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Rakyat Indonesia: Kemiskinan di tengah Kekayaan Alamnya 

idak ada seorangpun yang akan meragukan pernyataan bahwa negeri yang dinamai 

Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya. Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi 

tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari 

tanah Hindia, dataran Indocina dan entah dari mana lagi membangun perahu-perahu agar dapat 

sampai ke tanah impian mereka. Berabad-abad kemudian, Jawadwipa dan Swarnadwipa disebut-sebut 

dalam berbagai kitab sejarah di banyak negeri asing, dipuji-puji karena kekayaan alamnya.  

 

Namun itu semua tidak berarti apa-apa saat ini. Indonesia hari ini identik dengan kemiskinan, 

kebodohan, keterbelakangan, tindak kekerasan yang brutal dan segala macam irasionalitas, dari mulai 

kegemaran akan togel sampai kepercayaan akan tahyul dan fanatisme agama, suku dan ras. Satu hal 

yang ironis karena di kota-kota besar kemewahan bertebaran di sinetron-sinetron, mobil-mobil sport 

berharga miliaran rupiah berkeliaran di jalan-jalan ibukota, mal-mal tumbuh bak cendawan di musim 

hujan dan acara-acara kuis mengiming-imingi orang dengan mimpi milyaran rupiah seakan mereka 

punya pohon uang yang siap dipetik setiap saat.  

 

Kebijakan ekonomi pasca krisis bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang menjadi 

harapan rakyat, terutama mereka yang berpartisipasi dan memberi dukungan pada proses 

penggulingan Soeharto. Pada saat ini terdapat lebih dari 11 juta orang “penganggur penuh”, 6 juta lagi 

yang digolongkan “bukan pencari kerja”, dan 56 juta orang lainnya yang dipaksa menciptakan 

lapangan kerja sendiri, kebanyakan adalah pekerja informal. Angka  resmi BPS ini bahkan lebih 

tinggi dari angka sebelum krisis. Jumlah penduduk miskin hampir mencapai 40 juta, itu seperlima dari 

jumlah total penduduk negeri ini. Di antara penduduk miskin ini, lebih dari 40%-nya adalah fakir 

miskin, yang artinya miskin absolut. Dan bayangkanlah bahwa pemerintah ini beranggapan bahwa 

ada orang yang menganggur secara sukarela – dengan dibuatnya kategori “tidak sedang mencari 

kerja”.  

 

Pemerintah selalu menyatakan bahwa kondisi yang memburuk ini adalah “harga” yang harus dibayar 

untuk pemulihan ekonomi. Tapi, yang harus kita pertanyakan adalah: mengapa “harga” ini harus 

dibayar oleh orang miskin? 

 

Orang miskinlah yang paling menderita di jaman Soeharto, mereka juga yang paling menderita dalam 

proses penggulingan Soeharto. Sekarang mereka juga yang kata pemerintah harus menanggung 

penderitaan demi pemulihan ekonomi. Tidak heran kalau banyak orang kemudian berkomentar bahwa 

“jaman Soeharto” lebih baik. Satu pendapat keliru yang menguntungkan status quo. 
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Sebenarnya, yang keliru adalah strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan-

pemerintahan Indonesia pasca Soeharto. Mulai dari Habibie sampai SBY, strategi ekonomi yang 

ditempuh semuanya memang merupakan strategi mengorbankan orang miskin demi kepentingan 

orang kaya. Strategi ini dikenal dengan berbagai nama yang mentereng seperti teori monetaris, atau 

teori sisi-suplay, memang mengasumsikan bahwa orang miskin punya terlalu banyak uang, dan orang 

kaya punya terlalu sedikit. Itulah makanya tiang pokok dari strategi ekonomi ini adalah pemotongan 

tingkat kesejahteraan orang miskin melalui pengurangan subsidi, pengurangan nilai upah riil, 

penghancuran nilai tukar petani dan nelayan, dan penghapusan banyak kondisi kerja yang 

menguntungkan buruh. Sementara untuk orang kaya, kita dapati pemerintah membayari hutang 

mereka, bahkan sampai pada tahap write-off (penghapusan hutang) dan R&D (Release and Discharge, 

pengampunan hutang), masih ditambah lagi adanya pemberian fasilitas pemotongan pajak dan tax 

holiday.  

 

Keputusan-keputusan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia juga sebenarnya banyak 

merugikan perekonomian nasional dan semakin dalam menjebloskan negeri ini pada 

ketergantungannya terhadap modal asing. Keputusan untuk melakukan privatisasi konon didasarkan 

pada pertimbangan untuk menghapuskan “monopoli yang tidak perlu”. Tapi, mengapa yang 

diprivatisasi adalah justru perusahaan-perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, 

seperti penyediaan air minum dan telekomunikasi? Menurut arah garis ekonomi yang sedang 

ditempuh, penyediaan enerji juga sudah berada dalam rel privatisasi ini.  

 

Ketergantungan pemerintah terhadap hutang juga tidak pernah reda. Peringkat kelayakan berhutang 

kita memang telah mengalami peningkatan, setidaknya menurut Standard & Poor yakni dari peringkat 

SD kini sudah di peringkat B+. Tapi hal ini hanya karena pemerintah menyedot dana masyarakat 

(termasuk yang seharusnya digunakan untuk subsidi) untuk membayar hutang ini. Dana yang dihemat 

dari pemotongan subsidi BBM terakhir, misalnya, lebih dari setengahnya masuk ke dalam pos 

pembayaran hutang luar negeri ini. Namun, peningkatan pembayaran hutang ini jadi percuma karena 

pemerintah telah meminta hutang baru sebesar USD 3,4 milyar dari negara-negara rentenir di CGI.  

 

Pemerintah selalu berdalih bahwa garis politik ekonomi ini perlu untuk menarik investor agar mau 

menanamkan modalnya di negeri ini. Dari pernyataan ini saja terlihat bahwa pemerintah ini sangat 

mendewa-dewakan para pemodal asing ini, seakan tanpa adanya pemodal asing ini seluruh 

perekonomian kita akan runtuh. Gara-gara pemberhalaan terhadap pemodal asing inilah pemerintah 

kemudian juga enggan mengambil tindakan tegas pada para pemodal asing yang melanggar peraturan 

demi memerah super-profit dari bumi Indonesia, utamanya dalam kasus-kasus pencemaran 

lingkungan dan ketenagakerjaan. Garis politik-ekonomi inilah yang dikenal sebagai neoliberalisme.  

 



Pemerintah ini lupa, atau pura-pura lupa bahwa di tahun 2002 sudah ada kasus yang membuktikan 

bahwa teori mereka yang menyembah modal asing ini keliru. Di tahun itu, terdapat pertumbuhan PDB 

sebesar 4,38% ketika terjadi penurunan realisasi Modal Asing sebesar 35% dan Modal Domestik 

sebesar 57%. Kejadian ini seharusnya sudah menyadarkan kita bahwa Modal, terutama Modal Asing, 

bukanlah satu-satunya solusi bagi pemulihan ekonomi negeri ini.  

 

Di pihak lain, pemerintah ini memang hanya tinggal memetik hasil dari kemenangan yang dicapai 

dengan darah dan air mata dari rakyat miskin Indonesia. Betapa tidak! Salah satu penyumbang dalam 

perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelas pekerja, yang kini mulai membelanjakan 

hasil tabungan mereka yang mulai berkembang sejak tahun 1998, di mana kelas pekerja mulai 

mendapatkan peningkatan upah riil. Secara total, pertumbuhan upah riil mencapai 46% bila dihitung 

dari tingkat upah riil tahun 1997. Setelah cukup lama menabung, kini kelas pekerja Indonesia mulai 

membelanjakan tabungan itu. Pembelanjaan inilah salah satu hal yang menggelembungkan nilai PDB 

kita. 

 

Ironisnya, pemerintah ini (sekalipun menyabet peluang untuk mempropagandakan “keberhasilan” 

meningkatkan ekonomi) terus-menerus menyalahkan peningkatan upah riil ini sebagai biang keladi 

dari enggannya pemodal asing untuk masuk menanamkan uang di sini. Oleh karena itu, berbagai garis 

politik anti-kesejahteraan buruh mulai diluncurkan, dimulai dari Undang-undang no 13/2003 yang 

lebih dikenal sebagai Undang-undang Ketenagakerjaan, sebagai pengibaran bendera start untuk rejim 

sistem kerja kontrak.   

 

Demikian pula halnya yang terjadi di sektor pertanian. Sejak tahun 1997, nilai tukar petani terus 

mengalami kecenderungan menurun. Sekalipun angka statistik masih menunjukkan ketidakstabilan, 

tapi garis trendnya tegas menunjukkan penurunan. Terlebih lagi ketika produk pertanian dari luar, 

yang superior dalam standard kualitas dan (seringkali) harga yang lebih murah karena negeri-negeri 

imperialis yang menuntut kita menghapuskan subsidi itu malah terus meningkatkan subsidi untuk 

produk pertanian mereka. 

 

Sektor-sektor rakyat yang lain juga mengalami penurunan kualitas hidup yang tajam. Nelayan 

tradisional yang modalnya pas-pasan semakin tidak sanggup membiayai ongkos melaut karena harga 

BBM semakin melonjak tinggi. Mereka juga semakin sulit mendapatkan tangkapan karena tingkat 

pencemaran wilayah pantai yang semakin tinggi. Sekalipun Gubernur Sutiyoso memamerkan dirinya 

memakan ikan yang katanya ditangkap di wilayah pantai untuk menunjukkan bahwa isu pencemaran 

itu cuma isapan jempol belaka, nelayan tradisional tahu bahwa jenis ikan yang dimakan Sutiyoso 

hanya dapat ditangkap di laut lepas, wilayah yang tidak terjangkau oleh nelayan tradisional dengan 

perahu mereka yang berukuran kecil.  



 

Para pedagang kecil di kota-kota, yang lebih dikenal dengan istilah pekerja informal, juga mengalami 

penggusuran atas nama ketertiban dan keamanan. Pemerintah yang tidak mampu menyediakan 

lapangan pekerjaan, pemerintah yang tidak mampu mengatasi kesenjangan desa-kota dan pusat-

daerah, pemerintah yang tidak mampu menata kota agar layak dihuni, rakyat kecil yang disalahkan.  

 

Satu kesimpulan yang suram dapat kita tarik dari kondisi perekonomian kita saat ini: kemiskinan yang 

merajalela di tengah rakyat akibat keputusan politik ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada 

rakyat, dan keputusan pemerintah untuk mengorbankan orang miskin demi menyelamatkan orang 

kaya.  

Ketimpangan Ekonomi adalah Sumber Masalah-masalah Sosial Lain  

da banyak pendapat keliru yang beredar di tengah masyarakat mengenai sumber dari 

masalah ekonomi ini. Beberapa orang mengatakan bahwa sumber masalahnya adalah 

krisis kepatuhan terhadap hukum, oleh karenanya yang dibutuhkan konon adalah 

penguatan hukum dan penegakan supremasi hukum. Yang lain mengatakan bahwa 

sumbernya adalah kemerosotan moral, di mana sudah tidak takutnya manusia terhadap 

hukuman Tuhan dilihat sebagai penyebab munculnya berbagai ketidakadilan, sehingga untuk 

membenahinya kita harus kembali menerapkan hukum-hukum agama.  

 
Anggapan-anggapan ini muncul sebagai hasil sebuah cara berpikir yang keliru, yang menempatkan 

manusia sebagai satu entitas yang sanggup membuat keputusan sendiri, independen terhadap alam dan 

kondisi yang ada di sekelilingnya. Asumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang mutlak ini 

bertentangan dengan kenyataan yang kita temui sehari-hari di mana pilihan-pilihan yang kita hadapi 

selalu terbatas. Di samping itu, kita tidak pernah berhadapan dengan pilihan-pilihan mudah, kita 

selalu berhadapan dengan dilema, buah simalakama, yang selalu mengandung konsekuensi-

konsekuensi yang jauh jangkauannya. Kami percaya bahwa kebebasan manusia hanya akan dapat 

diapresiasi sepenuhnya ketika ia memahami sepenuhnya kondisi alam dan lingkungan sosial yang 

membatasi dirinya.  

 
Dengan keyakinan ini, kami memahami bahwa persoalan moral, politik, hukum, dan persoalan-

persoalan sosial yang lain, merupakan satu gejala yang tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan 

oleh persoalan pokok dalam masyarakat, persoalan ekonomi, yakni persoalan bagaimana manusia 

mempertahankan hidupnya sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah spesies. Ringkasnya, 

struktur moral, politik, hukum, bahkan juga agama, akan mencerminkan struktur ekonomi yang 

berlaku di satu masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang egaliter dan demokratik secara ekonomi, 

struktur moral akan mendukung perilaku yang egaliter dan demokratik, struktur politik akan 

membuka peluang diakuinya semua suara dalam masyarakat, hukum akan menindak perilaku 
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sewenang-wenang dan berpotensi memusatkan kekuasaan di satu tangan, dan para pemuka agama 

akan mengkotbahkan bahwa ketidakadilan dan penghisapan manusia atas manusia lain adalah dosa 

tak terampunkan. Sebaliknya, sebuah struktur ekonomi yang penuh dengan penghisapan dan 

ketidakadilan pasti akan melahirkan struktur moral yang menghalalkan segala cara untuk mencapai 

tujuan, politik yang kotor dan bertujuan menindas mereka yang lemah, hukum yang akan melindungi 

si kaya, dan para pemuka agama yang sibuk saling menghasut dan memelihara hak-hak istimewa 

kasta mereka dalam struktur internal lembaga-lembaga relijius.  

 
Oleh karena itu kami menolak penyelesaian yang sepihak atau berdimensi tunggal atas masalah 

ekonomi yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi jika penyelesaian berdimensi tunggal 

itu diklaim sebagai panasea, obat manjur bagi 1001 penyakit. Penyelesaian masalah ekonomi yang 

kini dihadapi negeri ini harus dilakukan melalui pendekatan multi-dimensional dan harus 

berlandaskan pada penyelesaian ekonomi itu sendiri.  

