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I. Pendahuluan 

Pembangunan yang hanya berorientasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata sudah 

semakin kehilangan kredibilitasnya dan mulai secara sadar ditinggalkan banyak negara.  

Keyakinan akan pentingnya melakukan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan 

dengan aspek keberlanjutannya, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesadaran 

ekologis, telah semakin berkembang.  Sayangnya realisasi dari keyakinan ini baru kentara pada 

tataran kebijakan formal, tetapi belum sepenuhnya dihayati dalam implementasinya di 

lapangan, terutama oleh pada pelaku bisnis.  Masih banyak indikasi bahwa pertimbangan 

ekologis yang dikalahkan oleh kepentingan ekonomi, terutama di negara berkembang, 

termasuk Indonesia. 

Lebih lanjut, saat ini, selain isu keberlanjutan kegiatan ekonomi, juga mulai banyak dimunculkan 

keinginan agar pembangunan ekonomi harus pula bersifat inklusif, yakni dengan melibatkan 

secara langsung atau memberi kesempatan yang lebih luas kepada semua pihak terkait untuk 

ikut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus berpeluang untuk ikut menikmati hasil 

pembangunan, yang indikasinya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat dan 

menurunnya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin.  Pembangunan 

ekonomi memang harus tetap tumbuh, tetapi tidak lagi didorong agar tumbuh secara 

spektakuler untuk jangka pendek.  Pertumbuhan ekonomi yang lebih diinginkan adalah 

pertumbuhan yang wajar tetapi lebih terjamin keberlanjutannya dan dapat dinikmati hasilnya 

oleh rakyat banyak.   

                                                           
1
  Makalah kunci dipresentasikan pada Konferensi dan Seminar Nasional Teknologi Tepat Guna, Bandung, 4-5 

November 2014 
2
  Staf Ahli Pangan dan Pertanian pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Gurubesar pada 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 
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Teknologi yang tepat diyakini dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan pembangunan 

yang produktif secara ekonomi, inklusif, dan berkelanjutan. Inovasi akar rumput (grassroots 

innovation, disingkat GRI) pada dasarnya telah mengandung sifat inklusivitas sosial (social 

inclusiveness) dan akrab lingkungan (environmentally-friendly).3  GRI lebih berpeluang untuk 

berkelanjutan dibandingkan inovasi yang diintroduksi dari luar komunitas setempat.  Hal ini 

disebabkan karena GRI berbasis pada pengetahuan lokal dan sudah mempertimbangkan 

kapasitas masyarakat setempat sehingga menjadi solusi yang mudah diadopsi.  Dari sisi lain, 

masyarakat lokal punya pengetahuan dan pengalaman berkiprah di wilayahnya sehingga 

memahami realitas persoalan setempat dan mampu mengidentifikasi inovasi yang cocok dan 

terjangkau bagi mereka, serta inovasi yang mereka yakin akan keberhasilannya.4   

Teknologi Tepat Guna (appropriate technology, disingkat TTG) merupakan teknologi yang tepat 

untuk memenuhi harapan kolektif ini.  TTG dapat dikembangkan secara sistematis dan 

terencana oleh pakar baik secara individual maupun kolektif dalam suatu institusi formal, 

dengan terlebih dahulu memahami secara seksama kebutuhan teknologi dan kapasitas adopsi 

pengguna yang disasar, memahami potensi sumberdaya lokal yang tersedia, dan karakteristik 

sosio-kultural masyarakat setempat.  Hanya dengan memahami secara komprehensif tentang 

realita persoalan yang dihadapi dan kebutuhan nyata masyarakat tersebut, maka teknologi 

yang dihasilkan akan sesuai secara teknis (technically or substantially relevant), terjangkau 

secara finansial (financially affordable), dan dapat diterima masyarakat penggunanya (socially 

acceptable). 

Selain itu, TTG dapat bersumber dari masyarakat, terlahir dari pengalaman langsung secara 

individual atau kolektif dalam melakukan pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun.  

Pengetahuan yang terakumulasi dari pengalaman jangka panjang dan proses penyempurnaan 

teknologi5 yang dikembangkan secara terus-menerus, akan menghasilkannya TTG yang sesuai 

dengan kebutuhan dan sepadan dengan kapasitas adopsi masyarakat lokal.  Untuk 

memperbesar dampak TTG ini, maka perlu dilakukan upaya diseminasinya terutama untuk 

wilayah lain yang karakterisitik sumberdaya alam dan sosio-kultural yang mirip, karena hanya 

                                                           
3
  Lebih lanjut Seyfang dan Smith (2007) mengidentifikasi dua jenis keuntungan inovasi akar rumput, yakni: 

‘intrinsic benefits’ dan ‘diffusion benefits’. Kedua keuntungan ini tidak masing-masing berdiri sendiri, tetapi 
saling terkait satu sama lain. 

