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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional adalah melalui investasi asing

langsung (foreign direct investment). Selain memenuhi kekurangan modal pembangunan,

investasi asing langsung dapat menjadi jalan bagi transfer teknologi baik dalam arti

perangkat (hardware) maupun limpahan pengetahuan (knowledge spillover).

Meskipun sifatnya limpahan, ternyata keberhasilan transfer teknologi juga ditentukan oleh

kemampuan penerimanya (Djulius, 2005; Tambunan, 2011). Indonesia termasuk ke dalam

kategori negara industri ditahap awal dengan kondisi human capital yang rendah (Jacob,

2006). Hal ini merupakan salah satu kendala bagi keberhasilan transfer teknologi. Kondisi

seperti itu terjadi pada banyak industri di Indonesia, seperti juga yang terjadi pada Industri

textile. Industri tekstil adalah salah satu industri yang dimasuki oleh investasi asing

langsung (Jacob, 2006). Industri Tekstil dan Produk Tekstil juga penyumbang perolehan

devisa Indonesia yang utama dan kontribusinya terhadap eskpor hasil industri (tidak

termasuk migas) mencapai 12,72% (Hermawan, 2011).

Pusat industri Tekstil dan Produk Tekstil nasional tersebar di pulau Jawa dan salah satunya

adalah Greater Bandung Metropolitan. Agar tenaga kerja pada perusahaan tekstil dapat

menerima dan menyerap limpahan pengetahuan, maka diperlukan persiapan dan upaya-

upaya yang dilakukan baik oleh institusi perusahaan (skala mikro) maupun pemerintah

(skala makro). Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian mengenai model

limpahan pengetahuan pada perusahaan domestic khususnya perusahaan textile serta

model adopsi pengetahuan, untuk melengkapi upaya yang dilakukan dalam

mengoptimalkan limpahan pengetahuan pada perusahaan tekstil.
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1.2 Road Map Penelitian

Merujuk pada pernyataan yang tercantum pada dokumen MP3EI mengenai Koridor

Ekonomi Jawa yang mempunyai tema “Pendorong Industri dan Jasa Nasional” (Maqin

dkk., 2012), maka penelitian ini merupakan penelitian yang melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai pendorong industri nasional. Gambar 1 memperlihatkan

bahwa masing-masing penelitian itu menyumbang pemahaman terhadap perspektif

menyeluruh dari adanya limpahan pengetahuan dari adanya investasi asing langsung di

sektor manufaktur (khususnya industri tekstil) di Indonesia.
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Gambar 1.1 : RoadMap Penelitian

Akhirnya, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menghasilkan model

limpahan pengetahuan, dan model adopsi pengetahuan dari adanya Investasi Asing

Langsung di Indonesia oleh perusahaan tekstil di Indonesia.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah :

Tahun 1 :

1. Menganalisis faktor apa saja yang penting dalam limpahan ilmu pengetahuan

antara tenaga kerja dari perusahaan asing ke tenaga kerja di perusahaan domestik di

industri tekstil di Wilayah Greater Bandung Metropolitan

2. Menganalisis kondisi kesiapan perusahaan dalam upaya penyerapan limpahan

pengetahuan yang ada di industri tekstil

3. Menganalisis dukungan pemerintah dalam hal kelembagaan, peraturan dan sarana

prasarana lainnya untuk mendorong terjadinya limpahan pengetahuan

4. Dihasilkannya buku ajar tentang model limpahan pengetahuan dari perusahaan

asing kepada perusahaan domestik.

Tahun 2 :

1. Menyusun rekomendasi strategi organisasi dan manajemen SDM pada perusahaan

dalam upaya meningkatkan kesiapan limpahan pengetahuan

2. Menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mendukung terjadinya

limpahan pengetahuan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di industri tekstil

3. Dihasilkannya blue print model persiapan perusahaan dalam menerima dan

mengadopsi limpahan pengetahuan

1.4 Keutamaan Penelitian

Industri tekstil diharapkan dapat terus menjadi sumber penghasil devisa ditengah semakin

terbatasnya ekspor komoditas primer Indonesia. Beberapa masalah yang pernah mendera

industri ini diantaranya adalah: krisis ekonomi nasional, rendahnya produktivitas mesin

serta membanjirnya produk sejenis di dalam negeri yang berasal dari Cina. Meskipun

demikian, industri ini mampu bertahan dengan mencari celah pasar dalam negeri dan pasar

ekspor yang cocok dengan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas industri
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tekstil menjadi kata kunci yang harus terus dijaga demi keberlangsungannya dimasa

mendatang.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, peningkatan produktivitas tenaga kerja

di perusahaan domestik di industri tekstil memiliki relevansi dengan penyerapan tenaga

kerja. Terserapnya tenaga kerja di industri tekstil merupakan salah satu andalan dalam

menurunkan angka pengangguran. Selain itu juga diharapkan keberlangsungan eksistensi

industri tekstil dapat menjadi penyumbang devisa ekspor untuk memperkokoh

perekonomian makro. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk :

i. Menentukan faktor apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam menunjang

limpahan pengetahuan dari perusahaan asing kepada perusahaan domestik

ii. Menentukan sejauhmana dukungan pemerintah dalam mendukung limpahan

pengetahuan

Melalui kedua informasi tersebut diatas maka dapat dihasilkan:

i. Model limpahan pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan domestic

khususnya perusahaan tekstil

ii. Model adopsi pengetahuan dalam limpahan pengetahuan pada perusahaan

tekstil

iii. Rumusan kebijakan pemerintah yang harus dibuat untuk mendukung limpahan

pengetahuan pada industri tekstil.

iv. Strategi organisasi dan manajemen SDM yang diperlukan oleh perusahaan

untuk mendukung adopsi limpahan pengetahuan dalam upaya meningkatkan

produktivitas tenaga kerja

Untuk mengejar keutamaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini maka perlu

dilakukan studi banding pada objek yang serupa di negara lain. Salah satu Negara yang

memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda adalah Filipina. Filipina adalah salah

satu negara tetangga dalam forum ASEAN yang memiliki karakteristik perekonomian

yang hampir sama dengan Indonesia. Kinerja perekonomian Filipina dalam beberapa

tahun terakhir bahkan menunjukkan hasil yang lebih baik. Corak perekonomian
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Filipina juga telah didominasi oleh sektor jasa yang berarti Filiphina telah melampaui

fase corak perekonomian manufaktur. Dengan demikian studi banding dengan mitra di

NUP diharapkan dapat menghasilkan lesson learned dari pengalaman negara Filipina

dalam menangkap limpahan ilmu pengetahuan dari foreign direct investment.
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Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

i. Perbandingan perekonomian Indonesia dengan Filipina,

ii. Perkembangan teori tentang konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini

iii. Kontribusi penelitian ini

2.1 Perbandingan Perekonomian Indonesia dengan Philipina

Komparasi perekonomian Indonesia dengan Filipina dilakukan untuk mendapatkan

gambaran mengenai kondisi perekonomian masing-masing. Tujuannya agar

terambarkannya kesamaan dan perbedaannya serta pada bagian mana keduanya akan

memperoleh manfaat dari penelitian ini. Beberapa indikator makro ekonomi antara

Indonesia dan Philipina dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Makro Ekonomi Antara Indonesia Dan Philipina

Indikator Indonesia Philippines
GDP Composition agriculture: 14.4%

industry: 47%
services: 38.6% (2012 est.)

agriculture: 11.8%
industry: 31.1%
services: 57.1% (2012 est.)

Industry petroleum and natural gas, textiles,
automotive, electrical appliances,
apparel, footwear, mining, cement,
medical instuments and appliances,
handicrafts, chemical fertilizers,
plywood, rubber, processed food,
jewelry, and tourism

electronics assembly, garments,
footwear, pharmaceuticals,
chemicals, wood products, food
processing, petroleum refining,
fishing

Labor force - by occupation: agriculture: 38.9%
industry: 22.2%
services: 47.9% (2012 est.)

agriculture: 32%
industry: 15%
services: 53% (2012 est.)

Stock of direct foreign

investment - at home:

$192.7 billion (31 December 2012

est.)

$30.38 billion (31 December 2012

est.)

Exports - commodities: oil and gas, electrical appliances,
plywood, textiles, rubber

semiconductors and electronic
products, transport equipment,
garments, copper products,
petroleum products, coconut oil,
fruits

Exports - partners: Japan 15.9%, China 11.4%,
Singapore 9%, South Korea 7.9%,
US 7.8%, India 6.6%, Malaysia

Japan 19%, US 14.2%, China
11.8%, Singapore 9.3%, Hong
Kong 9.2%, South Korea 5.5%,
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Indikator Indonesia Philippines
5.9% (2012) Thailand 4.7% (2012)

Exchange Rates 9,386.6 (2012 est.)
8,770.43 (2011 est.)
9,090.4 (2010 est.)
10,389.9 (2009)
9,698.9 (2008)

42.229 (2012 est.)
43.313 (2011 est.)
45.11 (2010 est.)
47.68 (2009)
44.439 (2008)

Labor Productivity in
Manufacturing Sector*

13,677 USD/man/year (2012 est) 16,414 USD/man/year (2012 est)

Sumber : Central Intelligence Agency USA, 2014
*) Diolah dari data ADB

Dari data dalam tabel tersebut tampak bahwa kelebihan Filipina atas Indonesia adalah :

(i) Corak perekonomian yang sudah masuk kedalam fase perekonomian jasa, (ii) Lebih

terkendalinya nilau tukar mata uang. Di pihak lain kelebihan Indonesia adalah lebih

tinggi tingkat foreign direct investment yang ada di dalam negeri. Dengan asumsi

bahwa Filipina adalah juga negara penerima FDI yang lebih stabil manajemen

keterbukaan ekonominya serta memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor

manufaktur yang lebih tinggi maka Indonesia dapat belajar bagaimana meningkatkan

angka produktivitas tenaga kerja di industri manufaktur di dalam negeri. Sebaliknya

Filipina dapat pula mendapatkan manfaat dengan mempelajari bagaimana Indonesia

dapat menarik investasi asing langsung.

2.2 Perkembangan Teori Tentang Konsep Yang Digunakan

Perkembangan teori tentang konsep yang akan digunakan secara umum digambarkan

pada bagan berikut.

 Foreign Direct Investment

Foreign Direct
Investment

Knowledge Spillover

Knowledge Transfer

Adopsi Pengetahuan
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Tambunlertchai (2009) menjelaskan bahwa FDI dilihat dari perspektif investor terdiri

dari tiga macam, yaitu :

i) Horizontal FDI

Investasi asing secara horizontal ini dilakukan untuk melakukan ekspansi

horizontal. Tujuannya yaitu agar menghasilkan produk diluar negeri sama sepeti

pada Negara investor.

ii) Vertical FDI

Investasi asing secara vertical dibagi menjadi dua macam, yaitu backward vertical

FDI dan forward vertical FDI. Backward vertical FDI dilakukan oleh investor

untuk mengeksploitasi bahan mentah dinegara domestic. Sedangkan forward

vertical FDI dilakukan agar investor memiliki jarak yang lebih dekat dengan

konsumen melalui akuisisi dalam hal distribusi produk.

iii) Conglomerate FDI

Investasi asing dalam bentuk konglomerat ini merupakan gabungan antara investasi

vertical dan horizontal. Investasi asing secara konglomerat dilakukan dengan

melakukan perluasan pada pabrik yang memiliki sifat investasi baik secara vertical

maupun horizontal.

 Adopsi Pengetahuan

Beberapa faktor telah menyebabkan proses Knowledge spillover lebih berhasil misalnya:

insentif yang menarik dari pemerintah untuk mendorong investasi asing (lukach dan

plasmans, 2002; jindra an Rojec,2012; Kostevc , 2011) , teknologi pada perusahaan

domestik tidak terlalu besar gap nya dibandingkan dengan teknologi pada perusahaan

asing (Montobbio dan Sterzi, 2011), budaya organisasi (Yulin dan Jung, 2009), dan

karakteristik pengetahuan (Yulin dan Jung). Tahapan dalam adopsi pengetahuan dapat

dilihat pada Gambar di bawah ini:
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Gambar 2.1 : Knowledge Adoption Models

2.3 Kontribusi dari Penelitian Ini

Dalam road map penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya tampak bahwa penelitian ini

merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan dan berkontribusi dalam

memberikan pendalaman mengenai praktik dari adanya limpahan pengetahuan pada

industri manufaktur akibat dari adanya investasi asing langsung. Kontribusi penelitian

yang akan dilakukan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kontribusi penelitian

Tahun Judul Penelitian Output Keterangan

2005

Foreign Direct Investment And
Technology Transfer In
Indonesia : An Empirical Study
Of Knowledge Spillover In The
Manufacturing Industry.

diketahuinya beberapa saluran
yang mungkin menjadi
penghubung terjadinya
limpahan pengetahuan dari
tenaga kerja di perusahaan
asing dengan tenaga kerja di
perusahaan domestik

Dissertation at
Padjadjaran University

2007
Analysis of Factors Supporting
and Inhibiting Textile Industry
Growth in West Java

diketahuinya faktor apa saja
yang berpotensi menjadi
mendukung maupun
penghambat bagi pertumbuhan

In collaboratin with :
Bank Indonesia Bandung
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tekstil di Jawa Barat.

2011

Feasibility Study of Industrial
Estate at Madura Side Zone

diketahuinya perspektif publik
terhadap faktor eksternal dan
internal apa saja yang
menentukan kelayakan
kawasan industri

In collaboratin with :
Regional Development
Agency Suramadu

2012

Optimization of Capital
Restructuring in the Context of
Textiles and Textile Products in
The Economic Center of
Bandung

diketahuinya kelemahan dan
upaya peningkatan
produktivitas kapital di industri
tekstil di daerah Bandung dan
sekitarnya

Competitive MP3EI
Grant Research,
Directorate of Higher
Education, Ministry of
Education and Culture

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian tersebut di atas dengan judul “

Preparing Textile Industry's Workforce To Achieve Knowledge Spillovers From Foreign

Direct Investment Firms in Greater Bandung Metropolitan, West Java, Indonesia yang

akan dilakasanakan pada tahun 2015. Harapannya penelitian ini akan melengkapi

penelitian sebelumnya terutama dengan dihasilkannya :

i. Buku ajar limpahan pengetahuan dari perusahaan asing kepada perusahaan

domestik

ii. Blue print model persiapan perusahaan dalam menerima dan mengadopsi limpahan

pengetahuan

Kedua dokumen itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di

industri tekstil yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
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Bab III. Metodologi Penelitian

Secara umum seluruh aktivitas yang dilaksanakan dapat dikatakan sebagai R&D (Research

and Development). Aktivitas penelitian dilakukan dengan menghimpun data/ informasi

dan menganalisisnya. Selanjutnya hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi penyusunan

dokumen buku ajar dan blue print. Melalui blue print ini maka pemerintah dapat membuat

pelatihan maupun SOP yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer di perusahaan-

perusahaan tekstil yang ada di Greater Bandung Metropolitan. Bagian ini disebut aktivitas

dalam rangka pengembangan (industri). Aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan

secara bergantian pada tahun pertama dan tahun kedua.

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (Mixed method)

direkomendasikan untuk menyelidiki limpahan ilmu pengetahuan yang terjadi antara

tenaga kerja dari perusahaan asing ke tenaga kerja di perusahaan domestik dan kondisi

dukungan perusahaan dalam upaya penyerapan limpahan pengetahuan yang ada di industri

tekstil. Penelitian ini menggunakan dua - tahap eksplorasi berurutan desain metode

campuran seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1 untuk mengumpulkan dan

menganalisis data kualitatif dan kuantitatif.

Desain ini memungkinkan analisis metode campuran dilakukan bersamaan, dengan alasan

triangulasi di mana temuan dari data kuantitatif dibandingkan dengan hasil kualitatif.

Tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data wawancara kualitatif untuk

mengidentifikasi item dan tema model yang menggambarkan konteks situasional limpahan

ilmu pengetahuan yang terjadi antara tenaga kerja dari perusahaan asing ke tenaga kerja di

perusahaan domestik. Hasil analisis ini akan menginformasikan instrumen yang

mengambarkan indikator limpahan ilmu pengetahuan yang terjadi antara tenaga kerja dari

perusahaan asing ke tenaga kerja di perusahaan domestik. Tahap kedua digunakan untuk

eksplorasi dan memeriksa struktur tematik atau model yang muncul dari analisis kualitatif

sehingga dapat mengidentifikasi kondisi dukungan ideal perusahaan dalam upaya

penyerapan limpahan pengetahuan yang ada di industri tekstil.



Laporan Akhir
Hibah Kompetitif Nasional - Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 12

Beberapa aktivitas yang akan dilakukan yang dapat disebut sebagai bagian dari aktivitas

penelitian kualitatif adalah :

 Melakukan depth interview dengan informan kunci dari perusahaan tekstil dan

pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

 Melakukan wawancara dengan para manajer dan karyawan yang ada di perusahaan

tekstil

 Melakukan pengamatan langsung di beberapa pabrik tekstil

 Melakukan diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua tahun (periode) dan dilaksanakan di Greater

Bandung Metropolitan, Jawa Barat dan Philipina. Desain penelitian secara jelas dapat

dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 3.1 : Desain Penelitian
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3.3 Tahapan Penelitian
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Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilaksanakan dalam

3 tahap yaitu :

(i) Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data

dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah

diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang

penting sehingga lebih mudah dikendalikan
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(ii) ”Display" data

Display data dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok

permasalahan. Untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan,

maka dibuat matrik atau bagan matriks yang berguna untuk melihat

hubungan antara data.

(iii)Memaknai dan memverifikasi data.

Memaknai data dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari

subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep

dasar dalam penelitian.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Greater Bandung Metropolitan yang secara administratif

terdiri dari 5 kota/ kabupaten, yaitu : (i) Kota Bandung, (ii) Kabupaten Bandung, (iii)

Kota Cimahi, (iv) Kabupaten Bandung Barat dan (v) Kabupaten Sumedang (sebagian).



Laporan Akhir
Hibah Kompetitif Nasional - Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 16

Bab IV. Hasil Penelitian

4.1 Profil Perusahaan Tekstil di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia telah

menjadikannya sebagai pasar yang sangat menarik bagi investasi asing terutama pada

industri tekstil dan produk tekstil. Aliran masuknya Investasi asing melalui perusahaan

multinasional (MNC – Multinational Corporation) dipercaya dapat memberikan

berbagai pengetahuan yang pada akhirnya memberikan peningkatan pada produktifitas

perusahaan – perusahaan domestik. Di sisi lain, kehadiran perusahaan – perusahaan

multinasional tersebut dipercaya dapat memberikan dampak Spillover yang pada saat

bersamaan memberi dampak pula pada kinerja perusahaan – perusahaan domestik.

Sebagai negara yang tergolong mapan, industri tekstil Indonesia yang terintegrasi

secara vertikal yang terlibat dalam hampir setiap sektor rantai pasokan tekstil - dari

produksi serat buatan, terutama poliester, nilon dan rayon; man- made dan benang

katun pintal; dan tenun dan rajut; untuk pencelupan, pencetakan dan finishing; serta

pakaian dan produk tekstil manufaktur jadi lainnya. Sektor tekstil dan pakaian jadi

terdiri dari 2.994 perusahaan pada tahun 2012. Mayoritas perusahaan-perusahaan

berada di wilayah Jawa. Sebagai sektor yang menyediakan lapangan kerja yang besar,

industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2012 mempekerjakan sekitar 1,5 juta

pekerja.

Gambar 4.1

Ekspor Garment Ke US : Vietnam dan Indonesia Mengalami Peningkatan
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Menurut Runckel (AFTA), pasar Indonesia sangat agresif dalam produksi tekstil,

terutama pada produksi serat non-natural dan perusahaan tekstil dengan teknologi

mutakhir.

Gambar 4.2

Pengekspor Pakaian dan Textil Besar di Asia (termasuk China)

Dari grafik diatas jelas dapat digambarkan bahwa Indonesia memilik pangsa pasar yang

besar sebagai eksportir tekstil setelah India, Pakistan dan Vietnam. Hal ini didukung

oleh ketersediaan sumber daya alam, kesempatan masuknya investasi asing maupun

sumber daya manusia sehingga Indonesia tidak kalah kompetitif dibandingkan negara

lain sesama produsen tekstil maupun produk tekstil.

4.2 Perbandingan Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Filipina

4.2.1 Kinerja Ekonomi Makro Indonesia dan Filipina

Pada bagian berikut akan dibandingkan pertumbuhan ekonomi GDP per

kapita antara Indonesia dan Filipina dalam kurun waktu 2005-2013.
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Tabel 4.1
Kinerja Ekonomi Makro Indonesia dan Filipina

Tahun 2005-2013

Tahun

Indonesia Filipina

GDP Menurut

Harga Konstan

(US$)

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

GDP

Per

Kapita

(US$)

GDP Menurut

Harga Konstan

(US$)

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

GDP

Per

Kapita

(US$)

2005
285,868,619,205.81 1,263.48 103,071,601,049.03 1,196.54

2006
301,594,114,117.34

5.50
1,590.18 108,475,596,690.46

5.24
1,395.21

2007
301,594,114,117.34

6.35
1,860.62 115,653,067,331.86

6.62
1,678.85

2008
340,018,098,955.44

6.01
2,167.86 120,455,858,349.47

4.15
1,929.13

2009
355,757,098,753.49

4.63
2,262.72 121,839,089,599.34

1.15
1,836.87

2010
377,898,901,817.12

6.22
3,125.22 131,138,170,470.69

7.63
2,145.24

2011
401,214,448,582.54

6.17
3,647.63 135,937,506,403.52

3.66
2,371.85

2012
425,407,883,059.45

6.03
3,700.52 145,183,065,676.44

6.80
2,606.20

2013
449,142,287,179.92

5.58
3,623.53 155,608,838,543.53

7.18
2,788.38

Sumber : World Bank, Diolah

Tabel 4.1 memperlihatkan GDP konstan Indonesia dan Filipina dalam

kurun waktu 9 tahun terakhir. Tampak bahwa selama kurun waktu tersebut

GDP konstan Indonesia menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan

dengan Filipina meskipun setiap tahunnya pada kedua Negara tersebut

mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kedua Negara selama kurun

waktu 9 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Indonesia

mengalami tren yang meningkat tidak terlalu signifikan yaitu dari 5,50%

menjadi 5,58% , sedangkan Filipina mengalami tren yang meningkat cukup

signifikan dari 5,24% menjadi 7,18%. Walaupun pada awalnya Indonesia
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mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Filipina. Tetapi pada akhir tahun 2013 Filipina memiliki pertumbuhan ekonomi

yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

GDP per kapita adalah salah satu ukuran kemakmuran ekonomi yang

dicapai oleh suatu Negara. Berdasarkan tabel 1 tampak bahwa dalam kurun

waktu 9 tahun terakhir, Indonesia dapat dikatakan lebih makmur dibandingkan

dengan Filipina. Di kedua Negara tersebut tampak bahwa setiap tahunnya ada

peningkatan GDP per kapita yang cukup signifikan, namun Indonesia memiliki

GDP yang lebih besar dibandingkan dengan Filipina.

4.2.2 Foreign Direct Investment (FDI) di Kedua Negara

Pada dasarnya FDI dapat berarti aliran dana investasi asing langsung

yang masuk dan keluar dari dan ke suatu Negara. Pada bagian berikut akan

dibandingkan FDI di kedua Negara yaitu Indonesia dan Filipina melalui tabel

4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Foreign Direct Investment Indonesia dan Filipina

Tahun 2005-2013

Tahun

Indonesia Filipina
GDP Menurut
Harga Berlaku

(US$) FDI (US$)

FDI/GDP
Berlaku

(%)

GDP Menurut
Harga Berlaku

(US$) FDI(US$)

FDI/GDP
Berlaku

(%)

2005
285,868,619,205.81 8,336,257,207.64

2.92
103,071,601,049.03 1,664,000,000.00

1.61

2006
364,570,515,631.49 4,914,201,435.40

1.35
122,210,784,740.25 2,707,414,996.80

2.22

2007
432,216,737,774.86 6,928,480,000.00

1.60
149,359,948,551.95 2,918,724,840.50

1.95

2008
510,228,634,992.26 9,318,453,649.83

1.83
174,195,183,747.11 1,340,027,563.20

0.77

2009
539,580,085,612.40 4,877,369,178.44

0.90
168,334,640,315.80 2,064,620,677.77

1.23

2010
755,094,157,594.53 15,292,009,410.51

2.03
199,590,933,272.61 1,070,386,939.92

0.54

2011
892,969,104,529.57 20,564,938,226.72

2.30
224,142,892,647.82 2,007,150,725.40

0.90

2012
917,869,913,364.92 21,200,778,607.87

2.31
250,240,054,973.50 3,215,415,155.44

1.28
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Tahun

Indonesia Filipina
GDP Menurut
Harga Berlaku

(US$) FDI (US$)

FDI/GDP
Berlaku

(%)

GDP Menurut
Harga Berlaku

(US$) FDI(US$)

FDI/GDP
Berlaku

(%)

2013
910,478,729,099.04 23,344,321,820.90

2.56
272,066,652,120.83 3,737,371,739.85

1.37

Sumber : World Bank, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa adanya kontribusi FDI yang

diberikan terhadap GDP di Negara masing-masing dalam kurun waktu 9 tahun

terakhir. Kontribusi FDI di Indonesia sedikit lebih besar dibandingkan dengan

Filipina, tren kontribusi FDI dikedua Negara cenderung menurun namun tidak

terlalu besar selisih penurunannya

Gambar 4.3

Grafik Kontribusi FDI terhadap GDP Indonesia dan Filipina (%)

2005-2013

Berdasarkan grafik batang pada gambar 4.3 tampak bahwa Indonesia

memiliki kontribusi FDI yang lebih besar dibandingkan dengan Filipina dalam

kurun waktu 9 tahun terakhir meskipun pada tahun 2006, 2007, dan 2009

kontribusi FDI di Filipina lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.
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Kontribusi FDI di Indonesia paling besar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar

2,92% sedangkan di Filipina terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,22%.

Hal ini akan memberikan dampak baik bagi laju pertumbuhan ekonomi,

karena FDI dapat memberikan kontribusi bagi GDP masing-masing Negara.

Selain itu, ada dua kondisi yang dapat dijadikan justifikasi untuk memberikan

insentif bagi perusahaan multinasional yang melakukan FDI. Pertama, ketika

FDi mampu memberikan efek positif yang signifikan bagi industri-industri

dalam negeri yang berbasis ekspor. Hal ini dimaksudkan agar FDI mampu

memberikan perbaikan tingkat efisiensi dan inovasi dalam berproduksi bagi

perusahaan-perusahaan local. Kedusa, ketika FDI mampu memberikan

technology spillover di sektor-sektor industri yang selama ini berteknologi

rendah. Dengan demikian gap teknologi antara perusahaan asingf dengan

perusahaan lokal dapat dikurangi

4.2.3 Perdagangan Luar Negeri di Kedua Negara

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan

ekspor dan impor atas barang dan jasa yang melampaui batas wiliyah Negara.

Melakukan perdagangan dengan Negara lain dapat memperoleh keuntungan,

seperti membeli barang dengan lebih rendah kemujdian dijual ke luar negeri

dengan harga yang lebih mahal. Pada bagian ini akan diperlihatkan

perbandingan perdagangan luar negeri di Indonesia dan Filipina yang akan

ditunjukkan oleh tabel 4.3 dan 4.4.
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Tabel 4.3

Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Tahun 2005-2013

Tahun GDP Menurut
Harga Berlaku

(US$)
Ekspor (US$) Impor (US$)

Ekspor/GDP
Berlaku (%)

Impor/GDP
Berlaku

(%)

2005 285,868,619,205.81 94,679,537,823 86,268,317,494 33.12 30.18

2006 364,570,515,631.49 107,400,000,000 86,268,317,494 29.46 23.66

2007 432,216,737,774.86 122,266,000,000 101,354,000,000 28.29 23.45

2008 510,228,634,992.26 146,055,000,000 136,137,000,000 28.63 26.68

2009 539,580,085,612.40 125,322,000,000 104,131,000,000 23.23 19.30

2010 755,094,157,594.53 166,636,000,000 145,424,000,000 22.07 19.26

2011 892,969,104,529.57 212,997,000,000 188,975,000,000 23.85 21.16

2012 917,869,913,364.92 211,007,000,000 212,891,000,000 22.99 23.19

2013 910,478,729,099.04 205,033,000,000 211,271,000,000 22.52 23.20

Sumber : World Bank, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, tampak kondisi perdagangan luar negeri di

Indonesia. Terlihat bahwa tren ekspor dan impor di Indonesia cenderung

menurun pada kurun waktu 9 tahun terakhir, yaitu ekspor pada tahun 2005

memberikan kontribusi sebesar 33,12% turun menjadi 22,52% pada tahun 2013

dan kontribusi impor pada tahun 2005 sebesar 30,18% turun menjadi 23,20

pada tahun 2013. Pada tahun 2005 s.d 2011 Indonesia mengalami surplus

neraca perdagangan dikarenakan jumlah ekspor lebih besar dibandingkan

jumlah impor, namun pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013

Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, karena jumlah impor yang

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspor.