Penguatan industri sebagai langkah awal penyelesaian masalah ekonomi 
Indonesia 

 

engapa kita harus mulai dari penguatan industri? Tingkat kekuatan ekonomi suatu 

Negara ditentukan oleh kemajuan industri Negara tersebut. Artinya suatu Negara akan 

mampu memaksimalkan kapasitas produksi tenaga produktif jika Negara tersebut telah 

menempuh fase transisi dari perekonomian yang berbasis pertanian menuju 

perekonomian yang berbasis industri. Jika kita membandingkan antara ketiga sektor 

yakni industri, jasa, dan pertanian, sektor yang terakhir menunjukkan kurva yang semakin menurun. 

Tapi untuk sektor industri dan jasa semakin menunjukkan peningkatan dalam hal kapasitas utilitas 

produksinya. Artinya tenaga produktif dari kedua sektor tersebut belum dieksplorasi secara maksimal. 

Sementara sektor pertanian semakin tergusur oleh gencarnya ekspansi kedua sektor tesebut, satu hal 

yang ditunjukkan oleh makin berkurangnya kapasitas produksi karena semakin berkurangnya lahan 

pertanian dan terjadinya transformasi tenaga kerja secara besar-besaran dari petani menuju 

buruh/buruh tani.  

 

Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Sektor Industri (%) 

Tahun 1999- 2004 

No. Sub Sektor Industri 1999 2000 2001 2002 2003 2004*) 

  

Industri Logam Mesin, Elektronika dan 

Aneka             

1 Logam Mesin dan Maritim 42,60 46,30 50,50 51,00 52,80 56,80 

2 

Alat Angkut Darat (Roda2 & 

Roda4) 18,20 36,80 39,00 50,80 53,60 61,60 

M 



3 

Teknologi Informasi dan 

Elektronika 51,00 65,00 55,60 55,60 65,00 65,80 

4 Tekstil dan Produk Tekstil 84,00 81,00 81,00 65,00 66,60 66,70 

5 Aneka 46,00 54,33 55,40 55,20 59,00 60,00 

  Rata-rata ILMEA 51,32 56,00 57,50 53,80 55,20 60,60 

                

  

Industri Kimia, Agro dan Hasil 

Hutan             

1 Industri Kimia Hulu 66,00 75,90 80,80 82,10 86,20 88,36 

2 Industri Kimia Hilir 64,30 70,40 72,20 73,60 77,28 79,21 

3 

Industri Kimia Hasil Pertanian dan 

Kehutanan 68,00 69,60 71,80 75,00 78,75 80,72 

4 Industri Agro 46,40 53,40 53,40 59,80 62,79 64,36 

5 Industri Hasil Hutan dan Selulosa 60,10 67,40 57,80 68,80 72,24 74,05 

  Rata-rata IKAH 61,96 67,34 67,20 71,86 75,45 77,34 

                

  RATA-RATA INDUSTRI 56,64 61,67 62,35 62,83 65,33 68,97 

                

Catatan: *) Semester I Tahun 2004 

 

Lebih jauh lagi, data BPS pada tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 45,1% angkatan kerja 

Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Lainnya bekerja di berbagai macam industri, mulai dari 

Industri Manufaktur (13%); Pertambangan, Energi dan Konstruksi (4,5%); Perdagangan dan 

Perbankan (21,6%); dan sisanya (15,8%) di sektor Jasa.  

 

Perlu diperhatikan bahwa “sektor pertanian” mencakup para petani pemilik tanah, petani penggarap 

dan proletariat desa yang bekerja pada agroindustri. Cara BPS mengambil data menunjukkan bahwa 

ia tidak memperhatikan kelas dalam pengambilan data tersebut. Pokoknya semua orang yang bekerja 

di sektor pertanian dimasukkan di sini. Sektor jasa memasukkan pula jasa transportasi. 

 



 

 

Lebih jauh lagi, data Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 1999 menunjukkan bahwa sektor 

pertanian hanya menyumbang 19,5% dari PDB. Sektor Industri Manufaktur menyumbang 25,9%; 

sektor Pertambangan, Energi dan Konstruksi menyumbang 17,8%; Perdagangan dan Perbankan 

menyumbang 11,3%. Sisanya yang 25,5% disumbangkan oleh sektor Jasa, termasuk transportasi. 

 

Sebagai perbandingan, Afrika Selatan di tahun 1970 menunjukkan angka 18% pada sumbangan sektor 

pertanian untuk PDB-nya. Sedangkan manufaktur, konstruksi dan pertambangan bersama-sama 

menyumbangkan 27% dari PDB. 

 

Apa yang ditunjukkan oleh data ini? 

 

Pertama-tama, mayoritas rakyat Indonesia tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Sekalipun jumlah 

orang yang bekerja di sektor industri manufaktur hanya sedikit lebih dari sepersepuluhnya, jika kita 

total semua orang yang bekerja dalam salah satu industri telah lebih besar dari 50% dari seluruh 

kekuatan produktif Indonesia.  

 

Kemudian, sektor pertanian sudah sangat kehilangan produktivitasnya. Sekian banyak orang yang 

bekerja di sektor pertanian itu tidak lagi memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian 
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Indonesia. Katakanlah seluruh pekerja di sektor pertanian mengadakan pemogokan total selama 

setahun, perekonomian hanya dirugikan tidak sampai seperlimanya.  

 

Dengan demikian, tesis bahwa Indonesia adalah sebuah negeri agraris telah terpatahkan. 

Mayoritas kekuatan produktif Indonesia tidak lagi terdapat di pedesaan, melainkan di perkotaan. 

Bukan saja secara kuantitatif yang bersangkutan dengan jumlah pekerjanya, melainkan (terutama) dari 

tingkat produktivitasnya. Data kependudukan Indonesia telah dengan meyakinkan menunjukkan pada 

kita bahwa Indonesia kini adalah sebuah negara industri.  

 

Namun, kapitalisme tidak dapat hadir tanpa lebih dahulu merampas alat produksi dari para pekerja 

bebas (seperti tukang, nelayan atau tani) dan memaksa mereka untuk menjual tenaga sebagai 

proletariat. Kapitalisme juga membutuhkan lahan usaha, antara lain tanah dan juga wilayah laut, 

sebagai tempatnya melancarkan penghisapan. Oleh karena itulah kelas-kelas lain dalam masyarakat 

juga berkonflik dengan kapitalisme, tapi itu karena kapitalisme sedang berupaya untuk memaksa 

kelas-kelas lain itu untuk menyerahkan alat produksi mereka dan menjadi proletariat. Kasus 

penggusuran tanah, misalnya, memaksa petani kehilangan alat produksi mereka yang paling utama, 

yakni tanah. Karena mereka kehilangan tanah, mereka akan terpaksa memburuh di kota-kota besar. 

Oleh karena mereka berkonflik juga dengan kapitalisme, kita harus merangkul kelas-kelas tertindas di 

luar proletariat ini untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Tapi, untuk dapat menuntaskan 

perlawanan terhadap kapitalisme, kelas-kelas lain ini harus ditempa agar memahami bahwa masa 

depan semua orang adalah menjadi proletariat. Hal ini akan menjadi sangat penting justru pasca 

kemenangan perjuangan kelas, saat sosialisme boleh mulai diwujudkan. Sosialisme hanya dapat 

dibangun di atas sebuah masyarakat industrial modern, dan dalam sebuah masyarakat semacam itu, 

proletariatlah yang berdominasi dalam seluruh struktur masyarakatnya. Jika kelas-kelas lain ini tidak 

menyadari bahwa masa depan mereka adalah masyarakat industri, kelak pasti akan terjadi bentrokan 

antara mereka dengan proletariat, justru setelah perjuangan kelas melawan kapitalisme dimenangkan.  

 

Menimbang hal ini, sangat perlu bagi kita untuk memperkenalkan industrialisasi dan modernisasi di 

pedesaan untuk merangkul kelas-kelas petani dan nelayan, membiasakan mereka dengan pola 

produksi modern yang masif dan massal. Industri di pedesaan ini juga akan menyerap tenaga kerja, 

sehingga mengurangi beban urbanisasi akibat tingginya tingkat pengangguran di desa-desa. 

Penyerapan tenaga kerja oleh industri di pedesaan ini akan memangkas jumlah dan signifikansi kaum 

miskin perkotaan – yang karena wataknya yang eksplosif (mudah meledak) akan menjadi kekuatan 

yang sulit diramalkan keberpihakannya. Bisa jadi kaum miskin perkotaan ini akan berpihak pada 

perjuangan kelas yang dilancarkan rakyat pekerja, namun bisa pula mereka malah menjadi sumber 

perekrutan oleh organisasi-organisasi paramiliter (vigilantes) yang dikendalikan oleh militer.  

 



Pendeknya, pembangunan kekuatan produktif di pedesaan tidak boleh diarahkan pada individualisme 

produksi, melainkan harus didorong maju ke arah kolektivisasi. Dalam hal ini, reformasi agraria harus 

dimaknai sebagai sebuah jalan menuju kolektif-kolektif pertanian – sebuah sistem agri-industri yang 

masif dan massal, namun berada di bawah kendali serikat-serikat rakyat.  

 

Namun, data di atas juga menunjukkan bahwa Industri Manufaktur, poros sebuah Masyarakat 

Industrial, kita masih lemah. Sekalipun tetap menyumbang seperempat dari total produk negeri ini, 

hanya industri-industri ringan saja yang ada di negeri ini – sesuatu yang ditunjukkan oleh 

perbandingan angkatan kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur dan tingkat output-nya.  

 

Jumlah dan produktivitas dari mereka yang bekerja di sektor-sektor industri perdagangan, jasa dan 

perbankan jauh lebih besar dari mereka yang ada di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan 

bahwa sektor-sektor yang seharusnya hanya menjadi pendukung manufaktur malah menjadi tumpuan 

industrialisasi Indonesia.  

 

Dengan demikian, kapitalisme Indonesia juga lemah. Fundamental ekonomi sebuah negeri kapitalis 

haruslah didasarkan pada tingkat produktivitas yang tinggi pada sektor industri manufakturnya. 

Dengan lemahnya sektor industri manufaktur Indonesia, dan penumpuan kekuatan industrinya pada 

jasa yang seharusnya menjadi industri sekunder, kapitalisme Indonesia sangat rawan krisis. 

 

Dengan demikian, kapitalisme Indonesia adalah sebuah kapitalisme yang cacat. 

 

Oleh karena itu, penguatan terhadap industri menjadi satu hal yang wajib dilakukan jika kita ingin 

negeri ini memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Pondasi ekonomi ini tidak boleh diletakkan di 

sektor moneter, terlebih lagi jika kita menganggap bahwa indeks harga saham merupakan indikator 

utama perekonomian. Pasar saham dan pasar valuta, pada saat ini, adalah bagian dari ekonomi 

spekulatif, yang menyandarkan diri pada permainan tebak-tebakan yang berbahaya. Dan, kenyataan 

bahwa pasar saham akan diperkuat ketika modal tidak bisa dialihkan menjadi investasi produktif 

menunjukkan bahwa justru semakin kuat pasar saham, semakin lemah struktur industri satu negara.  

 

Kekayaan sumberdaya alam dan energi alternatif serta besarnya tenaga produktif (manusia) akan 

menjadi modal yang cukup untuk mengembangkan sektor industri nasional. Masih banyaknya 

angkatan kerja yang menganggur akibat terbatasnya kemampuan perekonomian Negara untuk 

menyerap tenaga kerja akan terjawab jika industri nasional diperkuat. Bukan seperti rejim SBY-JK 

hari ini yang malahan memperlemah sektor industri nasional dan men-subsisten-kannya terhadap 

pasar bebas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.  

 



Potret Industri Kita 

Sektor industri di Indonesia sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu dikarenakan sektor industri kita sangat lemah baik itu dalam 

hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing (Multi-

National Corporation – perusahaan multinasional). Disamping itu sektor industri kita tidak memiliki 

platform kerakyatan - yakni sebagai penopang bagi kesejahteraan rakyat – melainkan berplatform 

imperialis. Kekayaan alam Indonesia yang sebenarnya mampu menjadi bahan baku industri ternyata 

tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh industri nasional. Malahan kaum imperialis lah yang 

memanfaatkannya melalui MNC-MNC yang banyak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam 

yang keuntungannya tidak untuk rakyat Indonesia melainkan untuk kaum imperialis itu sendiri. 

Beberapa contoh antara lain 

- eksploitasi tambang emas di Jayapura oleh Freeport yang tidak pernah menigkatkan 

kesejahteraan rakyat Papua,  

- PT Newmont yang hanya menyumbangkan limbah mercury bagi penduduk di Minahasa dan 

Sumbawa. 

 

Semenjak pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM hingga mencapai 39%, beberapa sektor 

industri pun juga terancam bangkrut. Terutama industri kecil dan menengah yang sangat kesulitan 

dalam mengatasi menigkatnya biaya produksi dan terutama biaya pengangkutan karena mereka 

tidakmemiliki persebaran pabrik seperti halnya industri besar. Bahkan akibat kenaikan harga BBM 

tersebut komponen biaya produksi meningkat menjadi paling tidak 12%. Beberapa perusahaan tekstil 

pun juga mengutarakan kemungkinan bangkrut jika harga BBM ini terus naik. Perusahaan Tekstil dan 

Produk Tekstil (TPT) adalah salah satu bidang industri yang menyerap tenaga kerja yang paling 

banyak, yakni sebesar 2,6 juta pekerja dimana 50%-nya berada di perusahaan TPT kecil. Jika kita 

menyimak komposisi perbandingan jumlah industri, industri rumah tangga adalah yang terbesar yakni 

2.358.616 unit, industri kecil 240.088, industri menengah 15.377, dan industri besar 6797. Komposisi 

tersebut menjelaskan bagaimana industri kita adalah industri yang kecil, kelontongan dan tidak 

mampu memproduksi dalam kapasitas yang besar karena tingkat penguasaan teknologi yang rendah. 