4
  Burgess et al. (2003) meyakini bahwa: “Grassroots groups have experience and knowledge about what works in 

their localities, and what matters to local people.” 

5
  Masyarakat dalam konteks ini mungkin tidak menyebutnya sebagai teknologi, tetapi apa yang dihasilkan 

tersebut sesungguhnya adalah teknologi, walaupun mungkin kategorinya masih sederhana. 
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teknologi yang disebarluaskan dan digunakan yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat 

disebut sebagai inovasi.6   

 

II. Keunggulan dan Tantangan Pengembangan GRI 

GRI menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi masyarakat lokal.  

Masyarakat lokal juga mudah mengenali dan mengaplikasikan solusi yang ditawarkan tersebut.  

Dengan demikian, proses difusi GRI ini dapat berlangsung secara alami untuk kawasan dengan 

kondisi sumberdaya alam dan sosio-kultural yang sama, tanpa membutuhkan upaya ekstra 

intensif seperti halnya dalam proses difusi inovasi yang diintroduksi dari luar. 

Walaupun GRI menujukkan keunggulan sebagaimana diuraikan di atas, namun keunggulan ini 

bersifat terbatas secara geografis7 dan sosiokultural. Akan tetapi, GRI pada prinsipnya dapat 

direproduksi8 untuk komunitas lain dengan karakteristik potensi sumberdaya, sosiokultural, dan 

aktivitas ekonomi yang mirip.  Adaptasi dan modifikasi dibutuhkan jika akan diintroduksikan ke 

komunitas lain dengan karakteristik yang berbeda.  Besarnya upaya modifikasi inovasi dan 

intensitas mendorong proses difusinya bergantung kepada lebarnya kesenjangan teknologis 

dan rentang perbedaan karakteristik antara komunitas dimana GRI dikembangkan dengan 

komunitas yang menjadi sasaran introduksinya. 

Perluasan wilayah pemanfaatan GRI pada dasarnya dapat difasilitasi, tetapi upaya ini perlu 

diawali dengan memahami secara komprehensif dan mendalam mengenai GRI tersebut.  Paling 

tidak ada empat isu mendasar yang perlu dipahami: 

[1] Manfaat langsung dan nyata yang diperoleh masyarakat jika mengaplikasikan GRI 

tersebut; 

[2] Karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi pemicu pengembangan 

GRI tersebut; 

[3] Karakteristik sosiokultural masyarakat dimana GRI awalnya dikembangkan; dan 

[4] Eksistensi inovasi lain atau praktek (practices) yang sudah diterapkan masyarakat 

sasaran saat ini. 

                                                           
6
  “What is not disseminated and used is not an innovation” (World Bank, 2010). 

7
  Seyfang dan Smith (2007) mendeskripsikan sebagai berikut: “Small-scale and geographical rootedness of 

grassroots innovation make scaling up difficult”. 

8
  Walaupun pandangan Church & Elster (2002) tidak secara langsung terkait dengan inovasi akar rumput, namun 

prinsip yang sama akan berlaku untuk inovasi akar rumput, yakni: “Small local projects may seem almost 
irrelevant at city-scale or above, but if wider policies lead to larger numbers of them, there is every reason to 
expect them, in aggregate form, to have proportionate impact.” 
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Manfaat yang dimaksud adalah manfaat bagi masyarakat yang mengaplikasikannya, bukan bagi 

pengembangnya.  Dengan mengetahui manfaat langsung yang diperoleh maka dapat ditaksir 

derajat daya tarik inovasi ini bagi masyarakat dengan karakteristik serupa yang akan menjadi 

sasaran perluasan penggunaan inovasi tersebut.  Manfaat/keuntungan nyata yang akan 

diperoleh masyarakat pengguna merupakan ‘paket’ yang lebih efektif untuk ditawarkan, 

dibandingkan dengan mengumbar kecanggihan teknologinya. 

