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ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi yang bernasil akan membawa perubahan ekonomi 
sedikit-dikitnya daiam dua aimensi vaitu peningkatan pendapatan 
perkapita dan perubahan struktur ekonomi negara yang bersangkutan. yaitu 
proses transformasi dari suatu perekonomian yang riominan sektor primer 
atau' pertanian dan pertambangan menjadi semakin dominan sektor industri 
pengolahan atau industri manufaktur dan sektor jasa. Hal ini Ian yang 
telah mendorong sebagian besar negara sedang berkembang termasuk 
Indonesia untuk menempatkan industrialisasi sebagai salah satu tujuan 
utama dari pembangunan ekonominya.

Pembangunan sektor industri, terutama industri pengolahan telah 
menunjukan hasil yang sangat positif dalam upaya mendorong terwujutnva 
struktur ekonomi yang semakin seimbang dan kokoh, serta semakin berperan 
dalam perekonomian nasional.
Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya nilai-niiai produksi 
dan ekspor hasil industri dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah 
dan mata produk yang dihasilkan. Tetapi kenyataan lain menunjukkan 
bahwa struktur industri masih terpusat pada barang-barang konsumsi, 
nilai tambah sebagian terbesar datang dari industri Besar dan Sedang, 
dan proyek-proyek PMA sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa.

Jalan pintas yang ditempun dengan memasukkan PMA pada sektor 
industri pengolahan karena disadari akan keleinahan diri di bidang 
permoaalan, tehnologi, ketrampiian managerial dan kemampuan 
berorganisasi, dimana faktor-faktor tersebut riiyakini sebagai penggerak 
utama bagi upaya menciptakan pertumbuhan sektor industri pada khususnya 
dan ekonomi pada umumnya.
Kehadiran PMA di daiam proses industrialisasi menunjukkan hasil yang 
positif, tercermin dengan mengalirnya produk-produk industri dalam negri 
yang sebelumnya hanya dapat . beredar melalui kegiatan impor. Dengan 
adanya usaha paiungan dengan PMA dapat membuka kesempatan kerja yang 
cukup besar dan memungkinkan pengaiihan tehnologi dan ketrampiian kepada 
bangsa Indonesia daiam waktu yang secepatnya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
Nilai Tambah Industri pengolahan di Indonesia dipengaruhi oleh 3 
variabel yaitu variabel investasi pemerintah, investasi Swasta Domestik 
{ PMDN ) dan investasi Swasta Asing ( PMA ). Dengan kata lain ketiga 
variabel bebas tersebut secara bersama-sama maupun secara parsial 
mempunyai peranan . yang penting ( signifikan ) terhadap variabel tidak 
bebasnya.

L'ntuk investasi Swasta Asing { PMA )■ burpengaruh positif 
terhadap perubahan Nilai TAmbah Industri Pengolahan. PMA punya pengaruh 
yang lebih besar dibanding dengan PMDN dan investasi pemerintah,terbukti 
dari nilai koefisien koreiasi parsial yang besar dibanding dengan PMDN 
dan investasi pemerintah yaitu sebesar 0.60S4.
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BAB I 
PENDAHUXUAN

1 ..1 • Latar Belakang Masalah
Setlap bangsa, setlap negara,. setiap masyarakat, sa- 

lah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan 
terlepas dari apa yang menjadi cita-cita kesejahteraan itu 
dan cara bagaimana cita-cita itu diwujudkan. Bagi kita 
terwujudnya kesejahteraan itu merupakan cita-cita kebang- 
saan, kenegaraan dan kemasyarakatan kita seperti yang ter- 
cantum dalam Pembukaan UUD 1945* Untuk mewujudkan hal 
tersebut, GBHN telah raemuat ketetapan mengenai Pola Dasar 
Pembangunan ^asional yang menjadi dasar pembangunan di 
seluruh bidang baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah ;
Terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia 
untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sen - 
diri menuju masyarakat adil dan makmur dengan titik 
berat pembangunan bidang ekonomi, dengan sasaran uta
ma mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan 
bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok 
rakyat* Sedangkan pembangunan bidang-bidang lainnya 
dilaksanakan seirama. dan serasi dengan kemajuan-kema- 
juan yang dicapai oleh bidang ekonomi* 1
Selama empat kali pelita yang telah dilaksanakan,

1
Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, TTTTD 

1945, P4» GBHN, Tap-Tap MPR 1988. halaman 50

1
M I L U

■'Wti’TBMITAS A1K1
S U K A B a u
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2

Indonesia telah menggunakan kebijaksanaan industrialisasi
yang berbeda,, seperti yang dikemukakan oleh Winarno Zain :

Dalam Pelita I, kebijaksanaan industri menekankan pem
bangunan industri yang mengolah hasil pertanian* Pe
lita II * tekanan diletakkan pada tujuan yang lebih 
bersifat sosial seperti peningkatan lapangan kerja dan 
kemajuan golongan pribumi* ^elita III, bertujuan meng- 
embangkan industri dalam arti luas,. terutama pembangu- 
nan industri yang banyak menggunakan sumber daya alam 
dan peningkatan ekspor hasil industri. Pelita IV, sek
tor manufaktur diharapkan berperan sebagai motor peng- 
gerak pertumbuhan ekonomi- menggantikan kedudukan sek
tor minyak dan gas bumi, 2

Melihat rencana-rencana pembangunan yang telah disusun mu-
lai Pelita I sampai dengan ^elita IV, dapat disimpulkan
bahwa pada masing-masing periode perencanaan pembangunan
mempunyai penekanan atau prioritas yang berbeda-beda. Hal
ini berkaitan dengan keinginan untuk mempercepat keberha-
silan dalam menumbuhkan dan merubah struktur ekonomi yang
bersifat agraris menjadi industri.

Pembangunan ekonomi yang berhasil akan membawa peruba
han ekonomi sedikit-dikitnya dalam dua dlmensl* Kedua 
dimensi yang dimaksud adalah : pertama, peningkatan 
pendapatan per kapita; kedua, perubahan struktur eko - 
nomi negara yang bersangkutan. Diinginkan atau tidak 
pembangunan ekonomi suatu negara berkembang seperti 
Indonesia past! akan mengarah pada industrialisasi* 
Berapa cepat dan sampai berapa jauh proses industria - 
lisasi akan berlangsung akan ditentukan oleh faktor. 
Khusus untuk negara kita dewasa ini akan amanlah untuk

2
Winarno Zain, "Pokok-pokok Masalah dan Pemikiran 

Mengenai Industrialisasi, Sebuah Tinjauan Umum'1, PRISMA» 
Noroor 1, 1986, halaman 13.
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mengatakan "bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ki
ta selama sepuluh - dua puluh tahun yang akan datang 
akan menghafiilkan peranan sektor industri yang sema
kin besar dalam perekonomian Indonesia.3

Hal ini "berarti bahwa pembangunan ekonomi dapat dianggap 
sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi atau proses pe
ningkatan pendapatan nasional per kapita,. yang disertai 
antara lain dengan proses transformasi dari suatu pereko
nomian yang dominan sektor primer atau pertanian dan per- 
tambangan menjadi makin dominan sektor industri pengola - 
han atau industri manufaktur dan sektor jasa. Oleh kare
na itu para ahli ekonomi pembangunan sering berpendapat 
bahwa di setiap negara yang pembangunannya dianggap ber- 
hasil senantiasa ditandai dengan antara lain makin mening- 
katnya sektor industri pengolahan baik dalam struktur pro
duksi atau dalam komposisi Produk Domestik Bruto maupun 
dalam struktur ekspornya. Hal ini telah mendorong sebagi- 
an besar negara sedang berkembang termasuk Indonesia un
tuk mejiempatkan industrialisasi sebagai salah satu tujuan 
utama dari pembangunan ekonominya*

3
Hendra Esmara, Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pem

bangunan (Kumpulan Esei untuk menghormailSumitro Djojo- 
haclikusumo) f PT Gramedia, Jakarta, 1987, halaman 357.
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Pergeseran yang terjadi dalam struktur perekonoroian Indo
nesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

TAffEL 1.1
LAJU PERTUW8UHAH SEKTOR PERTANIAN DAI* INDUSTRI 
OAN' SUnSAflGANNYA TERHAOAP PROOUlf OOIHESTIK BRUTO 

TAHUfl 1970 > 1969 (OALAff %)

TAHUB
—  ' PtRTAMAfJ riWUSTRi

LAJU PERTUflBU- 
HAff P09

SUH8ANGANNYA 
TERHAOAP PDB

LAJU PERTUflBU- 
HAN PDB

SUtnBANGANNYA 
TERHADAP PDB

1970 *»1 45,5 9,1 8,4
1971 3,6 44,0 12,7 8,0
1972 1,6 40,8 15,1 9,3
1973 9,3 40,1 15,2 9,6
1974 3,7 3B,7 16,2 10,4
1975 0,1 36,8 12,3 11,1
1976 4,7 36,1 9,7 11,4
1977 1,3 33,S 13,7 11,9
1978 5*1 32,8 16,8 12,9
1979 3,9 32,0 12,9 13,7
I960 5,2 30,7 22,2 15,3
1981 4,9 29,8 10,2 15,6
1962 2,1 29,8 1.2 15,4
1903 4,8 24,0 2,2 11,1
1984 5,5 23,6 15,6 12,S
1965 2,9 24,0 12, 5 13,2
1966 2,6 21,9 9,3 15,3
1987 2,7 21,4 10,6 17,2
I960 4,9 21,2 12,0 18,2
1989 3,7 20,5 9,1 18,5

Sunber : ffiro Pusat Statistik.
Catatan. : Periods 1970 - 1983 berdasarkan harga konstan 1973 

Periode 1963 - 1969 berdasarkan harga koostan. 1963

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



5

Sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional 
yang pada tahun 1970 masih di atas 40% (45%) telah turun 
menjadi 20,.5% pada tahun 1989. Sedangkan sumbangan sektor 
industri pada tahun 1989 dibandingkan dengan keadaan ta
hun 1970 telah meningkat dari 8,4% menjadi 18*5%. Laju 
pertumbuhan sektor pertanian meningkat dengan rata - rata 
3,8% per tahun, dimana hal ini jauh berada di bawah rata- 
rata pertumbuhan sektor industri sebesar 12% per tahun* 
Perbedaan tingkat pertumbuhan yang cukup tajam ini membu- 
ka peluang untuk berlangsungnya pergeseran perimbangan an- 
tar sektor dalam struktur perekonomian Indonesia. Walau- 
pun pergeseran dalam struktur perekonomian untuk menjadi 
lebih seimbang memang merupakan sesuatu yang diharapkan, 
akan tetapi tingkat pertumbuhan sektor pertanian yang re- 
latif rendah tersebut perlu mendapat perhatian, mengingat 
sektor tersebut secara resmi dinyatakan sebagai prioritas 
utama. Tetapi walaupun pemerintah menyatakan sektor perta
nian mendapat prioritas utama, kenyataannya investasi ter
besar justru membanjir pada sektor-sektor di luar pertani
an. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan pemerintah yang 
berbunyi sebagai berikut :

" ... di samping itu dari tahun ke tahun telah terja- 
di perubahan struktural yang penting, yaitu di satu 
pihak peranan sektor pertanian semakin kecil, di- lain 
pihak peranan dari sektor lain di luar sektor perta - 
nian yaitu sektor industri, sektor perdagangan, lemba
ga keuangan dan jasa lainnya, sektor bangunan serta 
sektor listrik, gas dan air minum selalu meningkat.
Hal itu merupakan petunjuk terjadinya keseimbangan
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yang lebih baik dalam struktur ekonomi, yaitu ke arah 
suatu perekonomian negara industri yang didukung oleh 
sektor agraris yang kuat." 4

Walaupun kalimat 11 ke arah suatu perekonomian negara in
dustri 11 tidak begitu jelas artinya, namun satu hal yang 
pasti dari pernyataan tersebut adalah bahwa industriali - 
sasi sudah merupakan hal yang segera.ingin dicapai.

Pembangunan sektor,. terutama industri pengolahan te
lah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya mendorong 
terwujudnya struktur ekonomi yang semakin seimbang dan 
kokoh„ serta semakin berperan dalam perekonomian nasional. 
Selama ini, pembangunan industri telah pula mampu mening- 
katkan sumbangan sektor industri dalam penerimaan devisa 
negara dan dalam perluasan kesempatan kerja. Di samping 
itu, proses industrialisasi yang berlangsung juga telah 
semakin mendorong pengembangan berbagai jenis industri 
pengolahan hasil pertanian dan industri permesinan terma- 
suk rancang bangun dan perekayasaan industri serta indus- 
tri-industri lainnya. ^erkembangan tersebut antara lain 
dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai-nilai produk
si dan ekspor hasil industri dari tahun ke tahun serta 
meningkatnya jumlah dan mata produk yang dihasilkan. Per- 
tumbuhan sektor industri pengolahan yang cepat juga meng-

4
Nota Keuangan dan RAPBN 1983/1984, halaman 15.
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aklbatkan terjadinya perubahan kualitatif dalam sektor 
pengolahan itu sendiri,, yaitu dengan bergesernya struktur 
dari industri barang konsumsi ke arah industri barang se- 
tengah jadi dan barang modal*

Dari uraian di muka, yang perlu diperhatikan dalam 
pembangunan nasional dewasa ini dan di masa depan adalah 
bagaimana kita merealisasikan potensi nasional yang ber - 
limpah yang menjadi modal dasar untuk mencapai sasaran 
pembangunan jangka menengah dan panjang. Kemampuan untuk 
mengubah potensi sumber-sumber alam, modal dan raanusia 
menjadi kenyataan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan 
pembangunan nasional dipengaruhi oleh banyak unsur baik 
dari Dalam Negri maupun dari Luar Negri. Dalam hal ini , 
sumber-sumber tersebut merupakan potensi sekaligus kenda- 
la yang membatasi kemampuan nasional dalam mencapai sasa- 
ran-sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian upaya untuk mencapai sasaran mencip- 
takan kerangka landasan pembangunan yang kuat bagi penca- 
paian tujuan pembangunan jangka panjang roemang menghadapi 
kendala yang mengikat. Dalam hubungan ini, penyediaan da- 
na baik dari Dalam Negri yang berupa tabungan masyarakat 
dan tabungan pemerintah, maupun dari Luar Kegri dalam ben- 
tuk devisa hasil eksport, pemasukan modal dan pinjaman, 
menjadi unsur yang sangat penting dalam melaksanakan pem
bangunan nasional.

Karena tabungan yang terbentuk dalam masyarakat dan
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unsur yang berbeda dengan penanaman modal (yang merupakan 
permintaan terhadap sumber-sumber pembiayaan),. maka tidak 
raengherankan kalau kerapkali terjadi kesenjangan antara 
keduanya. Penanaman modal yang dituntut oleh kegiatan pem
bangunan merupakan sisi permintaan terhadap sumber-sumber 
pembiayaan tersebut, sedangkan tabungan yang tersedia da
lam masyarakat merupakan sisi penawarannya. Oleh karena 
itu, untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi karena sum
ber-sumber Dalam Negri tidak dapat memenuhi kebutuhan pe
nanaman modal atau investasi, maka diperlukan juga sumber- 
sumber pembiayaan dari l>uar Negri, misalnya dalam bentuk 
PMA (Penanaman Modal Asing).

PMA merupakan dana non budgetair (risk bearing capi
tal) , yaitu modal yang masuk resikonya ditanggung sepenuh- 
nya oleh pihak penanam modal. Dalam rangka PMA ini telah 
dikeluarkan DU Ho. 1 tahun 196? jo UU Ho. 11 tahun 1970. 
Sedangkan yang menjadi dasarnya .secara tegas digariskan 
dalam GBHN,. arah pembangunan jangka panjang, butir 12 yang 
berisi sebagai berikut :

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan 
ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil mela- 
lui penanaman modal, penggunaan tehnologi serta mela- 
lui penambahan kemampuan berorganisasi dan menejemen. 
Maka selama Indonesia belum raemiliki sendiri faktor- 
faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi - potensi 
modal asing, tehnologi dan keahlian dari Luar Hegri se- 
panjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus 
menerus serta tidak raerugikan kepentingan nasional. 5

c Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, UUP 
1945, P4, GBHN, Tap-Tap MPR, 1988, halaman 53.
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Selain itu masih ada paket-paket kebijaksanaan lain yang 
keseluruhannya berguna untuk kelancaran masuknya modal 
dari luar Negri untuk menunjang pembangunan ekonomi di 
Indonesia.

Serta merta dengan diberlakukannya UU Ho. 1 tahun 
1967, persetujuan pemerintah mulai diberikan terhadap se- 
tiap proyek PMA yang memohonkan ijin untuk beroperasi di 
Indonesia. Oleh karena hakekat diundangnya para PMA ke 
Indonesia semata-mata untuk membantu mempercepat proses 
pembangunan ekonominya, maka persetujuan ijin untuk ber
operasi hanya diberikan kepada proyek-proyek PMA yang me- 
miliki sumbangan yang berarti, berhadapan dengan sasaran 
pembangunan yang ingin dicapai sebagai patokannya. Dengan 
demikian terhadap proyek-proyek PMA yang bergerak di sek
tor industri,. terutama industri pengolahan* kadar sumbang- 
annya tentu akan berkaitan dengan Basaran proses industri- 
alieasi yaitu s modernisasi. ekonomi untuk meningkatkan 
pendapatan nasional, merubah struktur ekonomi untuk men
jadi lebih seimbang,, meningkatkan produktifitas, menyedi- 
akan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja, mem- 
perkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan. 
terhadap luar negri,

1.2. Perumusan Masai ah
Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah
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adanya pembentukan modal untuk Investasi. Hal ini juga 
berlaku pada sektor industri pengolahan di Indonesia, di
mana jumlah penanaman modal atau investasi yang terjadi 
di sektor tersebut merupakan salah satu faktor yang me- 
megang peranan penting, karena pembentukan modal ini a- 
kan berguna untuk suatu hasil (output) yang akan menam - 
bah produksi dan akan mempertinggi jumlah alat-alat mo
dal dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha yang da
pat lebih mendorong pengembangan sektor industri pengola
han,. Indonesia menghadapi beberapa masalah , antara 
lain. : masalah tehnologi , rendahnya pendidlkan, 
kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain. Di- 
karenakan keterbatasan dalam banyak hal tersebut% dan a- 
tas dasar pertimbangan bahwa kemampuan penyediaan dana 
baik dari pemerintah maupun swasta nasional demikian le- 
mahnya untuk dapat mendukung pengembangan sektor industri, 
maka jalan pintas ditempuh pemerintah dengan cara mengha- 
dirkan para penanam modal asing, karena benar-benar disa- 
dari bahwa industrialisasi memerlukan modal yang banyak. 
Akan tetapi hal ini bukan dimaksudkan untuk membuat mere- 
ka berfungsi sebagai pemeran utama.
Potensi yang besar dari sektor swasta asing ini perlu te- 
rus digalakkan agar semakin berperan dalam pertumbuhan 
sektor industri pengolahan sehingga dapat mempercepat pro
ses industrialisasi Indonesia.
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Dari uraian ini dapat disusun suatu permasalahan se- 
bagai berikut ; apakah kehadiran investasi langsung mela- 
lui Penanaman Modal Asing sebagai salah satu sumber pem- 
biayaan dari I»uar Negri dapat mendorong meningkatkan ni
lai tambah sektor industri pengolahan di. Indonesia, se- 
hingga nantinya dapat mempercepat proses industrialisasi, 
serta sampai seberapa jauh peranan PMA tersebut terhadap 
proses industrialisasi di Indonesia.

1 *3.. Tujuan Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan akan diketahui :
1. Sejauh mana peranan pihak swasta asing melalui 

PMA dalam mendorong pertumbuhan sektor industri 
pengolahan dalam proses industrialisasi di In
donesia.

2. Bagaimana kecenderungan penanaman modal atau in
vestasi di sektor industri pengolahan yang dila- 
kukan pemerintah, pihak ewasta nasional dan 
asing.

3* Sejauh mana tahap industrialisasi yang telah di- 
capai Indonesia.

Dengan demikian diharapkan adanya sumbangan pemiki- 
ran tentang langkah-langkah perbaikan apa yang harus di- 
lakukan untuk pelaksanaan investasi selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian
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Bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, yai
tu yang berkepentingan dengan permasalahan yang akan di- 
bahas penulis, sehingga dengan terselesainya skripsi ini 
diharapkan nantinya timbul studi dan penelitian pihak la
in di bidang penanaman modal dalam kaitannya dengan pro
ses industrialisasi di Indonesia*

1-5. Sistematika Skripsi
Skripsi ini ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I : PENEAHULUAN, yang meliputi :
Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tu* 
juan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Siste
matika Skripsi.

BAB II : THUAUAH PUSTAKA, yang meliputi :
landasan Teori, Penelitian Sebelumnya, Metode 
Penelitian.

BAB III : ANALISA, yang meliputi :
G-am bar an Umum dan Pembahasan.

BAB IV : KESIMPUXAN DAH SARAH 
Daftar Pustaka 
Lampiran-lampiran

M  I L I ~ )
KTlPUSTA^j f

S U R A D /i V /> I
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BAB II 
TINJAUAK PUSTAKA

2*1 „ Landasan Teori
2„1 *1 ̂  K eh1j aksanaan pernbentukan modal

Berbicara mengenai masalah pembangunan ekonorai, ma
ka ucapan yang sering tampil ke muka adalah lingkaran ke
rn iskinan yang tak berujung pangkal yang oleh Hurkse dise- 
but dengan The Vicious Circle of Poverty, yaitu suatu ke
adaan dimana terdapat kekuatan-kekuatan yang saling niem- 
pengaruhi satu sama lain dan menyebabkan negara sedang 
berkembang menghadapl kesukaran dalam melepaskan dirinya 
dari kancah kemiskinan.

Dalam mengemukakan teori tentang lingkaran perang - 
kap kemiskinan* Nurkse berpendapat bahwa "sesuatu negara 
adalah miskin karena ia merupakan negara miskin".  ̂
Lingkaran perangkap kemiskinan yang terpenting adalah ke- 
adaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan pada 
terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di sa
tu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabung
an,; dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal.

6
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses. Ma- 

aalaht dan Dasar Kebljaksanaan, Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hal* 219*

13
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Lingkaran perangkap kemiskinan yang raenghalangi ne-
gara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan
adalah sebagai berikut :

Dari sudut penawaran : Di negara sedang berkembang 
tingkat tabungan adalah rendah sebagai akibat penda- 
patan yang rendah.. Pendapatan yang rendah disebabkan 
oleh produktifitas yang rendah yang timbul sebagai 
akibat dari penggunaan modal yang sangat terbatas dan 
selanjutnya penggunaan modal yang sangat terbatas 
timbul pula sebagai akibat dari terbatasnya kesanggu- 
pan untuk menciptakan tabungan. '

Dari sudut penawaran dapat dikatakan bahwa pendapatan
yang rendah di negara sedang berkembang menyebabkan dana
modal yang dapat disediakan untuk keperluan pembangunan
adalah sangat terbatas.

