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 Pak Wid, Selamat Jalan  

Sang  Bagawan  Ekonomi telah meninggalkan  kita selama lamanya.  Pak Wid meninggal 

pada dini hari,  Jumat tanggal 9 Maret 2011. Beliau wafat pada tanggal yang sama dengan 

wafatnya seorang Bagawan Ekonomi lain, yaitu Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada 

tahun 2001. Pak Wid meninggal di usia 84 tahun,  sedang Pak Mitro di usia 83 tahun.  

Menjelang sore hari tanggal 9 Maret 2012, diiringi hujan lebat yang membuat suasana 

terasa sejuk, Pak Wid dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan Bapak 

Prof. Dr. Budiono, sebagai wakil presiden dan “murid” Pak Wid, bertindak sebagai inspektur 

upacara dalam pemakaman tersebut. Bapak Prof. Dr. B. J. Habibie, mantan Menteri Riset dan 

Teknologi di era Orde Baru dan mantan President RI, memberikan kata sambutan atas nama 

keluarga Pak Wid. Kata sambutan Pak Habibie sekaligus mengikis kesan yang selama ini 

muncul, bahwa terjadi pertentangan antara  Pak Widjojo dan Pak Habibie. Bahkan, berdasar 

usul Pak Habibie dan disetujui Pak Widjojo (ketika masih sehat), Pak Widjojo dimakamkan 

berdekatan dengan makam Pak Habibie (bila beliau meninggal) dan Ibu Ainun, istri Pak 

Habibie.1 
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Pak Widjojo dilahirkan  pada 23 September 1927, di Malang, Jawa Timur. Lulus dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1955, dan langsung menjadi Direktur 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia.  Kemudian, beliau belajar ekonomi dan demografi di University of California di 

Berkeley dari September 1957 hingga Maret 1961. Disertasi  beliau, yang diselesaikan dalam 

waktu 3,5 tahun, berjudul “Migration, Population Growth and Economic Development: a 

Study of the Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter-island Migration”. 

Buku beliau berjudul Population Trends in Indonesia, yang merupakan buku pertama yang 

secara menyeluruh membahas demografi di Indonesia, diterbitkan oleh Cornell University 

pada tahun 1970.  Beliau juga pencetus dan salah satu pendiri Lembaga Demografi FEUI. 

 Pak Widjojo menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI di periode 1964-1968.  Pada tahun 

1966 beliau menjadi Ketua Tim Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Staf Pribadi Ketua 

Presidium Kabinet dengan anggota: Prof. Dr. Mohammad Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. 

Ali Wardhana, dan Prof. Dr. Emil Salim. Kemudian, di tahun 1968, beliau menjadi Ketua 

Tim Ahli Ekonomi Presiden, dengan keanggotaan yan diperluas.   

 Beliau menjabat sebagi Ketua Bappenas pada tanggal 20 Juli 1967 hingga 1983.  

Beliau menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan pada tahun 1971 dan kemudian menjadi 

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dari tahun 1973 hingga 1983. 

 Sejak 1967 hingga 1983 Pak Widjojo juga menjadi ketua delegasi ke berbagai  sidang 

internasional seperti Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan Paris Club.  Beliau 

menjadi penasihat pemerintah sejak 1983. 

Pak Wid juga demografer Indonesia pertama—ekonom-demografer- yang bergelar 

doktor. Beliau biasa dikenal sebagai seorang ekonom. Orang lupa, bahwa beliau juga seorang 

demografer. Pandangan sebagai seorang demografer ini sangat mungkin telah menyebabkan 

pemikiran beliau yang sangat luas dan pemahaman beliau yang kuat dalam angka. 

 

The Indonesian Development Experience 

Generasi muda jaman sekarang  (di bawah 50 tahun) tak banyak yang tahu siapakah  Widjojo 

Nitisastro, apalagi   pemikiran beliau. Bahkan generasi sebelumnya pun belum tentu tahu Pak 

Widjojo, walau Pak Widjojo berperan amat besar dalam merevolusi pemikiran ekonomi 
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Indonesia di pertengahan tahun  1960-an  dan dalam menentukan arah perekonomian 

Indonesia hingga tahun 1983.   