Tabel 4.4

Perdagangan Luar Negeri Filipina

Tahun 2005-2013

Tahun
Filipina

GDP Harga Menurut
Berlaku (US$)

Ekspor (US$) Impor (US$)
Ekspor/GDP
Berlaku (%)

Impor/GDP
Berlaku (%)

2005 103,071,601,049.03 33,772,649,303.00 43,770,726,385 32.77 42.47

2006 122,210,784,740.25 41,798,669,344.00 48,781,072,089 34.20 39.92

2007 149,359,948,551.95 46,304,287,826.00 54,312,424,153 31.00 36.36

2008 174,195,183,747.11 47,733,539,814.00 64,408,618,628 27.40 36.97
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Tahun
Filipina

GDP Harga Menurut
Berlaku (US$)

Ekspor (US$) Impor (US$)
Ekspor/GDP
Berlaku (%)

Impor/GDP
Berlaku (%)

2009 168,334,640,315.80 43,226,996,266.00 52,189,217,180 25.68 31.00

2010 199,590,933,272.61 54,553,954,497.00 65,648,068,548 27.33 32.89

2011 224,142,892,647.82 57,154,673,137.00 71,020,723,018 25.50 31.69

2012 250,240,054,973.50 66,823,490,332.00 79,570,910,480 26.70 31.80

2013 272,066,652,120.83 67,847,557,124.00 78,494,762,234 24.94 28.85

Sumber : World Bank, DIolah

Berdasarkan tabel di atas, tampak kondisi perdagangan luar negeri di

Filipina. Terlihat bahwa tren ekspor dan impor di Filipina cenderung menurun

pada kurun waktu 9 tahun terakhir, yaitu ekspor pada tahun 2005 memberikan

kontribusi sebesar 32,77% turun menjadi 24,94% pada tahun 2013 dan

kontribusi impor pada tahun 2005 sebesar 42,57,18% turun menjadi 28,85 pada

tahun 2013. Setiap tahunnya Filipina selalu mengalami defisit neraca

perdagangan, karena jumlah ekspor selalu lebih sedikit dibandingkan dengan

jumlah impor.

Gambar 4.4

Grafik Kontribusi Ekspor Indonesia dan Filipina (%)

Tahun 2005-2013
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Berdasarkan grafik batang pada gambar 4.4 menunjukkan kondisi

ekspor pada kedua Negara. Tren ekspor pada kedua Negara cenderung

mengalami penurunan pada kurun waktu 9 tahun terakhir, namun tampak bahwa

kontribusi ekspor Filipina lebih besar dibandingkan Indonesia. Akan tetapi

tahun 2005 dan tahun 2008 kontribusi ekspor Indonesia terhadap GDP lebih

besar yaitu tahun 2005 sebesar 33,12% dibandingkan Filipina sebesar 32,77%

dan tahun 2008 sebesar 28,63% dibandingkan Filipina sebesar 27,40%. Hal ini

memperlihatkan bahwa kondisi ekspor Filipina sangat baik dibandingkan

dengan Indonesia.

Gambar 4.5

Grafik Kontribusi Impor Indonesia dan Filipina (%)

Tahun 2005-2013

Berdasarkan grafik batang pada gambar 4.5 menunjukkan kondisi impor

pada kedua Negara. Tren impor pada kedua Negara cenderung mengalami

penurunan pada kurun waktu 9 tahun terakhir, namun tampak bahwa impor
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Filipina jauh lebih besar dibandingkan Indonesia selama kurun waktu 9 tahun

terakhir, meskipun terlihat fluktuatif di kedua Negara.

Berdasarkan kondisi perdagangan luar negeri di kedua Negara tampak

bahwa ekspor Filipina jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, namun

kondisi ini belum dianggap baik, karena harus dibandingkan pula dengan

jumlah impor dikedua Negara. Setelah melihat impor dikedua Negara, Filipina

mengalami defisit neraca perdagangan setiap tahunnya dalam kurun waktu 9

tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh lebih besarnya impor dibandingkan

dengan ekspor. Lain halnya dengan Indonesia, meskipun jumlah ekspor lebih

kecil dibandingkan dengan Filipina, Indonesia mengalami surplus neraca

perdagangan setiap tahunnya karena jumlah impor tidak lebih besar daripada

jumlah ekspor, meskipun pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013

mengalami defisit neraca perdagangan. Namun jika dilihat secara keseluruhan,

kondisi neraca perdagangan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Filipina.

4.2.4 Sektor Yang Diminati FDI

Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan melalui pie chart sektor yang diminati

oleh FDI di Indonesia pada tahun 2010-2013.

Gambar 4.6

Sektor Yang Diminati FDI di Indonesia
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2010 2011

2012 2013

Berdasarkan pie chart di atas tampak bahwa pada tahun 2010 dan 2011

sektor paling diminati adalah sektor jasa, yaitu tahun 2010 sebesar 60,7% dan

tahun 2011 sebesar 40,1%. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 sektor paling

diminati adalah manufaktur yaitu tahun 2012 sebesar 47,9% dan tahun 2013

sebesar 55,4%. Sektor yang paling kurang diminati sepanjang tahun 2010-2013

adalah sektor perikanan, bahkan pada tahun 2013 tidak diminati sama sekali.

4.2.5 Negara Asal FDI

Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan melalui pie chart Negara asal yang

meminati sektor FDI di Indonesia pada tahun 2010-2013.

Gambar 4.7
Negara Asal FDI di Indonesia

Tahun 2010
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2010 2011

2012 2013

Berdasarkan pie chart di atas tampak bahwa pada tahun 2010 s.d 2012

FDI di Indonesia paling banyak diminati oleh Singapore, namun pada tahun

2013 FDI di Indonesia banyak diminati oleh Jepang tetapi persentasenya tidak

berbeda jauh dengan Singapore.

4.2.6 Kemungkinan Terjadinya Knowledge Spillover

Di Indonesia sektor FDI (Foreign Direct Investment) yang diamati

adalah tahun 2010-2013. Pada tahun 2010 sektor yang diminati adalah sektor

jasa yaitu sebesar 60,7%, pada tahun 2011 adalah sektor jasa yaitu sebesar

40,1%. Pada tahun 2012 dan 2013 yang paling diminati adalah sektor industri

yaitu sebesar 47,9% dan 55,4%. Perubahan sektor FDI yang diminati tersebut

dapat dijadikan hipotesis bahwa adanya knowledge spillover yang diberikan

oleh Negara asing yang melakukan FDI di Indonesia. Berdasarkan jurnal

berjudul “The Determinants Of Fdi Inflows By Industry To Asean (Indonesia,

Malaysia, Philippines, Thailand And Vietnam.” yang ditulis oleh Piyaphan
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Changwatchai menyatakan bahwa FDI merupakan komponen penting

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di beberapa Negara.

.Dengan adanya FDI, diduga akan memberikan efek knowledge spillover

dimana adanya sebaran ilmu pengetahuan yang terjadi selama perusahaan-

perusahaan saling memberikan keuntungan di antara mereka dalam hal inovasi

dan ide, maka perekonomian akan terus tumbuh meskipun berada pada kondisi

pemakaian tenaga kerja dan modal secara maksimum. Dengan kata lain

pengaruh sebaran pengetahuan menjelaskan fenomena kenapa ekonomi tumbuh

lebih cepat dari yang diperkirakan bila hanya di dasarkan kepada pertumbuhan

masukan tenaga kerja dan modal. Terkonsentrasinya industri secara spasial

disebabkan karena adanya eksternalitas statis. Di samping itu, kedekatan

berlokasi secara spasial akan menimbulkan sebaran pengetahuan (knowledge

spillover) antara pekerja-pekerja sesama (inter) industri dan antara (intra)

industri yang diyakini akan memacu pertumbuhan industri pada Negara

Indonesia.

Berdasarkan jurnal berjudul “Assessing the Spillover Effects of FDI to

the Philippines” yang ditulis oleh Rafaelita M. Aldaba dan Fernando T. Aldaba

menyatakan bahwa adanya FDI dapat memberikan kontribusi bagi

perekonomian dan memberikan efek spillover, namun di Negara Filipina

knowledge spillover yang diberikan yang diberikan oleh perusahaan domestic

masih lemah dikarenakan ketidakmampuan menyerap teknologi dan ilmu

pengetahuan.

Di Filipina pada tahun 2011 sektor FDI yang paling banyak diminati

adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 47,31%, lalu pada tahun
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2012 sektor yang paling banyak diminati adalah sektor industri yaitu sebesar

88,26% dan tahun 2013 sektor yang diminati adalah air,pengelolaan sampah,

dan pembuangan limbah yaitu sebesar 69,54%. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya spillover yang diberikan setiap tahunnya baik dari home maupun house

country.

Teori ekonomi menyatakan bahwa FDI dapat menyebabkan knowledge

spillover bagi perusahaan domestik di Negara tuan rumah. Efek spillover ini

berkembang melalui best practice, demonstrasi dan difusi, atau melalui

penciptaan hubungan dengan perusahaan asing dan domestik baik menjadi

pemasok atau pelanggan, atau melalui gerakan pekerja berpengalaman dari

asing untuk perusahaan lokal. Masuknya perusahaan multinasional mungkin

juga meningkatkan persaingan dan memaksa perusahaan-perusahaan domestik

untuk meniru dan berinovasi.

4.3 Faktor-faktor penting dalam knowledge spillover dari Perusahaan Asing ke

Perusahaan Domestik pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung

4.3.1 Efisiensi

Perusahaan- perusahaan asing memiliki efisiensi dan spillover efek dari

pesaing lokal serta pada perusahaan domestik yang bergerak dati hilir

maupun dari hulu. Spillover (secara luas di definisikan sebagai transfer

praktek manajerial, metode produksi, teknik pemasaran atau pengetahuan

lain yang terkandung dalam suatu produk atau jasa) dapat terjadi melalui

sejumlah saluran. Perusahaan lokal mungkin misalnya dapat belajar untuk

meniru proses baru atau meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka

melalui pengamatan, atau mencari tahu tentang proses yang lebih baik atau

metode pemasaran melalui interaksi dengan manajer asing di ruang bisnis

dan dari mantan karyawan Perusahaan Multi Nasional. Perusahaan lokal



Laporan Akhir
Hibah Kompetitif Nasional - Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 30

juga dapat mengambil manfaat dari masuknya jasa profesional baru atau

pemasok sebagai akibat dari masuknya Perusahaan Multi Nasional.

Perusahaan asing dapat bertindak sebagai katalis untuk pemasok dalam

negeri untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi waktu dengan menuntut

standar yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan asing dapat memiliki efek

negatif pada output dan efisiensi jika mereka "mencuri" pasar mereka atau

modal manusia terbaik perusahaan domestik '. Jika perusahaan-perusahaan

domestik mengurangi produksi dalam menghadapi persaingan asing, mereka

mungkin mengalami biaya rata-rata yang lebih tinggi sebagai biaya tetap

tersebar di skala yang lebih kecil dari produksi (Aitken dan Harrison, 1999).

Demikian pula, jika karyawan terbaik meninggalkan perusahaan asing,

efisiensi menurun.

4.3.2 Teknologi

Kelemahan dalam pergerakan inovasi seperti rendahnya R & D, kurangnya

kerjasama inovasi, kekurangan Structural & Lulusan Teknik, dan kurangnya

permintaan, pada akhirnya membuat suatu keterkaitan dalam hal

menciptakan rendahnya output yang inovatif. Kemajuan Teknologi ada

untuk meningkatkan semua pernyataan dan membuat kmudahan untuk

penggunanya. FDI pada industri yang berbasis teknologi, investor asing

sebagian besar bergerak di segmen akhir yang lebih rendah dan cenderung

lebih sedikit mentransfer teknologi yang up to date, yang pada akhirnya

mengurangi dampak pada pertumbuhan produktivitas. Berdasarkan logika

tersebut , skema insentif investasi harus bersifat terbuka dan harus

menargetkan kegiatan teknologi tinggi daripada rangkaian industri tertentu.

Dalam menerapkan teknologi baru, telah ada proses tertentu di mana orang

harus belajar dan menunjukkan untuk membuat teknologi itu sendiri bekerja

baik cara mereka belajar dari beberapa instruksi manual atau dari proses

meniru yang mereka pelajari dari mereka kuasai.

"Teknologi, baik untuk mesin dan teknologi informasi telah memberikan

karyawan pengetahuan lebih maju dan memiliki memfasilitasi dan

mengoptimalkan di lain untuk membuat setiap proses dalam angkatan kerja

lebih mudah" (Claudia, Marketing Manager PT. Kwangduk Worldwide).
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4.3.3 Produktivitas

Dunia ini bergerak cepat dari ekonomi berbasis produksi hingga ekonomi

berbasis pengetahuan. Dalam rangka untuk membantu organisasi

meningkatkan produktivitas pengetahuan mereka, maka kualitas, dan

pekerja dinilai sebagai asset perusahaan. Ukuran produktivitas kerja bisa

ditentukan oleh seberapa input yang dipakai serta output yang dihasilkan.

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input).

Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi

pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target

berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi

yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi

penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan,

produktivitas mengandung pengertian berkenaan denagan konsep ekonomis,

filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia

untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan

kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep

filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental

yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan

hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok

harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk

berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep sistem, memberikan

pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama

atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem.

4.3.4 Industrialisasi

Antara tahun 1970-an dan 1990-an, perekonomian Indonesia telah

mengalami perubahan dari perekonomian berbasis pertanian/ agrikultur ke

ekonomi industri berbasis - proses yang sering disebut 'industrialisasi'.

Indikator yang paling populer untuk mewakili proses industrialisasi adalah

bagian dari nilai tambah industri manufaktur dalam PDB, dan pangsa ekspor

manufaktur dalam total ekspor. Ketika pemerintah Orde Baru mulai
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pembangunan ekonomi pada awal tahun 1970, nilai tambah industri

manufaktur menyumbang 7,5% dari PDB, sedangkan sektor pertanian

memberikan kontribusi lebih dari 35%. Pangsa industri manufaktur dalam

PDB dua kali lipat di tahun 1980-an. Pada 1990-an, sebelum krisis ekonomi,

pangsa industri manufaktur terus meningkat menjadi lebih dari 20%,

melebihi pangsa pertanian dalam PDB. Pada komposisi ekspor, pangsa

ekspor manufaktur juga tumbuh dari kurang dari 3% pada tahun 1970,

hampir 60% pada 1990-an yang termasuk didalamnya adalah FDI.

4.3.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi

terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika

pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain

seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat

terbantu.Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil

ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut.

Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan

masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas

pada berbagai bidang yang lain.

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam

pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan

nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat

ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju

Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pangsa industri manufaktur dalam PDB dua kali lipat di tahun 1980-an.

Pada 1990-an, sebelum krisis ekonomi, pangsa industri manufaktur terus

meningkat menjadi lebih dari 20%, melebihi pangsa pertanian dalam PDB.

Pada komposisi ekspor, pangsa ekspor manufaktur juga tumbuh dari kurang

dari 3% pada tahun 1970, hampir 60% pada 1990-an yang termasuk

didalamnya adalah FDI.

4.3.6 Aktivitas Ekspor dan Impor
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Secara global, Indonesia saat ini menempati urutan ke-12 di antara tekstil

dan pakaian eksportir terkemuka dan memenangkan 1,8 persen dari total

pangsa pasar, laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Ekspor tekstil

dan pakaian jadi negara pada tahun 2012 mencapai US $ 12,560,000,000,

mewakili penurunan 5 persen dari ekspor tahun 2011 senilai US $

13,250,000,000, laporan Tekstil Indo; dan impor tekstil dan pakaian jadi

pada tahun 2012 tercatat sebesar US $ 7,930,000,000, mewakili penurunan

7 persen dari ekspor tahun 2011 senilai US $ 8530,000,000.

Amerika Serikat adalah importir tekstil dan pakaian jadi terbesar di

Indonesia, dihitung dari 36 persen dari total ekspor tekstil / pakaian negara,

diikuti oleh Uni Eropa, 16 persen; dan Jepang, 5 persen. Indonesia masih

merupakan produsen tekstil dan pakaian terkemuka di Perhimpunan Bangsa

Bangsa Asia Tenggara kawasan (ASEAN). Namun, berbeda dengan

beberapa negara ASEAN lainnya, Indonesia belum menandatangani

perjanjian perdagangan apapun yang memungkinkan untuk ekspor tekstil

untuk memasuki AS atau Uni Eropa pada tingkat tarif khusus, keadaan yang

telah mempengaruhi daya saing industri global. Indonesia mendorong untuk

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa

yang akan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti

negosiasi tarif. Perjanjian mengenai CEPA impor masih belum

dilaksanakan.

Selain itu, eksportir tekstil Indonesia telah meminta kepada pemerintah

Indonesia untuk melobi AS untuk perpanjangan Generalized System of

Preferences (GSP), yang sangat menguntungkan industri tekstil di Indonesia

dengan memberikan perlakuan istimewa untuk ekspor ke program AS GSP

yang berakhir pada Juli 2013, dan eksportir tekstil Indonesia khawatir

bahwa ekspor mereka ke AS akan cepat menurun jika mereka tidak lagi

menerima perlakuan istimewa. API juga mencatat bahwa Indonesia akan

mampu bersaing dengan tekstil terdekat raksasa Vietnam setelah Kemitraan

Trans-Pasifik (TPP) mulai berlaku, seperti perjanjian akan menghilangkan

hambatan perdagangan dan menghilangkan tarif impor untuk Vietnam dan

negara-negara anggota TPP lainnya. API telah mencatat bahwa penting
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bagi industri tekstil Indonesia untuk meningkatkan daya saing sehingga

dapat menahan kompetisi setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC)

didirikan pada tahun 2015. AEC dimaksudkan untuk menciptakan pasar

tunggal dan basis produksi dan ekonomi yang sangat kompetitif wilayah

dengan pembangunan ekonomi yang adil dan yang sepenuhnya terintegrasi

ke dalam ekonomi global.

Tabel 4.8

Pengiriman Mesin Textil Internasional Ke Indonesia

4.3.7 Lapangan Kerja

Penduduk usia kerja Indonesia meningkat dari 164 juta orang pada tahun

2007, menjadi 172 juta pada 2010, dan 174 juta pada tahun 2012.

Akibatnya, jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 110 juta orang, 117

juta, dan untuk 118 pada tahun 2007, 2010 dan 2012. Dengan kata lain

selama periode 2007-2012, angkatan kerja Indonesia memiliki tingkat

pertumbuhan rata – rata tahunan sebesar 1,5 persen (situs web BPS).
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Menurut sumber informasi Indotextiles, tekstil dan pakaian jadi yang ada di

Indonesia memiliki sektor tekstil dan pakaian jadi sebanyak 2.994

perusahaan pada tahun 2012. Mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut

yang berada di wilayah Jawa . Indonesia Sebagai perusahaan terbesar di

sektor industri dan manufaktur, industri tekstil dan pakaian jadi di 2012

mempekerjakan sekitar 1,5 juta pekerja, (laporan Indotextiles).

4.3.8 Lingkungan Usaha

Dampak perusahaan multinasional di negara-negara berkembang adalah

salah satu masalah yang paling diperdebatkan saat ini terkait adanya

globalisasi. Peran pemerintah dan investor asing sangatlah oenting dalam

industri manufaktur terutama pada sector tekstil. Meskipun proses dan

instrumen didalamnya semakin kompleks sangat penting sebagai negara

berkembang berusaha untuk menarik investasi asing. Tidak dipungkiri pula

bahwa FDI mampu memberikan dampak kepada perusahaan – perusahaan

domestic baik dari segi persaingan maupun mendukung kemajuan industry

dalam negeri. Beberapa Negara berkembang telah mengembnagkan potensi

sector industry manufaktur sebagai cara untuk mengimplementasikan

spillover effects yang berdampak positif yang dapat memberikan

keuntungan dengan cara intensivikasi tenaga kerja - sebagai salah satu

faktor yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pelaku

industri dalam persaingan pasar tenaga kerja.

4.4. Faktor Pendukung Limpahan Pengetahuan

1. Open culture: Budaya organisasi yang mengutamakan keterbukaan antar

elemen organisasi.

Pentingnya Budaya organisasi yang mengutamakan keterbukaan antar elemen

organisasi dapat dijadikan sebagai factor pendukung limpahan pengetahuan.

Proses kerja yang sedemikian rumit dan melibatkan elemen organisasi yang

berbeda dan kompleks dapat dipermudah dengan adanya keterbukan antar

elemen. Proses kerja antar elemen yang hanya diketahui atau dipahami oleh

elemen organisasi masing – masing setidaknya dapat dijelaskan kepada elemen

organisasi lainnya apabila dijelaskan dan disampaikan yang pada akhirnya dari
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kegiatan tersebut terjadi proses limpahan pengetahuan. Tetapi tidak jarang juga

karena adanya perbedaan kultur, mengakibatkan keterbukaan antar elemen tidak

mudah terjadi.

2. Interaksi dengan luar negeri: Hubungan yang dinamis antar individu anggota

organisasi, yang terwujud melalui komunikasi dan aktivitas dua arah.

Komunikasi dalam organisasi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan intern

dalam organisasi. Akan tetapi dalam praktiknya kegiatan komunikasi dalam

organisasi dapat melampaui batas-batas organisasi itu sendiri. Komunikasi

organisasi dengan berbagai dimensinya dapat dipandang sebagai suatu cara

untuk memetakan fenomena. Ketika kita menyadari bahwa pandangan terhadap

fenomena/realitas pun tidak selalu sinergis, bergantung pada titik berdirinya,

maka seharusnya kita menyikapinya bahwa hal itu mencerminkan suatu

relativisme ilmu yang mengarah kepada sesuatu yang “baik”.

3. Kontak secara pribadi: Pertemuan personal antara pihak sumber dan penerima

dalam proses transfer tacit knowledge.

Komunikasi persona tatap muka berlangsung secara dialogis sambil saling

menatap hingga terjadi kontak pribadi ( personal contact). Dimana dari setiap

personal contact terjadi proses belajar, baik itu karakter maupun hal lainnya

yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi.

4. Kepercayaan: Keyakinan antar sesama anggota organisasi terhadap niat baik

dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban.

Dengan adanya kayakinan, individu yang satu dengan individu yang lainnya

tidak akan merasa bisa bekerjasama dengan baik. Tanpa disadari, dengan

adanya rasa keyakinan dan percaya antar satu inidividu dengan yang lainnya,

terjadi proses sharing knowledge. Pada prakteknya, proses limpahan

pengetahuan dengan mengeskplorasi efek baik yang dipengaruhi atau yang

berbasis kognitif menyebabkan adanya keinginan untuk berbagi dan

menggunakan tacit knowledge.

5. Suasana tidak resmi dalam lingkungan organisasi.

Bila satu tugas dengan yang lainnya saling bergantung, ini berarti bahwa hal-hal

tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pola dan sifat hubungan

dalam organisasi dapat ditentukan oleh struktur atau hubungan posisional dan
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hubungan antar persona dimana individu-individu dalam organisasi bertindak di

luar struktur peranan sehingga menciptakan jalinan komunikasi informal.

Suasana tidak resmi tersebut yang dalam prakteknya akan mempermudah

tercapainya komunikasi dalam lingkungan organisasi yang pada akhirnya ,

terjadi tacit transfer knowledge ketika individual mempelajari karakter

individual lainnya ataupun mempelajari proses kerja dalam organisasi.

6. Hubungan langsung: Kedekatan personal, pertemuan tatap muka antara pihak

sumber dan penerima pengetahuan. LImpahan pengetahuan terjadi akibat

adanya interaksi langsung antara individu yang satu dengan yang lainnya serta

kedekatan personal mampu meningkatkan atau mempermudah proses

penerimaan pengetahuan.

7. Tie strength: Kekuatan ikatan antara sumber dan penerima dalam proses

transfer, meliputi durasi interaksi, durasi hubungan, keeksklusifan hubungan,

dan intensitas hubungan.

8. Insentif: Adanya insentif, baik finansial maupun nonfinansial, yang

meningkatkan motivasi pihak sumber dan penerima dalam proses transfer.

Dengan insentif untuk sharing knowledge, pekerja yang memiliki pengetahuan

lebih banyak/ superior dapat berbagi bahkan ketika pekerja dengan pengetahuan

yang lebih sedikit tidak dapat sepenuhnya menyerap pembelajaran apa yang

telah didapatkannya. Selain itu, untuk memastikan tingkat yang tepat dari

sharing knowledge, organisasi harus menentukan kebijakan organizational

incentive ketika knowledge sharing dihargai hanya ketika pengetahuan tersebut

berada di pada tingkatan pengetahuan tertentu.

9. Apprentice-like relationship: Pihak penerima pengetahuan berinteraksi langsung

dengan pihak sumber tacit knowledge, serta mengobservasi praktek limpahan

pengetahuan yang dilakukan oleh pihak sumber.

Dalam mempelajari hal – hal baru yang berkaitan dengan proses kerja, interaksi

langsung antara sumber maupun penerima knowledge dapat terjadi. Seperti

halnya dalam implikasi teknologi yang menggunakan bahasa berbeda,

pengoperasian yang berbeda, terjadi proses transfer knowledge guna

meningkatkan kinerja suatu organisasi.
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10. Kesamaan Bahasa: Kesamaan dalam karakteristik bahasa antara pihak sumber

dan penerima dalam proses limpahan pengetahuan. Kesamaan dalam

karakteristik sosial, budaya, dan khususnya bahasa dapat mempermudah proses

transfer knowledge baik untuk sumber maupun penerima pengetahuan.

11. Hubungan personal dan profesional antar individu di mana kedua belah pihak

saling menghargai, dengan karakteristik adanya saling percaya, komitmen, dan

komunikasi yang berkualitas dan sering dilakukan

Keberadaan FDI yang berkelanjutan menimbulkan kerjasama antar pihak yang

terjalin tidak dalam waktu yang singkat, sehingga keberadaannya banyak

bermanfaat terutama dalam proses transfer knowledge, hubungan personal baik

dengan pihak external maupun pihak internal perusahaan yang dijalin di awal

pastinya akan sangat berbeda dengan hubungan personal yang telah terjalin

dalam jangka waktu yang lama , dari sana timbul adanya rsa saling menghargai,

saling percaya, komitmen, dan komunikasi yang berkualitas terjadi sehingga

timbul proses transfer knowledge baik itu untuk memelihara hubungan tersebut

maupun transfer knowledge untuk meningkatkan kinerja antar semua pihak

yang terlibat.

12. Pengetahuan sebelumnya: Pengetahuan yang telah dimiliki oleh pihak

penerima. Dalam proses limpahan pengetahuan, pengetahuan yang telah

dimiliki oleh penerima bisa membantu mempermudah proses kerja dikarenakan

ilmu serupa yang telah didapatkan sebelumnya bisa langsung diimplikasikan

secara mudah.

13. Komitmen: Komitmen individu terhadap tugas dan tujuan organisasi

komitmen individu terhadap organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang

terjadi secara sepihak. Dalam hal ini organisasi dan pegawai (individu) harus

secara bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai

komitmen yang dimaksud. Seorang pegawai yang semula kurang memiliki

komitmen, namun setelah bekerja ternyata selain ia mendapat imbalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku ternyata didapati adanya hal-hal yang menarik

dan memberinya kepuasan. Hal itu tentu akan memupuk berkembangnya

komitmen individu tersebut terhadap organisasi dan seiring dengan terjadinya

hal tersebut maka terjadilah proses limpahana pengetahuan.
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14. Karakteristik penerima pengetahuan: Atribut atau aspek dari penerima

pengetahuan yang berperan dalam proses limpahan pengetahuan. Penunjang

paling penting dalam hal karakteristik penerima adalah komunikasi dan

ketelitian penerima dalam memperoleh penngetahuan.

15. Situasi, latar belakang, dan lingkungan organisasi yang relevan dengan proses

limpahan pengetahuan. Situasi, latar belakang, dan lingkungan organisasi yang

relevan dan kondusif sangat penting dalam proses transfer knowledge yang

pada akhirnya akan memberikan efektifitas dan pencapaian tujuan organisasi.

16. Motivasi penerima: Keinginan dan kesediaan penerima knowledge untuk

mendapatkan knowledge dari pihak lain. dalam prakteknya, agar adanya

keinginan dan kesedian penerima untuk mendapatkan knowledge dari pihak lain

adalah knowledge tersebut harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta relevan

dengan tugasnya sehari – hari sehingga ada motivasi dalam menerima

knowledge tersebut.

17. Kemampuan mengadopsi: Kemampuan penerima knowledge dalam mengenali

nilai dari suatu informasi, mengasimilasi informasi tersebut, dan

mengaplikasikan knowledge yang diterima. Komunikasi merupakan penunjang

paling penting untuk penerima knowledge dalam mengenali nilai dari suatu

informasi, mengasimilasi informasi tersebut, dan mengaplikasikan knowledge

yang diterima serta untuk menghindari kesalahan baik itu mengenai instruksi

kerja maupun proses kerja yang disampaikan oleh sumber knowledge.

18. Pengalaman kerjasama sebelumnya: Pengalaman kerja sama penerima

knowledge dalam hal ini sangat berperan penting karena proses pembelajaran

telah dilaksanakan pada proses sebelumnya, sehingga penerima lebih banyak

memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut dan memudahkan

dalam pencapaian tujuan organisasi.

19. Mekanisme informal: Mekanisme transfer knowledge yang terjadi secara tidak

resmi, seperti melalui komunikasi informal.

Mekanisme transfer knowledge yang terjadi secara tidak resmi, seperti melalui

komunikasi informal mendorong terjadinya knowledge transfer antar individu

dalam organisasi. Informasi dalam komunikasi informal biasanya timbul

melalui rantai kerumunan di mana seseorang menerima informasi dan
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diteruskan kepada seseorang atau lebih dan seterusnya sehingga informasi

tersebut tersebar ke berbagai kalangan. Implikasinya adalah kebenaran

informasi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur. Meski demikian komunikasi

informal akan untuk memenuhi kebutuhan sosial, mempengaruhi orang lain ,

dan mengatasi kelambatan komunikasi formal yang biasanya cenderung kaku

dan harus melalui berbagai jalur terlebih dahulu

4.5. Kesiapan Perusahaan dalam Upaya Menyerap Pengetahuan

Indonesia merupakan Negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu Negara yang

magalami pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia. Indonesia juga memiliki upah

minimum terendah di kawasan ASEAN. Baru-baru ini, ribuan pekerja telah turun ke

jalan untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Para pemimpin serikat perburuhan

menuntut kenaikan gaji bagi pekerja Indonesia dengan berbagai pertimbangan

diantaranya inflasi, kenaikan harga bahan bakar dan biaya kenaikan keseluruhan hidup.