Di samping itu hasil produksinya kebanyakan untuk kebutuhan luar negeri (orientasi ekspor). Hal 

tersebut adalah konsekuensi dari sifat industri kita yang subsisten terhadap industri internasional 

(MNC) dan pasar bebas. MNC-MNC tersebut dengan leluasa memanfaatkan upah buruh dan 

sumberdaya alam yang murah guna memproduksi komoditi yang laku di pasaran internasional. Salah 

satu contoh adalah produksi sepatu Nike oleh salah satu perusahaan produsen sepatu di Bogor dan 

Tangerang dimana Nike membeli produk sepatu dari produsen lokal dengan harga yang murah namun 

setelah sepatu tersebut ditempeli merk Nike, harga sepatu tersebut meroket tinggi karena dijual dalam 



matauang Dollar. Keuntungan yang berlipat tersebut tidak pernah sampai di kantong para buruh 

melainkan masuk ke kantong imperialis.  

 

Karena praktek liberalisasi yang turut melanda perekomian kita sebagai konsekuensi dari WTO dan 

AFTA, sektor industri dalam negeri menjadi lebih rentan. Persaingan antar kapitalis menjadi ciri khas 

dalam pasar bebas mensyaratkan kepemilikan modal yang besar juga teknologi yang modern. Industri 

kita tidak memiliki keduanya karena minimnya kemampuan riset dari para sarjana-sarjana lokal. Hal 

tersebut menjadi bukti bahwa penguasaan ilmu pengetahan dan teknologi berkelindan erat dengan 

kemajuan ekonomi dan industri. Tentunya para kapitalis internasional tidak menginginkan industri 

kita tumbuh menjadi industri yang kuat. Jadi tak usah berharap akan ada transfer teknologi dari 

kapitalis asing. Kalaupun ada transfer teknologi, tentunya yang ditransfer adalah teknologi yang sudah 

usang, karatan, dan ketinggalan jaman. 

 

MNC dan juga TNC selalu berupaya memaksimalkan keuntungan dan pada saat yang bersamaan 

meminimalkan biaya produksi, yang salah satunya adalah upah buruh. Indonesia, melalui 

pemerintahannya yang borjuistik selalu mengkampanyekan murahnya upah buruh kita untuk menarik 

investor asing. Rejim borjuis seperti halnya SBY-JK akan selalu menjadikan sektor industri nasional 

sebagai sapi perah yang hanya mensejahterakan kaum imperialis. Hal itu terlihat dari kebijakan 

industrial yang sangat anti-rakyat antara lain kebijakan upah buruh murah, sistem buruh kontrak, dan 

juga ancaman PHK setiap saat.  Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa platform industri yang 

kerakyatan dan mementingkan kaum pekerja hanya akan terwujud jika pemerintahan/Negara dipimpin 

oleh rakyat pekerja itu sendiri. 

 

Pemerintahan SBY-JK Berkuasa diatas Korupsi, Hutang, dan Pengangguran 

Persoalan industri tentunya tak bisa dilepaskan dari persoalan kekuasaan. Artinya Negara menjadi 

faktor penting dalam menentukan ke mana arah pembangunan industri nasional. Saat ini negara 

Indonesia masih dikuasai oleh rejim SBY-JK yang sangat gencar melakukan kebijakan-kebijakan 

yang pro imperialis antara lain rencana divestasi dan privatisasi BUMN-BUMN, ketergantungan 

terhadap hutang luar negeri. Ketika bangsa Indonesia sedang berduka akibat dilanda bencana tsunami 

yang tentunya sangat membutuhkan bantuan, pemerintahan SBY-JK melalui “Tim Ekonomi 

Congkak”-nya malah menolak tawaran moratorium dari beberapa Negara donor. Sebaliknya 

pemerintahan SBY-JK malah mengajukan permintaan hutang baru terhadap CGI dengan jumlah 

US$3,4 miliar. Utang baru tersebut tentunya menambah beban hutang luar negeri kita yang sampai 

per Maret 2003 mencapai US%65,8 miliar, sekitar 39% berasal dari Jepang, 16% dari Bank Dunia, 

13% dari ADB, 6% dari AS, dan sisanya 26% dari Negara dan lembaga donor lainnya. Dengan hutang 

yang sedemikian besarnya, bangsa Indonesia tetap berkutat dengan pengangguran, kemiskinan 



padahal dengan besarnya jumlah nominal tersebut sudah cukup untuk membangun industri dasar yang 

padat modal sekaligus padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang besar. Hal tersebut sebagai 

jawaban terhadap besarnya angka pengangguran terbuka yang sampai hari ini mencapai angka 

11,19juta atau 10,45% dari total angkatan kerja.  

 

Menilik rendahnya kapasitas perekonomian Indonesia dalam menyerap tenaga kerja, perekonomian 

Indonesia dipastikan tidak akan mampu menghasilkan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding 

dengan pertumbuhan angkatan kerjanya, sekalipun dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (GDP) sebesar 5,13% ditahun 2004. Apabila kita menggunakan patokan praktis elastisitas 

ketenagakerjaan yang digunakan pemerintah, yang mengasumsikan bahwa kenaikan GDP sebesar satu 

persen akan menghasilkan 400,000 pekerjaan, kita akan membutuhkan tingkat pertumbuhan sebesar 

lima persen per tahun hanya untuk menyerap 2,2 juta tambahan angkatan kerja setiap tahunnya -- ini 

pun bila dihitung tanpa memperhitungkan tingkat pengangguran terbuka (open unemployment) dan 

pemanfaatan tenaga kerja di bawah kapasitas (underemployment).  

 

Profil pertumbuhan ekonomi dan pengangguran 

Periode Pertumbuhan 
ekonomi 

(%) 

Tambahan 
lapangan kerja 

(juta) 

Angkatan kerja 
baru (juta) 

Pengangguran 
terbuka (juta) 

Pengangguran 
terbuka (%) 

 

1996 7,82 3,79 3,96 4,29 4,86 

1999 0,79 1,14 2,11 6,03 6,26 

2000 4,92 1,14 0,94 5,81 6,07 

2001 3,44 0,97 3,16 8 8,10 

2002 3,66 0,84 1,97 9,13 9,06 

2003 3,99 1,10 2,10 10,13 9,85 

2004 4,49 1,40 2,10 10,83 10,32 

2005 5,03 1,75 2,07 11,19 10,45 

Sumber: Sakernas BPS (1996-2002) ; Bappenas (2003-2005) (data dikutip dari Bisnis Indonesia , 30 
September 2003) 

 

Pemerintahan SBY-JK sampai saat ini belum mampu menunjukkan dirinya sebagai pemerintahan 

yang anti korupsi. Diseretnya Puteh ataupun Mulyana W. Kusumah ke pengadilan masih belum cukup 

karena sampai hari ini Soeharto dan kroninya masih bebas berkeliaran menikmati harta hasil 

korupsinya ketika berkuasa. 

 

Mengapa sektor industri harus diperkuat? 

Tingkat kemajuan ekonomi suatu Negara ditentukan oleh kemajuan industri Negara tersebut. Artinya 

suatu Negara akan mampu memaksimalkan kapasitas produksi tenaga produktif jika Negara tersebut 



telah menempuh fase transisi dari perekonomian yang berbasis pertanian menuju perekonomian yang 

berbasis industri. Jika kita membandingkan antara ketiga sektor yakni industri, jasa, dan pertanian, 

sektor yang terakhir menunjukkan kurva yang semakin menurun. Tapi untuk sektor industri dan jasa 

semakin menunjukkan peningkatan dalam hal kapasitas utilitas produksinya. Artinya tenaga produktif 

dari kedua sektor tersebut belum dieksplorasi secara maksimal. Sementara sektor pertanian semakin 

tergusur oleh gencarnya ekspansi kedua sektor tesebut, satu hal yang ditunjukkan oleh makin 

berkurangnya kapasitas produksi karena semakin berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya 

transformasi tenaga kerja secara besar-besaran dari petani menuju buruh/buruh tani.  

 

Kuba yang pada awalnya adalah sebuah negeri yang subsisten dengan sektor pertanian sebagai 

andalannya, kini mengalami kemajuan yang pesat karena digenjotnya pembangunan industri Negara 

tersebut. Tentunya dengan kemampuan teknologi dan IPTEK dari masyarakatnya, industri Kuba telah 

berhasil menjamin rakyatnya dapat makan tiga kali sehari. Begitu juga dengan China yang semenjak 

melakukan program “Loncatan Jauh Ke depan” mampu mengembangkan sektor industrinya menjadi 

salah satu negara industrialis terkuat di dunia. 

 

Kebijakan SBY-JK hanya lebih mengutamakan penguatan sektor perbankan dan aspek-aspek moneter 

(penjaminan dana obligasi rekap, program penyehatan bank-bank yang hancur). Namun penempatan 

prioritas sektor perbankan tersebut belum juga menunjukkan keberhasilan karena sampai hari ini 

masih banyak bank-bank yang bermasalah mulai dari persoalan minimnya Giro Wajib Minimun 

(GWM) hingga maraknya kredit macet. Bahkan Aburizal Bakrie, menteri keuangan saat ini, sedang 

terlilit kredit macet terhadap Bank Mandiri dengan nilai trilliunan rupiah.  

 

Kekayaan sumberdaya alam dan energi alternatif serta besarnya tenaga produktif (manusia) akan 

menjadi modal yang cukup untuk mengembangkan sektor industri nasional. Masih banyaknya 

angkatan kerja yang menganggur akibat terbatasnya kemampuan perekonomian Negara untuk 

menyerap tenaga kerja akan terjawab jika industri nasional diperkuat. Bukan seperti rejim SBY-JK 

hari ini yang malahan memperlemah sektor industri nasional dan men-subsisten-kannya terhadap 

pasar bebas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.  

 

Permasalahan Sektor Industri Nasional dan Strategi Penguatannya 

  

Relatif masih underdeveloped-nya sektor industri di Indonesia diakibatkan oleh beberapa 

faktor antara lain rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan teknologi dan modal. Selain dana yang 

disediakan oleh pemerintah sangatlah rendah (salah satunya karena defisit keuangan yang besar), 

keterbatasan teknologi dan SDM juga dikarenakan oleh terbatasnya dana yang dimiliki oleh kaum 



borjuasi nasional. Pada umumnya sedikit sekali perusahaan-perusahaan borjuais yang memiliki 

sendiri lembaga penelitian dan pengembangan sendiri. 

 Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur besarnya dampak dari keterbatasan 

teknologi dan SDM terhadap kinerja sektor industri adalah tingkat produktivitas, baik secara parsial 

dari masing-masing faktor produksi yang digunakan (seperti buruh dan barang modal) maupun secara 

keseluruhan yang disebut sebagai Total Faktor Productivity (TFP). TFP yang dimiliki Indonesia 

masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya sehingga menyebabkan 

rendahnya pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa persoalan yang ada pada sektor industri nasional 

kita : 

 

1. Kapasitas Produksi, Basis Ekspor dan Pasarnya Sempit  

walaupun Indonesia memiliki bnayak SDA dan jumlah pekerja yang melimpah namun produk 

dan pasar ekspor Indonesia sangat terkonsentrasi pada hal-hal berikut. 

a. empat produk yakni kayu lapis, pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki yang memiliki pangsa 50% 

dari nilai total ekspor manufaktur. 

b. Pasar untuk tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas hanya ke negara-negara yang menerapkan 

MFA seperti AS, UE, Kanada, Norwegia, dan Turki. 

c. Tiga Negara, yakni AS, Jepang, dan Singapura menyerap sekitar 50% dari nilai total ekspor 

manufaktiur Indonesia, sementara AS sendiri menyerap 50% dari nilai total ekspor tekstil dan 

pakaian jadi. 

d. Sepuluh produk yang menyumbang sekitar 80% dari seluruh hasil ekspor manufaktur. Ekspor 

manufaktur Indonesia menjadi sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan permintaan tehadap 

produk-produk tersebut ynag terbatas di pasar. 

e. Banyak produk manufaktur yang padat karya yang terpilih sebagai ekspor unggulan Indonesia 

mengalami penurunan harga di pasar dunia sebagai akibat dari persaingan yang semakin ketat 

terutama dari china dan negara-negara produsen lainnya di asia yang bisa menghasilkan 

barang yang sama dengan biaya produksi yang lebih rendah, Negara-negara eropa timur di 

pasar eropa barat dan Negara-negara amerikan latin untuk pasar amerika utara. 

f. Banyak produk manufaktur yang merupakan ekspor tradisional Indonesia mengalami 

penurunan daya saing terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan bukan oleh faktor 

internal seperti halnya upah tenaaga kerja yang naik. 

g. komposisi perbandingan jumlah industri, industri rumah tangga adalah yang terbesar yakni 

2.358.616 unit, industri kecil 240.088, industri menengah 15.377, dan industri besar 6797 

 

tabel 1 

Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Sektor Industri (%) 

Tahun 1999- 2004 



No. Sub Sektor Industri 1999 2000 2001 2002 2003 2004*) 

  Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka             

1 Logam Mesin dan Maritim 42,60 46,30 50,50 51,00 52,80 56,80

2 Alat Angkut Darat (Roda2 & Roda4) 18,20 36,80 39,00 50,80 53,60 61,60

3 Teknologi Informasi dan Elektronika 51,00 65,00 55,60 55,60 65,00 65,80

4 Tekstil dan Produk Tekstil 84,00 81,00 81,00 65,00 66,60 66,70

5 Aneka 46,00 54,33 55,40 55,20 59,00 60,00

  Rata-rata ILMEA 51,32 56,00 57,50 53,80 55,20 60,60

                

  Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan             

1 Industri Kimia Hulu 66,00 75,90 80,80 82,10 86,20 88,36

2 Industri Kimia Hilir 64,30 70,40 72,20 73,60 77,28 79,21

3 Industri Kimia Hasil Pertanian dan Kehutanan 68,00 69,60 71,80 75,00 78,75 80,72

4 Industri Agro 46,40 53,40 53,40 59,80 62,79 64,36

5 Industri Hasil Hutan dan Selulosa 60,10 67,40 57,80 68,80 72,24 74,05

  Rata-rata IKAH 61,96 67,34 67,20 71,86 75,45 77,34

                

  RATA-RATA INDUSTRI 56,64 61,67 62,35 62,83 65,33 68,97

                

Catatan: *) Semester I Tahun 2004       

 

2. Ketergantungan pada impor yang sangat tinggi  

sejak tahun 1990 indonesia telah menarik banyak investasi asing (PMA) di industri-industri 

berteknologi tinggi seperti farmasi, kimia, elektronik, consumer goods, alat-alat listrik, dan 

otomotif. Namun kebanyakan dari industri-industri tersebut bukan merupakan proses 

manufaktur dalam arti yang sebenarnya namun hanya merupakan proses penggabungan, 

pengepakan, dan assembling dengan hasil-hasil sebagai berikut : 

a. pada tahun 1997 nilai impor bahan baku, input perantara, dan komponen berkisar dari 45% 

industri-industri kimia, 53% di industri-industri mesin, 56% di industri-industri alat 

transportasi, dan 70% di industri-industri elektronik. 

b. Industri-industri yang padat karya sangat tergantung pada impor bahan baku, input perantara 

dan komponen mulai dari 40%-43% di industri-industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit serta 

hingga 56% di industri-industri alas kaki. Ketergantungan ini disebabkan oleh tidak adanya 

suplai domestik dan industri-industri pendukung serta lemahnya keterkaitan produksi antar-

industri di dalam negeri. 

c. Sangat besarnya PMA di sektor industri manufaktur nasional. Walaupun memberi 

keuntungan-keuntungan tertentu (seperti pengetahuan mengenai proses manufaktur), 



keberadaan PMA telah membuat sektor tersebut menjadi sangat tergantung pada suplai bahan 

baku dan komponen dari luar negeri. 

d. Walaupun pertumbuhan PMA di sektor industri sangatlah besar dan Indonesia telah masuk 

kedalam sistem manufaktur regional, namun peralihan teknologi ke Indonesia (teknikal, 

manajemen organisasi, pemasaran, pengembangan produk) dan keterkaitan eksternal 

sangatlah terbatas. 

e. Ketergantungan pada PMA telah membuagt proses peningkatan kemampuan perusahaan-

perusahaan lokal dalam proses manufaktur dan kemampuan mengembangkan produk dengan 

merk sendiri serta membangun jaringan pemasaran sendiri sangatlah lemah. 

 

3. Industri kita adalah Industri dengan kemampuan teknologi dan manajerial yang 

rendah.  

a. kontribusi industri-industri berteknologi menengah (termasuk karet dan plastik, semen, logam 

dasar, dan barang-barang sederhana dari logam) terhadap pembangunan sektor industri 

manufaktur semakin menurun. 

b. kontribusi produk-produk yang padat modal seperti material-material dari plastik, produk-

produk dari karet, pupuk, bubuk kertas dan kertas, besi dan baja terhadap total ekspor juga 

menurun 

c. di pihak lain industri berteknologi rendah tumbuh pesat. Hal ini disebabkan oleh pesatnya 

pertumbuhan industri-industri padat karya sepeti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. 

d. Konsentrasi regional dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur. 

Industri-industri skala menengah dan besar sangat terkonsentrasi di jawa khususnya di 

Jabotabek. Walaupun pemerintah telah memberikan insentif namun tetap saja terjadi 

konsentrasi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya industri-industri 

pendukung dan pemasok, pasar yang relative besar dan berkembang pesat mengikuti 

pertumbuhan pendapatan riil per kapita dan jumlah populasi, infrastruktur fisik yang relatif 

lebih baik, dan berdekatan dengan kantor-kantor pmerintah. Kondisi tersebut jarang dijumpai 

di daerah dan pulau lain. 

e. Industri skala mikro, kecil dan menengah (IMKM) masih underdeveloped 

Kontribusi IMKM terhadap pembentukan nilai tambah manufaktur relative kecil namun 

terhadap peluang kesempatan kerja sangat besar. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat 

produktivitas tenaga kerja di IMKM dibandingkan di industri skala besar (IB). 

f. IMKM termasuk industri rumah tangga dengan jumlah pekerja rata-rata masing-masing 38 

dan 2 orang per unit usaha, masing-masing hanya menyumbang sekitar 5%-6% terhadap total 

nilai tambah dan mengerjakan 2/3 dari total kesempatan kerja. 

g. IMKM lebih terkonsentrasi pada subsektor-subsektor makanan dan kayu. Mereka 

memproduksi barang-barang jadi dan tidak banyak membuat barang modal, input perantara, 



dan komponen untuk industri-industri lain. Dengan perkataan lain, sangat rendah keterkaitan 

antara IMKM dengan IB. 

h. Lemahnya kapasitas Untuk Menyerap dan Mengembangkan Teknologi 

Transformasi industri selama pemerintahan orba terutama dilakukan oleh strategi-strategi 

bisnis dan hubungan-hubungan internasional yang sangat terbatas dari konglomerat kroni 

soharto. Pemerintah maupun borjuasi nasional tidak begitu getol memanfaatkan teknologi dan 

pengetahuan dari luar untuk memperbaiki daya saing dari produksi manufaktur di dalam 

negeri. 

 

4. Industri yang Anti Rakyat 

Keberadaan PMA tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya malah 

banyak menimbulkan bencana antara lain 

a. kerusakan lingkungan sebagai akibat faktor eksternalitas produksi. Kasus tersebut antara lain 

eksploitasi tambang emas di Jayapura oleh Freeport yang mencemari sungai dan lingkungan, 

PT Newmont yang hanya menyumbangkan limbah mercury bagi penduduk di Minahasa dan 

Flores. 

b. Praktek outsourcing sebagai turunan dari kebijakan LMF mengakibatkan semakin rentannya 

para pekerja terhadap ancaman PHK. 

c. System buruh kontrak yang mengakibatkan semakin tidak menentunya kepastian kerja 

d. Rendahnya upah buruh dan jaminan kesehatan 

e. Industri kita lebih digunakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat asing, bukan untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

Tiga Kendala Utama Industrialisasi : Teknologi, SDM, Modal  

 

Teknologi 

Kapitalisme internasional pada dasawasa terakhir ini telah mengalami perubahan dasar dalam pola 

persaingan global dalam produksi dan perdagangan internasional, dimana kapasitas teknologi menjadi 

faktor yang sangat penting dalam menentukan persaingan sektor industri manufaktur suatu negara. 

Kemampuan teknologi tersebut terdiri dari beberapa unsur yang penguasaannya tergantung pada tahap 

industrialisasi suatu negara. Ada enam kategori kemampuan teknologi : 

1. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mendesain, 

menyusun, dan menyelenggarakan proyek industri baru atau memperluas serta 

memodernisasikan proyek industri yang sudah ada 



2. kemampuan produksi yang meliputi segala pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk mengoperasikan suatu pabrik 

3. kemampuan untuk mengadakan perubahan kecil meliputi rekayasa adaptif dan penyesuaian 

organisatoris untuk mengadakan penyesuaian kecil atau perbaikan incremental secara 

berkesinambungan baik dalam desain dan kinerja produk maupun dalam teknologi proses 

produksi. 

4. kemampuan pemasaran yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai pola permintaan, trend pasar, dan menciptakan saluran-

saluran distribusi yang efisien dan efektif 

5. kemampuan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan organisasi dalam 

memperlancar arus informasi dan teknologi 

6. kemampuan dalam melakukan penemuan teknologi baru baik teknologi proses maupun 

teknologi produk. 

Walaupun dalam 30 tahun belakangan ini tingkat kemampuan teknologi pada tingkat nasional di 

sejumlah negara sedang berkembang semakin meningkat namun monopoli teknologi maju tetap ada di 

tangan negara maju. Dalam membuat penilaian mengenai kemampuan teknologi industri suatu negara 

perlu dibedakan dua hal : 

- Kemampuan Teknologi Perusahaan, yakni kemampuan teknologi yang dimiliki suatu 

perusahan dalam membuat nilai tambah melalui rantai kegiatan produksinya 

- Kemampuan Teknologi Negara, yakni kemampuan suatu negara dalam memobilisasi, 

mendorong, dan menyalurkan kemampuan teknologi perusahaan dari semua perusahaan yang 

ada di negara tersebut dalam cara yang paling efektif . 

Indonesia sebagai negara miskin saat ini kalah bersaing dalam kompetisi teknologi, baik itu dalam 

lingkup teknologi perusahaan maupun teknologi negara. 

 Sejak akhir dasawarsa 80-an dunia sudah dalam proses “revolusi industri kedua” yakni suatu 

era yang dikendalikan oleh berbagai macam teknologi mulai dari teknologi informasi (misal super-

integrated chips, sistem telepon, mobile phone, internet, dan supercomputer), genetika, material dan 

energi baru, dan ruang angkasa. Perkembangan teknologi yang diwujudkan dalam berbagai penemuan 

tersebut telah membantu system kapitalisme dalam mempertahankan hidupnya. Tanpa penemuan, 

kapitalisme tidak akan mampu merevolusionerkan alat produksinya. Tanpa merevolusionerkan alat 

produksi, kapitalisme tidak akan bertahan hidup. 

Tabel 2 

Beberapa teknologi yang berkembang pesat sejak dasawarsa 1980-an dan dampak sektoralnya 

Teknologi Sektor yang terkena dampak 
Rekayasa genetika pertanian, farmasi, kedokteran, kehutanan, 

dan pertambangan 
chip yang kapasitasnya lebih 
ditingkatkan/gallium arsenide 

peralatan elektronik, komunikasi dan 
pertahanan 



kultur sel/jaringan kedokteran, farmasi, makanan, pertanian dan 
kesehatan 

micro-computer jasa-jasa, manufaktur, pertahanan 

Robotika manufaktur, pertambangan 

bahan-bahan campuran (composite material) manufaktur (kapal terbang, mobil) 

Penginderaan jarak jauh(GIS) kehutanan, pertanian, pertambangan, jasa-
jasa, pertahanan 

Pencitraan elektronika, pertambangan, komunikasi 

serat optic komunikasi, elektronika 

Monoclonal antibodies pertanian, farmasi, kdokteran 

Software komputer manufaktur, jasa-jasa, komunikasi, 
pertahanan 

Laser elektronika, alat transportasi, peralatan 
medis, komunikasi 

bahan baker sintetis pengilangan, energi, jasa transportasi 

iradiasi bahan makanan makanan, bahan-bahan kimia, pertanian 

Telekomunikasi komunikasi, jasa-jasa, konstruksi 
ilmu kimia permukaan/teknologi plasma manufaktur, energi, pertanian, jasa-jasa 

Biomassa manufaktur bahan kimia, pertanian, energi, 
kehutanan 

Teknologi energi hydrogen manufaktur, utilitas, energi 
Campuran logam baru manufaktur (transportasi) 

system opto-elektronika komunikasi, elektronika 

 

Di Indonesia, penggunaan teknologi industri masih kurang memadai karena minimnya 

invetasi dalam usaha menguasai teknologi. Disamping itu sarjana kita belum cukup mumpuni sebagai 

akibat dari rendahnya kualitas system pendidikan yang ada. Rendahnya kemampuan teknologi juga 

berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. 

 

 

 

 

Tabel3 

Ekspor manufaktur menurut intensitas faktor produksi : 1995 

(diatas US$200juta) 

ekspor (juta dollar AS) no. Jenis hasil industri 

1994 1995 

laju pertumbuhan 
1994/1995 

1. Komoditi yang padat 
sumberdaya alam 

12.604,8 14.617,4 16,0 

2 Komoditi yang padat karya 
dengan keterampilan rendah 

8.028 8.606,5 9,7 

3 Komoditi padat karya dengan 
keterampilan tinggi 

2.688,2 3.093,9 15,1 

4 Komoditi yang padat 
teknologi tinggi 

1.032,3 1.304,4 26,3 

James (1996) 



 

Sumberdaya Manusia 

Untuk menunjang proses industrialisasi, SDM berkualitas menjadi faktor yang sangat penting. Dalam 

kasus Indonesia, kurangnya SDM berkualitas menjadi salah satu kendala serius. Tingkat pendidikan 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan angkatan kerja pada khususnya masih sangat rendah. Lebih 

dari 50% dari jumlah orang yang bekerja di sektor formal dan sekitar 70% di sektor nonformal terdiri 

atas tenaga kerja yang hanya/tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan dari angkatan kerja ini 

juga menjadi penyebab rendahnya produktivitas dari tenaga kerja kita.  