 Beliau tidak banyak bicara, dan tidak banyak mempublikasikan buku. Namun, 

beruntung sekali, akhirnya ada sebuah buku beliau, The Indonesian Development Experience:  

A Collection of Writings and Speeches of Widjojo Nitisastro, yang berisi catatan, pidato, 

wawancara, dan tulisan beliau, yang kemudian diterbitkan oleh Penerbit  Buku Kompas 

(dalam bahasa Indonesia) di bulan Januari 2010 dan oleh Institute of Southeast Asian Studies 

(dalam bahasa Inggris) pada bulan September 2011. 

Buku ini sangat penting untuk  lebih mengetahui perekonomian Indonesia, khususnya 

selama periode 1968-1993. Seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Emil Salim dalam Kata 

Sambutan  di buku ini, buku ini menyampaikan “..kepingan peristiwa yang sungguh terjadi 

dan dialami seseorang yang berkesempatan ikut membangun Indonesia”. Berbagai tulisan 

ini menjadi makin bermakna bagi generasi muda, karena Pak Widjojo telah menambahkan   

keterangan, yang menjelaskan latar belakang tiap  tulisan di buku ini. Pemilihan dan 

penyusunan naskah untuk menjadi buku ini dilakukan langsung oleh Prof. Dr. Widjojo  

Nitisastro.  

 Sebagian naskah asli  ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sebagian lainnya dalam 

bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia (dengan menerjemahkan semua tulisan berbahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia) telah diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas pada tahun 2010. 

Buku ini  diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris,  dengan mempertahankan versi asli naskah 

berbahasa Inggris dan menterjemahkan ke Bahasa Inggris dari naskah asli yang berbahasa 

Indonesia.  Versi bahasa Inggris  diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies 

(ISEAS), Singapura, tahun 2011. Penterjemahan dari versi Indonesia ke Inggris dan Inggris 

ke Indonesia dilakukan oleh Harry Baskara. 

 Buku ini merupakan penerbitan terakhir dari tiga seri penerbitan  untuk memperingati 

ulang tahun beliau yang ke-70, di tahun 1997. Seri penerbitan ini merupakan prakarsa Prof. 

Dr. Arsjad Anwar, yang kemudian mengajak Prof. Dr. Aris Ananta, dari generasi mahasiswa 

Arsjad Anwar, dan juga Dr. Ari Kuncoro dari generasi mahasiswa Aris Ananta. Semula 

mereka bertiga merencana suatu buku dengan tiga bagian. Namun, melihat besarnya minat 

penyumbang tulisan untuk buku ini, mereka bertiga memutuskan untuk membuat tiga seri 

penerbitan. 
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  Seri pertama berjudul Widjojo Nitisastro 70 Tahun. Pembangunan Nasional; Teori, 

Kebijakan, dan Pelaksanaan. Buku 1 dan 2. Disunting oleh Moh. Arsjad Anwar, Aris 

Ananta, dan Ari Kuncoro, dan diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 

tahun 1997. Buku ini berisi  tulisan ilmiah di bidang yang menjadi perhatian Pak Widjojo. 

Para penulis terdiri dari mereka yang dikenal oleh Pak Widjojo dan juga yang belum dikenal 

oleh Pak Widjojo. 

 Seri kedua berisi tulisan teman teman Pak Widjojo mengenai Pak Widjojo. Seri kedua 

ini juga terdiri dari dua bagian. Yang berbahasa Indonesia berjudul Kesan Para Sahabat 

tentang Widjojo Nitisastro, berisi kesan  teman Indonesia. Yang berbahasa Inggris Tributes 

for Widjojo Nitisastro By Friends from 27 Foreign Countries terdiri dari kesan teman beliau 

yang bukan orang Indonesia. Kedua buku ini disunting oleh Moh. Arsjad Anwar, Aris 

Ananta, dan Ari Kuncoro, dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas di tahun 2007. 