Upah minimum di wilayah Jakarta telah meningkat di tahun lalu sebesar 44 persen, dan

upah di daerah lain juga telah meningkat secara substansial. Namun, upah di Jakarta

hanya naik 11 persen pada tahun 2014.

Ada kekhawatiran bahwa upah yang lebih tinggi dapat mempengaruhi daya saing

sektor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. API melaporkan bahwa 60 perusahaan

produksi tekstil dan pakaian jadi telah dipaksa untuk pindah dari Jakarta ke daerah lain,

seperti Jawa, di mana upah lebih rendah. Selain itu, sekitar 60.000 karyawan telah di-

PHK sebagai akibat dari pemotongan biaya operasinal. Industri tekstil, yang

mengkonsumsi sejumlah besar bahan bakar dan listrik, juga berurusan dengan dampak

kenaikan biaya energi. Harga BBM dan tarif listrik keduanya telah meningkat pada

tahun 2013 - dengan 44 persen dan 15 persen, masing-masing, dengan demikian secara

signifikan meningkatkan biaya produksi industri. Hal ini, pada gilirannya, telah

menyebabkan harga pokok penjualan produk tekstil dan pakaian jadi meningkat, yang

dapat menyebabkan penjualan domestik menurun.

Kesiapan perusahaan dalam mengadopsi pengetahuan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Knowledge generation: Knowledge generation dalam prakteknya sudah sesuai

dengan implementasinya dan terjadi secara alami serta diturunkan dari senior /
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superior terdahulunya sehingga tidak perlu adanya pembelajaran khusus dalam

proses transfer knowledge.

1. Knowledge adaptation: Pada prakteknya, Knowledge adaptation diimplikasikan

secara mandiri melalui proses kerja sehari – hari dengan cara learning by doing

, atau praktek langsung di lapangan. Sehingga tidak perlu adanya pelatihan atau

pengajaran khusus atau spesifik terkait knowledge adaptation.

2. Knowledge utilization: pada sebagian aktivitas sudah sampai pada knowledge

utilization. Pengetahuan diadaptasi dan diadopsi untuk menghasilkan produk

produk yang mirip dengan pesaing di luar negeri.

4.6. Dukungan Pemerintah dalam Mendukung KS

4.6.1. Dukungan Lembaga

Knowledge spillover dipandang sebagai aset penting dalam meningkatkan kinerja

organisasi, selama ini pemerintah masih lemah dalam mengelola knowledge

spillover karena knowledge ini sifatnya terbatas. Guna menggenjot raihan

knowledge spillover, pemerintah perlu berfungsi maksimal dalam membangun

iklim kebijakan yang sesuai. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan

memperpendek waktu settlement bisnis perlu dijadikan prioritas utama. Pemerintah

perlu juga menargetkan peningkatan FDI secara signifikan

dan upgrading dari investment grade Indonesia.

4.5.2. Dukungan Kebijakan

Sejak liberalisasi investasi asing pada tahun 1980-an, Indonesia telah memperoleh

manfaat dari kehadiran investasi asing. Pasca kejatuhan harga minyak dunia pada

1981 Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor minyak sebagai penopang

perekonomian. Pada masa tersebut pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi

investasi asing. Ini – didukung dengan liberalisasi sektor finansial, liberalisasi

bantuan luar negeri dan promosi ekspor – telah menjadi penopang pertumbuhan

ekonomi spektakuler sebesar 13.4% per tahun dari 1981 hingga 1992. Sejak 1998

saat krisis keuangan Asia melanda, pertumbuhan net FDI inflows Indonesia jatuh

hingga ke -2.8% pada 2000 dan kemudian terus naik kembali hingga ke tingkat

2.9% di 2005. Yang menarik adalah pada 2008-2009 dimana terjadi krisis

keuangan dunia, investasi asing ke Indonesia tetap tumbuh positif.
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Kehadiran perusahaan asing di Indonesia melalui investasi asing langsung juga

telah membuka lapangan kerja baru setiap tahunnya. Pada 2013, terserap 1.1 juta

tenaga kerja dari FDI dan dari Januari hingga September 2014 telah terserap

720.000 tenaga kerja. Beberapa tahun ke belakang, peran FDI dirasa sangat penting

utamanya dalam menghadapi defisit neraca berjalan serta dalam hal pembangunan

infrastruktur di daerah-daerah dimana pemerintah memiliki keterbatasan anggaran.

Sejumlah isu perlu diketengahkan terkait upaya mengawal kebijakan investasi

asing di Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi efektif dalam

memicu pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan dampak negatif dari FDI bisa

diminimalisir.

Pertama, dari sisi negara home country FDI. Menurut data BKPM, dari Januari

hingga September 2014, Singapura adalah penyumbang FDI terbesar yakni sebesar

22.5% dari total FDI masuk, diikuti Jepang sebesar 9.4% dan Belanda 6.9%. Di

tahun-tahun sebelumnya Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Korea Selatan

selalu menjadi pemuncak kontributor FDI di Indonesia. Perlu upaya proaktif

pemerintah untuk menarik FDI dari negara-negara emerging economies seperti

Russia dan China guna meningkatkan total raihan FDI dan mengantisipasi

penurunan perekonomian negara-negara kontributor FDI utama saat ini.

Kedua, alokasi berdasarkan daerah. Alokasi FDI masih terkonsetrasi di Jawa yakni

sebesar 53.4% dari total, selama Januari-September 2014. Menjadi pekerjaan

rumah pemerintah untuk memberikan insentif bagi alokasi FDI ke luar Jawa serta

meningkatkan locational advantages daerah-daerah di luar Jawa dengan

mempercepat pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi pemerintah

daerah.

Ketiga, berkaitan dengan linkages. FDI inflows, sebagaimana hasil studi Dharma

Negara dan Adam (2012), tidak berpengaruh positif pada peningkatan produktifitas

industri penopang dalam negeri. Hal ini diakibatkan karena menurut data, 90% dari

total impor adalah barang-barang setengah jadi sertacapital goods. Sehingga

perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pasokan bahan baku

dari luar negeri, bukan dari perusahaan lokal. Jadi, kendati forward linkages telah

terjadi, backward linkage tidak terjadi akibat besarnya impor barang-barang

setengah jadi dan capital goods. Pemerintah perlu merancang strategi yang fokus
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pada linkage antara FDI dan industri penopang dalam negeri melalui berbagai

kebijakan termasuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui

peningkatan skill dan pendidikan tinggi.

Keempat, berkaitan dengan spillovers. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan

fokus alokasi anggaran pemerintah pada investasi R&D. Hal ini guna

memicu knowledge spillovers dan technology transfer. Tanpa R&D yang

terbangun, maka kedua hal tersebut akan sulit terjadi. Manfaat strategis dari FDI

terkait kedua aspek ini akan sulit terealisasi, sebab eksternalitas positif

seperti knowledge spillovers dan technology transfer cenderung tidak terjadi secara

otomatis dengan adanya FDI, namun perlu diupayakan. Menurut data, pada 2012

persentase pengeluaran untuk R&D terhadap GDP di Indonesia hanya sebesar

0.2%, masih dibawah India (0.85%), Malaysia (0.7%), China (1.6%) dan

Singapura (2.65%).

Kelima, berhubungan dengan insentif. Pemerintah biasanya meluncurkan insentif

pajak guna menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan

adalah apakah insentif pajak benar-benar memberikan keuntungan dalam hal

peningkatan FDI ataukah malah menghasilkan biaya insentif yang besar yakni

hilangnya kesempatan meningkatkan raihan pajak. Terkait hal ini Ikhsan (2006)

berpendapat, sebaiknya insentif pajak dijadikan “vitamin” pelengkap setelah

“necessary condition” berupa iklim investasi keseluruhan terbangun dengan baik,

dibanding menjadi sarana utama untuk menarik FDI. Penting juga mengubah

insentif pajak menjadi berbasis sektor ketimbang berbasis proyek sehingga sektor-

sektor yang berorientasi value-added industry dan strategis untuk transfer

technology bisa tergarap. Diharapkan insentif-insentif untuk menarik FDI tidak

sekedar mengarah ke sektor yang tidak menyerap lapangan kerja dan bersifat

ekstraktif seperti pertambangan. Insentif pajak juga bisa digunakan sebagai alat

untuk menjaga tingkat repatriasi tidak terlampau tinggi, sehingga pengusaha

bersedia menginvestasikan labanya di tanah air.

Keenam, dari sisi pemeliharaan lingkungan. Penting pula untuk mengkritisi peran

pemerintah dalam menghindari ancaman kerusakan lingkungan akibat FDI. Jangan

sampai Indonesia terjebak dalam perilaku “race to the bottom” yang biasanya

dilakukan negara-negara berkembang guna menarik FDI. “Race to the bottom”
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merujuk pada perlombaan dalam deregulasi lingkungan bisnis untuk menarik

investasi asing namun mengakibatkan dampak negatif misalnya terhadap

lingkungan hidup, akibat diturunkannya standar proteksi lingkungan hidup guna

menjadi lebih kompetitif menarik FDI. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan

biaya yang besar di kemudian hari baik dari segi ekonomi, sosial serta ekologikal

yang bisa melampaui keuntungan dari raihan FDI. Aspek pemeliharaan lingkungan

ini dirasa masih mendapat perhatian yang kurang dari publik.

Ketujuh, aspek kedaulatan. Selain aspek pemeliharaan lingkungan, aspek

kepentingan nasional pun perlu mendapat kontrol yang cukup dari publik terkait

FDI di Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan motif

politis dari negara home country FDI yang dapat berpotensi mengganggu

kepentingan nasional untuk berdaulat dalam arti luas, baik ekonomi maupun

politik, dan memperoleh manfaat maksimal dari FDI. Sebagai contoh, sebuah studi

dari Kolstad dan Wiig (2009) menunjukan bahwaoutward FDI dari China

berbanding lurus dengan buruknya institusi negarahost-countries dan tingkat

persediaan natural resources. Jadi, semakin lemah institusi suatu negara maka

semakin tinggi tingkat outward FDI China ke negara itu dan mengarah ke

sektor natural resources. Hal ini tercermin dalamoutward FDI dari China ke

negara-negara Afrika yang lemah institusinya, sehingga hal ini malah mendukung

“resources curse” di negara-negara itu, alih-alih memberikan kesejahteraan. Di sisi

lain pemerintah China mampu memperoleh kesempatan untuk mengamankan

pasokan energi negaranya. Untuk itu, pemerintah perlu selektif dan cerdas dalam

mengawal investasi asing agar tidak “dikadali” oleh negara-negara home-

countries. namun sebaliknya pemerintah mampu mengeksploitasi keuntungan dari

FDI semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa.

Tanpa peran aktif pemerintah, dampak positif FDI bisa jadi tidak dirasakan secara

signifikan dan malah hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan asing semata

dengan memberinya kesempatan besar mengeksploitasi pasar Indonesia. Di sisi

lain dampak negatif dari FDI bisa menjadi nyata. Eksternalitas positif dari FDI

perlu diupayakan dan tidak terjadi secara otomatis. Pada akhirnya, kebijakan

investasi asing tidak bisa dipisahkan dari kebijakan industri secara keseluruhan

sebab berkaitan dengan strategi pengembangan industri nasional dan pembangunan
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ekonomi nasional yang kompetitif dan sustainable. Kebijakan investasi asing tidak

bisa berlandaskan upaya-upaya menarik investasi asing semata secara narrow-

minded tanpa mempertimbankan strategi pengembangan industri secara

keseluruhan.
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Bab V. Kesimpulan

Limpahan pengetahuan telah terjadi sebagai akibat dari investasi asing di Indonesia.

Faktor-faktor penting dalam limpahan pengetahuan dari Perusahaan Asing ke

Perusahaan Domestik pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung, yaitu efisiensi,

teknologi, produktivitas, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekspor impor,

lapangan kerja, dan lingkungan usaha. Secara mikro, faktor faktor yang penting dalam

mendukung limpahan pengetahuan terkait dengan sumber pengetahuan, penerima

pengetahuan, media, dan konteks organisasi dimana pengetahuan diserap.

Dalam upaya mengadopsi pengetahuan, maka perusahaan tekstil berada pada tahap

knowledge generation dan knowledge adaptation. Pada beberapa kasus terjadi pula

hingga knowledge utilization.

Pemerintah memberikan berbagai dukungan agar investasi asing memberikan dampak

positif yang besar bagi perusahaan di Indonesia. Dukungan yang dapat diindentifikasi

berupa dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to identify whether the foreign direct investment can
prompt the occurrence of knowledge spillover on textile companies that was caused by
demonstration effect, labor turnover, as well as vertical linkage. The research method
used is a mixed method. The result of quantitative approach shows that foreign direct
investment indeed prompts the occurrence of knowledge spillover in the textile
industry, and the labor turnover causes this. On the other hand, the result of qualitative
approach shows that innovation in the textile industry, for the most part, is caused by
demonstration effect that was shown by the competitor.

Keywords: foreign direct investment, knowledge spillover, textile industry, mixed
method
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1. Introduction

Research on foreign direct investment had long entered a discussion about indirect
aspects related to the main objective: capital and other resources. The interaction
between local and foreign companies had affected many aspects. Foreign direct
investment proves its importance to economic development through capital investment,
new knowledge, and opportunities for spillovers in the form of technology, production
and knowledge (Franco & Kosovska, 2011). Foreign companies often can increase
their investment not only on production activities but also on R&D activities (Banri et
al., 2010) so that indirectly creating spillover chance. Indonesia is categorized as a
country in its initial stage to industrialization with a relatively low quality of the human
resource (Jacob, 2006) which potentially becomes the bottlenecks to technology
transfer. This kind of situation is common in most of Indonesia’s industry, especially
in the textile industry. The textile sector is one of the sectors that have been penetrated
by the foreign investors (Jacob, 2006).

Textile performance contributes the economic growth in Indonesia. The textile industry
has hold 2.18% contribution to Gross Domestic Product and 8.01% on processing
industry in 2010 (BPS, 2008). The non-oil and gas export commodity that gives the
biggest contribution for over the past 20 years is textile. It contributes 12.72% to the
national manufacturing export sector excluding oil and gas (Hermawan, 2011). This
industry also absorbs many labor force directly and indirectly. However, the growth of
textile industry in Indonesia that was driven by foreign investment is still relatively
small compared to other developing countries like India, Vietnam, and Bangladesh.

The rapid growth of the textile industry has pushed the growth of labor force. The
existence of foreign direct investment has stimulated the mobility of foreign workers to
Indonesia, which are employed by the local company, and vice versa. This activity has
led to knowledge transfer. Kemme et al. (2009) stated that the government policy that
could increase industry to attract foreign investment often caused by these activities.
They provide a relatively spillover on domestic economic that was gained through an
increase in output and employment. Other contributions were technology enhancement
(Kemme et al., 2009; Tambunan, 2011), company capability (Tambunan, 2011), and
technical skill (Kemme et al., 2009). Ledesma (2002) found that the accumulated
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knowledge had a positive effect on the export from origin countries. In short,
knowledge from outside has a strong positive impact on the competition level.

In the case of Indonesia, multinational companies hold a significant role as the source
of new knowledge through subcontract (Tambunan, 2011; Rugraff & Hansen, 2011),
labor transfer (Tambunan, 2011), outsourcing, licensing and franchising (Rugraff &
Hansen, 2011). The research result by Tambunan (2011) showed that foreign direct
investment did not automatically prompt technology enhancement but needed the
support of local companies’ readiness to absorb technology. In other word, the larger
the technology absorption capacity in local firms, the higher the profit from the foreign
direct investment.

The biggest center for national textile is found on Java Island and among them is
Metropolitan Bandung in which the number of labor is vast. So that the workers of the
domestic textile companies obtain knowledge spillovers, the local company needs to
prepare the knowledge absorption, at both a micro and macro level. Therefore, it is
important to conduct research about factors affected the knowledge spillover within the
domestic industry, especially the textile sector.

2. Literature Review

2.1 Foreign Direct Investment (FDI)

For developing countries, foreign direct investment holds a significant role in pushing
the industrial growth in the country, especially in Indonesia. The result related to
foreign direct investment role in pushing the development of textile industry shows a
positive outcome. Foreign direct investment plays a role in supporting the company
needs on capital and technology (Saggi, K. 2002; Banri et al., 2010). On the other hand,
there are findings regarding the adverse effects of foreign direct investment as reported
by Aitken, Harrison & Lipsey (1996), Aitken & Harrison (1999), Martins (2006),
Heyman et al. (2007), and Žilinskė (2010). Besides, in macro economy level, there are
doubts about foreign direct investment contribution on economic development (Banri et
al., 2010). Nevertheless, the presence of foreign investors that shows more advanced
technologies lead to the increased productivity in local companies through knowledge
spillover and competition. Therefore, the spillover in the form of technology and
knowledge from foreign firms are often considered as basic factors that contribute to
rapid economic development (Banri et al., 2010).

The profit from knowledge overflow has been recognized by many researcher such as
Banri et al., 2010; González & González, 2012; Ledesma, 2002; Kemme et al., 2009.
According to Zhang et al. (2010), the spillover produced from foreign direct investment
has two limitations. Firstly, they have many unknown aspects by the local companies,
and secondly their diversity of foreign companies themselves.

Furthermore, the limitation of local companies related to knowledge spillover is the
condition of passive companies in spillover process and forgetting the learning process
that occurs. However, this limitation, as reported by Zhang et al. (2010), can be
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decreased by considering local business linkages, local strategic alliances, and
recruiting policy, so that foreign direct investment can produce useful knowledge
spillover for local companies.

2.2 Knowledge Spillover

The main effect of foreign direct investment in local companies is on the increasing
spillover of technology, organization, and managerial (Rugraff & Hansen, 2011). The
potential spillover of the biggest foreign direct investment occurred in developing
countries such as Hungary, Brazil, Indonesia and South Africa (Rugraff & Hansen,
2011). According to Rugraff & Hansen, this spillover is the most significant effect of
the presence of multinational companies in economic development. Nevertheless,
foreign direct investment in developing countries can decrease the sales and the level of
production scale of local firms (Banri et al., 2010). The findings of Kemme et al.
(2009) showed that foreign direct investment generates spillover where the spillover
can increase the productivity of the IT companies, but not in textile firms. In general,
the spillover in developing countries give mixed results (Rugraff & Hansen, 2011).

When foreign investors bring a large difference in terms of technology, capital,
organizational, and managerial capabilities, and access to international markets with the
local companies, there is a clear potential spillover to local firms. In the host country,
foreign companies are often trying to protect their knowledge, management, and
information to the local businesses. However, at the same time foreign investors can
not hold the leak of their information to local companies (Rugraff & Hansen, 2011).

In pushing knowledge spillover from foreign direct investment, three channels
encourage knowledge spillover:

1. Demonstration effect: new technologies may be too costly and risky for a
domestic company because of the cost of acquiring knowledge and uncertainty
of the results that can be obtained (Saggi, 2002). The technology used by the
MNE will encourage domestic companies to adopt it. This demonstration effect
can also occur by imitating products produced by foreign firms by paying
attention to product specifications (Li et al., 2013).

2. Labor turnover: that occurs when local firms entered the competition with
global markets either in their local market or abroad. This turnover prompted
the company to adjust its capabilities with foreign firms (Li et al., 2013; Saggi,
2002). The second channel is related to the possibility of domestic firms hiring
employees who previously worked on the MNE. The employee knows about the
technology and applies it in a domestic company (Fosfuri et al., 2001; Glass and
Saggi, 2002).

3. Vertical linkages: Export is the third channel through which the presence of
MNEs may benefit domestic companies (Aitken et al., 1997; Greenaway et al.,
2004). Several studies have highlighted the positive impact of MNEs on the
export capacity of domestic companies (Rhee, 1990; Aitken et al., 1997; Kokko
et al., 2001). Export activities involve costs associated with the establishment of
a distribution network, transport infrastructure or knowledge of consumer tastes
in foreign markets (Greenaway et al., 2004). By following the process of
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exporting to foreign companies (through imitation or, in certain circumstances,
through cooperation), domestic companies can reduce costs by entering the
export market. This method may have a beneficial impact on the productive
efficiency of domestic companies (Li et al., 2013; Saggi, 2002). It is also used
as the final channel for domestic companies in the local market by making
MNCs as suppliers (backward linkages) as well as the purchase of intermediate
goods (forward linkages) as reported by Lall (1980), Rodriguez Clare (1996),
Markusen and Venables (1999) and Saggi (2004).

Besides the three channels, the other factors are the competition, as well as external
search and search costs. (Li et al., 2013; Crespo and Fontoura, 2007) states the other
factors that lead to knowledge spillover of foreign direct investment are:

- Competition is another important mechanism that encourages local businesses
to increase productivity by updating on manufacturing technology and adopting
better management practices. (Wang and Blomstrom, 1992; Markusen and
Venables, 1999).

- External search and search costs are knowledge searching process conducted by
the company of the market, which is then combined with the existing
knowledge to create innovations and new creations.

3. Research Methods

This study is a research in progress as a part of the development model of knowledge
spillover of foreign direct investment in the textile companies in Indonesia. The method
used is study case on textile companies in Metropolitan Bandung. Data analysis is
carried out with both quantitative and qualitative approaches. The analysis is first
performed by using a quantitative approach; further shortcoming of this approach is
equipped with a qualitative approach. Quantitative analysis is mainly used to answer
two research inquiries. The first is whether there is a difference in productivity between
foreign and domestic companies in the textile industry in Metropolitan Bandung. The
second is whether there are knowledge spillovers from foreign companies to domestic
companies.

In this study, the results of quantitative analysis then further confirmed through
qualitative research. This step is done to generate an overview of the research object
and reinforce the results of quantitative research. Reasons for the use of this approach
are: research questions related to the question "How and Why", the researchers were
not able to control the events and the research focus in certain circumstances (Yin,
1994). Required data was obtained from various sources and the evidence
(triangulation or multiple sources). Triangulation is made to ensure the validity and
reliability of data. In this step, the interview protocol was made in advance (Yin, 1994).

**Insert Figure 1 here**

4. Data Collection Method

Data used in the quantitative approach derived from an industry survey conducted by
Central Bureau of Statistics contained in unpublished tabulations of data on companies
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of medium and large-scale manufacturing in 2012. Some of the variables used in this
study are: the identity of the company, the amount of foreign funds, the output, the
number of workers in the production, the book value of machinery (capital) of
production, the value of the raw material, the identity of the province location, location
identity of the City/Regency, and the identity of the industrial sector.

The proxy variable of knowledge spillover is the ratio of the number of workers in
foreign companies (in the textile sector, in each of the four cities/regencies) to the
amount of labor in the domestic companies. This variable became one of the predictors
of the output of domestic companies to test the hypothesis of the knowledge spillover.

Qualitative analysis was conducted by interviewing the managers of several textile
companies, both large and small. A textile company that is considered as population
should meet the criteria below:

- The company cooperates with foreign investors
- The company is located in the city and regency of Bandung

In this study, the primary data collected through interviews and questionnaires.
Secondary data was collected through a variety of documents, which was derived from
BPS, websites, company profiles, and annual reports. Interviews were conducted with
the form of interviews with open-ended questions, focused, and semi-structured. To
steer the interview, the guidelines for the interview was made. The face-to-face
interview was done to collect information related to the studied variables, clarification,
or to make sure about the clarity of the questions asked (Sekaran, 2000). A face-to-face
interview is important that the researchers can explore the issues raised by the
respondents. Interviews were conducted by the general manager and marketing
manager at two textile companies in Bandung. Interviews were carried out for 1 to 1.5
hours and were assisted by a tape recorder to make sure that no information was lost.

5. Results and Discussion

5.1 The Difference in Productivity between Foreign Companies with Domestic
Companies

The results of t-test on the labor productivity of domestic companies with foreign
companies can be seen in Table 1. Figures in labor productivity are obtained by
dividing the output value by the amount of labor in the existing production in each
company.

**Insert Table 1 here**

Table 1 displays the test results for the overall sample (the whole company in
Metropolitan Bandung), Bandung, Cimahi and West Bandung. Testing for West
Bandung Regency cannot be done because there is only one remaining foreign
company from the sample selection process that had been done. The average
productivity of labor for the overall sample, Bandung and Cimahi showed some foreign
companies compared with domestic companies. For Bandung regency, it obtained
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different results where labor productivity of domestic companies was lower than the
labor productivity of foreign companies.

Through the statistical test, it can be seen that the only significant difference occurred
for the overall sample and Bandung alone while for Cimahi and Bandung Regency are
insignificant. It appears that from the third input predictors, capital has no significant
effect. This result is consistent with the findings of Maqin et al. (2012) which states that
the textile companies in Metropolitan Bandung use capital (machinery production) that
has a negative marginal product that needs rejuvenation. Furthermore, the alleged
existence of knowledge spillover is confirmed by the results of the model estimation
through Spi variables significantly influences the output of domestic companies.

Through an examination of the differences in labor productivity, it was confirmed that
foreign companies obtained higher value compared to domestic companies. Both of
these results can be interpreted that knowledge spillover does occur from foreign
companies, which have higher labor productivity to domestic companies who have
lower labor productivity. Other findings indicate that knowledge spillover occurs only
in the textile companies located in Bandung, while in the area or outside the city, it
showed no significant results.

Based on the interview, one of the differences in labor productivity between foreign
and domestic companies is due to the quality demands. By the time the product will be
exported, the company must ensure that the sale products have the number and quality
standards expected by implementing quality management. The going concern of the
company needs to be proved by the recognition both nationally and internationally.
Most companies implement a system to obtain the certificate of ISO 14000. In foreign
companies, it has been recognized, but in the local companies, productivity and quality
are often processed strictly during the phase of preparation for export. After the export
market can be entered continuously, gradually the management becomes disordered.

System and management in the organization of textile companies are mostly not well
organized. This situation resulted in difficulty in tracing managerial problems. Some of
the consequences of bad management including management policies, especially on
uncertain prices, delivery time cannot be determined, no manpower planning, so it is
unknown whether or not they need new employees. This condition results in low
productivity. The low productivity capability of the company is also due to the high
labor costs. Currently, In Indonesia the percentage of city minimum wage rise
fantastically, far exceeds the rate of inflation. On the other hand, the average minimum
wage in China is lower than in Indonesia. The average employee wage in China is Rp
1.2 million / month while the wages of workers in Indonesia is Rp 1.6 million per
month to Rp 2 million per month. On the other hand, the company cannot use foreign
workers too long because they are expensive. The foreign workers became an
intermediary for the knowledge spillover for the improvement of the company.
Aside from the issue of the high cost of production, there is an imported textile product
issue that need to be considered. It is perceived by domestic companies that served
domestic markets only. Hence, the productivity of foreign companies is higher than the
productivity of local companies.
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Findings related to the difference in productivity between foreign companies with
domestic companies need to be confirmed further so that it can be seen Why the
knowledge spillover occurs only in Bandung? Moreover, How did the knowledge
spillover occur? Referring to the theory proposed by Blomström (1986) the quantitative
in this study, can only measure the contribution of the labor turnover in pushing
knowledge spillover. This situation occurred due to the limitations in accessing the
data. Associated with the measurement of the contribution of the labor turnover in
pushing knowledge spillover, then the results of the analysis can be seen in the
following equation.

Output= -
4154788

+ 33822.095
Lab

+ 0.009
Kap

+ 1.651
Raw

+ 175134.056
Spi

………..(1)

p-value (0.04) (1.31 x 10-13) (0.74) (9.58 x 10-

18)
(0.033)

R2 = 0.93 DW stat = 2.05

The output is the value of the goods produced. Lab is the amount of labor production.
Kap is the book value of the production machine. Raw is the value of the raw materials
used by domestic companies. Spi is a proxy of their knowledge spillover brought by
workers of foreign companies to domestic companies.

From the econometric point of view, estimation result in equation (1) is pretty good. It
appears from the sign of the regression coefficient corresponding to the concept of the
relationship between each predictor with the output. It also can be seen from the high
value of the coefficient of determination as well as the value of the Durbin-Watson
(around 2).

5.2 Distinguishing Factors of Knowledge Spillover in Bandung and Other Region

Based on the interview, the factors that distinguish the knowledge spillover in Bandung
and other region consist of labor competence factors and company readiness to adopt
new knowledge. Some of the factors that lead to personal competence that caused
knowledge spillover opportunities in the city than in regions are language, educational
background, and association. In the city, it is likely to find a solution than outside the
city of Bandung because people in the city know how to translate the language better.
The next factor that led to knowledge spillover in the city is the information
environment and city lifestyle where the city employees use the technology/internet
access more widely.

Institutionally, there are constraints on promoting knowledge spillover. Company
support on knowledge spillover to have a positive impact on productivity
improvements deemed to be lacking. In other words, companies tend to not always
ready to adopt new knowledge. The following comments related to the readiness of the
company:

"The difficulty in obtaining cheap raw materials and machinery becomes a major
obstacle that often leads to knowledge cannot be implemented. Cheap raw materials
and machinery until today largely remains to be imported from China. In fact, China
produces its fabrics and garments as well as an import to Indonesia ".
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Comments above indicate that the companies have difficulties in implementing new
knowledge due to the expensive production costs, especially the cost of raw materials
and machinery. The importance of China as a competitor supported by Li et al. (2013).
Li reported there was 26 percent of foreign companies regard local companies as a
competitor company in China.

