahwa sekror ini 

telah menjadi rulang punggung 

pcrckt1nomio:~n selama 40 tahun 

hdakangan ini. Rckomendasi ketiga, 

sektor Jasa dapat dija~likan sektor yang 

potcnsial unruk pengcmhangan ekont1mi 

Indonesia di masa depan. Hal ini terlihat 

dari mulai meningbtnya kontrihuc.i 

SL'ktor ini pad<l PDB. Rekomendasi 

kecmpar, sub-scktr1r Makanan, Minuman, 

dan Tcmbabu merupaknn industri yang 

memherikan sumhangan tcrhesar dalam 

sekror Manufaktur, dan karena itu dapat 

Liireknmendasikan scbagai sub-sektor yang 

menjadi perh;Hian pemerintah dan pdaku 

hisnis. Suh-sekwr Alar Angkur, Mesin, 

dan Peralamn merupabn suh-scktor yang 

c.eLlang .~un-shinc dan :~kan berkembang di 

masa mendarang. 

Meskipun hasil srudi ini hdurn hisa 

secara rind memherikan reknmendasi 

inLlustri spesifik mann (sarnpai ISIC S) 

yang menjadi industri dengan kontrihusi 

terllesar, hasil peneliti:ln ini setidaknya 

dapar memberikan reknmendasi secara 

makro renrang indusrri yang saar ini 

sedang herkemhang dan menjadi industri 

kunci dabrn perekonomian [ntlonesia. 

lbsil kaji;ln makro ini, apabila di

kurnplcmen-kan dcngan kajian 111ikro 

sampai ringkat indusrri terkecil, dapar 

menjadi landasan y;mg baik hagi pdaku 

hisnis unwk srraregi ebpansi usahanya. 
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Perkembangan Bisnis dan lndustri Indonesia 1970-2010: 
Sebuah Tinjauan Makroekonomi 

Suyanto 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika 

Universitas Surabaya 

Abstract 
Industrial structural change is a major factor to determine key sectors in the development of an economy. In 
Indonesia, the structure of industry has changed in the past four decades, shifting from agricultural industries to 
manufacturing industries. This paper discusses the structural change in the economy, especially the industry, of 
Indonesia from 1970 to 2010. The main objectives of the paper is to analyze the major changes in the structure of the 
industry, and to identify the key sectors contributed to the economy. The analysis is mainly based on a descriptive 
analysis, which utilizes the annual industrial statistic of Indonesia and the annual survey of medium and large 
enterprises of Indonesian manufacturing. The results show that the contribution of agricultural sector decreases in the 
past four decades. Its position as the top contributor of GOP has been replaced by manufacturing. Within the 
manufacturing sector, sub-sector of Food, Beverage, and Tobacco (/SIC 31) is the top contributor. Metal Products 
and Machinery (/SIC 38) is the second top contributor on the value-added of manufacturing industry, followed by 
Chemical and Pharmaceutical Products (/SIC 35). 
Keywords: Industrial structural change, manufacturing, top contributors. 

I. Pendahuluan 
Struktur ekonomi dan industri di Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun 

belakangan ini. Sektor pertanian yang dulunya menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap 
produk domestik bruto (PDB), mencapai 28 persen di tahun 197 4, sa at ini menduduki urutan 
ketiga (12,81% tahun 2010), di bawah lndustri Pengolahan (25,75%) dan Perdagangan 
(17.34%) dalam hal sumbangan nilai produk akhir terhadap PDB 2010. Sektor lndustri 
Pengolahan yang pada 197 4 hanya menyumbang 8,97% terhadap total PDB, kemudian 
meningkat kontribusinya menjadi 25,76% pada 2010 (BPS, 2011). 

Bergesernya struktur ekonomi ini menunjukan perubahan lapangan usaha yang menjadi 
andalan Indonesia. Sebelum 1988, pertanian menjadi sektor yang menunjang pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Sektor lndustri pengolahan kemudian menggantikan posisinya menjadi 
sektor penggerak perekonomian sejak 1988. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa sektor 
industry pengolahan ini akan menjadi "motor penggerak" pertumbuhan ekonomi (Hill , 1991; 
Pangestu, 1999). Sektor ini terus berkembang dengan pesat, dalam hal nilai output akhir, nilai 
tambah, maupun kontribusinya terhadap perekonomian secara umum. Namun kemudian , sektor 
ini diterpa turbulensi pada 1997, ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis. Sektor 
industri pengolahan ini kemudian mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDB 
(Hill, 2000). Namun demikian, sektor ini masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam 
perekonomian Indonesia sampai pada 2010. 

Di dalam sektor lndustri Pengolahan, sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar 
adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau (industri dengan Kode ISIC 31). Pada urutan 
kedua, untuk sebelum 1994, diduduki oleh Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). 
Kemudian , sub-sektor Alat Angkutan , Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sektor dengan 
kontribusi ketiga terbesar bagi industri manufaktur Indonesia, sampai 1994. Setelah 1994, sub
sektor Alat Angkutan , Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) kemudian meningkat ke posisi 
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kontributor kedua. Sementara Kimia , Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) menjadi 
penyumbang terbesar ketiga. Sementara, sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 
31) tetap merupakan sub-sektor penyumbang terbesar bagi perekonomian. 