 

Tabel 4 

Struktur angkatan kerja menurut pendidikan : 1980-1997 (%) 

 

Prosentase terhadap jumlah angkatan kerja tingkat pendidikan 

1980 1982 1985 1986 1987 1990 1994 1995 

tidak/belum 
sekolah 

29.60 26,46 21,71 18,48 16,94 17,47 10,97 9,7 

tidak tamat SD 37,64 23,73 34,40 29,93 28,15 28,06 23,01 21,6 

tamat SD 21,23 27,18 27,60 33,26 34,43 31,52 36,72 35,4 
Tamat SLTP 
umum 

3,97 4,69 5,64 6,82 7,62 8,03 1021 11,7 

Tamat SLTP 
kejuruan 

1,14 1,47 1,40 1,32 1,32 0,94 1,43 1,6 

tamat SMU 2,40 2,70 3,51 4,37 4,81 6,08 8,25 9,9 

tamat SMK 3,21 3,90 4,46 4,46 4,94 5,51 6,37 6,3 

tamat program 
diploma 

0,43 0,51 0,75 4,72 5,19 1,21 1,58 1,7 

tamat universitas 0,38 0,35 0,52 0,48 0,77 1,18 1,35 2,04 
Sumber : BPS (1998) dan Tambunan (1996)                                                                                                                                                                            

 

 

Tabel 5 

Neraca Tingkat Daya-saing Nasional untuk Kualitas SDM Indonesia 

1998 dan 1999 



Keterangan : * = survey tahun 1999 tidak memasukkan indikator ini 

Sumber : WEF (1998, 1999) 

Modal 

 Kita semua tahu bahwa pemerintahan borjuis yang berkuasa sampai hari ini selalu 

mengedepankan kebijakan hutang yang kemudian menjadi penyebab tergantungnya perekonomian 

kita kepada lembaga donor internasional. Beban hutang luar negeri kita yang sampai per maret 2003 

mencapai US%65,8 miliar, sekitar 39% berasal dari Jepang, 16% dari Bank Dunia, 13% dari ADB, 

6% dari AS, dan sisanya 26% dari negara dan lembaga donor lainnya. Besarnya jumlah hutang 

tersebut pun juga belum mampu meningkatkan kapasitas industri kita dikarenakan banyaknya korupsi 

yang terjadi dalam pemerintahan dan diperparah dengan krisis ekonomi 1997 yang sampai hari ini 

belum pulih. Sektor perbankan sebagai penyedia modal pun juga sangat terbatas kemampuannya. 

Malahan beberapa bank dijual kepada pihak asing. Permasalahan perbankan sampai hari ini masih 

berkutat pada reserve requirement yang rendah, kredit macet. Terakhir adalah kasus kredit macet 

yang menimpa Bank Mandiri dengan aktor Aburizal Bakrie, menteri perekonomian SBY-JK. 

 Oleh karena itu program penguatan industri nasional sebisa mungkin memanfaatkan secara 

optimal dana yang terbatas tersebut dan menghindari hutang baru.  

 

Strategi Membangun Industri Nasional yang Kuat dan Kerakyatan 

 Apa yang kita maksud dengan industri nasional yang Kuat dan Kerakyatan adalah : 

- Industri yang Mandiri, yakni industri nasional yang tidak tergantung pada imperialisme dan 

pasar bebas. Industri yang tidak menggantungkan pada impor dan tidak didikte oleh lembaga-

lembaga keuangan internasional seperti IMF, WB, CGI, dsb. 

- Industri yang kuat, yakni industri yang ditopang oleh industri dasar dan industri barang 

modal dan keseluruhan dari tenaga produktif yang kita miliki.  

posisi posisi asset 

1998 1999 

liabilities  

1998 1999 

tahun rata-rata sekolah 50 52 

system pendidikan primer dan sekunder 50 - 

produktivitas tenaga kerja 51 - 

pelatihan tenaga kerja 52 - 

proporsi penduduk yang mengikuti 
pendidikan sekunder 

- 54 

 etika kerja - 55 

- indicator 
pendidikan 
dasar 

8 * 



- Industri yang modern, yakni industri nasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi abad 

21 untuk meningkatkan kualitas produk nasional agar dapat memenuhi kebutuhan 210 juta 

masyarakat Indonesia. Industri yang mampu mengorganisir keseluruhan tenaga produktif 

secara efisien dan efektif dengan kemampuan manajerial yang modern dan populis. 

 

Pembangunan industri nasional kita berangkat dari pembangunan basis produksi. Jika kita melihat 

laporan BI tahun 2004 menunjukkan bahwa sebesar 80% pertumbuhan eknomi adalah sumbangan 

dari sektor konsumsi. Sementara investasi hanya menyumbang 16% dan sisanya 4% dari kegiatan 

ekspor. Minimnya kapasitas basis produksi kita juga tercermin dari kapasitas produksi yang baru 

mencapai 70% dari kapasitas terpasang. Artinya masih ada 30% lainnya yang menganggur (idle 

capacity). Hal tersbut masih diperparah dengan makin hancurnya sektor korporasi yakni industri TPT 

(Tekstil Produk Tekstil) sebagai akibat dari invasi produk TPT dari China dan penghapusan sistem 

MFA. 

 

Pembangunan industri nasional kita memiliki beberapa tahapan antara lain : 

1. pembangunan industri dasar, antara lain industri logam (baja), industri listrik, energi, kimia 

dasar, dsb guna menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan bakar industri. 

2. pembangunan industrialisasi pertanian guna menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. 

3. pembangunan industri barang-barang modal, yakni industri mesin-mesin, industri 

pengangkutan, dsb. 

4. pengembangan industri barang-barang konsumsi 

 

tahapan pembangunan di atas adalah sangat menekankan pada aspek produksi, sedangkan aspek 

konsumsi adalah sekunder. Hal ini menjadi antitesis bagi ekonomi indonesia saat ini yang hanya 

menggantungkan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi saja. Kondisi ini hanya akan 

mengakibatkan terkurasnya dana masyarakat yang seharusnya digunakan untuk produksi. 

 

Persoalan Modal dan Pendanaan 

Untuk mewujudkan tahapan pembangunan industri di atas, tentunya akan membutuhkan dana yang 

sangat besar. Dana tersebut tentunya tidak akan kita peroleh dari meminjam lembaga keuangan 

internasional  (IMF, WB, CGI) namun kita akan memaksimalkan dana masyarakat. Namun yang tidak 

dilupakan adalah dana hasil korupsi yang jumlahnya trilliunan rupiah harus ditarik kembali untuk 

menjadi kas rakyat. Pembangunan industri nasional tidak akan didanai dari hutang apapun karena 

hutang akan mengakibatkan ketergantungan terhadap modal internasional. 

 

Karena pembangunan industri nasional ini dibiayai oleh dana masyarakat, maka PRP berprinsip 

bahwa industrialisasi nasional harus berorientasi pada usaha untuk memenuhi kebutuhan 



rakyat indonesia. Maka kita harus bersikap tegas terhadap industri-industri asing yang 

keberadaannya lebih memberikan kesengsaraan bagi rakyat indonesia. Kalau perlu, industri asing 

yang merugikan tersebut harus dinasionalisasi dan digunakan untuk tambahan modal bagi 

pembangunan industri nasional.   

 

Persoalan Teknologi dan SDM 

Untuk mengatasi rendahnya kemampuan teknologi kita, sangat perlu memaksimalkan fungsi lembaga 

riset. Tentunya kita perlu melakukan transfer teknologi dengan negara lain, namun sesuai pengalaman 

yang sudah ada, transfer teknologi tersebut akan dilakukan dengan jaminan bahwa teknologi tersebut 

tetap dijalankan dan dikuasai oleh tenaga-tenaga domestik bukan dengan mempekerjakan tenaga ahli 

asing. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengirimkan sarjana-sarjana kita ke luar negeri untuk 

menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain untuk kemudian diaplikasikan bagi 

kepentingan nasional.  

 

Point-point Solusi Krisis Ekonomi Indonesia 

I. Beberapa Prinsip 

Untuk dapat membangun sebuah industri nasional yang kuat dan berwatak kerakyatan, ada tiga 

prinsip yang harus dipatuhi dalam menyusun kerangka operationalnya. Ketiga prinsip itu adalah (1) 

mudah, (2) murah, dan (3) massal. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

 

(1) Mudah:  Tingkat pendidikan umum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Lemahnya 

kurikulum, kurangnya sumberdaya pendidikan, semakin meningkatnya biaya pendidikan, 

hancurnya budaya belajar dan monopoli teknologi di tangan beberapa gelintir teknokrat di negeri 

ini menyebabkan mayoritas massa rakyat kesulitan menyerap teknologi baru. Benar bahwa 

barang-barang teknologi tinggi membanjir masuk, namun mayoritas rakyat hanya dapat 

menyerapnya sebagai pengguna (user). Kondisi ini memaksa kita untuk mengintrodusir teknologi 

yang mudah dipelajari dan dipergunakan. Tapi bukan itu saja, solusi apapun yang kita ajukan, 

solusi itu harus dapat dipelajari dan diterapkan oleh sebanyak mungkin orang. 

 

(2) Murah: Kita tahu bahwa negeri ini sedang dilanda krisis. Maka, penyelesaian apapun yang 

dirancang, haruslah melibatkan teknis penyelesaian yang memakan biaya sekecil mungkin. Di 

samping itu, karena beban krisis ekonomi Indonesia terutama terjadi karena menumpuknya 

hutang luar negeri, solusi yang kita ajukan tentu sedapat mungkin menghindari terjadinya hutang 

baru. 

 



(3) Massal: Prinsip inilah yang menjadi tiang pokok dari watak kerakyatan. Massal di sini bukan 

hanya berarti berguna atau dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat, 

namun juga bahwa proses pelaksanaan solusi ini melibatkan partisipasi sebanyak mungkin orang. 

Penyelesaian terhadap krisis ekonomi dan industrialisasi nasional tidak boleh diserahkan pada 

segelintir orang. Atau, lebih buruk lagi, kalau kemudian kita menumbuhkan ketergantungan pada 

segelintir orang untuk membangun kemaslahatan orang banyak.  

II. Pembangunan Industri tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, 

sosial dan politik secara umum 

 

Satu kebiasaan buruk yang dipelihara di negeri ini sejak jaman Orde Baru adalah kebiasaan menyekat 

satu persoalan dari persoalan lainnya. Penyelesaian satu masalah diambil tanpa memperhatikan bahwa 

tiap masalah memiliki dimensi berganda, seringkali berganda tiga atau empat sekaligus. Misalnya saja 

seorang anggota masyarakat menjadi pula anggota kelas buruh, ia menghadapi persoalan di komunitas 

tempat tinggalnya maupun di tempat kerjanya. Ia juga mungkin merupakan pendatang hasil 

urbanisasi, suatu hal yang terjadi karena adanya persoalan yang lebih luas, yakni ketimpangan antara 

pusat dan daerah. Tingkat upah juga terkait dengan pola konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya 

mempengaruhi tingkat inflasi. Pola konsumsi ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat 

kesehatan industri secara umum. Jika penyelesaian masalah upah dilepaskan dari dimensi-dimensi 

lain yang terkait dengannya, maka apa yang terlihat sebagai penyelesaian yang memuaskan mungkin 

akan mengakibatkan masalah lain di kemudian hari. 

 

Satu-satunya cara untuk sampai pada penyelesaian yang tuntas terhadap krisis di negeri ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan multi-dimensi, pendekatan yang holistik dan mencakup seluruh 

dimensi permasalahan secara terkait.  

 

Dengan demikian, penyelesaian masalah industri tidak boleh hanya melibatkan pihak-pihak yang 

secara tradisional berkaitan dengan persoalan industri. Persoalan-persoalan lain yang juga harus 

diselesaikan sehingga industrialisasi dapat berlangsung dengan sehat dan kuat adalah (1) korupsi dan 

pengembalian hasil korupsi ke tangan negara, (2) pendidikan, (3) pembangunan pertanian dan 

pedesaan, (4) peningkatan partisipasi perempuan dalam persoalan kemasyarakatan, (5) jaminan sosial, 

(6) pilihan sekutu dalam politik internasional.  

 

(1) Masalah Korupsi 

 

Korupsi adalah sebuah masalah ekonomi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat 

Indonesia, bukan sebuah masalah moral. Sekalipun tentu saja moral memainkan peranan di dalamnya, 



peran itu tidak bisa terlepas dari struktur yang memberikan ruang untuk munculnya masalah itu. Salah 

satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah struktur yang memusatkan 

kekuasaan di tangan beberapa gelintir elit masyarakat. Pemusatan kekuasaan ini berlangsung secara 

ekonomi, politik, maupun oligarki ekonomi-politik. Karenananya, penanganan masalah korupsi ini 

tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan 

penanganannya pada para penguasa. Di samping itu, pembentukan struktur-struktur baru (seperti 

otonomi daerah) berpeluang menciptakan duplikasi terhadap struktur sentralis, yang pada jaman Orde 

Baru berada di level nasional, di level lokal. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan terbantu, malah 

akan terhambat dengan adanya struktur-struktur pemusatan kekuasaan baru ini. 

 

Masalah klasik yang selalu timbul dalam ranah pengawasan dari sebuah struktur sosial adalah “siapa 

yang akan mengawasi para pengawas?” Namun sesungguhnya persoalan ini hanya akan terjadi dalam 

sebuah struktur birokratik. Dalam sebuah struktur yang demokratik, di mana rakyat benar-benar 

menggenggam kekuasaan riil, persoalan yang kelihatannya seperti sebuah lingkaran setan ini akan 

terpecahkan karena pengawasan horisontal antar struktur yang sejajar, maupun pengawasan resiprokal 

(dari bawah ke atas dan sebaliknya), berjalan dengan baik dalam sebuah struktur yang benar-benar 

demokratik.  

 

Prinsip penyelesaian masalah: pelibatan dan pemberian wewenang pada organisasi-organisasi 

rakyat, yang muncul dari inisiatif dan kepentingan rakyat pekerja. Power sharing antara lembaga elit 

kenegaraan dengan organisasi-organisasi rakyat pekerja. 

 

Praktek yang mungkin dilakukan: memberikan wewenang dan dukungan pada serikat-serikat 

buruh, tani, nelayan untuk bergerak mendata, mengungkap, dan melakukan eksekusi pada para pelaku 

korupsi, termasuk penyitaan terhadap hasil korupsi setelah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi, bukannya 

anggota masyarakat sekedar melapor pada struktur hukum (polisi, jaksa atau KPK) melainkan struktur 

hukum itu yang turun ikut serta bersama serikat-serikat dalam membongkar korupsi. Pengadilan atas 

kasus-kasus korupsi tidak perlu digelar di ruang sidang, bisa sampai ke tingkat desa (balai desa sudah 

mencukupi), dengan dihadiri oleh aparatus hukum. 

