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Abstrak 
Pertumbuhan ekonomi berkaitan langsung dengan kenaikan produktivitas dan kenaikan produktivitas 
sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan teknologi (rate of technological change). Indonesia sebagai 
negara berkembang dengan tenaga kerja yang melimpah mempunyai keunggulan komperatif dalam 
industri-industri padat karya, karena tenaga kerja yang murah. Konsep keunggulan komperatif ini 
dikritik karena pada umumnya industri padat karya ini adalah industri-industri yang footloose, artinya 
mudah dapat memindahkan lokasinya ke negara lain. Konsep keunggulan komperatif sekarang diganti 
dengan konsep keunggulan kompetitif yang bersifat padat modal dan menerapkan teknologi tinggi. 
Fokus yang berlebihan pada produksi barang padat modal dan teknologi tinggi ini dapat mendorong 
perkembangan industri-industri secara prematur. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang antara 
daerah perkotaan dan pedesaan menimbulkan urbanisasi prematur  (premature urbanization) yang 
bersamaan dengan terjadinya deformasi struktural (structural deformation) dalam ekonomi. Kegiatan 
produksi yang berproduktivitas tinggi telah menyaingi kegiatan berproduktivitas rendah sehingga 
terjadi structural heterogenity akibat adanya perbedaan yang mencolok (kesenjangan) antarsektor dan 
intrasektor produksi. Rasio antara produktivitas sektor pertanian dan non-pertanian relatif tidak 
berubah tetapi kesenjangan produktivitas antara sektor pertanian dengan sektor industri semakin 
bertambah parah.  Tingkat upah sebagai pembayaran terhadap faktor buruh telah terbentuk jauh di 
bawah nilai produktivitas batas faktor buruh (undercompensated), sedangkan faktor produksi yang lain 
terutama modal menikmati tingkat pembayaran yang jauh di atas produktivitas batasnya 
(overcompensated). Tidak terkaitnya sektor industri dengan sektor pertanian dapat dikatakan 
merupakan salah satu faktor yang telah menyebabkan kesenjangan ini. Sudah saatnya dilakukan 
revisi kebijakan strategi pengembangan industri di Indonesia dengan menekankan permintaan efektif 
dalam negeri melalui sektor pertanian. 
 

Kata Kunci :  Teknologi, Keunggulan Kompetitif, Keunggulan Komperatif, Pertanian, Industri 

 

1. Pendahuluan 
Sistem produksi merupakan sistem yang pengoperasiannya merujuk pada preskripsi 

teknologi. Preskripsi teknologi yang difungsikan di sistem produksi menentukan polalaku 

sistem produksi, sedangkan polalaku sistem produksi tersebut mempolakan akibat dari 

proses induatrialisasi. Sistem produksi merupakan bidang selang (interface) dimana disatu 

sisi pertimbangan dan pemikiran ekonomi dan teknologi langsung berinteraksi, disisi lain 

terjadi interaksi langsung terjadi sistem teknologi dengan sumberdaya alam (Sasmojo, 1995: 

1-2).  

Perkembangan teknologi mengandung pengertian adanya kenaikan dalam efesiensi 

teknis, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan memproduksi lebih banyak out-put 

 1



 source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/ 

dengan jumlah in-put yang sama atau memproduksi kwantitas out-put dengan in-put yang 

lebih sedikit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum perkembangan 

teknologi akan mengakibatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, 

maupun produktivitas total (Mutis, 1994: 79).  Pengalaman di negara-negara industri 

menunjukan bahwa sains dan teknologi merupakan sumber utama dan faktor penggerak  

dalam pembangunan ekonomi, khususnya dari sudut pertumbuhan dengan tolok ukur hasil 

produksi perkapita. Pertumbuhan ekonomi berkaitan langsung dengan kenaikan produktivitas 

dan kenaikan produktivitas sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan teknologi (rate of 

technological change).  

