
GATRA NO.09 TAHUN XV, 8-14 JANUARI 2009 

Teknologi Berorientasi Domestik 
 

Benyamin Lakitan 
 
 
Setiap pagi, di seluruh kota besar di Indonesia, kita 
dikesalkan oleh jalanan yang macet disesaki oleh 
kendaraan bermotor.  Di Jakarta khususnya, 
belakangan ini, hampir seluruh jalanan yang ada 
dikuasai sepeda motor, kecuali jalan tol.  Satu keadaan 
yang membuat banyak orang kesal.  Tentu, penyebab 
utama kekesalan adalah kemacetan yang 
ditimbulkannya.  Kemudian sebagian lagi kesal karena 
kebisingan dan polusi udara.  Tapi, adakah yang kesal 
melihat kenyataan bahwa semua kendaraan tersebut 
bukan buatan kita?  

Lalu tengok pula telepon genggam.  Hampir semua 
individu punya alat komunikasi ini.  Malah ada yang 
punya lebih dari satu.  Bukan hanya kaum pebisnis, 
mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) 
tingkat rendahanpun hampir semua punya. 
Mahasiswa dan pelajar juga punya.  Kuli bangunan 
juga punya.  Tukang sayur keliling pun punya 
handphone.    Menyenangkan memang, karena kalau 
ibu-ibu mau beli sayur, bisa cek dulu jenis yang 
tersedia, harga, dan dimana posisi si tukang sayur 
tersebut.  Tapi, adakah yang kesal karena 
kenyataannya kita hanya menjadi pengguna teknologi 
maju ini? 

Jika teknologi transportasi dan komunikasi dianggap 
terlalu 'maju' untuk menggugah kerisauan kita, 
bolehlah kita tengok saja kedelai.  Kedelai itu bahan 
baku tahu, tempe, dan kecap.  Entah sejak kapan kita 
mengenal ketiga jenis makanan ini.  Kayaknya sudah 
ada sejak semua individu yang masih hidup sekarang 
belum dilahirkan.  Tapi, adakah yang kesal karena 
sampai sekarang kita masih mengimpor sebagian 
besar kebutuhan kedelai? 

Kita wajib kesal.  Banyak perguruan tinggi yang 
menjadi sarang akademisi yang handal.  Lembaga 
penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi 
disesaki oleh peneliti yang hebat.  Banyak kegiatan 
riset yang dilakukan.  Anggaran sudah dikucurkan -
walaupun perlu diakui juga tidak terlalu besar 
jumlahnya- oleh pemerintah.  Tapi kontribusinya 
terhadap pembangunan berbagai sektor masih belum 
optimal. 

Sebelum ada yang naik pitam.  Saya sebutkan saja 
bahwa tentu ada sedikit keberhasilan yang menjadi 
pengecualiannya.  Misalnya keberhasilan 

pengembangan varietas padi unggul, yakni varietas 
Ciherang dan IR64 yang diadopsi lebih dari separuh 
petani Indonesia dan telah berkontribusi nyata 
terhadap peningkatan produksi padi nasional. 

Contoh lain, misalnya pengembangan Open Source 
Software IGOS (Indonesia Goes Open Source) yang 
sudah dipakai di kantor pemerintah dan mulai juga 
diminati komunitas pengguna lainnya.  Tetapi tentu 
masih perlu upaya yang lebih intensif agar dapat 
menjangkau berbagai ragam dan lapisan pengguna. 

Ada cara yang 'kadang' dipakai untuk menaksir 
kontribusi teknologi terhadap perekonomian bangsa, 
yakni total factor productivity (TFP).  Mengapa hanya 
kadang kala dipakai? Ya, karena tidak semua ekonom 
sependapat bahwa TFP bisa mencerminkan kontribusi 
teknologi.  Kelemahan teoretis dan 
ketidakkonsistenan empiris dari hasil perhitungan 
terhadap berbagai negara dengan tingkat kemajuan 
teknologi yang berbeda menjadi lahan subur untuk 
perdebatan. 

Perdebatan hangat mengenai ini antara lain terjadi 
antara ekonom Cambridge University, Inggris dengan 
ekonom MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
yang kampusnya berlokasi di kota yang namanya 
sama, yakni Cambridge, Amerika Serikat – oleh sebab 
itu disebut 'Cambridge Controversy'.   

Ekonom dari berbagai kampus yang lain juga ikut 
nimbrung.  Kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh 
Lipsey dan Carlaw (2001) patut direnungkan: There is 
no reason to believe that changes in TFP in any way 
measure technological change. 

Lupakan sementara tentang TFP.  Mari lihat dari 
hubungan sebab-akibat: teknologi hanya memberikan 
kontribusi jika digunakan dalam proses produksi.  
Sehebat apapun teknologi, ia tidak akan memberikan 
kontribusi terhadap perekonomian jika tidak diadopsi 
untuk menghasilkan produk akhir yang bermanfaat 
bagi masyarakat.  Menghasilkan produk yang 
konsumen mau membelinya. 