Perubahan struktur ekonomi dan industri menjadi penting bagi pelaku bisnis dan 
pengusaha untuk menentukan langkah strategis, guna pengembangan usahanya. Perubahan 
struktur ekonomi juga memberikan gambaran kepada pemerintah untuk menfokuskan arah 
pembangunan ekonomi pada sektor yang menjadi kunci dan penyumbang terbesar 
pertumbuhan ekonomi. Gambaran perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 
sejak 1970 sampai 2010 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar berpijak pelaku bisnis untuk 
mengembangkan usahanya. Demikianlah pentingnya variabel-variabel ekonomi makro dalam 
membantu keputusan mikro perusahaan. 

Dengan dasar pentingnya analisis perubahan struktural ekonomi dan pertumbuhan 
ekonomi bagi perkembangan industri dan pengambilan keputusan strategi dan kebijakan pelaku 
bisnis dan pemerintah, tulisan ini berusaha mengkaji secara historis perubahan struktur 
ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memperlihatkan 
secara makro perkembangan sektor usaha Indonesia sebagai salah satu dasar pengambilan 
keputusan strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi 
lapangan usaha mana yang sudah sunset dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang 
sunshine, dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dikarenakan sifat analisisnya 
yang hanya deskriptif, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih 
bersifat studi kuantitatif. Studi deskriptif ini menjadi komplemen bagi studi-studi kuantitatif 
lainnya, untuk pengambilan keputusan pelaku bisnis dan pemerintah. 

Sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut. Pada bagian pertama adalah 
pendahuluan yang akan menceritakan pentingnya studi ini dan kontribusinya terhadap literatur 
dan pengambilan keputusan strategis perusahaan dan pemerintah. Bagian kedua akan 
memperlihatkan gambaran umum perekonomian Indonesia sejak 1970 sampai 2010. Pada 
bagian ketiga, perubahan struktur industri Indonesia akan menjadi sorotan. Bagian keempat 
memperlihatkan sub-sektor dalam industri manufaktur yang sedang berkembang. Bagian 
terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. 

II. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia 1970-2010 dan Kebijakan Pemerintah 
Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun selama periode 
1970-2010. Selama periode ini , pertumbuhan yang stabil diikuti oleh berbagai tantangan 
ekonomi yang berbeda. Tahun 1970 sampai 1972, perekonomian dihadapkan pada tantangan 
pembenahan aturan investasi , perdagangan, perbankan, dan nilai tukar. Beberapa kebijakan 
investasi yang diperbaiki, antara lain: insentif untuk investor asing berupa tax holiday, tax 
exemption untuk impor mesin dan peralatan, dan garansi repatriasi modal dan keuntungan 
(Pangestu, 1996). Di sisi perdagangan, kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah 
adalah penyederhanaan sistem lisensi impor, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor, dan 
skema baru untuk bonus ekspor (Bird, 1999). Untuk sektor perbankan, pemerintah melakukan 
rehabilitasi bank-bank pemerintah dan mengijinkan bank untuk mendapatkan bunga riil positif 
dari deposito. Kebijakan di sisi nilai tukar dilakukan dengan penerapan sistem nilai tukar 
tunggal, dari sebelumnya sistem nilai tukar ganda (Bird, 1999; Pangestu 1996). 
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T b I 1 P rtu b h Ek . d K b .. k P a e : e m u an onom1 an e 11a an . t h 1970 2010 emerm a -
Periode Kebijakan Pemerintah Pertumbuhan 

Ekonoml Rata-rata 
1970-1972 • Pembenahan aturan investasi, mencakup tax holiday, tax 
(Peri ode exemption untuk impor mesin dan peralatan, garansi 
penyehatan repatrisi modal dan keuntungan. 
perekonomian) • Kebijakan perdagangan: penyederhanaan sistem lisensi 

impor, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, skema baru 6% 
bonus. 

• Kebijakan perbankan: rehabilitasi bank-bank pemerintah, 
mengijinkan bunga riil positif dari deposito. 

• Kebijakan nilai tukar: penggunaan nilai tukar tunggal 
1973-1982 • lntervensi pemerintah dalam perekonomian, berupa 
(Periode Oil peningkatan peran BUMN dan pengurangan peran investasi 
Boom) asing. 7% 

• Subsidi BUMN. 
• Nasionalisasi perusahaan asing. 

1983-1986 • Pengetatan anggaran pemerintah melalui pengurangan 
(Peri ode subsidi migas dan BUMN. 
pengetatan • Gaji pegawai negeri tidak dinaikan. 
anggaran) • lnvestasi di sektor industri berat diatur ulang. 

• Devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. 
• Kebijakan sektor keuangan: dilepaskannya credit ceiling, 5,5% 

meningkatkan peran bank swasta. 
• Kebijakan perdagangan: aturan tata niaga impor, non-tariff 

barriers. 
• Kebijakan sektor industri: program promosi pendayagunaan 

produk dalam negeri. 
1987-1996 • Penerapan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh. 
(Peri ode • Fasilitas duty drawback, penurunan tariff. 
liberalisasi • Alokasi kuota tekstil yang lebih transparan. 
perdagangan) • Penghapusan monopoli impor kapas. 

7% 

• Penghapusan halangan non-tarif di sektor elektronik. 
• Penurunan RERP dari 27% menjadi 11%. 

1997-1999 • Likuidasi 16 bank. 
(Periode krisis • Bailout dana nasabah. -13% pada 1997 
ekonomi) • Pengadopsian nilai tukar mengambang bebas. 
2000-2010 • Paket makroekonomi, mencakup stabilitas makroekonomi, 
(Peri ode reformasi keuangan, dan reformasi aturan investasi. 
pertumbuhan • Post-crisis program. 

5% kembali) • Peningkatan kualitas layanan pajak dan cukai. 
• Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. 
• Perbaikan iklim investasi. 

.. 
Sumber: Btrd (1999), Basn (2004), Cole dan Slade (1998), DJtwandono (2000), Fendhanusetyawan dan Pangestu, 
(2004), Goeltom (1995), Hill (1999; 2000), Pangestu (1996), Prawiro (1998), Soesastro (2007), Soesastro and Basri 
(1998), Thee (1991 ). 

Tantangan yang berbeda dihadapi oleh Indonesia pada 1973 sampai 1982. Periode ini 
disebut oleh para ahli ekonomi sebagai periode Oil Booming, yang ditandai dengan 
melonjaknya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih tinggi 
dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebesar rata-rata 7 persen per tahun. 
Pertumbuhan ini digerakan oleh kenaikan harga minya dunia dan ekspansinya sektor 
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manufaktur, sebanyak 14 persen per tahun. Pada periode ini , pemerintah melakukan intervensi 
yang besar dalam perekonomian, dengan tujuan meningkatkan kontrol pemerintah terhadap 
perekonomian. lntervensi ketat ini disebabkan sebagian besar oleh sentimen politik pemerintah 
terhadap investasi asing. Melonjaknya investasi asing dalam jumlah yang besar pada periode 
sebelumnya, mendorong pemerintah untuk menekan peran investor asing dalam 
perekonomian. "Penjajahan ekonomi" dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan investasi 
yang ketat (Thee, 1991 ). Selain itu, tingginya pendapatan dari minyak membuat pemerintah 
tidak memfokuskan diri pada sektor non-migas (Hill, 2000) . Kebijakan intervensi dilakukan 
pemerintah terutama dalam penyediaan subsidi yang besar bagi BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) (Bird, 1999; Pangestu, 1996). 

Di tahun 1983 sampai 1986, Indonesia menghadapi tantangan baru berupa penurunan 
harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 
hanya rata-rata 5.5 persen per tahun. Pemerintah mulai melakukan pengetatan anggaran 
belanja, dengan melakukan beberapa kebijakan . Pengurangan subsidi untuk migas dan BUMN 
mulai dijalankan (Pangestu, 1999). Gaji pegawai negeri tidak dinaikan dan investasi di sektor 
industri berat diatur ulang. Sementara di sektor moneter, pemerintah mendevaluasi nilai tukar 
rupiah terhadap dolar, sebesar 50% (Pangestu dan Boediono, 1986). Sektor keuangan diatur 
dengan ketat, credit ceiling mulai dilepas, dan bank swasta ditingkatkan perannya sebagai 
financial intermediary (Goeltom, 1995). Sementara itu, kebijakan di bidang perdagangan 
semakin ketat, dengan diperkenalkannya aturan tata niaga impor dan berbagai variasi non-tariff 
barriers. Aturan di sektor industri juga semakin ketat, melalui program Promosi Pendayagunaan 
Produk Dalam Negeri (Bird, 1999). 