Implementasi teknologi pada  sistem produksi di negara berkembang mengarah 

kepada dualisme ekonomi, yaitu  menggunakan sektor modern dan padat modal (capital-

intensive) yang efisien disatu sisi, dan di sisi lain menggunakan sektor tradisional dan padat 

karya (labor-intensive) yang tidak efisien. Kombinasi dan interaksi antara kedua faktor 

dinamika tersebut membawa dampak yang luas terhadap seluruh kegiatan ekonomi 

masyarakat. Pengalaman menunjukan bahwa metode sistem produksi dan transpalasi proses 

dari negara-negara maju tidak selalu mengalami keberhasilan baik dalam peningkatan 

produktivitas maupun penyebaran keuntungan (benefit) ke semua kelas sosial (Saeed, 1994: 

135-139) 

 

2. Kebijakan Pengembangan Teknologi 
Dalam hubungannya dengan masyarakat, teknologi haruslah difungsikan dalam 

hubungan informasi dan landasan pengetahuan yang didasarkan pada pengaturan keputuan 

yang menyangkut peran sistem organisasi sosial masyarakat formal dan informal.  Jadi 

teknologi haruslah dilihat sebagai pelibatan proses teknik dan manajerial dalam pemilihan 

input (dari) dan output (ke) sistem lingkungan serta penciptaan throughput  organisasi  dan 

aplikasinya untuk mengatasi kekacauan, memelihara persatuan, dan menggerakkan 

pertumbuhan (Rifkin,1981, dikutip oleh Saeed,1994:139).     

Pemfungsian teknologi menyangkut peranan aktor dari beberapa sistem terkait dan 

saling berinteraksi yaitu : 1) sistem politik, 2) sistem ekonomi, 3) sistem  produksi, dan 4) 

sistem sumber daya. Sistem politik menentukan aturan pelaksanaan yang mengendalikan 

sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada gilirannya menciptakan lingkungan dimana sistem 

produksi beroperasi. Input material untuk produksi di dapatkan dari sistem sumber daya yang 

keberlanjutannya ditentukan oleh batas ketersediaan sumber daya tersebut.  
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Pemilihan dan manajemen teknologi harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang 

relevan dari sistem-sistem tersebut yang didalamnya termasuk (Saeed, 1990:141) : 

a. Penciptaan sistem insentif oleh pemerintah yang menentukan pilihan teknologi yang 

menuju pada pemilihan material yang cocok dari lingkungan setempat. 

b. Alokasi sumber daya (oleh pemerintah) antara aktivitas ekonomi dan instrumen kontrol 

untuk memaksimalisasi kesejahteraan dan sekaligus mengatasi konflik politik. 

c. Transformasi sumber daya yang efisien kedalam throughput (barang, jasa, energi) 

dengan pilihan teknologi yang smooth dan trouble-free adoption. 

d. Dintribusi pendapat yang wajar  melalui transaksi yang terjadi antar aktor ekonomi yang 

ada pada sistem serta regenerasi limbah di sistem lingkungan. 

    

Ada empat persyaratan fundamental yang harus dipenuhi oleh sebuah kebijaksanaan 

teknologi untuk memberikan fasilitas bagi perbaikan dalam masyarakat. Empat persyaratan 

tersebut adalah bahwa pilihan teknologi haruslah sebagai berikut (Saeed,1990:141-142) : 

a. Mempunyai efek meningkatkan sebisa mungkin produk barang dan jasa yang tersedia 

bagi masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi pada jenis potensi alam yang ada. 

b. Menyebabkan sedikit mungkin kontrol pemerintah sehingga pertambahan produk dapat 

dikonsumsi tanpa berlipatgandanya instrumen kontrol . 

c. Tidak membatasi keuntungan dari naiknya produksi pada kelompok kecil masyarakat 

tetapi harus disebarkan keseluruh bagian masyarakat. 

d. Memiliki metode produksi baru yang efisien yang bersifat trouble-free implementation, 

sehingga sehingga tidak ditinggalkan oleh organisasi yang berhubungan dengan masalah 

yang timbul.  