 

 

(2) Pendidikan 

 

Pendidikan adalah kunci bagi peningkatan produktivitas, termasuk di antaranya kedisiplinan. Karena 

kedisiplinan yang dibangun karena rasa takut bukanlah sebuah kedisiplinan yang akan menghasilkan 

peningkatan produktivitas secara umum. Pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan rasa 



kebanggaan dan percaya diri yang lebih baik, di samping memudahkan peningkatan teknologi, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas lebih jauh lagi.  

 

Karena itulah pendidikan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Swasta boleh berpartisipasi 

dalam bidang Pendidikan, namun tidak boleh mendominasi. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan 

pemerintah dalam mengelola pendidikan harus dipandang sebagai sebuah investasi dalam modal 

sumberdaya manusia (human capital) dan peningkatan kapasitas sosial (social capital). Investasi ini 

akan dipetik hasilnya dalam peningkatan produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan 

ekonomi, sosial dan politik. Keuntungan yang dikeduk dari sektor pendidikan tidak boleh dipandang 

secara picik sebagai angka-angka dalam neraca akhir tahun sebuah lembaga pendidikan. Tentu upaya 

untuk membuat neraca itu tidak menunjukkan kerugian adalah upaya yang baik, namun bila nilai 

profit dalam bentuk uang yang menjadi sasaran (atau justru tolok ukur keberhasilan) sebuah lembaga 

pendidikan, maka masa depan bangsa ini sudah jatuh ke dalam bahaya mematikan. 

 

Prinsip penyelesaian masalah: pendidikan diprioritaskan pada anak-anak rakyat pekerja, dengan 

pengubahan kurikulum menjadi satu sistem pelatihan pemecahan masalah yang sedini mungkin 

memperkenalkan masalah-masalah sosial kepada peserta didik; di mana teori dilihat sebagai alat 

bantu pemecahan masalah yang dihadapi sehari-hari, dan pendekatan multi-disiplin dalam pendidikan, 

yakni bahwa ilmu sosial diperlakukan setara dengan ilmu-ilmu fisik dan matematika. Untuk itu perlu 

ada perombakan mendasar dalam sistem pendidikan dan peningkatan signifikan atas kualitas dan 

kapasitas para guru. 

 

Praktek yang mungkin dilakukan: menerapkan subsidi silang di mana biaya pendidikan yang 

dibayar anak-anak orang kaya digunakan untuk membiayai subsidi bagi anak-anak rakyat pekerja. 

Standardisasi biaya pendidikan ini dilakukan menggunakan prosentase berdasarkan rentang 

penghasilan bulanan orang tua, mirip dengan pajak progresif. Misalnya, rentang pendapatan sampai 

dengan Rp 1 juta per bulan dikenai 0,5% untuk pendidikan dasar; 1% untuk pendidikan menengah; 

dan 5% untuk pendidikan tinggi. Prosentase ini berlipat dua untuk rentang penghasilan bulanan Rp 1 

juta sampai Rp 2 juta. Pemerintah harus menyediakan pendidikan gratis pada 10% dari jumlah murid 

yang orangtuanya memiliki penghasilan terendah. Dan seterusnya. Selain itu, guru harus diperlakukan 

sebagai profesional, yang setara dengan seorang manajer menengah, karena toh ia harus menangani 

dan memanajemeni setidaknya orang sebanyak satu kelas. Yang perlu dilakukan juga adalah 

penghapusan semua fasilitas mewah di sekolah (seperti AC) dan memprioritaskan pada fasilitas yang 

perlu. Untuk fasilitas yang agak tinggi biaya pengadaannya, seperti laboratorium (baik untuk ilmu 

fisik maupun sosial), dapat dirancang sebuah fasilitas regional yang dapat dipakai bersama oleh 

beberapa sekolah sekaligus, dari berbagai tingkat pendidikan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan 

secara serius adalah pendidikan upgrading, peningkatan kapasitas, untuk mereka yang sudah masuk 



ke dalam aktivitas produksi. Pendidikan orang dewasa (adult education) juga harus diberlakukan 

untuk angkatan kerja yang sudah berusia di atas 40 tahun. 

 

(3) Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 

 

Kesenjangan antara desa dan kota; dan juga kesenjangan antara pusat dan daerah – atau Jawa dan 

Luar Jawa; merupakan salah satu sumber masalah sosial yang akut, yang melahirkan lingkaran setan 

kemiskinan dan kekumuhan di kota-kota. Di samping itu, keterbelakangan desa juga melahirkan 

mental irasional, anti-ilmiah, mistik, yang terbawa ke kota melalui urbanisasi, menjadi penyakit 

menular yang menghambat kemajuan masyarakat secara umum. Tanpa kemajuan di bidang pertanian, 

termasuk juga peternakan dan juga perikanan, pembangunan kekuatan produktif di seluruh negeri 

akan mengalami hambatan yang serius. 

 

Lebih jauh lagi, pertanian memiliki arti strategis sebagai pemasok bahan pangan dan gizi bagi seluruh 

negeri. Pembangunan pertanian adalah salah satu prasyarat pembangunan manusia Indonesia yang 

sehat, kuat, cerdas, kritis dan, dengan demikian, produktif. 

 

Prinsip penyelesaian masalah: pembangunan kekuatan produktif pertanian harus dilakukan dengan 

mengintrodusir manfaat dari sistem produksi yang modern dan massal, bukannya dengan memelihara 

individualisme produksi, karena individualisme produksi dengan modal yang terbatas hanya akan 

memelihara keterbelakangan. 

 

Praktek yang mungkin dilakukan: pembangunan sentra-sentra produksi pertanian, yang 

menyediakan alat-alat produksi pertanian dalam jumlah yang mencukupi bagi petani. Alat-alat ini 

tidak dijual pada petani, melainkan dengan sistem sewa-pakai secara bergilir. Sentra-sentra ini harus 

diserahkan pengelolaannya pada serikat-serikat tani setempat. Di mana dimungkinkan, petani-petani 

gurem (yang luas tanahnya kurang dari ¼ hektar) ditawari untuk menggabungkan tanahnya dengan 

petani gurem lainnya dan menggarapnya secara bersama-sama. Insentif yang ditawarkan untuk 

pengelolaan bersama ini adalah peminjaman alat pertanian secara gratis selama waktu tertentu dan 

tranportasi hasil pertanian dengan biaya murah ke pusat pembelian produk pertanian tertentu.  

 

Prinsip ini juga berlaku bagi nelayan tradisional, yang kebanyakan hanya memiliki perahu kecil dan 

alat tangkap yang tidak memadai. Kita akan menawarkan fasilitas perahu yang cukup besar bagi 

nelayan, lengkap dengan alat tangkapnya, dengan syarat alat-alat produksi ini dikelola oleh sebuah 

serikat.  

 



Di samping itu, di pedesaan (terutama di luar Jawa) harus pula dibangun sentra-sentra industri yang 

memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang mencukupi. Pembangunan 

industri barang kebutuhan sehari-hari ini akan (1) menghemat biaya pengiriman, sehingga harga bisa 

ditekan serendah mungkin; (2) menyerap tenaga kerja, sehingga mencegah terjadinya urbanisasi; dan 

(3) mempercepat pembangunan kehidupan modern dan rasional di pedesaan yang selama ini menjadi 

benteng terakhir untuk bertahannya mistisisme dan keterbelakangan di negeri ini. 

 

 

(4) Peningkatan Peran Perempuan 

Penindasan terhadap perempuan telah berlangsung sama tuanya dengan penindasan kelas. Penindasan 

yang berakar dalam sistem patriarki (superioritas laki-laki dalam masyarakat) ini membuat perempuan 

menjadi mahluk kelas dua dan mengalami penindasan berganda. Penindasan pertama dialaminya 

dalam konteks penindasan kelas, terutama jika ia adalah anggota kelas pekerja. Sementara penindasan 

kedua dialaminya dalam keluarga, ketika ia diharuskan tunduk kepada kepemimpinan laki-laki dalam 

rumah tangga, dan diharuskan bekerja tanpa bayaran dalam sebuah perbudakan domestik. 

 

Oleh karena itu, pembebasan terhadap perempuan berarti pembebasan setidaknya separuh dari 

anggota kelas pekerja. Perjuangan untuk pembebasan perempuan juga berarti semakin mengukuhkan 

perjuangan kelas secara umum, karena membebaskan laki-laki kelas pekerja dari status sosialnya 

sebagai penindas dalam rumah tangga. Kemampuan untuk melancarkan upaya pembebasan dalam 

lingkup pribadi (ranah privat) ini akan merupakan penunjang yang dahsyat bagi perjuangan di lingkup 

masyarakat (ranah publik). Secara praktis, pembebasan perempuan juga berarti penambahan jumlah 

tenaga secara signifikan dalam perjuangan ekonomi, sosial-budaya, dan politik dalam lingkup yang 

lebih luas. 

 

Prinsip penyelesaian masalah: Penyelesaian masalah penindaan perempuan tidak dapat dipisahkan 

dari masalah penindasan kelas secara umum. Oleh karenanya, upaya-upaya pembebasan perempuan 

dan penghapusan patriarki harus dilakukan dalam kerangka pembebasan masyarakat dari sistem kelas. 

Di samping itu, jaminan untuk kesetaraan kesempatan saja tidaklah menjamin terhapusnya penindasan 

ini – menimbang adanya ketimpangan besar dalam hal posisi awal laki-laki dan perempuan ketika 

kesetaraan dimulai. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan preferensi untuk perempuan dalam 

jangka waktu tertentu sejak kesetaraan kesempatan itu dibuka. 

 

Praktek yang dapat dilakukan: Sistem kuota untuk perempuan dalam jabatan-jabatan publik (baik 

kenegaraan maupun organisasi masyarakat) harus diberlakukan secara progresif dan bertahap dalam 

jangka waktu tertentu. Misalnya, selama lima tahun, tahun pertama mendapat jatah 10 persen, tahun 

kedua 20 persen, demikian seterusnya sampai 50 persen, lalu tahun keenam penjatahan ini dihapus. 



Sistem preferensi perempuan juga harus diterapkan. Misalnya dalam jangka 20 tahun, jika dua orang 

memiliki kualifikasi sama untuk jabatan tertentu, maka harus perempuan yang dipilih. Untuk ini 

dibutuhkan jaminan hukum, Undang-undang yang mengatur secara ketat dan tersurat kewajiban 

seluruh warganegara untuk memberlakukan kesetaraan sosial berbasis gender ini. Di samping itu, 

Undang-undang Pidana juga harus menerapkan hukuman sangat keras (prohibitif) terhadap sexual 

offender (pemerkosa atau pelaku pelecehan seksual), dan mereka yang mengeksploitasi tubuh (baik 

perempuan maupun laki-laki) untuk keperluan meraup profit. Dan yang terpenting adalah pendidikan 

pembebasan perempuan harus dilancarkan sebagai sebuah gerakan nasional, termasuk di antaranya 

dijadikan bagian integral dalam kurikulum pendidikan di setiap tingkatan mulai dari pendidikan dasar 

dan pra-sekolah. 

 

(5) Jaminan Sosial 

 

Jaminan Sosial adalah hal yang mutlak perlu di tengah masa transisi menuju industri yang kuat. 

Anggapan bahwa jaminan sosial (terutama berbentuk subsidi) sebagai suatu hal yang membebani 

anggaran negara adalah satu anggapan yang keliru karena proses modernisasi adalah sebuah proses 

yang menyakitkan dan bisa berlangsung berkepanjangan. Subsidi dan jaminan sosial adalah minyak 

pelumas yang akan memperlancar dan meringankan beban yang ditanggung rakyat selama masa 

transisi ini.  

 

Sebuah jaminan sosial juga tidak boleh dilihat sebagai satu upaya memanjakan rakyat, atau niscaya 

membuat orang menjadi pemalas dan bermental pengemis seperti yang diindikasikan oleh iklan-iklan 

pemerintah yang mengkampanyekan pencabutan subsidi, yang mengatakan bahwa pencabutan subsidi 

itu akan membuat kita mandiri. Kemandirian dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kekuatan 

produktif masyarakat secara umum, bukan dengan mencabut subsidi. 

 

Memang benar bahwa pemberian subsidi ini harus tepat sasaran, bahwa subsidi ini tidak boleh jatuh 

ke tangan orang-orang kaya. Karena itulah memang, misalnya, subsidi BBM untuk kendaraan pribadi 

harus dicabut. Namun, subsidi BBM bagi angkutan umum, angkutan barang dan infrastruktur 

penunjang industri harus dipandang sebagai subsidi yang sanggup meningkatkan produktivitas 

masyarakat secara keseluruhan – dan karenanya harus dipertahankan. 

 

Prinsip penyelesaian masalah: pemberian jaminan sosial harus ditujukan untuk membantu 

masyarakat meningkatkan kapasitas sosial dan produktivitasnya. Itu artinya masyarakat tidak boleh 

kuatir tentang pemenuhan kebutuhan pokoknya agar dapat berkonsentrasi pada proses produktif. 

Sektor-sektor tersebut antara lain (tapi tidak terbatas pada): transportasi, pendidikan, kesehatan dan 

penyediaan gizi (termasuk pengolahan makanan), dan perumahan. 



 

Praktek yang mungkin dilakukan: subsidi yang paling penting dikembalikan adalah subsidi BBM 

karena subsidi ini sekali jalan dapat mencakup penurunan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti yang telah disebut di atas. Subsidi di sektor-sektor 

lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat direstrukturisasi sehingga lebih berfokus pada 

peningkatan produktivitas. Misalnya, seperti dijabarkan di atas, subsidi pendidikan diberikan untuk 

meningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas angkatan kerja; subsidi kesehatan dapat 

diberikan terutama untuk keluarga dari angkatan kerja produktif dan mereka yang telah purnabakti 

(pensiun, baik dari negeri maupun swasta) sebagai penghargaan terhadap kontribusi yang telah 

diberikan sepanjang hidup mereka dalam meningkatkan kekayaan masyarakat. 