Dari sudut permintaan ; Di negara sedang berkembang 
perangsang untuk mengadakan penanaman modal pada umum- 
nya rendah. Hal ini disebabkan rendahnya ' daya beli 
masyarakat sebagai akibat dari rendahnya pendapatan. 
Rendahnya pendapatan disebabkan karena rendahnya pro
duktifitas. Aendahnya produktifitas disebabkan oleh 
rendahnya modal yang digunakan dalam proses produksi 
dan hal tersebut selanjutnya disebabkan pula oleh 
rendahnya dorongan untuk menanam modal (small induce
ment to invest). 8

Dari sudut permintaan berarti bahwa rendahnya pendapatan
masyarakat membatasi luasnya pasar dan menghambat perkem-
bangan penanaman modal.

7
Sadono Sukirno, Beberapa Aspek dalam Persoalan 

Pembangunan Daerah a Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi U- 
niversitas Indonesia, Jakarta,. 1985» halaman 137.

8
Ibid, halaman 138.
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Dari gambaran mengenai lingkaran kemiskinan terse
but dapat disimpulkan bahwa dalam usaha untuk memperting- 
gi kapasitas. produkei,. ada dua masalah pokok yang harus 
diatasi. Pertama, mempertinggi jumlah dana modal yang da
pat digunakan untuk pembangunan, kedua, menyusun strategi 
pembentukan modal sedemikian rupa sehingga tercipta suatu 
dorongan bagi penanaman modal yang lebih besar*. Pada umum- 
nya hal tersebut dilakukan dengan jalan menaikkan pajak, 
menciptakan dorongan agar masyarakat lebih banyak mena- 
bung,. mengembangkan pasar uang maupun pasar iflodal, mela - 
kukan pinjaraan dari Luar Negri atau secara langsung raena- 
rik penanaman modal dari Luar Negri,

Untuk menciptakan dorongan yang lebih besar dalam 
mengadakan penanaman modal, maka dalam waktu yang bersama- 
an dilaksanakan penanaman modal di berbagai industri yang 
mempunyai kaitan erat satu sama lain. Dengan cara ini lu
as pasar akan dapat diperbesar* karena kesempatan kerja 
dan pendapatan masyarakat yang, diperoleh dari berbagai 
industri adalah menciptakan permintaan terhadap barang- 
barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang dibang- 
un.

2 ,.1 .2,. Peranan modal dalam pembangunan
Sampai saat ini belum ada keseragaman diantara pa-

kar ekonomi dalam mengartikan modal dalam pembangunan.
Sebagai perbandingan, penulis akan mengemukakan beberapa
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pengertian modal menurut beberapa pendapat.
Irawan dan M., Suparmoko mengemukakan ;

1 • Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat di-
gunakan, langsung maupun. tidak langsung dalam: pro
ses produksi untuk raenambah output.

2 „ Modal terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk
penggunaan produksi untuk raasa yang akan datang. 
Modal ini meliputi pabrik-pabrik, alat-alat bangu- 
nan dan sebagainya*

3. Madal sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi 
meliputi investasi di bidang tehnik* perbaikan - 
perbaikan di bidang pendidikan* kesehatan dan keah- 
lian.. Dengan kata lain, dalam pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang* fungsi modal yang menaikkan pro - 
duktifitas itu tidak saja berwujud pabrik-pabrik 
dan perlengkapan lainnya, tetapi juga berwujud mo
dal manusianya. 9
Selanjutnya Sumantoro memfcahas eecara lebih lanjut 

tentang peranan modal dalam pembangunan.. Menurutnya,, mo
dal meropunyai peranan dan sumbangan yang penting dalam 
pembangunan * tetapi penanaman modal diharapkan tidak ber- 
orientasikan hanya pada motif mendapatkan keuntungan saja, 
tetapi juga untuk memenuhi tugas pembangunan pada umumnya. 
Beliau menganggap perlu untuk menuliskan secara menyelu - 
ruh tentang berbagai segi dalam penanaman modal,, yaitu :

1• Apakah penanaman modal tersebut benar-benar mening- 
katkan produksi dan menggali potensi ekonomi yang 
ada menjadi riilr dan bagaimana mengarahkan serta 
pengamanannya sehingga benar-benar membawa manfaat 
bagi kepentingan pembangunan nasional dan bukannya 
justru membawa hasil-hasil yang dinikmati oleh pi
hak lain,.

9
Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan,. Ba- 

dan Penerbit Fakultas Ekonomi Un&vereitas Gajah Mada, Yog- 
yakarta, 1987# halaman 96.
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2*. Apakah penanaman modal tersebut dapat benar-benar 
menciptakan lapangan kerja bagi tenaga ker ja In
donesia » yang meliputt aspek jenis dan jumlah pe
nanaman modal yang diperlukanp sampai kapan tena
ga asing dapat diganti dengan tenaga Indonesia, 
serta bagaimana cara mendidik atau melatih tenaga 
kerja tersebut.

3. Apakah penanaman modal tersebut benar-benar dapat 
meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan me
ningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan* bagaimana memperkuat peranan dan 
partisipasi masyarakat tersebut dan bagaimana 
mengadakan kerja sama (joint venture) dengan mo
dal asing yang membawa keuntungan bagi pihak na
sional.

4. Apakah penanaman modal tersebut dapat benar-benar 
menyebarkan kegiatan ke daerah, termasuk aspek- 
aspek pemasaran, tersedlanya tenaga kerja, bahan 
baku untuk dapat dimanfaatkan secara luas dan ba- 
gaiman pembangunan prasarana dapat dikembangkan 
di daerah-daerah sehingga mempunyai pengaruh gan- 
da bagi pengembangan usaha selanjutnya, 10

Masalah-masalah di atas seluruhnya dikemukakan un
tuk dapat mengetahui seberapa jauh peranan penanaman mo
dal dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Dari uraian-uraian tersebut dapat diperoleh penger- 
tian bahwa modal itu penting bagi pembangunan untuk me
ningkatkan produksi nasional, tetapi penanaman modal ter
sebut harus lebih diarahkan pada perhatian mengenai segi 
segi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberian la
pangan kerja, pemerataan partisipasi masyarakat serta per- 
timbangan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

10
Sumantoro, Aspek-aspek Pengembangan Dunla Usaha 

Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1977, halaman 43 - 44.
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2 *1 „3 .• Peranan modal dalam mendorong •pertumbuhan ekonomi 
Modal bukanlah satu-satunya faktor yang diperlukan 

dalam pembangunan* namun demikian hampir semua ahli eko
nomi menekankan arti penting pembentukan modal (capital 
formation) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi, wa- 
laupun diantara mereka terdapat perbedaan pandangan atau 
pendapat* Kaum Klasik di satu pihak berpendapat bahwa 
pembentukan modal merupakan pengeluaran yang akan menam- 
bah kesanggupan masyarakat untuk menambah produksi: pem
bentukan modal akan mempertinggi jumlah alat-alat modal, 
jika alat-alat produksi bertambah dengan sendirlnya pro
duksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan 
pertumbuhan ekonomi akan tercipta.
Keynes di pihak lain berpendapat, pembentukan modal meru
pakan pengeluaran yang akan mempertinggi pengeluaran ma
syarakat.. Keynes menekankan bahwa pertambahan produksi 
dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan
dalam kapasltas produksi masyarakat, tetapi aleh kenaikan

11pengeluaran masyarakat*
Teori Harrod-Domar merupakan gabungan pendapat kaum 

Klasik dan Keynes.. Harrod-Domar memberi peranan penting

11
Soedjono-Abipraja, Ekonomi Pembangunan, Pengan - 

tar dan Ksbilaksanaan,, Airlangga University Press, Sura
baya , 1 t nalaman_57.
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kepada investasi,. karena investasi raemiliki peran ganda* 
Pertama, investasi menciptakan pendapatan (disebut seba
gai dampak permintaan),, kedua, investasi dapat memperbe- 
sar kapasitas produksi (disebut sebagai dampak pena- 
waran). 12
Sependapat dengan Keynes,: Harrod-Domar menganggap pertam- 
bahan kapasitas produksi tidak dengan sendirinya a k a n  
menciptakan pertambahan produksi, Walaupun kapasitas pro
duksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah 
dan pertumbuhan ekonomi terjadi* bila pengeluaran masya- 
rakat meningkat bila dibandingkan dengan masa sebelumnya* 

leori Harrad - Domar merupakan pertuasan dari teori 
Keynes, dimana teori Keynes terbatas pada analisa jangka 
pendek saja. Menurut H^rrod - Domar, pengeluaran investa
si akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam jang
ka pendek, pengeluaran investasi (I) akan melipat ganda - 
kan pendapatan masyarakat melelui proses multiplierp pe
ningkatan pendapatan masyarakat ini akan meningkatkan per
mintaan agregat. Dalam jangka panjang, pengeluaran inves
tasi akan memperbesar kemampuan masyarakat dalam mempro - 
duksi barang melalui peningkatan kapasitas produksi, hal

12
M.L. Jhingan* Ekonomi Pembangunan dan Perencana- 

an, Rajawali Press, Jakarta, 1988, halaman 291.

Soedjono Abipraja, loc.cit13
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Ini akan meningkatkan penawaran agregat.
Investasi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan 

untuk dua tujuan*. Pertama, untuk mengganti alat-alat mo
dal yang tidak dapat digunakan, kedua, untuk memperbesar 
jumlah alat-alat modal yang tersedla*. Besarnya tambahan 
kapasitas alat-alat modal yang efektif (setelah dikurangi 
penyusutan) dirumuskan sebagai berikut ;

A  Ts = (T . I .... CD
dimana : • ■

A  Ys = pertambahan kapasitas produksi yang 
efektif dari alat-alat modal yang baru

0* = rasio produksi modal atau produktlfltas 
modal

I = besarnya pembentukan modal 
Pembentukan kapasitas produksi ( A  Ys ) tidak secara oto- 
matis menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pen
dapatan nasional*. Agar pendapatan nasional meningkat. dan 
pertumbuhan ekonomi tercipta, maka keseluruhan permintaan 
masyarakat harus meningkat pula*

Menurut Harrod - Domar, besarnya konsumsi tergantung 
pada pendapatan nasional, berarti pengeluaran hanya akan

Sadono Sukirno,. op*cit>. halaman 28814
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bertambah apabila pendapatan nasional bertambah, dan per
tambahan pendapatan nasional akan tercipta dari pertamba- 
han penanaman modal*
Besarnya peningkatan pendapatan nasional sebagai akibat 
dari pertambahan penanaman modal adalah ; ^

A  Y d  =  ~3C  • A  1

dimana :
A Yd = pertambahan pendapatan nasional 

*= kecondongan menabung batas (MPS)
X = pertambahan penanaman modal 

Harrod-Domar memisalkan, bahwa pada tahap permulaan 
perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja pe- 
nuh dan alat-alat modal yang tersedia sepenuhnya diguna - 
kan.
Syarat yang harus dipenuhi agar pertambahan kapasitas pro
duksi dari waktu ke waktu juga digunakan dengan penuh ada
lah : 16

A Ys * A Yd
Karena A  Ys = & • I dan A  Yd = . A  I

maka : = (T. «C ...... ,(3)

15
Ibid, halaman 289

16
Sadono Sukirno, loc»cit
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Tingkat kapasitas penuh dapat dipertahankan "bila la- 
ju pertumbuhan investasi sama dengan (T. . Laju pertumbu- 
han investasi sebesar <T. ini merupakan batas yang diper
lukan untuk menjamin penggunaan kapasitas potensial dalam 
rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang mantap* 
Apabila penanaman modal yang dilakukan lebih kecil dari 
(?. ©t. , maka perekonomian akan mengalami depresi, dan se-
baliknya apabila penanaman modal lebih besar dari (X. oC ,

17maka perekonomian akan mengalami infIasi*

2.-1.4 • Peranan modal asing secara umum
Sejarah mencatat,. negara yang tidak mempunyai ta

bungan dalam negri yang cukup untuk membiayai pembangunan 
ekonomi, umumnya menutup kesenjangan pembiayaan itu deng
an mencari sumber-sumber dari luar negri. Dengan demikian 
tidak mengherankan apabila mengalir arus modal dari nega
ra industri ke negara berkembang dengan setiap komponen - 
nya*

Pembangunan ekonomi suatu negara akan lebih dapat 
ditingkatkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing ter
sebut. Modal asing tersebut harus disalurkan pada sektor- 
sektor yang produktif. Modal asing juga akan memberikan 
manfaat yang besar bagi negara penerima modal jika aliran

17
Ibid, halaman 291
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modal asing tersebut dapat diarahkan sesuai dengan ren- 
cana pembangunan dari negara tersebut, dan benar - benar 
diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa menga- 
kibatkan ketergantungan terhadap luar negri. Selain itu 
penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara optimal 
untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta di- 
gunakan pada bidang dan sektor-eektor yang dalam waktu 
dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh mo
dal Indonesia sendiri,

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama 
diperbincangkan aleh para ahli ekonomi pembangunan, Ter- 
dapat berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra 
mengenai masalah ini,
Argumentasi yang setuju dengan adanya modal asing, pan- 
dangannya berdasarkan pada teori ekonomi Neo Klasik ten
tang pertumbuhan ekonomi :

1. Modal asing diperlukan untuk menutup celah (gap) 
antara tabungan dalam negri dengan sumber yang di
perlukan untuk mencapai target pembangunan. Ini 
berarti bila jumlah tabungan dalam negri yang da
pat dimobilisasi kurang,. maka . sisanya ditutup 
dengan sumber-sumber dari luar negri (modal asing).
Untuk menjelaskan hal ini dapat dipakai model per- 
tumbuhan ekonomi dari Harrod - Domar,

pertumbuhan pendapatan nasional suatu bangsa 
ditentukan oleh besarnya tingkat tabungan (s) 

dan besarnya tingkat pertumbuhan Capital Output 
Ratio (k).
Dapat dirumuskan sebagai berikut :

eto S . atau88 n r

i l i

" I M  AS
$ U a A  a A Y \
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Misalnya ; laju pertumbuhan pendapatan nasional 
yang direncanakan (g) adalah 7%, Capital Output 
Ratio (k) adalah 2, maka tingkat tabungan dalam 
negri (s; adalah 14$.
Apabila jumlah tabungan yang dapat dlmobilisasi 
dari sumber-sumber dalam negri hanya ada 10% dari 
pendapatan nasional, maka kekurangannya yang se
besar 4% harus dicarikan sumbernya dari luar ne
gri.

2. Untuk menutup celah (gap) devisa, yaitu antara ke
butuhan devisa yang ditargetkan dengan penghasilan 
bersih yang diperoleh dari ekspor suatu negara, a- 
pabila target, devisa lebih besar dari pada ekspor.

3. Adanya celah di bidang tehnologi,, semangat kewira- 
swastaan* menegement dan ketrampilan, diharapkan 
dapat diisi oleh perusahaan-perusahaan swasta asing 
yang beroperasi di dalam negri (diharapkan akan ada 
transfer of tehchnology).

4. Dengan masuknya banyak perusahaan multinas ional ke 
negara-negara berkembang,. maka perusahaan-perusaha
an ini akan membantu proses industrialisasi, me - 
ningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan 
kesempatan kerja, serta meningkatkan pajak dalam 
negri* 18

Sebaliknya argumentasi yang menentang masuknya modal asing 
dapat bersifat ekonomis dan non ekonomis.

Yang bersifat ekonomis :
1. Dalam praktek sedikit sekali perusahaan multinasi- 

onal menanam kembali keuntungan yang diperolehnya 
di negara berkembang.

2. Perusahaan multinasional dalam jangka panjang da
pat mengurangi penerimaan devisa negara berkembang, 
baik neraca pos-pos sedang berjalan (karena impor 
barang modal dan barang setengah jadi) maupun ne
raca lalu lintas modal (dapat menjadi buruk) kare
na adanya transfer keuntungan, bunga dan lainlain).

3« Di satu pihak memang benar perusahaan multinasio
nal itu membayar pajak kepada pemerintah akan

18
Prof, Dr. Wan Usman. MA, Materi Pokok : Ekonomi 

Indonesia. Modul 1 - 9  EKOK 4532, Penerbit Karunika, Ja
karta, 1988,, halaman 6.5.
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tetapi di lain pihak mereka mendapat fasilitas ke- 
ringanan pajak dan fasilitas lain seperti pembeba- 
san bea masuk untuk barang-barang yang diimportnya, 
perlindungan tariff terhadap persaingan luar negri 
bagi barang-barang yang mereka hasilkan, terutama 
bagi industri substitusi impor.

4* Mengenai transfer of tehnology pengaruhnya relatif 
kecil bagi negara yang menerima penanaman modal a- 
sing, karena dalam praktek tidak jarang perusahaan 
multinasional mendesak perusahaan dalam negri,. ka
rena mereka menguasai pasar dalam negri* 19

Sedangkan yang bersifat non ekonomis :
1. Perusahaan multinasional cara produksinya umumnya 

dengan menggunakan tehnologi yang padat modal. Ke
banyakan mereka memproduksi barang-barang yang ti
dak dibutuhkan oleh banyak orang, melainkan mem
produksi barang-barang yang hanya dibutuhkan oleh 
sekelompok kecil masyarakat khusus golongan kaya, 
seperti memproduksi kendaraan bermotor, alat-alat 
elektronik* dan sebagainya*.

2. Dampak aktifitas perusahaan multinasional terhadap 
pembangunan tidak merata, bahkan dalam banyak hal 
cenderung mempertajam jurang antara orang kaya dan 
miskin*

3. Mengingat perusahaan' multinasional dengan tehnolo- 
ginya yang tinggi, baik berupa jaringan internasi- 
analnya* pemasangan advertensi yang ekspansif dan 
kemampuan-kemampuan lainnya yang kuat,, maka mereka 
dapat dengan mudah mendesak dan mematikan perusaha- 
an-perusahaan dalam negri yang ada dan mempersulit 
munculnya perusahaan nasional baru. 20
Jadi dengan demikian, masuknya modal . asing akan 

mengakibatkan keuntungan dan kerugian. Apabila tidak ada 
perimbangan seperti peningkatan tehnologi dan ketrampilan 
kerja dari pemerintah maupun perusahaan nasional, maka rao-

19
Ibid, halaman 6.,6*

20
Ibid, halaman 6J7.
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dal asing dengansendirinya akan berkembang ke arah pengua- 
saan industri-industri dengan daya tumbuh daoi eacpansi yang 
cepat. Hal ini akan mengakibatkan pengusaha-pengusaha na
sional akan kalah dan hanya dapat bergerak pada sektor in
dustri yang tidak strategis* sehingga tujuan untuk mening
katkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan tidak . akan 
dapat dicapai. Oleh karena itu pada UU PMA No* 1 tahun 
1967 pasal 6 disebutkan beberapa bidang yang terlarang un
tuk modal asing karena menyangkut kepentingan umum* Bi- 
dang-bidang tersebut adalah ;

1 *. pelabuhan,,
2. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik,
3 * telekomunikas i,
4- pelayaran*
5* penerbangan*
6 *. air minum,
7* kereta api,:
8. pembangkit tenaga atom,
9* mass media*

Selain itu bidang-bidang yang menduduki peranan penting
dalam pertahanan negara, seperti produksi senjata, mesiu*
alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama se-
kali bagi modal asing*

Sehubungan dengan ini, Daoed Toesoef mengemukakan ;
Modal asing diperlukan untuk membangun ekonomi nasio
nal*. Walaupun sebagai pelengkap, tetapi tidak boleh 
dilupakan bahwa modal asing itu merupakan suatu keku-
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a tan.. Oleh karena itu, modal asing haruslah dikaji ke- 
gunaannya dan efek-efeknya. Hal ini perlu karena pe
merintah harus mengarahkan modal asing ini agar sela- 
ras dengan rencana pembangunan yang telah disusun. 
Jangan sampai modal asing tersebut dapat menguasai in- 
dustri-industri strategis yang dapat mempengaruhi ke- 
hidupan masyarakat umum. Walaupun banyak resiko yang 
akan dihadapi, masuknya modal asing yang ditanamkan 
di berbagai bidang di Indonesia ternyata merupakan 
salah satu kekuatan untuk dapat meningkatkan produksi 
nasional. 21

Jadi menurut Daoed Yoesoef, Indonesia tidak perlu menutup
diri dari masuknya modal asing. Yang diperlukan adalah
persiapan-persiapan yang tepat untuk menghindari akibat -
akibat buruk pada perekonomian kita disebabkan masuknya
modal asing tersebut. Hal yang penting adalah l^agaimana
mengerahkan modal asing agar memberikan manfaat yang
sebesar-besamya bagi negara Indonesia*

Banyak ahli ekonomi tertarik untuk rnelakukan
penelitian mengenai modal asing dan efeknya terhadap

22pertumbuhan ekonomi. Alan M, Strout , mengadakan pene
litian dengan mengambil kasus Indonesia. Menurutnya modal 
asing diartikan sebagai bantuan luar negri dan modal

21
Daoed Yoesoef,, "Modal Sebagai Faktor Kekuatan11,. 

Analisa Masalah-masalah Internasional, No. 5, Mei, 1974. 
halaman

22
Alan M. Strout, "Modal Asing- dan Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia", PRISMA, Ho* 2, 197% halaman 55.
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swasta asing. Keduanya berbeda terutama dalam hal 
pengaturan cara-cara memperolehf; mengawasi dan pembayaran 
kembali dana-dana tersebut. Pada tingkat yang paling luas, 
keduanya sering mempunyai pengaruh yang bersamaan terhadap 
pertumbuhan ekonomi..
Indonesia akan bebas dari arus masuknya modal asing dalam 
waktu yang cukup lama,. Untuk sementara waktu,, modal asing 
membantu Indonesia mengatasi masalah-masalah kekurangan 
dalam tiga bidang yang terpisah,, yaitu tenaga ahli dan 
tehnologi,, tabungan dalam negri dan devisa (valas atau 
alat pembayaran luar negri)• Dengan mengatasi kekurangan- 
kekurangan itu, suatu kenaikan yang lebih berarti dalam 
tingkat pertumbuhan produk nasional bruto akan dimungkin- 
kan,- dibandingkan dengan hanya menggunakan sumber-sumber 
dalam negri saja. Karena itu, salah satu tujuan pembangu
nan yang berhasil 'adalah secara berangsur-angsur menggan- 
tikan sumber-sumber luar negri dengan sumber-sumber yang
dikerahkan dari dalam negri sendiri.

