
INDONESIA DAN STRUKTUR EKONOMI NASIONAL BERORIENTASI 

PADA SUMBER DAYA EKONOMI MELAWAN STRUKTUR EKONOMI 

BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN 

 

 
 Cita-cita masyarakat dan bangsa untuk mencapai masyarakat yang maju, 

adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila memerlukan 

struktur ideal. Struktur Ekonomi Ideal demikian adalah indentik dengan Struktur 

Ekonomi Nasional yaitu struktur ekonomi yang berorientasi dan mengabdi pada 

kepentingan nasional, di mana ‘nation’ merupakan kesatuan atau kelembagaan 

formal yang tertinggi. 

Kerja sama regional dan internasional hendaknya tidak merugikan atau 

bertabrakan dengan kepentingan nasional sebagai keseluruhan. Struktur 

Ekonomi Ideal adalah struktur ekonomi potensial yang dimiliki atau dapat 

disediakan oleh suatu bangsa dan pada lain pihak berorientasi pada kebutuhan 

seluruh masyarakat sebagai mana dicita-citakan oleh bangsa bersangkutan. 

Struktur Ekonomi Nasional adalah Struktur yang pada satu pihak tercantum 

dalam konstitusi negara bersangkutan jadi bersifat yuridik kelembagaan 

konstitusional formal dan pada lain pihak mempunyai struktur yang tangguh kuat 

yang tidak tergantung pada kekuatan luar meskipun mempunyai hubungan 

internasional yang luas. 

 

Salah satu syarat untuk mencapai struktur ekonomi yang kuat hendaknya 

berorientasi pada economic-resources potensial yang dapat disediakan. Sumber 

daya ekonomi potensial meliputi potensi yang dimiliki serta sumber daya yang 

dapat disediakan. Kecuali penduduk potensi sumber daya ekonomi belum 

seluruhnya diinventarisasi, bahkan masih banyak yang perlu dieksplorasi terlebih 

dahulu termasuk segala macam kekayaan flora dan fauna, barang-barang 

tambang dan barang-barang galian. Potensi sumber daya ekonomi sangat 

tergantung pada tingkat teknologi yang dicapai dan dimanfaatkan. Sumber 

energi matahari, panas bumi, gas metan, energi yang berasal dari jagung-ketela-
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nipah merupakan beberapa contohnya. Dengan tingkat teknologi yang diketahui 

oleh dunia ilmu pengetahuan, Indonesia belum memanfaatkan seluruh potensi 

yang dimiliki termasuk sampah, tanah gambut, tenaga air, kekayaan rawa, 

kekayaan laut dan kekayaan flora dan fauna. Penelitian terapan sangat 

diperlukan dalam hal ini, disamping tidak melupakan penelitian ilmu 

pengetahuan murni. Investigasi dan eksploitasi dengan foto udara misalnya 

masih dalam tahap permulaan. 

 

 Pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam tersebut sangat diperlukan 

dalam mencapai cita-cita nasional dan dalam mengisi kemerdekaan atau 

menjalankan tugas ‘pembangunan’ diseberang ‘jembatan emas’. Pembangunan 

segala macam proyek baik oleh pemerintah, swasta atau pun kerja sama antar 

keduanya hendaknnya berorientasi pada kekayaan alam tersebut. Di samping 

kekayaan alam, kekayaan immaterial yang juga tidak ternilai harganya. 

Pemanfaatan pelestarian serta pengembangan kekayaan immaterial tersebut 

sangat menentukan dalam tercapainya cita-cita nasional. 

 

 Kekayaan potensi kemanusiaan yang berupa jumlah penduduk 

memerlukan penanganan khusus oleh karena merupakan faktor sentral dalam 

segala macam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia 

adalah pembangunan manusia seutuhnya, material dan spiritual berdasarkan 

Pancasila. Di samping faktor penduduk merupakan potensi, tetapi pada pihak lain 

juga merupakan konsumen yang membutuhkan pemenuhan-pemenuhan 

kebutuhan. Yang terakhir ini dari segi pemasaran juga merupakan potensi untuk 

segala macam produksi. 