Kesesuaian dan ketersediaan sumberdaya merupakan pra-syarat yang perlu dipahami sebelum 

introduksi inovasi dilakukan.  Asumsi dasarnya adalah inovasi hanya dapat diaplikasikan secara 

berkelanjutan jika didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan yang sesuai.  

Selain ketersediaan sumberdaya alam, dampak aplikasi inovasi ini terhadap lingkungan perlu 

mendapat perhatian.  Demikian pula sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan 

aplikasi inovasi ini perlu dikaji-cermat, karena kondisi lingkungan yang berbeda akan 

memberikan dampak dan pengaruh yang berbeda terhadap keberhasilan aplikasi inovasi.  

Pemahaman tentang ini sangat penting dalam proses memilih calon lokasi untuk introduksi 

inovasi dalam upaya perluasan aplikasi setiap GRI yang diyakini akan memberikan kemanfaatan 

nyata bagi masyarakat luas. 

Mengabaikan aspek sosiokultural sering menjadi penyebab kegagalan banyak program difusi 

teknologi di masa lalu.  Teknologi tak mudah untuk mengubah karakter individu dan kultur 

masyarakat; sebaliknya teknologi berpeluang untuk menjadi inovasi yang bermanfaat jika 

disesuaikan dengan karakteristik sosiokultural masyarakat yang menjadi target sasarannya.  

Sebagai analogi, perusahaan yang sukses selalu melakukan survei pasar sebelum meluncurkan 

produk barang atau jasa yang akan pasarkan.  Jika penerimaan pasar masih rendah, maka yang 

dilakukan adalah merekayasa ulang produk yang akan dipasarkan tersebut, bukan berusaha 

mengubah kebutuhan dan selera konsumen. 

Proses difusi GRI (atau inovasi lainnya) akan lebih berpeluang untuk berhasil jika diyakini lebih 

unggul secara teknis, ekonomis, dan sosiokultural dibandingkan dengan inovasi lain yang serupa 

dan/atau praktek yang sedang diterapkan masyarakat pada saat ini.  Secara alami kompetisi 

akan terjadi.  Masyarakat akan membandingkan antara semua pilihan dan pada akhirnya akan 

memilih yang terbaik dari perspektif mereka.  Preferensi masyarakat umumnya sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengalaman mereka di masa lalu. 

Opsi selain perluasan wilayah penerapan GRI dengan atau tanpa modifikasi, esensi GRI dapat 

pula disisipkan dalam inovasi konvensional atau arus utama inovasi yang sudah diadopsi secara 

luas.9  Insersi karakteristik unggul GRI (inklusif dan ekologis) dalam arus utama inovasi 

                                                           
9
  Wakeman (2005) memakai metafora ‘green conveyor belt’ untuk proses menyisipkan prinsip keberlanjutan dan 

inklusif yang menjadi esensi inovasi akar rumput ke dalam arus utama inovasi. 
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konvensional juga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keterjangkauannya bagi masyarakat, 

walaupun identitas GRI menjadi ikut terlarut dalam inovasi konvensional yang menyerapnya. 

Jika tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (tentu juga inovasi), 

sebagaimana yang diamanahkan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 194510, secara 

konsisten dipegang, maka kemanfaatan inovasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraannya perlu lebih diutamakan daripada menjaga kemurnian atau sterilisasi GRI.  

Tentu, sebagai artefak atau bukti sejarah, setiap GRI perlu dilestarikan dan diabadikan pula 

dalam bentuk aslinya.  Banyak negara yang saat ini memiliki Museum Teknologi.  Artefak dan 

bukti sejarah GRI di berbagai daerah atau etnis di Indonesia perlu segera dikumpulkan dan 

dilestarikan.  Mudah-mudahan Indonesia juga akan memiliki museum teknologi yang 

menyediakan ruang untuk GRI ini. 

 

III. GRI, TTG, Teknologi Hijau dan Inklusif 

Inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat untuk (pada awalnya) digunakan sendiri dalam 

komunitasnya dikenal sebagai GRI.  Wujud inovasi ini dapat dalam bentuk produk, proses, atau 

jasa yang sama sekali baru atau yang telah mengalami perbaikan secara signifikan.11  

Masyarakat pengguna awal dari GRI adalah individu-individu dengan jenis pekerjaan yang sama, 

dalam kultur budaya yang sama, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang sama, dan 

untuk menghasilkan suatu produk yang sama.  Dengan demikian, pada awalnya GRI hanya 

memberikan dampak dalam wilayah geografis yang terbatas.   

