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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>Latar Belakang</b><br>
Pembangunan sektor industri pengolahan (Manufacturing industry) sering mendapat perhatian prioritas
utama dalam rencana pembangunan nasional kebanyakan negara berkembang, karena sector ini dianggap
sebagai perintis dalam pembangunan ekonomi negaranegara tersebut. Industrilisasi harus mampu
mendorong perkembangan industri.
<br><br>
Penelitian mengenai pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang telah banyak dilakukan. Antara
lain adalah Profesor Simon Kuznet dan Profesor Hollis Chenery dari Universitas Harvard. Penelitiannya
menunjukkan bahwa secara umum peranan sektor industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor
industri semakin lama tumbuh jauh lebih pesat dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan
sektor industri pada Gross National Product yang semakin meningkat. Sejak Repelita II, strategi
pembangunan ekonomi diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional
dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada kegiatan industri yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku. Yang kemudian pada Repelita selanjutnya ditekankan pada bahan baku menjadi bahan
jadi. Dalam buku Repelita V (lima) buku II disebutkan bahwa pembangunan sektor industri harus mampu
membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga kontribusi sektor
di luar sektor pertanian terhadap produksi nasional semakin besar, sektor mampu mendorong perkembangan
sektor industri sebagai penggerak utama di dalam perluasan lapangan kerja maupun peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi.
<br><br>
Kemudian pada pembangunan jangka panjang berikutnya lebih ditekankan pada pembangunan industri,
sebagai basis pertumbuhan ekonomi sebagaimana ciri-ciri negara berkembang lainnya. Pengalaman
meunujukkan bahwa industrilisasi menjadi gambaran umum dari tranformasi struktur perekeonomian yang
erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, oleh karena itu produktivitas industri terus
ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu arah dan strategi industrilisasi di Indonesia
mengarah kepada ekspor. Peningkatan produktivitas input dan kualitas input dari output perlu diperhatikan
dalam rangka memasuki pasar dunia yang penuh daya penuh daya saing dan dapat merebut pangsa pasar.