Tahun 1987 sampai 1996 merupakan periode fenomenal, dengan adanya penerapan 
liberalisasi perdagangan secara penuh. Banyak kebijakan perdagangan internasional penting 
yang diambil , diantaranya: fasilitas duty drawback, penurunan tarif, dan sistem alokasi kuota 
tekstil yang lebih transparan, dan penggantian halangan non-tarif menjadi pajak ekspor 
(Pangestu, 1996). Fasilitas duty drawback mengurangi kontak antara petugas pabean dan 
calon eksportir atau importer, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi 
antar petugas dan eksportir maupun importer. Kebijakan ini dianggap oleh para ahli ekonomi 
sebagai langkah awal untuk mempermulus liberalisasi perdagangan. Beberapa paket kebijakan 
liberalisasi perdagangan dijalankan oleh pemerintah, yaitu paket Januari 1987, November 1988, 
dan Mei 1990. Paket Januari 1987 mencakup pengaturan alokasi kuota sektor industri dan 
transparansi sistem tender. Paket November 1988 diarahkan pada penghapusan monopoli 
impor kapas, sedangkan paket Mei 1990 mengarah pada penghapusan halangan non-tarif di 
sektor elektronik (Prawiro. 1998). Sejumlah kebijakan perdagangan mengikuti paket-paket 
reformasi ini antara lain diberlakukan pada Juni 1991, Juli 1992, Oktober 1993, Juni 1994, Mei 
1995, dan Juni 1996. Kesemua kebijakan yang beruntun ini disokong oleh kebijakan penurunan 
Tingkat Proteksi Efektif Rill (Rea/ Effective Rates of Protection - RERP). Menurut Fane dan 
Cordon (1996), RERP menurun tajam dari 27% pada 1987 menjadi 11% pada 1995. Di sektor 
manufaktur, penurunan RERP bahkan lebih tajam, dari 59% di tahun 1987 menjadi hanya 16% 
pada 1995. Sektor pertanian juga mengalami penurunan dalam RERP, dari 9% menjadi 4%. 

Tahun 1997 menandai berubahnya trend pertumbuhan ekonomi , dari positif menjadi 
negatif. Krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan -13% di tahun 1998. Krisis ekonomi juga 
menyebabkan terdepresiasinya rupiah lebih dari 80% dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan 
antara 1997 sampai 1998 (Djiwandono, 2000; Feridhanusetyawan dan Pangestu, 2004). lnflasi 
tinggi sebesar 77,6% pada periode yang sama (Soesastro dan Basri, 1998; Hill, 1999). 16 bank 
yang tidak sehat dilikuidasi, yang menyebabkan terjadinya reaksi negatif dari masyarakat, 
dalam bentuk penarikan dana besar-besaran (Cole dan Slade, 1998; Djiwandono, 2000). Pada 
masa ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal difokuskan pada penyehatan perekonomian. 
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Di bidang moneter, bank sentral melakukan bailout terhadap dana nasabah di bank-bank yang 
dilikuidasi dan bank-bank pemerintah. Selain itu, bank sentral juga berusaha melakukan 
intervensi terhadap nilai tukar rupiah , yang berakhir dengan diadopsinya sistem nilai tukar 
mengambang bebas (free floating exchange rate). Di bidang fiskal , pemerintah melakukan 
kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, exit strategy, dan kebijakan 
investasi untuk mencegah capital flight. 

Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif lagi. Rata-rata 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5% selama 2000-2010. Pada periode ini , pertumbuhan ekonomi 
digerakan oleh sejumlah paket makroekonomi, yang dikenal dengan V\lhite Paper. Paket 
makroekonomi ini berisikan agenda stabilitas makroekonomi, reformasi keuangan, dan 
reformasi aturan investasi (Soesastro, 2007). Beberapa ahli ekonomi menganggap agenda 
makroekonomi ini merupakan bagian dari post-program monitoring yang dicetuskan olah IMF 
(Basri, 2004). Pemerintah membuka sektor infrastruktur bagi penanaman modal asing melalui 
lnstruksi Presiden No. 3/2006. Peningkatan pelayanan pajak dan cukai, harmonisasi peraturan 
pusat dan daerah, dan perbaikan iklim investasi , merupakan bagian dari instruksi presiden ini. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 50 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. 
Terlihat bahwa selama periode sebelum krisis ekonomi 1997, tingkat pertumbuhan ekonomi 
berkisar pada 7%. Pada saat krisis terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan sejak 2000 
sampai 2010, pertumbuhan ekonomi menjadi berkisar rata-rata 5%. 

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%PDB harga konstan 2000) 

15.00 .-----------------------

-15.00 

Sumber: World Bank, World Development Indicator (WDI), 2011. 

Jika dilihat dari keseluruhan nilai PDB dengan harga konstan 2000, pendapatan 
nasional Indonesia mengalami penurunan hanya pada saat krisis 1997. Pada saat sebelum 
krisis, pendapatan nasional mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan. Terlihat dari 
trend naik dari kurva PDB dari Rp 272 trilyun pada 1970 menjadi Rp 1.513 trilyun pada 1996. 
Pada 1997, PDB riillndonesia menurun menjadi Rp1 .314 trilyun. Namun demikian, penurunan 
ini hanya bersifat sementara, yang diikuti dengan peningkatan pada tahun berikutnya. Pada 

SI Page 



2003, PDB riil Indonesia telah mencapai posisi yang lebih tinggi daripada sebelum krisis, yaitu 
sebesar Rp 1.580 trilyun. Tahun 2010, PDB mencapai Rp 2.311 trilyun , posisi tertinggi sa at ini. 

Gambar 2: PDB Indonesia 1970-2010 dengan Harga Konstan 2000 (trilyun rupiah) 
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Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan. 