Penerbitan dua seri buku ini juga mendapat bantuan yang luar biasa dari Murtini  S. 

Pendit, seorang ahli informasi senior dan Wakil Kepala Bidang Informasi Kependudukan, 

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan staffnya, termasuk Turro 

S. Wongkaren, Nur Hadi Wiyono, dan Romanus Beni. 

Buku ini (versi  bahasa Inggris), The Indonesian Development Experience: a 

collection of writing and speeches of Widjojo Nitisastro,  diluncurkan sebagai kerja sama 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 

di Kampus Depok,  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tanggal 23 September 

2011 (ulang tahun Pak Widjojo yang ke 84). Pembicara saat itu: Prof. Dr. Kartomo 

Wirosuhardjo, Dr. Thee Kian Wee, Prof. Dr. M. Arsjad Anwar, Dr. Aris Ananta, dan Dr.  

Ninasapti Triaswati, dengan moderator Dr. Sonny B. Harmadi.  Semua pembicara mengenal 

baik dengan Pak Widjojo dan tiga diantaranya berusia 70 tahun ke atas.   

Selanjutnya, pemikiran Pak Widjojo didiskusikan dalam suatu seminar di di Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, bekerja-sama dengan Institute of Southeast 

Asian Studies (Singapura) pada tanggal 30 Maret 2012 untuk masyarakat Indonesia di 

Singapura. Seminar ini menyajikan empat pembicara, yang semuanya berusia di bawah 50 

tahun.  Mereka:    Megawati Wijaya, seorang jurnalis di Asia Times Online;   Dr. Yohanes 

Eko Riyanto, ekonom dan associate professor di Nanyang Technological University; Dr. 

Sulfikar Amir, sosiolog dan assistant professor di Nanyang Technological University; dan  

Dr. Evi Nurvidya Arifin, demografer dan statistisi  sosial di Institute of Southeast Asian 
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Studies.  Evi Nurvidya Arifin satu satunya pembicara yang mengenal dan pernah bertemu 

dengan Pak Widjojo. Selain keempat pembicara ini,  Sawitri Miriani, cucu tertua Pak 

Widjojo,  menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai eyangnya. Seminar ini  dimoderatori 

oleh Dr. Aris Ananta, ekonom dan demografer di Institute of Southeast Asia Studies.    

 

 

 

Pemikiran Revolusioner 

Hampir 50 tahun yang lalu, pada tanggal 10  Agustus 1963, Dr. Widjojo Nitisastro 

dikukuhkan sebagai gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang istimewa, 

selain usia beliau yang baru hampir 36 tahun, adalah pidato  beliau yang berjudul “Analisa 

Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan”, yang menekankan pentingnya analisis ekonomi 

dalam perencanaan pembangunan. Padahal, di jaman itu, pemerintah Indonesia meremehkan 

masalah ekonomi. Politik menjadi panglima. Saat itu, ilmu ekonomi bahkan dianggap  telah 

memerosotkan  kehidupan masyarakat. 

 Pidato yang revolusioner ini telah menjadi Bab 1 dari Buku The Indonesian 

Development Experience: Collection of Writing and Speeches by Widjojo Nitisastro yang 

diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 2011.  Bab selanjutnya 

memuat uraian Pak Widjojo  berjudul “Kebijakan Ekonomi dan Keuangan yang Tidak 

Bijaksana”, disampaikan dalam “Seminar Ekonomi dan Keuangan” yang diselenggarakan 

oleh  Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia  (KAMI 

FEUI) pada tanggal 10 – 20 Januari 1966. Seminar ini menentang kebijakan ekonomi dan 

keuangan pemerintah saat itu. Seminar juga dihadiri oleh Rektor UI (Prof. Sumantri 

Brodjonegoro),  dan empat gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Prof. 

Moh. Sadli, Prof.  Subroto, Prof.  Ali Wardhana, dan Prof.  Emil Salim. 