23Mudrajad Kuncoro, meneliti dampak arus modal asing 
(bantuan luar negri dan investasi asing) terhadap pertum
buhan ekonomi dan tabungan domestik tahun 1969 - 1984# 
Analisis dampak yang dilakukan raengikuti model Rana dan

23
Mudrajad Kuncoro, "Dampak Arus ffiodal Asing 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi ' dan Tabungan Domestik11, 
PRISMA, Ho. 9, 1989, halaman 26-45.
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Dowling dengan beberapa modifikasi. Hasil penemuannya 
menunjukkan bahwa studi-studi terdahulu yang hanya 
memusatkan perhatian pada dampak langsung cenderung 
melebih-lebihkan pengaruh arus modal asing terhadap per
tumbuhan ekonomi dan tabungan domestik. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitiannya adalah, bahwa bantuan luar 
negri membawa dampak langsung dan dampak total yang nega- 
tif bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif bantuan 
luar negri baru terasa pada tahun-tahun terakhir ini aki
bat beratnya beban membayar bunga dan cicilan hutang 
luar negri. Hasil ini mengungkap ketidakefektifan penggu
naan bantuan luar negri dan kekurang tepatan pemilihan 
sumber hutang selama periode yang diamati. Di sisi lain* 
dampak langsung bantuan luar negri yang negatif terhadap 
tabungan domestik menunjukkan bahwa bantuan . luar negri 
telah berperan sebagai substitusi tabungan domestik.
Uamun dampak total bantuan luar negri yang positif bagi 
tabungan domestik memberikan indikasi adanya kenaikan 
proporsi tabungan dari golongan masyarakat yang mempero - 
leh kenaikan pendapatan. Investasi asing (PMA) menimbul - 
kan dampak langsung dan dampak total yang positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, dimana investasi asing mempunyai 
potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi per
tumbuhan ekonomi,: tidak hanya melalui transfer sumber- 
sumber dana,. tetapi juga melalui transfer tehnologi, per
baikan pengetahuan menejemen, dan dalam batas-batas
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tertentu memudahkan upaya pemasaran produk-produk negara . 
sedang berkembang- Namun demikian peran investasi asing, 
belum begitu nyata bagi ' pertumbuhan ekonomi maupun 
tabungan domestik* disebabkan adanya korelasi yang erat 
antara investasi asing dan bantuan luar negri, yang ber
arti masuknya bantuan luar negri (resmi) selalu diba- 
rengi dengan masuknya investasi asing.

2..1 -5*. Penanaman Modal Asing ( PMA )
PMA pada dasanya merupakan suatu paket yang terdlri 

atas modal* ketrampilan managerial „ dan pengetahuan tehnis 
yang ditransfer dari negara asal ke negara tuan rumah.^ 
Ada tiga kategori PMA,. yaitu t

1 * PMA untuk menggali sumber-sumber daya alam dari 
negara tuan rumah (resource-oriented investment)*.

2- PMA untuk merebut sebagian atau seluruh pasaran 
negara tuan rumah (market-oriented investment)*

3* PMA untuk memanfaatkan tenaga yang murah di negara 
tuan rumah (labour-oriented investment). 25

Bila kita melihat tujuan PMA, maka ada dua macam 
tujuan, yaitu tujuan yang bersifat external dan yang ber
sifat internal*

24
Thee £ian Wie, "Penanaman Modal Asing dan 

Pembangunan Begara-negara Berkembang" , PRISMA. No. 6 , 
Desember,, 1975*. halaman 64.

25
Ibid* halaman 65 - 66.
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Tujuan external PMA adalah : kesempatan investasi dan 
kebijaksanaan dari negara asal dana tersebut,. pengerahan 
dana dari negara industri ke negara sedang berkembang, mo
tif politis dan ekonomis dari investor asing.
Sedangkan tujuan internal-nya adalah : stabilitas ekonomi 
dan politik di dalam negri, kebijaksanaan pembangunan dan 
strategi dari negara-negara sedang berkembang, penggunaan 
sumber daya alam dan pasar domestik dalam negri.

Mengenai kebaikan dan keburukan PMA bagi negara 
sedang berkembang termasuk Indonesia, Sumantoro dapat 
menjelaskannya sebagai berikut :

a* Aspek positif/kebaikan PMA :
1. PMA menambah pendapatan devisa negara melalui 

penanaman modal di bidang produksi ekspor.
2. Di sektor industri, PMA mengurangi kebutuhan devisa 

untuk impor.
3. PMA menambah pendapatan negara berupa pajak-pajak 

dan royalty dari perusahaan-perusahaan asing terse
but.

4. PMA menambah kesempatan kerja , ' membuka lapangan 
kerja baru.

5* PMA menaikkan skill khususnya bagi tenaga kerja yang 
bekerja pada perusahaan asing tersebut.

6* PMA member! pengaruh modernisasi melalui perusahaan 
perusahaan asing yang besar/modern.

7. Khusus.nya di sektor industri PMA menambah arus 
barang.
Pi negara sedang berkembang terdapat gejala ; pro
duksi kecil dan penawaran in elastis, produksi ti - 
dak dapat diperbanyak dengan cepat. Untuk itulah 
peranan modal asing dapat menambah elastisitas pe
nawaran, karena bertambahnya produksi industri an- 
tara lain dari perusahaan asing tersebut.

8. PMA mendatangkan keuntungan banyak bagi mereka yang 
berhubungan dengan modal asing tersebut (yang be
kerja pada perusahaan itu pejabat pemerintah, 
supplier bahan mentah dan sebagainya).

9. PMA mungkin dapat diintegrasikan dalam rencana 
pembangunan nasional.
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b. Aspek negatif/ keburukan PMA :
1. PMA datang dengan motif mencari keuntungan eebesar- 

besarnya* dalam hal ini yang menjadi tujuan primer 
adalah memperbesar modal, baru kemudian yang sekun- 
der adalah memproduksi barang.

2* PMA yang dimaksudkan untuk menunjang pembangunan 
kemungkinan akan bentrokan dengan motif modal asing.

3. Hasil-hasil yang diperoleh modal asing yaitu :
3.1. Keuntungan,, akan ditransfer ke luar negri

kepada pemegang sahamnya. Ini bisa memberat- 
kan Neraca Pembayaran luar Uegri.

3.2.. Depresiasi,, dalam praktek sering dipakai untuk 
menyembunyikan keuntungari-keuntungan agar 'ti
dak terkena pajak.

3.-3.. Barang modal dan bahan baku harus didatangkan 
dari luar negri yang dalam pelaksanaannya pe
merintah harus menyediakan fasilitasnya.

4. Jika terjadi pertentangan kepentingan antara modal 
asing dengan negara yang didatangi,. maka modal 
asing yang besarnya jutaan dollar akan mewakili 
negaranya.

5. Jika jumlah modal asing sedikit* maka arti kwanti - 
tatifnya pada efek pembangunan tidak banyak- Kalau 
jumlah modal asing besar maka arti kwantitatifnya 
besar tapi kekuasaan ekonomi modal asing itupun be
sar. Timbul masalah bagaimana menjamin keamanan 
investasi modal asing tersebut. Hal ini bergantung 
pada politik pemerintah dan Undang-Undang Penanaman 
Modal Asing dari negara tersebut. 26

2.1 *j 6 PMA dalam proses industrialisasi
Sektor industri berfungsi mengolah ( termasuk di 

dalamnya artian menggabungkan ) sesuatu menjadi sesuatu, 
yang di dalamnya menuntut suatu cara tertentu, kondisi 
tertentu dan aturan permainan tertentu baik melalui dan 
di dalam sesuatu yang ditampakkan maupun melalui dan. di

Sumantoro, op. cit, halaman 111 - 113
26
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dalam sesuatu yang tidak ditampakkan eeiring bergerak 
menurut Irama hidupnya yang berkembang dari .. waktu 
ke waktu* Dalam pengertian ini maka masalah modal, mana
gerial, skillr ketrampilan tenaga kerja dan unsur-unsur 
lainnya merupakan suatu jalinan dalam kehidupan sektor 
yang bernama industri yang geraknya mengandung berbagai 
implikasi dan akibat, baik terhadap dirinya sendiri 
maupun terhadap kehidupan sektor lainnya dan bahkan 
juga terhadap sikap hidup masyarakat.

Dalam rangka melihat kelanjutan usaha industriali
sasi,. telah ditempuh dengan cara melibatkan penanaman 
modal asing,. karena didorang oleh alasan kelemahan 
modal, tehnologi dan menejeraen. Tembok proteksi yang 
dibangun pemerintah, kemudahan-kemudahan yang diberikan 
(misalnya keringanan pajak), tenaga kerja yang murah 
serta potensi pasar yang tersedia merupakan faktor- 
faktor yang menarik para investor asing untuk tetap be- 
rada di Indonesia.

Ikut sertanya modal asing, disamping bantuan luar 
negri yang diterima, berarti telah mengintegrasikan In
donesia ke dalam proses internasionalisasi.T pasar, modal 
dan bahkan produksi, sehingga mau tidak mau kelanjutan 
usaha industrialisasi harus dilihat sebagai bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan eko
nomi dunia. Hal ini berarti untuk melihat kelangsungan ■ 
proses industrialisasi pada khususnya . dan pembangunan
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ekonomi pada umumnya, konstelasi kekuatan-kekuatan ekono
mi dunia merupakan faktor yang harus diperhatikan. 
Keterbukaan ekonomi Indonesia ditampakkan dengan ber- 
langsungnya perdagangan luar negri, yang pada hakekatnya 
sudah mengakibatkan tersentuhnya ekonomi Indonesia dengan 
gejala-gejala internasional. Fakta - fakta raemperlihatkan 
bahwa gejala internasional yang terjadi seperti misalnya 
dipersulitnya pasaran luar negri dengan adanya tarif 
angkutan yang ditentukan oleh kartel-kartel pengangkutan 
internasional, dan kegoncangan harga terhadap barang- 
barang yang diekspor (umumnya barang-barang primer) me-
mang telah mengganggu ketenangan hidup ekonomi Indone- 

27sia. Akan tetapi dalam batas ini* eksistensi ekonomi 
nasional masih memiliki kesamaan wawasan dengan perbata - 
san kedaulatan politik nasional. Kesamaan tersebut justru 
langsung lenyap disaat Indonesia meneriraa modal asing 
terutama modal asing yang ditanam secara langsung di In
donesia. Mulai titik inilah keterlibatan Indonesia dengan 
gejala internasional dalam bentuk pasar* -modal bahkan 
produksi. Artinya,, produk yang dihasilkan bukan lagi 
produk nasional yang semata-mata beranjak dari kebutuhan 
pokok rakyat dan kepentingan rakyat banyak, akan tetapi

27
Sumitro Djo johadikusumo, Kebijaksanaan di bidang 

Ekonomi Perdagangan, PT Indira, Jakarta, 1971, halaman 
8 - 9 .  ■
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sudah merupakan bagian dari produk dunia*
Mengundang penanam-'.modal asing untuk mendukung per

tumbuhan ekonomi merupakan langkah yang telah dipilih 
aleh Indonesia* dimana para penanam modal asing tersebut 
pada umumnya merupakan perusahaan dengan ruang lingkup 
operasi yang bersifat manca negara. Hal ini merupakan 
peluang untuk memperluas arena bagi usahanya. Pengembang- 
an industri substitusi impor sebagai siasat yang ditempuh 
Indonesia dan negara sedang berkembang yang raelakukan 
industrialisasi bukan menjadi halangan bagi para penanam. 
modal asing untuk membuat keuntungan yang masih bersifat 
potensiil menjadi sesuatu yang riil« Terlepas dari berba
gai alasan yang mendorongnya> maka mengekspor modal dan 
tehnologi ke negara sedang berkembang yang sedang melaku- 
kan industrialisasi sebenarnya sejajar dengan kebijaksa - 
naan perdagangan negara-negara maju. Mereka tidak lagi 
menjual barang-barang yang dibuat di negerinya sendiri, 
melainkan menjual barang-barang yang dibuat di negara 
penghasil bahan baku yang dapat menyediakan tenaga kerja 
yang murah serta mempunyai pasaran yang luas, yaitu di 
negara-negara sedang berkembang yang sedang giat-giatnya 
melakukan industrialisasi untuk membuat barang - barang 
pengganti impor* Selain itu yang dialihkan oleh para in
vestor asing ini pada umumnya industri barang-barang kon- 
sunisi- Sedangkan mesin, alat transport, bahan baku dan 
penolong masih didatangkan dari luar dimana industri itu
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berlokasi.
Apabila proses internasionalisasi sudah merabuat 

proses industrialisasi luluh di dalamnya, maka dengan de- 
mikian kita akan mengetahui sampai berapa jauh sasaran 
yang dicapai dari langkah mengundang penanam modal asing. 
Hal ini bertolak dari pernyataan yang termuat dalam pen- 
jelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang berbunyi bah
wa potensi modal, skill dan tehnologi yang tersedia dari 
luar negri hanyalah akan dimanfaatkan selama segala sesu- 
atunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi 
rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan kepada luar 
negri. Dengan kata lain,, besarnya sumbangan PMA .terhadap 
proses industrialisasi seyogyanya dilihat dari besarnya 
dukungan terhadap berlangsungnya proses industrialisasi 
di Indonesia di dalam suatu ruang yang bersifat interna - 
sional,. yaitu harUs sesuai dengan sasaran proses indus
trialisasi seperti telah disebutkan dalam bab T% yaitu t 
modernisasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasio
nal, merubsh struktur ekonomi untuk menjadi lebih seim- 
bang,. meningkatkan produktifitas, menyediakan dan memper- 
luas lapangan d m  kesempatan kerjar memperkuat ketahanan 
nasional dan mengurangi ketergantungan kepada luar negri.

2,2* Hipotesis dan Model Analisis
2 J2. *1 * Hipotesis

Dari permasalahan seperti yang diuraikan pada

36
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perumusan masalah, maka dapat disusun hipotesa sebagai 
berikut :
Jika investasi langsung semakin besar yang ditanamkan 
pada sektor Industri pengolahan dengan menggunakan fasi
litas PMA* maka akan meningkatkan Nilai Tambah pada 
sektor tersebut, sehingga dapat lebih mendorong proses 
Industrialisasi di Indonesia.

2 J2. Jl.. Model Analisis
Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesa yang 

telah disusun,; selanjutnya akan disusun suatu model 
analisa. Model tersebut diharapkan mampu menerapkan se- 
berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
tergantungnya.

Dengan menghubungkan antara Nilai Tambah Riil in
dustri pengolahan dengan investasi yang terdiri dari in
vestasi pemerintah, investasi swasta nasional dan inves
tasi swasta asing,. dapat dinyatakan dalam model regresi 
linier berganda sebagai berikut ;

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

dimana t

Y = Nilai Tambah Riil Industri Pengolahan
X1 = Investasi pemerintah (pengeluaran pembangunan)
X2 = Investasi swasta domestik ( PMDN )
X3 = Investasi swasta asing ( PMA )
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a « intercept
b1 t b2 , b3 = koefisien regresi 
e = kesalahan pengganggu

2 *3 . Metode Penelitian
2 .-3 .1 * Definisi Operasional

Dalam skripsi ini ada beberapa hal yang perlu dibe
rikan penjelasan untuk lebih raemudahkan analisa terhadap 
permasalahan, yaitu :

1. Investasi
Yang dimaksud investasi dalam skripsi ini adalah se- 

luruh nilai pembelian para pengusaha atas barang - barang 
modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri 
atau usaha-usaha.
Ditinjau dari pelakunya, investasi dapat dilakukan oleh; 
pemerintah, swasta domestik dan swasta asing.
Investasi pemerintah adalah pengeluaran pembangunan peme
rintah pusat yang berdasarkan alokasi sektoral dialokasi- 
kan di sektor industri pengolahan, yang telah diubah dari 
tahun fiskal menjadi tahun kalender (takwim) dengan meto
de interpolasi, dengan sa-tuan milyar rupiah.
Investasi swasta domestik adalah penanaman modal dalam ne
gri di sektor industri pengolahan, yang ineliputi PMDN 
langsung dan tidak langsung, dengan satuan milyar rupiah. 
Investasi swasta asing adalah penanaman modal asing 
langsung di sektor industri pengolahan, yang sesuai
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dengan UTJ Ko. 1 tahun 1967. Data untuk PMA diubah dari 
t US menjadi rupiah dengan cara mengalikan dengan harga 
kursnya,.- dan dalam satuan milyar rupiah.
Data investasi pemerintah,. investasi swasta domestik dan 
investasi swasta asing adalah data atas dasar realisasi.

2. Industri Pengolahan atau industri Manufactur
Industri pengolahan mencakup semua perusahaan 

atau usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar 
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, atau dari 
berbagai barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 
tinggi nilainya. Termasuk ke dalam sektor ini adalah 
perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pe- 
rakitan (assembling) dari suatu industri.

Analisis pada skripsi ini hanya mencakup kelompok 

industri besar dan sedang dalam struktur industri pengo

lahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa indus
tri besar dan sedang merupakan sektor penghasil nilai 

tambah terbesar. Ei samping itu, data mengenai industri 

besar dan sedang tersedia setiap tahun.

Industri besar dan sedang itu sendiri di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi sembilan golongan besar indus

tri, yang disusun berdasarkan International Standard In- 

dustrial Clasification of All Economic Actifities atau 

biasa dikenal dengon sebutan ISIC. Sembilan golongan be

sar industri tersebut adalah ; ISIC 31* ISIC 32, ISIC 33»
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ISIC 34, ISIC 35, ISIC 36, ISIC 37, ISIC 38, ISIC 39,
( lihat lampiran 1 ).
Value Added at Market Price atau Nilai Tambah atas dasar 
harga berlaku merupakan produk dari proses produksi yang 
terdiri dari Nilai Output "barang dan jasa yang dihasilkan 
dalam suatu periode tertentu, dikurangi dengan biaya in
put* Sedang Nilai Tambah Riil diperoleh dengan cara mem- 
bagi Nilai Tambah atas dasar harga berlaku dengan angka 
indeks harga perdagangan besar*

3. Untuk melihat tahap industrialisasi yang telah 
dieapai Indonesia, penulis akan melihatnya berdasarkan 
besarnya kontribusi Nilai Tambah Bruto sektor industri
pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto, seperti telah

28dikelompokkan oleh. UNIDO ( United Nation Industrial 
Development Organization ) ke dalam empat kelompok 
yaitu :

a* Kelompok "negara non industri", apabila rasionya 
kurang dari 10%.

23 United Nations Industrial Development Organiza
tion,. Industrial Development Survey, Special Issue for 
the Second General Conference of UNIDO, New York, United 
Nations, 1974, dikutip dari M.A, Anwar, "Industrialisasi, 
Transformasi, Struktur Produksi dan Perdagangan Luar Ne
gri Indonesia", Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangu
nan, Gramedia, Jakarta , 1.937, halaman 11.
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b. Kelompok "negara dalam proses industrialisasi", 
apabila rasionya antara 10 % - 2 0%.

c. Kelompok "negara semi industri", apabila rasio
nya antara 20% - 3.0%.

d.. Kelompok "negara industri", apabila rasionya an 
lebih dari 30%.

2 *3 .*2 . Identifikasi Variabel
Terdapat empat variabel yang dikelompokkan menjadi 

dua yaitu : Nilai Tambah Riil Industri Pengolahan ( Y ) 
sebagai variabel tergantung, dan Investasi pemerintah 
(pengeluaran pembangunan) sektor industri pengolahan 
( X1 ), PMDN sektor industri pengolahan ( x2 ) , py,A 
sektor industri pengolahan ( X3 ) sebagai variabel bebas* 
Dengan tehnik analisa yang ditentukan dicarl hubungan 
antara variabel untuk melihat kaitan pengaruh antara 
variabel-variabel tersebut..

2 „3 -3. Jenis dan Sumber Data.
Fembahasan dalam skripsi ini didukung dengan 

menggunakan data sekunder, Adapun data yang dipergunakan 

sebagian berasal dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 

pendapatan dan Belanja Negara, Indikator Ekonomi, Statis

tik Ekonomi dan Keuangan Indonesia,. Lampiran Pidato Kene

garaan, Laporan Bank Indonesia, yang masing-masing dike - 

luarkan oleh Departemen Keuangan, Biro Pusat Statistik dan
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Bank Indonesia.
Data yang dipergunakan dalam perhitungan adalah data 
time series tahun anggaran 1 9 6 9 / 1 9 7 0 - 1 9 8 7/1 9 8 8,. yang 
telah disesuaikan dengan variabel yang ada menjadi data 
tahun 1970 - 1987-

2,3-4.. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dengan materi 

pokok pembahasan, maka data diperaleh dengan jalan ;
Studi Kepustakaan :
Sebagai dasar teoritis untuk memahami raemecahkan 

permasalahan, penulis menggunakan studi kepustakaan yang 
didapat dari buku-buku, raajalah-majalah, koran, laporan 
statistik, pendapat para ahli secara teoritis, bahan - 
b^han perkuliahan khususnya yang ada hubungannya dengan 
masalah investasi serta proses industrialisasi di Indo - 
nesia, yang sangat berguna untuk mengadakan perbanding- 
an antara teori dan kenyataan yang ada, kemudian dari 
bahan-bahan dan data-data yang terkumpul kemudian dila - 
kukan analisa.

2 -3,5. Tehnik Anali sa
Dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang 

dibahas, penulis disamping menggunakan analisa deskriptif 
juga dengan analisa kuantitatif-

Untuk melihat peranan PMA dalam proses industriali-
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sasi* penulis memulainya dengan menganalisis perkembangan 
sektor perekonomian khususnya sektor industri pengolahan 
yang dilihat baik dari pertumbuhannya sendiri maupun kon- 
tribusinya terhadap.Produk Domestik Bruto, sehingga dapat 
diketahui sampai sejauh mana proses industrialisasi yang 
telah dicapai Indonesia berdasarkan kriteria yang dibuat 
UNIDO.

Penggunaan data yang relevan sebagai variabel yang 
dianalisa dilakukan untuk melihat hubungan variabel bebas 
terhadap variabel tergantung dengan model sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
dimana :

Y = Rilai Tambah Riil Industri Pengolahan
X1 = Investasi Pemerintah (pengeluaran pembangunan) 
X2 = Investasi Swasta Domestik ( PMDN )
13 = Investasi Swasta Asing ( PMA ) 
a = intercept 
b1 , b2 , b3 = koefisien regresi 
e = kesalahan pengganggu 

Data yang dikumpulkan akan diolah melalui analisis regre- 
si dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) 
atau metode kuadrat terkecil, sehingga hubungan antara 
variabel bebas dan tergantung dapat diperoleh,
Berdasarkan perhitungan nantinya akan diperoleh koefisien 
parameter estimasi baik yang bertanda positif maupun yang 
negatif. Langkah selanjutnya dilakukan penyajian statis -
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tiknya dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu di- 
lakukan uji-t. Dalam uji-t ini bila t0 (observasi) ^  
t-t (tabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Bila keada- 
annya demikian, model yang digunakan kurang baik, artinya 
variabel bebasnya tidak dapat menerangkan variabel ter- 
gantungnya dan sebaliknya.
Selanjutnya untuk keperluan pengujian statistik,. diperlu
kan juga mengetahui besarnya koefisien determinasi ( R2 ) . 
Kegunaan dari koefisien ini adalah untuk mengukur tingkat 
ketepatan yang paling baik dari analisa regresi. Bila 
nilai koefisien ini semakin mendekati satu maka semakin 
kuatlah model itu dalam menerangkan variasi model varia
bel tergantung.