Dari sisi lain, GRI mempunyai keunggulan, yakni sudah terbukti relevan dengan 

persoalan/kebutuhan dan sesuai dengan kapasitas adopsi masyarakat setempat sehingga sudah 

bersifat inklusif; dan efektif untuk digunakan secara berkelanjutan karena telah teruji dalam 

periode waktu yang panjang.  Hanya saja GRI umumnya masih rendah tingkat efisiensi dan 

produktivitasnya.  Dengan demikian, dalam konteks pemahaman dan persepsi saat ini, GRI 

belum dapat menjawab semua kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan yang produktif, 

berkelanjutan, dan inklusif.12 

                                                           
10

  Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara tegas dan jelas menyatakan bahwa pembangunan 
iptek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memajukan peradaban bangsa. 

11
  Dalam ‘Oslo Manual’ yang diperuntukkan sebagai panduan dalam pengumpulan dan interpretasi data inovasi 
disebutkan bahwa “Innovation is the conversion of information into valuable knowledge and ideas and 
subsequently into a significant benefit that may take the form of new or improved products, processes, or 
services” (OECD dan Eurostat, 2005). 

12
  Seyfang dan Smith (2007) mengakui bahwa: “Grassroots innovations are not the exclusive, powerful vanguard for 
more sustainable futures, but a source of innovative diversity.” 
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Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GRI sering diposisikan hanya sebagai alternatif 

terhadap inovasi konvensional yang dianggap sebagai arus utama inovasi.13  GRI yang menjadi 

refleksi sahih dari kebutuhan dan kapasitas adopsi masyarakat sering berada dalam alur yang 

terpisah dari lintasan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di 

Indonesia. 

Sesungguhnya, GRI berada dalam klaster yang sama dengan TTG. Banyak kesamaan antara 

keduanya. TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab 

permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan 

hidup.14  Berdasarkan deskripsi ini, maka jelas bahwa TTG bersifat inklusif dan akrab-

lingkungan, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan.  Sifat yang sama juga menjadi penciri GRI 

(Tabel 1).   

 

Tabel 1.  Perbandingan antara inovasi akar rumput (GRI) dengan teknologi tepat guna (TTG) 

Parameter Inovasi Akar Rumput (GRI) Teknologi Tepat Guna (TTG) 

Inisiator 
/pengembang 

Individu atau masyarakat secara kolektif, 
tanpa bantuan pakar dan tanpa fasilitasi 
pemerintah. 

Lebih dominan oleh pakar, berkerjasama atau 
tanpa berkerjasama dengan masyarakat lokal 
dan dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah. 

Proses 
pengembangan 

Berdasarkan pengalaman langsung. 

Mencoba-coba dan belajar dari kesalahan 
/kekurangan (trial and error) sampai akhirnya 
mendapatkan inovasi yang bermanfaat. 

Berbasis pengetahuan dan dilakukan uji coba 
atau proses perekayasaan secara sistematis 
dengan memperhatikan kebutuhan 
masyarakat dan kondisi wilayah sasaran. 

Karakteristik 
utama 

Sesuai potensi sumberdaya lokal, kebutuhan 
dan kapasitas adopsi masyarakat setempat. 

Masih berorientasi pada pemenuhan 
kebutuhan sendiri, belum berorientasi bisnis. 

Belum teruji kemampuan bersaing dengan 
teknologi eksternal yang berfungsi serupa 

Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 
dan ketersediaan sumberdaya lokal, tetapi 
sering kurang mempertimbangkan kapasitas 
adopsi masyarakat lokal sebagai pengguna. 

Berorientasi ekonomi untuk meningkatkan 
pendapatan/kesejahteraan masyarakat 

Pengguna yang 
disasar 

Masyarakat lokal. Masyarakat lokal dan pendatang yang 
beminat membangun usaha bisnis di lokasi 
sasaran. 

 

                                                           
13

  “Grassroots innovations appear good at creating alternatives for sustainable development, but they do not 
connect forcefully with mainstream socio-technical regimes” (Seyfang dan Smith, 2007). 

14
  Penjelasan pada Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
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Pembeda utama antara keduanya adalah GRI dikembangkan sendiri oleh masyarakat 

penggunanya; sedangkan TTG dapat dikembangkan oleh pihak lain, misalnya perguruan tinggi 

atau lembaga riset, tetapi tetap berdasarkan kebutuhan atau permasalahan masyarakat.  