 

Menurut teori ekonomi internasional maka suatu negara hendaknya mengkhususkan 

diri pada produksi dan ekspor barang-barang dimana negara ini mempunyai keunggulan 

komperatif (comperative advantage) dan mengimpor barang-barang yang dalam negara ini 

mempunyai kelemahan komperatif (comperative disadvantage). Keunggulan komperatif 

artinya dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih rendah dan kelemahan komperatif 

artinya hanya dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif tinggi. Dengan kata lain suatu 

negara mempunyai keunggulan komperatif di kegiatan-kegiatan ekonomi adalah yang 

banyak menggunakan faktor-faktor produksi yang relatif lebih banyak terdapat di negara 

tersebut dari pada negara-negara yang merupakan mitra dagangnya (Wie, 1997: 193-194). 
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Indonesia sebagai negara berkembang dengan tenaga kerja yang melimpah 

mempunyai keunggulan komperatif dalam industri-industri padat karya, karena tenaga kerja 

ini relatif murah dibandingkan negara-negara yang mempunyai kelangkaan tenaga kerja 

seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Konsep keunggulan komperatif ini dikritik 

karena dianggap kurang relevan bagi perkembangan ekonomi Indonesia di tahun-tahun 

mendatang. Hal ini disebabkan pada umumnya industri padat karya ini adalah industri-

industri yang footloose, artinya mudah dapat memindahkan lokasinya ke negara lain. 

Berbahaya sekali jika suatu negara terus menerus mengandalkan diri pada industri 

berkeunggulan komperatif karena persaingan yang makin tajam dari negara-negara dengan 

tenaga kerja yang lebih murah seperti RRC, Vietnam, India, dan Bangladesh. 

Konsep keunggulan komperatif sekarang diganti dengan konsep keunggulan 

kompetitif yang memperhitungkan semua faktor pokok yang mempengaruhi daya saing pada 

sistem produksi. Perusahaan yang beroperasi dalam pasaran domestik yang sangat 

kompetitif mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk berkembang menjadi perusahaan 

dengan daya saing internasional yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

menikmati proteksi yang tinggi dan hanya dapat bertahan dengan subsidi yang tinggi (Porter, 

1990). Persaingan di dalam dan luar negeri akan lebih dapat lebih baik lagi dihadapi oleh 

perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive 

advantage) yaitu perusahaan yang memiliki industri teknologi.  

Keunggulan kompetitif sangat menekankan produksi barang-barang terdiferensiasi 

(diferentiated product) yang bermutu tinggi dan mempunyai ciri khas yang sesuai dengan 

selera konsumen serta mampu memberikan jasa purna jual yang efisien. Keunggulan 

kompetitif ini bersifat padat modal dan menerapkan teknologi tinggi. Fokus yang berlebihan 

pada produksi barang padat modal dan teknologi tinggi ini dapat membenarkan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah yang terlalu boros serta proteksi terhadap kegiatan-kegiatan ini. 

Bagi negara-negara berkembang, tindakan-tindakan tersebut mendorong perkembangan 

industri-industri secara prematur karena belum sesuai dengan keunggulan komperatif yang 

dimiliki (Wie,1997:196-198). Keberhasilan suatu negara untuk mengadakan perbaikan 

transformasi struktur industri dimungkinkan oleh pengembangan dan perbaikan dalam 

landasan sumber daya  (resources base) yang efektif,  efisien, dan bertahap. 

 

3. Perubahan Struktur Masyarakat 
Proses perkembangan ekonomi suatu negara sering diartikan sebagai suatu proses 

transformasi struktural masyarakatnya. Proses tersebut ditandai dengan adanya perubahan 
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dalam konstribusi sektoral terhadap output nasional sebagai akibat terjadinya pergeseran 

tenaga kerja nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian ke sektor jasa 

(Prebisch,1978).  