 Tulisan di Bab 2 disusul dengan  makalah “Menyusun Kembali Sendi-sendi Ekonomi 

Indonesia dengan Prinsip Prinsip Ekonomi”. Makalah ini disampaikan dalam “Simposium 

Kebangkitan Semangat ’66: Menjelajah Tracee Baru” yang diselenggarakan oleh Universitas 

Indonesia dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) pada tanggal 6-9 Mei 1966. Perlu 

dicatat bahwa simposium ini dilaksanakan setelah peristiwa 11 Maret 1966, yang 
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mengakibatkan perubahan susunan pemerintah Indonesia dan penanganan berbagai masalah 

ekonomi. 

 Bab 4 menampilkan “Sumbangan Pikiran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

untuk Sidang MPRS 1966”. Makalah ini berisi  pemikiran yang disumbangkan oleh Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia kepada  anggota MPRS (MPR Sementara) dalam menyusun 

rencana pembangunan nasional Indonesia. Selain Pak Widjojo, penyumbang dalam makalah 

ini adalah  Prof. Dr. Moh.  Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. Ali  Wardhana, dan Prof. Dr. 

Emil Salim.  Tulisan ini juga telah dimuat dalam The Leader, The Man, and The Gun, yang 

diterbitkan oleh PT Matoa, Jakarta, 1966. 

 Makalah ini kemudian menjadi bahan yang sangat penting dalam  pembuatan 

Ketetapan MPRS No. XXIII/ 1966, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1966,  mengenai  

“Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”.  Ketetapan ini merupakan 

koreksi besar besaran terhadap cara penanganan  ekonomi saat sebelumnya, yang telah 

menyebabkan penderitaan masyarakat selama bertahun-tahun.  Di Bab 5 Pak Widjojo 

membandingkan  Ketetapan ini dengan sumbangan Fakultas Ekonomi  Universitas Indonesia, 

yang disajikan di Bab 4, dan menyimpulkan betapa besarnya sumbangan Fakultas Ekonomi 

dalam pembuatan keputusan tersebut. 

 Selanjutnya, Pak Widjojo menjelaskan  “Hakikat dan Konsekuensi Ketetapan MPRS 

Nomor XXIII Tahun 1966 di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan” pada tanggal 

10 Juli 1966. Beberapa bagian dari tulisan yang ditulis sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia ini  telah muncul di beberapa harian di Indonesia.  Tulisan ini 

kemudian menjadi Bab 6 di buku ini. 

 Kemudian, di tahun 1968, ekonomi Indonesia telah berada dalam masa peralihan yang 

sangat penting untuk menuju suatu perbaikan.  Pemerintah melakukan stabilisasi dan 

rehabilitasi ekonomi dengan melakukan pemberesan  rumah tangga dalam negeri melalui 

kebijakan fiskal dan moneter, menggunakan  prinsip ekonomi yang sehat untuk memberikan 

kebebasan yang lebih besar pada perekonomian, serta membangun kembali hubungan  

ekonomi yang sehat dengan negara lain di dunia. 

 Masalah beras merupakan salah satu program stabilisasi dan rehabilitasi tersebut.  

Saat itu, impor beras amat besar, produksi tidak memadai, dan harga amat tinggi. Untuk itu, 

Pak Widjojo telah diundang oleh LIPI untuk memberikan pidato utama pada lokakarya 

mengenai pangan yang diselenggarakan pada Mei 1968.  Lokakarya ini merupakan persiapan 
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Repelita di bidang pangan. Makalah yang berjudul “Tantangan Menaikkan Produksi Pangan 

Indonesia” disajikan sebagai Bab 7 dalam buku ini. 

 Selanjutnya, Bab 8 menyajikan tulisan Pak Widjojo sebagai Ketua Bappenas. Tulisan 

“Beberapa Segi Pola Dasar Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)” merupakan 

bahan diskusi dengan berbagai  kalangan  selama 1968 dalam persiapan Repelita I.   