Kemudian pengujian dilanjutkan dengan pengujian 
variansnya atau sering dinamakan uji-F, yang menunjukkan 
apakah semua variabel bebas yang dimasuknan dalam model 
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tergan- 
tungnya.
Dalam uji-F ini bila F hitung ^  F tabel, berarti H0 

diterima atau tidak signifikan, artinya secara bersama- 
s-jma variabel bebasnya tidak dapat menerangkan- variabel 
tergantungnya dan sebaliknya.

Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari pembaha - 
san yang telah dilakukan dan kemudian memberikan saran.
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BAB III 
A 5 A 1 I S A

3-t* Gambaran Umum
3 * 1  * Perkembangan Industri Pengolahan di Indonesia

Pada Jaman Orde Lama. Sebenarnya keinginan untuk 
melaksanakan Industrialisasi dalam kehidupan perekonomian

pqIndonesia berawal pada tahun 1930-an*  ̂ Keinginan ini 
pada dasarnya adalah merupakan salah satu dsri beberapa 
alternatif yang terpaksa ditempuh oleh pemerintah (kolo- 
nlal) untuk mengatasi kemelut ekonomi yang terjadi saat 
Itu sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi dunia.
Krisis ekonomi dunia tersebut telah mendorong untuk 
dilakukannnya langkah kebijaksanaan meningkatkan produksi 
(khususnya bahan makanan) dan melakukan industrialisasi 
dengan orientasl memenuhi kebutuhan pasar dalam negri, 
didorong oleh penerimaan ekspor yang tidak lagi cukup 
untuk memenuhi kekurangan terhadap barang-barang konsumsi. 
Dengan demikian dimulailah era industrialisasi dengan 
siasat mejidorong tumbuhnya industri pengganti import 
dengan pusatnya pulau Jawa, tetapi jumlah industri yang

29 Bruce Glassburner,. The Economy and Economic Po
licy, General and Historical. The" Economy of Indonesia. 
Cornell University Press, New York, 1977* halaman 3.
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telah dibangun tersebut masih sedikit, dan sumbangannya 
terhadap pendapatan nasional relatif kecil, sehingga 
dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan tantang- 
an yang berat bagi pemerintah.

Kemerosotan ekonomi yang paling parah terjadi pa
da periode tahun I9 6 0 - 1 9 6 5 , termasuk di dalamnya ke- 
merosotan yang terjadi di sektor industri,. sebagai 
akibat ditempuhnya kebijaksanaan ekonomi yang salah 
oleh para pemimpin negarar dimana pada saat itu peme
rintah mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi seperti ma- 
salah efislensi dan alokasi sumber-aumber yang langka, 
Hal ini terbukti dari penerimaan ekspor yang mulai me- 
nurun sehingga sehagiari dari impor harus dibiayai mela
lui hutang luar negri,. jumlah pengeluaran negara yang 
harus ditutup dengan defisit yang semakin besar,. pemben
tukan modal yang semakin mengecil sebagai akibat bagian 
dari pendapatan nasional yang lebih besar untuk dikon - 
sumsi, kapasitas produksi yang makin menurun serta 
inflasi yang tidak terkendalikan lagi (tabel 3*1)-

TABEl 3.1
PERKENBANCAN EKSPOR', PFNERMAAN OAN PrNGELUAKAN 

NEGARA, TINGKAT INFLASI TAHUN 1961 - 1985

Tahun
Petkemhang- 
an ekspor 
(juta US t'

Pen*ri®oan 
(juto Rp)

' Pengeluar
an
(juta Rp)

Oofisit 
(Juto Rp)

Tingkat In
flasi

n>

19(51 740 62.216 05.220 26.304 72,73
19G2 660 77.200 141. S50 64,350 157;03
1963 670 153.300 334.460 .181.160 l?6,53
1964 540 203.390 1.170.UUU (IQG.610 134,23
19R5 4(30 1.173.000 2.700.0U0 l.!i2?.000 SO 6»54

Sumber : Giro t’usnt btntisUk
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Perlu diketahui bahwa pada tahun, 1961 terjadi 
peningkatan aktifitae industri setelah adanya pelanggaran 
terhadap pembatasan impor bahan mentah dan suku cadang ba
gi perusahaan-perusahaan industri. Krisis Beraca Pembaya - 
ran kemudian timbul dan iinpor terpaksa harus dibatasi 
dengan akibat meningkatnya kapasitas yang menganggur di 
sektor industri. Penyelundupan yang merajalela yang pada 
saat itu dapat sedikit mengurangi keterbatasan barang- 
barang impor, namun perusahaan industri milik negara mau
pun swasta sering terpaksa harus membatasi outputnya se
hingga diperkirakan dalam tahun 1 9 6 5 sektor industri hanya 
bekerja kurang dari 30% dari kapasitas yang ada. Berbagai 
program untuk menolong perusahaan-perusahaan kecil dilak - 
sanakan* dan ini merupakan cerminan kebijaksanaan umum 
pemerintah yang cenderung untuk melakukan campur tangan 
dan penjatahan langsung di berbagai bidang. Program ini 
bertujuan menyediakan bahan mentah yang cukup bagi para 
produsen tradisional, seperti misalhya perusahaan ATBM 
(Alat Tenun Bukan Mesin)dengan jalan menyalurkan jatah 
benang tenun melalui koperasi-koperasi yang didukung oleh 
pemerintah.

Seraya diwarnai oleh gambaran ekonomi yang kurang 
menguntungkan, sejarah perkembangan industri di Indonesia 
masih relatif muda, sehingga pada saat Orde Baru mengambil 
alih pemerintahan pada tahun 1 9 6 6 landasan industri masih 
demikian lemahnya. Baru pada tahun 1967 momentum industri-
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alisasi mulai meningkat, terutame berkat kestabilan 
politik, perangsang yang diberikan pemerintah, perbaikan 
infrastruktur iklim internasional yang menguntungkan dan 
penanaman-penanaman langsung oleh pemerintah.^

Pada Jaman Qrde Baru. Pemerintah Orde Baru melaku
kan liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya termasuk re- 
formasi dalam perdagangan dan industri.. Selain itu peme
rintah menganut sistem devisa bebas, sehingga perdaga
ngan luar negri menjadi lebih bebas -dan tidak berbelit- 
belit. Bahan-bahan baku untuk pengembangan industri le
bih mudahdidapat. Jika pada masa Orde Baru peranan peme
rintah terlampau banyak campur tangan, maka di masa Orde 
Baru peranan. pemerintah dikurangi, sektor swasta dido-- 
rong untuk dapat maju bersama-saraa perusahaan negara.

Dikeluarkanya UU PMA tahun 1967 ditujukan untuk 
mengembalikan kepercayaan investor dan mendorong I o t b s -  

tasi swasta di sektor-sektor prioritas. Hal ini termasuk 
paket insentif yang meliputi tax holidays, pembebasan 
bea impor dan pajak penjualan dari impor mesin-mesin dan 
peralatan* percepatan penyusutan dan lain-lain.

30 •
Muhammad Sadli, Industrialisasi di Indonesia, 

Pakultas Ekonomi Universitas Indonesia,. Jakarta, 1981 r 
halaman 2 .

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



49

Dasar-dasar industrialisasi yang, dibangun oleh pe
merintah Qrde Baru mengakibatkan pertumbuhan sektor 
industri tumbuh dengan pesat* terutama pada tahun 1 9 7 0- 
an*. Terbukti dengan semakin meningkatnya baik jumlah , 
mutu maupun diversIfikasi produk yang dihasilkan yang 
disertai pula dengan pembangunan proyek-proyek industri 
baru serta perluasan unit-unit produksi yang telah ada.

Melonjaknya harga minyak yang dikenal sebagai oil 
boom yaitu pada tahun 1973 - 1974 dan kemudian tahun 
1979 - 1 9 8 0, mengakibatkan melonjaknya penerimaan negara 
dari minyak* ditambah dengan pembangunan industri substi- 
tusi impor yang dilaksanakan lewat proteksi yang ketat 
merupakan faktor yang telah mendorong pertumbuhan aektor 
industri tersebut selama ini* Boom minyak dan gas bumi 
berakhir pada tahun 1 9 8 0, yaitu ketika resesi mulai me- 
landa ekonomi dunia. Pada tahun itu tingkat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia raendekati 10#, sedangkan industri 
pengolahan adalah 2 2%. Tanpa diduga sebelumnya,. dua ta
hun kemudian Produk Domestik Bruto tumbuh dengan hanya 
2,2% sedangkan sektor industri pengolahan terhempas di 
bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan 
tingkat pertumbuhan sebesar 1,2% pada tahun 198,2. Suatu 
angka pertumbuhan yang paling rendah diantara sektor- 
sektor lain, kecuali sektor pertambangan. Produksi bebe- 
rapa jenis industri turun, terutama industri tekstil, 
kayu lapis, kertas, kendaraan bermotor dan baja.
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Menyadari akaiu pe&t±xxgnya. -efieiensi, serta diduknsg
produktifitas dan skala prioritas yang dipertajam,. maka 
roda perekonomian Indonesia dapat pulih kembali pada 
tahunv^9 8 4 Ndan pertumbuhan sektor induetripun mulai 
meningkat lagif meskipun hanya sejenak. Produksi bebera- 
pa jenis industri naik lagir terutama dialami oleh in
dustri tekstil, rokok kretek, pupuk dan bahan kimia. 
Tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ekonomi 
Indonesia periode tahun 1970 - 1989 masih dalam taraf 
tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan sektor indus
tri pengolahan masih tetap melaju.

Salah satu tujuan pembangunan sektor industri 
adalah untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam ukuran 
nilai tambah,. maka pertumbuhan yang hebat di sektor in
dustri pengolahan terpusat pada sub sektor industri Jbe- 
sar dan sedang.. Namun dalam hal tensiga kerja secara 
keseluruhan industri rumah tangga menyerap lebih banyak 
tenaga kerja dari pada .industri kecil dan industri 
besar dan sedang. Hal ini disebabkan industri besar dan 
sedang relatlf padat modal, sedangkan industri pengola
han secara keseluruhan mencakup pula industri kecil 
dan rumah tangga yang relatif sangat padat karya dengan 
tingkat pertumbuhan nilai tambah yang, juga relatif 
rendah.
Gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada 
tabel 3 . 2  berikut ini.
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TA8EL 3.1

tflLAI TA/TSAH IWUSTRI PENGOLAHAN flENURUT 
KELOHPOK INDUSTRI OAN KATECORI INDUSTRI 

( JUTA RUPIAH )

Keloapok. • 
Industri / 
Tahun

Industsi 
Seaar & Sedang

-Jnduatri. 
. (Cecil

Industri. 
Run ah. Tangga Jualah.

31 1974/1975.
1979
1982
1986
1989

226*754
674.109

1.275.001
2*763.496
5.079.569

2S.637
82.469
164.321
287.500

37.300
133.172
309.256
369.237

269.691
889.770

1.748.578
3.420.233
5.079.569

32 1974/1975
1979
1982
1988
1989.

72.213
207.104
401.829

1.340.058
2.828.452

6.263
27.684
83*491
131.857

7.133
20.623
62-784
10U.008

65.609
255.411
548.104

1.572.723
2.828.452

33 1974/197.51979
1982
1986
1989

12.534
62.704
255.075
958.175

2.292.613

6.992
29.258
76.194
111.135

21.949
58.020

189.380
228.398

41.475
149.982
S20.649

1.297.708
2.292.613

34 1974/1975
1979
1962
1986
19.89

11.490 
49.277 
81.450 
307.158 ■ 
720.524

1.699
4.660
10.939
48.260'

482
3.684
7.722

13.671
53.937
96.073
363.140
720.S24

3S 1974/1975
1979
1982
1966
1989

62.494
264.481
505.566

1.381.064
2.643.893

3.340
8.756
11.57.5
51.717

1.140
5.949
8.652

66.974
273.237
523.090

1.441.453
2.643.893

3& 1974/1975 
1979 
1962 
19 as 
1989

16.633
115.038
166.663
462.336
583.758

4.502
1&.549
63*322
72*006

9.535
26.948
127.998
126:418

30.670
160.534
3S6.003
680.760
563.756

37 1974/1975
1979
1982
1986
1989

3*998
S9.145
70.971
786.931

1.577.146

-
-

3*998
59.145
7.0.971
786.931

1.577.146
38 1974/1975

1979
1982
1986
1989

60.280
223.68a
627.778

1.289.796
3.218.566

3.874
14.151
22.284
52.139

2.960
23.079
39.120
51.570

67.114
260*916
689.162

1*393.505
3.218.566

39 1974/1975
1979
1982
1986
1989

10.551
4.914
10.448
39.449 
101.745

720
1.776
3.872
20.690

2.066
29.600
25.370
361.614

13.337
36.290
39.690
421*753
101.745

Turn
lah

1974/1975 
- 1979 1982 

1986 
1969

476.947
1.660.459
3.412.654
9.346.463
19.046.266

53.027
187.323435.996
775.304

82.555
291.442
763.541

1.254.419

612.539
2.139.224
4.594.340
11*378.206
19.046.286

Sumher : Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia berbagai terbltan.
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Tahun 1974/1975 nilai tambah industri besar dan 
sedang tercatat sebesar 77,9% dari seluruh nilai tambah 
industri pengolahan. Tahun 1979 turun menjadi 77*6% dan 
turun lagi menjadi 74,3% pada tahun 1982. Tahun 1986 
meningkat menjadi 82,2%. Tahun 1989 nilai tambah keselu- 
ruhannya didapat dari industri besar dan sedang (data 
industri kecil dan rumah tangga tidak tersedia). Semen- 
tara itu, nilai tambah industri rumah tangga hanya 
meliputi 13*5% pada tahun 1974/1975, 13,6% pada tahun
1979, 16,8% tahun 1 9 8 2 ,. dan mengalami penurunan hingga 
menjadi 11% pada tahun 1-9 8 6 .
Sedangkan untuk industri kecil, nilai tambahnya jauh le
bih kecil, meskipun setiap tahunnya selalu mengalami 
kenaikan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara 
lain : kekurangan modal dan penerapan tehnologi yang 
sederhana dalam industri kecil. Terbukti dengan masih 
adanya sistem pengelompokan bapak angkat dan anak angkat* 
sehingga menyebabkan pertumbuhan dan nilai tambah indus
tri kecil sangat tergantung pada bapak angkat. Penyebab 
lain, produksi bahan-bahan konsumsi modern mendesak ha- 
sil-hasil produksi tradisional dari perusahaan-perusaha
an kecil, sejumlah kecil tenaga.kerja berkualitas tinggi 
pada sektor industri modem berhadapan dengan penganggu- 
ran terselubung pada industri kecil yang tradisional.

Kelompok industri yang . memberikan andil yang 
sangat berarti dalam total nilai tambah industri pengola-
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han ini adalah industri yang termasuk dalam kelompok 
ISIC 31r ISIC 32, ISIC 35 dan ISIC 37. Dua jenis indus
tri pertama peranannya semakin menurun , karena mulai 
munculnya cabang-cabang industri lainnya. Dibutuhkannya 
hasil-hasil industri kayu dan barang-barang dari kayu 
di pasaran luar negri, seperti kayu gergajian, kayu la
pis, hasil kerajinan kayu dan rotan, menjadikan nilai 
tambah industri ini laju pertumbuhannya meyakinkan.
Untuk kelompok industri ISIC 37,. pertumbuhannya tinggi 
karena adanya proteksi pemasaran yang sangat tinggi, 
serta beroperasinya pabrik baja Cilegon dengan perlin- 
dunag yang tinggi menyebabkan kapasitas produksinya 
berkembang dengan pesat.

Perkembangan peranan kesempatan kerja pada masing- 
masingjenls industri yang tercakup dalam Industri besar 
dan sedang* Industri kecil dan rumah tangga dapat dili- 
hat pada tabel 3.3.
Pada tabel tersebut tampak bahwa penyerapan tenaga kerja 
pada Industri keeil dan rumah tangga didominasi oleh 
kelompok Industri ISIC 31 dan 33. Tahun 1974, kedua 
industri ini menampung 16*3% dari kesempatan kerja pada 
industri kecil dan rumah tangga*. Walaupun pada tahun
1 9 8 6  pangsa kedua jenis industri tadi masih relatif le
bih dojninan yaitu 62,3%, namun hal ini telah menunjukkan 
suatu penurunan yang cukup berarti. Sebaliknya,. diantara 
jenis industri yang tergabung dalam industri kecil dan
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rumah tangga* tampak pacgsa kelompok Industri ISIC 39 
meningkat dengan pesat- Selain itu juga terjadi pening- 
katan pada kelompok industri ISIC 34, 35,, 36 dan 38.. 
Industri "besar dan sedang cukup banyak pula menyerap 
tenaga kerja kendati jumlah perusahaannya relatif kecil* 
Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada kelompok industri 
ISIC 31 dan 32 * dan dari tabel tersebut tampak bahwa 
setiap kelompok industri yang tergabung dalam industri 
besar dan sedang terjadi peningkatan baik pada tahun 
1974 maupun 1986..

TABEL 3,*
perkerqancan TENAGA kerja

PADA INDUSTRI BESAR 0®N SEDANG, INDUSTRI KECIL 
OAN RUPIAH TANGGA, TAHUN 1974 DAN 19B6

Jumlah Tenaga Kerja
ISIC Industri Besar dan Sedang Industri Kecil A Runah Tengga

1974 13BB 1974 198
orang % orang % orang i orang %

31 268.388 40,7 520.06? 31,1 1.552.371 36,6 1.256.522 36,1
32 174.246 26,4 389.07? 23,2 490,499 11,6 371.674 10,7
33 22.368 3,4 181.452 10,8 1.685.684 39,7 911.474 26,2
34 21.982 3,3 62.531 3,7 17.545 0,4 36.356 1,U
35 83.602 12.7 245.419 14,7 33.368 0,8 40.996 1,2
36 24.597 3,7 80.980 4,8 310.119 7,3 354.662 10,?
30 55.867 8,5 181,641 10,0 77.886 1,8 116.211 3,4
39 S.324 i -x*■» 13.37? 0,8 75.524 1*8 394.313 11,3

659.644 mo 1.674.541 100 4.243.096 100 3.484.408 100

Somber ; Sensus Industri 1974 dan Sonsus Ekonomi 1986, diolah
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Dari gambaran di muka dapat disimpulkan "bahwa 
terdapat suatu pola yang menyempit, yakni terkonsentra- 
si pada cabang-eabang yang menghasilkan barang - barang 
konsumsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
kondisi seperti itu, antara lain : pertama, kaitan 
antara industri kecil dan rumah tangga serta industri 
besar dan sedang masih relatif kurang.,, bahkan pada 
beberapa cabang kegiatan cenderung terjadi persaingan 
ketat antar keduanva* Kedua. segmen kegiatan yang meng- 
hasilkan barang-barang antara dan barang-barang modal 
cenderung meroasyarakatkan tehnologi yang relatif lebih 
canggih dan mekanis, dimana hal ini identik pula dengan 
permintaan tenaga kerja yang relatif rendah,
Akan tetapi kemudian terjadi perubahan kualitatif dalam 
sektor pengolahan itu sendiri, yaitu dengan. bergesernya 
struktur dari industri barang konsumsi ke arah industri 
barang setengah jadi dan barang modal. Pada periode ta
hun 1974 - 1 9 8 9 , nilai tambah industri barang konsumsi 
sebagai bagian dari seluruh nilai tambah sektor pengo
lahan turun dari 70,3% menjadi 51,3%* Pada waktu yang 
sama, bagian nilai tambah industri barang antara naik 
dari 15,9% menjadi 1 6 ,9%, dan nilai tambah barang modal 
naik dari 13,8% menjadi 25,7% (lihat pada tabel 3.2). 
Hal ini memang sudah menjadi keinginan pemerintah 
dalam rangka industrialisasi, yaitu untuk meningkat
kan pertumbuhan produksi secara keseluruhan,. melainkan
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juga merupakan keinginan untuk merubah struktur industri 
itu sendiri yang hingga saat ini masih terpusat pada 
produksi ’barang-barang konsumsi.

Meskipun pertumbuhan sektor industri di Indonesia 
dapat dikatakan cepat, tetapi untuk tahun 1965* 1980 dan
1 9 8 7  masih memainkan peranan yang relatif kecil bila 
dibandingkan dengan negara-negara _di kawasan Asia 
Tenggara lainnya* seperti tampak pada tabel 3.4 berikut 
ini.

TftBCl 3.4
TINGKAT PERKEflDAKGAM SEKTOR INDUSTRI 
01 INDONESIA OAN BEBZRMPA NEGARA ASIA 

TAHUN 1955, 1900, 1987

N e g  n  r  a

S u m b an g an  s e k t o r  i n d u s t r i  
k e p n d a  P r o d u k  D o m e n t lk  B r u t o

{ d a la m  % )

l d 6 S 19(10 1 9 0 ?

I n d o n a s ia e 9 14
n a l s y s i a a 2 -i -
P h l l i p l n o 2 U 26 2 5
T h a i l a n d 14 2 0 24
S in g a p u r a 1 5 3 6 2 9
H o n g k o n g 2  6 n 2 2
K o r t a  S a l a t a n 16 2 9 3 0
I n d i a 15 l f l 2 0
P o k i s t a n 14 1 6 17

Sumber : World Sank,' world Heuelopncnt Report 19H? 
dan 1SU9, Oxford University Prtss.

Ke.cilnya peranan sektor industri pengolahan di Indonesia 
disebabkan dorongan untuk melaksanakan program pertumbu- 
han sektor industri modern baru pada dekade 1 9 6 0-an,
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sedangkan negara-negara Asia lainnya telah melaksanakan- 
nya pada tahun-tahun yang lebih awal. .

Bila dilihat antara periode tahun 1970 - 1980 dan 
periode tahun 1 9 8 0 - 1987 (. tabel 3*5 ), maka perkem- 
bangan sektor industri di Indonesia lebih pesat dari 
negara-negara ASEAN seperti Thailand,, Malaysia, Philipi- 
na maupun Singapura dan Hongkong yang termasuk sebagai 
negara-negara industri dunia baru ( NICs ), kecuali Ko
rea Selatan yang nrenunjukkan laju pertumbuhan yang lebih 
tinggi dari negara-negara Asia pada periode tahun 1970 -
1980. Sedangkan bila dibandingkan dengan negara - negara 
di kawasan Asia Selatan ~s£perti India dan Pakistan,, maka

m e n .  j . s

L A JU  PE R TU JW IH A M  SEKTOR  IN D U S T R I 

D I  IN D O N E S IA  OAN B C B tR A P fl NEGARA A S IA  LA IN N YA

N e g a r a
Laju Pertumbuhan 
sektor indu-itxi 
( dalam % )

1970 - 1900 1301) - 1387

Indonesia 12,0 f . o

Ralaysla 11,0 6,3
Philiplno 7,2 1.1
Thall&nd 10,6 6,0 '
Singapura g #6 3,3
Hongkong 9.3 n.a
Korea Seleten 16,6 8,5
India S*U 9.3
Pakistan 4,0 8,9

Catatan : n.a : datr tidak tersedia
Sumbcr : uorld Bank, uorliJ Development Report L'J!12 

dnn 1987, Oxford University •‘teas*
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pada dasa warsa 1970 - 1980 pertumbuhan industri Indone
sia lebih besar,dua sampai tiga kali lipat, kecuali pa
da periode tahun 1 9 8 0 - 1987* dimana kedua negara terse
but ternyata pertumbuhannya lebih pesat.

