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Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan kerangka pembangunan industri yang dimulai dengan 
membangun manusianya. Untuk itu, tulisan ini menguraikan taksonomi SDM Industri yang diperoleh 
dari rangkaian literatur teori firma dan literatur tentang professi dan pendidikan keinsiyiuran.  
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PENDAHULUAN 

 

 

Diskusi industrialisasi pada umumnya berkisar pada peta panduan bagi suatu negara 

dalam membangun industrinya. Ada era dimana negara berkembang disarankan melakukan 

substitusi impor dan di era lain muncul pemikiran lompatan jauh ke depan dengan terjun 

langsung ke industri padat teknologi. Pilihan kebijakan “broad base” versus “pick the winner” 

menjadi topik utama dalam area diskusi ini. Di samping itu ada juga menyarankan mengikuti 

pola burung belibis, dimana tiap negara sesuai dengan kemajuan yang dimiliki memilih bidang 

yang sudah ditinggalkan oleh pendahulunya. Semua diskusi ini menjadikan industri baik sektor 

maupun entitas usaha sebagai pusat kajian (unit analysis). 

Namun di banyak kesempatan, muncul keingin-tahuan apakah ada konsep industrialisasi 

berbasis sumber daya manusia. Hal inilah yang ingin dicoba jawab oleh karya tulis ini.  

Tujuannya adalah mengidentifikasi taksonomi SDM industri pada level yang paling mendasar, 

tanpa terjebak pada pembidangan disiplin ilmu, lengkap dengan atribut utama dari masing-

masing jajaran SDM industri yang dikembangkan.  

Untuk itu, karya tulis ini dimulai dengan menguraikan konsep daya saing nasional untuk 

menunjukkan bahwa salah satu pilarnya adalah kualitas SDM bangsa yang bersangkutan. Pada 

pembahasan selanjutnya, “kotak hitam (black box)” bernama unit usaha secara perlahan 

diuraikan dari perspektip SDM pelakunya. Pembukaan tahap pertama dilakukan dengan 

menggunakan lensa teori firma beserta teori-teori turunannya. Dengan lensa ini teridentifikasi 

dua lapisan pelaku industri, yaitu Pemilik dan Pengelola yang dalam bahasa teoritisnya disebut 

Owner and Control. Kedua jajaran ini memiliki karakteristik yang berbeda dan khas.  

Industri manufaktur jelas-jelas menghasilkan barang buatan manusia (artefak) bukan 

barang alam (nature). Oleh karena itu, pengupasan kotak hitam berikutnya dilakukan dengan 

menggunakan lensa rantai pengwujudan produk (product realization) di unit usaha industri. 

Untuk itu literatur yang berkaitan dengan professi insinyiur digunakan sebagai basis diskusi. 

Dari perspektif ini, jajaran SDM indsutri kembali dibagi dua, yaitu mereka yang merancang 

produk dan mereka yang mereplikasi produk hasil rancangan tersebut hingga jutaan kali. Kedua 

jajaran ini disebut sebagai jajaran Perancang dan jajaran Manufaktur. Walau kedua jajaran ini 

berbasis pengetahuan insinyiur, namun karakteristik dasarnya di unit usaha industri sangat 

berbeda, bahkan bertolak belakang. 

Di samping mengidentifkasi taksonomi SDM industri, karya tul;is ini juga menguraikan 

diskusi-diskusi yang terjadi didunia akademik pada masing-masing jajaran. Uraian diskusi ini 

dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai bahan awal untuk merancang rekayasa sosial untuk 

menghasilkan keempat jajaran SDM industri tersebut yang antara lain melalui pendidikan yaitu 

dengan menyusun kurikulum yang tepat.  

Dengan demikian, pertanyaan tentang konsep industrialisasi berbasis SDM dapat 

terjawab secara garis besar. Tentu untuk operasionalisasi konsep ioni masih diperlukan kajian 

yang lebih rinci dengan melibatkan banyak pihak. 
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1.  SDM SEBAGAI SUMBER KEUNGGULAN 

 

DAYASAING NASIONAL  

Dari sisi produksi, kemakmuran suatu bangsa dalam ukuran Produk Domestik Bruto 

(PDB) adalah jumlah dari seluruh nilai tambah yang tercipta di seluruh sektor produksi. Yang 

menciptakan nilai tambah adalah perusahaan yaitu dengan menghasilkan barang dan atau jasa. 

Selanjutnya barang dan jasa tersebut bersaing merebut pembeli di pasar, dan bila berjaya di 

pasar, maka nilai tambah barang / jasa tersebut terealisasi dan masuk kedalam hitungan PDB, 

namun bila gagal maka nilainya menjadi nol. Dari realisasi nilai barang dan jasa tersebut 

produktivitas dapat dihitung yaitu nilai output yaitu nilai barang dan jasa yang berhasil dijual 

dibagi dengan nilai faktor inputnya yaitu tenaga kerja dan/atau kapital. Produktivitas tenaga kerja 

menentukan besarnya upah yang diterima pekerja sedangkan produktivitas kapital menentukan 

besarnya return yang diperoleh pemiliknya. Itu sebabnya Atila Chikan (2008) menyebutkan 

bahwa kemakmuran bangsa tergantung pada kemampuan perusahan-perusahaan di negara 

tersebut mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dan kapasitas untuk senantiasa 

meningkatkannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Porter (1990) mengamati negara-negara yang secara konsisten melahirkan 

perusahaan-perusahaan yang berjaya di pasar global, seperti AS, Jepang, dan negara-negara 

Eropa Barat. Negara-negara ini menyediakan kondisi yang mampu menyuburkan tumbuhnya 

daya saing perusahaan. Kondisi negara yang demikian terdiri dari empat atribut yang 

digambarkan saling berhubungan, layaknya sebuah kristal intan, sehingga dikenal dengan Model 

Intan Porter (Porter’s Diamond). Keempat atribut tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Faktor (factor conditions) yaitu posisi suatu negara dalam ketersediaan dan kualitas 

faktor produksi utama yaitu kapital dan tenaga kerja. 

2. Kondisi permintaan (demand conditions) yaitu kondisi permintaan pasar domestik terhadap 

barang dan jasa. Ada kondisi pasar yang sangat menuntut kualitas yang tinggi, harga yang 

bersaing, dan ketersediaan barang yang dapat diandalkan. Menghadapi pasar yang demikian, 

perusahaan akan senantiasa memperbaiki kinerjanya dan pada akhirnya meningkatkan daya 

saing di pasar global. 

3. Ketersediaan Industri Terkait dan Pendukung (related and supporting industries). 

Ketergantungan terhadap impor untuk berbagai kebutuhan operasional membuat  industri 
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lemah. Itu sebabnya kelengkapan industri pendukung dan yang terkait menentukan daya 

saing industri di sautu negara.  

4. Strategi, Struktur, dan Persaingan (firm strategy, structure, and rivalry), yaitu kondisi di 

suatu negara bagaimana perusahaan didirikan, dikelola, dan diorganisasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan daya saing nasional selanjutnya difokuskan pada atribut pertama yaitu 

kondisi faktor, khususnya sumberdaya manusia. Tidak seperti faktor lain (kapital misalnya) yang 

dapat bebas berpindah dari satu negara ke negara lain, sumberdaya manusia relatif kurang bebas 

bergerak (immobile). Bila suatu negara memiliki sumber daya manusia yang baik, kapital akan 

mengalir masuk ke negara tersebut untuk memetik buah keunggulan SDM-nya. Membangun 

SDM adalah tugas negara melalui pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Itu sebabnya, 

Mark Fincher (2007) menyebutkan tugas pemerintah yang demikian sebagai penyedia SDM 

(human capital providers). 

 

DAYASAING USAHA 

Peran stratejik SDM dalam pengelolaan usaha tergantung bagaimana para pengelola 

puncak perusahaan (Chief Executive) memandang persaingan usaha yang dihadapinya, karena 

atas dasar itulah mereka menyusun strategi. Sebagaimana dirangkum oleh Grant (1997) dasar 

penyusunan strategi perusahaan berubah dari masa ke masa. Pada tahun 1950-an, isu utama 

dalam penyusunan strategi bisnis adalah perencanaan dan pengendalian finansial menggunakan 

teknik-teknik penilaian kelayakan proyek karena dianggap sebagai sumber keunggulan. Pada 

tahun 1960-an issu utama adalah perencanaan usaha (corporate planning) dengan menekankan 

ketepatan peramalan dan kualitas rencana investasi. Pada tahun 1970-an issu utama adalah 

penyusunan strategi usaha (corporate strategy) melalui pengelolaan diversifikasi produk dengan 

menggunakan teknik-teknik perencanaan portofolio. Pada tahun 1980-an, issu utama adalah 

menempatkan perusahaan dalam peta persaingan dan menyusun strategi untuk mengatasi tekanan 

persaingan pasar. Pada tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan yang unggul di pasar global 
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memusatkan upaya pada pembangunan sumberdaya usahanya, tidak lagi mengandalkan analisa 

eksternal.   

Untuk menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu usaha, sumberdaya yang dimiliki 

perusahaan harus: (1) bernilai tinggi (valuable); (2) jarang (rare); dan (3) dapat dikuasai secara 

penuh oleh perusahaan (appropriable). Bila perusahaan memiliki sumberdaya yang demikian 

tidak otomatis bertahan di perusahaan tersebut, untuk itu perusahaan harus menjaga 

keberlanjutan keunggulan sumberdaya ini. Strateginya adalah menjadikan sumberdaya tersebut 

memiliki sifat yang tidak mudah ditiru (immitability), tidak memiliki pengganti (low 

substituability), dan tidak mudah berpindah dari satu organisasi ke organisasi lain (immobility). 