Ill. Perubahan Struktur lndustri Indonesia 1970-2010 
Struktur lapangan usaha dan industri Indonesia mengalami pergeseran selama 40 tahun 
terakhir ini. Gambar 3 memperlihatkan komposisi sektoral 8 lapangan usaha menurut kriteria 
BPS, untuk tahun 1975, 1990, 2000, dan 2010.1 Gambar ini memperlihatkan sektor Pertanian 
dan sektor Pertambangan merupakan dua sektor penyumbang terbesar pendapatan nasional 
Indonesia pada 1975 (sisi kiri atas Gambar 3). Pertanian berkontribusi sebesar 26,74% 
terhadap PDB, sedangkan Pertambangan berkontribusi sebesar 25,72%. Sektor Manufaktur 
dan sektor Jasa masih merupakan sektor yang berkontribusi relatif kecil, yaitu 10,41% dan 
10,08%. 

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan dilakukannya kebijakan sektor industri 
yang dimulai pada 1987, struktur lapangan usaha ini mengalami perubahan. Manufaktur tampil 
sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, sebesar 21 ,55% (sisi kanan atas 
Gambar 3). Sektor Perdagangan menjadi sektor yang berkontribusi kedua terbesar, yaitu 
16,73%. Sementara sektor Pertambangan menurun drastis dalam sumbangannya terhadap 
PDB, menjadi hanya sebesar 12,94% (kurang dari separuh kontribusinya pada 1975). Di lain 
pihak, Pertanian juga mengalami penurunan, meskipun tidak se-drastis Pertambangan, dalam 
kontribusinya terhadap PDB, sebesar 18,50%. Tahun 1987 ini, menjadi momen penting 
terjadinya pergeseran dari perekonomian agriculture menjadi perekonomian manufaktur. Tahun 
inilah yang menandai dimulainya industrialisasi di Indonesia. 

1 BPS membagi kategori lapangan usaha menjadi delapan, yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; lndustri 
Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Keuangan; dan Jasa. 

6I Page 



Di tahun 2000, setelah krisis ekonomi, kontribusi sektor Manufaktur semakin meningkat, 
menjadi 27,75% (sisi kanan bawah Gambar 3). Terdapat indikasi bahwa sektor Jasa mengalami 
peningkatan dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, dari 8,97% pada 1975 
menjadi 9,34% pada 2000. Sektor Pertanian dan sektor Pertambangan terus mengalami 
penurunan, secara berurutan menjadi berkontribusi 15,60% dan 12,07% terhadap PDB riil. 

Data terbaru tahun 201 0 memperlihatkan bahwa sektor Jasa semakin mengalami 
peningkatan dalam kontribusi terhadap PDB, menjadi sebesar 9,42% (sisi kanan bawah 
Gambar 3). Sektor Perdagangan juga semakin meningkat porsinya dalam PDB, yaitu sebesar 
17,34%. Sementara, sektor perdagangan semakin menciut, menjadi hanya berkontribusi 7,80%. 
Begitu pula halnya sektor Pertanian, yang kontribusinya menjadi hanya 12,81%. Sedangkan, 
sektor Manufaktur tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian Indonesia 2010, yaitu 
sebesar 25,76%. 

Gambar 3: Kom osisi Sektoral La 
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• Bangunan • Bangtman 

a Pcrdag;mgan, hotel dan • Pcrdagangan, hotel dan 
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Tahun 1975 Tahun 1990 
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• Bangunan • Bangunan 

• Perdagangan, hotel dan • Pcrdagangan, hote1 dan 
restor an restoran 

Tahun 2000 Tahun 2010 

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan. 
Keterangan: Dikarenakan terbitan jurnal tidak berwarna, untuk memudahkan pembaca, penulis 
menberikan Ianda 1 untuk sektor Pertanian. Sektor selanjutnya mengikuti arah jarum jam adalah 
Pertambangan dan Penggalian; Manufaktur; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, 
Hotel, dan Restoran; Pengangkutan; Keuangan; Jasa-jasa. 
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Untuk melihat lebih jelas perubahan struktur industri dari Pertanian menjadi Manufaktur, 
Gambar 4 menunjukan data time-series untuk sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Tujuan 
dari gambar ini adalah untuk memperlihatkan peralihan dari perekonomian yang berbasis 
pertanian menjadi pertanian yang berbasis manufaktur. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 4, kontribusi sektor Pertanian dalam PDB melebihi 
sektor manufaktur sebelum 1987. Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan kebijakan di 
bidang manufaktur, yang diperkenalkan mulai 1984 dan secara luas dilaksanakan pada 1987, 
terlihat bahwa sektor Manufaktur kemudian menjadi sektor yang memberikan sumbangan 
terbesar bagi perekonomian Indonesia. Sektor Manufaktur yang pada awalnya memiliki 
kontribusi lebih kecil daripada sektor jasa di tahun 1970 (9,06% untuk Manufaktur dan 9,30% 
untuk Jasa), kemudian mulai memperlihatkan kekuatannya melalui peningkatan kontribusi yang 
san gat signifikan sampai tahun 2010. Meskipun terjadi penurunan dalam persentase 
kontribusinya, sektor Manufaktur tetap merupakan sektor yang memberikan sumbangan 
terbesar bagi perekonomian Indonesia sampai dewasa ini. 