5.3 Knowledge Spillover Channels of Foreign Companies in the Domestic
Companies

As previously described, the results of the quantitative analysis can only measure the
contribution of labor turnover as knowledge spillover channel. Here are outlined on the
three knowledge spillover channels that are demonstration effect, the labor turnover,
and vertical linkage.

a. Demonstration Effect

Demonstration effect is an imitation or duplication products or practices in the
management of foreign companies by a local company. Knowledge spillover channel
occurs due to the textile industry in Indonesia has two markets, they are the domestic
markets and export markets. In the domestic market, the competitors are the products of
China and imported used clothing. For the export market, the competitors are from
China, Vietnam, Japan, and other countries. Demonstration effect is found in
companies that produce garments. However, despite the demonstration effect, the
garment companies still feel the weight of the competition. The following is an excerpt
from the interview:

"A lot of imported products both new and second-hand clothes, both legal and illegal
imports have led us to produce a more diverse product design. However, because the
production costs are more expensive than competitors (especially China), the selling
price is still not able to compete with garment products produced by foreign
companies, especially China ".

Based on these quotations can be seen that the effect of the demonstration can assist
local companies to customize the design of products with the development of product
design produced by competitors. China has a role in encouraging the occurrence of
knowledge spillover in a textile company. The entry of Chinese products both legal and
illegal has been encouraging employers to make similar products. In this case, the
demonstration effect has encouraged local companies to boost creativity and innovation
in product design.

b. Labor Turnover

In the textile company, human resources that have many relations to knowledge
spillover are top management and employees of the marketing. Spearheading who
understand the demands of consumers is the marketing, while top managements usually
are owners who make decisions relating to investment cooperation. From the
marketing, the knowledge is presented in other sections. Export section marketing has
better English skills, a better knowledge of the general corporate management that was
demanded by the export companies, for example on the green product.
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Knowledge spillover may also occur due to local companies hiring employees from
abroad or exporters who send their employees as part of the export-import procedures.
Also, knowledge spillover can be caused by the customer requirement, namely
consumer demands on product specification. In the textile companies, investors from
Japan, Korea, and Taiwan are usually become the source of knowledge spillover of
operation of machinery while knowledge spillover for another aspect derived from
Chinese investors.

Labor turnover do not occur when the local companies do not cooperate with foreign
companies or foreign investment. Therefore, the main driver of labor turnover is the
market demand for textile products that is increased on overseas. High market growth
will require the company to cooperate with foreign companies so that the labor turnover
will increase. The labor turnover becomes the higher chances of knowledge spillover.

c. Forward and Backward Vertical Linkage

The third channel of knowledge spillover is forward and backward vertical linkage. The
cost of raw materials is lower than abroad, or the large overseas markets are knowledge
spillover channels that occur from foreign companies on local companies. However, in
the case of Indonesia, this channel is not as good as the other two channels that have
been described previously. This situation occurred due to the foreign company’s lack of
interest in working with local textile companies in Indonesia.

Aside from the price of raw materials and semi-finished goods issues, the non-
conducive political situation causes foreign investors no to be interested in cooperating
with domestic companies.

This situation is illustrated by the results of interviews with the respondent:

"We feel there is still a difficult regulation. Many regulations are bureaucratic,
rambling and coupled with the amount of the tax and retribution. In fact, we look
forward to working more with the Japanese company because we had once learned a
lot about the state of technology from Japan. However, licensing conditions and
unpredictable costs have caused investors to prefer countries such as Vietnam and
China".

Based on these comments, it can be concluded that the third knowledge spillover
channel is not developing enough at this time. However, it is recognized that the
knowledge spillover channel through vertical linkage is crucial for textile companies in
Indonesia. Government support in clarity, certainty and simplicity of bureaucracy is a
major factor so that these channels can be improved.

6. Theoretical Implications and Future Research

This preliminary study is testing the hypothesis of the existence of knowledge spillover
from foreign companies to domestic companies. However, the hypothesis tested was
only partially successful due to the limitations of available secondary data. Through
econometric equation, it can be deduced that knowledge spillover occurs through labor
turnover. Also, this study gives a further explanation of existing theories) about
knowledge spillover channels of foreign companies to domestic companies. Especially
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for demonstration effects channel and forward and backward linkage channel. The
business interview stated that there are such channels in the interaction between foreign
companies and domestic companies in the textile industry. Unfortunately, the
macroeconomic conditions that exist in Indonesia have made those two channels no
longer exist.

From previous studies, it is known that knowledge spillover does not stand alone in
increasing labor productivity in domestic companies. After knowledge spillover, there
are still knowledge transfer, knowledge adoption and knowledge sharing, although it is
often not easy to draw a clear dividing line between the four. Therefore, it is expected
the next research can continue this research up to the stage where the existence of
foreign direct investment, especially in the textile industry can be useful to improve the
productivity of domestic companies.

7. Conclusion and Practical Implication

The conclusion of the study are: (i) foreign companies productivity is significantly
higher than domestic companies productivity, (ii) knowledge spillover took place from
foreign companies to domestic companies that are triggered by labor turnover; and (iii)
the other factors that cause knowledge spillover are demonstration effect and forward
and backward vertical linkages.

Even though the cost of production is more expensive than competitors, the local
company still can not compete with products produced by foreign companies. These
results would have practical implications for sustainability and improved performance
of the textile industry in Metropolitan Bandung and Indonesia.

Viewed from a broader perspective, in many developed countries the textile industry
has become a sunset industry, or industry that has been abandoned due to no longer
provide great added value to the economy. On the other hand, Indonesia is still at the
stage that requires the presence of the textile industry due to the absorption of the labor
force and the added value it generates. Therefore, it still needs efforts to increase
productivity and added value for the textile industry for national interest.

Several aspects need to be considered by either the company or the government to push
the growth of the textile industry. Companies need to pay attention to the readiness to
absorb knowledge generated from knowledge spillover. If labor can be managed well,
the motivation and competence of workers can be improved. Aspects that need
attention in human resource management are the process of recruitment and training.
However, labor becomes a key factor for the occurrence of knowledge spillover.
Nevertheless, also to improvements in the internal management of the company, it is
also necessary to have the government support at least in terms of protection policy
against the entry of used clothing.
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TABLES
Table 1: Mean Difference of Labor Productivity between Domestic and Foreign
Firms

Overall Sample Bandung City Cimahi City Bandung Regency

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Mean 179655 265681 187099 291646 260398 207582 146741 106002

Obs 575 30 336 22 47 3 165 4

Hypothesized Mean
Difference

0 0 0 0

Df 33 26 3 3

t Stat -2.338 -2.286 0.839 0.911

P(T<=t) two-tail 0.026 0.030 0.463 0.429

FIGURES
Figure 1 : Knowledge Spillover Channel
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ABSTRACT

The purpose of this study is to identify whether the foreign direct investment can
prompt the occurrence of knowledge spillover on textile companies that was caused by
demonstration effect, labor turnover, as well as vertical linkage. The research method
used is a mixed method. The result of quantitative approach shows that foreign direct
investment indeed prompts the occurrence of knowledge spillover in the textile
industry, and the labor turnover causes this. On the other hand, the result of qualitative
approach shows that innovation in the textile industry, for the most part, is caused by
demonstration effect that was shown by the competitor.

Keywords: foreign direct investment, knowledge spillover, textile industry, mixed
method
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1. Introduction

Research on foreign direct investment had long entered a discussion about indirect
aspects related to the main objective: capital and other resources. The interaction
between local and foreign companies had affected many aspects. Foreign direct
investment proves its importance to economic development through capital investment,
new knowledge, and opportunities for spillovers in the form of technology, production
and knowledge (Franco & Kosovska, 2011). Foreign companies often can increase
their investment not only on production activities but also on R&D activities (Banri et
al., 2010) so that indirectly creating spillover chance. Indonesia is categorized as a
country in its initial stage to industrialization with a relatively low quality of the human
resource (Jacob, 2006) which potentially becomes the bottlenecks to technology
transfer. This kind of situation is common in most of Indonesia’s industry, especially
in the textile industry. The textile sector is one of the sectors that have been penetrated
by the foreign investors (Jacob, 2006).

Textile performance contributes the economic growth in Indonesia. The textile industry
has hold 2.18% contribution to Gross Domestic Product and 8.01% on processing
industry in 2010 (BPS, 2008). The non-oil and gas export commodity that gives the
biggest contribution for over the past 20 years is textile. It contributes 12.72% to the
national manufacturing export sector excluding oil and gas (Hermawan, 2011). This
industry also absorbs many labor force directly and indirectly. However, the growth of
textile industry in Indonesia that was driven by foreign investment is still relatively
small compared to other developing countries like India, Vietnam, and Bangladesh.

The rapid growth of the textile industry has pushed the growth of labor force. The
existence of foreign direct investment has stimulated the mobility of foreign workers to
Indonesia, which are employed by the local company, and vice versa. This activity has
led to knowledge transfer. Kemme et al. (2009) stated that the government policy that
could increase industry to attract foreign investment often caused by these activities.
They provide a relatively spillover on domestic economic that was gained through an
increase in output and employment. Other contributions were technology enhancement
(Kemme et al., 2009; Tambunan, 2011), company capability (Tambunan, 2011), and
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technical skill (Kemme et al., 2009). Ledesma (2002) found that the accumulated
knowledge had a positive effect on the export from origin countries. In short,
knowledge from outside has a strong positive impact on the competition level.

In the case of Indonesia, multinational companies hold a significant role as the source
of new knowledge through subcontract (Tambunan, 2011; Rugraff & Hansen, 2011),
labor transfer (Tambunan, 2011), outsourcing, licensing and franchising (Rugraff &
Hansen, 2011). The research result by Tambunan (2011) showed that foreign direct
investment did not automatically prompt technology enhancement but needed the
support of local companies’ readiness to absorb technology. In other word, the larger
the technology absorption capacity in local firms, the higher the profit from the foreign
direct investment.

The biggest center for national textile is found on Java Island and among them is
Metropolitan Bandung in which the number of labor is vast. So that the workers of the
domestic textile companies obtain knowledge spillovers, the local company needs to
prepare the knowledge absorption, at both a micro and macro level. Therefore, it is
important to conduct research about factors affected the knowledge spillover within the
domestic industry, especially the textile sector.

2. Literature Review

2.1 Foreign Direct Investment (FDI)

For developing countries, foreign direct investment holds a significant role in pushing
the industrial growth in the country, especially in Indonesia. The result related to
foreign direct investment role in pushing the development of textile industry shows a
positive outcome. Foreign direct investment plays a role in supporting the company
needs on capital and technology (Saggi, K. 2002; Banri et al., 2010). On the other hand,
there are findings regarding the adverse effects of foreign direct investment as reported
by Aitken, Harrison & Lipsey (1996), Aitken & Harrison (1999), Martins (2006),
Heyman et al. (2007), and Žilinskė (2010). Besides, in macro economy level, there are
doubts about foreign direct investment contribution on economic development (Banri et
al., 2010). Nevertheless, the presence of foreign investors that shows more advanced
technologies lead to the increased productivity in local companies through knowledge
spillover and competition. Therefore, the spillover in the form of technology and
knowledge from foreign firms are often considered as basic factors that contribute to
rapid economic development (Banri et al., 2010).

The profit from knowledge overflow has been recognized by many researcher such as
Banri et al., 2010; González & González, 2012; Ledesma, 2002; Kemme et al., 2009.
According to Zhang et al. (2010), the spillover produced from foreign direct investment
has two limitations. Firstly, they have many unknown aspects by the local companies,
and secondly their diversity of foreign companies themselves.

Furthermore, the limitation of local companies related to knowledge spillover is the
condition of passive companies in spillover process and forgetting the learning process
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that occurs. However, this limitation, as reported by Zhang et al. (2010), can be
decreased by considering local business linkages, local strategic alliances, and
recruiting policy, so that foreign direct investment can produce useful knowledge
spillover for local companies.

2.2 Knowledge Spillover

The main effect of foreign direct investment in local companies is on the increasing
spillover of technology, organization, and managerial (Rugraff & Hansen, 2011). The
potential spillover of the biggest foreign direct investment occurred in developing
countries such as Hungary, Brazil, Indonesia and South Africa (Rugraff & Hansen,
2011). According to Rugraff & Hansen, this spillover is the most significant effect of
the presence of multinational companies in economic development. Nevertheless,
foreign direct investment in developing countries can decrease the sales and the level of
production scale of local firms (Banri et al., 2010). The findings of Kemme et al.
(2009) showed that foreign direct investment generates spillover where the spillover
can increase the productivity of the IT companies, but not in textile firms. In general,
the spillover in developing countries give mixed results (Rugraff & Hansen, 2011).

When foreign investors bring a large difference in terms of technology, capital,
organizational, and managerial capabilities, and access to international markets with the
local companies, there is a clear potential spillover to local firms. In the host country,
foreign companies are often trying to protect their knowledge, management, and
information to the local businesses. However, at the same time foreign investors can
not hold the leak of their information to local companies (Rugraff & Hansen, 2011).

In pushing knowledge spillover from foreign direct investment, three channels
encourage knowledge spillover:

1. Demonstration effect: new technologies may be too costly and risky for a
domestic company because of the cost of acquiring knowledge and uncertainty
of the results that can be obtained (Saggi, 2002). The technology used by the
MNE will encourage domestic companies to adopt it. This demonstration effect
can also occur by imitating products produced by foreign firms by paying
attention to product specifications (Li et al., 2013).

2. Labor turnover: that occurs when local firms entered the competition with
global markets either in their local market or abroad. This turnover prompted
the company to adjust its capabilities with foreign firms (Li et al., 2013; Saggi,
2002). The second channel is related to the possibility of domestic firms hiring
employees who previously worked on the MNE. The employee knows about the
technology and applies it in a domestic company (Fosfuri et al., 2001; Glass and
Saggi, 2002).

3. Vertical linkages: Export is the third channel through which the presence of
MNEs may benefit domestic companies (Aitken et al., 1997; Greenaway et al.,
2004). Several studies have highlighted the positive impact of MNEs on the
export capacity of domestic companies (Rhee, 1990; Aitken et al., 1997; Kokko
et al., 2001). Export activities involve costs associated with the establishment of
a distribution network, transport infrastructure or knowledge of consumer tastes
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in foreign markets (Greenaway et al., 2004). By following the process of
exporting to foreign companies (through imitation or, in certain circumstances,
through cooperation), domestic companies can reduce costs by entering the
export market. This method may have a beneficial impact on the productive
efficiency of domestic companies (Li et al., 2013; Saggi, 2002). It is also used
as the final channel for domestic companies in the local market by making
MNCs as suppliers (backward linkages) as well as the purchase of intermediate
goods (forward linkages) as reported by Lall (1980), Rodriguez Clare (1996),
Markusen and Venables (1999) and Saggi (2004).

Besides the three channels, the other factors are the competition, as well as external
search and search costs. (Li et al., 2013; Crespo and Fontoura, 2007) states the other
factors that lead to knowledge spillover of foreign direct investment are:

- Competition is another important mechanism that encourages local businesses
to increase productivity by updating on manufacturing technology and adopting
better management practices. (Wang and Blomstrom, 1992; Markusen and
Venables, 1999).

- External search and search costs are knowledge searching process conducted by
the company of the market, which is then combined with the existing
knowledge to create innovations and new creations.

3. Research Methods

This study is a research in progress as a part of the development model of knowledge
spillover of foreign direct investment in the textile companies in Indonesia. The method
used is study case on textile companies in Metropolitan Bandung. Data analysis is
carried out with both quantitative and qualitative approaches. The analysis is first
performed by using a quantitative approach; further shortcoming of this approach is
equipped with a qualitative approach. Quantitative analysis is mainly used to answer
two research inquiries. The first is whether there is a difference in productivity between
foreign and domestic companies in the textile industry in Metropolitan Bandung. The
second is whether there are knowledge spillovers from foreign companies to domestic
companies.

In this study, the results of quantitative analysis then further confirmed through
qualitative research. This step is done to generate an overview of the research object
and reinforce the results of quantitative research. Reasons for the use of this approach
are: research questions related to the question "How and Why", the researchers were
not able to control the events and the research focus in certain circumstances (Yin,
1994). Required data was obtained from various sources and the evidence
(triangulation or multiple sources). Triangulation is made to ensure the validity and
reliability of data. In this step, the interview protocol was made in advance (Yin, 1994).

**Insert Figure 1 here**

4. Data Collection Method
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Data used in the quantitative approach derived from an industry survey conducted by
Central Bureau of Statistics contained in unpublished tabulations of data on companies
of medium and large-scale manufacturing in 2012. Some of the variables used in this
study are: the identity of the company, the amount of foreign funds, the output, the
number of workers in the production, the book value of machinery (capital) of
production, the value of the raw material, the identity of the province location, location
identity of the City/Regency, and the identity of the industrial sector.

The proxy variable of knowledge spillover is the ratio of the number of workers in
foreign companies (in the textile sector, in each of the four cities/regencies) to the
amount of labor in the domestic companies. This variable became one of the predictors
of the output of domestic companies to test the hypothesis of the knowledge spillover.

Qualitative analysis was conducted by interviewing the managers of several textile
companies, both large and small. A textile company that is considered as population
should meet the criteria below:

- The company cooperates with foreign investors
- The company is located in the city and regency of Bandung

In this study, the primary data collected through interviews and questionnaires.
Secondary data was collected through a variety of documents, which was derived from
BPS, websites, company profiles, and annual reports. Interviews were conducted with
the form of interviews with open-ended questions, focused, and semi-structured. To
steer the interview, the guidelines for the interview was made. The face-to-face
interview was done to collect information related to the studied variables, clarification,
or to make sure about the clarity of the questions asked (Sekaran, 2000). A face-to-face
interview is important that the researchers can explore the issues raised by the
respondents. Interviews were conducted by the general manager and marketing
manager at two textile companies in Bandung. Interviews were carried out for 1 to 1.5
hours and were assisted by a tape recorder to make sure that no information was lost.

5. Results and Discussion

5.1 The Difference in Productivity between Foreign Companies with Domestic
Companies

The results of t-test on the labor productivity of domestic companies with foreign
companies can be seen in Table 1. Figures in labor productivity are obtained by
dividing the output value by the amount of labor in the existing production in each
company.

**Insert Table 1 here**

Table 1 displays the test results for the overall sample (the whole company in
Metropolitan Bandung), Bandung, Cimahi and West Bandung. Testing for West
Bandung Regency cannot be done because there is only one remaining foreign
company from the sample selection process that had been done. The average
productivity of labor for the overall sample, Bandung and Cimahi showed some foreign
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companies compared with domestic companies. For Bandung regency, it obtained
different results where labor productivity of domestic companies was lower than the
labor productivity of foreign companies.

Through the statistical test, it can be seen that the only significant difference occurred
for the overall sample and Bandung alone while for Cimahi and Bandung Regency are
insignificant. It appears that from the third input predictors, capital has no significant
effect. This result is consistent with the findings of Maqin et al. (2012) which states that
the textile companies in Metropolitan Bandung use capital (machinery production) that
has a negative marginal product that needs rejuvenation. Furthermore, the alleged
existence of knowledge spillover is confirmed by the results of the model estimation
through Spi variables significantly influences the output of domestic companies.

Through an examination of the differences in labor productivity, it was confirmed that
foreign companies obtained higher value compared to domestic companies. Both of
these results can be interpreted that knowledge spillover does occur from foreign
companies, which have higher labor productivity to domestic companies who have
lower labor productivity. Other findings indicate that knowledge spillover occurs only
in the textile companies located in Bandung, while in the area or outside the city, it
showed no significant results.

Based on the interview, one of the differences in labor productivity between foreign
and domestic companies is due to the quality demands. By the time the product will be
exported, the company must ensure that the sale products have the number and quality
standards expected by implementing quality management. The going concern of the
company needs to be proved by the recognition both nationally and internationally.
Most companies implement a system to obtain the certificate of ISO 14000. In foreign
companies, it has been recognized, but in the local companies, productivity and quality
are often processed strictly during the phase of preparation for export. After the export
market can be entered continuously, gradually the management becomes disordered.

System and management in the organization of textile companies are mostly not well
organized. This situation resulted in difficulty in tracing managerial problems. Some of
the consequences of bad management including management policies, especially on
uncertain prices, delivery time cannot be determined, no manpower planning, so it is
unknown whether or not they need new employees. This condition results in low
productivity. The low productivity capability of the company is also due to the high
labor costs. Currently, In Indonesia the percentage of city minimum wage rise
fantastically, far exceeds the rate of inflation. On the other hand, the average minimum
wage in China is lower than in Indonesia. The average employee wage in China is Rp
1.2 million / month while the wages of workers in Indonesia is Rp 1.6 million per
month to Rp 2 million per month. On the other hand, the company cannot use foreign
workers too long because they are expensive. The foreign workers became an
intermediary for the knowledge spillover for the improvement of the company.
Aside from the issue of the high cost of production, there is an imported textile product
issue that need to be considered. It is perceived by domestic companies that served
domestic markets only. Hence, the productivity of foreign companies is higher than the
productivity of local companies.



Output
Hibah Kompetitif Nasional - Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 11

Findings related to the difference in productivity between foreign companies with
domestic companies need to be confirmed further so that it can be seen Why the
knowledge spillover occurs only in Bandung? Moreover, How did the knowledge
spillover occur? Referring to the theory proposed by Blomström (1986) the quantitative
in this study, can only measure the contribution of the labor turnover in pushing
knowledge spillover. This situation occurred due to the limitations in accessing the
data. Associated with the measurement of the contribution of the labor turnover in
pushing knowledge spillover, then the results of the analysis can be seen in the
following equation.

Output= -
4154788

+ 33822.095
Lab

+ 0.009
Kap

+ 1.651
Raw

+ 175134.056
Spi

………..(1)

p-value (0.04) (1.31 x 10-13) (0.74) (9.58 x 10-

18)
(0.033)

R2 = 0.93 DW stat = 2.05

The output is the value of the goods produced. Lab is the amount of labor production.
Kap is the book value of the production machine. Raw is the value of the raw materials
used by domestic companies. Spi is a proxy of their knowledge spillover brought by
workers of foreign companies to domestic companies.

From the econometric point of view, estimation result in equation (1) is pretty good. It
appears from the sign of the regression coefficient corresponding to the concept of the
relationship between each predictor with the output. It also can be seen from the high
value of the coefficient of determination as well as the value of the Durbin-Watson
(around 2).

5.2 Distinguishing Factors of Knowledge Spillover in Bandung and Other Region

Based on the interview, the factors that distinguish the knowledge spillover in Bandung
and other region consist of labor competence factors and company readiness to adopt
new knowledge. Some of the factors that lead to personal competence that caused
knowledge spillover opportunities in the city than in regions are language, educational
background, and association. In the city, it is likely to find a solution than outside the
city of Bandung because people in the city know how to translate the language better.
The next factor that led to knowledge spillover in the city is the information
environment and city lifestyle where the city employees use the technology/internet
access more widely.

Institutionally, there are constraints on promoting knowledge spillover. Company
support on knowledge spillover to have a positive impact on productivity
improvements deemed to be lacking. In other words, companies tend to not always
ready to adopt new knowledge. The following comments related to the readiness of the
company:

"The difficulty in obtaining cheap raw materials and machinery becomes a major
obstacle that often leads to knowledge cannot be implemented. Cheap raw materials
and machinery until today largely remains to be imported from China. In fact, China
produces its fabrics and garments as well as an import to Indonesia ".
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Comments above indicate that the companies have difficulties in implementing new
knowledge due to the expensive production costs, especially the cost of raw materials
and machinery. The importance of China as a competitor supported by Li et al. (2013).
Li reported there was 26 percent of foreign companies regard local companies as a
competitor company in China.

5.3 Knowledge Spillover Channels of Foreign Companies in the Domestic
Companies

As previously described, the results of the quantitative analysis can only measure the
contribution of labor turnover as knowledge spillover channel. Here are outlined on the
three knowledge spillover channels that are demonstration effect, the labor turnover,
and vertical linkage.

a. Demonstration Effect

Demonstration effect is an imitation or duplication products or practices in the
management of foreign companies by a local company. Knowledge spillover channel
occurs due to the textile industry in Indonesia has two markets, they are the domestic
markets and export markets. In the domestic market, the competitors are the products of
China and imported used clothing. For the export market, the competitors are from
China, Vietnam, Japan, and other countries. Demonstration effect is found in
companies that produce garments. However, despite the demonstration effect, the
garment companies still feel the weight of the competition. The following is an excerpt
from the interview:

"A lot of imported products both new and second-hand clothes, both legal and illegal
imports have led us to produce a more diverse product design. However, because the
production costs are more expensive than competitors (especially China), the selling
price is still not able to compete with garment products produced by foreign
companies, especially China ".

Based on these quotations can be seen that the effect of the demonstration can assist
local companies to customize the design of products with the development of product
design produced by competitors. China has a role in encouraging the occurrence of
knowledge spillover in a textile company. The entry of Chinese products both legal and
illegal has been encouraging employers to make similar products. In this case, the
demonstration effect has encouraged local companies to boost creativity and innovation
in product design.

b. Labor Turnover

In the textile company, human resources that have many relations to knowledge
spillover are top management and employees of the marketing. Spearheading who
understand the demands of consumers is the marketing, while top managements usually
are owners who make decisions relating to investment cooperation. From the
marketing, the knowledge is presented in other sections. Export section marketing has
better English skills, a better knowledge of the general corporate management that was
demanded by the export companies, for example on the green product.
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Knowledge spillover may also occur due to local companies hiring employees from
abroad or exporters who send their employees as part of the export-import procedures.
Also, knowledge spillover can be caused by the customer requirement, namely
consumer demands on product specification. In the textile companies, investors from
Japan, Korea, and Taiwan are usually become the source of knowledge spillover of
operation of machinery while knowledge spillover for another aspect derived from
Chinese investors.

Labor turnover do not occur when the local companies do not cooperate with foreign
companies or foreign investment. Therefore, the main driver of labor turnover is the
market demand for textile products that is increased on overseas. High market growth
will require the company to cooperate with foreign companies so that the labor turnover
will increase. The labor turnover becomes the higher chances of knowledge spillover.

c. Forward and Backward Vertical Linkage

The third channel of knowledge spillover is forward and backward vertical linkage. The
cost of raw materials is lower than abroad, or the large overseas markets are knowledge
spillover channels that occur from foreign companies on local companies. However, in
the case of Indonesia, this channel is not as good as the other two channels that have
been described previously. This situation occurred due to the foreign company’s lack of
interest in working with local textile companies in Indonesia.

Aside from the price of raw materials and semi-finished goods issues, the non-
conducive political situation causes foreign investors no to be interested in cooperating
with domestic companies.

This situation is illustrated by the results of interviews with the respondent:

"We feel there is still a difficult regulation. Many regulations are bureaucratic,
rambling and coupled with the amount of the tax and retribution. In fact, we look
forward to working more with the Japanese company because we had once learned a
lot about the state of technology from Japan. However, licensing conditions and
unpredictable costs have caused investors to prefer countries such as Vietnam and
China".

Based on these comments, it can be concluded that the third knowledge spillover
channel is not developing enough at this time. However, it is recognized that the
knowledge spillover channel through vertical linkage is crucial for textile companies in
Indonesia. Government support in clarity, certainty and simplicity of bureaucracy is a
major factor so that these channels can be improved.

6. Theoretical Implications and Future Research

This preliminary study is testing the hypothesis of the existence of knowledge spillover
from foreign companies to domestic companies. However, the hypothesis tested was
only partially successful due to the limitations of available secondary data. Through
econometric equation, it can be deduced that knowledge spillover occurs through labor
turnover. Also, this study gives a further explanation of existing theories) about
knowledge spillover channels of foreign companies to domestic companies. Especially
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for demonstration effects channel and forward and backward linkage channel. The
business interview stated that there are such channels in the interaction between foreign
companies and domestic companies in the textile industry. Unfortunately, the
macroeconomic conditions that exist in Indonesia have made those two channels no
longer exist.

From previous studies, it is known that knowledge spillover does not stand alone in
increasing labor productivity in domestic companies. After knowledge spillover, there
are still knowledge transfer, knowledge adoption and knowledge sharing, although it is
often not easy to draw a clear dividing line between the four. Therefore, it is expected
the next research can continue this research up to the stage where the existence of
foreign direct investment, especially in the textile industry can be useful to improve the
productivity of domestic companies.

7. Conclusion and Practical Implication

The conclusion of the study are: (i) foreign companies productivity is significantly
higher than domestic companies productivity, (ii) knowledge spillover took place from
foreign companies to domestic companies that are triggered by labor turnover; and (iii)
the other factors that cause knowledge spillover are demonstration effect and forward
and backward vertical linkages.

Even though the cost of production is more expensive than competitors, the local
company still can not compete with products produced by foreign companies. These
results would have practical implications for sustainability and improved performance
of the textile industry in Metropolitan Bandung and Indonesia.

Viewed from a broader perspective, in many developed countries the textile industry
has become a sunset industry, or industry that has been abandoned due to no longer
provide great added value to the economy. On the other hand, Indonesia is still at the
stage that requires the presence of the textile industry due to the absorption of the labor
force and the added value it generates. Therefore, it still needs efforts to increase
productivity and added value for the textile industry for national interest.