 

(6) Pilihan sekutu dalam politik internasional 

 

Kapitalisme telah membawa satu hal yang dapat menjadi pisau bermata dua: globalisasi, 

kesalingterkaitan antar sistem ekonomi nasional. Saat ini tidak ada satu sistem nasional yang dapat 

hidup sendirian, terisolasi dari sistem ekonomi secara internasional. Karenanya, penanganan kita 

terhadap politik internasional akan menentukan kemampuan kita bertahan dalam pasang-surutnya 

perekonomian global. 

 

Terlebih lagi, menimbang adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi-politik dunia, yang kini 

dikuasai tiga poros: AS – Uni Eropa – Jepang, kita perlu mencari dan turut berpartisipasi dalam 

pembangunan poros kekuatan ekonomi baru yang independen dari poros utama itu. Sekalipun 

mungkin tidak bisa mengimbangi pada awalnya, upaya ini akan bisa mencegah ketakaburan dan ruang 

gerak kekuatan utama ekonomi dunia agar tidak bisa seenaknya memaksakan kehendak.  

 

Persoalan lainnya terletak pada berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang telah ditandatangani 

oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Berbagai perjanjian dan komitmen internasional itu 

memuat banyak sekali pasal dan aturan yang merugikan rakyat pekerja Indonesia. Selama Indonesia 

masih terikat dengan tatanan ekonomi dunia yang imperialistik ini, rakyat pekerja Indonesia akan 

tetap diharuskan memikul biaya pesta-pesta dan kemewahan orang-orang kaya. 

 

Prinsip penyelesaian: pembangunan poros kekuatan ekonomi baru ini harus melibatkan sistem 

ekonomi yang selama ini terpinggirkan, negara-negara periferi dalam sistem globalisasi. Kerjasama 

Selatan-Selatan harus menjadi prioritas pembangunan hubungan luar negeri Indonesia. Di samping 

itu, pembangunan hubungan ini tidak boleh eksklusif bersifat G-to-G atau antar pemerintah, 

melainkan harus pula melibatkan hubungan people-to-people, atau antar organisasi rakyat. Pemerintah 

harus mendorong dan memfasilitasi hubungan antar organisasi rakyat antar negeri Selatan-Selatan.  



 

Praktek yang mungkin dilakukan: poros yang baru dibangun antara China dengan India mebuka 

peluang bagi kita untuk mencari alternatif pola hubungan politik luar negeri. Di samping itu, poros 

progresif Kuba dan Venezuela dapat dipertimbangkan sebagai alternatif lain yang sama menariknya. 

Satu hal yang tidak boleh diteruskan adalah pola kemitraan ASEAN yang selama ini ada, yakni yang 

memberi legitimasi dan dukungan pada berlanjutnya kediktatoran militer di Burma. Di samping itu, 

kita harus segera merundingkan ulang berbagai perjanjian internasional, dengan prinsip transparansi, 

peran-serta aktif dan penuh dari organisasi-organisasi rakyat, pengawasan ketat dan mendahulukan 

kepentingan kesejahteraan rakyat pekerja. 

 

III. Pembangunan Industri Nasional yang tangguh dan kerakyatan 

 

Penanganan terhadap masalah-masalah di atas tidak akan ada artinya tanpa pembangunan struktur 

industri itu sendiri, menjadi sebuah struktur yang liat, tangguh dan demokratik. Dan sebagai syarat 

sebuah struktur industri yang tangguh, ada empat persoalan yang harus diselesaikan: 

 

(1) Persoalan permodalan,  

(2) Persoalan teknologi, 

(3) Persoalan infrastruktur industri,  

(4) Persoalan birokrasi, 

(5) Persoalan pemilihan jenis industri prioritas, dan  

(6) Persoalan kualitas dan kapasitas tenaga kerja 

 

(1) Persoalan permodalan 

 

Masalah ini kelihatannya memang pelik. Tapi kepelikan itu sebenarnya hanya terjadi karena 

pemerintah yang sekarang masih berdamai-damai dengan para pelaku korupsi di masa lalu. Ada dua 

aspek dari perdamaian ini yang merugikan kemampuan negeri ini untuk mengumpulkan modal 

pembangunan: (1) harta yang dikorupsi tidak dapat dikembalikan pada negara; dan (2) hutang yang 

dibuat oleh para pejabat dan pengusaha korup tersebut kemudian menjadi tanggungjawab negara 

untuk melunaskannya.  

 

Untuk itu, agar kita dapat memperoleh modal awal yang cukup untuk pembangunan industri di negeri 

ini, kita harus melakukan ketiga hal berikut sekaligus: 

 

a. Pengembalian Harta Hasil Korupsi 



Upaya ini berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi seperti yang telah diuraikan di muka. 

Maka, jika kuasa untuk merebut kembali harta rakyat yang dicuri para koruptor itu diberikan pada 

organisasi-organisasi rakyat, kita punya peluang besar untuk berhasil mengumpulkan uang yang 

cukup untuk modal industrialisasi. 

 

b. Masalah Utang Luar Negeri 

Pada prinsipnya, aturan tentang perusahaan, di mana ada bentuk-bentuk perusahaan yang akan 

memungkinkan pengusaha untuk lolos dari kewajiban membayar hutang, antara lain bentuk Perseroan 

Terbatas, harus ditinjau kembali. Pemerintah harus membuat satu kebijakan baru di mana perusahaan 

yang bangkrut karena hutang otomatis dinasionalisasi asetnya oleh negara, namun kewajiban 

(liabilities) harus tetap dibayar oleh pengusaha, dalam hal ini pemilik perusahaan, dewan direksi dan 

komisaris. Harta pribadi mereka disita demi membayar hutang tersebut, dan pemerintah meminta fee 

pada bank asing yang berkepentingan dengan pembayaran hutang itu karena sudah menyediakan jasa 

penagihan hutang. Jika harta pribadi pengusaha tidak mencukupi, maka perusahaan lain yang masih 

dimilikinya juga harus dinasionalisasi oleh pemerintah.  

 

Jika hal ini sudah kita lakukan maka semua beban pengeluaran pemerintah yang merupakan 

pemborosan, yakni yang bersangkutan dengan hutang pengusaha, dapat dihapuskan. Misalnya saja, 

pengeluaran pemerintah dalam bentuk BLBI, penghapusan hutang, surat R&D, dll. Semua harus 

dicabut kembali dan uang yang telah dikeluarkan harus dikembalikan pada negara. 

 

Untuk hutang yang dibuat oleh pemerintah, kita dapat meminta moratorium hutang (pembebasan dari 

kewajiban membayar hutang selama tempo tertentu). Kita kemudian akan menggunakan uang yang 

tersedia dari moratorium itu untuk membangun industri dan pertanian kita. Sampai tiba waktunya kita 

kembali membayar hutang, kita sudah punya cukup uang untuk itu. 

 

c. Pengubahan bentuk pajak, dari Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax atau VAT) 

menjadi Pajak Perseorangan yang progresif dan keras 

Dengan diberlakukannya VAT, pengusaha dengan mudah membebankan pajak ini pada konsumen 

produk mereka. Ini artinya memberi beban tambahan pada rakyat pekerja. Sementara penghasilan 

mereka dari penghisapan atas keringat rakyat pekerja tetap aman tidak tersentuh pajak. Prinsip kita 

adalah menggunakan pajak sebagai sarana redistribusi pendapatan, dan kita akan melakukannya 

dengan efektif dan keras.  

 

(2) Persoalan teknologi 

 



Persoalan ini lebih rumit sebenarnya daripada persoalan permodalan, karena teknologi dimonopoli 

oleh segelintir perusahaan besar multinasional, dan rahasia itu dijaga lebih ketat daripada rahasia 

negara. Kita bisa saja mengikuti strategi Jepang pasca Perang Dunia II, di mana mereka harus 

mengejar ketertinggalan teknologi, yakni dengan membajak teknologi Amerika. China juga 

belakangan menempuh cara yang serupa, dengan cara membajak teknologi Jepang. Namun, cara ini 

agak riskan karena melibatkan resiko rusaknya hubungan diplomatik dengan berbagai negara, 

sedangkan hal yang paling tidak kita inginkan ketika sedang berusaha membangun industri kita adalah 

adanya gangguan dari luar.  

 

Tapi masih ada kemungkinan lain, yakni dengan menjalin kerjasama pengembangan teknologi dengan 

sesama negara berkembang, atau negara-negara maju yang bukan berada di poros utama imperialisme 

dunia. Kita dapat mengimpor teknologi, misalnya, dari China atau Kuba, dari negara-negara bekas 

Uni Sovyet, atau menjalin tukar-menukar teknologi dan upaya pengembangan bersama dengan 

negara-negara Afrika dan Amerika Latin, misalnya Afrika Selatan, Brazil atau Venezuela.   

 

(3) Masalah Infrastruktur  

 

Infrastruktur kita terus menjadi masalah karena para penanam modal hanya mau mengeduk kekayaan 

saja tanpa mau ikut membangun kekuatan produktif masyarakat. Kalaupun ada yang membangun 

jalan atau jembatan, mereka sudah memperkirakan sebelumnya berapa lama mereka akan ada di 

negeri ini dan membangun infrastruktur itu sedemikian rupa sehingga akan habis kegunaannya (rusak 

atau tidak bernilai lagi) ketika mereka hendak hengkang. 

 

Infrastruktur merupakan asset yang “menguasai hajat hidup orang banyak”, karenanya harus dikuasai 

oleh negara dan digunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, jika 

pemerintah terus-menerus dipaksa menyediakan infrastruktur untuk kemudian dimanfaatkan oleh 

pengusaha, itu adalah sebuah bentuk subsidi terselubung. 

 

Prinsip penyelesaian masalah: bagaimana memaksa dunia bisnis memberikan kontribusi nyata bagi 

pembangunan bukan hanya dalam jangka pendek berupa peningkatan GDP, melainkan dalam jangka 

panjang berupa kokohnya infrastruktur ekonomi. 

 

Praktek yang mungkin dilakukan: membuat struktur peraturan perundang-undangan yang akan 

memaksa pengusaha untuk membangun satu infrastruktur jika ingin menanamkan modal di Indonesia. 

Kita tidak perlu takut bahwa semua pengusaha akan menolak hal ini, jika Amerika Serikat menolak, 

kita tawarkan ke Uni Eropa, atau Jepang, atau (yang terbaru) pada kemitraan China-India. 

Pemeliharaan infrastruktur itu akan kita tanggung begitu ia sudah dibangun. Kalau perlu kita tawarkan 



hak eksklusif berjangka panjang (25 atau 50 tahun) di sektor tersebut sebagai imbal-balik atas 

pembangunan infrastruktur itu.  Daripada kita membuka pasar bebas di mana ada banyak pemain tapi 

semua tidak mau membangun infrastruktur lebih baik punya satu atau dua namun berkontribusi dalam 

pembangunan kekuatan produktif. 

 

Sesuai tiga prinsip pembangunan industri yang sudah dijabarkan di awal, maka infrastuktur yang 

harus diprioritaskan pembangunannya adalah: 

 

A. Bidang Transportasi: kereta api. Kereta api memenuhi semua unsur yang disebutkan di atas, 

ditambah kecepatannya dan sifatnya yang anti-macet. Jika sekarang ini kita lebih banyak 

membangun jalan tol, maka infrastruktur itu hanya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha dan 

orang kaya, yakni mereka yang menguasai perusahaan pengangkutan dan memiliki mobil 

pribadi. Namun, jika kita membangun kereta api, meningkatkan frekuensi lintas, ketepatan 

waktu dan kenyamanan, maka tak pelak lagi kereta api akan menjadi modus angkutan yang 

paling ekonomis dan produktivitasnya paling tinggi. Untuk angkutan antar-pulau 

(interinsuler) kita harus memberi dukungan pada maskapai yang mampu memberi tarif murah 

bagi angkutan udara. Pemerintah harus memberi dukungan dengan menyediakan fasilitas 

pengecekan berkala bagi pesawat-pesawat milik maskapai bersangkutan, dan bekerja sama 

dengan maskapai tersebut dalam hal menjamin kualitas pilot mereka. Untuk angkutan barang, 

memang pelabuhan lautlah yang harus dibangun. Namun pembangunannya tidak boleh 

dilakukan dengan menyingkirkan nelayan tradisional. Pembangunan pelabuhan ini harus 

sinergis dengan upaya pemberdayaan nelayan tradisional, misalnya dengan pemberian kredit 

pemilikan kapal dengan syarat pendirian serikat nelayan dan kerjasama pemeliharaan 

pelabuhan dengan serikat nelayan tersebut.  

 

B. Bidang Penyediaan Enerji: titik berat pengembangan adalah pada enerji alternatif dan 

teknologi pembangkitan enerji tepat guna. Pemerintah harus membangun lebih banyak PLTA, 

kilang-kilang biogas dan biomassa, dan sumber enerji alternatif lainnya. Pemerintah harus 

melancarkan upaya riset nasional untuk menemukan sumber enerji alternatif ini. Di samping 

itu, pemerintah harus mulai melancarkan pembangunan kilang-kilang enerji di tingkat 

komunitas, mendayagunakan semua potensi pembangkitan enerji di tingkat desa, seperti 

limbah pertanian dan peternakan, angin dan air, agar dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah 

tangga. Jika kegiatan seperti memasak, industri rumahan dan penerangan jalan dapat dipasok 

oleh kilang listrik tingkat desa maka akan PLN akan dapat memprioritaskan pasokan 

enerjinya pada industri, dengan demikian meningkatkan jam pasok tanpa pemutusan. Lebih 

jauh, jika penerangan jalan dapat menjangkau pelosok-pelosok, tingkat kriminalitas dan 

ketergantungan masyarakat pada tahyul akan dapat ditekan. 