Salah satu kejadian penting yang dapat dicatat dari Gambar 4 adalah sektor Manufaktur 
mulai melampaui sektor Pertanian dalam kontribusinya terhadap PDB riil , terjadi pada 1987. 
Tahun ini pula lah yang menandai dimulainya liberalisasi perdagangan dan industri manufaktur. 
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Gambar 4: Kontribusi Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa 
terhadap PDB Indonesia (%) 
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Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai terbitan. 

IV. Perubahan Struktur Lapangan Usaha dalam lndustri Manufaktur, 1970-2010 
Bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa sektor Manufaktur memberikan kontribusi 

terbesar bagi perekonomian Indonesia sejak 1987. Sektor ini menjadi "mesin penggerak" 
perekonomian, yang terus menjadi andalan sampai saat ini. Untuk mengetahui lebih men-detail 
tentang sub-sektor apa saja dalam sektor Manufaktur, yang merupakan kontributor terbesar 
sektor ini, bagian ini akan mengulas struktur lapangan usaha sampai pada ISIC 2 digit. Analisis 
sampai sub-sektor yang lebih detail, bahkan sampai ISIC 5 digit, bisa dilakukan dengan 
tersedianya data dari BPS melalui Survey lndustri Besar dan Menengah, yang dilakukan setiap 
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tahun oleh BPS sejak 1975. Namun demikian, untuk sampai pada ISIC 5 digit, diperlukan kertas 
kerja yang mendetail dan mencakup sampai lebih dari 300 sub-sektor industri manufaktur, 
maka tulisan ini hanya dibatasi sampai ISIC 2 digit dengan pertimbangan halaman. Alasan yang 
lebih mendasar adalah penggunaan ISIC yang lebih kompleks (sampai 5 digit) kurang 
memperlihatkan struktur industri secara keseluruhan. Analisis dengan ISIC 2 digit lebih memiliki 
kekuatan dalam melihat pola mendasar dalam struktur lapangan usaha. Analisis sampai pada 
ISIC 4 digit, dilakukan oleh penulis dalam tulisan di Developing Studies dengan fokus pada 
produktivitas industri dan penanaman modal asing (Suyanto dan Salim, 201 0). Pembaca yang 
tertarik untuk mengetahui analisis yang lebih terinci ini , dianjurkan membaca tulisan tersebut. 
Selain itu, analisis pada level ISIC 3 digit, dilakukan oleh penulis dalam jurnal World 
Development (Suyanto et al. , 2009) . 

Tabel 2 memperlihatkan persentase kontribusi masing-masing sub-sektor dalam industri 
manufaktur. Sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor 
yang memberikan kontribusi terbesar dalam industri Manufaktur, selama 40 tahun belakangan 
ini. Meskipun perannya menurun pada tahun 1990-an, sub-sektor ini tetap menjadi sub-sektor 
yang menopang sektor Manufaktur. Sub-sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan yang 
padat karya , sehingga menyerap tenaga kerja yang relatif besar (Suyanto, 201 0). Sumbangan 
sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 46,7% pada 1975. Sumbangan sektor ini 
terhadap sektor Manufaktur menurun menjadi 29,1% pada 2010. Meskipun kontribusinya 
menurun selama 40 tahun belakangan ini, sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah 
sektor manufaktur tetap signifikan, menjadi nomor dua terbesar setelah sub-sektor Alat Angkut, 
Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38). 

Sub-sektor Kimia , Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan industri yang 
berkontribusi kedua terbesar terhadap nilai tambah sektor Manufaktur di tahun 1975. Kontribusi 
sub-sektor ini menurun dari waktu ke waktu , dan turun ke posisi ketiga penyumbang terbesar di 
sektor Manufaktur di tahun 1994 sampai 2010. Penurunan kontribusi sub-sektor ini cukup 
signifikan, dari 20% di tahun 1975 menjadi 13,2% di tahun 2010. 

Di lain pihak, sub-sektor Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) merupakan 
sub-sektor yang memiliki trend meningkat dalam kontribusinya terhadap nilai tambah sektor 
Manufaktur. Di tahun 1975, sub-sektor ini memberikan kontribusi ketiga terbesar (12, 1 0%). 
Terjadi peningkatan proporsi yang signifikan di sub-sektor ini , sehingga industri ini mencapai 
urutan kedua terbesar kontribusinya terhadap PDB di tahun 2010 (34,5%). Sub-sektor ini 
merupakan industri yang sun-shine di sektor Manufaktur. Berbeda dengan sub-sektor Kimia , 
Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) yang sudah mulai sun-set. 