Sumberdaya yang memenuhi syarat tersebut adalah SDM yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi tinggi terutama yang berbasis pengetahuan yang bersifat tacit karena tidak mudah 

ditularkan ke orang lain melalui dokumen tertulis. Hamel dan Prahalad (1990) mengamati bahwa 

perusahaan yang unggul di pasar memiliki kompetensi inti (core competences) yang 

dianalogikan sebagai akar pohon, sedangkan produk inti sebagai batangnya, dan variasi produk 

yang dijual sebagai dahan dan rantingnya. Sebagai contoh, salah satu kompetensi inti Sony 

adalah miniaturisasi, yaitu kemampuan merancang perangkat elektronik yang susunan 

komponennya sedemkian padat sehingga jauh lebih kecil dibandingkan dengan produk dari 

perusahaan lain. Dengan kompetensi ini, pohon produknya adalah barang-barang elektronik 

konsumsi dengan berbagai cabang seperti walkman, camcorder, televisi, radio tape, kamera 

dijital, komputer, dan komunikasi.  

 

KESIMPULAN 

Dari kedua perspektif yang diuraikan di atas, yaitu dari perspektif makro (daya saing 

nasional) dan perspektif mikro (daya saing usaha) dapat disimpulkan bahwa salah satu penentu 

utama daya saing adalah kualitas SDM. Dalam model ekonomi makro, SDM dirumuskan sebagai 

tenaga kerja (labor) yang menjadi salah satu faktor produksi dan juga sebagai penyumbang 

utama ”total factor productivity, TFP” melalui inovasi-inovasi dalam sisteem produksi. 

Sedangkan dalam pencarian kunci keunggulan perusahaan,  baik praktisi bisnis maupun 

akademisi pada akhirnya menyimpulkan bahwa SDM adalah sumber keunggulan yang sejati. 

Kosa-kosa kata kompetensi inti yang sangat dominan dalam pembicaraan manajemen stratejik, 

berakar pada kemampuan SDM.  

Bagian berikut ini akan membahas SDM di sektor industri yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi garis besar pengelompokannya.  Pengelompokan yang dimaksudkan di sini 

lebih luas dari sekedar pengelompokan berdasarkan keahlian professional tenaga kerja industri. 

Berangkat dari pandangan yang disebutkan diatas bahwa yang menciptakan nilai tambah adalah 

perusahaan, maka jajaran literatur yang dibahas terlebih dahulu adalah teori firma yaitu bahasan 

teoritis tentang eksistensi firma, serta tentang pelaku kunci keberlangsungan firma. Jajaran 

literatur teori firma ini pada termasuk bahan kajian dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu 

manajemen. Selanjutnya, karena dalam usaha industri, nilai tambah diciptakan melalui barang 

dihasilkannya maka jajaran literatur berikutnya yang akan dikaji adalah pemikiran-pemikiran di 

bidang pengwujudan produk (product realization). Jajaran literatur ini bersumber pada ilmu 

perekayasaan dan  perancangan produk.  

 



2011 11 22 SDMIndustri_01April2011  Page 6 of 25 

2.  TEORI FIRMA 

 

Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada bagian yang membahas 

“akumulasi kapital, tenaga kerja produktif dan tidak produktif”, menyebutkan bahwa tenaga 

kerja produktif menambah nilai bagi materi/bahan yang dikerjakannya.  Nilai yang dihasilkan 

dari barang tersebut, digunakan untuk membayar orang yang mengerjakannya (tangan 

produktif), membaharui modal, membayar sewa, dan keuntungan bagi pemilik usaha. Pemilik 

usaha menerima bagiannya pada saat akhir setelah semua pihak telah mendapatkan bagiannya. 

Untuk menjadi pemilik usaha, seseorang harus berkelimpahan dalam arti mampu menabung 

untuk dijadikan modal usaha, dan sebagai imbalan terhadap modal yang ditanamkannya, pemilik 

usaha mengharapkan keuntungan. Inilah uraian yang paling awal tentang analisa ekonomi dari 

unit usaha khususnya pembagian peran antara pekerja dan pemilik usaha sebagaimana yang kita 

kenal dalam perekonomian modern, bukan seperti hubungan antara tuan (master) dan budak 

(slave) yang saat itu sangat dominan.  

Dari sekian banyak ide-ide jitu yang dilontarkan Adam Smith dalam buku tersebut yang 

paling mendapat perhatian baik oleh para akademisi maupun para masyarakat luas adalah peran 

pasar yang disebut “invisible hands” dalam mengatur alokasi sumberdaya yang ada di 

masyarakat. Sedangkan entitas usaha sebagai objek kajian akademis lama tidak tersentuh. Baru 

setelah tulisan Ronald H. Coase berjudul “The Nature of the Firm” terbit tahun 1937 para ilmuan 

berpaling mengkaji firma. Karya Coase ini menjadi fondasi “Teori Firma” (theory of the firm)  

dengan membangun teori tentang eksistensi firma, yaitu kenapa firma itu harus ada. Pada saat itu 

sebagai warisan pemikiran Adam Smith, para ekonom percaya bahwa pengalokasian sumberdaya 

yang optimal hanya dapat terjadi melalui mekanisme pasar. Sebagai contoh, bila harga faktor A 

di X lebih tinggi dari di Y, maka A akan pindah dari Y ke X, dan perpindahan akan terus 

berlanjut hingga perbedaan harga mendekati nol. Dalam kenyataan, khususnya dalam organisasi, 

operator mesin pindah dari departemen A ke departemen B tidak terjadi karena mekanisme pasar 

akan tetapi karena diperintahkan untuk pindah. Terhadap kenyataan ini, para ekonom saat itu 

memperlakukan organisasi sebagai gumpalan pengecualian dalam lautan mekanisme pasar, 

bahkan ada yang menganggap bahwa organisasi adalah salah satu faktor produksi. Menurut 

Coase, firma eksis juga karena alasan biaya, yaitu sepanjang  biaya mengorganisasikan faktor-

faktor dalam sistem produksi lebih kecil dibandingkan dengan biaya transaksi untuk pertukaran 

faktor-faktor tersebut (exchange). Karena biaya mengorganisasikan faktor produksi meningkat 

sejalan dengan meningkatnya ukuran organisasi, maka perusahaan tidak mungkin ekspansi 

hingga mencapai ukuran yang tak terbatas (unlimited size).   Artinya eksistensi firma dan pasar 

adalah setara, dua-duanya harus ada. Sejak saat itu, landasan teoritis terhadap dua tonggak 

perekonomian yaitu pasar dan firma berkembang dengan pesat.  

Alchian dan Demsetz dalam Production, Information Costs, and Economic Organization 

(1972) mengkaji pekerjaan mana yang kerjasama antar faktor dilakukan dalam firma dan mana 

yang dilakukan antar firma (melalui pasar). Pemilik faktor input yang terlibat dalam kegiatan 

produksi mengharapkan imbalan yang besarnya berkorelasi dekat dengan nilai input yang 

diberika, sehingga bila imbalannya bersifat acak maka insentif bagi pemilik faktor menjadi nol. 

Oleh karena itu persoalan utama dalam kegiatan ekonomi adalah pengukuran besarnya input dan 

besarnya imbalan. Persoalan ini dapat dengan baik diselesaikan melalui mekanisme pasar, 

namun tidak untuk  semua kegiatan ekonomi. Contohnya, dua orang bekerjasama mengangkat 

peti ke atas sebuah truk. Dalam kasus ini, produktivitas marjinal masing-masing orang tidak 
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dapat diukur sehingga produktivitas marjinal kedua orang secara bersama dalam tim tidak dapat 

dinyatakan sebagai jumlah dari masing-masing individu. Alhian dan Demsetz menyebutkan 

bahwa tim kerja memiliki karateristik: (1) menggunakan berbagai macam sumberdaya, (2) 

produk bukan penjumlahan dari masing-masing individu, dan (3) tidak semua sumberdaya yang 

digunakan dimiliki oleh satu orang. Menurut mereka, kerjasama pemilik faktor dalam tim kerja 

hanya dapat dilakukan dalam organisasi. Pengukuran baik input maupun imbalan tidak dapat 

dilakukan untuk masing-masing individu. Agar input dan imbalan berkorelasi dengan baik, yang 

dilakukan adalah memantau perilaku masing-masing individu.  

Setelah landasan teori tentang eksistensi firma terbangu, salah satu perkembangan 

lanjutannya adalah entitas pemilik dan pengelola firma. Pada tahun 1976, Michael Jensen dan 

William Meckling menerbitkan karya ilmiah yang membahas perilaku manejer, biaya agen, dan 

struktur kepemilikan. Perilaku manajer diurai menurut berapa persen kepemilkinannya dalam 

usaha yang dikelolanya, mulai dari sebagai pemilik 100 persen usaha (owner-manager), ke 

pemilik sebagian dimana sebagian lagi dimiliki pihak lain di luar perusahaan, ke manajer yang 

sama sekali tidak memiliki saham perusahaan. Dengan menggunakan teori prinsipal dan agen 

(Principle Agent Theory) mereka mengajukan bentuk struktur kepemilikan usaha yang 

memberikan Pareto optimal. Bila Jensen dan Meckling tidak secara tegas menyebutkannya, 

Eugene Fama dalam karya ilmiahnya yang terbit tahun 1980 mengatakan pemisahan antara 

pemilik saham dengan control adalah bentuk organisasi ekonomi yang paling efisien. Fama 

mengatakan bahwa ada dua fungsi dalam usaha yaitu manajemen dan penanggungan risiko 

(management and risk bearing) yang harus diperlakukan sebagai dua faktor yang terpisah. Teori 

pemisahan antara owner dan control sudah terbangun, namun atribut masing-masing dari kedua 

pihak ini belum terumuskan secara tajam. Baru pada tahun 1983, dalam karya bersama Eugene 

Fama dengan Michael Jensen menyebutkan bahwa pemilik bertindak sebagai penanggung risiko 

dan manajemen sebagai pelaksana fungsi pengambilan keputusan.  