Several aspects need to be considered by either the company or the government to push
the growth of the textile industry. Companies need to pay attention to the readiness to
absorb knowledge generated from knowledge spillover. If labor can be managed well,
the motivation and competence of workers can be improved. Aspects that need
attention in human resource management are the process of recruitment and training.
However, labor becomes a key factor for the occurrence of knowledge spillover.
Nevertheless, also to improvements in the internal management of the company, it is
also necessary to have the government support at least in terms of protection policy
against the entry of used clothing.
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TABLES
Table 1: Mean Difference of Labor Productivity between Domestic and Foreign
Firms

Overall Sample Bandung City Cimahi City Bandung Regency

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Domestic
Foreign
Aff Firm

Mean 179655 265681 187099 291646 260398 207582 146741 106002

Obs 575 30 336 22 47 3 165 4

Hypothesized Mean
Difference

0 0 0 0

Df 33 26 3 3

t Stat -2.338 -2.286 0.839 0.911

P(T<=t) two-tail 0.026 0.030 0.463 0.429

FIGURES
Figure 1 : Knowledge Spillover Channel
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BAB I

Pendahuluan

Negara yang berkembang untuk dapat membangun negaranya

dilakukan dengan membuka diri dengan berhubungan dengan bangsa lain

demi menunjang pembangunan bangsanya tertuma dalam ekonomi

melalui investasi asing. Investasi asing adalah salah satu instrumen

terbaik dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi di negara- negara sedang berkembang.Investasi sebagai alat

yang mendorong pembentukan modal dan peningkatan produksi.Investasi

adalah salah satu faktor produksi yang memiliki daya dorong dan daya

ungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara

makro.Kegiatan investasi mampu mengakumulasikan modal dan

meningkatkan produktivitas. Investasi dapat meningkatkan output dan

meningkatkan permintaan input,dengan kata lain pembangunan di bidang

ekonomi melalui kegiatan investasi memiliki efek multiplier yang besar

dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Negara yang berkembang.

Setiap negara berkembang, membutuhkan dana yang cukup besar

untuk melaksanakan pembangunan. Kebutuhan dana yang besar tersebut

terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan

dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan

global. Negara berkembang masih belum mampu menyediakan dana

pembangunan tersebut. Oleh karena itu negara berkembang berupaya

menggali sumber pembiayaan baik dalam negeri maupun luar

negeri.Untuk menghimpun pembiayaan dari luar pemerintah negara

berkembang juga mengundang sumber investor asing, salah satunya

adalah Penanaman Modal Asing Langsung (foreign direct

invesment=FDI).
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Sumber pembiayaan FDI ini oleh sebagian pengamat, merupakan

sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan

dengan sumber yang lain. Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI

lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan

dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab

terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan transfer of technology,

know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable.

FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi

bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran,

cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir.Perubahan-perubahan

ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi

investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan

privatisasi di berbagai industri.Berkembangnya sistem teknologi informasi

serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen

investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah.

Pengaruh terbesar FDI ini ada di negara-negara berkembang,

dimana aliran FDI telah meningkat pesat dari rata-rata di bawah $10

milyar pada tahun 1970an menjadi lebih dari $200 milyar pada tahun

1999. Jumlah FDI di 'Dunia Ketiga' kini mencapai hampir seperempat FDI

global. Di antara negara-negara lainnya, Cina adalah negara tuan rumah

terbesar bagi FDI. Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan

konglomerat-konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari FDI

(sumber: UNCTAD). Negara-negara ASEAN dengan penghasilan

menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina kini tengah

menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya

tarik mereka sebagai tuan rumah bagi FDI dalam lingkungan ekonomi

yang berubah dengan pesat.

Dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (Overseas

Development Assistance) dulunya adalah sumber utama dana
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pembangunan di banyak negara berkembang. Namun, pada tahun 2000

total ODA hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an.

Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah menjadi sumber terbesar

dari dana 'pembangunan'. Peningkatan luarbiasa FDI ini adalah akibat dari

pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan transnasional dalam

ekonomi global. Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di

tahun 1960, angka itu melejit melampaui 63.000 dengan sekitar 690.000

afiliasi atau cabang menjelang akhir tahun 1990an. Lebih dari 75% dari

perusahaan-perusahaan ini berasal dari negara maju di Eropa Barat dan

Amerika Utara, sementara perusahaan-perusahaan subsider(cabang)nya

beroperasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Inilah

gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari duapertiga

perdagangan internasional.

Pemerintah negara berkembang sangat memberi perhatiaan pada

FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa

mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI

sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi

kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik

Bruto (PDB/GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF, total investasi

dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga

berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara

tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI

menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi,

dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka

pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi

yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan

pendanaan yang baru.

Keputusan investasi ke luar negeri merupakan hasil dari proses

yang kompleks yang berbeda dari investasi di dalam negeri. Investasi di

luar negeri biasanya di dasari oleh pertimbangan strategic, pertimbangan
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perilaku dan pertimbangan ekonomis yang kompleks. Menurut Krugman

(1991) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional

dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas

perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi

pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control

terhadap perusahaan di luar negeri.

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri

adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal.

Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan

modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.

Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home

country') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan

investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya.

Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri

yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan

baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Terdapat beberapa motif strategi mengapa perusahaan-

perusahaan melakukan investasi ke luar negeri. Motif-motif tersebut

antara lain: 1). Motif mencari pasar; perusahaan melakukan investasi

keluar negeri awalnya di dorong oleh keinginan untuk memproleh

tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar

yang baru. 2). Motif mencari bahan baku; motif ini menjadi motif domonan

yang kedua. Katagori bahan baku antara lain adalah minyak, barang-

barang tambang maupun hasil hutan. 3). Motif mencari efisiensi produksi;

hal ini di lakukan pa da Negara yang memiliki factor produksi yang lebih

muarah relative pada negara lain. 4). Motif mencari teknologi dan kaehlian

manajemen dengan beroperasi di luar negeri seperti perusahaan Jerman,

Belanda,Jepang. 5). Motif mencari keamanan politis.

Lima motif diatas bukan merupakan hubungan yang saling
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menghilangkan, namun yang lebih penting adalah apakah investasi keluar

negeri tersebut merupakan bentuk dari proactive investement atau

defensive investement.Proactive investement didesain untuk

meningkatakn pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, sedangkan

defensive investement dilakukan untuk melindungi posisi perusahaan

dalam persaingan.Dalam menentukan untuk berinvestasi ke luar negeri,

manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan yang

memungkinkan untuk bersaing pada pasar local (home

market).Keunggulan kompetitif tersebut harus merupakan bentuk yang

spesifik dari perusahaan, dapat dipindahkan dan cukup kuat untuk

menggati kemungkinan terjadinya resiko dari operasi luar negeri.

Terdapat banyak bentuk keunggulan kompetitif yang memungknkan

perusahaan dapat bertahan baik di pasar lokal maupun luar

negeri.Keunggulan tersebut adalah terdapatnya skala ekonomis, skop

ekonomis, keahlian manajerial dan pemasaran, keunggulan teknologi,

kekuatan keuangan, diferensiasi produk dan kompetitif pasar dalam

negeri.Setelah itu pemilihan daerah investasi dapat dilakukan dengan

melakukan pemeringkatan peluang-peluang investasi diberbagai

negara.Kemudian dipilih negara dengan ranking teratas.Kriteria

penentuan ranking dapat dilakukan dengan berbagai kriteria sessuai

dengan prioritas si pembuat keputusan.Motif perilaku dalam pertimbangan

strategik dapat dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan eksternal dan

komitmen individu denga kelompok.

Kenegara mana investasi harus dilakukan, keputusan tentang ke

negara mana investasi ke luar negeri dilakukan di pengaruhi oleh factor-

faktor ekonomi dan perilaku. Keputusan untuk berinvestasi keluar negeri

yang pertama kali juga tidak sama dengan keputusan untuk ber-

reinvestasi. Perusahaan perlu mengidentifikasikan keunggulan yang

mereka miliki dan kemudian mencari pasar yang tidak sempurna di mana

perusahaan dapat menikmati dan meningkatkan keunggulan kompetitif
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yang mereka miliki.

Perusahaan sering kali telah mengikuti tahap-tahap yang

mendeskripsikan dalam teori perilaku perusahaan.Namun sering kali

kemampuan rasional untuk memproses dan menganalisa semua informasi

untuk membuat keputusan yang sempurna mngalami kebuntuan.Lokasi

investasi internasional mempunyai arti penting bagi perusahaan

internasional. Untuk menentukan lokasi dari investasi luar negeri, perlu di

pertimbangkan secara cermat berbagai hal sebagi berikut: 1. Tingkat

perkembangan perusahaan pada dasr domestic dank e ekonomiannya

yang memerlukan diversivikasi pasaran tidak hanya pada lokaso dalam

negeri. 2. keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif perusahaan.

Keunggulan kompetitif ini di kaitkan dengan lokasi dimana terdapat

ketidaksempurnaan pasar dan perusahaan dapat menghasilkan tingkat

pengembalian modal yang cukup menarik. 3. aplikasi dari teori perilaku

yang dinyatakan dalam teori prosese internalisasi (intenalization process

theory) dan teori hubungan kerja internasional (international network

theory).

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan

ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia

menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan

batas teritorial negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas suatu

negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional

dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi

perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari

dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif dan masuknya

produk–produk global ke pasar domestik, hal ini juga menimbulkan

peluang masuknya investasi asing pada perekonomian domestik.

Globalisasi dapat berupa perdagangan antar Negara, migrasi para

pekerja dan yang paling penting, investasi asing. Investasi asing
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merupakan manifestasi terpenting dalam proses globalisasi. Banyak

Negara yang melakukan berbagai kebijakan untuk menarik investor asing,

dengan harapan dapat memberi pengaruh positif untuk meningkatkan

manfaat utama dari kenaikan pendapatan nasional.Dalam paper ini,

penulis mengkhususkan pada investasi asing yang berupa Foreign Direct

Investment (FDI) oleh perusahaan multinasional (Multinational

Enterprises/ MNEs).

Menurut Krugman (1994), FDI adalah arus modal internasional

dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan/ memperluas

perusahaannya di negara lain. Sedangkan menurut World Bank (2013),

FDI adalah investasi langsung berupa net inflow dari jumlah modal,

reinvestasi pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka

pendek seperti yang ditunjukkan dalam neraca pembayaran/BoP oleh

investor asing. Meningkatkan FDI menjadi peran penting dalam

pembangunan ekonomi setiap negara dan kebijakan mengundang FDI

merupakan salah satu cara sebuah negara khususnya negara sedang

berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi dan modalnya.

FDI dipercaya membawa dampak positif bagi perekonomian

domestik.Dampak FDI dapat dibagi menjadi 2 yaitu dampak langsung

yang berupa peningkatan GNP domestik dan dampak tidak

langsung.Dampak tidak langsung dari FDI berupa horizontal spillover

(pengaruh FDI terhadap industri domestik di sektor yang sama) dan

vertical spillover (pengaruh FDI terhadap industri domestik di sektor yang

berbeda).Vertical spillover terdiri dari forward linkage yang berorientasi

pada industri upstream (customer) dan backward linkage yang

berorientasi pada industri downstream (supplier).

Menurut Blomstrom, Globerman and Kokko (2001), dampak positif

dari FDI dapat meningkatkan produktifitas perusahaan domestik dengan 3

cara yaitu teknologi efisiensi, mobilitas tenaga kerja dan kompetisi.
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Transfer pengetahuan dan teknologi pada perusahaan domestik terjadi

melalui imitasi dari praktek – praktek yang lebih maju dari MNEs (yang

disebut dengan efek demonstrasi). Masuknya MNEs ke pasar luar negeri

memaksa perusahaan domestik untuk mengadopsi teknologi yang lebih

baru dan lebih maju agar mengurangi resiko kehilangan pangsa pasar. Di

sisi lain, meningkatnya produktifitas rata–rata perusahaan domestik

menyebabkan hanya beberapa perusahaan yang dapat bertahan dalam

kompetisi (yang disebut efek seleksi). Sedangkan efek kompetisi adalah

turunnya produktifitas industri lokal di sektor yang sama karena MNEs

merebut pangsa permintaan lokal sehingga produksi domestik turun dan

merekrut pekerja dengan kualitas terbaik yang menyebabkan stok human

capital domestik turun.

Mekanisme dari dampak positif atas adanya FDI ini dapat

terjadiYang pertama, mekanisme horizontal spillover, yaitu: Pertama,

dengan adanya FDI, pihak domestik bisa mengupgrade teknologi dengan

cara meniru proses dan produk dari perusahaan asing, juga sistem

manajerial dan inovasi keorganisasian. Kedua, karena adanya kompetisi

dengan masuknya MNEs menyebabkan perusahaan domestik menjadi

lebih efisien dalam berproduksi dan meningkatkan produktifitas domestik.

Ketiga, spillover berupa knowledge transfer yang diperoleh dari

perputaran tenaga kerja, misalnya ketika para pekerja dilatih oleh MNEs

pindah ke perusahaan domestik. Tapi dalam beberapa kasus, pihak asing

rela membayar upah pekerja relatif tinggi untuk mencegah bocornya ke

pihak domestik. Keempat, karena adanya export spillover, perusahaan

domestik dapat mempelajari selera konsumen dan cara memasuki pasar

internasional.

Selanjutnya, mekanisme vertical spillover yaitu: pertama,

perusahaan MNEs biasanya menetapkan syarat mengenai kualitas produk

yang tinggi & pengiriman yang tepat waktu. Hal tersebut menuntut

perusahaan domestik mengikuti syarat dari MNEs yang menyebabkan
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meningkatnya produktifitas dari perusahaan domestik. Kedua, adanya

MNEs meningkatkan permintaan produk antara yang menyebabkan

perusahaan domestik akan mencapai skala ekomomisnya dan

menciptakan perusahaan baru.
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BAB II

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Bagian ini akan menjelas teori pertumbuhan yang paling

umum dan limpahan pengetahuan hingga teori yang terkait

dengan investasi asing langsung. Selain itu beberapa pendapat

pakar serta hasil studi empirik yang terkait dengan transfer

teknologi yang dibawa oleh investasi asing langsung.

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses

perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama

periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi

berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan

juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan

pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori

dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori

dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan

membuat suatu kebijakan.
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Secara umum Teori pertumbuhan ekonomi menurut para

ahli dapat dibagi menjadi 2, yaitu: Teori pertumbuhan ekonomi

historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik.

Menurut Boediono (1992) , secara garis besar ada dua

kelompok teori pertumbuhan, yaitu : teori klasik dan teori

modern. Teori klasik terdiri dari teori Adam Smith, David

Ricardo dan teori Athur Lewis. Selanjutnya teori pertumbuhan

modern terdiri dari teori Neo Keynes yaitu teori Harrod-Domard,

Neo Klasik dari Robert Solow hingga teori pertumbuhan

ekonomi endogen.

Pembahasan dalam buku ini hanya terkait pada teori

pertumubuhan ekonomi dengan pendekatan investasi yaitu

Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern, Teori Pertumbuhan

Ekonomi Harrord-Domar, dan Teori Pertumbuhan Endogen.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, terdapat

.beberapa teori yang menonjol, yang dikembangkan dari teori

makro Keynes. Menurut Keynes, investasi merupakan kunci

dalam meningkatkan ekonomi, kenaikan investasi

menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui

kecenderungan mengkonsumsi. Hubungan antara kenaikan

investasi dan pendapatan, oleh Keynes disebut dengan

multiplier.

Teori pertumbuhan modern ini meliputi teori pertumbuhan

Neo Keynes dari Harrod-Domard, teori Neo Klasik dari Robert
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Solow serta teori-teori lainnya. Mengingat banyaknya teori serta

perkembangannya maka dalam penelitian ini hanya akan

disinggung beberapa teori terutama yang terkait dengan

kebutuhan kapital serta peran teknologi dalam pertumbuhan.

Teori Solow akan dibahas kemudian karena merupakan dasar

teori yang digunakan oleh Romer untuk menjelaskan

bagaimana peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrord-Domar

Salah satu teori pembangunan yang sampai saat ini

masih dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih

canggih, adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua

ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah, mencapai

kesimpulan yang sama yakni bahwa pertumbuhan ekonomi

ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau

tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi

masyarakat negara tersebut juga akan rendah. Hubungan

antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi ini

kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar yang

sangat terkenal di kalangan para ahli ekonomi pembangunan.

Teori ini merupakan salah satu bagian dari toeri modernisasi.

Baik Sir Harrod maupuan Evsey Domar memberikan

peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan

ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dimiliki

oleh investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan

(berdampak terhadap Permintaan Agregat). Kedua, investasi
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memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara

meningkatkan stok modal yang berdampak terhadap

Penawaran Agregat. (Todaro, 1994):

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa besarnya

pertumbuhan ekonomi akan sama dengan rasio antara

kecenderungan marjinal menabung dengan COR (capital

output ratio). Bagi Indonesia persamaan di atas tidak terpenuhi

atau dengan kata lain terdapat gap antara keduanya. Gap inilah

yang kemudian menjadi dasar bagi masuknya modal asing ke

dalam negeri.

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dibangun

berdasarkan pengalaman Negara maju. Harrod-Domar

memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses

pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yg

dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan dan

kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian

dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat

disebut sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua

“dampak penawaran” investasi. Model yang dibuat oleh Harrod

dan Domar didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

1. Ada ekuilibrium awal pendapatan dalam keadaan

pekerjaan penuh.

2. Tidak ada campur tangan pemerintah.

3. Model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa

perdagangan luar negeri.
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4. Tidak ada kesulitan didalam penyesuaian antara investasi

dan penciptaan kapasitas produktif.

5. Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan

kecenderungan menabung marginal.

6. Kecenderungan menabung marginal tetap konstan.

7. Koefisien modal, yaitu rasio stok modal terhadap

pendapatan, diasumsikan tetap (fixed).

8. Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan

memiliki daya pakai seumur hidup.

9. Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan

tahun yang sama.

10. Tingkat harga umum konstan, yaitu upah uang sama

dengan pendapatan nyata.

11. Tidak ada perubahan tingkat sukubunga.

12. Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam

proses produksi.

13. Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal.

Didalam perekonomian itu hanya terdapat satu jenis produk.

Kesemua asumsi ini tidak penting bagi kesimpulan akhir

permasalahannya, namun dimaksudkan untuk

menyederhanakan analisanya.

MODEL DOMAR

Domar membangun modelnya disekitar pertanyaan

berikut: karena investasi disatu pihak menghasilkan

pendapatan dan dipihak lain menaikkan kapasitas produktif,

maka pada laju berapakah investasi harus meningkat agar
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kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan didalam

kapasitas produktif, sehingga pekerjaan penuh dapat

dipertahankan? Ia menjawab pertanyaan ini dengan

mempererat kaitan antara penawaran agragat dengan

permintaan agregat melalui investasi.

MODEL HARROD

Prof. R.F. Harrod mencoba menunjukkan dalam

modelnya bagaimana pertumbuhan mantap (yaitu ekuilibrium)

dapat terjadi dalam perekonomian. Sekali laju pertumbuhan

mantap itu terganggu dan perekonomian jatuh ke dalam dis-

ekuilibrium, kekuatan-kekuatan kumulatif cenderung

mengabaikan perbedaan tersebutyang selanjutnya akan

membawanya ke deflasi jangka panjang atau inflasi jangka

panjang.

Model Harrod didasarkan pada 3 macam laju

pertumbuhan. Pertama, laju pertumbuhan actual, dinyatakan

dengan G, yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio

modal-output. Laju ini menunjukkan variasi siklis jangka pendek

dalam laju pertumbuhan. Kedua, laju pertumbuhan terjamin,

yang dinyatakan dengan GW, yang merupakan laju

pertumbhuhan pendapatan kapasitas penuh suatu

perekonomian. Terakhir, laju pertumbuhan alamiah (natural

growth rate), dinyatakan dengan Gn, yang oleh Harrod

dianggap sebagai “optimum kesejahteraan”. Ia dapat juga
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disebut sebagai laju pertumbuhan potensial atau laju

pertumbuhan pekerjaan penuh.

Namun demikian ada beberapa perbedaan penting dalam

kedua model tersebut :

1. Domar menganggap investasi memegang peranan kunci

didalam proses pertumbuhan dan memberikan tekanan

pada cirri gandanya. Tetapi Harrod menganggap tingkat

pendapatan sebagai faktor paling penting didalam proses

pertumbuhan tersebut. Sementara menjalin hubungan

antara penawaran dan permintaan investasi, Harrod, di

pihak lain, menyamakan permintaan dan penawaran

tabungan.

2. Model Domar hanya didasarkan pada satu laju

pertumbuhan. Tetapi Harrod menggunakan tiga laju

pertumbuhan yang berbeda-beda: laju actual (G), laju

terjamin (Gw) dan laju natural (Gn).

3. Domar mempergunakan kebalikan dari rasio modal-

output marginal, sedang Harrod menggunakan rasio

modal-output marginal.

4. Domar menggunakan-multiplikator (pengali) tetapi Harrod

menggunakan akselerator (pemacu) yang dalam hal ini

tidak dibicarakan oleh Domar.

5. Identitas formal dari persamaan Gw dalam Harrod dari

persamaan Domar dipertahankan oleh asumsi Domar

bahwa . Tetapi Harrod tidak membuat asumsi seperti itu.
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6. Bagi Harrod siklus bisnis merupakan bagian integral

lintasan pembangunan dan bagi Domar tidak demikian

halnya tetapi diakomodasikan didalam modelnya dengan

membiarkan produktivitas rata-rata investasi berfluktuasi.

7. Sementara Domar menunjukkan hubungan teknologis

antara akumulasi modal dan pertumbuhan kapasitas

penuh dalam output berikutnya, Harrod sebagai

tambahan memperlihatkan hubungan perilaku antara

kenaikan permintaan dengan output saat ini disatu pihak

dan dengan akumulasi modal dipihak lain.

Seperti dikatakan di atas, teori ini sudah banyak

mengalami modifikasi, sehingga menjadi lebih canggih. Tetapi

pada intinya, rumus pembangunan Harrod-Domar ini masih

dipertahankan. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa

masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah

menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan

adalah masalah kekuranangan modal. Kalau ada modal, dan

modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan

ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Blomstorm dan Hetne

Melihat perbedaan yang tampak antara negara-negara

industri dan negara-negara yang sedang berkembang,

dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan

macam-macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan

keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah

kekurangan, yakni kekurangan modal.
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Karena itu, berdasarkan pada model ini, resep para ahli

ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk

memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan

mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan

mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun

dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang laur

negeri).

Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari

analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional

dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang

lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi

jangka panjang. Sedangkan teori Harrod¬Domar ini

menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian

bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan

kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang

dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang

dengan mantap (steady growth).

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi

yaitu:

a. Dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan

barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat

digunakan secara penuh.

b. Terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor

perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar

negeri tidak ada.
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c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional

dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi

tabungan dimulai dari titik nol.

d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to

save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara

modal-output (capital-output ratio = COR) dan rasio

pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio

= ICOR).

Dalam teori Harrod-Domar ini, fungsi produksinya

berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan

suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak

substitutif). Untuk menghasilkan output sebesar Q, diperlukan

modal Ki dan tenaga kerja L,, dan apabila kombinasi itu

berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar

Q2, misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar

K2.

Setelah mengemukakan berbagai asumsi di atas,

sekarang kita membahas inti dari teori Harrod-Domar tersebut.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat

menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal

(gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun

demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut,

diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok

modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis

secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output
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total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk

menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka

setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru)

akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio

modal-output tersebut.

Keterbatasan Teori Harrod-Domar

Ada beberapa kelemahan dari teori Harrod-Domar ini

yang patut untuk dikemukakan yaitu:

a. MPS dan ICOR Tidak Konstan

Menurut teori ini, kecenderungan untuk menabung (MPS) dan

ICOR diasumsikan konstan. Padahal kenyataannya kedua hal

tersebut mungkin sekali berubah dalam jangka panjang dan ini

berarti memodifikasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan

yang mantap yang diinginkan.

b. Proporsi Penggunaan Tenaga Kerja dan Modal Tidak

Tetap

Asumsi bahwa tenaga kerja dan modal dipergunakan dalam

proporsi yang tetap tidaklah dapat dipertahankan. Pada

umumnya tenaga kerja dapat menggantikan modal dan

perekonomian dapat bergerak lebih mulus ke arah lintasan

pertumbuhan yang mantap. Dalam kenyataannya, lintasan ini

tidak begitu stabil sehingga perekonomian harus mengalami

inflasi kronis atau pengangguran kronis jika G tidak berhimpit

dengan GW.
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c. Harga Tidak akan Tetap Konstan

Model Harrod-Domar ini mengabaikan perubahan-perubahan

harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi

di setiap waktu dan sebaliknya dapat menstabilkan situasi yang

tidak stabil.

d. Suku Bunga Berubah

sumsi bahwa suku bunga tidak mengalami perubahan adalah

tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku dapat

berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.od-

Domar.

Prinsip utama dari teori Harrod-Domar yaitu kekurangan

modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama

pembangunan.

Sebagian dari kesimpulan yang dapat ditarik tergantung pada

asumsi-asumsi pokok yang dibuat Harrod dan Domar, yang

menyebabkan model-model ini menjadi tidak realistik.

1. Kecenderungan menabung dan rasio modal-output adalah

tidak konstan. Kecenderungan untuk menabung dan rasio

modal-output diasumsikan konstan. Keduanya mungkin

berubah dalam jangka panjang, dan berarti

memodifikasikan persyarat-persyarat pertumbuhan

mantap. Laju pertumbuhan mantap, bahkan

dapatdipertahankan tanpa asumsi ini. Sebagaimana ditulis

Domar sendiri, “Asumsi ini tidak begitu perlu dan
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keseluruhan persoalan dapat dengan mudah dikerjakan

kembali.”

2. Buruh dan modal tak dapat dipergunakan dalam proporsi

tetap. Asumsi bahwa buruh dan modal dipergunakan

dalam proporsi yang tetap tidaklah dapat dipertahankan.

Pada umumnya buruh dapat menggantikan modal dan

perekonomian dapat bergerak lebih mulus kearah lintasan

pertumbuhan mantap.

3. Harga tidak akan tetap konstan. Kedua model tersebut

juga luput mempertimbangkan perubahan-perubahan

dalam tingkat harga pada umumnya. Perubahan harga

selalu terjadi disetiap waktu dan sebaliknya dapat

menstabilkan situasi yang tidak stabil.

4. Tingkat sukubunga berubah. Asumsi bahwa tidak ada

perubahan dalam tingkat sukubunga tidaklah relevan

dengan analisa yang bersangkutan. Tingkat sukubunga

dapat berubah dan mempengaruhi investasi.

5. Program pemerintah tak dapat diabaikan. Model-model

Harrod dan Domar mengabaikan pengaruh program

pemerintah pada pertumbuhan ekonomi.

6. Perilaku wiraswasta tak dapat diabaikan. Modem ini juga

mengabaikan perilaku wiraswasta yang sebenarnya

menentukan laju pertumbuhan terjamin tersebut dalam

perekonomian.

7. Kegagalan membedakan barang modal dengan barang

konsumen. Model Harrod –Domar dikritik karena
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kegagalan menarik perbedaan antara barang modal dan

barang konsumsi.

8. Menurut Profesor Rose, sumber utama ketidakstabilan

dalam system Harrod terletak pada akibat akses

permintaan atau penawaran dalam keputusan produksi

dan tidak pada akibat langkanya modal atau berlebihnya

keputusan investasi.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan endogen ini dipelopori Paul M Romer

pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai

kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik solow yang tidak

bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam

jangka panjang. Pemahaman ini adalah respon dari

perkembangan teknologi seperti kita lihat sekarang yang

mampu menghasilkan teknologi modern sehingga dapat

meningkatkan produksi. Sedangkan teori Neo-klasik solow tidak

dapat menjelaskan dengan baik tentang perkembangan

teknologi.Teori pertumbuhan endogen ini berbeda dengan teori

Solow yang menganggap keseimbangan jangka panjang dari

capital-labor ratio akan menghasilkan pertumbuhan mendekati

zero growth (konvergent).

Bidang kajian yang menarik perhatian Romer adalah

pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan spektif yang lebih luas.

Romer memasukkan komponen teknologi endogen - hasil dari

peneIitian & pengembangan (research & development) dan
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ilmu pengetahuan kedalam model pertumbuhannya.

Pemikirannya tentang teori pertumbuhan ekonomi endogen

dituangkannya dalam beberapa tulisan Pokok Pikiran teori

pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen memiliki

perspektif yang lebih luas dari pada teori-teori pertumbuhan

sebelumnya.

Pada umumnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi

sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi

modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, untuk memiliki laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu negara membentuk

investasi yang tinggi pula. Dana untuk membiayai investasi

didapatkan dari tabungan. Oleh karena itu, kunci utama

pertumbuhan ekonomi adalah terletak pada kemampuan suatu

negara dalam mengakumulasikan tabungan domestik (domestic

saving) Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah

kerangka teoretis yang lebih luas dalam menganalisis proses

pertumbuhan ekonomi.

Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi

yang berasal dan dalam (endogenous) sistem ekonomi itu

sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat

endogen, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari

keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang

ilmu pengetahuan. Selain itu pengertian modal di sini bersifat

lebih luas, bukan hanya sekadar modal fisik tetapi juga

mencakup modal insani (human capital).
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Model pertumbuhan endogen ini berasumsi proses

pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri.

Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang konstan,

sesuai dengan asumsi persaingan sempurna. Romer berasumsi

bahwa cadangan modal dapat mempengaruhi output ditingkat

industri sehingga memungkinkan terjadinya skala hasil yang

makin meningkat ditingkat perekonomian secara keseluruhan.

Cadangan modal yang dimiliki setiap perusahaan termasuk

pengetahuan yang dimilikinya juga. Pengetahuan yang terdapat

dalam cadangan modal setiap perusahaan adalah sebuah

barang publik (public goods) (seperti produktivitas tenaga kerja

pada model Solow).