Pembeda lainnya adalah TTG secara kentara telah mengandung motif ekonomi, yakni untuk 

menghasilkan nilai tambah.  Walaupun pengembangan dan perkembangan GRI tidak secara 

mutlak didorong oleh motivasi ekonomi, tetapi implementasi GRI tidak juga dapat dikatakan 

steril dari niat untuk meningkatkan keuntungan ekonomi. 

Seiring perjalanan waktu, meningkatnya motif ekonomi dalam implementasi TTG maupun GRI 

bukan merupakan aib, malah sebaliknya perlu didorong.  Produktivitas usaha dan efisiensi 

dalam penggunaan sumberdaya perlu secara terus menerus ditingkatkan, tetapi tentu dengan 

tidak mengorbankan sifat unggul yang menjadi penciri GRI dan yang menjadi tujuan 

pengembangan TTG, yakni bersifat inklusif dan akrab-lingkungan. 

Dari titik pangkal yang berbeda, dalam dasa warsa terakhir ini, banyak pihak yang menyuarakan 

tentang pentingnya teknologi yang bersifat inklusif (inclusive technology) dan teknologi hijau 

(green technology), sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan.  Pembangunan inklusif (inclusive development) ini dipicu oleh semakin 

melebarnya kesenjangan antara segelintir individu yang super kaya dengan mayoritas 

masyarakat yang semakin melarat.15 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sering dilihat secara sempit sebagai 

pembangunan yang memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap dampak kegiatannya 

terhadap lingkungan, sehingga sering disetarakan dengan pembangunan yang akrab-lingkungan 

(environmentally-friendly).  Berdasarkan pemahaman ini, maka teknologi yang menjadi alat 

untuk mendorong pembangunan ini dikenal sebagai teknologi hijau.  Semangat untuk 

mendorong pengembangan teknologi hijau, dipicu oleh maraknya kerusakan lingkungan akibat 

aktivitas pembangunan dan tumbuhnya kesadaran atas ancaman yang serius jika kerusakan ini 

tidak segera ditangani secara sungguh-sungguh. 

Berdasarkan ini, maka banyak kegiatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi 

pada keuntungan ekonomi mulai mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dan pelibatan 

masyarakat yang selama ini dipinggirkan.  Aspek pelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial 

mulai masuk dalam skenario besar pembangunan negara dan juga strategi bisnis perusahaan 

                                                           
15

  Didasarkan atas Gini Ratio (atau ada juga yang menyebutnya Gini Index atau Gini Coefficient).  Rentang nilainya 
antara 0 (sempurna merata) sampai 100 (satu orang memiliki semua kekayaan).  Indonesia pada dasar warsa 
terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari 32,9 (2002) menjadi 41,3 (2013).  Data lengkap 
lihat http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=6 
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besar.  Pemerintahan tak dapat berlanjut jika sumberdaya rusak atau terkuras habis dan 

masyarakat terlalu lemah untuk berkontribusi.  Bisnis tak dapat berkembang jika konsumen 

atau nasabahnya terlalu miskin.  Oleh sebab itu teknologi yang sebelumnya hanya merupakan 

alat untuk menguras sumberdaya alam, sekarang perlu diberi muatan tambahan, yakni ikut 

menjaga kelestarian potensi sumberdaya (teknologi hijau) dan untuk memelihara agar 

kesenjangan tidak terlalu timpang dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat (sebagai 

konsumen atau nasabah) untuk meningkatkan pendapatan (baca: daya beli). 

Idealnya pergeseran teknologi konvensional dari murni untuk kepentingan ekonomi ke bentuk 

teknologi yang mempertimbangkan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan inklusivitas 

sosial di satu sisi, dengan upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi GRI dan TTG di sisi 

lainnya, akan bertemu pada wilayah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan 

kesejahteraan masyarakat.  Proses fusi ini diharapkan akan melahirkan teknologi yang 

produktif, ekologis, dan inklusif.16  

 

IV. GRI dan TTG sebagai Pengungkit Ekonomi Kerakyatan 

Pada kondisi Indonesia saat ini, GRI dan TTG dipersepsikan sebagai padanan yang pas untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.  GRI dicirikan dengan cakupan wilayah 

geografisnya yang sempit, diinisiasi sendiri oleh masyarakat, diimplementasikan secara 

individual dan/atau oleh kelompok masyarakat dengan pekerjaan yang sejenis, dan umumnya 

berbasis pada teknologi sederhana.  TTG dipersepsikan berada satu langkah lebih depan 

dibandingkan dengan GRI, karena adanya peran dan kontribusi pakar pengembang teknologi 

dan/atau fasilitasi pemerintah (Gambar 1).  Selain itu, pengguna yang disasar tidak lagi terbatas 

pada individu dan kelompok masyarakat, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang sudah 

merupakan badan usaha formal. 

