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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Pada bab ini penulis menyajikan sebuah simpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah diperoleh setelah penulis melakukan pengkajian dan analisis 

studi literatur terhadap permasalahan yang dibahas mengenai Widjojonomics 

Sampai Habibienomics : Perbedaan Pandangan Pemikiran Ekonomi dari Widjojo 

Nitisastro dan B.J. Habibie Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde 

Baru  1971-1999. Simpulan ini memaparkan beberapa pikiran pokok yang 

merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Adapun kesimpulan 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Pertama, pada saat zaman Orde Baru muncul dibawah kepemimpinan 

Presiden Soeharto melalui supersemarnya, masa pemerintahan Orde Baru diawali 

dengan adanya krisis ekonomi, hal tersebut merupakan peninggalan pemerintahan 

sebelumnya, yang meninggalkan inflasi sebesar 650 persen, maka diperlukanlah 

stabilisasi dan rehabilitasi mengenai masalah ekonomi yang menjadi perhatian 

utama pemerintah Orde Baru, melalui Tap MPRS No.XXIII/1966 yang 

menetapkan acuan untuk merehabilitasi dan menstabilisasi perekonomian 

nasional, dan perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui jangka pendek, 

dan jangka panjang, melalui program Pembangunan Lima Tahun atau PELITA. 

Akan tetapi untuk melakukan pembangunan diperlukan modal yang 

cukup, maka berdasarkan keperluan itu muncul kebijakan untuk membuka modal 

asing, dan pinjaman ke bank dunia, negara-negara investor dan IMF. Pelaksanaan 

pembangunan perekonomian tidak dibarengi jalan yang mulus. Selain itu 

permasalahan yang lain muncul seperti permasalahan utang lama dan utang baru 

yang dijatuhi tempo akan tetapi diperpanjang kembali, seperti itulah gali lobang 

tutup lobang, pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru harus membayar utang 

luar negeri yang jatuh tempo. Pada waktu itu dilakukan berbagai upaya agar 

Indonesia tetap diberi pinjaman dan diperpanjang masa deadline pembayaran nya 

dan konsekuensinya beberapa tahun kedepan harus membayar utang tersebut. 
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Pemerintah Orde Baru menghadapi berbagai permasalahan dan krisis ditengah 

diselenggarakannya pembangunan nasional secara bertahap dengan melalui jalan 

yang terjal. 

Kedua, Widjojo Nitisastro lahir pada 23 September 1927 di Malang, Jawa 

Timur. Beliau terlahir dalam keluarga patriotis dimana ayahnya sebagai aktivis 

partai Parindra. Widjojo mengenyam pendidikan sekolah dasar pada zaman 

Jepang, setelah itu pada tahun 1942 bersekolah di SMP Praban, di kota Surabaya, 

kemudian melanjutkan pendidikannya di SMT di St. Albertus Malang atau 

setingkat SMA pada tahun 1945. Dalam kehidupan masa SMA nya beliau 

bergabung dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dan turut serta 

dalam Revolusi kemerdekaan di Surabaya pada peristiwa 10 November 1945.  

Setamatnya di SMA kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia dengan mengambil fokus demografi. Setelah lulus pada 

tahun 1955 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judicium 

cumlaude, langsung diangkat sebagai direktur lembaga penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat FEUI, menggantikan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Kemudian 

dari September 1957 hingga Maret 1961 melanjutkan studi dalam ekonomi dan 

demografi pada University of California di Berkeley, California, AS, dan dalam 

tiga setengah tahun memperoleh gelar Ph.D ilmu ekonomi. Pada usia 34 tahun 

diangkat sebagai guru besar Fakultas Ekonomi UI pada tanggal 1 Juni 1962. 

Selama 1964 -1968 menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI. Di samping itu juga 

menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional atau Leknas 

dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI dan tenaga pengajar pada 

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Seskoad dan Akademi 

Hukum Militer atau AHM . Pada tahun 1966 diangkat sebagai Ketua Tim Bidang 

Ekonomi dan Keuangan. Saat usia 39 tahun diangkat sebagai Ketua Bappenas 

pada tanggal 20 Juli 1967 yang dijabatnya selama 16 tahun hingga 1983. 

Kemudian 9 September 1971 diangkat sebagai Menteri Perencanaan 

Pembangunan dan sejak 1973 hingga 1983 menjabat Menko Ekuin atau Menteri 

Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. 
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B.J Habibie lahir pada 25 juni 1936 di Pare-Pare Sulawasi Selatan. 