Adopsi teknologi akan terjadi jika pihak pengembang 
teknologi memahami kebutuhan pihak pengguna.  
Pengguna dimaksud tentu adalah pengguna yang 
memahami kebutuhan dan preferensi konsumen.  
Komunikasi yang intensif antara pihak pengembang 



dan pengguna teknologi merupakan syarat dasar agar 
kesepahaman ini dapat terjadi.  Ternyata ini yang jadi 
masalah.   

Pengguna teknologi -dari kalangan industri barang dan 
jasa- belum percaya terhadap kehandalan hasil karya 
pihak pengembang teknologi dalam negeri, baik dari 
perguruan tinggi maupun lembaga riset.  Dari sisi lain, 
pihak pengembang teknologi sering asyik sendiri dan 
tidak cukup sensitif terhadap permasalahan nyata.  

Produk teknologi yang pengembangannya tidak 
berorientasi pada kebutuhan nyata tentu akan sulit 
laku dijual ke pengguna.  Upaya yang umum dilakukan 
untuk merangsang atau mempercepat difusi teknologi 
adalah membentuk lembaga intermediasi. 

Tetapi lembaga intermediasi akan sulit berfungsi 
efektif jika barang dagangannya -produk teknologi 
tadi- adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan, atau 
dibutuhkan tapi kalah andal secara teknis dan/atau 
kurang kompetitif secara ekonomi. 

Dalam konteks ini, lembaga intermediasi hanya 
menjadi keranjang tambahan untuk mengalihkan 
beban pengembang teknologi yang terlanjur keliru 
orientasi.  Hanya untuk mengurangi akumulasi hasil 
riset yang tak laku jual, yang selama ini menumpuk di 
pundak pengembang teknologi.  Jika tidak dilakukan 
reorientasi, kelihatannya pembentukan lembaga 
intermediasi tidak akan menjadi solusi yang efektif. 

Harus diakui bahwa tak banyak hasil riset dalam 
negeri yang diadopsi oleh industri.  Sering juga 
terdengar bahwa ada peneliti yang menklaim bahwa 
pihaknya telah menghasilkan produk teknologi yang 
berguna dan kemudian menuding pihak industri 
sebagai pihak yang dipersalahkan karena tidak mau 
menggunakannya.  Klaim demikian tentu tidak selalu 
benar.  Masalahnya, ada perbedaan definisi 'sesuatu-
yang-berguna' antara pihak peneliti dan industri. 

Perlu reorientasi pengembangan teknologi.  Harus 
lebih inward oriented.  Pasar domestik kita dengan 
230 juta lebih penduduk merupakan pasar yang besar 
dan tengah dibanjiri produk teknologi asing.  Ini tentu 
tak boleh diabaikan. 

Akan terasa janggal jika dalam posisi yang sekarang, 
kita sibuk menggalang semangat untuk berkiprah di 
dunia internasional.  Mengutamakan pasar global 
dibandingkan pasar domestik.  Tentu ini jika yang kita 
maksud adalah kiprah internasional yang bermakna 
bahwa kita mampu memenangkan persaingan, bukan 
hanya ikutan. 

Pebisnis lebih peka terhadap kebutuhan konsumen 
domestik.  Jika tidak peka, tentu tidak akan survive.  

Pebisnis dapat mengidentifikasi permasalahan yang 
dihadapi dan peluang untuk memenuhi kebutuhan 
dan selera konsumen.  Oleh sebab itu, pengembang 
teknologi perlu menggandeng erat pebisnis.  Pebisnis 
perlu lebih mempercayai kemampuan teknologi 
domestik.  Konsep triple helix ABG (akademisi – 
pebisnis – pemerintah) perlu sepenuh-penuhnya 
diimplementasikan. 

Pemerintah dan legislatif perlu membuat dan/atau 
merevisi regulasi yang ada agar hubungan yang 
harmonis dan mutualistik antara pebisnis dan 
akademisi -termasuk para peneliti tentunya- dapat 
menjadi lebih intensif.   

Regulasi untuk menggiring kegiatan riset agar lebih 
berorientasi pada penyediaan solusi teknologi atas 
permasalah domestik perlu dipertegas.  Demikian pula 
dengan kebijakan agar semua pihak menggutamakan 
penggunaan teknologi domestik perlu dikawal dengan 
ketat.  Pernyataan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk mengutamakan penggunaan 
teknologi hankam dalam negeri merupakan salah satu 
contoh yang membutuhkan kawalan. 

Lampu emergency sudah lama menyala.  Mengapa 
kita tidak melihatnya?  Saat ini, untuk konteks 
orientasi teknologi, meneriakkan slogan 'go domestic' 
terasa jauh lebih merdu dibandingkan dengan 
meneriakkan 'go global'. 

 