3*1.2. Strategi Industrialisasi di Indonesia
Seperti kebanyakan negara sedang berkembang,. Indo

nesia pada tahap awal industrialisasinya menempuh stra- 
tegi substltusi impor untuk mencapai pertumbuhan sektor 
industri yang pesat. Langkah ini paling tidak didasarkan 
pada pertimbangan lebih mudahnya merebut pasar dalam 
negri yang semula dipenuhi oleh barang-barang impor, ke-
timbang merebut pasaran di luar.negri setidak - tidaknya

31untuk masa tahap awal industrialisasi. Strategi ini 
dimulai dengan produksi dalam negri dari barang - barang 
konsumsi yang sebelumnya diimpor dari luar negri yang 
umumnya adalah industri perakitan yang merakit barang- 
barang akhir dari bahan baku dan komponen-komponen yang 
diimpor. Dengan kata lain, dimulai dari pembangunan in- 
dustri-industri hilir baru kemudian diteruskan dengan 
pembangunan industri-industri yang lebih ke hulu. 
Tembok-tembok perlindungan yang tinggi diberikan pada

31
Ibid, halaman 6 - 7
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industri-i'ndustri muda yang berupa tar if "bea masuk atas 
barang-barang impor,. karena pada masa permulaan industri 
industri tersebut masih menghadapi berbagai kesulitan 
dalam proses produksinya akibat kurangnya pengalaman dan 
ketrampilan, sehingga biaya produksi menjadi tinggi, dan 
adanya kekhawatiran bahwa barang jadi hasil buatan sek
tor industri rauda tersebut tidak akan dapat bersaing 
dengan barang-barang impor dan sulit untuk menerobos 
pasaran ekspor. U.engan ditempuhnya strategi substitusi 
impor ini, fokus industrialisasi Indonesia terutama 
dipusatkan pada pasaran dalain negri. Dengan diberlaku - 
kannya strategi ini memang sektor industri pengolahan 
di Indonesia berhasil tumbuh dengan pesat* terutama in
dustri besar dan sedang.. Pelita I tumbuh dengan rata 
rata 13,3# setahun, Pelita II dengan 13,.7#, Pelita III 
dengan 10„3# setahun,. dan Pelita IV dengan 13,2# seta - 
hun, dimana pertumbuhannya lebih tinggi dari laju per
tumbuhan Produk Domestik Bruto yaitu 8 ,,6# , 7,2# , 4,9# 
dan 50#. 32

32
Centre Policy Studies,, dikutip dari : T. Ariwir- 

bowo,. "Kebijaksanaan Pengembangan W 11ayah Menyongsong 
KEPPRES No. 33 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri"7 Ma- 
kalah pada Simposiom Pasar Modal dan Pembangunan Indus - 
tri d.i Surabaya pada tanggal 15 dan 16 Desember 1989-
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Sampai sekitar tahun 1980-an Indonesia masih 
menempuh strategi substitusi impor ini dan belnm terge- 
rak untuk merabangun industri-industri pengolahan yang 
efisien yang dapat menghasilkan barang-barang jadi yang 
bermutu yang dapat bersaing di pasaran ekspor,. disebab- 
kan proteksi yang diberikan kepada berbagai cabang in
dustri ternyata tidak memberikan dorongan kepada para 
industriawan untuk mencapai tingkat efisiensi operasio- 
nal yaitu raenekan biaya rata-rata sampai pada tingkat 
yang serendah mungkin, juga terjadinya alokasi sumber- 
sumber daya produktif yang kurang efisien. Dengan ini 
diartikan bahwa kabanyakan sumber daya produktif justru 
mengalir ke bidang-bidang dimana Indonesia tidak atau 
belum mempunyai keunggulan komparatif* yaitu industri 
industri yang menghasilkan barang-barang yang padat mo
dal- Di lain pihak produksi barang-barang dimana Indo - 
nesia mempunyai keunggulan komparatif yang lebih besar 
yaitu barang-barang padat karya justru kurang mendapat 
rangsangan yang memadai. Dengan kata lain, kebijaksa - 
naan substitusi impor ini lebih banyak mendorong produk
si barang-barang yang dapat raenggantikan barang barang 
impor ( importables ), sedangkan barang - barang jadi 
yang dapat diekspor ( exportables ) kurang atau tidak 
mendapat rangsangan sama sekali.. Hal ini dikarenakan 
berbagai tindakan pembatasan impor* baik dalam bentuk 
tar if bea masuk yang tinggi, pembatasan juialah import
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dan larangan impor sama sekali untuk *beberapa barang 
yang telah. ditentukan pemerintah,

Dibekukannya patokan harga minyak OPEC tahun 1982 
dan turunnya harga minyak sebesar $ 5 US per barel pada 
tahun 1983 menyebabkan jatuhnya penerimaan devisa nega— 
ra,. karena sekitar 60^ dari pendapatan pemerintah ber- 
asal dari pajak perusahaan-perusahaan minyak* Apresiasi 
Yen terutama setelah tahun 1985,. memperburuk situasi 
Neraca Pembayaran, karena hampir sepertiga hutang luar 
negri Indonesia didominasi oleh Yen. Disamping itu pa
da saat yang sama kondisi eksternal yang merugikan se
perti resesi dunia yang meluas lebih memperberat kondi
si Beraca Pembayaran kita.. Oleh karena itu* Indonesia 
dihadapkan dengan keharusan untuk meningkatkan eksport 
barang-barang non migas.. Hal ini berarti bahwa strategi 
industrialisasi perlu dialihkan dari strategi substitu
si impor ke strategi promosi ekspor- . Nampaknya upaya 
menaikkan peranan ekspor non migas mulai tahun 1 9 8 2  

telah membawa hasil. Kebijaksanaan ekspor yang dikelu - 
arkan pada bulan Januari 1982, yang lebih dikenal deng
an istilah Paket Ekspor Januari 1982,. menampakkan hasil 
nya pada tahun 1983. Disamping itu dicanangkannya ke- 
bijaksanaan devaluasi rupiah pada tanggal 30 Maret 1983 
tampaknya juga berpengaruh terhadap rangsangan ekspor 
non migas.
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Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 
1974* ekspor non migas merupakan 29>8% dari total ekspor, 
kemudian mengalami penurunan hingga hanya menyumbang 
17*9% pada tahun 1981. Lima tahun kemudian sumbangannya 
meningkat dengan pesat hingga raencapai ,31,6% ( tahun 
1985 ). Dari tahun ke tahun ekspor non migas semakin 
berperan dalam total ekspor Indonesia. Hingga tahun 1989 
ekspor non migas menyumbang 60,8% dari total ekspor In
donesia*.

Hasil-hasil ekspor industri pengolahan tampaknya 
memegang peranan penting dalam memupuk devisa nasional*. 
Dari tabel itu. juga dapat dilihat bahwa ekspor hasil in
dustri cenderung meningkat peranannya sejak akhir dasa 
warsa 1970-an*. Tahun 1970 ekspor hasil industri merupa
kan 4 8% dari total eksjar nan migas*. Hamun nilai ekspor 
komoditi hasil industri ini semakin menurun sumbangannya 
hingga menjadi 38*2% pada tahun 1977* Mulai tahun 1978 
hingga tahun 1989 nilai ekspor hasil industri peranannya 
semakin mantap dalam memupuk devisa ekspor non migas*. 
Dengan sumbangan sebesar 43*3% pada tahun 1978* mening - 
kat menjadi 69,6% pada tahun 1985* dan naik terus hingga 
mencapai 81,8% pada tahun 1989.
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TABEL 3.6
PERKEPI8ANGAN EKSPOR INDONESIA 
1970 - 1989 ( JUTA US $ )

Tahun
Ekspor
Total

Ekspor 
Non Migas

Ekspor
Hasil
Industri

Share ekspor industri
terhadap to 
tal ekspor

terhadap dKspor non mig.as

1970 1.108,1 661,6 317,9 28,7 48,0
1971 1*233,6 775,7 296,7 24,2 38, 5.
1972 1.777,7 664,6 301,9 17,0 34,9
1973 3.210,8 1*602,1 576,6 18,0 36,0
1974 7.426,3 2.214,9 764,6 10,3 34,5 '
1975 7.102,5 1.791,7 802,1 11,3 44,8
1976 8.546,5 2.542,4 1.069,9 12,5 42,1
1977 10.652,6 3*474,5 1.326,2 12,2 38,2
1976 11.542,2 3*657,6 1.605,2 13,8 43,9
1979 15*590,1 5*426,4 2*415,0 15,5 44,6
I960 23*950,4 6.168,6 2.8e5,9 12,1 46,8
1961 25.164,5 4.501,3 2.666,6 10,6 59,2
1982 22.328,3 3.929,2 2.466,1 , 11,0 62,8.
1983 21.145,9 5.005,3 3.219,7 15,2 64,3
1984 21.087,8 5.869,7 3.962,5 18,2 67,9
1985 18*586,7 5.866,8 4.083,7 22,0 69,6
1986 14*805,0 6.528,4 4.508,4 30,5 69,1
1987 17.135,6 8.579,6 6*683,7 39,0 77,9
1988 19.218,5 11.537,1 9.262,0 48,2 80,3
1989 22.160,2 13.480,0 11.028,1 49, a 81,8

Catatan : Ekspoc hasil industri tidak termasuk hasil pengilangan 
dan hasil gas*

Sumber : 1. Untuk tahun 1970 - 1980 diolah dari Statistik Ekspor 
Indonesia berbagai terbitan.

2* Untuk tahun 1981 - 1989, data bersumber dari Indika- 
tor Ekonomi, Desember, 1991*
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3*.1 J5 - Perkembangan Investasi di Indonesia
Sejak awal pemerintahan Orde Baru,. salah satu tuju- 

an pembangunan yang penting adalah untuk mengubah strrik- 
tur perekonomian Indonesia agar menjadi lebih seimbang. 
Keseimbangan struktur yang lebih sehat ini sangat diper- 
lukan agar dapat diletakkan landasan yang lebih kuat dan 
lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya, dan juga untuk 
makin memperkuat ketahanan ekonomi.

Untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi setiap tahunnya, yang sekaligu-s juga 
serasi dengan tujuan perubahan struktur ekonomix maka di- 
perlukan investasi yang cukup besar dan akan terus me
ningkat dari tahun ke tahun.
Demikian dengan perkembangan sektor . industri yang 
dalam art! pertumbuhan tidak akan terlepas dari kemaropuan 
untuk melakukan pembentukan modal*. Semakin besar modal/ 
investasi yang dapat dibentuk, semakin besar potensi sek
tor industri untuk tumbuh. Walaupun modal bukan merupakan 
satu-satunya faktor yang dapat menjamin pertumbuhan 
sektor industri* akan tetapi faktor kemampuan,. mamagerial, 
ketrampilan dan faktor lainnya tidak akan dapat berfungsi 
tanpa dilangsungkannya proses pembentukan modal.

Ditinjau dari pelakunya, pembentukan modal/investa- 
si dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta domestik dan 
swasta asing.'Perkembangan investasi yang dilakukan oleh 
ketiga pelaku tersebut akan diuraikan berikut ini :
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7̂ 1 -3 -1. Investasi Pemerintah
Kebanyakan negara sedang berkembang seperti Indone

sia, peranan pengeluaran negara dalam pembangunan ekonomi 
merupakan salah satu piranti penting untuk memacu pem
bangunan r karena pada umumnya perusahaan-perusahaan swas- 
ta enggan menanamkan modalnya pada bidang - bidang yang 
riskan dan tidak cepat menghasilkan.

Investasi dari sektor pemerintah diperlukan tidak 
hanya dltujukan untuk pembentukan modal fisik saja seper
ti pelabuhan, sarania komunikasi dan lain-lain tetapi 
juga meliputl pembentukan modal bukan fisik yang , erat 
kaitannya dengan keberhasllan pelaksanaan pembangunan..

Sampai dengan Pelita IV* sektor pertanian masih 
ditekankan untuk menjadi leading sector yang diikuti oleh 
sektor industri sebagai penunjang*. Oleh karena itu bila 
kita melihat pengeluaran pembangunan untuk sektor indus - 
tri» akan tampak. bahwa share tersebut tidak terlalu besar,. 
seperti tampak pada tabel 3-7 *

Awal Pelita X sampai dengan pertengahan Pelita I 
( 1 9 7 2 / 1 9 7 3 ), sektor industri hanya memperoleh kurang 
dari 1% dari jumlah seluruh investasi yang dikeluarkan 
pemerintah.. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang 
dlmiliki pemerintah pada saat itu dan beratnya tugas pe
merintah Orde Baru untuk menstabilisasikan kehancuran 
perekonomian yang, ditinggalkan pemerintah Orde Lama.
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TftNFl 3.?
NEALTSASI PFNRFLUAnnN PFWGANGUNAN 

( ‘dalam juta rupiah, harga berlaku )

Tahun

(1)

Sektor Industri 
Pengolahan

(2)

Total Pengelua
ran Pembangunan

(3)

Persen-
tase
(2):(3)

1969/1970 857,4 92.900,0 0,92
1970/1971 1.178,6 128.111,0 □,92
1971/1972 1.463,0 154.971,5 0,94
1972/1973 2.103,0 231.100,0 0,91
1973/1976 6.700,0 261.100,0 1,80
1976/1975 9.654,0 615.700,0 1,56
1975/1976 44.601,0 1.266.400,0 3,52
1976/1977 153.453,0 1.920.300,0 7,99
1977/1970 129.915,1 2.167.900,0 5,99
1978/1979 16-3.901,3 2.454.747,0 6,68
1979/1980 212.364,0 6.317.637,0 4,92
1980/1961 274.739,0 5.027.700,0 5,47
1901/1962 330.359,0 6.399.200,0 5,18
1982/1983 366.136,6 8.605.800,0 4,26.
1903/1986 448.111,0 9.290.250,0 4,82
1986/1985 650.062,0 10.659.300,0 6,22
1985/1986 655.141,0 10.667.000,0 6,15
1986/1967 489.300,0 8.296.000,0 5,90
1387/1986 229.719,3 7.756.600,0 2,96
1988/1989 263.600,0 8.897.600,0 2,76
1909/1990 34l.H00,0 13.129.900,0 2,60

Sumber : Noln Keuangan dnn RAPBN, berb3qai terbltan

Pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran Investasi peme
rintah di sektor industri terus meningkat sejalan dengan 
meningkatnya kemampuan keuangan pemerintah karena mening- 
katnya harga minyak bumi yang mencapai masa boomnya pada 
tahun 1980. Selama periode tahun anggaran 1976/1977 sam- 
pai 1 9 8 1 / 1 9 8 2 investasi pemerintah di sektor industri 
mencapai rata-rata diatas 5% per tahunnya. Tetapi turun- 
nya harga minyak bumi sejak tahun 1 9 8 2 dan mencapai 
titik terendahnya pada tahun 1 9 8 6 membuat kemampuan peme-

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



67

rintah untuk membiayai pembangunan menjadi berkurang* 
Terlihat bahwa setelah periode tahun 1 9 8 5 / 1 9 8 6 total 
pengeluaran pembangunan mengalami penurun^n, sehingga 
pengeluaran sektor Industrlpun mengalami penurunan baik 
secara absolut maupun relatif* Apabila tahun 1986 / 1987 
pengeluaran untuk sek.tar tersebut masih mencapai 5*9% 
dengan jumlah Rp, 489,3 milyar, maka pada tahun anggaran 
1988/1989 hanya tlnggal Rp, 243 »4 milyar atau 2,74# dari 
total pengeluaran pembangunan untuk tahun yang bersangku- 
tan,

3 *1,3.2 . Investasi Swasta
Dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang mengala

mi kehancuran pada masa Orde Lama* disamping dana yang 
berasal dari pemerintah, dana yang berasal dari usaha 
swasta juga merupakan sumber pembiayaan yang pentf ng,
Oleh karena itu, penanaman modal masyarakat memegang pe
ranan yang pentlng untuk menjarain tercapainya sasaran- 
sasaran pembangunan nasional,.

Mengenai penanaman modal, GEH3S menetapkan garis 
yang sangat jelas, yaitu bahwa penanaman modal baik dalam 
negri maupun asing perlu terus didorong dalam rangka me
ningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan dlarah- 
kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemera
taan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha 
dan lapangan kerja.
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K.ebijakan pertama yang diambil pemerintah Orde Baru 
tertuang dalam DU PMA No- 1 tanggal 10 Januari 1967 kemu- 
dian diubah dan ditambah dengan UU Ho. 11 tahun 1970»
UU PMA ini kemudian dilengkapi dengan dikeluarkannya 
UU PMDN No. 6 tanggal 3 Juli 1-968 yang kemudian diubah 
dan ditambah dengan UU No- 12 tahun 1970. UU PMA dan 
UU PMDN ini mendapat sambutan positif baik dari investor 
asing maupun domestik* Hal ini bukan saja karena UU itu 
sendiri, tetapi juga karena adanya berbagai fasilitas 
dan kemudahan,, seperti keringanan dan pembebasan pajak, 
bea masuk barang modal impor,. bea materai,. dan khususnya 
untuk PMDN dijamin bahwa asal usul modal yang akan dita- 
namkan tidak akan diusut,, dan pajak-pajak yang belum di- 
bayar sebelumnya juga tidak akan ditagih., Pasilitas ini 
disebut dengan pemutihan modal.

Sejak awal pembentukannyar UU PMA dan UU PMDN 
memang sudah diarahkan bagi pertumbuhan sektor industri,

•7  7 *

seperti dikatakan Anne Booth bahwa UU PMA tahun 1967 
dan UU PMDN tahun 1968 memberikan persyaratan-persyaratan 
yang lebi]i menarik dibandingkan peraturan-peraturan yang 
ada sebelumnyayang membuka kesempatan bagi pertumbuhan 
industri dengan landasan yang lebih kuat* Dikatakan juga

33 Anne Booth dan Peter McCawley, Bkonomx Orde Baru,. 
IP3ES, Jakarta,, 1987, halaman 83.
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meskipun pada mulanya para investor asing sangat 
tertarik pada sektor-sektor ekstraktif, tetapi kemudian 
nilai proyek-proyek yang disetujui .di sektor. . industri 
mencapai jumlah yang besar. Hal ini terbukti pada tabel 
3 ^ 8 berikut ini :

T f l m  3.8

pnnrfK-PnovEK p h a  p a n  p m d n  y nmh o i s e t n j i h  PFmritNi ah
PlfNURUT SEKTOR, 1U67 - 1969

Seklor PMA (Juta U5 I ' * P W N  (mlly.'ii rupinli)
proy investasi * nroy inwnstnul *

Pertanfan 6.? 550,6 1,9 528 11.317,1 13,6
Kchutanan 31 396,4 1,4 320 2.54 1, 6 3,6
Perikannn 30 233,3 0,8 291 2.054,5 ?,s
Portambanqan 120 2.925,7 10,3 104 1.900,0 2,3
Industri 04? 21.332,3 75,0 3.SOU S4.3ri3,3 65,4
Konutruksi 105 433,2 1.5 67 7US.1 0,9
Perhotclan Ati 1.107,3 4,2 226 3 • 3'in, 9 4,0
Pen^nnqkutAn 13 351,8 1,2 103 1.6!i5, G 2,0
Perumshan 30 676,1 2,4 160 3.42?,9 4,1
Jasn Ininnya 7 Cl 356,0 1,3 122 1.69P.C) 2,0

J U m 1 o h 1.3G2 28.442,7 100 5.001 63.173,0 100

Catatan : * Setelah diperhitiingknn proyek-nroygk yang dibatalkan don 
yang borolih stntu3nyn datl PflO ko PFIPN.

Sumb*r : Lapornn Tehunan Bnnk Jndono»Io 1909/193U.

Seperti telah disebutkan di muka, strategi substi\- 
tusi impor yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak 
awal pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan industri yang 
pesat. Kebijaksanaan proteksionisrae yang tinggi telah men- 
dorong PMA maupun PKDN, terutama di cabang-cabang indus - 
tri yang menikmati proteksi tersebut. Bahkan banyak in - 
vestor asing tertarik untuk raenanamkan raodalnya di Indo - 
nesia untuk menghindarkan diri dari hambatan-hambatan im-

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



70

por yang dikenakan terhadap barang-barang mereka yang 
sebelunya diekspor ke Indonesia. O.leh karena itu bila 
kita perhatikan tabel 3 .6 , tampak bahwa 6 5 ,4% dari nilai 
total investasi PMDN ditujukan bagi sektor industri peng
olahan sedangkan untuk PMA persentase tersebut menunj.uk- 
kan angka yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 7 5%.

3.-1.3.2.1.. Investasi Swsasta Dom&stik ( PMDN )
Seperti telah diaebiitkan di muka bahwa lebih dari 

50% dari tcrtal investasi PMDN ditujukan bagi sektor 
industri pengolahan. Gambaran mengenai banyaknya proyek 
dan nilai investasi PMDN di sektor industri pengolahan 
dapat dilihat pada tabel 3 .9 .

Perkembangan PMDN per Pelita meraperlihatkan gamba- 
ran yang menarik. DaIam Pelita I terlihat bahwa sebagian 
besar proyek-proyek PMDN berminat melakukan investasi pa
da industri tekstil ( Bp. 304,5 milyar ), dan industri 
kimia ( Rp. 106,6 milyar ). Dari . sudut jumlah proyek,, 
yang paling menonjol adalah industri tekstil (. 3 5 2 pro
yek ) dan industri makanan ( 331 proy.ek ).

Dalam Pelita XI, gambarannya hampir sama. Minat 
investasi sangat menonjol pada industri tekstil 
( Rp. 391,4 milyar ), dan industri kimia ( 'Rp. 285,6 
milyar ). Sedangkan jumlah proyek yang banyak diminati 
adalah industri tekstil ( 171 proyek ) dan industri ma- 
kanan ( 164 proyek ).