Ayahnya bekerja sebagai Landbouwconsulent atau setingkat kepala dinas di 

Parepare. B.J. Habibie memperoleh pendidikan formalnya mula-mula di ELS atau  

setingkat SD dan HBS kemudian B.J Habibie muda harus kehilangan ayahnya 

yang meninggal dunia. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke 

Bandung untuk menuntut ilmu di SMP 5 di Bandung pada tahun 1951. Kemudian 

melanjutkan pendidikan di Gouvernments Middlebare School, sekolah setingkat 

SMA.  Setamatnya di SMA pada tahun 1954, Habibie melanjutkan studinya ke 

ITB, beliau kuliah selama kurang lebih 6 bulan di jurusan Teknik Mesin. 

Kemudian  melanjutkan studynya di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule 

RWTH di kota Aachen. B.J. Habibie berangkat ke Jerman Barat dalam tahun 

1955. Ia  mengambil Jurusan Konstruksi Pesawat Terbang. Pada waktu menjadi 

mahasiswa, beliau juga aktif dalam PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia, sehingga 

tahun 1958, Habibie terpilih sebagai ketua PPI Jerman. Setamat dari kuliahnya 

sejak 1965 – 1973 ia mencari pengalaman sambil mempraktekan segala ilmu dan 

teori yang diperolehnya dalam suatu industri pesawat terbang. Mula-mula Habibie 

menjadi sarjana ahli pada MBB atau Messerschmitt Bolkow Blohm, pada tahun 

1965-1966 kemudian menjadi kepala departemen pada MBB.  

Pada tahun 1973, Presiden Soeharto meminta B.J. Habibie untuk pulang kembali 

ke Indonesia. Atas permintaan tersebut, pada tahun 1974, BJ Habibie bersedia 

pulang kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Presiden Soeharto 

tersebut. Sesampainya di Indonesia, BJ Habibie langsung ditugaskan untuk 

memimpin Divisi Advanced Technology Pertamina, yang merupakan cikal BPPT, 

tahun 1974-1978. Selain itu, BJ Habibie juga ditugaskan untuk segera 

membangun industri pesawat terbang di Bandung. Dalam waktu dua tahun, PT. 

Nurtanio yang nantinya berubah nama menjadi IPTN, sudah mulai beroperasi. 

Ketiga, latar belakang pemikiran Widjojo Nitisatro terbentuk pada saat ia 

masih bersekolah di SMP, ia rajin membaca buku dan ia tidak pernah terlepas dari 

bukunya. Saat ia bersekolah di SMP beliau sering dijadikan tempat bertanya 

teman-temannya apabila ada yang kurang dimengerti pada saat pelajaran 

berlangsung. Pada saat SMA Widjojo sempat bergabung dengan Tentara Republik 
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Indonesia Pelajar atau TRIP, dan bergabung dengan arek-arek Suroboyo dalam 

masa perjuangan revolusi 10 November, sewaktu Widjojo bergeriliya ke desa-

desa ia melindungi masyarakat pinggiran atau kaum wong cilik dan melihat 

berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat kelas bawah, bahwa ia kelak akan 

mensejahterakan rakyat. Itulah pemikiran keberpihakan Widjojo kepada rakyat 

kecil muncul. Pada saat berkuliah di FEUI ia mengambil fokus study demografi 

dimana ia mempelajari bagaimana mengatur jumlah penduduk, yang kemudian 

menjadi ide pemikirannya dalam rancangan program KB. Setelah lulus dari 

Universitas Indonesia  ia sempat bekerja di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat FEUI sebelum kuliah ke luar negeri, di lembaga itu Widjojo 

mempelajari berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat 

Indonesia. Kemudian latar belakang pemikirannya terbentuk pula pada saat ia 

berkuliah di Berkeley, Widjojo dan kawan-kawannya sering melakukan kajian 

mengenai permasalahan di Indonesia terutama masalah ekonomi. Dari 

perkumpulan itulah kemudian terlahir berbagai gagasan untuk mengatasi 

permasalahan ekonomi di Indonesia. 

Latar belakang pemikiran B.J Habibie terbentuk semenjak ia kecil seusia 

SD, Habibie selalu penasaran dengan lingkungan sekitarnya dan apa yang terjadi 

di sekitarnya, Rasa penasarannya pun sering ia lemparkan kepada orang tuanya, 

dan orang tuanya pun menjawab dengan senang hati, akan tetapi dengan seringnya 

Habibie bertanya orang tuanya memberikan ia banyak buku untuk menuntaskan 

rasa penasarannya, dari situlah pemikiran Habibie muda mulai terbentuk. Sejak 

kecil Habibie pun sudah berlatih untuk berfikir. Diantara kegemarannya 

menunggang kuda dan bermain kelereng, Habibie selalu berfikir mengapa 

jembatan tidak runtuh. Pemikirannya mengenai hukum alam itu semakin 

berkembang dan keinginannya untuk mendalami ilmu fisika semakin kuat. 