 

                                                           
16

  Ini bukan gagasan yang sepenuhnya baru.  Lihat pidato pengukuhan Lakitan (1998) berjudul “Pertanian Ekologis-
Produktif yang Memberdayakan Petani” http://benyaminlakitan.com/2014/09/15/sisipan-32-pidato-
pengukuhan-sebagai-guru-besar-tahun-1998/  

http://benyaminlakitan.com/2014/09/15/sisipan-32-pidato-pengukuhan-sebagai-guru-besar-tahun-1998/
http://benyaminlakitan.com/2014/09/15/sisipan-32-pidato-pengukuhan-sebagai-guru-besar-tahun-1998/
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Gambar 1.  Transformasi inovasi akar rumput (GRI) menjadi teknologi tepat guna (TTG) melalui 

penguatan dimensi ekonominya 

Pada fase awal, selama inovasi yang dihasilkan masyarakat dan TTG yang dikembangkan masih 

sepadan dengan kebutuhan individu, kelompok masyarakat, dan usaha kecil dan menengah; 

maka GRI dan TTG dapat optimal berperan sebagai pengungkit ekonomi kerakyatan.  Ekonomi 

kerakyatan merupakan segmen perekonomian yang pro-rakyat, yakni dengan memberikan 

kesempatan/peluang yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif sebagai pelaku ekonomi 

dan juga mengarahkan agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara langsung oleh 

rakyat.  Aktor dominan dalam ekonomi kerakyatan adalah individu dan kelompok masyarakat, 

serta usaha kecil dan menengah. 

Namun demikian sejak awal perlu dipahami bahwa ekonomi kerakyatan tidak bersifat statis.  

Ekonomi kerakyatan dapat bergeser ke arah yang lebih maju.  Semakin maju masyarakat, maka  

teknologi dan inovasi yang dibutuhkan juga semakin maju, berangsur bergeser dari teknologi 

sederhana menjadi teknologi yang lebih canggih.  Karena kebutuhan dan persoalan yang 

dihadapi juga semakin kompleks, maka spesialisasi pekerjaan/profesi juga semakin 

berkembang.  Dalam proses kemajuan ini, GRI juga akan mengalami transformasi.  TTG 

sebagaimana yang dipersepsikan pada saat ini mungkin tidak perlu didefinisi-ulang, tetapi 

pemaknaannya sebagai ‘teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat’ perlu 

disesuaikan secara dinamis, karena ‘kebutuhan masyarakat’ tersebut akan terus berubah sesuai 

dengan kemajuan yang dicapai.  Namun, doktrin bahwa TTG adalah teknologi sederhana jelas 

tak dapat terus dipertahankan. 

Kondisi saat ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam 

konteks ekonomi berada lebih banyak di perdesaan (17,77 juta jiwa atau 14,17 persen) 
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dibandingkan dengan di perkotaan (10,51 juta jiwa atau 8,34 persen).17  Masyarakat miskin di 

perkotaan sebagian juga akibat urbanisasi, berasal dari perpindahan masyarakat miskin di 

perdesaan karena sulitnya mencari penghidupan di perdesaan.  Oleh sebab itu, strategi yang 

tepat adalah memperbaiki kondisi perekonomian di perdesaan, bertumpu pada sektor atau 

subsektor perekonomian yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan manusia di 

masing-masing wilayah.  Kegiatan perekonomian rakyat di perdesaan Indonesia yang paling 

menonjol adalah pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan tangkap maupun 

budidaya, perkebunan untuk beberapa komoditas tertentu, dan usaha kecil kerajinan tangan.  