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



71

o\

u>
CD«rH

£

fc' i/i m
1-40 «C
1 M
«  - J * - .  
- J  u> 
w a  x  h* « 

Stf mu<dX»-i S<ua 
>■ in «*ML
figgaSc* o«
U Z J
> -  1-4 «
a  a  
dc a :  
a  o  wt I- V)UUK >i/)m 
o  u i*►4 »
a  o  x

uz «c q:
CD Ule eUJWau
CL

a» <r Ol K) ■* O *o CO U) a» I*
-  14*o to « N U1 r~ <D to in rsi

n Cl Q v> CO o K1 as Ol (O Ol KI to
0 • • • • • I • » • t

>  > r-< o» a •tf K o o ~4 CO n a *
m  e r» f - H t - (D K> (O ■9 o CD r»M Cl (0 a> h i Q0 K> a in cn cn 03
0 • • • * • • • • «

4» IM * OJ to -4 H ■H CO CO
•H N <-4 to
~4
0

a  x m OJ t t VI N r - ■n m f - (0 m
0 f - CO •4 CD cn < N KI rg o n
M tO K1 K) eg CO rg o

i a • • •
H ro

4* -e N CO Q o O) « 00 to
n Ol o -4 O (O n in (M r - -H D
0 o (0 O ■« M «N n n CO o

M  > • • • • • 4 • • • • • •
M  C o <» o 0 ) O CO h K> H 0 ) to to
N  H to w (O (M a* a» a C0 -4 CO a f -

r~> »•> 0» O) r* CO n> H r* a> •H
0 • • • •

+» r j r* K> H
—4

-H
0  >» <s <T (O « a fM a pH (O r» r»

a  o Cl r\» (N 00 K) UJ in f - t** rs(
u •■g —1 <r rv

a >
-4

*j <T a O K> io ■H r - K1 N o
n <D H (M •H U1 o »>• n >-4 in f -  1t i (V ■*» ♦n CV <o W f a <v <n bn  f

tH  > • • * • * • • • • • * tl
M  C 0 ) m O H n (O O) rg

M tO 0) a I*- CO (O •0 in o
0 rsi n H rsi N •4 in CO rg

+> • •
H rg

H
0

a
X 4 U) <0 <9 < CO cn rg K> 0 ) rg
0 to N 0 ) (C fO cn H Q h to rg 0 )
u H H M 03 p4

a «
H

+* tO f\l « r - O CO O ■9 H 0 ) "4 a
M in N H cn <r o in •9 4» ID
0 eg m K) m u> ■a O fM IO O IO r -

»-4 > « « • « 0 ♦ • » » •
c Cl K} (M u> in ry ■5T H a O o

0  M cn O rvi n o Kt h- (0 H in a in
4* m M t - m rg
■H •
H r-4
0

a

X H N o fNJ o o o U) t» (0 cn in
0 to m U) 0) o I/I 4» rg rg *4
u t o n n H ■tt m 0 )

a . •
H H

6
m

» Ct
o

n s
3 c rH c M 0 0

0 M o 0 cn X
c C « c <1 o c

c* 0 0 3 ■P 0 •H c
c X > . M e H t> •H
0 0 CD 0 0 0 o> 0  ' >4 c ,

6 -U I t M 6 c H *>
■*4 0 0 0 V» 0
02 •H •*4 C 9 kl •H ■H 3 -

M (4 M (4 M •H O 0 U (4 ■o M
*> 4J 4J *> E H D 41. 4* C
M I) VI n <n n n i- i n
3 3 3 9 3 • » 3 3
T> ■o ■o TJ •D T3 ■o TJ ■o T» c 3
C c c C C C c C C  . C 0

M H M M M M M M H M 2 n

U
M H N PO VI (0 r - CO O)
in K» n « r j fO m «
M

e
0

‘9*«

3 M 0 •A -H H 
• * - 4■) n
>so e 
h  0  
a . *  u •h pMT)s§9 
H  C • © n •mM 3o m
D  ** n•H
n  c  « n4> Jf • 0 > +> 
C 0  

- 4  J j  •M 
C V  0V 0>c
X  0V >» >»
bs
a - o

fi 0  9  
•H  4 »  
8  9 □ +» H •

C
0Q*
c

M
J3
e3
i n

La
mp
ir
an
 
Pi
da
to
 

Ke
ne
ga
ra
an
 
Pr
es
id
en
 

R.
I.
 
di 

de
pa
n 

si
da
ng
 
DPR
 
se
ti
ap
 

ta
ng
ga
l 

16 
Ag
us
tu
s,
 

di
ol
ah
.

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



72

Perkembangan selarns Pelita I dan II tersebut mem- 
merlihatka.n bahwa minat investasi umumnya berorientasi 
pada induatri-industri yang memproduksi barang - barang 
kebutuhan pokok.

Dalam Pelita III, minat PKDN masih pada industri 
kimia dengan proyek senilai hampir Rp* 2,8 trilyun, dan 
dan kemudian berkembang pada industri logam dasar dengan 

proyek senilai Rp# 981,4 milyer.
Kemudian pada Pelita IV, minat investasi yang pa

ling menonjol adalah pada industri kimia ( ftp. 6,8 tril- 

yun ) dan kemudian semakin menyebar pada industri mineral 
non logem, industri logam dasar dan industri barang lo
gam, meskipun minat pada industri tekstil dan industri 

makanan masih cukup besar*
Perbedaan yang dapat dilihat antara investasi PMDK 

pada Pelita I, II dan Pelita III* IV adalah bahwa penana- 

man modal dalam Pelita III dan IV memiliki skala investa

si yang lebih b'esar. Dari hasil penelitian Badan Koordi- 

nasi Penanaman Modal, ternyata dalam Pelita III dan IV 
proyek-proyek PMDN cenderung untuk melakukan investasi 

pada bidsng-bidang usaha yang memproduksi barang -barang 
modal, bahan baku penolong untuk memenuhi kebutuhan in

dustri dalam negri yang memang skala investasinya rela - 
tif lebih besar serta proyek-proyek yang berorientasi 

ekspor.
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3 ,1,3 .2,2. Investasi Swasta Asing ( PMA

Hakekat diundangnya PKA ke Indonesia adalah untuk 
membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi Indone - 
sia. WiA dimungkinkan di. sektor-sektor tertentu yang 

yang menghasilkan barang-barang yang sangat kita perlu - 

kan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi 
yang besar dan tehnologi yang cukup tinggi, serta tidak 
membahayakan kepentingan. ekonomi dan keamanan nasional. 

Diharapkan usaha patungan dengan PMA dapat membuka kesem- 

patan kerja yang cukup besar, raemungkinkan pengalihan 

tehnologi dan ketrampilan kepada bangsa Indonesia dalam 
waktu yang secepatnya dan memelihara keseimbangan mutu 
dan tata lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, ma- 

ka persetujuan ijin untuk beroperasi diberikan kepada 
proyek-proyek PMA yang merailiki kadar sumbangan yang 
berarti, sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomi ■ yang 

ingin dicapai-
Kestabilah politik nasional yang cukup mantap se- 

lama lebih dari dua puluh tahun belakangan ini raenjadi 

salah satu daya tarik bagi masuknya modal asing, tetapi 
hal itu sa;ja belumlah cukup. Dalam rangka menciptakan 

iklim investasi yang lebih baik, pemerintah telah menge- 

luarkan berbagai kebijSksanaan, baik yang baru maupun 
penyempurnaan terhadap kebijaksanaan yang telah ada 

melalui deregulasi dan debirokratisasi, sejak dikeluar - 

kannya UU PKiA Mo. 1 tshun 1967 dan juga UU PKDN .Ko. 6
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tahun 1968.

Perkembangan proyek-proyek PhA di sektor industri 

pengolahan itu sendiri memperlihatkan gambaran yang me- 
narik, seperti tampak pada tabel 3-10.

Sampai dengan Pelita IV, jumlah proyek yang disetu- 

jui pemerintah berjumlah 1.718 proyek dengan nilai renca- 

na investasi 21.779*1 juta $ US. Dari jumlah itu, yang 

disetujui untuk bergerak di sektor industri adalah 1.066 

proyek dengan nilai rencana investasi sebesar 15.975*1 

juta $ US.
Selsma Pelita I, minat investasi yang menonjol 

adalah pada industri tekstil ( 440*6 juta $ US ), indus - 
tri kimia ( 150,3 juta $ US ), industri barang logam 

C 149,6 juta $ US ). Dari sudut jumlah proyek, yang pa
ling menonjol adalah industri barang logam ( 92 proyek ) 

dan industri kimia C 87 proyek )..
Pelita II, minat PMA belum menunjukkan perubahan 

apabila dibandingkan dengan Pelita I. Disamping meningkat 

nya investasi asing pada industri logam dasar ( 1.148,3 

juta $ US )* raaka bidang-bideng lainnys yang diminati ma

sih tetap sama yaitu industri kimia ( 662,7 juta $ US ) , 

dan industri tekstil ( 658,6 juta £ US ).
Pada Pelita III dan IV, minat PMA mulai mengalami 

perubahan. Kalau dalam Pelita I den II sebagian besar 
proyek-proyek PMA meminati industri substitusi impor, ma- 

ka dalam Pelita III dan IV, minat PMA lebih terarah. pada
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sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang modal ( me- 

sin-mesin dan peralatan pebrik ) dan bahan baku penolong 

untuk meraenuhi kebutuhan industri dalam negri yang memang 

skala investasinya relatif lebih besar serta investasi 
yang berorientasi ekspor..

Dari perkembangan PMDK dan PMA tersebut, da pat di- 
tarik kesimpulan bahwa arah dan pola investasi di Indone

sia banyak dipengaruhi oleh struktur permintaan pasar di 
dalam negri. Struktur permintaan pasar itu sendiri sangat 
dipengaruhi oleh prioritas-prioritas pembangunan yang 
dipetapkan oleh pemerintah melalui kebijaksanaan-kebijak- 

sanaan ekonominya. Kita telah melihat bahwa pada saat era 

pembangunan dimulai, kita memerlukan proyek-proyek yang 

memproduksi barang-barang yang selama ini kita impor, dan 

proyek-proyek PKDN dan PMA telah memulainya* Kemudian pa

da Pelita III dan IV, prioritas pembangunan diberikan 

kepada proyek-proyek yang akan memproduksi barang- barang 

modal, barang setengah jadi dan bahan baku penolong. 

Program inipun telah ditanggapi secara positif oleh para 
investor baik dari dalam negri maupun asing. Pada saat 
kita mendorong meningkatkan ekspor non migas untuk raengim- 
bangi menurunnya penerirnaan devisa dari sektor migas, ber- 

sarnaan dengan itu minat investasi dengan tujuan eksporpun 

terus meningkat.
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Bila dilihat menurut lokasinya, maka untuk saat ini 
Pulau Jawa tetap merupakan pilihen utama, karena tersedia 

nya sarana-sarana yang diperlukan untuk melancarkan pro - 

ses investasi, tersedianya. cukup banyak tenaga kerja yang 
terlatih dan terdidik ( terutama pada kota-kota "besar ) 

yang sangat diperlukan untuk industri modern, uang yang 

beredar sebagian "besar terdapat di pulau Jawa,. pengimpor- 

an alat-alat perlengkapan relatif lebih mudah dilakukan 
di pulau Jawa, melalui fasilitas - fasilitas pelabuhan, 
transporta si, komunikasi ysng ada di sana, pasaran di 

pulau Jawa lebih luas dibandingkan dengan pasaran di lua.r 

pulau Jav/a. Sebagai gambaran, jumlah proyek PMA yang' di
setujui di pulau Jawa sebanyak 1-024 proyek senilai 
17.673,3 juta $ US (79%), dsn di luar pulau Jawa sebanyak 

266 proyek senilai 9.899,2 juta $ US .untuk periode tahun 

1967 - 1989.
D Jawa, prasarana tersebut lebih dulu dinikmati Jawa Ba - 

rat dan BKI Jakarta. Jawa Barat menyerap 444 proyek seni

lai 9-056,8 juta $ US (51%) dan BKI Jakarta menyerap -431 

proyek senilai 4.890,,3 juta £ US (28%).. Sementara. Jawa 

Timur yang memiliki luas wilayah dpn jumlah penduduk le

bih besar hanya menyerap 112 proyek senilai 1.665,4 juta 
$ US dpn Jawa Tengah dengan 36 proyek senilai' 2.053,8 

juta $ US untuk periode yang sama. ( tabel 3-11 )
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PROYEK-PROYEK PHA YANG TELAH DlSETUJUI PEMERINTAH 
BEIWJRUT LOKASI TAHUN 1967 - 1989

TABEL 3.11

L o k a s i Proyek % Investasi %

TAUA 1.024 79,4 17.673,3 64,1
OKI Jakarta 431 42,.1 4,890,3 27,7
Jawa Garat 444 43,4 9.056,8 51,2
Jama Tengah 36 3,5 2.053,8 11,6
DI* Yogyakarta 1 0,1 7,0 0*04
Jawa Timur 112 10,9 1.665,4 9,4

SUPIATRA 121 CO i* 5.897,a 21*4
Ol Ac.eh 7 1.623,4
Sumatra Utara 43 2.373,1
Sumatra Barat 5 24,9
Riau 44 1.336,3
Tambi 2 26,5
Lampurrg 9 195,6
Sumatra Selatan 11 318,0

KALIMANTAN 52 4,0 599,0 2*2
Kalimantan Barat 7 71,3
Kalimantan Timur 16 206,6
Kalimantan Tengah 18 . 221,3
Kalimantan Selatan 11 99,8

SULAWESI 30 2,3 1.553,6 5*6
Sulawesi Utara 7 202,6
"Sulawesi Tengah 5 95,0
Sulawesi Tenggara 5 33,8
Sulawesi Selatan 13 1.222,2

BALI & NUSA TENGGARA 40 3,1 661,1 2*4
MALUKU, IRIAN JAYA, TIPIOR*-
TIP1UR 27. 2.1 1.110,6 4,0
GABUNGAN DAERAH 4 0,3 77,1 0*3

J U PI L A H 1.290 100,0 27.572,5 100*0

Suraber : Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia 1990
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Bila. dilihat negara asal PMA, maka pada umumnya 
investor asing berasal dari negara-negara Asia, terutama. 
Jepang dan Hongkong. ( tabel 3.12 )

Negara Sakura menempati rangking tertinggi, yaitu 23,5% 
dari total investasi asing untuk periode tahun 1967 - 

1989* la menanam 301 proyek senilai.6.488,5 juta $ US. 

Urutan kedua diduduki Hongkong dengan 152 proyek senilai 
2.457,7 juta $ US {8,3%) .
Investasi Jepang merupakan bagian terbesar dari sejarah 

investasi asing dalam industri pengolahan di Indonesia. * 
sejak tahun 1966.. Intensites investasi Jepang yang besar 
di Indonesia dapat diterangkan baik olehfaktor - faktor 

yang dengan cepat memunculkan Jepang sebagai investor 

asing utama,, maupun oleh pembangunan yang spesifik di 
Indonesia. Faktor-faktor yang menjelaskan pertumbuhan 

investasi asing Jepang yang begitu cepat adalah : perta- 

ma : cepatnya peningkatan upah nyata di Jepang mengaki - 
batkan banyak industri padat karya tidak dapat bersaing 

dan investasi asing ini tampaknya dimaksudkan untuk me- 

manfaatkan tenaga-tenaga tehnis dan ahli yang ada pada 

industri-industri tersebut.. Misalnya, pada tahun - tahun 

awal pemerintahan Orde Baru modal Jepang bsnyak diinves- 

tasikan pada industri tekstil, dimana se.lain. outputnya 
telah meningkat dengan cepat sehubungan dengan banyaknya 
permintaan yang tidak terlayani juga karena pertumbuhan 

ekonomi Jepang yang cepat. Kedua, pemerintah Jepang me-
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PROYEK-PROYEK PMA YANG TELAH DISETUJUI PENERINTAH 
WENURUT NEGARA A5AL TAHUN 1967 - 1989 

( JUTA US % )

TABEL 3.12

L o k a s i Proyek % Investasi %

ANERIKA ; 148 11, 5 2.260,3 8,2
Amerika Serikat 129 1.885,8
Kanada 4 21,6
Amerika lainnya 15 352,9

EROPA : 271 '21,0 4.580,3 16,6
Belgia 18 160,7
Oenmark a 85,3
Perancis 25 260,7
Italia 4 24,9
Nederland 71 1.012,4
Norweg.ia 7 402,8 ■
Jerraan Barat 42 1,780,9
Inggris 67 608,7
Swiss 21 190,6
Eropa lainnya 8 53,3

ASIA : 749 58,1 12.167,9 44,1
Jepang 301 23,3 6.488,5 23,5
Korea Selatan 111 8,6 792,7 2,9
Hongkong 152 11,8 2.457,7 8,9
Taiwan 68 5,3 1.289,3 4,7
Singapura 64 5,0 681,6 2,5
India 16 1»2 322,0 1.2
Asia lainnya 37 2,9 136,1 0,5

AUSTRALIA : 61 V 7 702,6 2,5
Australia 56 693,3
Selandia Saru 5 9,3

GABUNGAN NEGARA 61 4,7 7.861,4 28,5

J u m L A H 1 * 290 27.572,5

Sumber : Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia 1990
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raandang investasi asing sebagai sasaran penting untuk 
memenuhi keamanan pasokan "bagi negara tersebut, suatu 
■faktor yang menjelaskan besarnya investasi' Jepang dalam 
proyek-proyek yang berbariskan sumber daya.

Dalam pandangan Jepang, Indonesia merupsksn kekuatan 
yang dominan di ASEAN dan kesaling mengisian yang besar 
di bidang ekonomi diantara kedua negara tersebut khusus- 
nya dalam perdagangan sumber daya mendorong keinginan 
Jepang untuk menanamkan investasinya di Indonesia, Dengan 
demikian sejumlah langkah (bantuan, perdagangan dan ini- 
siatif politik) memacu investasi Jepang dan berandalkan 
pada hubungan yang telah berkembang selama periode Orde 

lama •
Setelah industri tekstil, perusa.haah-perusah.aan Je

pang kemudian mengikuti atau mengarahkan diversifikasi 
industri Indonesia ke dalam industri barang setengah-jadi 
dan barang modal. Pasisi Jepang yang unggul terutama ka
rena besarnya investasi dalam industri logam dasar (se- 
bagian terbesar adalah proyek Asahan) .. Pentingnya Jepang 
dalam hal barang-barang logsm dijelaskan dengan besar 
dan semakin meningkatnya kebutuhan konsumen Indonesia 
terhadap alat-alat rumah tangga, mobil dan produk logam 
lainnya, bersamaan dengan tingginya hambatan impor dalam 
beberapa hal#

Hongkong, adalah investor asing terbesar kedua se

telah Jepang yang menanamkan modalnya di Indonesia.
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Perusahaan-perusahaan Hongkong terutama tertarik pada 

barang-barang konsumsi (khususnya tekstil pada tahun - 
tshun pertama) dan industri yang mendassrkan pada siunber 
daya alam.

Kegara-negara Eropa yang paling 'berminat raenanamkan 

modalnya di nusantara adalah Belanda dengan 71 proyek se

nilai 1.012,4 juta $ ITS, disusul Inggris dengan 67 proyek 
senilai 608,7 juta $ US, Jerman Barat dengan 42 proyek 
senilai 1*780,9 juta $ US.
Investasi Belanda, meskipun secara agregat jumlahnya ke- 
cil, juga menjelaskan adanya ikatan kesejahteraan* 

Hubungan Indonesia - Belanda umumnya cukup erat selama 
pemerintahan Orde Baru.- Meskipun banyak "nasionalisasi" 

psrusahaan Belanda yang tidak dikembalikan setelah tahun 

1966, masih ada pengetahuan dan keinginan di pihak Indo - 

nesia untuk menarik minat para penanam modal Belanda. 

Beberapa diantara perusahaan Belanda tersebut dibangun 

kembali berdasarkan UU PMA tahun 1967, dengan meroberikan 

tambahan perangsang bagi perusahaan-perusahasn yang dina- 

sionalisasikan selama Orde .lama yang mulai dikembalikan 

kepada para pemilik lama.
Di benua Amerika, tsmpeknya Amerika Serikat yang 

paling banyak menanamkan modalnya di negara kita, yaitu 

sebanyak 129 proyek senilai 1.885,8 jute $ US.
Indonesia juga penerima investasi dari Australia, 

dengan 56 proyek senilai 693,3 juta & US. Survei kecil

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PMA PADA SEKTOR INDUSTRI... SILFIANI



83

terhadap perusahaan di Indonesia memberikan bukti yang 

meyakinkan bahwa. kebanyakan perusahaan Australia bergerak 
di bidang industri manufaktur untuk memenuhi pasar dalam 

negri, terutama bergerak pada. sektor pertarnbangan.

Dibandingkan dengan PMDN, maka arus pemasukan modal 

asing ke Indonesia lebih banyak mengalami hambatan, baik 
faktor internal maupun eksternal.
Faktor interna.l tersebut adalah : kesulitan. menemukan
mitra yang cocok bagi usaha patungan mereka, masalah pro-

sedur atau birokrasi yang meskipun berusaha dibenahi oleh

pemerintah, tetapi dinilai masih tetap saja berbelit-

belit, serta adanya peraturan-peraturan yang dinilai ber-

sifat diskriminatif terhadap modal asing, yaitu adanya

sxkap mendua sampai *ke masalah konsistensi . kebijakan 
54pemerintah^ '

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat masuknya modal 

asing adalah : terjadinya resesi dunia pada awal tahun 

1980-an, kompetisi antara negara maju maupun negara ber- 
kembang untuk menarik niodal asing semakin meningkat. Hal 
ini sebagai akibat permintaan terhadap modal asing lebih 

besar dari pada penawaran itu sendiri. Disamping itu ne-

34 "SoauL Masuknya Modal Asing", Majalah KaDIK No. 11 
tahun VII, 1936, hplaman 6.
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gara-negara industri maju terus meningkatkan sikap pro- 

teksinya, sehingga ada. kecenderungan perusahaan-perusa - 
haan dari negara maju menanankan modalnya di negara raaju 
lainnya.'