Bagian pertama dari literatur tentang teori firma memberikan landasan teroritas terhadap 

keberadaan firma dalam sistem perekonomian. Bila sebelumnya firma dianggap sebagai 

pelengkap atau bahkan pengecualian terhadap pasar, maka teori ini menunjukkan bahwa firma 

dan pasar setara, keduanya harus ada. Di samping alasan biaya sebagaimana dikemukakan 

Coase, firma itu eksis karena kerjasama pemilik faktor dalam tim kerja hanya dapat terjadi di 

dalam organisasi. Pada perkembangan berikutnya, para akademisi memngkaji elemen utama dari 

firma itu, dengan kesimpulan dua entitas utama yaitu pemilik dan pengelola (owner and control).  

Bagian berikut ini akan menguraikan lebih khusus masing-masing entitas ini. 

 

PEMILIK USAHA 

Teori firma yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jajaran pertama SDM industri 

adalah pemilik usaha yang bertindak sebagai penanggung risiko. Pemilik disebut sebagai 

penerima sisa hasil usaha (residual claimants) karena yang diterima pemilik adalah sisa dari 

penerimaan hasil penjualan setelah dikurangi pembayaran terhadap manajemen, pemilik faktor 

(buruh, bahan baku, bahan penolong, dll.), bunga bank, sewa, dan lain-lain pengeluaran sesuai 

dengan kontrak-kontrak yang ada. Penerimaan itu sendiri tidak pasti, sehingga sisa hasil usaha 

tersebut bersifat probabilistik, yang artinya bisa untung bisa juga rugi ataupun impas. Risiko 

inilah yang diatnggung pemilik usaha.  
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Jajaran pertama dari SDM industri adalah pemilik usaha  yang menurut 
literatur berperan sebagai penanggung risiko. 

 

Seseorang yang menyisihkan penghasilannya bertahun-tahun dan menggunakan hasil 

tabungannya ini untuk memulai usaha dengan membeli franchise Alvamart misalnya, jelas 

menanggung risiko. Pengusaha yang demikian memiliki peran penting dalam pembangunan 

ekonomi. Namun masih ada peran yang lebih strategis, yaitu entrepreneur. Berbeda dengan 

sekedar mereplikasi jenis usaha/produk yang sudah ada dan sudah dikenal masyarakat, 

entrepreneur memulai usahanya dengan menemukan produk yang belum ada sebelumnya atau 

menemukan jenis bisnis yang baru. Entrepreneur menanggung risiko jauh lebih besar.  

Menurut ekonom Perancis tahun 1800-an bernama J.B. Say, entrepreneur mengangkat 

produktifitas sumberdaya ekonomi, lihat Drucker (1985). Jadi tidak hanya rela menanggung 

risiko, entrepreneur juga menemukan cara bagaimana meningkatkan produktivitas sumberdaya 

yang digunakannya. Joseph Schumpeter (1942) dalam Capitalism, Socialism, and Democracy, 

mengatakan bahwa dalam perekonomian modern entrepreneur merupakan penggerak 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang. Entrepeneur 

melahirkan perusahaan baru dan/atau produk baru, sehingga di samping membantu proses 

ekspansi perekonomina, entrepreneur juga membaharuinya (renewal). Entrepreneur menjadi 

penggerak utama lahirnya industri baru, lahirnya bisnis baru, dan bahkan masyarakat baru. 

Schumpeter selanjutnya melontarkan kosakata baru yaitu kreativitas merusak (creative 

destruction) untuk kreatifitas yang menghasilkan inovasi produk baru menggantikan produk 

yang ada. Peter Drucker (1985) mengamati Jepang yang menurut kriteria Schumpeter bukanlah 

masyarakat yang inovatif paling tidak hingga tahun 1980-an namun berhasil memajukan 

perekonomiannya. Jalur yang ditempuh Jepang adalah meniru produk-produk yang dibuat negara 

Barat. Hasil pengamatan ini, Drucker mengajukan jenis kreativitas yang baru, yaitu creative 

immitation. 

Entrepreneur memiliki sifat kombinasi antara inovatif dan rela menanggung risiko. Sifat 

inovatif entrepreneur menciptakan kesempatan baru dalam bentuk produk baru sedangkan 

sifatnya menantang risiko menjadi daya pendorong mewujudkan produk baru tersebut untuk siap 

dikonsumsi masyarakat banyak. Sebagai contoh, yakin akan masa depan komputer ada pada 

perangkat lunak membuat Bill Gates keluar dari Harvard untuk menekuni usaha barunya 

memproduksi perangkat lunak komputer (Philip M. Rosenzweig, 1991). Hal yang sama 

mendorong Seymour Cray keluar dari Control Data Corportaion untuk memulai usaha 

memproduksi superkomputer temuannya (Francis J. Aguilar dan Caroline Brainard, 1984). 

Thomas Alva Edison yang dianggap sebagai “innovation leader” keluar dari perusahaan pabrik 

lampu gas untuk memulai usaha membuat lampu listrik hasil temuannya sendiri, lihat Vladimir 

Haensel (1995) dan John Gilman (1995). Bagi Edison, kedua sifat ini juga yang menjatuhkannya, 

karena dia yakin bahwa teknologi pemurnian baja yang dia kembangkan dapat unggul di pasar, 

padahal pasar belum mampu menerimanya,  lihat Michael Peterson (1991). 

 

Entrepreneur sebagai penggerak perekonomian modern, disamping rela 
menanggung risiko juga menemukan produk dan atau jenis usaha baru. 
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Menyadari pembangunan entrepreneur sangat penting, Joseph Stiglitz pada saat menjadi 

Chief Economist Bank Dunia menuliskan kertas kerja yang isinya resep bagi negara-negara yang 

melakukan transisi perekonomian dari sistem komunis ke ekonomi pasar. Nasehat yang 

diberikan dikelompokkan ke dalam 6 (enam) topik, yaitu: (1) mendorong kerjasama pemerintah 

dan swasta (public private partnerships); (2) merestrukturisasi perusahaan besar dengan slogan 

”from bigger is better to small is beautiful”; (3) mengembangkan perangkat restrukturisasi bisnis 

dan pemailitannya; (4) pembiayaan bagi entrepreneur dan usaha kecil; (5) promosi dan 

pendidikan kewirauasahaan (entrepreneurships); dan (6) pemberian dukuangan bagi 

entrepreneur dan usaha kecil. Bila disimak, dari ke-enam topik tersebut, 3 (tiga) diantaranya 

berkaitan dengan pembangunan kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya 

pembangunan entrepreneurships bagi pembangunan ekonomi.  

Pada pertengahan tahun 1960-an seorang philantropis bernama Ewing Marion Kauffman 

mendirikan yayasan dengan namanya sendiri The Ewing Marion Kauffman Foundation untuk 

mendorong tumbuhnya entrepreneuships di kalangan mahasiswa di AS. Yayasan ini 

berkedudukan di Kansas City Missouri AS dan merupakan yayasan pertama di dunia yang 

bergerak di bidang entrepreneuship  (Schramm, 2009). Yayasan ini mensponsori berbagai 

kegiatan pendidikan, penelitian, pertemuan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengertian masayarakat akan pentingnya entrepreneurships, menelorkan tokoh-tokoh 

entrepreneur masa depan, mengembangkan dan menyebarkan program-program yang sudah 

teruji bagi peningkatan ketrampilan entrepreneur, serta membantu merancang kebijakan publik 

guna menciptakan iklim yang kondusif bagi entrepreneurships.  

Pada tahun 1999 London Business School – Inggris dan Babson College – AS 

bekerjasama mendirikan the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) untuk memantau dan 

mengkaji kegiatan entrepreneuships di tingkat nasional yang pada awalnya hanya mencakup 10 

negara dan kemudian berkembang menjadi 59 negara pada tahun 2009. Indonesia belum masuk 

dalam radar pengamatan organisasi ini, sedangkan khusus di AS dilakukan oleh Kuafman 

Foundation. 

Pada saat yang hampir bersamaan  yaitu di era tahun 1970-an berkembang inkubator 

bisnis sebagai ajang entrepreneur pemula membuka usahanya. Perkembangan inkubator 

sebenarnya dimulai tahun 1959 di Batavia – New York AS oleh Joe Mancusso. Joe membeli 

bangunan pabrik yang bangkrut bernama Massey Ferguson seluas 850 ribu kaki persegi dan 

memolesnya sedemikian sehingga layak untuk dihuni kembali oleh pebisnis pemula, lihat Joel 

Wiggins dan David V. Gibson (2003). Ada tiga pendorong utama lahirnya inkubator bisnis di 

AS. Pertama adalah memanfaatkan kembali gedung-gedung pabrik yang bangkrut. Kedua adalah 

program pemerintah AS melalui NSF yang membiayai berbagai program universitas dalam 

bidangn inovasi dan entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah prakarsa perorang yang berhasil 

secara bisnis dan berkeinginan orang lain dapat meniru langkah keberhasilannya. Sejak saat itu, 

inkubator berkembang pesat termasuk di lembaga perguruan tinggi.  

