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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Peranan B. J. 

Habibie dalam Mengembangkan Riset dan Teknologi di Indonesia Tahun 1978-

1998”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian 

yang telah dikaji oleh penulis pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan dari hasil 

penelitian, penulis juga menyertakan saran atau rekomendasi hasil penelitian ini 

bagi kepentingan akademik, terutama sebagai bahan pengembangan isi atau 

materi pada pembelajaran di sekolah. Adapun kesimpulan dan saran yang 

diperoleh oleh penulis akan dipaparkan sebagai berikut. 

 

5.1. Kesimpulan 

Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan seorang tokoh yang ahli dalam 

bidang teknologi serta aktif pada masa pemerintahan Soeharto. Sebagai tokoh 

yang ahli dalam bidang teknologi, ternyata Habibie sudah memiliki cita-cita 

menjadi insinyur ketika masih taman kanak-kanak. Ketertarikannya dalam bidang 

teknologi  terus digelutinya sampai masuk di Institut Teknologi Bandung (ITB) 

serta melanjutkan sekolahnya di Jerman. Ketika di Jerman, Habibie dapat 

dikatakan berhasil dengan menempati jabatan wakil presiden/ direktur teknologi 

di Messerchmitt Boelkow-Blohm (MBB), Jerman. 

Perjalanan karir Habibie di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto 

menyuruhnya kembali dan harus siap bekerja untuk Indonesia. Pada awalnya 

Habibie ditempatkan sebagai pemimpin Divisi Advanced Technology di 

Pertamina. Kemudian pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara 

Riset dan Teknologi. 

Kondisi riset dan teknologi sebelum Habibie menjabat sebagai Menristek 

masih dalam suasana yang kurang stabil. Pemerintah Indonesia belum terlalu 

serius untuk memperbaiki kondisi riset dan teknologi pasca kemerdekaan RI. Hal 

tersebut lebih dikarenakan adanya upaya untuk mengutamakan perbaikan dalam 

bidang birokrasi dan pemerintahan serta upaya mempertahankan kemerdekaan 
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dari serangan Belanda. Akan tetapi menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno, 

telah diperkenalkan beberapa teknologi baru di kalangan masyarakat Indonesia 

diantaranya adalah lokomotif berbahan bakar batu bara. Presiden Soekarno 

kemudian mendirikan Kementerian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia 

untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dalam bidang riset dan teknologi. 

Prof. Djoened Pusponegoro ditunjuk sebagai Menteri Riset Nasional Indonesia  

pertama.  

Ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, terdapat 

beberapa upaya untuk melakukan perbaikan dalam berbagai bidang, termasuk 

bidang riset dan teknologi di Indonesia.  Lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh 

Soeharto diklaim sebagai koreksi total atas pelaksanaan pemerintahan Orde Lama 

pimpinan Soekarno. Soeharto memposisikan pembangunan di berbagai bidang 

salah satunya bidang riset dan teknologi. Untuk menjamin terselenggaranya 

pembangunan dalam bidang riset dan teknologi, diperlukan orang yang benar-

benar ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu ditunjuklah Habibie sebagai Menteri 

Negara Riset dan Teknologi.  

Berbekal kepercayaan dari Presiden Soeharto, Habibie memulai tugasnya 

untuk mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara maju 

lainnya. Berbagai langkah pun diambil oleh Habibie, diawali dengan sebuah 

gagasan transformasi teknologi dan industri, yakni suatu gagasan dari Habibie 

untuk mempercepat hasil produksi teknologi industri tanpa harus dijalankan 

setahap demi setahap. Transformasi yang dimaksud adalah “berawal dari akhir 

dan berakhir dari awal”. Gagasan transformasi tersebut mulai dijalankan di 

berbagai perusahaan industri teknologi di Indonesia salah satunya adalah PT. 

IPTN. Melalui gagasan transformasi tersebut PT. IPTN mampu memproduksi 

pesawat N-250.  

Gagasan transformasi teknologi dan industri tersebut tidak akan terlaksana 

jika tidak ada wahana untuk menampungnya. Oleh karena itu langkah Habibie 

selanjutnya adalah memikirkan wahana yang sesuai dengan letak geografis 

Indonesia. Pada tahun 1983, berdiri Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) 

yang membawahi 8 BUMN sebagai wahana transformasi teknologi industri dan 



 

Shendy Ariftia, 2014 
PERANAN B. J. HABIBIE DALAM MENGEMBANGKAN RISET DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA TAHUN 
1978-1998 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

kemudian berujung pada lahirnya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989 yang 

memprakarsai lahirnya Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Upaya lain 

untuk menangani Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan, Habibie 

memberlakukan program beasiswa dari tingkat SMA sampai mahasiswa untuk 

dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan pelajar yang dikirimkan ke luar negeri 

akan  memperoleh ilmu dan kelak akan dimanfaatkan di Indonesia. Begitu pula 

dalam bidang ekonomi, dengan kurangnya dana untuk pembangunan dalam 

bidang riset dan teknologi, Habibie menekankan kepada pembangunan ekonomi 

nasionalis yang tidak bertumpu pada negara barat yaitu menciptakan produksi 

sendiri, walaupun awalnya dengan dana pinjaman dari luar negeri tetapi dengan 

produksi yang dihasilkan bukan hanya hutang dana pinjaman yang dilunasi, tetapi 

akan mendapatkan untung yang lebih tinggi.  

