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ulisan ini ingin
nam modal saja.
mengajak
pembaca dan
Kekeliruan Strategi
kita semua untuk
Dengan mudah
menyadari bahwa
kita dapat melihat
walaupun di Barat
bahwa walaupun patahapan industrialida masa lalu pendasasi sudah masuk ke
patan per kapita madalam industrialisasi
syarakat dunia tidak
tahap ketiga, kondisi
terlalu jauh berbeda,
di kita masih berada
bahkan pada tahun
A
GUS
pada tahap awal in1820 pendapatan per
PAKPAHAN
dustrialisasi di Barat.
kapita Taiwan lebih
Perbedaannya harendah dari pendanyalah pada lingkungan indus- patan per kapita Indonesia, tetatrialisasi di mana sekarang kita pi pada tahun 2000 pendapatan
berada, yaitu sudah sama sekali per kapita Taiwan 5,2 kali lipat
berbeda dengan situasi pada pendapatan per kapita Indonesia.
abad ke-19 ketika industrialisasi Jepang, Korea Selatan, Thailand
di Barat sedang memuncak.
dan Malaysia kurang-lebihnya
Perusahaan multinasional, menunjukkan model transforyang sering dinilai strategis da- masi ekonomi yang serupa.
lam industrialisasi di negara- Data ini mengungkapkan bahwa
negara berkembang, juga sudah ada yang keliru dalam strategi
hadir di Nusantara jauh sebelum dan kebijakan pembangunan
revolusi industri berjalan di atau industrialisasi di kita.
Eropa.
Di antara banyak peneliti,
Kita tak boleh lupa dengan mungkin kita perlu secara serius
kehadiran VOC pada 1602. menyimak dengan baik hasil peKehadiran perusahaan multina- nelitian Hiroyoshi Kano, profesional ini terus bertambah dan sor dari Tokyo University, yang
b e r g e r a k d i N u s a n t a r a . disampaikan pada bukunya:
Indonesia juga mengalami pene- “Indonesian Exports, Peasant
tapan kebijakan nasionalisasi Agriculture and The World
perusahaan asing milik Belanda Economy, 1850-2000”, yang dipada 1957 dan juga kebijakan t e r b i t k a n o l e h N a t i o n a l
liberalisasi ekonomi yang mem- University of Singapore Press
berikan ruang yang sangat lelua- (2008). Kano menyampaikan
sa bagi perusahaan asing di kesimpulan yang menantang
Indonesia, sehingga posisinya Indonesia, yaitu bahwa penusemakin menentukan maju- runan populasi pertanian telah
mundurnya perekonomian sejalan dengan kemajuan indusnasional.
tri dan ini menjadi pola umum
Tulisan ini menyampaikan di Jepang, Taiwan, Korea,
pendapat bahwa industrialisasi Malaysia dan Thailand. Tetapi
itu baru akan lahir dari bumi pola ini tampaknya perlu diraIndonesia apabila budaya ilmu gukan akan terjadi di Indonesia.
pengetahuan seperti yang telah Lebih jauh lagi Kano menyimterjadi di Barat atau di negara pulkan bahwa pengalaman pemindustri maju di Asia sudah bangunan Jepang sangat kecil
menjadi alam akal-budi bangsa sekali kemungkinan terjadi di
Indonesia. Peran strategis peru- Indonesia. Sayangnya, menurut
sahaan multinasional perlu di- Kano, belum jelas juga apakah
tempatkan pada konteks terse- Indonesia akan menjadi pionir
but bukan sebatas sebagai pena- dalam menemukan jalan baru

pembangunan ekonomi pada
abad ke-21 ini.
Permasalahan utama yang
disoroti Kano adalah strategi
pembangunan nasional yang
mengandalkan pada hutang luar
negeri tanpa disiapkan bagaimana membayarnya dan pertanian
yang semakin menggurem.
Indikator yang digunakan adalah kita meminjam dolar AS
atau mata uang lainnya tetapi
yang kita produksi nilainya tidak dapat mengimbangi nilai
dolar tersebut. Gagalnya hilirisasi menciptakan gagalnya pembayaran ini.
Selanjutnya, kita dibelenggu
pula oleh defisit dalam neraca
pembayaran jasa (service account). Jadi, walaupun neraca perdagangan itu surplus, ternyata
setelah dijumlahkan dengan jasa, dari kasus 30 tahun (19702000), nilai positifnya itu hanya
terjadi pada 6 tahun saja; atau
selama 30 tahun transaksi itu,
80%-nya hasilnya defisit.
Sedihnya, dari jasa ini yang
memberikan surplus adalah
hanya remitan tenaga
kerja Indonesia dan travel (tourism).
Bagaimana dengan pasca
Reformasi? Kita mengalami
stagnasi. Hal ini diperlihatkan
oleh data Bank Dunia pada periode 2000-2012 yang menunjukkan bahwa selama periode 12
tahun perekonomian Indonesia
ternyata mengalami penurunan
pangsa sektor manufaktur dalam
Produk Domestik Bruto (PDB)
sebesar 4% (28% turun menjadi
24%), sektor jasa yang tidak
berkembang, yaitu tetap pada
posisi 38% dari PDB nasional,
sektor industri yang hanya bertambah 1% (46% menjadi 47%),
serta sektor pertanian yang hanya menurun 1% (16% menjadi
15%) (wdi.worldbank.org/
table/4.2#).
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Mengapa Indonesia Gagal dalam Industrialiasi?
Dampak stagnasi tersebut tentu sangat jelas, yaitu menyebabkan tingginya beban yang dipikul
pertanian. Penurunan pangsa tenaga kerja pertanian Indonesia
pada periode 2000/02 (44,3%) ke
2009/11 (35,9%) hanya berkurang
8.4 % atau menurun kurang dari
1% per tahun.
Industrialisasi sebagai Penguatan
Kita perlu melihat industrialisasi sebagai penguatan semua
sektor sosial-ekonomi, walaupun
dalam statistik secara persentase
ada yang meningkat dan akibatnya ada pula yang berkurang,
mengingat penjumlahan dari suatu distribusi secara persentase dibatasi oleh bilangan 100%. Jadi,
dengan berkurangnya persentase
kontribusi pertanian dalam PDB
nasional tidak berarti pertanian tidak penting.
Bahkan perlu dibangun rancang bangun pembangunan yang
sejak awal sudah ditargetkan berapa penurunan tenaga kerja pertanian atau perdesaan untuk
menghasilkan transformasi ekonomi yang sukses. Apabila kita