Model ini menerapkan “learning by doing” sabagai “learning

by investing” belajar dari invenstasi. Jadi model endogenisasi

Romer adalah cara untuk memahami model Harrod Domar

yaitu pertumbuhan bergantung pada investasi.

Kritik terhadap Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan baru ini masih bergantung dengan

beberapa asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan

perekonomian yang ada pada negara berkembang sehingga

hal ini menjadi kelemahannya tersendiri. Seperti, adanya

sektor-sektor produksi yang simetris atau semuanya simetris.

Hal ini tidak memberikan peluang kepada realokasi tenaga

kerja dan modal antarsektor yang mengalami transformasi

selama terjadinya proses perubahan struktur.
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Teori baru ini hanya menekankan pada faktor penentu

tingkat pertumbuhan jangka panjang sehingga dampaknya

terhadap pertumbuhan jangka pendek dan menengah

terabaikan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang

terhambat karena berbagai masalah seperti infrastruktur yang

jelek, struktur kelembagaan yang tidak memadai, dan pasar

modal dan barang yang tidak sempurna.

Teori pertumbuhan endogen mengabaikan faktor-faktor

berpengaruh ini, sehingga penerapannya dalam studi

pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika

melibatkan perbandingan antar negara. Contohnya, di negara-

negara berpendapatan rendah yang terjadi kelangkaan modal

membuat penggunaan kapasitas pabrik juga rendah, dan teori

ini gagal menjelaskannya.

Keterbelakangan sebagai Akibat Kegagalan Koordinasi

Kegagalan koordinasi merupakan kondisi lembaga tidak

mampu untuk mengatur perilaku (pilihannya) untuk memberikan

hasil (ekuilibrium) sehingga membuat semua lembaga tersebut

berada dalam kondisi yang lebih buruk. Misalnya, perusahaan

tidak dapat memasuki pasar disebuah daerah jika para

pekerjanya tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan,

jika tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan maka

tidak ada pekerja yang akan mempelajari keterampilan

tersebut. Masalah ini membuat tingkat pendapatan rata-rata

yang rendah atau pada tingkat pertumbuhan yang rendah, atau
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juga dengan penduduk yang berada dalam kondisi yang sangat

miskin. Contoh kasus kegagalan koordinasi: Sejumlah investor

potensial gagal mempertimbangkan efek pendapatan dari upah

yang mereka bayarkan.

– Muncul interaksi dari berbagai perilaku yang sedikit

terdistorsi.

– Timbul distorsi yang sangat besar, sampai pada

kegagalan proses industrialisasi secara langsung.

Ekuilibria Jamak

Ketika suatu investasi gabungan yang menguntukan tidak

dapat dilakukan karena tidak ada koordinasi, ekuilibria jamak

dapat tercapai, dimana ada individu-indibidu yang sama bisa

mencapai sumber daya dan teknologi yang sama tetapi bisa

berakhir dalam situasi yang berbeda. Negara - negara

terbelakang bisa saja mengalami kondisi tersebut. Ada banyak

penyebab yang membuat ekuilibria jamak tidak bisa tercapai,

misalnya adanya tekanan politik dari beberapa pihak yang

merasa akan dirugikan apabila terjadi modernisasi dinegara

mereka, kemudiaan teknologi yang tidak tersedia dinegara

mereka sehingga membutuhkan tranfer teknologi dari negara

lain. Akan tetapi transfer teknologi dari negara lain juga

memberikan efek pada perusahaan lain.
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Mengatasi Keterbelakangan

Pemerintah berperan penting dalam hal ini, pemerintah

harus menjadi perantara para pekerja yang menginginkan

keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan

perusahaan menginginkan peralatan yang dapat digunakan

para pekerja untuk berkarya.

Model Dorongan Besar

Paul Rosenstein-Rodan pelopor Model dorongan besar

(big push) yang merupakan model kegagalan koordinasi yang

menunjukkan bagaimana kegagalan pasar menimbulkan

kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan usaha –

usaha agar proses pembangunan ekonomi yang panjang dapat

berjalan atau dipercepat. Masalah kegagalan koordinasi ini

akan menghambat keberhasilan industrialisasi dan menjadi

kendala bagi dorongan pembangunan.

Ada 4 kondisi yang memerlukan dorongan besar :

1. Efek intertemporal. Investasi harus dimulai dari sekarang

untuk meningkatkan produksi yang lebih efisien dimasa

depan agar ekuilibria jamak tercapai. Investasi yang

dilakukan itu sendiri harus menguntungkan agar permintaan

yang diharapkan cukup tinggi pada periode kedua.

2. Efek urbanisasi. Urbanisasi diperlukan untuk mendorong

terjadinya industrialisasi. Misalnya, diperkotaan terdapat

banyak industri manufaktur yang memberikan skala hasil
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yang meningkat berarti penduduk perkotaan itu sendiri

mengkonsumsi barang-barang manufaktur. Sedangkan di

pedesaan hanya terdapat industri rumahan.

3. Efek infrastruktur. Jika disebuah daerah infrastrukturnya

sudah memadai (pelabuhan, jalan raya, rel kereta api) akan

memudahkan perusahaan melakukan investasi dan biaya

yang harus mereka keluarkan juga berkurang. Akan tetapi

apabila masalah koordinasi masih ada proses industrialisasi

yang efisien juga akan sulit terjadi.

4. Efek pelatihan. Para pengusaha perlu menambah investasi

dalam fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kinerja pekerja

mereka. Akan tetapi para pekerja mereka lebih memilih

diberikan insentif gaji yang tinggi oleh perusahaan lainnya

daripada ikut pelatihan dari perusahaan. Selain itu

permintaan para pekerja terhadap pelatihan pun sedikit.

Teori pertumbuhan endogen adalah teori yang

menyatakan bahwa pertumbuhan output per tenaga dalam

jangka panjang kerja ditentukan variabel yang ada di dalam

model. Teori ini dipelopori oleh Paul Romer (1986), Lucas

(1988) dan Rebelo (1991). Oleh karena itu model pertumbuhan

endogen dapat menerangkan bagaimana dan mengapa

perekonomian tumbuh. Hal ini berbeda dengan apa yang

dinyatakan oleh teori pertumbuhan neoklasik dimana kemajuan

teknologi bersifat eksogen seperti yang dinyatakan oleh

Ramsey (1928), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965) dan

Koopman (1965).
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Titik krusial dari teori pertumbuhan endogen adalah

adanya “produksi” teknologi baru dimana terdapat peran ilmu

pengetahuan didalamnya, dan adanya modal manusia. Teori ini

juga menyatakan kebijakan yang diambil dapat berpengaruh

dalam jangka panjang terhadap perekonomian melalui

penelitian dan pengembangan serta pendidikan. Teori ini

mengasumsikan pertumbuhan dan pemerataan antara lain

dicapai melalui kemampuan teknologi, dan perkembangan

teknologi ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia

yang menguasai atau menciptakannya. Dengan demikian

unsur-unsur dasar untuk mencapai pertumbuhan sekaligus

pemerataan adalah sumber daya manusia, teknologi dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Arrow, Romer dan Lucas (1996) menerangkan secara

rinci apa yang dimaksud dengan teori pertumbuhan endogen

secara matematis sebagai berikut. Menurut mereka, teori

pertumbuhan Harrod-Domar, Kaldor-Robinson, Solow-Swan

dan Cass-Koopmans secara eksplisit maupun secara implisit

menyatakan perubahan teknologi adalah eksogen.

Perkembangan teori pertumbuhan yang

memperhitungkan perubahan teknologi di dalamnya sangat

diilhami oleh perhitungan pertumbuhan yang sangat terkenal

yang dilakukan oleh Solow (1957). Menurut Solow 87,5%

pertumbuhan output di Amerika Serikat antara tahun 1909

hingga 1949 berasal dari peningkatan teknologi. Oleh karena

itu perhitungan ini disebut dengan Solow Residual.
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Kaldor dan Mirrless pada tahun 1962 sebenarnya secara

tidak langsung sudah memperkenalkan teori pertumbuhan

endogen dengan menyatakan keberadaan kemajuan teknologi

(technical progress) ke dalam fungsi produksi. Dalam karya tulis

Kaldor ini, dinyatakan bahwa pendapatan per kapita adalah

fungsi yang meningkat dari investasi. Fungsi yang meningkat ini

berasal dari proses ”pembelajaran” yang merupakan fungsi dari

investasi itu sendiri. Pada tahun yang sama Arrow (1962)

menulis artikel yang memandang ”pembelajaran” adalah fungsi

dari akumulasi investasi. Dalam model pertumbuhan Solow,

diskusi mengenai teori pertumbuhan endogen dapat

digambarkan oleh fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai

berikut.

Yi = AiKi
a Li

1-a ................................................................................(2.1)

Terdapat 2 asumsi penting dari model yang dikembangkan oleh

Arrow ini yaitu (Barro, 1995) : Pertama, terdapat proses

learning by doing melalui investasi yang dilakukan oleh setiap

perusahaan dalam perekonomian. Konsekuensi dari asumsi ini

adalah adanya peningkatan dalam stok kapital tiap perusahaan

akan dibarengi dengan peningkatan stok ilmu pengetahuan.

Kedua, setiap ilmu pengetahuan yang dimiliki perusahaan

adalah barang publik (Marshallian Externality) yang dapat

diakses oleh perusahaan lainnya tanpa biaya. Dengan kata lain

begitu suatu pengetahuan diketahui, maka secara instan akan

melimpah (spill over) ke seluruh perekonomian.
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Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ilmu

pengetahuan berakumulasi. Arrow menyatakan bahwa ilmu

pengetahuan berakumulasi melalui akumulasi investasi dari

seluruh perusahaan dalam perekonomian (G). Dengan kata lain

faktor pertambahan teknologi terkait dengan kapital

perekonomian yang berproses menurut ”learning by doing”.

Secara matematis hal ini digambarkan sebagai berikut.

Ai = Gz .................................................................................(2.2)

Persamaan tersebut menyatakan bila stok kapital fisik

berakumulasi maka ilmu pengetahuan yang digunakan oleh

perusahaan juga berakumulasi sebesar proporsi z, yang

konsekuensinya adalah

Yi = GzKi
a Li

1-a..................................................................................(2.3)

Dengan tetap memegang asumsi constant return to scale

pada tingkat perusahaan, berarti G=K karena pertumbuhan ilmu

pengetahuan semata-mata ditentukan oleh akumulasi kapital

dalam perekonomian. Oleh karena itu fungsi produksi agregat

seluruh perekonomian digambarkan oleh :

Y = Ka + zL1-a.....................................................................................(2.4)

Arrow mengasumsikan a+z<1, karenanya bila ada kenaikan

dalam kapital (saja) atau adanya kenaikan dalam tenaga kerja

(saja) tidak akan menyebabkan terjadinya increasing return to

scale dalam perekonomian.

Paul Romer dari perbedaan asumsinya dengan Arrow dimana

a+z>1. Dengan adanya eksternalitas seperti ini tingkat

perubahan kapital (gK) akan sama dengan tingkat perubahan

konsumsi per kapital, gc = gC-gL.
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BAB III

Limpahan Pengetahuan

A. Limpahan Ilmu Pengetahuan Sebagai Eksternalitas
Industri

Teori eksternalitas industri menyatakan bahwa akumulasi

stok informasi dalam suatu wilayah tertentu akan meningkatkan

produktivitas dan lapangan pekerjaan (Mudrajad Kuncoro,

2000). Eksternalitas industri seperti yang dinyatakan oleh

Marshall-Arrow-Romer (MAR externalities) menekankan

pentingya limpahan ilmu pengetahuan antar perusahaan dalam

satu industri. Eksternalitas ini berasal dari adanya kekuatan

ilmu pengetahuan yang berasal dari komunikasi antar

perusahaan dalam satu wilayah. Contoh yang sering diajukan

untuk hal ini adalah kasus produksi chip komputer di Silicon

Valley dimana setiap ilmu pengetahuan yang diketahui oleh

sebuah perusahaan dengan cepat mengalami diseminasi ke

perusahaan lain melalui spying, imitasi, dan perputaran

(perpindahan) tenaga kerja antar perusahaan. Porter (dalam

Mudrajad Kuncoro, 2000) juga menyatakan argumen yang

hampir serupa dimana pertumbuhan suatu industri akan

distimulasi oleh limpahan ilmu pengetahuan (knowledge

spillover) dalam suatu industri yang terspesialisasi dan

terkonsentrasi. Oleh karena itu limpahan ilmu pengetahuan

(knowledge spillover) adalah pembelajaran positif (positive
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learning) atau eksternalitas ilmu pengetahuan antar

perusahaan industri yang sama.

Henderson (dalam Mudrajad Kuncoro, 2000) pernah

menguji hipotesis eksternalitas MAR dalam pola pertumbuhan

lapangan kerja di delapan industri manufaktur di Amerika

Serikat dalam kurun waktu 1970-1987). Hasil dari studi empiris

ini menyatakan bahwa pertumbuhan lapangan kerja lebih tinggi

di kota-kota dimana terdapat konsentrasi tenaga kerja yang

tinggi di dalam industrinya.

Jadi dalam literatur ekonomi industri, adanya ekternalitas

dalam satu industri khususnya dalam limpahan ilmu

pengetahuan, terkait erat dengan aglomerasi dan klaster

industri. Seperti yang dinyatakan oleh Montgomery bahwa

aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi

yang berasosiasi pula dengan klaster wilayah (spatial cluster).

B. Tingkat Kompetisi dan Produktivitas Perusahaan

Mayes (1994) secara implisit menyatakan adanya kaitan

yang erat antara konsep efisiensi dengan produktivitas.

Menurutnya, perusahaan dikatakan tidak efisien secara relatif

terhadap perusahaan yang lain jika produktivitasnya (dengan

sumberdaya yang identik), berada dibawahnya. Dengan asumsi

ini berarti terdapat kaitan yang searah antara konsep efisiensi

dengan konsep produktivitas. Perusahaan dikatakan lebih

efisien jika penggunaan inputnya relatif lebih produktif.



35

Ketika menerangkan determinan dari inefisiensi, Mayes

(1994) menyatakan bahwa salah satunya adalah kondisi

persaingan. Persaingan pasar yang sempurna dapat

menghindari terjadinya inefisiensi. Salah satu pendekatan yang

digunakan untuk mengukur tingkat persaingan ini adalah tingkat

konsentrasi pasar (firm concentration). Dalam industri yang

jumlah perusahaannya sedikit atau produksi yang

terkonsentrasi, perusahaan yang besar dapat memainkan

kekuatan pasarnya dengan membatasi kemampuan

perusahaan yang lebih kecil untuk berkompetisi. Praktek kartel

merupakan salah satu contoh yang dapat menjelaskan masalah

ini. Walaupun keberadaan kartel tidak legal tetapi di pasar yang

tinggi tingkat konsentrasinya, beberapa perusahaan dapat

bertindak bersamaan walaupun tanpa kolusi terbuka. Hal ini

dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui penetapan

harga untuk membatasi kompetisi. Oleh karena itu dapat

dinyatakan bahwa dalam suatu industri yang tingkat

konsentrasinya tinggi, perusahaan-perusahaan yang ada di

dalamnya akan tidak efisien. Bila hal ini dihubungkan dengan

kaitan antara efisiensi dengan produktivitas, maka dapat

dikatakan pula dalam pasar yang tingkat konsentrasinya tinggi

(tingkat kompetisi rendah), tingkat produktivitas perusahaan

yang ada di dalamnya akan rendah. Walaupun demikian

hubungan antara tingkat kompetisi dengan produktivitas ini

hanya dapat dianggap sebagai suatu hipotesis yang harus diuji

melalui studi empiris
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Kurva pada gambar 2.1 menggambarkan adanya tingkat

perbedaan konsentrasi yang digambarkan oleh kurva B dengan

C bila jumlah perusahaan yang dijadikan patokan untuk

konsentrasi berbeda. Oleh karena itu Mayes (1994)

menyarankan untuk menggunakan Herfindal Index untuk

mengukur tingkat konsentrasi yang menghitung seluruh

perusahaan yang ada di dalam industri.

C. Sifat Alamiah dari Ilmu Pengetahuan

David Romer (1996) mengeksplorasi teori pertumbuhan

dari Solow. Menurutnya, perbedaan pendapatan antar negara

dalam jangka panjang tidak dapat dijelaskan oleh adanya

perbedaan akumulasi kapital karena kontribusinya dalam

pendapatan tidak besar. Faktor lain yang dapat menjelaskan

perbedaan ini adalah variabel lain yang disebut dengan

A

C

B

% Kontribusi
Output Pasar

Gambar 2.1 : Rasio Konsentrasi Industri

Jumlah Perusahaan

Sumber : Mayes (1994)
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“efektivitas tenaga kerja” yang diperlakukan sebagai variabel

eksogen. Untuk itu Romer mengeksplorasi variabel ini lebih

jauh melalui dua pandangan yakni : (i) Kekuatan penggerak

pertumbuhan adalah akumulasi dari ilmu pengetahuan dan, (ii)

Ekstensifikasi dari kapital yakni kapital manusia.

Pendekatan dari Romer dijadikan landasan berpikir dalam

penelitian ini dengan pertimbangan adanya pembagian antara

negara maju dan negara berkembang beranalogi dengan

pembagian antara perusahaan dengan modal asing dengan

perusahaan domestik di sektor manufaktur di Indonesia.

Model pertama yang diajukan adalah model penelitian

dan pengembangan yang memandang “efektivitas tenaga

kerja” sebagai ilmu pengetahuan atau teknologi. Dalam model

ini diasumsikan suatu perekonomian digambarkan dengan

fungsi produksi konvensional yang didalamnya terdapat satu

sektor tersendiri yang mengkombinasikan tenaga kerja, kapital

dan teknologi itu sendiri untuk memproduksi tambahan

teknologi.

Spesifikasi dari model ini dinyatakan sebagai berikut.

Asumsi :

1. Untuk menghasilkan suatu teknologi baru dibutuhkan

suatu Penelitian dan Pengembangan (R&D)

2. Semakin banyak sumberdaya yang dikerahkan bagi

R&D, semakin banyak penemuan baru.

3. Fungsi produksi R&D serta fungsi produksi sektor riil

dapat diamati melalui fungsi produksi Cobb Douglas.
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Dengan asumsi tersebut maka di dalam perekonomian

terdapat dua sektor yaitu :

1. Sektor yang memproduksi barang (goods-producing

sector), yang diwakili oleh model kontinum :

      10;)(.1).(.)(.1)(
1







tLatAtKatY LK

………(2.5)

Persamaan (2.5) mewakili model dimana terdapat

kondisi skala pengembalian hasil yang konstan

terhadap kapital dan tenaga kerja.

2. Sektor R&D (sektor dimana dibuat tambahan “stok” ilmu

pengetahuan), yang diwakili oleh model:

    0;0;0);(.)(..)(.)( 



BtAtLatKaBtA LK ……(2.6)

Selain itu :

)t(Y.s)t(K 


dimana 0<s<1

dan

0nanadim)t(L.n)t(L 


Persamaan (2.6) mewakili model dimana tidak terdapat kondisi

skala pengembalian hasil yang konstan terhadap kapital dan

tenaga kerja.

keterangan :

Y = Output

K = Kapital

L = Tenaga Kerja

A = Tingkat teknologi (stock of knowledge)

aL = Tenaga kerja yang digunakan dalam sektor R&D.
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1- aL = Tenaga kerja yang digunakan dalam sektor produksi

barang

aK = Kapital yang digunakan dalam sektor R&D

1- aK = Kapital yang digunakan dalam sektor produksi barang

s = Kecenderungan marjinal untuk menabung (MPS)

Kasus Umum

Dalam model terdapat 2 variabel stok yang endogen yakni A

(knowledge) dan K (kapital). Berarti untuk melihat bagaimana

pertumbuhan output per tenaga kerja efektif, diperlukan pengamatan

terhadap pertumbuhan A dan K.

Karena :

       



1

LK )t(L.a1).t(A.)t(K.a1.s)t(Y.s)t(K

dan bila )t(gK didefinisikan sebagai
)t(K

)t(K


; maka :













1

K
)t(K

)t(L).t(A
)t(g

Di pihak lain 1
AA )t(A.)t(L.)t(K.c)t(g   .

Dari kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa :

Gambar 2.2 :
Bentuk Umum Dinamika Tingkat Pertumbuhan Kapital dan Tingkat

Pertumbuhan Pengetahuan

Sumber : Romer (1996)

g
K

g
A

g
K

g
A

Panel A Panel B
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Dengan demikian perilaku gK(t) dan gA(t) tergantung dari

asumsi kita tentang nilai  (parameter pertumbuhan kapital) dan

 (parameter pertumbuhan ilmu pengetahuan), karena

pertumbuhan penduduk diasumsikan konstan. Untuk itu dibuat

pula 3 skenario tentang besaran +, yakni : (+) > 1, (+) <

1 dan (+) = 1.

Jika (+) < 1

Gambar 2.3 :
Dinamika Tingkat Pertumbuhan Kapital dan Tingkat Pertumbuhan

Pengetahuan Dalam Kondisi () < 1
Sumber : Romer (1996)

Keterangan :

di sebelah kanan 0


Kg  0


Kg (positif)

di sebelah kiri 0


Kg  0


Kg (negatif)

di sebelah kanan 0


Ag  0


Ag (negatif)

di sebelah kiri 0


Ag  0


Ag (positif)

g
K

g
A

n

E

B

D

C

A
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Dari pembagian 4 ruang di atas, kondisi 0


Kg dan 0


Ag adalah

pada daerah B. Seiring dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan

(peningkatan gA) dan pertumbuhan kapital (gK); pertumbuhan output per

tenaga kerja ( Ag


) dan akumulasi pertumbuhan kapital ( Kg


) juga akan

positif pada mulanya. Hanya kemudian dari phase diagram tersebut

tampak bahwa akan terjadi konvergensi pada titik E. Dengan demikian

pada saat pertumbuhan ilmu pengetahuan di atas )(
**

AAA ggg  dan

pertumbuhan kapital di atas )(
**

KKK ggg  , Ag
*

dan Kg
*

akan menjadi

negatif.

Hal tersebut di atas terjadi semata-mata karena asumsi kita bahwa

terjadi skala pengembalian hasil yang menurun (decreasing return to

scale) pada faktor produksi yang produktif (ilmu pengetahuan dan kapital).

Jika (+) > 1

Gambar 2.4 :
Dinamika Tingkat Pertumbuhan Kapital dan Tingkat Pertumbuhan

Pengetahuan Dalam Kondisi () > 1
Sumber : Romer (1996)

g
K

g
A

n
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Dari diagram tersebut tampak bahwa kondisi Ag
*

positif (di sebelah

kiri garis Ag
*

=0) dan kondisi Kg
*

positif (di sebelah kanan garis Kg
*

=0)

akan dapat terus terjadi seiring dengan kenaikan gA dan gK.

Jika (+) = 1

Gambar 2.5 :
Dinamika Tingkat Pertumbuhan Kapital dan Tingkat Pertumbuhan

Pengetahuan Dalam Kondisi () = 1
Sumber : Romer (1996)

D. Penentu Alokasi Sumberdaya Ke dalam Sektor R&D

Dari paparan di atas diketahui bahwa variabel produktif “A” yang

dihasilkan oleh R&D sebagai ilmu pengetahuan. Sebenarnya terdapat

berbagai bentuk ilmu pengetahuan. Bentuk ini bergradasi secara kontinyu

mulai dari yang sangat abstrak hingga yang sangat aplikatif. Diantara

kedua ekstrim ini terdapat berbagai ide-ide atau pengetahuan mengenai

bermacam jenis barang.

Ilmu pengetahuan tersebut memiliki peran penting dalam memacu

pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ini memang tidak dirasakan pada saat

yang sama melainkan terdapat jeda waktu antara keduanya. Jeda waktu

g
K

g
A

n
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inipun berbeda-beda antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang

lain.

Dengan demikian sangat tidak mungkin menyatakan bahwa faktor-

faktor penentu dari akumulasi berbagai macam ilmu pengetahuan tersebut

adalah sama. Atau dengan kata lain tidak mungkin dibuat satu teori yang

sama mengenai akumulasi ilmu pengetahuan tersebut.

Romer (1990) menekankan bahwa semua jenis ilmu pengetahuan

adalah Non Rival. Artinya pengguna ilmu pengetahuan tertentu oleh

seseorang tidak menghalangi orang lain untuk menggunakan ilmu

pengetahuan itu di saat yang sama. Hal ini berbeda dengan barang

ekonomi pribadi (private economic goods) yang bersifat Rival.

Hal penting yang dapat dicatat adalah bahwa produksi dan alokasi

ilmu pengetahuan tidak dapat sepenuhnya muncul dari kekuatan

mekanisme pasar bebas. Sekali ilmu pengetahuan ditemukan maka

marginal cost dari pasokan ilmu pengetahuan kepada pengguna yang lain

adalah nol. Dengan demikian di dalam pasar yang kompetitif harga sewa

dari ilmu pengetahuan ini juga sama dengan nol. Bila demikian halnya

pengembangan ilmu pengetahuan tidak dimotivasi oleh kekuatan pasar.

Di pihak lain Romer juga menekankan bahwa meskipun ilmu

pengetahuan berciri non rival tetapi ia dapat dibuat excludable (mencegah

orang lain untuk menggunakannya). Excludability ilmu pengetahuan

tergantung dari sifat ilmu pengetahuan itu sendiri dan institusi yang

mengatur property right. Contohnya adalah Hak Paten, Copy Right, dan

lain lain. Ada beberapa jenis ilmu pengetahuan yang excludabilitasnya

lebih ditentukan oleh property right tapi ada juga beberapa jenis lainnya

yang lebih ditentukan oleh sifat ilmu pengetahuan itu sendiri (contohnya

adalah resep minuman ringan yang memang lebih mudah mencegah

orang lain untuk menirunya).

Tingkat ekskludabilitas itulah yang sangat berpengaruh terhadap

perkembangan dan alokasi ilmu pengetahuan. Bila suatu ilmu

pengetahuan dapat dipisahkan maka usaha R&D untuk mendapatkan ilmu
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pengetahuan tersebut akan mendapatkan pengembalian yang positif. Bila

tidak, biaya R&D harus diperoleh dari yang lain.

Setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan di atas maka kini

akan dibahas penentu utama yang mengatur alokasi sumberdaya dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Ada empat penentu yaitu :

(a) Dukungan bagi Penelitian Dasar Ilmiah.

(b) Insentif Bagi R&D dan Inovasi.

(c) Kesempatan Alternatif dari Individu yang Berbakat.

(d) Learning by Doing

Dukungan bagi Penelitian Dasar Ilmiah

Hasil penelitan jenis ini biasanya relatif bebas untuk digunakan oleh pihak

lain. Yang biasanya melakukan penelitian jenis ini adalah institusi-institusi

pendidikan. Penelitian jenis ini bukan dimotivasi untuk mendapatkan

keuntungan pribadi. Oleh karenanya penelitian jenis ini didukung oleh

pemerintah, lembaga-lembaga penyantun atau muncul dari diri si peneliti

dengan motivasi untuk nama besar ataupun memang karena

kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Yang jelas, karena dalam

memproduksi ilmu pengetahuan jenis ini terdapat eksternalitas ekonomis

maka produksinya harus disubsidi.

Insentif Bagi R&D dan Inovasi

Seperti yang telah disarankan sebelumnya agar kegiatan R&D

mendapatkan insentif maka ilmu pengetahuan yang diperolehnya harus

excludable. Dalam konteks ekonomi makro kondisi ini mirip dengan

kondisi ketiga pada bagian sebelumnya (+ = 1 dan n=0).

Karena kegiatan di atas tidak sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar

maka keseimbangan yang terjadi di pasar ini juga tidak optimal.

Ketidakoptimalan tersebut karena terdapat 3 jenis eksternalitas dari R&D

yaitu : Consumer-Surplus Effect, Business-Stealing Effect dan R&D Effect.
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Consumer-Surplus Effect muncul karena perusahaan yang

menggunakan lisensi dari inovator mendapatkan surplus karena inovator

tidak dapat mengenakan diskriminasi harga yang sempurna. Dengan

demikian effect ini termasuk eksternalitas ekonomis.

Business-Stealing Effect terjadi bila adanya teknologi baru yang

jauh lebih tinggi daripada yang sudah ada dan akan merugikan pemilik

teknologi tersebut. Dengan demikian effect ini termasuk eksternalitas

disekonomis.

R&D Effect terjadi setelah ilmu pengetahuan yang dihasilkan

dipatenkan maka ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk

memproduksi barang. Setelah barang itu diproduksi maka dengan

sendirinya teknologi yang digunakan dapat diketahui oleh pihak lain.

Dengan demikian hal ini akan memacu timbulnya teknologi baru. Oleh

karena itu effect ini termasuk eksternalitas ekonomis.
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BAB IV

Investasi Asing Langsung

A. FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung

luar negeri

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung

luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi

yang kian mengglobal.Ia bermula saat sebuah perusahaan dari

satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke

sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan

yang ada di negara asal (biasa disebut ‘home country’) bisa

mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan

investasi (biasa disebut ‘host country’) baik sebagian atau

seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli

perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan

modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau

membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Dalam perspektif yang lebih luas, ada semacam konsep

yang disepakati bersama di antara negara-negara host country

bahwa perusahaan multinasional menghasilkan technology

spillover dalam bentuk produk, proses produksi, proses

distribusi, sistem manajemen, dan strategi pemasaran

(Blomstrom dan Kokko, 1998). Begitu pula dengan Dunning
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(1993) yang berpendapat bahwa ada keuntungan dari

keberadaan perusahaan multinasional yang melakukan

investasi asing di host country karena mereka memiliki

teknologi produksi yang lebih maju, hak paten yang diakui

secara internasional, produk-produk yang sudah memiliki brand

names, serta strategi manajemen pemasaran yang efektif.