Selama menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi di 

Indonesia, Habibie banyak mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu 

stabilitas pemerintahannya bahkan tak jarang mengancam kedudukannya sebagai 

Menristek. Terdapat tiga masalah utama ketika Habibie menjabat sebagai Menteri 

Negara Riset dan Teknologi, ketiga masalah tersebut adalah masalah dana, 

masalah sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia serta masalah 

teknologi Indonesia yang masih rendah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan Habibie seringkali menimbulkan pertikaian dengan berbagai pihak. Ia 

pernah berselisih dengan para ekonom yang ada di Indonesia. Latarbelakang 

dimulainya perselisihan antara Habibie dengan para ekonom adalah sikap protes 

dari para ekonom terhadap kebijakan yang diambil Habibie salah satunya yaitu 

upaya untuk memproduksi pesawat terbang yang dapat mengurangi pendapatan 

dari Indonesia. Habibie yang berlatarbelakang seorang teknolog, berpikiran jauh 

ke depan. Bahkan Habibie mengakui bahwa dalam jangka pendek Indonesia akan 

mengalami pemborosan dana, akan tetapi setelah berhasil memproduksi teknologi 

buatan negeri sendiri, Habibie meyakini Indonesia akan mendapatkan keuntungan 

yang besar. 

Berbagai kebijakan yang diambil Habibie selama menjabat sebagai Menteri 

Negara Riset dan Teknologi Indonesia 1978-1998 telah mampu mengubah kondisi 
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Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam bidang riset dan teknologi. 

Pada masanya banyak dihasilkan berbagai mega proyek salah satunya adalah 

keberhasilan Indonesia untuk memproduksi pesawat terbang buatan sendiri yang 

diberi nama Gatotkaca. Selain itu, pesawat jenis N-250 tersebut sudah mampu 

mengelilingi Indonesia dan disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto serta 

tamu luar negeri. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-

negara luar untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pembuatan pesawat 

terbang khususnya, selain itu juga semakin diperhitungkannya Indonesia di dunia 

internasional bukan hanya sebagai negara agraris tetapi juga karena pandangan 

Habibie yang mendukung negara-negara berkembang dan dunia ketiga. 

Gagasannya yang berfikiran jauh ke depan membuat Presiden Soeharto semakin 

percaya akan kemampuan Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. 

Oleh karena itu, untuk mendukung rencananya Habibie mendirikan program 

beasiswa yang ditunjukkan kepada para pelajar tingkat SLTA dan sederajat 

maupun mahasiswa untuk disekolahkan di luar negeri, dengan tujuan 

sekembalinya ke Indonesia mereka yang belajar di luar negeri akan menerapkan 

ilmunya di Indonesia.  

 

5.2. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap 

pembelajaran sejarah di sekolah, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Pembahasan yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan Kompetensi Inti 

(KI) yakni “Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah”, dan sesuai dengan 

salah satu pembahasan kelas XII IPS yaitu “Menganalisis perkembangan 

pemerintahan Orde Baru”. Pembahasan dalam penelitian ini tentu sangat berkaitan 
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dengan perkembangan Indonesia pada periode pemerintahan Soeharto atau yang 

lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi guru sejarah untuk 

mengembangkan pembelajaran di sekolah sesuai dengan materi tersebut. 

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah melalui instansi 

terkait agar putera-puteri terbaik Indonesia yang berprestasi di dalam maupun di 

luar negeri yang berkecimpung di bidang teknologi dapat diberi kemudahan 

berupa beasiswa maupun jaminan pekerjaan. Sehingga dapat mengabdikan diri 

untuk memajukan teknologi bangsanya sendiri. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya melalui kerangka 

berpikir penulis mengenai pembahasan yang belum terungkap secara jelas dalam 

skripsi ini. Misalnya, pembahasan tentang Habibie apabila ditinjau dari segi 

politik, karena ia pernah menjabat sebagai Wakil dan Presiden Republik 

Indonesia, kendati memiliki latar belakang sebagai sebagai seorang teknolog. 

Pembahasan lainnya adalah mengenai tokoh-tokoh yang memiliki tugas yang 

tidak jauh berbeda dengan Habibie, yakni tugas untuk menjamin jalannya 

pemerintahan yang stabil, baik itu tokoh yang sezaman dengan Habibie, maupun 

tokoh yang baru muncul setelah Habibie tidak lagi menjabat sebagai Menristek. 

 