Untuk melindungi kehidupan ekonomi Indonesia terhadap 
pengaruh eksternal seperti resesi ekonomi dunia pada 

umumnya dan untuk mendukung upaya peningkatan penanaman 

modal pada khususnya, maka pemerintah telah' mengambil 
langkah kebijaksanaan deregulasi pada tahun 1984 (dapat 

dilihat pa.da lampiran 2) , dan ini menyebabkan arus in
vestasi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3.1 .-3.2.3. Realisasi Penanaman Modal
Realisasi proyek-proyek PKDN dan PMA terhitung se- 

jak surat persetujuan ijin pertama dikeluarkan pemerintsh 

sampai dengan bulan Desember 1987 diperlihatkar. dalam 

tabel 3*13 berikut ini ,

Sanyoto Sastrowardoyo, "Deregulasi dalam bidang 
Penanaman Modal", Harian Heraca, 7 Februari 1989.
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TABEL 3.13 

REALISASI PROYEK-PROYEK PMDN DAN PMA . 
PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI INDONESIA

Keterangan
PMDN PMA

Rencana 
s/d 1989

Realisasi
s/d 1987

Rencana
s/d 1989

Realisasi 
s/d 1987

Jumlah proyek ; 
^buah)

N i 1 a i %
BtDN (milyar Rp) 
PMA (juta $ US)

3‘.800
(66%)

54.393,3
(20%)

2.490 

11.005,8

847 

21 ..332,3

622
(73%)

4.983,9

(23%)

Sumter t Laporan tahunan Bank Indonesia, berbagai terbi - 
tan* diolah.
Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.I. di de
pan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus, diolah,

Tidak kurang dari 66% proyek-proyek PMDN dan 73 % 

proyek-proyek P M  telah merealisasikan rencananya. Tinggi 

nya realisasi proyek-proyek PKDN dan'PMA tersebut sayang- 

nya tidak dibarengi dengan angka persentase yang tinggi 

dari segi nilai investasinya. Hal tersebut dikarenakan 
kebanyakan proyek yang terealisasi adalah proyek- «■ proyek 

dengan sksla investasi yang kecil dan sedang,. Bagi proyek 

PMDK, nilai investasi yang terealisasi beru sekitar 20 %, 

sedangkan bagi proyek PMA realisasinya sebesar 23%.
Bagi proyek-proyek yang telah diberi persetujuan 

namun setelah 3 tahun tidak merealisasiksnnya, m a k a
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proyek-proyek yang bersangkuta.n akan ditinjau kembali apa- 

kah masih dapat diteruskan atau tidak, Apabila dinilai ti- 

dak dapat diteruskan, maka proyek yang bersangkutan dica- 

but persetujuannya.

3 .1 *3.2 A Penyerapan Tenaga Ker.ja
Dengan adanya realisasi investasi seperti yang te

lah dijelaskan tadi, maka. terbuka pula lapangan dan kesem- 

patan kerja baru di sektor industri sebagai salah satu ca- 
ra lain untuk dapat menampung para pencari kerja.

Tabel 3.14 menggarabarkan penyerapan tenaga kerja o- 

leh proyek-proyek PMDK dan PMA di sektor industri pengo
lahan. Secara keseluruhan, proyek-proyek PMDN raenyerap 

685.754 orang, yang terdiri dari 878.952 tenaga kerja In

donesia dan 6-802 tenaga. asing. Sedangkan proyek-proyek 

IMA menyerap 459.307 orang yang terbagi atas 439.664 te

naga kerja Indonesia dan 13.643 tenaga kerja asing.

Eanyaknya. tenaga kerja Indonesia yang diserap oleh 

proyek-proyek PMDK dibandingkan dengan proyek-proyek PMA 
adalah dikarenakan proyek-proyek PMDi! lebih bersifat pa
da t karya, sedangkan dari proyek-proyek PMA kita memang 

tidak terlalu mengharapkan nereks menangani proyek-proyek 

yang bersifat padat karya, tetapi lebih diinginksn untuk 

menangani proyek-proyek yang lebih bersifat padat modal 
dan bertehnologi tinggi, dirnana kernampuan nasional dalam 

bidang itu belum memadai.
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Terlibatnya tenaga asing adalah wajar, karena unit 

unit usa.ha "baru ini merupakari unit-unit usaha modern yang 
di dalamnya terkandung unsur-unsur tehnologi modern dan 
kebutuhan untuk menanganinya secara modern masih belum 
dapat ditangani oleh pekerja-pekerja Indonesia, artinya. 
kehadirannya sejajar dengan proses belajar dalam rangka 

alih tehnologi.
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3*2* Pembahasan
3*2*1* Bertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Indonesia

Dasar-dasar industrialisasi yang telah dibangun oleh 
pemerintah sejak aval Orde Baru mengakibatkan pertumbuhan 
sektor industri pengolahan Indonesia raeningkat dari tahun 
ke tahun*

Dari tabel 3*15 dapat kita lihat, bila pada tahun 

1969 nilai total output industri pengolahan baru berjumlah 

398,7 milyar rupiah, maka pada tahun 1933 jumlah tersebut 

telah meningkat hampir lima kali . lipat menjadi 1 *942,5 

milyar rupiah (berda.sarkan harga konstan 1973). Bila ber ~ 

dasarkan harga konstan 1983,, maka' ’ nilai total .output 
industri pengolahan telah meningkat lebih dari- ■ dua kali 
lipat selama jangka waktu enam tahun, yaitu dari 8.211,3 

milyar rupiah pada tahun 1983, menjadi 19*835»9 milyar 

rupiah pada tahun 1989 ( lihat tabel 3*16 ).

TA8EL 5-I5

PRODUK 00WE5TIK BRUTO flEMURUT LAP.ANGAN USAHA, 1969 - 1903 
( nilYAR U ’PIAH HARGA KONSTAN 1973 )

‘Jo lapangan Usaha 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1 1975 1976 1977

L Pertanian, Poternakan, Ks- 
ftutanan dan Perikanan 2.263,4 i.356,2 2.441,0 2.479,0 2.710,0 2.811,0 2.811,2 2.943,7 3.134,8

2 Partambanqan dart Penggali- 
a» 431,8 521,8 .551,0 674,0 831,0 859,0 826,1 952,3 1.070,0

3 Industri Pengolahan 398,7 434,8 490*0 564,0 650,0 755,0 847,9 930,0 1.05T,7
4 Liatzik, Caa dan Air minum 13,6 22.5 24,7 26,2 30, « 37,0 41,2 46,3 49*0
S Bangunan 114,5 142,9 171,0 222,0 282,0 320,0 364,8 384,5 463,6
6 Pangangkutaa dan Koaunikasi 157,8 185,4 210,0 229,0 257,0 268,0 302,7 342,6 483,7
7. Pardaqaryjan, Lcnbaga Kau- 

angao dan jaaa lainnya 1.414,9 1.538,4 1.657,0 1.673,0 2.013,0 2.199,0 2.434,9 2.556,9 2.a2l,5

Produk Deaestik Ssuto 4.020,5 5.182,0 5.344,7 6.067,2 6.753,4 7.269,0 7.630,a 3.155,j 8.682^0
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( lanjutan )

No L a p a n g a r r  U s a h a 1978 1 979 1 9 0 0 198X 1902 1283

i ° e r t a n i a n ,  P e t e r n a k a n ,  K e -  
t i u t e n a n  d a n  P H i i k a n a n 3 . 1 3 4 , 0 3 . 2 5 5 , 6 3 . 4 2 4 , 9 • 3.593,5 3 . 6 6 9 , 3 3 .3 4 5 ,6

2 P e r t a a o a n g a n  d a n  P e n g g a l i -  
a n 1 . 0 4 6 , 3 1 . 0 4 6 , 9 1 o u * o> 1 . 0 6 9 , 1 9 3 9 ,0 9 5 6 ,5

3 I n d u s t r i  P e n g o la h a n 1 . 2 3 5 , a 1 . 3 9 5 , 3 1 . 7 0 4 , 6 1 . 0 7 7 , 0 1 . 3 0 0 , 7 1 . 3 4 2 , 5  •

4 L i s t r i k ,  G a s  d a n  A i r  minua 5 5 , 9 6 0 , 5 7 7 , 9 8 9 , 9 1 0 5 ,5 1 1 2 ,0

5 0 e n g u n a n 5 2 6 ,9 5 6 2 ,8 639,3 7 2 0 ,2 7 S 7 , 0 0 0 4 ,5 -

S P e n g a n g k u t a n  d a n  k o m u n ik e s i 5 1 4 ,2 5 5 9 , S 6 0 9 ,4 6 7 6 ,9 •6ia,6 7 5 2 , 5

7 P e r d a g a n g a n ,  L e m e a g a  K a u -  

a n g e n  d a n  j a a a  l a i n n y a 3 . 0 4 7 , 3 3 . 2 7 5 , 9 3 . 6 7 8 , 5 4 . 0 2 7 , 2 4 . 2 3 5 , 2 4 . 4 2 7 , 8

° r o d u k  Q o m e s t ik  B r u t o a . 3 8 2 , a 1 0 . 1 6 4 , 3 11

NCO
!
• 12.054,8 12.325,4 12.642,2

Suraoar : 8iro Pusat Statistik, Statistik Indonesia Tahunan.

ĥBEL '3.56
PPOCUK SOriFSTIK 9ALTD flENURUT L908NG3N USAHA, 1903 - 1903 

{ PIILYIR R U P H H  HARGA KONST ON 1903 )

Lapangan Usaha 19B3 1334 ' 1985 1S66 1987 1908 1909

1 Pertanian, Peternakan, Kehuta- 
nan dan Perikanan 17.696,2 18.673,2 19.209,0 19.696,7 20.223,5 21.213,7 21.996,2

2 Ptrtaabangan dan Peng^alian 13.967,7 14.780,7 13.860,5 10.308,6 16.365,5 15.892,9 16.817,7
3 Industri Pengolahan * 8.211,3 9.409,6 10.670,2 14*678,1 16.235,3 18.102,3 19.835,9
4 Listrik, Gas dan Air ininum . 524,3 550,3 594,5 429,8 494,6 548,9 . 615,6
5 Sangunari 4.597,2 4.469,7 4.508,0 4.603 ,0 4.002,9 5.259,1 5.878,0
0 Pengangkutan dan Komunikasi 3.978,0 4.334,0 4.401,8 4.668,4 4.930,5 5.211,5 5.611,4
7 Perdagangan, Lembaga K e u a n g a n  

da a  iasa lainnya 24.722,7 25.908,3 26.667,2 29.621,0 31.457,5 33.673,2 36.560,Q

Ptoauk. Comestik Sruto 73.697,6 76.213,a 00.119,5 90.013,a 94.517,8 99 .S81,4 107.522,8

Suaber : Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia Tahunaft

Selama periode 1970 - 1983, laju pertumbuhan Nilai 

Tambah Bruto industri pengolahan ( a.tas dasar harga kons

tan 1973 ) diperkirakan sebeser 12,1% per ta.lj.un, lebih 
tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan PDB-Hya yaitu 

7,3% per tahun. Laju pertumbuhan taliunrn tertinggi selama
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periode tersebut terjadi pada tahun 1980 dengan laju sebe- 
sar 22,2%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 1982 
dan 1983, yaitu pada saat resesi dunia melanda Indonesia 

ygtitu hanya tumbuh sebesar 1,2% dan 2,2% , lebih rendah 

dari pertumbuhan PLB-nya yang mencapai 2,2% dan 4-,2%.

( lihat tabel 3 ..17 ).

TABEL 3.17 

LAJU PERTUP10UHAN PRODUK 00M£STIK BRUTO
( DALAtn p e r s e u t ^s e x e .n a i k a n  )

| L a p a n g a n  U sa h a 1 970 •71 >72 . ’ 73 *74 '7 5 '7 6 •7.7 *78 >79 • B O ■ai •02 •03 t a i l

V - W

j O e r t a n i z n ,  P e t e r n a k a n ,  K e -  
! n u t a n a n 4 ,1 3 ,5 1,6 2 ,3 3,7 0,01 4,7 1,3 5,1 3,5 5,2 4,9 2,1 6 ,8 2,9

P e r t a m b a n g a n  b a n  P e n g g a l i -  
a n 1 5 , 5 5,6 2 2 , 3 2 3 ,3 3*4 (3,6) 1 5 ,0 1 2 ,4 (2,0) (0,2) 1» 2 3 | 3 (1 2 ,1 ) 1,8 6,0
I n d u s t r i  P e n g o la h a n 9,1 12,7 15,1 15,2 16,2 12,3 9,7 1 3 ,7 16,6 12,9 22,2 10,2 1*2 2,2 12,1
L i s t r i x ,  G as o a n  A i r  m inum 14,6 5,3 5,1 4 0 ,  U 21,7 1 1 , 4 12,4 5,6 16,1 20,S 13,6 1 5  t, 1 •? S> 

- •  »*»
e  0 > t  A • -» f ̂

E a n g u n a n 24,6 19,7 29, a 10,0 22,1 14,0 5,4 20,6 14,0 6,6 13,6 12,7 5,2 6,2 15,2 ■
P e n g a n g k u t a n  b a n  K o n u n ik e * ' 
a i 4,8 27,0 9,0 12,2 12,1 5,1 13,2 26,0 17,2 0,9 0,9 11,1 5,9 5,0 12,0
P e r d a g a n g a n ,  L em b ag a  k e u -  
a n g a n  d a n  J a s a  l a i n n y a 8,7 7,7 13,0 7,5 9,2 10,7 5,0 10,3 0,0 7,5 12,3 9,5 5,2 4,5 0,5

P r o d u k  O o n e s t i k  B r u t o 7,5 7,0 9,4 11.3 7,6 5,0 6,9 6,9 7,7 6,3 9,9 0,0 2,2 4,2 7,3

( lanjutan )
Lapangan Useha •04 '85 ■66 *8? .’80 183 K£ta-raU 

' W  -'»
Pertamian, Patarnakan, Kehuta- 
nan ban parikanan 5,5 2,9 2,6 2,7 4,9 3,7 3,7
Dertambangan dsn Penggalian 5,9 (5,5) 16,6 0,3 (2,9) 5,8- 3,4
Ir.oustii dart °engolahan 15,6 12,5 37,5 10,6 12,0 9,1 IE,2
Listrik, Gas can Air minum 5,0 0,1 (27,B) 15,1 11,0 12,2 3,9
Bangunan (2,B) 0,9 2,2 6,2 .5,5 ii,a 6,3
Oenoangkutan oan Komunikasi 0,9 3,4 4.2 5,8 5,5 11,5 6,6
-eroagangan, Lembaga Keuangan 
den Jasa lainnya 4,0 2,9 11,1 6,2 7..0 0,6 5,0

Produk pomtstik Bruto 6,1 2,4 12,4 5,0 5,8 7,5 6,5

Sumber diolah dari tabal 3*15 can 3.16
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Sedangkan M i a  kita perhatikan kurun waktu. 1984 - 1989 
maka laju pertumbuhan Nilai Tarabah Bruto industri pengo - 

lahan diperkirakan sebesar 16,2% per tahun, sedangkan la
ju pertumbuhan PDB~nya hanya sebesar 6,5% per tahun.
Laju pertumbuhan industri pengolahan yang sebesar 16,2 % 

per tahun ini merupakan laju pertumbuhan yang tertinggi 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor lainnya yang 
pada umumnya. dibawah 10% per tahun selama kurun waktu 
yang sama..

Apabila kita teliti lebih lanjut, maka sektor in
dustri ini mencatat pertumbuhan yang sangat pesat antara. 
tahun 1967 - 1975.- Disamping unsur kehadiran PMA ( dan 
juga PMDN ), setidak-tidaknya masih ada dua faktor lain 
yang mendorong ^  yaitu : pertama , kurangnye barang- 
barang ptoduksi industri di pasaran Dalam Eegri baik un
tuk kepentingan konsumen akhir maupun untuk kepentingan 
dunia usaha sebagai akibat kesulitari melakukan impor di 
akhir tahun 1960-an sementara permintaan begitu besar 
telah memberikan kemudahan bagi para produsen untuk men- 
jual barang-barangnya. Kedua , kapasitas produksx yeng

56
Peter Me Cawley : The Growth of The Industrial 

Sector, The Indonesian Economy During The Soeharto_ Bra, 
Anne Booth and Peter Kcuawley ed, Oxford.University 
Press, ICuala Lumpur, 1981, halaman 67 - 6 0.
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tidak dapat dilakukan secara penuh. ( under utilization ca
pacity ) di tahun 1966 dan 1967, sementara kebijaksanaan 
rehabilitasi dilakukan pemerintsh telah memberikan andil 
yang cukup besar pada pertumbuhan sektor industri pada 

periode tahun tersebut.
37Sedangkan Thee Kian V/ie , mengidentifikasikan em- 

pet faktor yang turut mendorong pertumbuhan sektor industri 

yang pesat sesudah tahun 1967, yaitu* : pertama adanya 

perbaika.n kapasitas industri yang besar pada tahun' 1967 

dan 1 9 6 8* yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan karena 

kekurangan bahan baku,. suku cadang dan komponen - komponen 

akibat kekurangan devisa. Dengan dipulihkannya arus masu- 

kan-masukan ini, maka produksi barang-barang jadi ternyata 
dapat tumbuh dengan pesat melalui kapasitas produksi yang 

ada tanpa diperlukan investasi modal secara besar-besaran.. 
Disamping itu, UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968 , 

telah mendorong investasi sv/asta nasional dan asing.

Kedua, tersedianya devisa dalam jumlah yang banyak sesudah 

tahun 1 9 6 8,. akibat kenaikan yang pesat dari ekspor minyak 

buni dan minera1 -mineral non minyak dan'kayu gelondongan 
serta a.rus modal dari.'luar. negri ( capital inflow ), ••

37
Thee Kian V/ie, Industrie lisa si Indonesia. Anali-

sis dan Catatan Kritis, pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
^9 8 8, halaman 47 - 48.
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berupa bantuan Luar Eegri PKA. Ketiga , adanya kena.ikan 
dalam permintaan masyarakat akan berbagai macam barang 

jadi, Keempat, pola industrialisasi substitusi impor yang 
ditempuh Indonesia, yang mernungkinkan produksi barang - 
barang jadi untuk tumbuh dengan lebih pesat dari pada 
permintaan domestik.

lerlepas dari kelebihan produksi yang dialami pada 
bebera.pa bidang industri tertentu yang pada dirinya me- 

nuntut suatu penanganan tersendiri, dilihat dari segi po- 

sitifnya maka roembanjirnya barang-barang hasil industri 
nemberikan arti berkurangnya ketergantungan terhadap ba- 
rang-barang produksi industri yang semula harus didatang- 

kan melalui impor. Atas dasar- penilaian ini, maka dapat 
dikatakan bahwa sumbangan PKA selaras dengan sasaran pro
ses industrialisasi itu sendiri, yaitu mengurangi keter
gantungan terhadap luar negri, sehingga terjadi penghema- 

tan devisa dimsna devisa yang ada dapat dialokasikan un

tuk keperluan investasi di bidang-bidang lain yang membu- 

tuhkan. Oleh karena membesarhya investasi di sektor lain 

memberi kemungkinan untuk me kin bertambah kuat sektor 

yang menerimanya, maka upaya memperkufit ketahanan ekonomi 

sebsgai bagian dari ketahanan nssional telah pula, menjadi 

sesuatu yang mungkin untuk dicapai.
Laju pertumbuhan sektor industri yrng pesat ini 

ternyata agak menurun sesudah tahun 1975 (seperti indus

tri tekstil, industri permobilan, industri elektronika,
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yang sebsgian besar dibangun atas usaha patungan dengan 

investor-investor asin.g, setelah Indonesia menempuh ke- 

bijaksanaan pintu terbuka ba.gi PMA sesudah tahun 1967). 

Ada empat faktor utama yang dapat dianggap sangat ber-
7 0

pengaruh terhadap keadaan tersebut , antara lain :
1, Adanya kesulitan yang dihadapi Pertamina.

Dengan program investasi besar-besaran yang dila- 
kukan Pertamina, banyak kegiata.n usaha yang mem- 

peroleh manfaat baik langsung maupun tidak lang - 

sung karena program tersebut, termasuk . kegiatan 

usaha di sektor industri. Kesulitan yang dihadapi 

Pertamina dalam tahun 1974 (krisis Pertamina) pada 

gilirannya telah mempengaruhi kegiatan produksi 

di sektor industri melalui penyempitan pasar.

2. Saingan dari barang impor sebagai akibat . nilai 

tukar mata uang yang relatif tetap.
Infla si yang terus meningkat sejak tahrni 1973 

ternyata tidak diikuti oleh perubahan nilai tukar 

mata uang asing. Akibatnya barang- - barang impor 
menjadi relatif lebih murah. Ketidak mampuan 

bersaing, pada gilirannya. juga telah mempengaruhi 

kegiatan di sektor industri.

38
loc- cit, halaman 67 - 68
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3. Tahapan awal industri pengganti impor untuk bebe- 

rapa bidang industri. kelihatannya sudah mendekati 
akhir-
Titik jenuh pada tahapan .awal industri pengganti 
impor, bertolak pada berlangsungnya kapasitas le
bih (excess capacity), relatif terhadap berkurang- 
nya permintaan. Bidang industri yan^ terkena teru- 

tama adalah cabang industri tekstil, alat - alat 

elektronika dan kendaraan bermotor. Hal ini satu 
dan lain karena kesulitan yang dihadapi Pertamina.

4* Kebijaksanaan Moneter 1 April 1974.
Kebijaksanaan ini bersifat . restriktif sehingga 

kemudahan kredit tidak banyak lagi terbuka. Karena 
pengembangan sektor industri satu dan lain dimung- 

kinkan melalui pemberian kredit, maka kebijaksana- 

an moneter yang bersifat restriktif ini mau tidak 

mau akan berpengaruh terhadap kegiatan ' industri 

pada umumnya ♦.
Selanjutnya. walaupun pada tahun 1980 kenaikan industri 

begitu besar ( 2 2,2^ ) untuk beberapa bidang industri 
tidak berarti terciptanya peluang yang pernah dicapai pa

da periode tahun 1967 - 1975.
Pertumbuhan yang tinggi pada industri pengolahan 

yang mau tidak mau unsur kehadimn PKA memegang peranen 

di dalaranya, telah menyebabkan terjadinya perubahan struk- 

tural pada ekonomi Indonesia.
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Berdasarkan hsrga konstan 1983, maka PDB Indonesia yang 
berasal dari sektor industri pengolahan telah meningkat 
dari 7,1% pada tshun 1969 menjadi 18,5% pada tahun 1989. 
Sementara dala.m waktu yang sama , begian PDB yang berasal 
dari sektor pertanian telah mengalami penurunan dari 40% 

menjadi 20,5% ( tabel 3.18 ).
Dari tabel tersebut juga dap6 t dilihat tahap industriali- 

sai yang telah dicapai Indonesia, Dengpn mengikuti penge- 
lompckan yang telah dilakukan UMBO, maka sauipai tahun 
1977, berdpsarkan ratio Nilai Tambah Bruto industri peng- 

oloh-jn terhadap PDB, Indonesia masih berada dalam tahap 
won Industrialisasi, karena kontribusi Nilai Tambah Bru

to industri pengolahannya mssih kurang dsri 10%. Baru 

pada tahun 1978 masuk ke dalam tahap kedua industrial! - 

sasi karena kontribusi tersebut telah meiewati arabang 

batas 10%, yaitu sebesar 10,1%, Tahap kedua industriali
sasi ini masih berlangsung hingga tahun 1 9 8 9, dan dalam 
periode tersebut Indonesia baru masuk ke dalam kelompok 
negara dalam proses industrialisasi karena Nilai Tambah 

Bruto industri pengolahannya terhadap ID£-nyo masih ber- 

kisar antara 10% - 20%.
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3 *2*2» Hasil Estimasi Spesifikasi Model
Setelah menentukan variabel-variabel yang seraentara 

diduga msngakibatkan perubahan pada Nilai Tambah industri 
pengolahan. di. Indonesia, antara lain ; investasi peme- 
rintah,, Investasi swasta domestik dan Investasi sv/asta 
asing, seperti tampak pada tabel 3*19 di bav/ah ini. Data 
ini kemudian dimasukkan ke dalam model analisis Regresi 
linier Berganda dengan cara Ordinary Least Square*

TABEL 3/I9
OATA YANG AKAN Ot^ASUKKAH XC 0 « U «  

ROOEl AKAllSlS

Tahui*
Nllal Taobah Rill 
lnduitrl p»ngola- 
h»n.