Bapak teknopreneur Indonesia, Iskandar Alisyahbana (1991) menuturkan bahwa pada 

tahun 1972, telah dipelopori upaya untuk menggalakkan entrepreneurships di kampus ITB 

melalui berbagai pelatihan entrepreneurship bagi mahasiswa ITB. Pelatihan itu terselenggara atas 

bantuan biaya dari Bank Dagang Negara dengan menggunakan ”Need of Achievent” dari 

McClelland sebagai kerangka dasarnya dan diselenggarakan oleh perusahaan McBeer and 

Company dari Boston – AS. Peserta pelatihan diharuskan membuat rencana suatu usaha kecil-
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kecilan dalam bidang pertanian, peternakan, atau industri. Materi pelatihan ”Achievement 

Motivation Training” tersebut  diarahkan untuk  membentuk mahasiswa entrepreneur yang: 

- Pikirannya penuh dengan persoalan bagaimana mempertinggi prestasinya, melebihi standar 

ekselensi yang ia tentukan semula atau melebihi standar yang ia telah capai dalam waktu 

yang lalu; 

- Ingin menang dalam kompetisi. Mereka ingin berhasil dalam usaha-usahanya. Karena 

berhasil menundukkan tantangan dan kesulitan memberikan kepuasan utama dalam dirinya 

bukan keuntungan uang. 

Di samping itu, ITB juga pernah mengusulkan pembangunan ”industrial park” atau 

”science park” di dekat kampus, namun belum terlaksana semuanya. Industrial park 

dimaksudkan sebagai wadah bagi industri pioner memperoleh kemudahan sehingga dapat 

tumbuh menjadi perusahaan yang mandiri dan berkeunggulan. 

 

PENGELOLA  USAHA 

Buku The Principle of Scientific Management karya Frederick W. Taylor (1911) 

menumbuhkan keyakinan bahwa pekerjaan mengelola usaha dilandasi oleh prinsip-prinsip 

keilmuan yang berlaku universal. Sejak itu, kajian akademik terhadap manajemen berkembang 

pesat. Organisasi sebagai salah satu elemen dari manajemen turut berkembang pesat terutama 

sejak Ronald Coase mengemukakan teori firma. Jadi, dibandingkan dengan pasar, organisasi 

terlambat mendapat perhatian dari para ilmuwan ekonomi. Menanggapi kenyataan ini, Herbert 

A. Simon (1991) menyerukan bahwa ungkapan ekonomi pasar terlalu berlebihan, karena walau 

dalam pasar sempurna, pasar bukanlah satu-satunya pengalokasi sumberdaya yang efisien. 

Organisasi juga memiliki peran yang setara. Menugaskan seseorang yang tepat melaksanakan 

tugas tertentu tidak perlu melalui proses transaksi seperti di pasar, akan tetapi cukup dengan 

perintah. Sehingga sangat efisien dan efektif.  

Pada tahun 1936, Prof. Charles L. Jamison dari Universitas Michigan dan Prof. William 

N. Mitchell dari Universitas Chicago memprakarsai pertemuan dosen-dosen se AS yang 

mengajar di bidang manajemen guna membentuk organisasi sebagai wadah untuk memajukan 

filosofi dan ilmu manajemen yang disepakati dengan nama “the Academy of Management”. 

Inilah organisasi akademisi manajemen yang pertama di dunia. Pada tahun 1958 organisasi ini 

meluncurkan jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil riset dan pemikiran ilmiah tentang 

manajemen. Pada jurnal ini, Ralph C. Davis (1958) menuliskan paper yang memuat 10 butir 

folosofi manajemen, yaitu: 

1. Berlandaskan pada pengakuan hak atas kepemilikan pribadi (private property) dan konsep 

ekonomi pasar bebas. 

2. Menekankan kewajiban usaha swasta beserta pemilik dan karyawannya untuk mengambil 

bagian dalam meningkatkan taraf hidup. Filosofi ini merupakan landasan bagi usaha swasta 

menunaikan tugasnya melayani kepentingan ekonomi masyarakat umum. 

3. Kewajiban pemilik dan manajer melayani kepentingan ekonomi masyarakat umum di atas 

perlu dilaksanakan sejalan dengan konsep kepemilikan dan keuntungan privat. Filosofi ini 

yang menjadi ukuran “intelligent selfishness”. 
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4. Pemilik dan manajer memiliki komitmen yang tinggi mengambil peran aktif mempromosikan 

kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Folosofi ini dinamakan konservatisme progressif. 

5. Mengakui pentingnya memberikan imbalan yang besar bagi hasil yang besar. Inilah filosofi 

motivasi positif.  

6. Tidak ada organisasi dapat lebih baik tanpa kepemimpinan yang baik. Pekerjaan manajemen 

adalah pekerjaan pimpinan eksekutif (the work of management is the work of executive 

leaderships). Perkerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan mental dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, dan mengendalaikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan umum. 

Hanya saja, menggunakan kewenangan secara tidak terbatas bukan saja bertentangan dengan 

kepentingan umum tetapi juga kepentingan usaha swasta itu sendiri. Inilah yang dinamakan 

dengan folosofi kepempinan. 

7. Menekankan pentingnya rasa percaya diri dalam kepemimpinan eksekutif sebagai faktor 

utama membangun moral organisasi yang baik dan menjaga segala relasi sesuai dengan 

kaidah bisnis (sound business relation). Inilah yang dinamakan folosifi moral manajemen. 

8. Pemilik dan manajer mengakui hak-hak buruh membentuk posisi tawar kolektif. Inilah yang 

dinamakan folosofi hubungan manajemen-buruh. 

9. Menekankan penerapan konsep pendelegasian, desentralisasi, prakarsa individu, dan 

akuntabilitas individu dalam organisasi. Inilah yang dinamakan dengan filosofi 

individualisme dalam manajemen. 

10. Memecah permasalahan manajemen ke elemen-elemen dasarnya guna menganalisa faktor 

dan pendorong utama dalam proses manajemen dan membangun logika berpikir yang efektif 

untuk menemukan solusinya. Inilah folosofi ilmiah dalam manajemen. 

Selanjutnya Michael H. Mescon (1959) mengelaborasi lebih jauh filosofi kepemimpinan 

dalam manajemen dengan mengajukan sosiodrama dan sosiometri sebagai alat membangun 

kepemimpinan dalam manajemen modern. Sosiodrama adalah tindakan yang mengatasnamakan 

orang lain (action on behalf of the other fellow). Untuk membangun kemampuan ini dalam 

pelatihan digunakan teknik “role playing” dalam kelompok yang ditugasi menganalisa dan 

memecahkan masalah. Selama Perang Dunia kedua, di AS teknik ini berhasil digunakan melatih 

calon pemimpin militer dengan mensimulasikan berbagai kondisi perang yang mungkin 

dihadapi. Sementara itu, sosiometri adalah alat untuk mengukur ikatan (cohesiveness) dalam 

organisasi dalam arti preferensi pekerja antara satu dengan yang lainnya. Dari karya Michael H. 

Mescon ini dapat disimpulkan bahwa kepeimipinan dalam manajemen ditentukan oleh dua hal 

utama yaitu kemampuan memainkan perannya dalam kelompok saat menganalisa dan 

memecahkan masalah serta kemampuan membangun tim kerja dengan ikatan yang tinggi 

(cohesiveness). 

Menjelang abad ke-21, pemikiran tentang firma juga lebih maju, yaitu bukan hanya 

sekedar mengalokasikan sumberdaya, firma mencipta nilai, dan melalui pertumbuhannya dan 

terutama melalui inovasi yang dilakukannya firma menumbuhkan dan mengembangkan 

perekonomian. Firma tidak hanya sekedar pemilik nilai tetapi penciptanya. Atas dasar pemikiran 

ini, Sumantra Goshal (1999) mendeklarasikan manifesto baru untuk manajemen dengan alasan: 

► Masyarakat modern bukanlah ekonomi pasar, akan tetapi ekonomi organisasi dimana 

perusahaan adalah aktor utama dalam mencipta nilai dan memajukan perekonomian; 
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► Pertumbuhan firma, dan tentu perekonomian, utamanya tergantung pada kualitas 

manajemennya; 

► Fundasi kegiatan firma dalam manifesto baru ini adalah kontrak moral dengan karyawannya 

dan masyarakat luas dengan mengganti peran firma sebagai pemilik dan pengeksploitasi nilai 

(exploitation and value appropriation) dengan peran firma sebagai mengkaryakan dan 

mencipta (employability and value creation) dalam satu hubungan dignity bersama. 