 

 Kekayaan kapital karya manusia seperti gedung-gedung, publik utilia, 

pabrik-pabrik dan segala macam struktur infra belum dimanfaatkan secara 

optimal, sehingga di sana-sini dijumpai ‘idle capacity’ dan pengangguran, yang 

keduanya juga pemborosan. 
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 Potensi sumber daya ekonomi yang dapat disediakan masih sangat 

banyak untuk disebutkan. Baik yang berada di dalam negeri mau pun yang 

berada di luar negeri termasuk di negara-negara tetangga sendiri. Produksi 

‘lebih’ beras di Thailand, di daerah-daerah yang dahulu masuk Indo-China, Birma 

dan lain-lain dapat dimanfaatkan secara timbal balik. Demikian pula kemajuan 

teknologi elektronika, otomotif ‘robot’ dari Jepang, pengobatan tradisional 

Tiongkok, teknologi metalurgi India, peternakan sapi dan produksi susu Australia, 

juga belum ‘disediakan’ di Indonesia secara optimum secara timbal balik. Belum 

lagi kemungkinan hubungan dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin. 

Idea yang dicetuskan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 perlu 

penjabaran-penjabaran serta pelaksanaan secara kongkrit. Hubungan dengan 

negara-negara maju perlu dilestarikan, diperluas dan dikembangkan. 

 

 Cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 dipenuhi dengan penyediaan barang-barang dan jasa 

yang dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia sebagai keselurahan. Baik kebutuhan 

material maupun kebutuhan spiritual. Dalam mengolah sumber daya yang ada 

dapat dan disediakan (orientasi sumber) hendaknya terutama ditujukan untuk 

Indonesia, yang selalu meningkat secara kualitatif dan kuantitatif. Ekspor kopra, 

minyak kelapa sawit, TV, radio dan lain-lain hendaknya bersifat sekunder. Dalam 

arti, apabila berdasarkan perhitungan ekonoimis (makro) lebih menguntungkan 

tidak usah diekspor maka lebih baik dijual di dalam negeri. Demikian pula minyak 

tanah, coklat, semen, pupuk dan lain-lain. Kebutuhan untuk impor hendaknya 

juga hanya bersifat sekunder atau melengkapi. Dalam arti, apabila di dalam 

negeri tidak dapat di produksi baru didatangkan dari luar negeri. 

Impor yang didasarkan pada law of comparative  cost  atau comparative 

advantage, syarat kelembagaannya perlu ditinjau dari segi patriotisme ekonomi. 

Impor hendaknya hanya dibayar dengan kelebihan prduksi sehingga tidak akan 
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menjadi ketergantungan pada luar negeri. Uraian ini kiranya membutuhkan 

pengembangan tersendiri. 

 

 Struktur ekonomi berorientasi sumber daya hendaknya dilengkapi dengan 

struktur ekonomi berorientasi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan, untuk 

ini kiranya bersifat timbal-balik. Kebutuhan masyarakat yang berkembang 

hendaknya terarah pada potensi produksi dalam negeri. Patriotisme ekonomi 

hendaknya perlu dikembangkan. Akan tetapi untuk melayani perkembangan 

kebutuhan masyarakat tersebut sebaliknya kemajuan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas produksi dan kualitas pelayanan selalu diusahakan. 

Demonstration effect dari luar negeri baik dalam bidang produksi maupun 

konsumsi hendaknya selalu dikembangkan secara berimbang. 

Ketidakseimbangan perkembangan akan menimbulkan pelanggaran dan bahkan 

penyelundupan terhadap proteksi dan quota impor, dasar studi ini kiranya juga 

memerlukan pengembangan lebih lanjut. 