( illyar RP )

InvMtfiti
Paaarlntith

( nllrsr ftp )

Invaatml 
Svastn Oil"*
Noorl (Pnnw] 

( allyat Rp )

•
Jnuo»t*»l 
Sva*ta A*lng
(PDA)
( ailyar ftp )

1970 2.491,72 1,10 75,70 18,60

1971 2.473,09 1,40 132,80 43,30

1072 2.198,59 1,90 192,00 70,80

1973 2.054,38 3,90' 340,50 128,20

1974 1.857,01 8,10 170,40 155,50

197S 2.223,42 33,00 199,40 16S.20

1976 2.23G.68 119,30 175,00 126,80

1977 2.468,93 148,20 401,00 150,60

1978 3.019,79 ISO, 00 531,20 119,50

1979 3.024,59 198,90 SO2,30 121,40

1980. 3.478,87 257,80 081,SO 149,20

1981 3.709,59 320,10 1.4 89, 50 156,60

1992 3.883,58 359,10 2.514,00 262,20

1993 3.991,10 392,40 2.615,20 355,90

1994 A.703,00 588,30 1.001,70 2S1.A0

198S 7.078,05 672,10 687,30 530,00

1905 8.208,92 S46,80 536,70 298,60

1987 8.554,11 296,80 ?.S36,30 832,60

Catalan i * Data i * U  dal«« bcntuk US 1 kemudian dlkaUkan dangon kura/ 
nllal tukai y»r>g berlaku.

Suabtr : Oiolah dari T*b«l 3. Tabal 6 dan laporen Tahunan Bank Indo
nesia baxbMgal torbltan.
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Seperti dalam bat terdahulu telah dikemukakan model 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

y s. a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
kemudian seteJ.ah melalui proses pengolahan dengan menggu- 
nakan program komputer Microstat, maka diperoleh hasil 
estimasi seperti yang terlihat pada tabel 3.20, yaitu :

Y = 1510,44 + 4,40 X1 - 0,49 X2 + 7,55 X3

TABEL 3.20 
HASIL ESTIMASI SPESIFIKASI MODEL

No
Variabel

bebas
Koefisi- 
en re- 
gresi

Standard
Error

t-test r parsial

1 X1 4,40 1,26 3,485 0,4645
2 X2 -0,49 0,34 -1,447 0,1301
3 X3 7,55 . 1 ,62 4,664 0,6084

n =* 18 Multiple R = 0,92
Konstanta = 1510,44 D-W test » 1 ,4254
R2 = 0,85 F-ratio = 26,110 
Adjusted R2 » 0,82

Berdasarkan hasil estimasi model, maka beberapa 
kriteria penguji*n akan dilakttkan terhadap model,
Kriteria itu meliputi antara lain Koefisien determina- 
si ( R2 ), ' uji F ( F-test ), uji t ( t-test ).
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Dari hasil penelitian diketahui koefisien determi- 
nasi (R ) adalah 0,85, menunjukkan bahwa proporsi varia- 
si dalam variabel tergantung yang dapat dijelaskan oleh 
variabel bebas secara keseluruhan ( X1, X2, X3 ) cukup 
tinggi, yaitu sekitar sedangkan sisanya sebesar'15%
dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat 
dalam model.

— 2 2Begitu juga untuk nilai R ( R yang sudah mempertim- 
bangkan derajat kebebasan ) untuk melihat kemampuan va
riabel betas dalam menjelaskan variabel tergantung. 
Hasil estimasi menunjukkan nilai R adalah 0,82, artinya 
dengan memperhatikan derajat kebebasan, kemampuan varia
bel bebas dalam .men;)elaskan variabel tergantung. sekitar

2Tampak bahwa R yang disesuaikan lebih kecil dari
2R . Ini berarti dengan. meningkatkan jumlah variabel

2bebas, maka R yang disesuaikan akan : meningkat pula
dengan peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan 

2peningkatari R •
Uji-F adalah bertujuan untuk melihat apakah secara 

keseluruhan variabel-variabel bebas mempunyai ,pengaruh 
terhadap variabel tergantung.
Dari hasil estimasi terlihat bahwa nilai F ratio sebesar 
26,110. Apabila nilai F yang dihitung melebihi nilai 
F kritis dari tabel F, berarti kita menolak H0.
Ternyate, dengan menggunakan tingkat signifikan 5 persen 
untuk derajat kebebasan 3 dan 14- adalah sebesar 3 *34.
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Bahkan dengan menggunakan tingkat signifikan 1 persen, 
nilai F kritis hanya masih sebesar 5>56, Karena nilai 
F' yang dihitung (£-ratio) adalah sebesar 26,110 lebih 
besar dari nilai F kritis baik pada tingkat signifikan 
5 perseii maupun 1 persen, maka nilai F yang dihitung 
(.F-ratio) adalah signifikan atau penting secara statis
tik * Dengan demikian kita menolak Ho dan menerima hipo- 
tesa alternatif. Ini berarti bahwa secara bersama- sama 
ketiga variabel bebas yaitu investasi pemerintah, inves
tasi swasta domestik ( PMDN ) dan investasi swasta asing 
( PMA ) berpengaruh yang signifikan terhadap nilai tam
bah sektor industri pengolahan di Indonesia.

Investasi pemerintah ( X1 ) mempunyai nilai koefi- 
sien regresi sebesar 4,40 , koefisien korelasi persial 
sebesar 0,4645 dan t-test sebesar 5,485. Tanda positif 
dari koefisien regresi tersebut dapat dijadikan indika - 
tor adanya dampak positif dari investasi pemerintah da
lam meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan 
di Indonesia, sehingga apabila investasi pemerintah me- 
ningkat maka nilai tambah industri pengolahan semakin 
besar. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil estimasi 
uji-t parsial yang menunjukkan bahwa koefisien regresi 
pareial yang ditaksir penting secara statistik atau sig
nifikan pada tingkat signifikan 5 persen.
Dengan menggunakan uji-t dua sisi pada tingkat signifikan 
5 persen dengan derajat kebebasan 14, nilai t untuk
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variabel investasi pemerintah adalah 3,485 dimana nilai- 
nya berada pada daerah penolakan apabila dilihat dari 
besarnya nilai kritis t antara -2,145 dan 2,145 se- 
hingga dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien regresi 
parsial dari variabel bebas investasi pemerintah adalah 
signifikan secara statistik yaitu menolak H0 dan meneri- 
raa hipotesa alternatif* Sebaliknya suatu pengujian dika
takan tidak penting secara statistik atau tidak signifi
kan kalau nilai statistik uji-t nya terletak dalam dae
rah penerimaan yang berarti kita menerima hipotesa nol 
dan menolak hipotesa alternatif.

Investasi Swasta Domestik ( X2 ) mempunyai. nilai 
koefisien regresi sebesar -0,49 $ koefisien korelasi par
sial sebesar 0,1.301 dan t-test sebesar -1 ,447. Besarnya 
koefisien regresi variabel PMDN yang bertanda negatif 
sebesar -0,49 berarti bahwa jika terjadi penambahan pada 
PMDN sebesar 1 persen akan mengakibatkan turunnya nilai 
tambah industri pengolahan sebesar 0,49 %<>
Hal ini berlawanan dengan yang dikatakan para ahli bahwa 
investasi dalam negri sebaiknya lebih besar pengaruhnya 
jika dibandingkan dengan investasi asing,. karena supaya 
tidak didominasi oleh pihak asing, disamping itu pihak 
asing dibutuhkan pada bidang-bidang dimana pihak dalam 
negri belum dapat memenuhinya.
Setelah diteliti kemungkinan disebabkan banyak dari peru- 
sahaan-perusahaan swasta dalam negri terkait erat dengan
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aparat pemerintah, sehingga perusahaan-perusahaan terse
but hampir tidak dapat diraasukkan dalam kelompok swasta 
dalam pengertian biasa. Selain itu kebanyakan investasi 
dalam negri adalah berasal dari sektor "pepabrikan11 yang 
kebanyakan adalah sektor industri kecil dan rumah tangga 
yang relatif sangat padat karya dengan tingkat pertumbu-

7Qhan nilai tambah yang juga relatif rendah* ^
Kenyataan ini didukung pula dengan u^i-t dari variabel 
PMDN yang tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 per
sen, dimana t0 = - 1 ,447 ^ tt = - 2, 145 , dimana 
ini terletak pada daerah penerimaan H0.
Ketidaksignifikanan tersebut kemungkinan disebabkan oleh 
adanya hubungan antara PMDN dengan investasi pemerintah , 
sebagaimana pernah dikatakan oleh Moh, Arsjad Anwar bah
wa besaran investasi swasta ternyata sangat dipengaruhi - 
oleh investasi pemerintah.

39 Hal Hill, Investasi Asing dan Industrialisasi di 
Indonesia, LP3ES, Jakarta , 1991, nalaman "6 9 .

40
Moh. Arsjad Anwar, Iwan J. Aziz (editor), Perkem- 

bangan dan Prospek Ekonomi Indonesia sampai tahun 1-991 » 
dalam Prospek Ekonomi Indonesia 1.990 ".^991 dan Pengembanfe- 
an Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit PE - UI, Jakarta 
1 9 9 0 , halaman 35-
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Investasi Swasta Asing yaitu PMA ( X3 ) mempunyai 
nilai koefisien regresi sebesar 7,55 ,koefisien regresi 
parsial sebesar 0,6084 dan t-test sebesar 4,664.
Tanda positif dari koefisien regresi tersebut dapat dija- 
dikan indikator adanya dampak positif dari PMA dalam me- 
ningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan di In
donesia, yang berarti bahwa jika terjadi penambahan in
vestasi langsung seperti PMA sebesar 1 persen, maka nilai 
tambah sektor industri pengolahan akan bertambah sebesar 
7,55/6. PMA berpengaruh sangat kuat terhadap perubahan 
nilai tambah industri pengolahan, Hal ini dapat dilihat 
dari nilai koefisien korelasi parsial yang lebih besar 
dibandingkan dengan investasi pemerintah dan PMDK yaitu 
sebesar 0,6084.
Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut nyata atau tx- 
dak, maka dilakukan uji signifikansi sebagai berikut : 

n * 18
X3 - 7,55 cL = 0,05

(Tx3 = 1 ,62 df ' = 14

Hq diterims bila t^ = -2,145 ^ tQ ^ t^ = 2,145

HQ ditolak bila tt = -2,145 > tQ > tt = 2,145
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Karena t0 = 4,664 > tt = 2,1.45 berarti H0 dito- 
lak (signifikan), yang berarti besarnya PMA memberikan 
pengaruh terhadap perubahan nilai tambah sektor industri 
pengolahan di. Indonesia.
Hal ini berarti menerima hipotesa penulis, bahwa jika in
vestasi langsu'ng seperti PMA seinakin besar ditanamkan pa
da sektor industri pengolahan,; maka akan roeningkatkan ni
lai tambah pada sektor industri pengolahan tersebut, se- 
hingga dapat lebih mendorong proses industrialisasi di 
Indonesia. Jadi benar,; seperti yang telah disebutkan da- 
lam bab II, Alan M. Strout mengatakan bahwa modal asing 
membantu Indonesia dalam mengatasi kekurangan-kekuraiigan 
tenaga ahli,. tehnologi, tebungan dalam negri dan ...devisa 
sehingga tingkat pertumbuhan PDB yang lebih berarti di- 
mungkittkan,. dibandingkan jika hanya menggunakan sumber - 
sumber dalam negri saja.
Pada bab-bab yang terdahulu telah disebutkan bahwa indus
trialisasi memerlukan modal yang banyak, dan telah diakui 
juga bahwa Indonesia telah melibatkan modal asing dalam 
proses industrialisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa 
Indonesia telah mengintegrasikan dirinya ke dalam proses 
internasionalisasi pasar, modal dan bahkan produksi, se
hingga mau tidak mau kelanjutan usaha industrialisasi ha- 
rus dilihat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dari perkembangan kehidupan ekonomi dunia, khususnya 
dengan negaTa-negara kapitalis dan bukan negara - negara
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komunis•
Penanaman Modal Asing yang masuk ke. Indonesia melalui 
saluran formal sesuai dengan UU PMA berdasarkan hasil 
penelitian ini terbukti bahwa ternyata PMA ini berpeng- 
aruh positif dalam proses industrialisasi dan berarti 
bahwa peran modal asing ini cukup monumental bukan se- 
kedar pelengkap seperti yang disebutkan dalam GBHN. 
Semua paket deregulasi telah membuat modal asing begitu 
merasuk ke sumsum>: sehingga suka tidak suka cita rasa 
konsumen dan pola konsumsi konsumen sangat dikendalikan 
oleh tangan-tangan penanam modal asing, seperti Coca 
Cola, Honda dan sebagainya.
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BAB IV 

KESIKIUIiAH DAK SARAK

4.1. Kesimpulan

Di dalam perjalanan sejarahnya, proses industriali
sm si di Indonesia dapat dikatakan berlangsurg dnlarn tiga 

masa, yaitu masa kolonial, masa Orde Lama dan masa Orde 
Baru. Diantara ketiga masa ini, proses industrialisasi 

yang paling baik adalah yang berlangsung di dalam masa 

Orde Baru. Proses industrialisasi di masa kolonial, yang 

dimulai pada awal tahun 1930-an mengalami hambatan akibat 

adanya pera.ng dunia kedua dan pendudukan Jepang, di masa 

Orde lama proses tersebut terhambat oleh banyaknya kon- 

flik-konflik politik. Baru pada masa Orde Baru, proses 
tersebut berjalan dengan relatif aman dan lancar. Jumlah 
dan keragaman produk industri telah dapat berkembang di 

dalam kehidupan perekonomian Indonesia dan peranan sektor 
industri dalam proses pembentukan PDB tampak semakin je- 

la s .
Kenyadari akan kelemahan diri di bidang permodalan, 

tehnologi, ketrampilan managerial dan kemampuan berorga - 

nisasi, sementara faktor-faktor tersebut diyakini sebagai 
penggerak utama bagi upaya menciptakan pertumbuhan sektor 

industri pada khususnya dan ekonomi pada. umunmyo, jalan 

pintes lalu ditempuh. PMA lelu diundang untuk juga seka- 

ligus menjadi stimulator dan memperkenalkan cara mela.kukasi
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kegiatan ekonomi secara modern, dimans kehadiran PKA ini 
dijamin dengan UU V.o, 1 tahun 1967 yang ditetapkan tang- 
gsl 10 Januari 1967.

Sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. ICehadiran PMA di dalam proses industrialisasi di
masa Orde Baru memang tidak mengecewakan, ter-

cermin dengan mengalirnya produk-produk industri
dalam negri yang sebelumnya hanya dapat beredar 
melalui kegiatan impor, Tetapi kenyataan lain

menunjukkan bahwa struktur industri masih terpu-

■ sat pada barang-barang konsumsinilai' tambah

sebagaian terbesar da.tang dari industri besar

dan sedang. Terpusatnya struktur industri pada

industri barang-barang konsumsi paling tidak me-
nunjulckan betapa ringkihnya sektor industri . di
Indonesia- Dalam hal terpusatnya penghasil nilai
tambah dari industri besar dan sedang, sementara

industri kecil dan rumah tangga menampung seba-
gian terbesar tenaga kerja, pada dirinya rnencer-

minkan kasenjangan pembagian pendapatan yang

tinggi.

2. Arah dan pola investasi di Indonesia, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah, sv/asta nasional . mau

pun swasta asing banyak dipengariXhi' oleh struk

tur permintaan dalam negri, dimana struktur per-
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mintaan pasar itu sendiri sangat dipengaruhi oleh 
pemerintah melalui kebijaksanaan - kebijaksanaan 
ekonominya.

3. Perkembangan proyek-proyek PMDN dan PMA sejak Pe
lita I memperlihatkan kecenderungan bahwa sebagi- 

an besar (lebih dari 50 persen) investasi terse - 

but diarahkan pada sektor industri pengolahan, 
£alau pada Pelita I' dan II sebagian besar proyek- 

proyek PMDN dan PMA meminati incLustri substitusi 

impor, maka pada Pelita III dan IV c^nderung un
tuk melakukan investasi pada bidang-bidang usaha 
yang memproduksi barang-barang modal, bahan baku 

penolong untuk memenuhi kebutuhan industri di da

lam negri yang mempunyai skala investasi yang re- 
latif lebih besar serta proyek-proyek yang ber- 
orientasi ekspor. Sedangkan lokasi dari proyek- 

proyek1 tersebut masih banyak terpusat di pulau 

Jawa,
4.- Selama periode tahun 1970 - 1983, laju pertumbu - 

han Kilai Tambah Bruto industri pengolahan (atas 

dasar harga konstan 1973) diperkirakan sebesar 

12,1% per tahun, lebih tinggi dibanding dengan 

laju pertumbuhan PDB nya yaitu 7,3% per tahun. 
Laju pertumbuhan tahunan tertinggi selama perio
de tersebut terjadi pada tahun 19S0 dengan laju 

sebesar 22,2#,. Kerosotnya harga minyak bumi dan
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beberapa komoditi primer lainnya sebagai awal 
dari resesi dunis pada tahun 1982 sangat berpe- 
ngaruh terhada.'p pertumbuhan ekonomi Indonesia 
khususnya terhadap sektor industri pengolahan 

Indonesia. Pada tahun 1982 dan 1983 pertumbuhan- 
nya hanya 1,2% dsn 2,2% lebih rendah dari per
tumbuhan PDB nya yang mencapai 2,2% dan 4,2%.

5. Pertumbuhan yang tinggi pada industri pengolahan 
yang mau tidak mau unsur kehadiran PMA memegang 

pera.nan di dalamnya, telah -menyebabkan terjadi- 
nya perubahan struktural pada ekonorni Indonesia, 

dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB 

mengalami penurunan dari A0% pada. tahun 1969 

menjadi 20,5% pad? tahun 1939, dan. sebaliknya 
terdapat kenaikan dalam kontribusi nilai Tambah 

Bruto industri pengolahan terhadap PDB dari 7,1^ 

pada tahun 1969 menjadi 18,55'- pada tahun 1989.
6. Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh 

UKIDO, Indonesia sampai dengan tahun 1989 masih 

berada dalam tahap kedua industrialisasi, yaitu 
masih termasuk ke dalam negara dalam proses in

dustrialisasi karena kontribusi nilai tambah 
sektor industri pengolahan terhadap PDB nya ma

sih berkiser '\0%-2Q% setelah berhasil melevrati 
tahap pertama industrialisasi pada tahun 1978,
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7.. Perubahah yang ter;jadi pada Nilai Tambah industri 
pengolahan di indonesia dipengaruhi oleh tiga va
riabel,. yaitu variabel investasi pemerintah, in
vestasi swasta domestik ( PMDN ) dan investasi 
swasta asing ( PMA ). Dengan kata lain ketiga 
variabel bebas tersebutsecara bersama-sama mempu- 
yai peranan yang penting ( signifikan ) terhadap 
variabel tidak bebasnya- Hal ini dapat dibuktikan 
melalui perhitungan uji-F nya dengan menolak H0 
dan menerima hipotesa alternatif, dan nilai kae - 
fisien determinasi yang cukup tinggi yaitu 85 %.

8. Investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap 
perubahan Nilai Tarabah industri pengolahan karena 
dengan semakin meninkatnya investasi yang berasal 
dari pemerintah maka nilai tambah yang dapat di- 
hasilkan oleh industri pengolahan men^adi semakin 
meningkat pula.

9. Besarnya investasi swasta domestik ( PMDN ) ber
pengaruh negatif terhadap perubahan nilai tambah 
industri pengolahan. Hal ini disebabkan banyak 
dari perusahaan-perusahaan swasta domestik/dalam 
negri tersebut terkait era.t dengan aparat peme
rintah tl sehingga perusahaan-perusahaan tersebut 
hampir tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok 
swasta. Disamping itu kebanyakan industri swasta 
dalam negri adalah berasal dari sektor pepabrikan
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yang kebanyakan adalah sektor industri kecil dan 
rumah tangga yang relatif sangat padat karya 
dengan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang 
juga relatif rendah.

10. Investasi swasta asing ( PMA ) berpengaruh posi
tif terhadap perubahan nilai tambah industri 
pengolahan dalam rangka proses industrialisasi - 
di Indonesia, sehingga peranan PMA bukan hanya 
sekedar pelengkap tetapi sudah begitu merasuk ke 
sumsum, terutama untuk mengatasi kekurangan - 
kekurangan tenaga ahli, tehnologi, tabungan da- 
lara negri dan devisa negara.

4.2. Saran - Saran
Berdasarkan kasimpulan di atas dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertim- 
bangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara 
lain :

1. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang 
PMA diharapkan menciptakan peluang untuk mening- 
katkan modal asing di Indonesia. Para investor 
asing diharapkan lebih tertarik untuk menanamkan 
modalnya di Indonesia. Dengan demikian, melalui 
banyaknya PMA yang masuk kita bisa mempercepat 
laju pembangunan, dimana hendaknya PMA ini dia- 
rahkan pada jenis-jenis kegiatan yang belum
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mampu dilaksanakan di Indonesia sehingga tidak 
hanya menggali potensi ekonomi Indonesia, te- 
tapi sebaliknya memperkuat ketahanan nasional,

2. Dengan dimasukkannya unsur PMA dalam perekono- 
mian nasional pada umuranya dan di sektor indus
tri pengolahan pada khususnya bukan "berarti 
dalam ;jangka panjang keberadaan mereka mendikte 
perekonomian nasional, apalagi jiika sampai 
mengurangi independensi Indonesia. Untuk ini 
pemerintah perlu mengimbanginya dengan deregu - 
Iasi sektor riil yang sampai saat ini belum 
banyak dilakukan. Dengan begitu dapat diharap - 
kan kebijakan baru di sektor investasi ini mem- 
berikan hasil yang optimal.

3. Industrialisasi memang memerlukan investasi yang 
banyak, namun besarnya juralah investasi dan 
jumlah proyek yang banyak tersebut disertai 
dengan adanya. ketidakme'rataan lokasi penanaman 
investasi asing yang lebih banyak berlokasi di 
Pulau Jawa, karena tersedianya sara'na dan pra- 
sarana yang cukup untuk menunjang kelancaran 
rtida perusahaan.
Oleh karena pada hakekatnya pembangunan .ekonomi 
adalah pembangunan potensi-potensi ekonomi dan 
potensi-potensi tersebut terdapat di daerah 
daerah, maka pembangunan nasional identik dengan
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pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah harus lebih 
menciptakan iklim berusaha yang menarik bagi ]pihak 
asing untuk menanamkan modalnya di luar pulau Jawa.
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