Modal sosial sudah mulai diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan 

menurut Sumantra Goshal yang mentransformasikannya kedalam besaran ekonomi adalah 

manajer melalui organisasi. Untuk itu, fokus perhatian manajer perlu berubah dari hanya sekedar 

penguasaan nilai (value appropriation) ke penciptaan nilai (value creation) dengan cara merubah 

pandangan bahwa memfasilitasi kerjasama dalam organisasi lebih penting dari pada menegakkan 

aturan dan prakarsa lebih dihargai dari pada kepatuhan pada rencana. Tugas manajer berubah 

dari sekedar melembagakan fungsi kontrol ke membangun rasa saling percaya (trust), dari 

menjaga kelestarian organisasi (status quo) ke memelopori perubahan, dari perancang strategi ke 

pendorong terbangunnya rasa dihargai (sense of purpose), dari sekedar memainkan kotak-kotak 

struktur organisasi formal ke membangun proses dalam organisasi yang mampu mengalirkan 

ide-ide entrepeneur menjadi kenyataan, dari membangun sistem di organisasi menjadi 

membangun masing-masing individu dalam organisasi menjadi yang terbaik dari dirinya. Inilah 

manifesto baru manajemen. 

 

 

3.  PENGWUJUDAN PRODUK 
 

Benda-benda di sekitar kita terdiri dari benda-benda alam (nature) dan benda-benda 

buatan manusia (artefact). Artefak ada yang abstrak dan ada nyata. Sejak jaman primitif 

keduanya hadir. Artefak nyata dari zaman prasejarah biasanya ditemukan dalam bentuk senjata, 

alat masak,  pakaian (artefak) bersama fosil manusia (benda alam) sedangkan artefak abstrak 

dalam bentuk lukisan di gua-gua. Artefak menjadi ada dari tiada adalah hasil upaya yang 

dilakukan manusia dengan sadar dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

hasratnya. Dalam perkembangan peradaban manusia, ada artefak yang hanya dibuat tunggal 

dengan satu komponen dan ada artefak yang terdiri dari komponen-komponen dan / atau dibuat 

dalam jumlah yang banyak. Artefak jenis pertama biasanya dibuat bukan untuk menjalankan 

fungsi tertentu sehingga pada umumnya dalam bentuk karya seni (patung) dan kerajinan (craft). 

Sedangkan artefak jenis kedua dinamakan barang-barang teknologi (Subrata Dasgupta, 1996).  

Bila natural science menjelaskan fenomena-fenomena alam, maka Herbert Simon dalam 

bukunya “The Science of Artificial” menunjukkan bahwa fenomen-fenomena dalam artefak 

membutuhkan pemikiran intelektual yang setara dengan ilmu-ilmu alam (science). Ilmu yang 

menjelaskan fenomena pada penciptaan artefak yang fungsional dinamakan ilmu perekayasaan 

dan atau teknologi (engineering, technology). Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan 

diuraikan garis besar tentang pengertian dasar ilmu teknologi, epistemologinya, hubungan antara 

teknologi dan perekayasaaan, pendidikan bagi insinyiur. Dan pada bagian akhir pembahasan 

difokuskan pada alam pikir insinyiur di industri untuk memperoleh informasi tentang karakter 

insinyur yang dibuthkan dalam membangun industri yang kuat. Muara dari diskusi ini adalah 

pendidikan tinggi teknik di Indonesia. 
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ILMU TEKNOLOGI / PEREKAYASAAN  

Pengertian Dasar 

Walter G. Vincenti (1990) seorang sarjana teknik penerbangan melakukan penelitian 

yang mendalam terhadap perkembangan teknologi di perusahaan industri pesawat terbang. Hasil 

penelitiannya ini dituangkan dalam buku yang menjelaskan ilmu apa yang dimiliki seorang 

insinyur dan bagaimana ia memperolehnya. Ia memulai uraiannya dengan menyatakan bahwa 

teknologi bukanlah sains terapan (applied science). Memang bagi kelompok reduksionis, begitu 

Vincenti menamakannya, teknik elektro adalah penerapan fisika-elektro dalam merancang dan 

membangun rangkaian listrik; teknik mesin adalah penerapan ilmu mekanika dan termodinamika 

dalam merancang mesin-mesin. Jadi teknolog hanya sekedar menerapkan apa yang 

dikembangkan saintis. Padahal antara hasil penelitian saintis dengan produk yang dihasilkan 

insinyur berbeda jauh yang harus dijembatani oleh sutu displin berpikir khas yang sering disebut 

“seninya perekayasa” (the art of engineer). Keduanya memang memiliki ciri yang sama yaitu 

kreatif dan konstruktif. Insinyur menggunakan pengetahuan kreatif dan konstruktif pada saat 

merekayasa artifak.  

Subrata Dasgupta (1996) seorang sarjana komputer turut menambah pengetahuan kita 

tentang perbedaan antara sains terapan dan teknologi. Untuk itu, Dasgupta membuat daftar 

pengetahuan yang terlibat dalam penemuan paduan (alloy) “nikel-krom”, semuanya ada 24 

elemen pengetahuan yang selanjutnya disebut sebagai “token”. Dari ke-24 token ini memang ada 

yang secara langsung berada di bawah naungan sains. Contohnya adalah pengetahuan yang 

menerangkan bahwa difraksi sinar-X menunjukkan fasa tertentu yang ada dalam benda padat; 

logam dan paduan memiliki struktur kristal yang berbeda; dan paduan adalah larutan dalam 

keadaan padat. Token-token ini adalah minat penelitian para fisikawan dan kimiawan yang boleh 

jadi tidak mengetahui relefansinya dengan perancangan dan pembuatan paduan logam.  

Akan tetapi, token lain sangat dekat kaitannya dengan penemuan, perancangan, dan 

pembuatan paduan tersebut. Token-token ini antara lain adalah pengetahuan yang menerangkan 

bahwa umur-pengerasasn (age-hardening) paduan nikel-tembaga menyebabkan “creep strength”; 

paduan 80/20 nikel-krom kebal korosi; fase Ni3Ti dan NiAl mempenngaruhi umur pengerasan. 

Memang pengetahuan metalurgi ini masih dalam domain sains, namun cakupan penerapannya 

terbatas pada pembuatan paduan. Dasgupta menyebutkan pengetahuan ini sebagai “teori 

teknologi”.  

Elemen lain yang membuat teknologi berbeda dari sains terapan adalah komponen 

pengetahuan teknologi tentang prinsip-prinsip operasi (operational principles). Untuk 

menjelaskan komponen pengetahuan ini, Dasgupta mengambil contoh pembangunan “Britannia 

Bridge” pada tahun 1844. Sebelum perancangan, telah tersedia pengetahaun teori teknologi 

tentang bentangan logam. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana bentangan menahan beban 

vertikal sehingga tidak melengkung. Teori ini juga memungkinkan perhitungan tegangan dalam 

(internal stress) pada bentangan tersebut untuk setiap penampangnya. Namun pada saat itu, untuk 

jenis-jenis logam tertentu belum tersedia pengetahuan menghitung kekuatan maksimumnya 

(ultimate strength) atau beban maksimum yang bisa ditahan bentangan terserbut, termasuk besi 

profil (wrought iron) yang digunakan dalam proyek ini. Para insinyurnya menguji keberfungsian, 

perilaku, dan kinerja berbagai bentuk struktur dan material untuk setiap keadaan yang 

diperkirakan. Pengetahuan yang terlibat dalam kegiatan ini sama sekali tidak berhubungan baik 

dengan pengetahuan sains dasar maupun teori teknologi yang disebutkan di atas. Inilah yang 
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dinamakan dengan prinsip-prinsip operasi. Pengetahuan ini diformalkan dalam bentuk proposisi, 

rumus-rumus, prosedur, kerangka acuan yang memfasilitasi penciptaan, manipulasi, dan 

modifikasi bentuk-bentuk pemakaian artifak. 

Sehingga Subrata dasgupta menyimpulkan bahwa: 

“teknologi = pengetahuan sains + teori teknologi + prinsip-prinsip operasi” 

 

Epistemologi Ilmu Teknologi 

Untuk dapat mengelompokkan lebih jauh pengetahuan teknologi, Vincenti (1990) 

mengajukan dua sudut pandang. Pertama, apakah pengetahuan teknologi tersebut dapat 

dikodifikasi atau tidak. Pengetahuan yang dapat dikodifikasi dinamakan pengetahuan yang 

eksplisit, sedangkan yang tidak dapat dikodifikasi adalah pengetahuan tacit. Pengetahuan 

eksplisit ini dapat hanya sekedar mendeskripsikan sesuatu (descriptive knowledge) seperti yang 

tercantum dalam tabel koefisien resistansi, grafik siklus Carnot, dan diagram fase bahan-bahan 

logam,  dan dapat berupa penjelasan bagaimana membuat atau menjalankan suatu artifak dalam 

bentuk manual manual ataupun resep-resep (prescriptive knowledge). Selengkapnya lihat 

Gambar 2.  

Pengetahuan tacit tidak dapat diuraikan dalam bahasa baik verbal maupun tulisan. 