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang antara daerah perkotaan dan 

pedesaan telah menimbulkan urbanisasi prematur  (premature urbanization) yang bersamaan 

dengan terjadinya deformasi struktural (structural deformation) dalam ekonomi. Tingginya 

perpindahan tenaga kerja yang berpindah ke daerah perkotaan tidak dapat ditampung secara 

berarti oleh sektor industri. Akibatnya terjadi deformasi struktural dalam bentuk meluasnya 

secara drastis sektor jasa dalam penyerapan tenaga kerja. Hal itu bukan akibat  adanya 

permintaan yang melonjak terhadap sektor jasa oleh sektor industri, tetapi semata-mata 

tetapi akibat ketidaksanggupan sektor industri untuk menyerap mereka dalam jumlah banyak. 

Sektor jasa yang berkembang tersebut didominasi oleh sektor jasa yang pendapatan 

perkapitanya rendah sehingga menggambarkan apa yang disebut premature tertiarization of 

the non-agricultural labour force, yaitu penyerapan tenaga kerja secara premature dalam 

sektor jasa (Arief, 1998: 58). 

Tabel 1  dimana ditunjukan bahwa employment-value added ratio disektor industri 

menurun dari 1310 pada tahun 1971 menjadi 577 pada tahun 1985 dan menjadi 367 pada 

tahun 1990. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja 

di sektor industri menunjukan kenaikan yang tidak berarti. 

Pendekatan pembangunan yang berlandaskan teknologi padat modal disebabkan 

adanya keyakinan bahwa teknologi ini secara komersial pasti lebih efisien dibandingkan 

dengan teknologi padat  karya dan pertimbangan sifat dinamis teknologi ini dalam pengertian 

industry linkage dan externalities yang ditimbulkan. Tetapi banyak bukti empiris pada negara 

berkembang yang menyatakan bahwa keyakinan tersebut adalah kurang tepat . Bahkan 

teknologi pada modal terbukti telah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan struktural, 

regional, dan manfaat pembangunan (Adelma&Morris, 1973). Teknologi produksi padat karya 

sebenarnya adalah teknologi produksi yang digunakan oleh negara-negara maju pada awal 

proses perkembangan ekonomi negara tersebut dan itu merupakan manifestasi logika sistem 

produksi berdasarkan realitas sosio-ekonomi negara tersebut pada waktu itu. 

Pemaksimuman produksi nasional dalam pembangunan di Indonesia dilandasi 

strategi pembangunan yang beranggapan bahwa di dalam masyarakat akan terjadi suatu 

proses harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh strata 

masyarakat melalui apa yang disebut dengan mekanisme trickle-down effect. Tetapi dengan 

adanya hubungan eksploitatif seperti yang telah dijelaskan diatas maka yang terjadi adalah 
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sebaliknya yaitu trickle-up effect hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Hubungan eksploitatif 

terjadi antara pengusaha besar terhadap pengusaha kecil, terhadap para konsumen melalui 

penentuan harga barang di atas kewajaran, dan terhadap terhadap kaum buruh dengan 

rendahnya tingkat upah minimum. Keseluruhan proses eksploitasi ini menghasilkan apa yang 

disebut “rente ekonomi” (Arief, 1998: 71).    

 

 

Tabel 1. 
Indikator Penyerapan Tenaga Kerja dan Value Added Ratio di Indonesia 

 

K E T E R A N G A N 1971 1985 1990 

Persentase Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri di 

seluruh sektor Non-Pertanian 

21 20,5 23,2 

Employment-Value Added Ratio (untuk setiap 

milyar Rupiah nilai tambah yang bersangkutan 

dalam Harga Konstan 1983) 

      -    I n d u s t r i 

      -    Seluruh Sektor 

 

 

 

1310 

1179 

 

 

 

557 

784 

 

 

 

367 

614 

Sumber : BPS (dikutip Arief,1998:60) 

 

 