 Delapan bab ini menjadi Bagian I buku Pak Widjojo. Bagian ini berjudul Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi. Lima Bagian lainnya adalah: Pelaksanaan Pembangunan Indonesia 

(lima bab), Menghadapi Berbagai Krisis Ekonomi (enam bab), Menangani Masalah Utang 

Luar Negeri (tiga bab), Pemerataan Pembangunan (empat bab), dan Indonesia dan Dunia 9 

(lima bab). 

 Dalam Kata Sambutan untuk buku tersebut Pak Emil Salim mencatat: 

 

 “Suatu zaman telah lewat dan suatu semangat zaman baru mulai menguak untuk diisi 
oleh generasi baru. Semoga buku ini bisa membantu generasi baru menangkap roh 
dan semangat zaman baru untuk ditanggapi dengan dedikasi dan komitmen yang lebih 
agung dan mulai mengejar kemaslahatan masyarakat bangsa kita di tengah tengah 
umat manusia yang adil dan beradab di dunia global dalam abad ke-21 ini” 

 

 Akhirnya, berikut ini komentar Prof. Dr. Budiono, Guru Besar Ilmu Ekonomi di 

Unviersitas Indonesia dan Gadjah Mada, serta Wakil Presiden Republik Indonesia, yang 

ditulis di sampul belakang buku ini. 

 

“I commend this book to anyone who wants to learn about Indonesia’s development, 
1968-1993,  written by Widjojo Nitisastro the architect of the Indonesian economy,  who 
guided from a command economy to one with a combination of planning and market 
mechanisms. He was one of the greatest  influence on economic policies, particularly 
during the first 15 years of the New Order government. This book of his speeches provides 
in-depth insight into the ideas behind the economic policies during those times.  To help 
the reader better comprehend the articles, Professor Widjojo has included notes to describe 
the  situation during the time the articles were written. This book is very important not 
only for scholars, but also policymakers and general readers who want to have a better 
understanding of the ideas behind Indonesia’s development.” 
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Pak Wid, Terimakasih  

Saya mengenal Pak Wid secara langsung sejak tahun 1996, ketika saya bekerja di Lembaga 

Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – lembaga yang beliau dirikan di tahun 

1964. Saat ketika, bersama Pak Arsjad dan Pak Ari, serta Ibu Pendit dan staf  Bidang 

Informasi Kependudukan, Lembaga Demografi, saya mempersiapkan penerbiatan tiga seri 

penerbitan ini. Di masa masa itu lah, saya mengenal beliau secara lebih langsung. Masih jelas 

teringat, ketika tiba tiba saja beliau datang di Lembaga Demografi, ikut melihat apa yang 

sedang kami kerjakan. Bayangkan, betapa “kikuk”-nya kami semua dengan kehadiran beliau 

yang mendadak tersebut.  Untunglah, kami selalu bekerja dengan baik, sehingga Pak Wid 

tidak kecewa dengan “sidak” tersebut.  

 Saya juga berbahagia bahwa saya juga telah dapat membantu, walau tidak banyak, 

dalam proses penerbitan buku The Indonesian Development Experience ini. Dengan 

penerbitan tiga seri penerbitan ini, saya mengenal Pak Widjojo dengan lebih baik. Pak Wid 

yang teliti dan berpandang luas. Pak Wid yang selalu ceria, denganrtawa beliau yang selalu 

menderai. Masih terbayang ketika beliau berterimakasih dan tertawa berderai ketika saya dan 

Evi Nurvidya Arifin memberikan buku kami Older Persons in Southeast Asia. An Emerging 

Asset ke beliau di rumah beliau. 

Banyak yang saya pelajari dari Pak Wid, seorang akademisi yang masuk dalam dunia 

birokrasi. Keberanian beliau untuk menentang arus, dan memulai sesuatu yang baru, sungguh 

luar biasa. Jiwa akademisnya tak pernah hilang, walau beliau hidup di dunia birokrasi.  

 

 

Singapura, 4 April 2012 