menggunakan pengalaman Korea
Selatan maka kita akan menemukan pengalaman Korea Selatan
yang menunjukkan bahwa setiap
penurunan 1% pangsa PDB pertanian dalam PDB nasional ternyata
diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian lebih dari
2%.
Dengan demikian, dalam tempo yang relatif singkat pangsa tenaga kerja pertanian di Korea
Selatan sudah berada pada tingkat
sekitar 6% (wdi.worldbank.org/
table/3.2#), 4% lebih tinggi dari
Jepang atau Amerika Serikat.
Di Indonesia, transformasi
ekonominya berjalan lambat yaitu
ternyata dari setiap 1% PDB pertanian berkurang dalam PDB nasional, hanya diikuti sekitar 0,5%
penurunan pangsa tenaga kerja
pertanian. Dengan demikian, pertanian menjadi menggurem dan
industri pun tak berkembang.
Kita mengalami involusi secara
nasional.
Tidak ada sesuatu yang terjadi
tanpa hubungan sebab-akibat.
Joel Mokyr dalam tulisannya
“ W h y Wa s T h e I n d u s t r i a l

Sambungan dari halaman A 10
Revolution A European
Phenomenon?” (2002) menekankan bahwa Revolusi Industri di
Eropa adalah disebabkan oleh
atau akibat dari kehadiran budaya
ilmu-pengetahuan (science-based)
dalam jiwa mayoritas masyarakat
Eropa. Hal yang serupa juga terjadi di Jepang, Taiwan dan Korea
Selatan. Adapun Malaysia, menurut Headrick dalam tulisannya
“Botany, chemistry, and tropical
development” yang dimuat dalam
Journal of World History 7(1)
(1996): 1-20, berdasarkan ukuran
alokasi anggaran riset pertanian
per kapita dan rasio peneliti pertanian per satu juta penduduk, merupakan satu-satunya negara yang
berada di wilayah iklim tropika
yang budaya ilmu pengetahuannya sudah sama dengan budaya
ilmu pengetahuan sebagaimana
yang telah hidup di negara-negara
maju.
Apa yang menarik dari pengalaman beberapa negara Asia
Timur di atas? Pertama, adalah
kebijakan mereka terhadap pertanian, khususnya land reform,
yang menjadi obat restrukturisasi

ekonomi perdesaan; kedua, adalah investasi dalam R&D, khususnya pada pertanian. Pada periode
1981-1985 Malaysia mengalokasikan anggaran riset pertanian sebesar US$ 6,93 per kapita, lebih
tinggi daripada alokasi riset pertanian AS pada periode yang sama,
yaitu US$ 5,98 per kapita; dan
jumlah peneliti di Malaysia hanya
sedikit lebih rendah daripada peneliti di AS, yaitu masing-masing
51 peneliti dan 60 peneliti untuk
setiap satu juta penduduk.
Dengan melihat fakta tersebut,
maka tidak mengherankan apabila
seluruh nilai ekspor Malaysia pada 2013 mencapai $230,7 miliar
(2013), sedangkan seluruh nilai
ekspor Indonesia hanya mencapai
$178,9 miliar (2013) (http://www.
indexmundi.com/factbook/compare/malaysia.indonesia/economy). Padahal ukuran ekonomi
Indonesia jauh lebih besar.
Hasil riset Mokyr didukung
oleh pengalaman empiris di negara-negara Asia yang sudah bergerak maju. Berdasarkan referensi
ini, maka menjadi sangat strategis
untuk menata kebijakan-kebijak-

an yang hulunya berada pada bidang riset dan pendidikan. Namun
demikian, sikap mental pertama
yang harus dihidupkan adalah
bahwa pertanian itu bukan berada
di bawah industri, keuangan atau
perdagangan. Untuk mencegah
terjadinya involusi pertanian maka perlu dirancang pembangunan
nasional yang menghasilkan setiap 1% penurunan pangsa PDB
pertanian dalam PDB nasional diikuti oleh penurunan tenaga kerja
pertanian minimal 2%.
Dengan demikian, pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan pertanian,
terbuka untuk intensifikasi ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dalam pada itu, dirancang pula
bagaimana membuat ilmu pengetahuan (science) menjadi bagian
penting dalam akar budaya
Indonesia. Dalam konteks inilah
kita menempatkan perusahaan
multinasional. Kita gagal dalam
industrialisasi karena kita gagal
menanamkan budaya ilmu pengetahuan dalam budaya kita.
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