Tingkat upah sebagai pembayaran terhadap faktor buruh telah terbentuk jauh di 

bawah nilai produktivitas batas faktor buruh (undercompensated), sedangkan faktor produksi 

yang lain terutama modal menikmati tingkat pembayaran yang jauh di atas produktivitas 

batasnya (overcompensated). Pihak buruh hanya dibayar sama atau bahkan dibawah nilai 

kebutuhan fisik minimum (nilai subsistence) sehingga terjadi transfer nilai yang berlebihan 

dari pihak buruh kepada pemilik faktor produksi lain. Terjadinya rente ekonomi ini diperparah 

dengan kelembagaan pasar monopoli dan oligopoli yang kolusif. Dispensasi-dispensasi 

khusus yang diperoleh pemilik modal tertentu memungkinkan unit-unit produksi yang mereka 

kendalikan menikmati penghematan biaya secara tidak wajar. Kecenderungan ini terus 

meningkat seperti terlihat dalam Tabel 3, dimana terjadi penurunan porsi upah buruh dalam  

keseluruhan nilai tambah di sektor industri. 
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Tabel 3.   

Porsi Upah dalam Keseluruhan Nilai Tambah di sektor Industri 
(dihitung dari Tabel Input-Output Indonesia) 

 

P E R I O D E PORSI UPAH (%) 

1975 – 1978 25,6 

1987 – 1990 20,3 

                                    Sumber : Arief,1998:73 

 

 

Tabel 4.  
Indeks Tingkat Upah Riil Buruh di Sektor Industri  atas Kebutuhan Fisik Minimum 

 

TAHUN INDEKS 

1985 103 

1986 95 

1987 93 

1988 98 

1989 99 

1990 101 

1991 95 

                    Sumber : Manning , 1994 

 

 

Pihak buruh berada pada posisi demikian dikarenakan dua faktor utama. Pertama, 

karena lemahnya tingkat pendidikan dan keterampilan para buruh maka mereka tidak 

mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang kuat dalam proses produksi. Kedua, 

situasi surplus buruh secara keseluruhan mengakibatkan banyak orang yang bersedia 

dibayar murah asal mendapat pekerjaan tidak dinetralisir dengan ketentuan yang menjamin 

tingkat upah minimum yang wajar. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat upah riil buruh 

yang didasarkan pada tingkat kebutuhan fisik minimum mengalami penurunan, sehingga 

tidak mengherankan sampai sekarang tuntutan kaum buruh untuk memperbaiki tingkat 

upahnya masih terus berlanjut.    

Ada dua peranan pemerintah sehingga kondisi seperti ini dapat tumbuh subur. 

Pertama, peranan yang bertanggung jawab atas adanya distorsi-distorsi pasar yang besar. 
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Terbentuk aliansi yang saling menguntungkan antara kalangan pengusaha dan kalangan 

pemerintah dalam menikmati rente ekonomi. Kedua, peranan yang bertanggung jawab bagi 

kompetisi yang sangat berlebihan dimana pihak yang mewakili pemerintah memperoleh 

pendapatan ekstra. Sifat parasit seperti ini sangat bersifat merugikan bagi kalangan 

pengusaha dan pada akhirnya akan bermuara pada eksploitasi buruh dan konsumen sebagai 

kompensasi kerugiannya.  

 

4. Kesenjangan antar Sektor Produksi 
Sebagai negara late-comer dalam program industrialisasi, penggunaan teknologi 

padat modal mengakibatkan penciptaan lapangan kerja menjadi relatif sangat mahal. 

Produktivitas keseluruhan faktor-faktor produksi hanya dapat ditingkatkan dengan 

peningkatan intensitas modal yang semakin tinggi. Selain itu kegiatan produksi yang 

berproduktivitas tinggi telah menyaingi kegiatan berproduktivitas rendah sehingga terjadi 

structural heterogenity akibat adanya perbedaan yang mencolok (kesenjangan) antarsektor 

dan intrasektor produksi (Tokman, 1982). Proses structural homogenity dalam pengertian 

produktivitas yang merata tingkatnya, seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan 

ekonomi negara-negara maju tidak menjadi kenyataan. Kesenjangan ini disebabkan tutupnya 

banyak usaha kecil yang selama ini beroperasi dan orang-orang yang tersingkir dari kegiatan 

produksi ini kemudian memasuki sektor informal, yaitu sektor marginal dalam struktur 

ekonomi. Sebagai sektor marginal maka hubungan sektor formal terhadap sektor informal 

menjadi eksploitatif melalui proses pertukaran yang tidak adil. 