Proses technology spillover ini akan membantu meningkatkan

kemampuan atau efisiensi produksi perusahaan-perusahaan

domestik. Pada gilirannya, peningkatan efisiensi produksi

dalam perusahaan akan mendorong kenaikan nilai upah

domestik karena pekerja semakin produktif. Kini mulai muncul

corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas

penggunaan teknologi tinggi.

Teori yang membahas investasi asing langsung sangat

banyak dan beragam. Dalam khasanah ilmu ekonomi biasanya

investasi asing langsung dibahas dalam teori perdagangan

internasional atau dalam teori lokasi. Selain itu Hymer (dalam:

Jose I Galan, 2001) menyatakan bahwa teori-teori yang

mencoba menerangkan adanya investasi asing langsung dapat

dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu : (i) variabel-variabel

yang berhubungan dengan dimensi perusahaan (skala

ekonomis, diversifikasi dan akumulasi ilmu pengetahuan), serta

(ii) variabel-variabel yang yang diturunkan dari adanya

kegagalan pasar.



48

Dari dua pembagian tersebut maka terdapat dua

kelompok teori yang menjelaskan investasi asing langsung

yakni :

(i) Teori-teori yang memiliki kerangka organisasi

industri.

(ii) Teori yang menghubungkannya dengan proses

internalisasi perusahaan.

Menurut Chang (1995) dan Madhok (1997, dalam Jose I

Galan, 2001) kedua kelompok teori tersebut bersifat saling

melengkapi.

Tidak hanya dilihat dari perusahaan atau negara dimana

investasi asing langsung berasal ternyata alasan terdapatnya

investasi asing langsung dapat pula diamati dari sisi negara

penerima investasi tersebut. Upaya untuk menarik investasi

asing langsung oleh pemerintah-pemerintah baik di negara

berkembang maupun di negara maju ternyata membutuhkan

biaya yang cukup besar. Biaya yang dimaksud dapat berarti

biaya yang benar-benar dikeluarkan secara langsung atau

dapat pula berbentuk opportunity loss (dalam bentuk

pembebasan pajak, dan lain-lain).

Investasi Asing Langsung hadir dengan menawarkan

suatu paket yang terdiri atas : modal finansial, keahlian

manajemen, teknologi, kemampuan teknis dan akses ke pasar

dunia (Gillis, 1992). Paket tersebut dikontrol oleh perusahaan

multinasional yang besarnya maupun pengaruhnya seringkali
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sesuai tapi kadangkala juga tidak sesuai dengan pemerintah

negara penerima investasi asing langsung.

Sebagian besar Investasi Asing Langsung yang berada di

negara berkembang dilakukan oleh Multinational Corporation

(MNC) atau juga disebut dengan Transnational Corporations

(TNC). MNC adalah suatu perusahaan yang melakukan proses

produksi di lebih dari satu negara dan beroperasi di luar negeri

untuk memperoleh laba. Investasi Asing Langsung yang

berasal dari MNC ini terutama berasal dari investor di negara-

negara maju.

Berikut ini adalah benefit yang bisa didapatkan oleh

negara penerima investasi asing langsung.

Transfer Kapital

Transfer yang dimaksud adalah transfer yang pada

umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Walaupun

demikian hingga akhir tahun 80-an nilai investasi asing

langsung di seluruh negara berkembang hanya 1/5 dari hutang

luar negerinya.

Diantara negara berkembangpun ada tendensi

mengalirnya investasi asing langsung dari negara yang

pendapatan per kapitanya lebih tinggi ke negara berkembang

yang pendapatan per kapitanya lebih rendah.

Kontribusi MNC dalam menyerap tenaga kerja di negara

berkembang juga tidak terlalu besar (hanya berkisar 1%-6%

dari total pekerja). Pengecualian memang ada di sektor
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manufaktur yang dapat berkisar antara 10%-23%. Daya serap

ini tergantung apakah MNC menggunakan teknik produksi yang

lebih intensif tenaga kerja daripada perusahaan lokal di negara

penerima investasi asing langsung.

Beberapa studi menemukan bahwa MNC menggunakan

teknik produksi yang padat kapital di negaranya juga

menggunakan teknik produksi yang sama di negara

berkembang tempat investasi asing langsung ditanamkan.

Tetapi ada juga studi-studi yang menemukan bahwa MNC

menggunakan teknik produksi yang lebih intensif tenaga kerja

di negara berkembang daripada perusahaan-perusahaan lokal.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut tergantung dari pasar

yang dituju oleh MNC. Kalau mereka berinvestasi di negara

yang memberikan proteksi pasar bagi para produsen domestik

serta dari luar negeri maka MNC ini akan menggunakan teknik

produksi yang padat kapital. Kalau mereka berproduksi untuk

ekspor atau mereka berkompetisi dengan produsen lokal maka

tingkat kompetisi ini akan memaksa MNC dan produsen lokal

menggunakan teknik produksi yang padat tenaga kerja. Oleh

karena itu penyerapan tenaga kerja akan tergantung dari

kebijakan pemerintah negara-negara penerima investasi asing

langsung (MNC).

Transfer Teknologi

Kalau investasi asing langsung berasal dari negara yang

berteknologi maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang
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maka yang ditawarkan adalah produk inovatif, proses

manufakur, metode pemasaran dan pendekatan manajemen.

Kalau investasi asing langsung berasal dari negara

berkembang dimana MNCnya berskala lebih kecil, maka yang

ditawarkan adalah teknologi yang mengadaptasi kondisi-kondisi

lokal dan teknologi yang lebih murah bagi industri-industri kecil.

Jika benefit seperti ini mampu diserap oleh negara penerima

investasi asing langsung maka ketergantungan terhadap modal

asing oleh negara investasi asing langsung di masa mendatang

akan dapat dikurangi. Selain itu, aktivitas manufaktur juga

menentukan benefit yang mampu diperoleh negara penerima

investasi asing langsung. Kalau proses manufakturnya lebih

sederhana maka penyerapannya tergantung dari kemauan

tenaga kerja dalam negeri untuk memiliki kemampuan-

kemampuan dasar serta kemauan bekerja dalam lingkungan

kerja yang lebih terstandardisasi. Tetapi bila proses

manufakturnya lebih sulit seperti industri yang berbasis Sumber

Daya Alam maka daya serap benefit akan sangat tergantung

pada jumlah tenaga kerja lokal yang sangat terlatih.

Perspektif transfer teknologi berbeda antara MNC dengan

negara penerima investasi asing langsung. MNC melihat

investasinya harus memiliki return sesuai dengan apa yang

mereka tanamkan. Negara berkembang sebagai penerima

investasi asing langsung berkonsentrasi pada ilmu

pengetahuan yang mampu mereka serap.

Kapasitas Manajerial
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Keuntungan ketiga yang mampu diraih dari adanya MNC

adalah kapasitas manajerial dari para manajer yang ada di

negara berkembang. Diharapkan para manejer lokal yang

bekerja pada MNC ini dapat menyerap ilmu dan pengalaman

dari negara-negara maju asal MNC.

Akses ke Pasar Dunia

Banyak negara berkembang yang mampu berproduksi

barang dengan harga yang kompetitif tetapi tidak memiliki

akses untuk memasarkan ke pasar dunia. Melalui MNC yang

banyak memiliki integrasi vertikal diharapkan produk-produk

tersebut dapat menembus pasar dunia.

Keempat benefit tersebut merupakan satu paket yang

ditawarkan oleh MNC pada negara-negara berkembang. Tetapi

dalam perjalanannya paket tersebut dapat dipilah-pilah oleh

negara berkembang dengan mengoptimalkan benefit apa yang

mereka butuhkan. Oleh karena itu banyak bermunculan jenis-

jenis kerjasama antara perusahaan-perusahaan dari negara

berkembang dengan MNC seperti joint venture dan waralaba.

B. Beberapa Ciri Perkembangan Kemampuan Teknologi di

Negara-Negara Berkembang.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia, teknologi

mengacu kepada proses fisik yang mengubah masukan ke

dalam output. Perincian mengenai input dan output ini serta

pengaruh prosedural dan organisatoris yang diperlukan untuk
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mengubah (transformasi) masukan ke dalam output. Kadang-

kadang teknologi mengacu pada teknik-teknik produksi saja

atau pada informasi teknologi yang terdapat dalam cetak biru

atau buku-buku petunjuk operasional. Versi terakhir dari

batasan teknologi adalah pengetahuan teknologi, yaitu

pengetahuan mengenai proses fisik yang secara operasional

terwujud dalam teknologi.

Dengan demikian maka kemampuan teknologi

(technological capability) atau penguasaan teknologi

(technological mastery) adalah kemampuan untuk

menggunakan teknologi secara efektif, sedangkan upaya

teknologi (technological effort) adalah upaya sadar

menggunakan informasi teknologi dan mengumpulkan

pengetahuan teknologi untuk memilih, membaur dan

menyesuaikan teknologi baru yang diimpor (dibeli) dengan

kondisi lokal, atau bahkan menciptakan teknologi baru. Dengan

demikian maka upaya teknologi diperlukan untuk mengevaluasi

dan memilih teknologi yang paling tepat guna, untuk

memperoleh teknologi tentang proses produksi (process

technology), dan menjalankan proses produksi dan

menghasilkan produk-produk tertentu dengan proses produksi,

untuk mengelola perubahan-perubahan tertentu dalam produk-

produk yang dihasilkan.

Secara singkat, kemampuan teknologi industri dalam arti

yang luas juga dapat diartikan sebagai ketrampilan,

pengetahuan teknik (teknologi), dan kemampuan organisatoris



54

yang diperlukan agar teknologi industri dapat berfungsi dengan

baik dalam suatu perusahaan manufaktur. Dengan demikian

maka kemampuan teknologi mengacu pada cara apakah dan

bagaimana suatu perusahaan manufaktur dapat mengerahkan

dan menggabungkan beberapa unsur pokok, yaitu teknologi

yang “tertuang” (embodied) dalam perlengkapan modal, buku

petunjuk (mannual), cetak biru (blue prints), dan paten, yang

telah dibeli perusahaan tersebut, serta tingkat dan mutu

pendidikan yang diperoleh para staf dan karyawan perusahaan

tersebut baik di sekolah dan di perusahaan tersebut. Hal itu

berlangsung sedemikian rupa sehingga semua unsur tersebut

dapat berfungsi suatu organisasi, dimana antara semua unsur

tersebut terjadi suatu interaksi yang terus menerus, arus

informasi dan keputusan yang efektif dan suatu sinergi yang

melebihi jumlah ketrampilan dan pengetahuan perorangan.

Terdapat enam kategori kemampuan teknologi Thee Kian

Wie (1997), yaitu :

1. Kemampuan investasi yang mengacu pada

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk

mengidentifkasikan, mempersiapkan, mendesain,

menyusun dan melaksanakan proyek-proyek industri

baru atau memperluas atau memodernisasi proyek-

proyek yang telah berjalan.

2. Kemampuan produksi yang meliputi segala

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk
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menjalankan (mengoperasikan) suatu pabrik.

Kemampuan produksi meliputi :

(i) Pengelolaan produksi, (ii) Rekayasa produksi, serta

(iii) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan modal.

3. Kemampuan untuk mengadakan perubahan kecil

(minor change capabilities) meliputi rekayasa adaptif

dan penyesuaian organisatoris.

4. Kemampuan pemasaran adalah pengetahuan dan

ketrampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan

informasi yang memadai mengenai pola permintaan,

trend pasar, dan selera konsumen baik di pasar dalam

maupun luar negeri, maupun untuk menciptakan

saluran distribusi dan jasa-jasa konsumen (termasuk

jasa purna jual) yang efisien dan efektif.

5. Kemampuan menciptakan kaitan mengacu pada

pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan

organisatoris yang diperlukan untuk memperlancar

arus informasi dan teknologi.

6. Kemampuan perubahan besar (major change

capabilities) mengacu pada pengetahuan dan

ketrampilan yang terdapat pada perusahaan tersebut

untuk mengadakan terobosan besar atau menciptakan

teknologi baru, baik teknologi proses maupun teknologi

produk.
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Klasifikasi berbagai kategori teknologi di atas mengacu

pada urutan prioritas pengembangan kemampuan teknologi

bagi negara-negara berkembang yang sedang mengalami

proses industrialisasi. Dengan demikian maka selama tahap

indsutrialisasi, suatu negara berkembang harus mengutamakan

pengembangan kemampuan-kemampuan teknologi yang paling

dasar, yaitu kemampuan investasi, kemampuan produksi, dan

kemampuan melakukan perubahan kecil (dalam teknologi

produk maupun proses).

Dalam tahap industrialisasi yang lebih maju, seperti yang

dilalui oleh negara-negara industri baru Asia Timur, prioritas

yang lebih besar perlu diberikan kepada pengembangan

kemampuan pemasaran, kemampuan kaitan, dan kemampuan

perubahan besar, agar negara-negara berkembang yang sudah

maju dapat bersaing dengan lebih baik dengan negara-negara

maju.

Pengembangan kemampuan teknologi oleh perusahaan-

perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang bukan

semata-mata suatu proses “learning by doing” yang pasif,

dimana kemampuan teknologi secara otomatis diperoleh dari

keterlibatan dalam proses produksi. Meskipun kemampuan

teknologi dasar memang dapat diperoleh dalam industri-industri

manufaktur yang teknologinya relatif sederhana, seperti industri

garmen dan industri alas kaki, namun di kebanyakan industri

suatu upaya teknologi (technological effort) yang terarah perlu

dilakukan untuk menguasai teknologi-teknologi yang canggih
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agar daya saing perusahaan dapat ditingkatkan ditengah

persaingan internasional yang semakin tajam. Proses belajar

untuk menguasai teknologi baru yang diimpor ini pada

umumnya memerlukan waktu yang panjang.

Pada umunnya upaya pengembangan kemampuan

teknologi oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di negara-

negara berkembang memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut

(Lall, 1993 dalam Thee Kian Wie) :

1. Upaya teknologi, yaitu investasi dalam pengembangan

kemampuan teknologi, harus dilakukan secara sadar

dan terarah. Tanpa upaya sadar dan terarah ini,

perusahaan manufaktur tidak dapat mengembangkan

kemampuan teknologinya secara efisien.

2. Investasi dalam pengembangan kemampuan sangat

ditentukan oleh sistem insentif yang ada, biaya

investasi, dan tersedianya sumber-sumberdaya yang

diperlukan untuk investasi ini, seperti dana,

ketrampilan, informasi teknologi, dan jasa-jasa

penunjang teknologi.

3. “Kurva Belajar” yang harus dilalui perusahaan

manufaktur tidak dapat diramalkan. Karena tergantung

dari faktor-faktor internal dan eksternal lainnya, seperti

akses pada sumber informasi teknologi, skala ekonomi,

strategi khas yang ditempuh perusahaan tersebut,

risiko yang berani diambil pimpinan perusahaan
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tersebut, dan akses pada masukan-masukan yang

diperlukan.

4. Perkembangan kemampuan teknologi bisa dilakukan

pada setiap tahap proses produksi perusahaan

tersebut, yaitu pada tahap-tahap penyusunan desain,

rekayasa, pembelian perlengkapan modal dan

masukan-masukan lain, operasi di pabrik, dan kegiatan

litbang.

5. Makin canggih teknologi yang ingin dikuasai dan tingkat

perkembangan teknolgi yang ingin dicapai, makin besar

biaya dan risiko yang dihadapi perusahaan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh karena proses industrialisasi

dan evolusi dinamis dari keunggulan komparatif dalam

industri manufaktur meliputi pendalaman kemampuan

teknologi dalam berbagai teknologi yang tersedia

maupun diversivikasi dalam berbagai teknologi yang

makin canggih.

6. Perkembangan kemampuan teknologi oleh

perusahaan-perusahaan manufaktur tidak dapat terjadi

dalam lingkungan yang terisolasi. Untuk dapat

beroperasi secara efisien, maka perusahaan-

perusahaan manufaktur perlu menciptakan kaitan-

kaitan formal maupun informal dengan perusahaan-

perusahaan pemasok masukan yang mereka perlukan,

para pembeli barang-barang mereka, konsultan-

konsultan teknis, manajemen, rekayasa, dan berbagai
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lembaga iptek dan pendidikan yang relevan dengan

kebutuhan mereka.

7. Meskipun pengembangan kemampuan teknologi oleh

berbagai perusahaan manufaktur, cabang industri, dan

ekonomi berbeda satu sama lain, pengembangan

tersebut mengikuti suatu pola evolusioner. Artinya,

investasi dalam peningkatan kemampuan teknologi,

pengetahuan teknologi dan ketrampilan adalah

kumulatif, artinya harus berlandaskan investasi-

investasi dalam bidang yang telah dilakukan di masa

lampau.

C. Determinan Pengembangan Kemampuan Teknologi

Pada dasarnya ada dua determinan pokok yang

mempengaruhi proses pengembangan kemampuan teknologi,

yaitu : (i) Faktor permintaan (akan pengembangan kemampuan

teknologi), (ii) Faktor pemasokan kemampuan teknologi.

Segi permintaan akan pengembangan atau peningkatan

kemampuan teknologi oleh perusahaan-perusahaan di industri

manufaktur banyak ditentukan oleh sistem insentif yang

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ini, pola pemilikan

perusahaan-perusahaan ini (BUMN atau swasta nasional), ciri-

ciri kewiraswastaaan para pemilik dan manajer perusahaan –

perusahaan ini, dan strategi bisnis yang ditempuh.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi sampai

seberapa jauh atau seberapa mendesak ada permintaan dari



60

perusahaan-perusahaan manufaktur akan pengembangan

kemampuan teknologi, maka lingkungan kompetitif yang

dihadapi perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu

determinan yang penting.

Pada umunya kegagalan pasar yang dapat terjadi dalam

lingkungan kompetitif disebabkan oleh campur tangan

pemerintah dalam persaingan di pasaran dalam maupun luar

negeri. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang

ternyata banyak menimbulkan distorsi adalah proteksi, baik

proteksi berupa tarif bea masuk maupun rintangan non tarif

seperti kuota impor atau larangan impor, penetapan

persyaratan standar teknis, pembelian barang oleh pemerintah

yang hanya terbatas pada pemasok lokal, dan lain-lain.

Pengalaman dari berbagai negara maju dan berkembang

dengan proteksi :

1. Industri-industri manufaktur yang muda yang ingin

dikembangkan melalui proteksi harus mencapai daya

saing internasional dalam waktu tertentu, artinya

tidak boleh menikmati proteksi terus-menerus.

2. Selama kurun waktu tertentu proteksi kuat untuk

mendorong perkembangan sektor indutri manufaktur

harus dibatasi pada beberapa cabang industri saja

yakni mereka memiliki kinerja yang semakin

membaik. Salah satu indikator kinerja sebagai daya

saing internasional adalah ekspor.
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Pengalaman negara industri baru di Asia Timur telah

mengungkapkan bahwa orientasi ekspor perusahaan

sangat mendorong insentif untuk meningkatkan

kemampuan teknologinya. Dengan orientasi ekspor

yang tinggi maka perusahaan-perusahaan di NIB

(negara industri baru) ini berhasil mengembangkan

kemampuan teknologi mereka secara efektif. Hal ini

terjadi karena pasaran ekspor ternyata memberikan

fokus yang terarah bagi investasi dalam

pengembangan kemampuan teknologi yang

diperlukan. Di samping itu pasaran ekspor tersebut

juga merupakan saluran yang efektif dan efisien

untuk memperoleh teknologi yang paling tepat guna

(Hobday, 1994, dalam Thee Kian Wie).

3. Perusahaan-perusahaan manufaktur tidak dapat

meningkatkan efisiensinya tanpa adanya kaitan yang

kuat dengan perusahaan-perusahaan lain, pasar

faktor produksi, dan lembaga-lembaga iptek.

Pemerintah dapat mengambil peran dalam mengisi –

bila ada – kekosongan dalam pasar faktor produksi

tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut. Dengan mendirikan atau

membantu pendirian lembaga-lembaga pendidikan

yang menghasilkan tenaga ahli atau tenaga ahli

madya di bidang-bidang tertentu.
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4. Jika suatu proses belajar yang dihadapi oleh

perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan dana

yang besar maka sektor keuangan harus mampu

menilai permohonan investasi yang diajukan oleh

perusahaan-perusahaan ini.

Dilihat dari sisi pasokan, determinan pengembangan

kemampuan teknologi banyak dipengaruhi oleh efisiensi

mekanisme pasar di berbagai bidang yang berkaitan

dengan industri manufaktur yaitu :

(i) tersedianya berbagai ketrampilan dalam

jumlah dan mutu yang memadai,

(ii) tersedianya jasa-jasa informasi dan

penunjang teknologi (prasarana iptek) yang

memadai,

(iii) tersedianya dana yang memadai untuk

membiayai upaya teknologi, dan

(iv) kebijaksanaan teknologi yang diambil oleh

pemerintah.

Hubungan timbal balik antara faktor penentu dari sisi

permintaan dan sisi pasokan inilah yang akan

menentukan sejauhmana perusahaan-perusahaan di

sektor manufaktur bersedia dan mampu untuk

mengembangkan kemampuan teknologi mereka.
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BAB V

KAJIAN EMPIRIK TEORI

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN

LIMPAHAN PENGETAHUAN

A. Penelitian Fredrick Sjoholm

Penelitian Fredrick Sjoholm berjudul “Productivity Growth

in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct

Foreign Investment” yang dipublikasikan pada tahun 1999.

Menurut Sjoholm, limpahan pengetahuan dipengaruhi

oleh karakteristik regional seperti tingkat kompetisi.

Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik

(BPS) dengan menggunakan data industri tahunan.

Sesuai dengan pembatasan yang dibuat oleh BPS

perusahaan yang disurvey adalah perusahaan yang

memiliki tenaga kerja lebih dari 20 orang. Batasan

regional yang ditetapkan oleh penelitian ini adalah 27

propinsi dan 298 kota/ kabupaten di seluruh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan panel

data dengan dimensi sejumlah waktu dan pengamatan

yang telah dijelaskan tersebut.
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Model yang digunakan oleh Sjoholm dimulai dari

fungsi produksi dengan 2 input produksi :

 itititit KLfAY ,

…………………………………………………(2.7)

dimana Yit adalah nilai tambah yang dihasilkan industri i

pada waktu t, A adalah tingkat produktivitas, K dan L masing-

masing adalah stok kapital dan jumlah tenaga kerja. Dengan

mengambil derivasi dari persamaan tersebut diperoleh :



 KLAY .. 21 

…………....………………………………….(2.8)

Tanda titik di atas variabel menyatakan pertumbuhannya

sedangkan 1 dan 2 adalah elastisitas output terhadap K dan

L. Karena data kapital tidak tersedia langsung maka dK diganti

dengan dengan I (investasi).

Y

I
LAY .. 21  


…………….....……………………………….(2.9)

2 menyatakan produk marjinal fisik dari kapital. Untuk

menentukan apakah karakteristik regional meningkatkan

pertumbuhan produktvitas maka diasumsikan pertumbuhan

produktivitas dapat diekspresikan sebagai fungsi dari

karakteristik regional sebagai berikut.



A = f (Specialization, Variety, Competition, DFI_sector,

DFI_other) + e
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Dengan mengkombinasikan 2 persamaan terakhir akan

diperoleh :

Q

I
LY .. 210  


+ f (Specialization, Variety, Competition,

DFI_sector, DFI_other) +

e…...…………………………..(2.10)

dimana Q adalah ouput bruto dan e adalah residual.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah : Pada

tingkat kota/ kabupaten, tingkat industri yang lebih

terdiversifikasi akan meningkatkan produktivitas. Selain itu

penelitian ini tidak menemukan adanya korelasi yang kuat

antara kota/ kabupaten dengan tingkat kompetisi dengan

pertumbuhan produktivitas. Temuan yang terakhir adalah,

limpahan pengetahuan dalam industri (intra industry knowledge

spillover) ditemukan dalam level nasional dan tidak dalam level

lainnya.

Kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sjoholm

ini adalah tidak didefinisikannya transmisi limpahan

pengetahuan dari perusahaan dengan investasi asing terhadap

perusahaan domestik. Variabel yang dijadikan acuan untuk

menyatakan ada tidaknya limpahan tersebut adalah besarnya

investasi asing langsung yang ada pada tiap sektor. Dari teori

maupun penelitian tentang limpahan pengetahuan diketahui

bahwa limpahan pengetahuan dibawa oleh tenaga kerja. Oleh

karena itu banyak penelitian sejenis yang langsung
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menggunakan data tingkat perusahaan meskipun demikian

penelitian ini telah mengakomodasikan banyak teori yang

mengaitkan produktivitas dengan karakteristik regional.

B. Penelitian Nigel Driffeld dan James H Love

Penelitian Driffeld dan Love berjudul “Domestic-to Foreign

Spillover, Technology Sourcing and FDI” dipublikasikan pada

tahun 2000.

Dalam penelitiannya, Driffeld menyadari betul bahwa

antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing (FDI)

dapat terjadi limpahan teknologi. Dengan kerangka transfer

teknologi terjadi dari negara maju ke negara berkembang,

penelitian Driifeld ini juga dilakukan untuk konteks negara maju

yakni Inggris. Secara garis besar ia menduga terjadi limpahan

dari perusahaan domestik kepada perusahaan asing. Oleh

karena itu penelitian Driffeld bertujuan menguji apakah terjadi

efek “reverse spillover” dengan menggunakan data panel dari

perusahaan-perusahaan di industri manufaktur.

Dalam kerangka berpikirnya Driffeld menyatakan bahwa

adanya interdependensi antar perusahaan menyebabkan

kemungkinan adanya spillover dari perusahaan domestik yang

lebih giat melakukan proses litbang (R&D). Selain hipotesis

yang telah ditetapkan di atas, Driffeld juga menduga adanya

konsentrasi spasial akan memiliki dampak yang signifikan

terhadap limpahan pengetahuan dari perusahaan domestik

kepada perusahaan asing di Inggris.
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Model yang digunakan dalam penelitian Driffeld ini

diadopsi dari fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh

Lucas (sehingga disebut dengan Lucas-Type Production

Function) sebagai berikut :

bb
it

b
ititit ELIFAy  1)( ……..(2.11)

keterangan :

Y : Output perusahaan i pada saat t.

IF : Internal Factors dari produksi

EL : Effective Labor dari proses produksi

Variabel EF adalah variabel bebas yang merupakan proxy

dari adanya eksternalitas limpahan pengetahuan dari

perusahaan domestik kepada perusahaan asing.

Data yang diolah dalam penelitian Driffeld adalah data

perusahaan dengan klasifikasi industri 3 digit dari tahun 1984

hingga 1992. Model akhir yang diestimasi yang merupakan

pengembangan dari model (2.14) adalah sebagai berikut.

itit

p

ij
jititit vXMLLnNLLnKLnaQLog  



.)(.)(.)(. 121  …(2.12)

keterangan :

Q : Nilai tambah dari perusahaan asing

K : Stok kapital perusahaan asing

ML : Jumlah tenaga kerja bagian produksi dalam

perusahaan asing

NL : Jumlah tenaga kerja bagian non produksi dalam

perusahaan asing



68

Kd : Investasi dari perusahan domestik

RD : Pengeluaran untuk litbang.

Untuk mengestimasi persamaan (2.12) digunakan metode

estimasi 2SLS dengan fixed effects atas data panel yang

digunakan untuk dua kelompok masing-masing industri dengan

intensitas faktor tinggi dan intensitas faktor rendah.

Hasil dari studi empirik yang dilakukan oleh Driffeld

adalah sebagai berikut : (i) Adanya investasi yang dilakukan

perusahaan domestik meningkatkan produktivitas perusahaan

asing pada pengelompokan industri dengan intensitas faktor

yang tinggi, (ii) Konsentrasi spasial memiliki pengaruh nyata

yang positif terhadap limpahan pengetahuan dari perusahaan

domestik kepada perusahaan asing.

Penelitian Driffeld ini membuktikan bahwa memang ada

transfer teknologi dari perusahaan yang lebih maju (untuk

kasus di Inggris adalah perusahaan domestik) kepada

perusahaan yang kurang maju. Kekurangan penelitian Driffeld

ini adalah tidak membedakan adanya kemungkinan limpahan

pada industri yang sama (bukan hanya pada wilayah yang

sama). Selain itu limpahan melalui kapital secara langsung juga

tidak muncul dalam model yang digunakan. Kedua kekurangan

ini diantisipasi dalam penelitian disertasi ini.

C. Penelitian Beata K. Smarzynska
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Penelitian Beata K. Smarzynska berjudul “Does Foreign

Direct Investment Increase The Productivity of Domestic Firms?

: In Search of Spillover Through Backward Linkages”

dipublikasikan pada tahun 2002.

Penelitian ini mengkaji masalah limpahan ilmu

pengetahuan yang berasal dari perusahaan dengan investasi

asing langsung terhadap perusahaan-perusahaan dosmestik di

Lithuania. Dugaannya limpahan pengetahuan terjadi antara

perusahaan asing dengan pemasok dari perusahaan lokal

(backward linkages). Hingga tahun 1990, Lithuania belum

menerima investasi asing langsung karena masih berada dalam

Uni Sovyet. Baru setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun

1990 Lithuania memulai proses transisi menjadi perekonomian

yang berorientasi pada pasar dan membuka diri terhadap

investasi asing.