Pengetahuan ini melekat pada diri orang yang memilikinya. Oleh karena itu, memindahkan ilmu 

ini dari satu tempat ke tempat lain tidak dapat dilakukan denngan hanya sekedar memindahkan 

buku, manual, dan dokumen tertulis lainnya. Hal ini dibuktikan oleh penlitian Collins tentang 

penyebaran teknologi laser yang dipublikasikan pada tahun 1974. Pada akhir dekade 1960-an, 

laboratorium-laboratorium bergengsi dunia sedang berlomba membuat teknologi laser yang 

layak untuk dikomersilkan. Di awal tahun 1970-an sebuah laboratorium milik departemen 

pertahanan Kanada mengumumkan bahwa mereka berhasil mengembangkan teknologi laser 

“Transversely Exited Atmospheric Pressure CO2” (TEA Laser). Pada saat yang sama, tujuh 

laboratorium di Inggris juga terlibat dalam perlombaan ini. Sejak publikasi penemuan ini, 

laboratorium lain mencoba mereplikasi apa yang tertulis dalam jurnal tersebut. Namun semuanya 

gagal. Keberhasilan laboratorium lain diawali dengan pindahnya seorang peneliti yang terlibat 

pengembangannya di laboratorium asalynya. Demikian selanjutnya, penyebaran teknologi ini 

melekat dengan penyebaran para teknisi yang terlibat dari satu laboratorium ke laboratorium 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Epistemologi Pengetahuan Teknologi  
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Teknologi dan Perekayasaan  

Kalau teknologi dikaitkan dengan bangun pengetahuan, maka perekayasaan 

(engineering) lebih dekat ke aspek pelaksanaannya. Ferguson (1992) mengutip dokumen 

anggaran dasar persatuan insinyur sipil Inggris yang ditetapkan pada tahun 1828 mengatakan 

bahwa perekayasaan adalah  

“the art of directing the great sources of power in nature for the use and 

convenience of man”.  

Defenisi ini masih tetap tepat hingga saat ini.  Vincenti mengutip pendapat G.F.C. Rogers, 

seorang insinyur kenamaan Inggris yang mengatakan bahwa perekayasaan berhubungan dengan 

pengorganisasian kegiatan merancang, membangun, dan mengoperasikan setiap artifak guna 

mentransformasikan benda-benda disekitar kita untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dikenal / 

dirasakan. Disain adalah rencana untuk membuat suatu artifak. Konstruksi adalah proses yang 

merealisasikan rencana menjadi artifak. Sedangkan pengoperasian (operation) adalah 

penggunaan artifak dalam memenuhi kebutuhan tadi. Dari ketiga bidang perekayasaan ini, pada 

umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah perancangan (design). Padahal seharusnya 

memberikan perhatian yang seimbang. 

Hanya saja, masyarakat perekayasaan sepakat bahwa disain adalah inti dari profesi ke-

insinyuran. Untuk itu, Ferguson menguraikan lebih lanjut untuk membedakan antara seorang 

insinyur dengan seniman (pemahat, artisan). Kedua-duanya memiliki ciri pekerjaan 

“merancang” yang bertumpu pada proses kreatif. Kalau artisan merancang tanpa gambar, maka 

insinyur harus dengan gambar. Kalaupun menggunakan gambar, seorang artisan lebih 

memanfaatkannya untuk memvisualisalisasikan idenya sendiri dengan format yang longgar. 

Sedangkan insinyur menggunakannya untuk berkomunikasi baik ke koleganya maupun ke pihak 

yang akan mengerjakannya. Sehingga gambar teknik berfungsi ganda yaitu untuk 

memvisualisasikan artefak yang dirancang serta menunjukkan cara untuk membuatnya. Gambar 

motor bakar misalnya terdiri dari ratusan gambar teknik, karena rancangan suatu artifak harus 

dipecah sampai pada individu komponen yang mampu dikerjakan (workable). Berbeda dengan 

gambar yang dibuat oleh seorang pemahat. Itu sebabnya Ferguson menyebut gambar teknik 

(engineering drawing) sebagai “lingua franca” bagi masyarakat perekayasa.  

 

Pendidikan Tinggi Teknik 

Pendidikan teknik adalah lembaga yang berada di garda depan dalam penguasaan 

teknologi / perekayasaaan di suatu negara. Ada masanya persepsi masyarakat terhadap 

pendidikan teknik lebih bergengsi dibandingkan dengan pendidikan non teknik seperti 

kedokteran, hukum, moneter / keuangan, sains, sosial, dan lain-lain. Persepsi yang demikian 

sebenarnya sepadan dengan perannya sebagai cabang ilmu yang dengan nyata-nyata ditujukan 

untuk mencipta nilai tambah melalui barang dan jasa yang dihasilkannya. Sehingga seyogyanya 

pendidikan tinggi teknik dapat merekrut calon mahasiswa yang bertalenta-tinggi. Hanya saja, 

dalam perjalanan waktu persepsi ini dapat berubah.  

Christopher Lewinton (1992) gerah melihat kenyataan bahwa industri Inggris kalah jauh 

dengan saingannya dari negara lain. Menurutnya, hal itu disebabkan rendahnya produktifitas 

inovasi di industri yang akar masalahnya adalah rendahnya kualifikasi insinyiur yang bekerja di 

sektor industri bila dibandingkan dengan mereka di profesi non-teknik khususnya 
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moneter/keuangan, hukum, dan kedokteran. Dia menyebutkan bahwa SDM terbaik di negara itu 

telah teralokasi ke tempat yang salah. Kesalahan alokasi ini terjadi pada dua tingkatan. Tingkat 

pertama yaitu saat lulusan pergruan tinggi memilih pekerjaan yang akan digelutinya. Mayoritas 

tergerak merebut posisi-posisi di sektor keuangan termasuk lulusan perguruan tinggi teknik. 

Karena sangat kompetitif maka calon-calon terbaik terekrut di sektor ini. Tingkat kedua yang 

menurutnya merupakan hal lebih mendasar yaitu saat lulusan sekolah lanjutan atas memilih 

jurusan di perguruan tinggi, yang sama dengan fenomena sarjana memilih pekerjaan, mayoritas 

berlomba masuk kejurusan non-teknik favorit tadi. Inilah yang dia sebut fenomena “the secret 

brain drain” karena kejadiannya sangat lambat dan tidak teramati dalam selang waktu yang 

singkat. 

Gejala kesalahan alokasi SDM berkualitas sedang terjadi di India sekarang ini. Gejala ini 

dikemukakan oleh Vikas Bajaj dalam artikelnya di New York Times tanggal 25 Agustus 2010 

yang menyebutnya ”India’s engineering paradox” . Pertumbuhan ekonomi India yang tinggi 

menuntut tersedianya inrastruktur yang maju. Untuk itu Pemerintah India merencanakan 

pembangunan infrastruktur senilai US$500 millyar hingga tahun 2012, dan dua kalinya untuk 

selama 5 tahun berikutnya. Masalahnya adalah ketersediaan insinyiur yang trampil dan kompeten 

menangani proyek ambisius tersebut, khususnya insinyiur sipil. Pada dekade-dekade yang silam, 

profesi insinyiur sipil adalah profesi yang sangat bergengsi. Saat ini sudah berubah. Bagi 

seoroang insinyiur sipil saat ini, menjadi pembuat software komputer untuk perusahaan 

multinasional khususnya Jepang dan AS jauh lebih memberi imbalan dari pada bekerja di 

kontraktor sipil. Hal ini telah berlangsung hampir dua dekade. Hal yang sama juga dialami para 

insiyiur mesin, kimia, dan tenaga listrik. Hampir semua tersedot ke software komputer.  

Fenomena yang sama, juga diamati oleh Profesor Frankel juga dari MIT. Menurutnya, di 

AS tidak hanya jumlah lulusan jurusan teknik tradisional seperti teknik mesin, sipil, elektro, 

kimia, dan penerbangan yang menurun, tetapi juga kurikulum teknik di banyak universitas 

terkonsentrasi pada ilmu-ilmu high-tech yang membutuhkan perangkat analitik yang sangat 

rumit, yang memang didukung ilmu-ilmu sains yang berkembang pesat. Akibatnya, AS 

tertinggal di percaturan global yang ditunjukkan oleh absennya perusahaan AS dalam proyek-

proyek infrastruktur global serta memburuknya kualitas infrastruktur di dalam negeri mereka. 

Lebih jauh professor ini menenggarai bencana Katrina di Lousiana adalah bukti buruknya 

kualitas insinyiur AS. Oleh karena itu, professor ini menyarankan agar jurusan-jurusan teknik 

tradisionil tetap mendapat perhatian prioritas dari semua pemangku kepentingan. 

Professor Nam P. Suh (1990) dari MIT meneropong masalah yang sama, namun dengan 

lensa yang berbeda. Suh menuturkan bahwa keberhasilan Uni Soviet meluncurkan Sputnik tahun 

1960-an membuat para akademisi teknik di AS merasa tertinggal, dan mendorong mereka 

merumuskan kembali kurikulum pendidikan tinggi teknik di negeri itu. Mereka yakin bahwa 

Sputnik adalah ikon ilmu teknik yang rumit dan membutuhkan daya analisis yang sangat dalam 

layaknya ilmu-ilmu sains saat itu. Keyakinan ini mendorong pendidikan tinggi teknik di AS 

menempatkan mata kuliah analitik dengan perangkat analisa matematik yang canggih lebih 

utama dibandingkan dengan mata kuliah yang bersifat sintesa kreatif seperti ilmu-ilmu disain 

teknik, bahkan pada universitas tertentu matakuliah tersebut dihilangkan. Para ahli menyebut 

masa itu era “engineering science”. Memang untuk proyek Sputnik, masalahnya jelas tetapi 

solusi rasional sangat sulit diperoleh. Untuk itu dibutuhkan daya analitik yang sangat kuat. 

Berbeda dengan persoalan teknik dalam merancang produk yang dibutuhkan masyarakat modern 

yang pada umumnya tidak jelas. Terhadap persoalan teknik seperti ini, pendidikan teknik dengan 
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karakter engineering science kurang produktif. Produktivitas paten ditenggarai menurun. 