Hal mendasar lainnya yang ditampilkan oleh Tabel 2 adalah kecilnya sumbangan sub
sektor Logam Dasar Besi dan Baja (ISIC 37) terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Selama 
40 tahun belakangan ini, sub-sektor ini merupakan kontributor yang kecil. Di tahun 1975, sub
sektor ini hanya memberikan sumbangan 0,7%. Kontribusinya mulai meningkat di tahun 1980-
an. Namun, kontribusi sub-sektor ini kembali menurun di tahun 1990-an dan sampai saat ini. 
Sub-sektor ini menyumbang 1 ,5% nilai tambah Manufaktur. 

Sub-sektor Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki (ISIC 32) memberikan kontribusi yang 
terus meningkat terhadap nilai tambah Manufaktur, sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997. Hal 
ini terlihat dari besarnya persentase nilai tambah sub-sektor ini terhadap sektor Manufaktur. 
Sumbangan sub-sektor ini terhadap nilai tambah sektor Manufaktur adalah sebesar 10,8% pada 
1975. Persentase kontribusinya meningkat sampai 23,9% pada 1994. Krisis ekonomi 
menurunkan proporsi sumbangan sub-sektor terkait, dan di tahun 2010, sub-sektor ini hanya 
memberikan kontribusi 9,5% terhadap nilai tambah total sektor Manufaktur. Berkurangnya 
kontribusi nilai tambah pada sub-sektor ini disebabkan oleh berkurangnya perusahaan
perusahaan padat karya, dikarenakan tingginya biaya pekerja untuk per unit produk (Hill , 2000; 
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Pangestu, 1997). Sub-sektor yang mulanya diramalkan akan menjadi sangat besar ini (lihat Hill, 
1991 ), ternyata tidak dapat bertahan terhadap kompetisi yang ketat dari Cina dan Vietnam. 

label 2: Persentase Kontribusi Sub-Sektor dalam lndustri Manufaktur 
1975 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2005 2010 

&Jb-Sektot· 
% l«ntribusi tetbadap toClll nilai tunbah Sektol· Mlmufaktw· 

31 Mllkarum, Minumlm, rum 
46.7 28.6 27.6 23.6 20.1 20.9 18.9 27.4 29.1 

Tembakllu 

32 Textiles, &rang Ku6t, dan 
10.8 111 12.0 16.0 23.9 23.1 19.7 12.3 9.5 

Alllsi<idd 

33 Bru-;mg Kl•yu 25 7.5 11.0 14.4 8.1 &3 5.9 4.6 3.5 

34 KettlS rum RtnmgCetllian 4.6 3.0 4.8 6.0 4.4 6.2 5.5 5.4 5.0 

35 Kimill, Pupuk, dan Bru-.mg 
20.0 20.9 163 16.7 125 13.2 14.7 13.4 13.2 

daJikan~ 

36 Bru-;mg O.ilian &Jkan Log.un 26 5.8 43 4.1 3.9 3.7 3.2 3.5 3.0 

37 Logam Dasar Be9 dan Rtja 0.7 &3 9.9 5.1 5.6 21 24 1.7 1.5 

38 Alat Angkutm, Mesin, dan 
12.1 13.2 13.6 133 20.4 21.2 28.1 30.9 34.5 

Penllatannya 

39 Bru-;mglainnya 0.1 L6 0.4 0.8 Ll 1.2 L7 0.8 0.7 

Totll 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: Tabu/as1 penufls dan data mentah Staf1sf1k lndustn Besar dan Menengah 1985- 2005 dan Pendapatan 
Nasional Indonesia, beberapa tahun. Nilai untuk tahun 1975 diperoleh dari Bird (1999) dan Nilai untuk 2010 
diperoleh dari Pendapatan Domestik Bruto. 

V. Kesimpulan dan Rekomendasi 
Tulisan ini telah mengkaji pergeseran struktur ekonomi dan industri Indonesia selama 40 

tahun terakhir ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperlihatkan secara makro 
perkembangan sektor usaha Indonesia, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan 
strategi pelaku bisnis dan pemerintah. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi lapangan 
usaha mana yang sudah sunset dan lapangan usaha mana yang saat ini sedang sunshine, 
dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat 
mengidentifikasi sub-sektor industri mana yang akan menjadi prioritas pengembangan 
usahanya. 

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 
perekonomian Indonesia sebelum liberalisasi perdagangan dan industri pada 1987. Sektor ini 
merupakan sektor yang menjadi landasan dan tulang punggung perekonomian Indonesia 
sebelum pemerintah, melalui kebijakannya, menggeser fokus pengembangan industri pada 
sektor Manufaktur. Namun demikian, sektor ini semakin menurun kontribusinya terhadap PDB 
riil Indonesia 20 tahun belakangan ini. 
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Selain sektor Pertanian, sektor Pertambangan juga merupakan sektor yang memberikan 
sumbangan besar bagi PDB Indonesia di tahun 1975. Hanya saja, sumbangan sektor ini 
mengalami penurunan besar di tahun 1990. Pada 2010, sektor ini hanya memberikan kontribusi 
kurang dari 8 persen. 