Prestasi Habibie di SMA tampak menonjol terutama dalam pelajaran eksakta 

seperti matematika dan mekanika. Kesadaran untuk belajar tekun di luar negeri 

tumbuh di hati terdalam Habibie mengingat ibunya Raden Ajeng Tuti Marini 

Puspowardojo, bekerja keras ditanah air untuknya. Semua itu berakumulasi dalam 

pikiran Habibie, membentuk tekad bahwa Habibie harus menjadi anak yang tahu 

diuntung, membalas semua pengorbanan orang tua, keluarga, dan saudara-
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saudara, untuk menjadi anak yang kelak kembali ke tanah air, harus menjadi anak 

yang berhasil dan bisa mengabdikan ilmu yang dia peroleh untuk membangun 

bangsa. Pada tahun 1958 Habibie mengenyam pendidikan di Technische 

Hochschule Aachen Jerman Barat. Ia mencetuskan gagasan untuk 

menyelenggarakan seminar pembangunan bagi seluruh mahasiswa Indonesia yang 

belajar di Eropa. Ide seminar tersebut merupakan hal baru dan penting pada masa 

itu yang menceminkan adanya suatu gagasan positif dari generasi muda. 

Menyatukan beragam pemikiran kelompok yang terkotak-kotak karena aspirasi 

poliik yang berbeda. 

Keempat, Pemikiran pembangunan ekonomi Widjojo Nitisastro berisikan 

pandangan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan 

sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal dan utang luar negeri yang diharap 

melahirkan trickle down effect yang berkeyakinan bahwa jika kebijakan ditujukan 

untuk memberi keuntungan bagi kaum kaya, maka akan menetes ke rakyat miskin 

melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan perluasan pasar. 

Selain itu pemikiran beliau dalam pembangunan perekonomian, adalah melihat 

permasalahan pertumbuhan penduduk yang dituntaskan dengan program keluarga 

berencana, kemudian dari sektor pertanian beliau merancangnya dengan terencana 

sehingga menghasilkan swasembada pangan. 

Pemikiran Habibie mengenai perekonomian harus dikembangkan melalui 

perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. 

Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang 

yang memiliki keunggulan komparatif tetapi harus pula memiliki keunggulan 

kompetitif. Dalam hasil pemikirannya, Habibie mengungkapkan bahwa 

pembangunan perekonomian dengan mengandalkan teknologi akan berpengaruh 

kepada nilai tambah terhadap hasil produksi yang dihasilkan Indonesia, untuk 

memajukan pembangunan perekonomian melalui teknologi Indonesia dengan 

SDM unggul. Bagi Habibie menciptakan sebuah teknologi yang dimana bisa 

memajukan perekonomian bangsa Indonesia dengan nilai tambah yang lebih 

menguntungkan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif adalah suatu 

keharusan. 
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Kelima, Pengaruh dari pemikiran kedua tokoh Widjojo Nitisastro dan B.J 

Habibie ini memang menjadi suatu pandangan perekonomian yang berbeda disatu 

sisi Widjojo berpandangan untuk rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, kemudian 

dilanjutkan dengan sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal dan utang luar 

negeri yang diharap melahirkan trickle down effect dimana nantinya akan 

menguntungkan untuk rakyat dan menjadikan modal utama untuk pembangunan 

perekonomian Indonesia. Berbeda halnya dengan B.J Habibie dalam pandangan 

terhadap perekonomian Indonesia pada waktu itu, beliau mengemukakan 

pendapatnya Ekonomi Indonesia sekarang mengandalkan sumber daya alam dan 

kurang pada kemampuan sumber daya manusia. Beliau juga berpendapat sudah 

saatnya melakukan kegiatan dengan memajukan teknologi sebagai nilai tambah 

dari hasil produksi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui perekonomian 

dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. 