 

C. Bidang Telekomunikasi dan Informasi: pemerintah harus mendukung dan memacu 

pengembangan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol) yang dapat menekan biaya 

percakapan jarak jauh sehingga setara dengan biaya percakapan lokal. Selain itu, 

pembangunan jaringan internet sampai ke desa terpencil akan memudahkan akses informasi 

dan mekanisme umpan-balik dari unit masyarakat terkecil. Pemerintah harus mentargetkan 

pembangunan satu terminal internet, lengkap dengan fasilitas VoIP, di tiap desa. Dengan 

demikian, kita akan mendapatkan sekaligus tiga alat komunikasi: telepon, e-mail dan internet-

fax. 

 

(4) Masalah Birokrasi  

 

Administrasi, di manapun, sangat perlu untuk menjamin efisiensi dan koordinasi dari sebuah sistem 

yang kompleks – seperti sistem masyarakat, maupun sistem perindustrian. Namun, ketika administrasi 

sudah dibebani dengan kerumitan dan biaya tinggi, ia pun berubah menjadi birokrasi. Jika sudah 

demikian, apa yang seharusnya membantu kita mencapai efisiensi malah menjadi penghalang utama 

tumbuhnya efisiensi tersebut. 

 

Oleh karena itu, pemangkasan birokrasi sudah seharusnya menjadi satu prioritas pemerintahan yang 

berpihak pada rakyat pekerja – terutama birokrasi di bidang perindustrian. Segala perizinan harus 

dapat dikeluarkan secepat mungkin, dengan tahapan proses yang sependek mungkin. Untuk 

mendapatkan administrasi yang efektif, bukan syarat administrasinya yang dipersulit, tapi 

pengawasan atas pelaksanaan ijin tersebut yang harus dipeketat.  

 

Selain itu, birokrasi di negeri ini bukan hanya menyangkut hal-hal yang formal (berkaitan dengan 

lembaga-lembaga negara), melainkan juga berkaitan dengan organisasi-organisasi preman setempat 

dan lembaga-lembaga kemiliteran. Organisasi-organisasi yang bersifat paramiliter (sipil tapi 

berkelakuan seperti tentara) ini praktis bertindak sebagai mafia dan pemeras bagi industri. Dan uang 

yang mereka dapatkan dari pemerasan dengan alasan “menjaga keamanan” atau “uang jago” ini 

masuk ke kantong mereka sendiri, tidak dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

pekerja di lingkungan mereka.  

 

Pemerintahan rakyat pekerja harus melancarkan pemangkasan birokrasi dan proses perijinan, disertai 

pengawasan ketat atas prilaku lembaga-lembaga kemiliteran. Sementara itu, semua organisasi yang 

bersifat paramiliter harus ditangani dengan bijaksana – agar melepaskan watak militeristiknya dan 

dialihfungsikan sebagai organisasi yang produktif bagi pengembangan industri di negeri ini.  

 



Dengan demikian, proses investasi di negeri ini dapat berlangsung dengan mudah dan murah. Jika 

sudah demikian, tidak ada alasan lagi untuk membebankan biaya-biaya siluman ini ke pundak kelas 

pekerja.  

 

(5) Masalah Pemilihan Jenis Industri Prioritas 

 

Tidak ada gunanya membangun sebuah struktur industri yang bersandar sepenuhnya pada import 

bahan baku. Kemandirian perekonomian suatu negeri hanya akan dapat dicapai jika sokoguru 

industrinya diemban oleh industri pengolahan sumberdaya dalam negeri. Negeri kita kaya akan 

barang tambang, hasil bumi, hasil laut, alam yang permai, dan beragam kebudayaan yang eksotik. 

Mengapa kita tidak mengolah sendiri sumberdaya yang ramai dihasilkan dari tanah negeri ini – 

melainkan menjualnya sebagai bahan mentah dengan harga murah – sementara kita mengimpor bahan 

baku dari negeri asing dan mengundang sekalian para penanam modal untuk membangun pabrik 

mereka di sini? Pengaturan Kerja Internasional Baru (New Internasional Division of Labour) yang 

disepakati secara tersirat dalam Putaran Uruguay, lantas dikukuhkan melalui WTO, merupakan akar 

ketimpangan struktur industrial kita. Sumberdaya yang kita hasilkan sendiri tidak kita olah, sementara 

kita membangun sebuah industri yang bersifat footloose – mudah datang dan gampang pergi – di 

negeri ini. Dengan menyetujui WTO, kita menempatkan diri sendiri pada posisi yang tidak ubahnya 

posisi negeri ini di kala masih berada dalam cengkeraman kolonialisme: yakni sebagai penghasil 

bahan baku murah bagi industri di Barat; dan penyerap teknologi, mesin, bahan setengah jadi dan 

barang konsumsi yang mahal dari negeri maju. Perbedaannya, selain sumberdaya alam, sekarang 

Indonesia juga menjual tenaga buruh yang murah-meriah untuk dihisap oleh kapitalis asing.  

 

Ketergantungan kita pada modal asing ini menyebabkan industri kita rentan terhadap persaingan 

internasional, rentan pula pada perubahan nilai tukar mata uang. Kerentanan-kerentanan inilah yang 

menyebabkan pemerintah Indonesia, mau tidak mau, selalu mengorbankan kesejahteraan buruh demi 

menyelamatkan tingkat keuntungan para pengusaha. Padahal para pengusaha itu sendiri yang 

kecanduan modal asing, manja, tidak berjiwa industrialis, rakus dan hanya tahu mengeksploitasi tanpa 

bersedia membangun kekuatan produktif di negeri ini agar mampu bersaing dengan negara-negara 

industri maju. Dengan kata lain, kelas pengusaha Indonesia adalah antek, kaki-tangan, pesuruh, 

jongos dari pemodal asing.  

 

Prinsip penyelesaian masalah: Untuk mematahkan ketergantungan kita pada modal asing ini, kita 

harus mulai membangun industri yang berkemandirian. Kita harus memusatkan kekuatan seluruh 

negeri untuk membangun industri yang berbasis pertanian dan perikanan, pariwisata, dan 

pertambangan. Bukan saja ekstraksi (penggalian) sumberdaya alam itu yang dijalankan secara 



industrial, melainkan juga pengolahannya. Pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif untuk 

mengembangkan sektor-sektor ini menjadi industri yang tangguh. 

 

Beberapa hal yang dapat dilakukan: Pemerintah harus mulai membangun beberapa BUMN yang 

bergerak di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, sambil memperkuat sektor pertambangan 

dengan membangun instalasi pengolahan bahan tambang mentah secara bertahap. Disadari bahwa 

industri pengolahan hasil tambang membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karena itu, keuntungan 

dari sektor industri pertanian, perikanan dan pariwisata yang akan membiayainya. Industrialisasi 

pertanian dan perikanan tidak hanya ditempuh dengan mekanisasi (dimasukkannya permesinan), 

namun dengan mengorganisir petani dan nelayan kecil, membangun organisasi di tengah mereka, 

melatih dan bersama mereka menyusun program perekonomian kolektif-mandiri, dan meningkatkan 

kemampuan mereka mendayagunakan permesinan yang akan dipasok pada mereka. Program 

pertanian organik terpadu dapat dicoba di sektor pertanian – terdiri dari satu lahan yang luasnya 

minimal 30 hektar, dengan dilengkapi peternakan sebagai pemasok pupuk kandang, penangkaran 

predator pemakan hama, unit penggilingan dan pergudangan. Sementara di sektor perikanan dapat 

dibangun unit-unit penangkapan ikan terpadu – yang masing-masing terdiri dari kapal-kapal 

penangkap ikan berukuran 20-30 gross ton, unit pabrik es, unit pengalengan dan unit transportasi. 

Unit-unit usaha ini dikelola dengan model kepemilikan bersama antara pemerintah dan organisasi 

rakyat – tentu dengan modal sepenuhnya dari pemerintah. Dalam bidang pariwisata dapat didorong 

pembentukan unit-unit eko-turisme, pariwisata yang menjual kenikmatan alam yang terawat dengan 

baik. Misalnya saja, pembangunan Taman Nasional sebagai tempat tujuan wisata. Saat ini, 

pembangunan Taman Nasional masih bertentangan dengan kepentingan rakyat untuk memiliki tanah. 

Jika kelak Taman Nasional ini dikelola secara kolektif bersama organisasi-organisasi rakyat, 

diharapkan pertentangan ini tidak lagi terjadi.  

 

Pembangunan industri pertanian, perikanan dan pariwisata ini harus dijadikan pijakan awal untuk 

mengumpulkan modal bagi pembangunan industri yang sifatnya industri dasar: pengolahan barang 

tambang, industri kimia dasar, dan industri permesinan. Kerjasama internasional dengan rejim-rejim 

progresif di negeri-negeri lain diharapkan mampu memberi akses pada teknologi, yang tidak akan kita 

dapatkan jika kita masih terus-menerus bergantung pada kedekatan politik dengan Amerika Serikat.  

 

(6) Masalah Ketenagakerjaan 

 

Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan bahwa “setiap orang 

berhak untuk menjalankan kehidupan yang layak, dan berhak atas kebebasan serta keamanan.” 

 



UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak.” 

 

Dengan demikian, merupakan kewajiban Negara untuk menyediakan hal tersebut.  Harus diperhatikan 

bahwa bukan sekedar “penghidupan” atau “pekerjaan” melainkan “pekerjaan dan penghidupan yang 

layak.”  

 

Oleh karena itu, semua struktur sosial yang menghambat terjadinya “pekerjaan dan penghidupan yang 

layak” itu haruslah disingkirkan oleh Negara. Dalam hal ini, salah satu contohnya adalah sistem kerja 

kontrak dan PHK massal. Industri-industri yang tidak sanggup bertahan tanpa LMF harus 

dinasionalisasi dan diambil alih pengelolaannya oleh negara, melalui serikat-serikat buruh. Dengan 

demikian, kita tidak akan melancarkan nasionalisasi membabi-buta, namun justru selektif dan 

ditujukan untuk menyelamatkan industri nasional dan ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat.  

 

Peraturan perundang-undangan yang memihak pengusaha, misalnya kemudahan untuk menyatakan 

kebangkrutan atau kemudahan untuk relokasi, juga harus dihapuskan. Ini untuk memastikan bahwa 

hanya pengusaha yang jujur saja yang boleh berusaha di negeri ini.  

 

Struktur lain yang harus diubah secara radikal adalah sistem kemitraan. Sebuah kemitraan didasarkan 

pada kesejajaran kedudukan, pembagian keuntungan dan pembagian wewenang, di samping 

pembagian tanggung-jawab. Kalau pemerintah masih berkeras menolak adanya pertentangan antara 

buruh dan pengusaha, maka sistem “kemitraan” yang sekarang diberlakukan harus diubah sehingga 

mencerminkan sebuah kemitraan yang sejati. Misalnya dengan menetapkan bahwa buruh akan 

mendapat sekian persen dari keuntungan perusahaan, dan seluruh buruh (diwakili oleh serikat) ikut 

duduk dalam Direksi dan Komisaris, serta secara kolektif memegang 50% suara dalam tiap 

pengambilan keputusan. Fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan mengenai produksi harus 

diikuti sepenuhnya oleh buruh, baru dengan demikian “kemitraan” dapat terwujud. Jika pemerintah 

menolak hal ini, maka mau tidak mau, kita akan melancarkan perjuangan sampai industri berada di 

bawah kendali kelas pekerja.  

 

Untuk mengatasi urbanisasi yang disebabkan oleh kesenjangan desa-kota, pemerintah harus 

membangun industri di pedesaan, terutama di luar Jawa. Industri yang dibangun adalah industri yang 

mendukung produk pertanian, misalnya industri pengolahan pangan, atau industri alat pertanian 

ringan. Pembangunan industri ini dilakukan secara terkait dengan program penyediaan infrastruktur 

enerji dan transportasi.  

 



Untuk para petani dan nelayan yang kekurangan modal atau terjerat utang pada tengkulak, pemerintah 

harus membangun sebuah kolektif pertanian. Melalui kolektif ini, alat pertanian ringan, misalnya 

traktor tangan, tidak perlu dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki oleh kolektif dan dapat 

dipergunakan bergantian oleh perorangan dengan membayar sewa murah. Dengan demikian, biaya 

investasi awal untuk modernisasi dan peningkatan produktivitas akan dapat ditekan.  

 

Di perkotaan, untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, pemerintah harus membangun rumah 

susun murah yang diperuntukkan bagi kelas pekerja, terutama di daerah industri. Yang boleh tinggal 

di sana haruslah berstatus pekerja, dan sewanya dapat dipotong langsung dari upah bulanan melalui 

serikat pekerja atau Jamsostek. 

 

Agar serikat-serikat rakyat (buruh, tani, nelayan) dapat berpartisipasi penuh dalam upaya 

meningkatkan produktivitas secara nasional, pemerintah harus menyediakan fasilitas pembinaan, 

seperti dana atau pelatihan bagi organisasi rakyat.  

 

Penutup 

Proposal yang diajukan dalam Manifesto ini tidak akan pernah dapat terwujud di bawah sebuah 

pemerintahan kapitalis. Hanya sebuah pemerintahan sosialis, yang didukung penuh oleh rakyat 

pekerja, yang akan sanggup mewujudkannya. Perlu digarisbawahi bahwa perombakan besar-besaran 

atas sistem ekonomi di negeri ini akan membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk memperluas, 

mengukuhkan dan mempertahankan sosialisme di Indonesia. Tanpa dukungan yang militan dan tak 

kenal menyerah dari rakyat pekerja, apa yang diusulkan dalam Manifesto ini akan tetap tinggal 

sebagai angan-angan. 

 

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja! 

Menuju Pemerintahan Rakyat Pekerja yang Berkeadilan dan Berkemakmuran bagi Semua! 