Di lain pihak, sektor manufaktur merupakan sektor yang sangat berkembang dalam 
kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Di tahun 1970-an, sektor ini hanya memberikan 
sumbangan kurang dari 10%. Namun, dengan adanya kebijakan bidang manufaktur, yang 
ditujukan untuk penguatan sektor ini menghadapi liberalisasi perdagangan, kontribusi sektor ini 
semakin besar. Sejak 1988, sektor manufaktur memberikan sumbangan di atas 20%, dan 
mencapai 28,36% di tahun 1996. Adanya krisis ekonomi menyebabkan penurunan kontribusi 
sektor Manufaktur terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, sektor ini tetap menjadi 
kontributor tertinggi terhadap PDB riil , sampai tahun 2010. 

Sektor jasa memberikan sumbangan yang semakin tinggi setelah krisis ekonomi 1997. 
Sektor ini mulai menjadi sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia dewasa ini. 
Meskipun kontribusinya secara persentase semakin meningkat, sektor ini belum masuk sebagai 
tiga penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. 

Meneliti lebih rinci dalam sektor Manufaktur, industri Makanan, Minuman, dan 
Tembakau (ISIC 31) merupakan sub-sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi nilai 
tambah Manufaktur dari 1975 sampai 1991 . Walaupun kontribusinya semakin menurut, sub
sektor ini tetap menjadi salah satu sub-sektor kunci dalam sektor Manufaktur. 

Di lain pihak, sub-sektor Kimia, Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35) merupakan 
industri dengan sumbangan kedua terbesar bagi sektor Manufaktur dari 1975 sampai 1991. 
Setelah itu, sub-sektor ini menduduki urutan ketiga kontributor terbesar di Manufaktur. Dilihat 
dari polanya, sub-sektor ini mengalami penurunan dalam persentase kontribusi , terlihat dari 
semakin kecilnya proporsi industri ini dalam nilai tambah sektor Manufaktur, dari 20% pada 
1975 menjadi 13,2% pada 2010. 

lndustri Alat Angkut, Mesin, dan Peralatannya (ISIC 38) menjadi sub-sektor yang 
semakin meningkat dalam sumbangannya terhadap nilai tambah sektor Manufaktur. Sebelum 
1991, sektor ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah industri Makanan, Minuman, 
dan Tembakau (ISIC 31) dan industri Kimia , Pupuk, dan Barang dari Karet (ISIC 35). Namun, 
kontribusi sub-sektor ini semakin meningkat dan melampaui industri Kimia, untuk menduduki 
posisi kedua sebagai penyumbang terbesar sektor Manufaktur. 

Dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini , beberapa rekomendasi dapat diberikan 
kepada pelaku bisnis dan pemerintah. Rekomendasi pertama adalah pemerintah perlu 
memberikan perhatian yang lebih dalam pengembangan sektor pertanian, dengan 
memfokuskan pada pengembangan agri-business (pertanian sebagai dasar bagi manufaktur). 
Sumber daya alam yang tersedia , dapat dijadikan dasar pengembangan sektor lain dengan 
sektor Pertanian sebagai sektor hulunya (upstream sector). Bagi pelaku bisnis, agribisnis dapat 
dikembangkan melalui komoditas-komoditas unggulan sektor pertanian yang dimiliki Indonesia, 
seperti buah-buahan tropikal. Rekomendasi kedua adalah sektor Manufaktur dapat tetap 
menjadi sektor andalan Indonesia dengan pertimbangan bahwa sektor ini telah menjadi tulang 
punggung perekonomian selama 40 tahun belakangan ini. Rekomendasi ketiga, sektor Jasa 
dapat dijadikan sektor yang potensial untuk pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan. 
Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kontribusi sektor ini pada PDB. Rekomendasi keempat, 
sub-sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan industri yang memberikan 
sumbangan terbesar dalam sektor Manufaktur, dan karena itu dapat direkomendasikan sebagai 
sub-sektor yang menjadi perhatian pemerintah dan pelaku bisnis . Sub-sektor Alat Angkut, 
Mesin, dan Peralatan merupakan sub-sektor yang sedang sun-shine dan akan berkembang di 
masa mendatang. 
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Meskipun hasil studi ini belum bisa secara rinci memberikan rekomendasi industri 
spesifik mana (sampai ISIC 5) yang menjadi industri dengan kontribusi terbesar, hasil penelitian 
ini setidaknya dapat memberikan rekomendasi secara makro tentang industri yang saat ini 
sedang berkembang dan menjadi industri kunci dalam perekonomian Indonesia. Hasil kajian 
makro ini, apabila di-komplemen-kan dengan kajian mikro sampai tingkat industri terkecil, dapat 
menjadi landasan yang baik bagi pelaku bisnis untuk strategi ekspansi usahanya. 
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