Berdasarkan kedua pemikiran tokoh tersebut berdampak kepada kebijakan 

perekonomian Indonesia dimana pada awal pemerintahan Orde Baru para 

teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro memberikan gagasan pada 

permasalahan perekonomian Indonesia pada saat itu, dan solusinya untuk 

perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dilakukan. Akan tetapi 

semua gagasan nya tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah saat itu, selain 

kepercayaan Presiden Soeharto kepada para teknokrat yang dipimpin Widjojo 

Nitisastro mulai luntur dikarenakan para teknokrat tidak berhasil mengatasi krisis 

pada tahun 1980-an. Permasalahan lain yaitu, mengenai pendapatan Indonesia 

yang hanya mengandalkan produksi dari sumber daya alam yang dijual ke pasar 

internasional kurang mendapatkan hasil yang besar mengingat Indonesa masih 

mempunyai utang lama dan utang baru yang semakin bertambah, dan pada saat itu 

pula muncul para teknolog yang dipimpin oleh B.J Habibie dengan membawa 

berbagai gagasannya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan 

perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk 

mengejar ketertinggalan dari negara maju. Habibie beranggapan jangan hanya 

menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan 

komparatif tetapi harus pula memiliki keunggulan kompetitif, dengan 

mengandalkan nilai tambah dan teknologi yang inovatif pada sektor industri. Dari 
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situlah para teknokrat yang dipimpin Widjojo Nitisastro merasa dipinggirkan di 

kabinet dengan munculnya para Teknolog yang dipimpin oleh B.J Habibie dengan 

pemikiran yang lebih inovatif untuk memajukan perekonomian Indonesia. Akan 

tetapi gagasan dari B.J Habibie juga tidak terlaksana dengan baik dikarenakan 

hutang Indonesia ke bank dunia terus melonjak naik, krisis moneter, dan inflasi 

yang terjadi pada akhir 1990an, membuat IPTN programnya dihentikan atas 

desakan dari IMF dan selanjutnya dibubarkan. 

Perekonomian Indonesia yang telah menderita dari krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Memang, ada banyak faktor yang bertanggung jawab untuk 

struktur industri yang rapuh di Indonesia. Paradigma pembangunan para teknokrat 

dan teknolog telah menyebabkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 

tinggi sebagai akibat dari industrialisasi yang pesat. Akan tetapi pembangunan 

perekonomian di Indonesia akan melaju dengan mulus apabila dibarengi dengan 

modal yang cukup, stabilisasi ekonomi tetap terjaga, dengan tidak banyak 

meminjam modal asing, dan mengandalkan sumber daya manusia Indonesia yang 

berkompeten di bidangnya untuk memajukan perekonomian Indonesia.  

5.2 Saran  

Skripsi yang berjudul: Widjojonomics Sampai Habibienomics : Perbedaan 

Pandangan Pemikiran Ekonomi Dari Widjojo Nitisastro Dan Habibie Terhadap 

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru  1971-1999 ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi yang berarti bagi beberapa pihak antara lain sebagai 

berikut: 

Pertama, saran untuk UPI. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

wahana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perekonomian Indonesia 

pada masa Orde Baru salah satunya bisa dilihat dari segi pemikiran ekonomi yang 

digagas oleh tokoh-tokoh yang memegang peranan penting seperti Widjojo 

Nitisastro dan B.J Habibie, pemikiran kedua tokoh ini sangat berdampak pada 

masa Orde Baru dimulai dengan Indonesia yang mengalami krisis dan dilanjutkan 

dengan pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru yang mulai melakukan 

kemajuan sedikit demi sedikit dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan 



168 
 

Fajar Nur Alam, 2016 
WIDJOJONOMICS SAMPAI HABIBIENOMICS (PERBEDAAN PANDANGAN PEMIKIRAN 
EKONOMI DARI WIDJOJO NITISASTRO DAN B.J HABIBIE TERHADAP 
PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU  1971-1999) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kedua tokoh ini untuk memajukan perekonomian Indonesia, yang tidak bisa 

terlepas dari peranan kedua tokoh ini.  

Kedua, untuk sekolah sebagai salah satu referensi dalam materi mata 

pelajaran Sejarah di SMA kelas XII yang sesuai dengan SKKD yaitu 

menganallisis perkembangan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. 

Sehingga siswa dapat mengetahui permasalahan yang terjadi saat pembangunan 

perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, terutama dilihat dari segi peranan 

tokoh yang mengatur perekonomian pada saat itu. 

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini penulis hanya 

memfokuskan pada persetruan kedua tokoh ini dalam membuat konsep, dan 

kebijakan ekonomi, juga cara mengatasi permasalahan ekonomi yang harus 

diselesaikan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Akan tetapi dalam 

penelitian ini, penulis mendapatkan sesuatu yang menarik yang bisa dijadikan 

bahan penelitian selanjutnya yaitu mengenai dinamika interaksi antara kelompok 

teknokrat dan dan teknolog dalam kabinet pada masa Orde Baru sebagai patron 

klien Presiden Soeharto. 