Setiap kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan dukungan teknologi agar dapat lebih produktif 

dan efisien, serta menghasilkan produk yang berkualitas.  Teknologi tersebut per definisi adalah 

TTG yang dapat bersumber dari GRI, namun teknologi dimaksud harus pula memenuhi 

beberapa pra-syarat, yakni: [1] relevan atau sesuai dengan kebutuhan salah satu kegiatan 

ekonomi rakyat; [2] handal secara teknis dan terjangkau secara ekonomi; [3] sesuai dengan 

jenis dan karakteristik bahan baku lokal yang tersedia serta dapat menghasilkan produk sesuai 

dengan yang dibutuhkan; [4] memberikan nilai tambah bagi komoditas yang diolah dan 

meningkatkan keuntungan bagi pelaku usahanya; dan [5] mampu bersaing dengan teknologi 

serupa yang ada di pasar.  Prasyarat yang ke 5 ini menjadi penting ketika kesepakatan pasar 

bebas sudah diratifikasi oleh negara kita. 

Selain melalui penguatan dimensi ekonomi GRI, yakni dengan peningkatan produktivitas proses 

kerjanya dan/atau meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku, sumber energi, dan 

bahan lainnya; TTG dapat juga dikembangkan berbasis inovasi frugal.  Inovasi frugal lebih 

berorientasi untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang terjangkau secara ekonomi oleh 

masyarakat umum, tetapi kadang memunggungi aspek lingkungan, misalnya menghasilkan 

produk barang yang murah tetapi cepat rusak sehingga berpotensi untuk meningkatkan 

sampah padat.  Dengan demikian, inovasi frugal membutuhkan penguatan dimensi ekologisnya 

agar dapat ditranformasi menjadi TTG. 

TTG juga dapat juga dilahirkan melalui ‘penurunan’ sofistikasi inovasi hijau yang produktif dan 

berwawasan ekologis tetapi belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat.  Penurunan 

dimaksud adalah penurunan harga agar lebih terjangkau sehingga bersifat lebih inklusif, tetapi 

dengan tidak mengorbankan keunggulan ekologi dan produktivitasnya.  Dengan penguatan 

masing-masing sisi lemahnya, maka inovasi akar rumput, inovasi frugal, dan inovasi hijau dapat 

menghasilkan TTG yang memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan (Gambar 2). 

                                                           
17

  Data BPS, kondisi pada bulan Maret, 2014. 
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Gambar 2.  Teknologi Tepat Guna sebagai teknologi yang akrab-lingkungan, inklusif, dan 

produktif sehingga dapat berkelanjutan sebagai pengungkit ekonomi kerakyatan 

V. Penutup 

Penerapan dan pengembangan GRI dan TTG masih menghadapi banyak tantangan.18  Secara 

teknis, GRI dan TTG memang telah terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 

terjangkau untuk diaplikasikan, namun karena tidak memberikan peningkatan yang signifikan 

terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat penggunanya, maka motivasi masyarakat 

untuk mengadopsinya masih terbatas. 

Walaupun GRI dan TTG dapat efektif dan berkontribusi nyata terhadap ekonomi kerakyatan dan 

pembangunan inklusif,19 namun kebijakan pemerintah belum secara kentara memberikan 

perhatian yang memadai terhadap upaya mendayagunakan GRI dan TTG di berbagai sektor 

pembangunan, termasuk pertanian.20  Selain itu, peneliti, perekayasa, dan akademisi juga 

sering mengabaikan riset dan pengembangan TTG karena terkesan dianggap kurang bergengsi 

secara akademik untuk digeluti.   

                                                           
18

  Lebih rinci tantangan dimaksud bisa dibaca dari artikel Smith et al. (2014). 
19

  “Innovations by lower-income groups themselves, i.e. grassroots and informal sector activities, may lead to 
solutions” (Paunov, 2012). 

20
 “Grassroots and other participatory modes of agricultural innovation merit much greater policy attention than 
they have received” (Letty et al., 2012). 
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Selanjutnya, dari perspektif perusahaan, keberhasilan menjangkau masyarakat miskin lebih 

diukur berdasarkan keberhasilan dalam menjadikan populasi masyarakat miskin tersebut 

sebagai pasar, sehingga perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan.  Sangat jarang 

perusahaan yang secara sungguh-sungguh mencoba memahami realita kebutuhan masyarakat 

miskin tersebut.21  Oleh sebab itu, pemerintah perlu berperan lebih intensif dalam mewujudkan 

ekosistem yang lebih kondusif  bagi tumbuh kembang GRI dan TTG melalui regulasi dan 

kebijakan yang tepat, serta melakukan fasilitasi langsung untuk mendorong GRI dan TTG 

misalnya dengan memberikan insentif yang mampu memotivasi baik pengembang maupun 

pengguna GRI dan TTG. 
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