 

Tabel 2. 
Perbedaan Produktivitas Antarsektor di Indonesia 

(diukur dengan nilai tambah per pekerja menurut harga konstan 1983) 
 

SEKTOR PRODUKSI 1971 1985 1990 

Pertanian / Non-Pertanian 0,25 0,26 0,24 

Pertanian / Industri 0,56 0,32 0,23 

Pertanian / Jasa 0,37 0,35 0,32 

  Sumber : BPS (dikutip  Arief, 1998:61) 

 

Tabel 2 menunjukan tidak adanya structural homogenity dalam  produktivitas antar 

sektor di Indonesia dari tahun 1971-1990. Dapat dilihat bahwa rasio antara produktivitas 

sektor pertanian dan non-pertanian relatif tidak berubah tetapi kesenjangan produktivitas 
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antara sektor pertanian dengan sektor industri semakin bertambah parah. Tidak terkaitnya 

sektor industri dengan sektor pertanian dapat dikatakan merupakan salah satu faktor yang 

telah menyebabkan kesenjangan produktivitas ini.  Dari data yang ada diketahui bahwa 

55,5% dari total permintaan untuk produk-produk manufaktur di Indonesia adalah merupakan 

komponen impor (Poot, 1991). Keterkaitan dengan bhan impor ini akan bertambah besar 

dengan banyaknya industri dari pihak asing yang akan beroperasi di Indonesia, baik dalam 

bentuk relokasi maupun pendirian baru. 

 

5. P e n u t u p 
Program industrialisasi di Indonesia dengan strategi industri subtitusi impor dan 

industri berorientasi ekspor ternyata telah menjadi salah satu penyebab utama yang 

menimbulkan kesenjangan pendapatan antar sektor (sectoral disparity) dan kesenjangan 

pendapatan antar daerah (spatial disparity). Tipisnya keterkaitan sektor industri dengan 

sektor pertanian dimana sebagian besar bangsa kita berada dan menggantungkan hidup 

mereka, telah menempatkan sektor industri (terutama industri modern) dalam posisi yang 

“terasing” dari akar ekonomi rakyat.  Semakin lama sektor industri semakin terintegrasi keluar 

batas negara seiring dengan derasnya investasi asing ke Indonesia.  

Sudah saatnya dilakukan revisi kebijakan strategi pengembangan industri di 

Indonesia dengan menekankan permintaan efektif dalam negeri melalui sektor pertanian ( 

Agricultural-Demand-Led Industrialization / A D L I ). Penerapan strategi tersebut dengan 

sendirinya akan mengurang secara drastis alokasi dana investasi untuk produk barang-

barang mewah. Dengan demikian pemilihan teknologi dalam sistem produksi tidak 

menyebabkan terjadinya konflik antar tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan output, 

perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.   

Strategi industrialisasi yang didasarkan atas formasi human capital seperti sekarang 

ini sulit untuk bisa mencapai sasarannya dalam kaitan dengan pemerataan pembangunan, 

selama basis sosial masih didominasi oleh elemen-elemen yang memblokir proses 

emansipasi sosial secara luas. Sistem produksi yang melakukan kegiatan pencarian rente 

ekonomi dengan memanfaatkan socially unproductive human capital dengan biaya rendah 

tidak akan dapat merangsang akumulasi human capital yang bermutu untuk 

mengembangkan industri teknologi di negara kita.  

Reformasi sosial yang mendasar merupakan prasyarat mutlak bagi emansipasi 

sosial yang masif dan hal ini sangat terkait dengan masalah politik. Pemerintah dituntut untuk 

dapat melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan 
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menghilangkan distorsi-distorsi pasar seperti monopoli dan oligopoli yang menguasai struktur 

pasar dalam subsektor-subsektor tertentu. Iklim persaingan yang sehat akan memberikan 

keunggulan kompetitif domestik bagi perusahaan-perusahaan yang teruji dan pada gilirannya 

mampu untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan manca negara sekaligus 

mengikis ketergantungan teknologi dari negara-negara industri maju. 
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