Menyadari kenyataan ini, Nam P. Suh bersama koleganya dari MIT, mengusulkan perubahan 

kurikulum pendidikan teknik dengan menempatkan mata-mata kuliah disain setara dengan mata 

kuliah analitik. Di samping itu, Professor Suh juga mengembangkan ilmu disain dengan 

kerangka pikir layaknya seperti sains, yaitu dengan mengajukan aksioma, corollary, dan teorema  

yang diberi nama ilmu perancangan aksiomatis (axiomatic design). 

Menghadapi abad ke-21, negara-negara maju senantiasa menyaipkan masyarakatnya 

dengan baik terutama merancang pendidikan teknik yang sesuai dengan kebutuhan abad itu. 

National Academy of Engineering (NAE) – Amerika Serikat pada tahun 2005 membentuk komite 

pendidikan tinggi teknik yang berhasil menerbitkan laporan berjudul: Educating the Engineer of 

2020: Adapting Engineering Education to the New Century. Salah satu topik bahasan dalam 

laporan ini adalah pendefinisian profesi insinyiur menurt level pendidikan yang diperoleh. 

Selama ini diyakini lulusan pendidikan Strata Satu (S-1) Teknik sudah layak memperoleh 

sertifikat profesional, artinya pendidikan profesional insinyiur butuh waktu kira-kira 4 – 4,5 

tahun. Hal yang berbeda dengan bidang professi lain seperti akuntan, pengacara, dan dokter. 

Profesi-profesi ini membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 6 tahun, artinya setelah S-1 untuk 

menjadi profesional di bidang-bidang tersebut masih harus mendapat pendidikan formal lagi. 

Komite ini mengusulkan agar pendidikan master (S-2) ditetapkan sebagai jenjang pendidikan 

profesional bagi insinyur. 

Di samping mempersiapkan pendidikan tinggi teknik, NAE juga membentuk komite 

untuk membangun masyarakat yang melek teknologi dengan memasukkan pendidikan teknologi 

sejak pendidikan usia dini, dan pada tahun 2009 komite ini menerbitkan laporan berjudul: 

Engineering in K-12 Education: Understanding the Status and Improving the Prospects. Kedua 

laporan ini menunjukkan upaya yang dilakukan negara maju mempersipakan masyarakatnya 

menguasai teknologi di abad ke-21 mendatang. Harian New York Times pada tanggal 13 Juni 

2010 memuat laporan Winnie Hu tentang pelaksananaan ujicoba program ini di Coleman 

Elementary School di Glen Rock, New Jersey – USA. Di sekolah ini, semua pelajar mulai dari 

TK hingga SMA mendapat pengenalan ilmu perekayasaan selama 15 jam dalam setahun. 

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif dan pada saat 

yang sama tidak takut menanggung risiko sesuai tuntutan intelektualnya. Paket pelajaran ini 

dibuat di Museum Sains di Boston yang memuat 20 topik dan telah digunakan oleh sekitar 3000 

sekolah di 50 negara bagian. Pemerintahan Obama juga mendukung upaya ini melalui program 

STEM (science, technology, engineering and math) dengan menyediakan dana US$ 4,35 milyar 

dalam bentuk stimulus bagi negara bagian. Program ini didukung oleh lebih dari 100 perusahaan 

besar AS seperti IBM dan Lockheed Martin. Walau diskusi baik yang mendukung ataupun yang 

menentang program ini masih berlanjut, namun prakarsa negara ini mengejar ketertinggalannya 

di bidang pengetahuan perekayasaan perlu disimak dan diambil hikmahnya. 

 

Insinyiur di Industri 

Alam pikir (thought world) insinyiur di industri  dapat dipilah secara garis besar dari daur 

proses pengwujudan produk (product reaalization). Menurut Dixon dan Poli (1995) proses 

pengwujudan produk yang dimaksud mulai dari pemilihan ide produk baru, membangun konsep 

produk, membangun konsep dan spesifikasi teknisnya, merancang arsitektur produk, menghitung 

besaran-besaran teknis produk, kemudian melakukan perancangan rinci (detailed design), 
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merancang perkakas bantu dan rencana produksi, proses produksi, distribusi dan penjualan, dan 

akhirnya pemusnahan atau daur ulang (recycle), lihat gambar di bawah. Proses pengwujudan 

produk tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu: (1) perancangan industri (industrial 

design); (2) perekayasaan (engineering design), dan (3) produksi massal (manufacturing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan dan perekayasaan biasanya berada dalam satu unit organisasi di perusahaan 

manufaktur di bawah komando direktur teknologi (CTO, Chief Technology Officer). Budaya 

kerja di unit organisasi ini sangnat menjunjung tinggi kreativitas. Sedangkan tahapan berikutnya 

yaitu manufakturing berada pada unit organisasi tersendiri, biasanya dengan titel direktur 

produksi di bawah komando (COO, Chief Operation Officers). Pada tahapan ini, hasil kreasi dari 

jajaran disain direplikasi menjadi ribuan bahkan jutaan produk dengan bentuk, kualitas, harga 

yang sama. Itu sebabnya, kerangka pikir yang melandasi manufaktur adalah konsistensi, standar, 

keseragaman yang semuanya dapat dicapai dengan disiplin yang tinggi. 

Eksistensi kedua jajaran insinyiur yang alam pikirnya sangat berbeda (bahkan dalam 

kasus ekstrim bertentangan) terungkap dalam beberapa kajian ilmiah. Salah satu studi kasus yang 

menarik adalah tentang peralihan pekerjaan dari pusat disain perekayasaan (engineering and 

design center, EDC) ke pabrik (factory floor) pada kasus pembuatan cockpit BMW Series-7 yang 

ditulis oleh Gary Pisano dari Harvard University tahun 1992. Dalam studi ini tergambar dengan 

baik suasana kerja di EDC yang sangat fleksibel dan kreatif dari ungkapan insinyiur senior: 

We are trying to create an aesthetically excellent and durable design, one that will still look fresh 
and be sellable in 12 years. It is a creative process and it simply can not be rushed. 

Fleksibilitas kerja di EDC juga tercermin dari kesukaan para insinyiur menggunakan 

peralatan manual dibandingkan pada peralatan otomatis. Bagi mereka peralatan otomatis kurang 

memberikan keleluasaan dalam mewujudkan ide-ide kreatif yang sering muncul sesaat. Inilah 

sumber konflik dengan jajaran manufaktur. Jajaran manufaktur menganggap pihak EDC 

menyulitkan mereka karena dianggap tidak konsisten, disain sering berubah dan kurang disiplin 

terhadap jadwal karena sering mengulur-ulur waktu. Hal ini membuat hubungan kerja antara 

jajaran disain dan jajaran manufaktur tidak harmonis dan sangat formal. Jajaran disain sering 

menyerahkan cetak biru dan prototipnya ke jajaran manufaktur begitu saja, atau dikenal dengan 

ungkapan “tossed over the wall” (Alfred Rosenbalt dan George F. Watson, 1991).  
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JAJARAN PERANCANG  

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa jajaran perancang produk memiliki budaya yang 

menjunjung tinggi kreativitas. Untuk dapat memahami jalannya proses kreasi, maka literatur 

tentang inovasi akan dipaparkan pada bahasan berikut ini. 

Donald Marquis tahun 1969 menerbitkan hasil penelitiannnya tentang anatomi dari 

inovasi-inovasi yang sukses di pasar. Marquis membatasi jenis inovasi yang dipelajarinya adalah 

inovasi yang dia sebut “inovasi mur dan baut, nut and bolt innovation” yaitu inovasi yang 

menghasilkan barang keperluan sehari-hari, bukan inovasi dalam skala Apollo atau Sputnik atau 

inovasi sistem berskala besar. Inovasi adalah hasil pergumulan antara pengetahuan tentang 

teknologi yang tersedia dan pengetahuan tentang kebutuhan pasar. Jadi arus informasi tentang 

kemajuan teknologi baik yang barada di luar organisasi atau teknologi yang dikembangkan 

sendiri menjadi sumber utama merumuskan solusi teknologi bagi pemenuhan kebutuhan pasar. 

Pergumulan antara pengetahuan tentang kebutuhan konsumen dan pengetahuan tentang 

teknologi, bila berlangsung dengan intensitas yang tinggi, secara acak dalam waktu akan 

menemukan solusi teknologi bagi kebutuhan konsumen tersebut dalam bentuk inovasi 

produk/teknologi. Penelitian Marquis menunjukkan bahwa, sekitar 70% produk-produk yang ada 

di pasar adalah hasil inovasi yang mengikuti jalur pemikiran ini. Model proses inovasi yang 

dikembangkan Marquis tersebut menjadi tradisi bagi para peneliti di bidang inovasi, disain 

produk, dan disain perekayasaan (engineering design).   

Inilah jenis kreativitas insinyiur industri yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat modern, yaitu kreativitas yang dilandasi oleh pengetahuan yang setara antara 

pengetahuan tentang kebutuhan konsumen dengan pengetahuan tentang teknologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses pencarian solusi teknologi, para insinyiur memiliki minat yang berbeda. 

Garis besar pembedaan minat insinyiur ini dapat ditelusuri dari literatur yang membahas daur 

hidup teknologi. Michael L. Tushman dan Lori Rosenkopf (dalam Burgelman dkk, 1996) dengan 

merujuk pada model seleksi-variasi dari Campbell, mengajukan model siklus teknologi seperti 

yang ditujukkan dalam gambar di samping. Siklus teknologi dimulai dari tahap variasi, yaitu 

tahap munculnya teknologi baru. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap fermentasi terjadi proses 

pematangan teknologi yang baru lahir tersebut. Pada tahap ini, teknologi mendapat 
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penyempurnaan baik atas dorongon masyarakat ataupun melalui kompetisi-kompetisi disain. 

Pada perkembangan selanjutnya terjadi seleksi dan menghasilkan teknologi yang dominan di 

kemudian hari. Pada tahap akhir yaitu tahap “bertahan”, teknologi dengan disain yang dominan 

mengalami elaborasi penggunaan yang lebih jauh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari siklus teknologi tersebut, kita akan fokus pada tahap awal yaitu tahap kemunculan 

teknologi baru. Munculnya kereta api diesel menggantikan kereta api uap, dihasilkan oleh 

inovasi yang digerakkan oleh “creative destruction” meminjam istilah dari Schumpeter. Hal 

yang sama terjadi pada kelahiran kamera digital menggantikan kamera film, kelahiran sistem 

petikemas menggantikan sistem curah dalam angkutan laut, kelahiran teknologi liquid crystal 

display (LCD) menggatikan cathode ray tube (CRT), dan lain-lain. Kompetensi yang 

berassoisiasi dengan inovasi ini oleh Michael Tushman disebut kompetensi merusak 

(competence destroying).  

Di samping itu ada juga teknologi baru muncul dari hasil pengembangan teknologi yang 

sudah ada, contohnya CT Scanner. Sebelum CT Scanner dikembangkan telah tersedia di 

masyarakat teknologi rontgen, komputer pengolah data, dan tabung monitor (CRT). Penemu CT 

Scan - Hounsfield – menggabungkan ketiganya, yaitu rontgen digunakan untuk memperoleh 

gambar tubuh dalam dua-dimensi yang diambil secara berkala mengitari tubuh hingga satu 

lingkaran penuh (360 derajat). Hasil setiap pengambilan gambar tersebut disimpan dalam 

komputer dan selanjutnya direkonstruksi menjadi gambar tiga dimensi yang ditampilkan dalam 

layar monitor CRT, lihat Christopher Bartlet dalam Burgelman dkk (1996). Teknologi CT Scan 

tidak membunuh rontgen tetapi mengembangkan fungsinya. Oleh Tushman dan Rosenkopf, 

kompetensi yang melandasi inovasi yang menghasilkan CT Scan disebut “competence 

enhancing”.  

Sehingga secara umum, ada jenis kreativitas yang membentuk perilaku insinyur dalam 

mengembangan solusi-solusio teknologi baru, yaitu kreativitas yang didorong oleh keinginan 

mencari pengganti teknologi yang sudah ada (creative destruction) dan yang didorong oleh 

keinginan mengembangkan fungsi teknologi yang sudah ada (creative enhancing). 
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JAJARAN MANUFAKTUR 

Sejak Frederick W. Taylor menerbitkan bukunya yang fenomenal berjudul ”The Priciple 

of Scientific Management” perkembangan ilmu manufaktur sangat pesat. Taylor 

mengembangkan sistem ban berjalan di pabrik mobil Ford yang akhirnya dikenal dengan 

Fordism Factory. Frank dan Lilian Gilbreth yang kita kenal melalui film ”Cheaper by the 

Dozen” memolopori studi mengenai gerakan dan waktu (motion and time study). Untuk itu 

pasangan suami istri ini mengurai gerakan-gerakan badan saat bekerja ke dalam unit-unit 

terkecilnya yang disebut dengan gerakan Therbligh dan melakukan studi bentuk geometrik dan 

ukuran-ukuran badan manusia yang sekarang dikenal dengan ergonomics. Studi ini menjadi 

rujukan bagi pabrik-pabrik dalam merancang stasiun-stasiun kerja.  Fordism, Ergonomics, 

Therbligh ini memungkinkan pekerjaan di pabrik dapat distandardisasi sehingga sangat efisien 

dan menjadi motor penggerak lahirnya sistem produksi massal.  

Setelah itu ilmu manufaktur seolah berada pada titik jenuh. Titik balik berikutnya adalah 

di dekade 70-80an. Walau ilmu manufaktur lahir di Amerika Serikat, namun dalam tersebut 

kinerja manufaktur AS kalah terhadap Jepang. Menyadari hal ini Pemerintah AS membentuk 

komisi produktivitas industri di MIT yang anggota-anggotanya gurubesar dari berbagai disiplin 

ilmu dan bertugas mengkaji penyebab menurunnya kinerja industri AS saat itu dan hasilnya 

diterbitkan pada tahun 1989 dengan judul Made in America: regaining the productive adge. 

Menurut kajian ini, salah satu penyebabnya adalah industri manufaktur AS melalaikan 

pembangunan SDM-nya. Sebelumnya pada tahun 1987, Thomas G. Gunn menuliskan buku hasil 

pengalamannya sebagai konsultan industri manufaktur dengan judul ”Manufacturing for 

Competitive Advantage”. Sebelum menyajikan model manufaktur, Thomas mendiskusikan 

kelemahan manufaktur AS dibandingkan dengan Jepang. Di AS industri manufaktur dipandang 

sebelah mata, sementara di Jepang diperlakukan sebagai sumber keunggulan negara. Indikasinya 

adalah, SDM yang bertalenta tinggi tidak tertarik meniti karir di industri manufaktur, hampir 

semua tersedot ke professi di bidang keuangan dan hukum. Tidak heran bila hampir semua 

eksekutif di perusahaan manufaktur AS berpendidikan finance atau hukum, sangat sedikit yang 

berpendidikan teknik. Hal sebaliknya terjadi di Jepang. Dengan menggunakan model yang 

dibangun oleh Arthur Young, Thomas menyebutkan bahwa industri manufaktur modern akan 

bertumpu pada tiga pilar yaitu: Total Quality Control (TQC), Computer Integrated 

Manufacturing (CIM), dan Just In Time (JIT). Kosa-kosa kata ini akan menjadi mantra 

pengelolaan industri manufaktur di masa depan. 

Perhatian akademisi AS terhadap prestasi industri manufaktur Jepang mekar di segala 

bidang keilmuan. Di bidang perekayasaan ilmu yang terungkap dari hasil observasi para peneliti 

AS direkam dalam buku ”Engineered in Japan” yang terbit tahun 1995. Seperti yang 

diungkapakn oleh Peter Drucker, bangsa Jepang, paling tidak sampai saat itu, tidak dianggap 

sebagai bangsa yang inovatif sesuai pengertian Schumpter. Jepang tidak menemukan apa-apa, 

hanya meniru yang dikembangkan Barat, dan terbukti berhasil. Salah satu praktek manufaktur 

yang ditiru oleh Jepang adalah sistem pengendalian kualitas yang dikembangkan oleh W. 

Edward Deming tahun 1950-an di AS. Jepang tidak sekedar meniru, namun mengembangkannya 

menjadi sistem yang diandalkan dalam memenangkan persaingan bisnis yaitu TQC.  

Prinsip-prinsip ilmiah manajemen yang dikembangkan Taylor bersama studi mengenai 

gerakan dan waktu oleh Frank dan Lilian Gilbreth mengarah pada spesialisasi di industri 

manufaktur. Setiap elemen dari proses manufaktur dioptimasi.  Jepang melakukan pendekatan 

menyeluruh dengan menggunakan cara berpikir kesisteman (system thinking). Dalam pendekatan 
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ini, manufaktur dilihat sebagai jaringan terintegrasi dari hubungan-hubungan antar unit kerja di 

dalam pabrik, antara pabrik yang satu dengan pabrik lainnya, antara pabrik dengan 

pelanggannya, dll. Untuk mencapai kinerja sistem seoptimal mungkin, pera pengelola industri di 

Jepang menekankan disiplin dan loyalitas yang tinggi (Liker dkk., 1995). Hal ini dejelaskan 

dengan baik oleh John Campbell dalam Liker dkk (1995) yang mengatakan bahwa pada dasarnya 

orang Jepang cenderung pesimis terhadap sifat manusia karena menurut mereka manusia 

cenderung egois dan berkelahi. Untuk mengatasinya mereka percaya pada disiplin yang tinggi 

atau kontrol sosial yang ketat.  

 

 

 

 

4.  TAKSONOMI SDM INDUSTRI 

 

Tinjauan literatur yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada 4 (empat) jajaran 

Sumberdaya Manusia Industri. Dari literatur  teori firma, kita dapat melihat ada dua jajaran 

SDM, yaitu jajaran pemilik usaha dan jajaran pengelola dengan sebutan yang (owner and 

control). Atribut utama pada pemilik usaha adalah kemauan menanggung risiko, sedang 

pengelola tentunya adalah jiwa kepemimpinan. Dari literatur pengwujudan produk (product 

realization) menyebutkan bahwa dalam usaha manufaktur ada dua jajaran yang utama, yaitu 

jajaran yang merancang produk dan jajaran manufaktur yang mereplikasi rancangan tersebut 

menjadi produk massal. Atribut utama jajaran perancang produk adalah kreatifitas, sedangkan 

jajaran manufaktur adalah disiplin. 

Sedangkan entrepeneurships menggabungkan sifat pemilik usaha yang mau mengambil 

risiko serta sifat kreatif dari seorang inovator (perancang produk) dalam arti menciptakan 

kesempatan baru. 
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