Seperti halnya penelitian lain yang sejenis, Beata melalui

penelitian ini menduga bahwa investasi asing langsung

menawarkan suatu paket yang di dalamnya terdapat

eksternalitas ilmu pengetahuan bagi perusahaan-perusahaan

domestik. Menurutnya selain berguna bagi kebijakan publik,

belum ada penelitian lain yang mendukung hipotesisnya untuk

kasus Lithuania.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data

tingkat perusahaan yang disurvey oleh Lithuanian Statistical

Office. Dimensi datanya adalah banyaknya perusahaan yang

disurvey dikali dengan panjangnya waktu pengamatan (1996-
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2000). Jumlah perusahaan per tahunnya berkisar antara 12.000

pada tahun 1996 hingga 21.000 pada tahun 2000. Penelitian

ini menggunakan metode pengolahan panel data dengan

dimensi sejumlah waktu dan pengamatan tersebut. Beata juga

membedakan perusahaan dengan investasi asing langsung,

dengan, perusahaan domestik melalui informasi besarnya

modal asing yang ada di tiap perusahaan. Melalui informasi ini,

Beata mendefinisikan perusahaan dengan investasi asing

langsung sebagai perusahaan yang memiliki kontribusi modal

asing sekurangnya 10%. Dari sekitar 12.000 perusahaan,

12%nya termasuk ke dalam kategori yang ditetapkan ini.

Untuk mempelajari korelasi antara produktivitas

perusahaan lokal dengan hadirnya perusahaan asing dalam

satu sektor yang sama digunakan model sebagai berikut.

jtititititit HorizontalLnFSMLnLLnKLnYLn ..... 54321  

ijrtrtjtBackward   .6

…………………………………(2.13)

Y : Output riil (data penjualan yang

disesuaikan)

K : Nilai Aktiva Tetap

L : Jumlah tenaga kerja

M : Bahan mentah

FS : Kontribusi modal asing

Horizontal : Proxy terhadap adanya modal asing dalam

tiap sektor

Backward : Proxy terhadap adanya modal asing dalam
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satu industri yang dipasok ke dalam sub

industri dimana perusahaan berada.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi limpahan ilmu

pengetahuan melalui adanya kontak antara perusahaan

dengan perusahaan pemasoknya (backward linkages). Selain

itu tidak ditemukan adanya limpahan pengetahuan secara

horisontal (dalam satu industri). Sebagai tambahan, studi

empiris ini menemukan bahwa limpahan pengetahuan

berasosiasi dengan orientasi pasar perusahaan, yakni bagi

mereka yang memiliki orientasi pasar ekspor.

Kekurangan yang ada pada penelitian ini diantaranya

adalah bahwa Beata tidak mempermasalahkan aspek geografis

dimana suatu perusahaan berada. Artinya ia tidak menduga

adanya kemungkinan limpahan pengetahuan yang berasal dari

kontak tenaga kerja yang berada pada geografis yang relatif

berdekatan. Hal ini menjadi penting bagi kasus Indonesia

karena adanya ketimpangan pembangunan yang tampak dari

ketimpangan sarana-prasarana yang ada di Indonesia. Seperti

banyak diperbincangkan, di Indonesia terjadi ketimpangan

“Jawa-Luar Jawa”, “Indonesia Barat-Indonesia Timur”, dan

lainnya. Kondisi ini akan menghasilkan hipotesis penelitian

yang berbeda untuk kasus Indonesia.

D. Penelitian Jonathan E Haskel, dkk
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Penelitian Jonathan E. Haskel, Sonia C. Pereira dan

Matthew J. Slaughter berjudul “Does Inward Foreign Direct

Investment Boots The Productivity of Domestic Firms?”

dipublikasikan pada tahun 2002.

Pada dasarnya Haskel, dkk mempertanyakan apakah ada

limpahan produktivitas dari perusahaan dengan investasi asing

langsung (FDI) terhadap perusahaan domestik, dan bila

memang ada seberapa besar pemerintah ingin membayarnya.

Data yang dikaji adalah tingkat perusahaan industri

manufaktur di Inggris (UK) dari tahun 1973 hingga 1992. Data

tersebut berasal dari ARD (Annual Cencus of Production

Respondents Database) yang merupakan data mikro dari

sensus produksi di Inggris yang dilakukan oleh ONS (Office for

National Statistics). Dengan demikian penelitian Haskel, dkk ini

juga menggunakan panel data dengan dimensi sejumlah

perusahaan yang diamati dikali dengan panjangnya waktu

pengamatan.

Penelitian Haskel ini mengkaji apakah perusahaan

domestik lebih produktif dengan adanya perusahaan dengan

investasi asing. Pendekatannya adalah dengan melakukan

regresi output perusahaan domestik dengan input perusahaan

domestik itu sendiri, adanya perusahaan investasi asing di

wilayah dan sektor yang sama serta beberapa variabel kontrol

lainnya. Koefisien estimasi dari variabel FDI ini akan

diinterpretasikan sebagai limpahan dari FDI terhadap nilai

tambah per tenaga kerja yang dicapai perusahaan.
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Persamaan dasar yang digunakan oleh Haskel, dkk

adalah sebagai berikut :

it
d
it

T

k
ktI

k
T

k
ktR

kd
it

d
it ZFORFORINPUTLnYLn   







0
,2

0
,1 ………(2.14)

keterangan :

i : Perusahaan

T : Waktu

K : jeda waktu

R : Wilayah

l : Industri

 : parameter yang akan diestimasi

D : menyatakan perusahaan domestik

Yd : output perusahaan domestik

INPUT d : input perusahaan domestik

FOR : menyatakan adanya perusahaan asing baik di

sektor maupun di wilayah yang sama.

Zd : regressor lainnya.

 : influence lainnya yang tidak diobservasi

Kesimpulan umum yang ditarik dari penelitian ini adalah :

Terdapat korelasi positif yang nyata antara TFP perusahaan

domestik dengan share tenaga kerja dari perusahaan asing

yang berada pada industri yang sama. Sebaliknya penelitian ini

tidak menemukan adanya korelasi yang positif untuk konteks

kesamaan wilayah. Hasil ini juga robust dengan beberapa

perhitungan dan spesifikasi lainnya.

Kekurangan penelitian yang dilakukan oleh Haskel, dkk

ini adalah tidak memasukkan beberapa variabel penting yang

sangat mungkin menentukan limpahan dari interaksi antar
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pekerja. Variabel itu diantaranya adalah keterkaitan ke

belakang yakni adanya keterkaitan perusahaan ke belakang

(dari perusahaan pemasoknya) yang sangat mungkin membuat

perusahaan akan “melimpahkan” pengetahuannya kepada

pemasok tersebut agar mendapatkan produk dengan

spesifikasi yang diinginkan.

E. Penelitian Evis Sinani dan Klaus Meyer.

Penelitian Sinani dan Meyer ini berjudul “Identifying

Spillover of Technology Transfer From FDI : The Case of

Estonia” yang dipublikasikan pada bulan April 2002.

Pada dasarnya penelitian ini ingin mengkaji apakah

terdapat limpahan ilmu pengetahuan dari adanya FDI terhadap

produktivitas perusahaan-perusahaan domestik untuk kasus

perusahaan-perusahaan di Estonia.

Dalam kerangka konsepsinya, Sinani menyatakan bahwa

ukuran dari limpahan pengetahuan bervariasi menurut asal

kedatangan FDI dan perusahaan domestik yang menerimanya.

Besarnya limpahan pengetahuan ini dipengaruhi oleh adanya

modal asing sebagai proxy, struktur kepemilikan dan orientasi

pasar dari perusahaan-perusahaan yang diobservasi.

Data yang digunakan adalah data tahunan dari

perusahaan-perusahaan yang ada di Estonia selama kurun

waktu 1995-1999 yang diperoleh dari Estonian Statistical

Agency (ESA). Jumlah perusahaan yang dijadikan unit analisis

adalah 1836 perusahaan yang terdiri atas 430 perusahaan
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pada tahun 1995, 412 pada tahun 1996, 380 pada tahun 1997,

320 pada tahun 1998 dan 294 pada tahun 1999. Dengan

demikian penelitian ini juga menggunakan metode pengolahan

panel data dengan dimensi sejumlah waktu dan pengamatan

yang telah dijelaskan tersebut.

Persamaan umum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

,,,,, jtjtijt
ijt

ijt

ijt

ijt

ijt

ijt onConcetratiSpillovertyLaborQuali
Y

Investment
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ijt dd
Y

Export
,,

………………………………………(2.15)

keterangan :

IAssetijt/ Yijt : Rasio intangible asstes terhadap penjualan

bersih

Investmentijt/

Yijt

: Rasio pengeluaran untuk mesin dan

perlengkapan terhadap penjualan, sebagai

proxy dari investasi bagi teknologi baru.

LaborQualityijt : Kontribusi pekerja terampil terhadap total

tenaga kerja.

Spilloverijt : Diproxy oleh 3 alternatif yaitu kontibusi

jumlah tenaga kerja, ekuiti dan penjualan

perusahaan terhadap jumlah tenaga kerja,

ekuiti dan penjualan industri.

Exportijt : Rasio nilai ekspor terhadap penjualan

bersih.

Concetrationjt : Konsentrasi industri yang diproxy dari
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indeks Herfindal

dj, dt : Variabel boneka untuk industri dan waktu

untuk menangkap aspek kondisi

permintaan dalam industri tertentu.

Persamaan tersebut diestimasi dengan 3 metode

pengolahan yakni OLS (ordinary least square), FE (Fixed

Effect) dan GLS (Generalized Least Square) untuk masing-

masing 3 pendekatan dari output yang telah ditetapkan.

Kesimpulan yang ditarik dari kajian ini adalah : Limpahan

pengetahuan sebagai bentuk transfer teknologi dipengaruhi

oleh skala perusahaan, struktur kepemilikannya, orientasi

pasar, serta adanya perusahaan asing. Selain itu limpahan

pengetahuan juga diuntungkan dengan adanya tingkat

kompetisi perusahaan.

Kekurangan yang ada dalam penelitian ini adalah tidak

membedakan karakteristik nasional maupun regional dari

kemungkinan adanya limpahan pengetahuan yang diterima

oleh perusahaan-perusahaan domestik dari perusahaan

dengan modal asing. Walaupun demikian penelitian ini telah

melakukan beberapa alternatif estimasi model seperti yang

telah dijelaskan.
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F. Penelitian Yingqi Wei dan Xiaming Liu

Penelitian Yingqi Wei dan Xiaming Liu berjudul “Mutual

Productivity Spillover Between Foreign & Local Firms in China”

dipublikasikan pada tahun 2003.

Yingqi Wei dalam penelitian ini menyatakan bahwa

limpahan produktivitas muncul dari perusahaan asing yang

berasal dari negara maju terhadap perusahaan-perusahaan

domestik. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada

peran ilmu pengetahuan dalam peningkatan produktivitas

melalui studi empiris terhadap sampel yang cukup besar.

Menurutnya bila perusahaan dengan investasi asing berada

dalam pasar yang cukup kompetitif di negara penerima

investasi asing maka ilmu pengetahuan yang dibawa dari

negara asal, menjadi esensial. Lebih jauh dinyatakan bahwa

ilmu pengetahuan yang dibawa akan lebih cocok untuk kondisi

domestik terutama ketika ingin mengadopsi teknologi yang

dibawa oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ilmu

pengetahuan yang dibawa ini dapat berinteraksi dan menjadi

komplemen untuk meningkatkan produktivitas perusahaan

lokal.

Untuk menguji hipotesis ada tidaknya limpahan dwi-arah

(mutual spillover) dibentuk model penelitian yang

dikembangkan dari bentuk umum fungsi produksi sebagai

berikut.

            jijijijijij SectorDDIFDIMSIARLLogKLogYLog _..... 543210  

       ijSSj uRDIDSectorDDIFDI  .._. 87

2

6 

…………(2.16)
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Yij, Kij dan Lij masing-masing adalah nilai tambah, stok

modal dan tenaga kerja di perusahaan i di sektor j. IARij adalah

rasio intangible asset terhadap total aset. MSij adalah

penjualan, FDI(DDI)_Sectorj mewakili adanya FDI di sektor j.

Selain itu adanya variabel ini yang dikuadratkan untuk

mengantisipasi hubungan non linear yang mungkin terjadi. IDs

dan RDs masing-masing adalah variabel boneka untuk industri

dan wilayah. Penelitian ini juga menggunakan metode

pengolahan panel data dengan dimensi sejumlah waktu dan

pengamatan tersebut.

Dengan menggunakan data tingkat industri yang ada di

sektor manufaktur penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi

perusahaan dan sektor swasta negara asal FDI, berinvestasi di

negara berkembang akan meningkatkan produktivitas melalui

komplementaritas dengan perusahaan domestik. Bagi negara

berkembang penerima FDI, investasi asing perlu terus

dipromosikan karena akan meningkatkan produktivitas dan

akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kekurangan yang ada di dalam penenelitian ini adalah

tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana transmisi

limpahan ilmu pengetahuan yakni melalui interaksi tenaga

kerja, ke dalam model penelitian. Hal ini tampak dari dimensi

data yang dianalisis dalam tingkat industri hingga sulit untuk

memasukkan variabel tenaga kerja di perusaahaan asing yang

turut mempengaruhi produktivitas perusahaan domestik.
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G. Penelitian Jojo Jacob dan Christopher Meister

Penelitian Jojo Jacob dan Christopher Meister berjudul

“Productivity Gains, Technology Spillover and Trade :

Indonesian Manufacturing, 1980-1996” dipublikasikan pada

tahun 2005.

Dalam kajiannya ini Jacob dan Meister ingin mengukur

kontribusi limpahan litbang internasional terhadap kinerja sektor

manufaktur di Indonesia pada tingkat sektoral. Data yang

digunakan berasal dari OECD data dan dari Indonesia (Badan

Pusat Statistik) dalam rentang waktu 1980-1996. Rentang

waktu ini diambil untuk menguji apakah ada perbedaan antara

masa sebelum reformasi perdagangan luar negeri (1980-1987)

dengan sesudah reformasi liberalisasi perdagangan (1988-

1996). Dalam penelitiannya ini, Jojo dan Meister membedakan

industri manufaktur ke dalam tiga kategori yakni industri dengan

teknologi tinggi, menengah dan rendah.

Ada beberapa hal pokok yang melatarbelakangi penelitian

Jojo dan Meister ini yaitu :

1. Pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia sejak

tahun 1960 hingga 1998 sangatlah tinggi.

Pertumbuhan ini juga disertai dengan peningkatan

produktivitas di sektor tersebut.

2. Faktor yang menentukan peningkatan produktivitas

itu belum jelas karena aktivitas litbang (penelitian dan

pembangunan) baik disektor pemerintah maupun

sektor swasta yang ada Indonesia sangat kecil.



80

Sebagai ilustrasi pengeluaran untuk litbang yang ada

di Indonesia pada tahun 1993 hanya 0,04% dari

PDB, sementara di Korea angka ini mendekati 2%, di

India 0,22%.

3. Penelitian Takii dan Ramstetter pada tahun 2003

menyatakan bahwa produktivitas perusahaan asing

lebih tinggi daripada produktivitas perusahaan

domestik.

4. Kenyataan tersebut cukup membuat adanya dugaan

bahwa salah satu sumber peningkatan produktivitas

itu berasal dari transfer teknologi dari sumberdaya

yang diimpor dari luar negeri seperti yang berasal

dari perusahaan investasi asing langsung (FDI).

Jacob dan Meister juga membedakan kontribusi teknologi

asing dalam perekonomian suatu negara menjadi dua yakni

limpahan ilmu pengetahuan dan rent spillover. Limpahan ilmu

pengetahuan terjadi bila peningkatan produktivitas dalam

negeri yang terjadi melalui adanya impor faktor produksi

menyebabkan peningkatan stok ilmu pengetahuan dalam

negeri. Sedangkan rent spillover muncul bila produsen (di

negara asal) tidak dapat mengenakan harga yang lebih tinggi

atas produk inovatifnya.

Data yang digunakan adalah data panel dari tahun 1980

hingga 1996, untuk mengetahui sebesar apa kontribusi rent

spillover dan limpahan ilmu pengetahuan dari faktor produksi
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yang diimpor terhadap produktivitas tenaga kerja di sektor

manufaktur, dalam era substitusi impor dan era promosi ekspor.

Dalam kerangka berpikirnya dijelaskan bahwa

pertumbuhan (ekonomi) yang dipengaruhi oleh ilmu

pengetahuan telah menjadi perhatian penting dalam penelitian

ekonomi, yang lebih dikenal dengan teori pertumbuhan

ekonomi baru, selama dua dekade terakhir. Secara teoritis

istilah ”limpahan” dalam konteks ilmu pengetahuan dapat

dideduksi dari model pertumbuhan endogen dari Romer yang

dipublikasikan pada tahun 1987.

Dalam membedakan limpahan ilmu pengetahuan dengan

rent spillover, Jojo dan Meister menggunakan terminologi yang

dinyatakan oleh Grichiles pada tahun 1992. Perbedaan tersebut

adalah:

1. Limpahan ilmu pengetahuan :

Teknologi seperti halnya karakteristik barang publik

dapat menguntungkan industri yang berada dekat

dengan industri yang di dalamnya terdapat teknologi

yang lebih tinggi, tanpa harus ada transaksi antara

kedua industri itu. Oleh karena itu limpahan ilmu

pengetahuan ini merupakan eksternalitas yang

”sebenarnya”. Lebih jauh dikatakan bahwa limpahan

dari negara maju ke negara berkembang (north to

south spillover) melibatkan perusahaan dengan



82

investasi asing langsung (FDI) yang diukur dari

kontribusi perusahaan-perusahaan ini dalam suatu

sektor tertentu.

2. Rent Spillover :

Rent spillover di sisi lain bukanlah eksternalitas yang

sebenarnya yang merupakan peningkatan dari rente

inovasi dari produsen kepada konsumen yang berasal

dari teknologi yang digunakan.

Model yang digunakan oleh Jojo dan Meister

dikembangkan dari model dasar fungsi produksi Cobb Douglas

sebagai berikut.


iiiii IRDLKAY . ...... (2.17)

keterangan :

Yi : Output dari sektor i

Ki : Kapital dari sektor i

Li : Tenaga Kerja di sektor i

IRDi : Stok litbang internasional yang ada pada sektor i

Dengan membagi persamaan (2.17) dengan L dan menarik

nilai logaritmanya diperoleh persamaan berikut :

iiiiiii irdllkly .)(   ...... (2.18)

Stok litbang internasional diturunkan dalam dua tahap. Tahap

pertama, mencari rata-rata tertimbang dari intenstitas R&D di
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negara yang melakukan ekspor ke Indonesia. Tahap kedua,

angka tersebut selanjutnya ditimbang dengan kontribusi antara

impor Indonesia dari negara tersebut terhadap total impor

Indonesia di sektor tersebut.

Selanjutnya persamaan (2.18) ditambahkan dengan

beberapa variabel yang diduga turut mempengaruhi

peningkatan produktivitas setoral di Indonesia sehingga

menjadi sebagai berikut.

DTfhirdirdllkly iiiiiiii   .).(.)( ...... (2.19)

keterangan :

ird.h : Interaksi antara variabel rent spillover dengan

Herfindal Indeks

f : Rata-rata kontribusi output dari perusahaan

dengan investasi langsung (FDI firm) dalam suatu

industri

T : Tren waktu untuk menangkap efek variabel

eksogen dalam perubahan produktivitas

D : Variabel boneka (dummy variable) untuk

menangkap perubahan dari masa sebelum

liberalisasi perdagangan dengan sesudahnya.

Untuk mengestimasi persamaan tersebut, Jojo dan

Mesiter menggunakan estimasi dengan metode OLS dan Engle

Yoo, walaupun yang ditampilkan hanya hasil dari metode yang
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kedua. Ada tiga periode yang dijadikan dasar perhitungan yakni

periode keseluruhan (1980-1996), periode sebelum liberalisasi

(1980-1987) dan periode sesudah liberalisasi (1988-1996).

Pada setiap periode tersebut dilakukan estimasi terhadap

empat persamaan yakni untuk full sample, untuk industri yang

dikelompokkan sebagai industri dengan teknologi tinggi,

teknologi menengah, dan teknologi rendah. Dengan demikian

terdapat 12 persamaan hasil estimasi untuk menjawab tujuan

dari penelitian ini.

Hasil estimasi untuk persamaan-persamaan di atas dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk periode 1980-1996, variabel rent spillover yang

dikombinasikan dengan indeks herfindal, memiliki

arah pengaruh yang positif dengan produktivitas dan

signifikan. Variabel rent spillover yang merupakan

stok litbang internasional memiliki arah pengaruh

positif, tetapi tidak signifikan.

H. Untuk periode 1980-1986 (sebelum liberalisasi), variabel rent

spillover yang dikombinasikan dengan indeks herfindal,

memiliki arah pengaruh yang positif dengan produktivitas

tetapi hanya signifikan untuk Sampel Keseluruhan dan

klaster teknologi rendah. Variabel rent spillover yang

merupakan stok litbang internasional memiliki arah pengaruh

negatif bahkan untuk teknologi rendah pengaruh ini

signfikan.
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2. Untuk periode 1987-1996 (sesudah liberalisasi),

variabel rent spillover yang dikombinasikan dengan

indeks herfindal, memiliki arah pengaruh yang positif

dan sangat signifikan untuk seluruh klaster. Variabel

rent spillover yang merupakan stok litbang

internasional memiliki arah pengaruh positif dan

signifikan pula (kecuali untuk klaster teknologi tinggi).

Kekurangan yang ada di dalam penenelitian ini adalah

tidak mengakomodasikan limpahan ilmu pengetahuan dalam

melalui transmisi tenaga kerja sebagai subjek yang

menggunakan ilmu pengetahuan. Selain itu, seperti yang diakui

oleh Jojo dan Meister sendiri, penelitian mereka juga tidak

mengakomodasikan rambu teoritis yang menyatakan bahwa

limpahan ilmu pengetahuan merupakan eksternalitas. Artinya

kedekatan (aspek jarak) antara perusahahaan domestik

dengan perusahaan investasi asing langsung merupakan faktor

penting untuk mendeteksinya. Kedua variabel ini dimasukkan

ke dalam penelitian disertasi ini.

Agar beberapa studi empirik yang telah dilakukan oleh

para peneliti di berbagai negara tersebut tampak lebih jelas

maka dalam tabel berikut akan dibandingkan beberapa hal

yang relevan dengan penelitian ini.
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Tabel 2.1 :
Perbandingan Hasil Studi Empirik Yang Dilakukan

di Beberapa Negara Oleh Peneliti Sebelumnya
Peneliti/
Tahun

Publikasi

Konteks
Negara Yg

Diteliti/
Periode

yang Diteliti/
Jenis Data

Model Yang
Digunakan/

Metode
Regresi

Variabel
Terikat

Variabel Bebas
Yang Menjadi

proxy dari
Spillover

Hasil

1.
Fredrick
Sjoholm/
1999

Indonesia/
1980 dan
1991/
Data
industri
tahunan

Model Data
Panel/ GLS

Nilai Tambah
Industri Tiap
Wilayah
(propinsi dan
Kabupaten/
kota)

Nilai investasi
asing langsung
tiap sektor per
wilayah.

limpahan
pengetahuan
dalam industri
hanya ditemukan
dalam level
nasional.

2. Nigel
Driffeld
dan
James H
Love/
2000

Inggris/
1984-1992/
Data
sektoral

Model Data
Panel /
2SLS
dengan
fixed effects
(FE)

Nilai Tambah
Perusahaan
Asing

Investasi dari
perusahaan
domestik

Investasi oleh
perusahaan
domestik
meningkatkan
produktivitas
perusahaan asing
(industri dengan
intensitas faktor
yang tinggi)

3. Beata
K
Smarzyns
ka/ 2002

Lithuania/
1996-2000/
Data
Perusahaan

Model Data
Panel/ OLS
dan FE

Output Riil
Perusahaan
Domestik

1. Kontribusi
Modal Asing.

2. Jumlah
modal asing
dalam sektor
yang sama
limpahan
ilmu penge-
tahuan
horisontal.

3. Jumlah
modal asing
dalam
industri yang
dipasok oleh
subindustri
dimana
perusahaan
berada.

1.Terjadi limpahan
ilmu
pengetahuan
melalui
keterkaitan ke
belakang.

2.Tidak terjadi
limpahan ilmu
pengetahuan
horisontal.

4.
Jonathan
E Haskel,
dkk/ 2002

Inggris/
1973-1992/
Data
perusahaan

Model Data
Panel/ OLS
dan GLS

Total Factor
Produtivity
(TFP)
perusahaan
domestik

1. Jumlah
tenaga kerja
(TK)
perusahaan
asing yang
berada di
sektor yg
sama
dengan
perusahaan
domestik.

2. Jumlah
tenaga kerja
(TK)

1. Terdapat
korelasi posistif
dan signifikan
antara TK
perusahaan
asing yang
berada di sektor
yg sama dengan
perusahaan
domestik
dengan TFP
perusahaan
domestik

2. Tidak ditemukan
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perusahaan
asing yang
berada di
wilayah yg
sama
dengan
perusahaan
domestik.

korelasi positif
antara Jumlah
TK perusahaan
asing yang
berada di
wilayah yg sama
dengan
perusahaan
domestik
dengan TFP
perusahaan
domestik

5. Evis
Sinani
dan Klaus
Meyer/
2002

Estonia/
1995-1999/
Data
perusahaan

Model Data
Panel/ OLS,
FE dan GLS

Persentasi
perubahan
Asset dari
Perusahaan
domestik

Kontribusi
(share) :
1. Tenaga

kerja (TK)
2. Rasio

Ekuiti dan
Penjualan
thdp TK
(REPTK).

3. Ekuiti dan
Penjualan
(EP)

di perusahaan
asing thdp total
TK/ REPTK/EP
dalam industri
yang sama dgn
peru-sahaan
domestik.

Limpahan
pengetahuan
sebagai bentuk
transfer teknologi
dipengaruhi oleh
skala perusahaan,
struktur
kepemilikannya,
orientasi pasar,
serta adanya
perusahaan asing.
Selain itu limpahan
pe-ngetahuan juga
diuntungkan de-
ngan adanya
tingkat kompetisi
perusahaan

6. Yingqi
Wei dan
Xiaming
Liu/
2003

China/
2000/
Data
industri
tahunan

Model Data
Panel/ OLS
white’s
heteroskeda
stis
standard
error

Nilai Tambah
Industri

Nilai investasi
asing
langsung tiap
sektor.

Terdapat
komplementaritas
antara
perusahaan asing
dgn perusahaan
domestik
sehingga
meningkatkan
produktivitas
keduanya

7. Jojo
Jacob
dan
Christoph
er
Meister/
2005

Indonesia/
1980-1996/
Data
perusahaan

Metode
Panel Data/
OLS dan
Engle Yoo

Produktivitas
perusahaan
domestik

Rata-rata
kontribusi
output dari
perusahaan
dengan
investasi
langsung (FDI
firm) dalam
suatu industri

Spillover yang
dikombinasikan
dengan indeks
herfindal, memiliki
arah pengaruh
yang positif
dengan
produktivitas dan
signifikan

Sumber : Studi Pustaka dari berbagai Artikel Ilmiah.
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D. Kajian FDI dan Limpahan Pengetahuan

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan diketahui bahwa

investasi asing langsung merupakan salah satu modal asing

yang membawa teknologi baru ke dalam negara penerima

investasi asing, seperti yang dinyatakan pula oleh Luiz (1999)

dan Wolfgang (2001). Dari berbagai jenis maupun definisi

teknologi, limpahan pengetahuan merupakan salah satu dari

transfer teknologi yang diharapkan, jenis teknologi seperti ini

juga dinyatakan oleh Sinani (2002) dan Tambunan (2002).

Indonesia sebagai negara berkembang tentu

membutuhkan investasi untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan. Oleh karena itu selain untuk menutupi

kekurangan kapital, investasi asing langsung juga diharapkan

dapat menjadi perantara bagi transfer teknologi. Model dasar

yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi produksi

yang mengaitkan input dengan output. Karena untuk tingkat

perusahaan adanya kenaikan teknologi diantaranya dicirikan

dengan peningkatan produktivitas, maka variabel output akan

diganti dengan produktivitas.

Variabel teknologi yang menjadi sentral dalam penelitian

ini didekati dengan limpahan pengetahuan yang terjadi karena

adanya interaksi antar tenaga kerja. Interaksi yang dimaksud

dapat terjadi karena tenaga kerja tersebut memiliki hubungan

sektoral ataupun karena berada dalam wilayah yang sama.

Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan

dengan investasi asing maka akan lebih tinggi pula
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kemungkinan terjadinya interaksi dengan tenaga kerja yang

ada di perusahaan domestik. Semakin tinggi interaksi ini

diharapkan tenaga kerja di perusahaan domestik akan

beradaptasi sehingga produktivitasnya akan semakin tinggi

pula. Pemetaan seperti ini juga dilakukan oleh Haskel (2002)

dan Fredrik Sjoholm (1999).

Secara umum limpahan pengetahuan dapat terjadi

karena interaksi tenaga kerja dalam industri yang sama dan

dalam wilayah yang sama. Selain itu limpahan pengetahuan

juga dapat terjadi karena besarnya modal yang ditanamkan

dalam perusahaan investasi asing langsung (foreign affiliate

plant) yang merupakan proxy bagi transfer teknologi itu sendiri.

Eksternalitas yang terjadi dengan cara ini dapat dibedakan

menjadi eksternalitas secara vertikal dan horisontal. Secara

vertikal maksudnya limpahan pengetahuan dari perusahaan

investasi asing langsung kepada pemasok lokalnya.

Sedangkan secara horisontal maksudnya transfer pengetahuan

dari satu perusahaan asing kepada perusahaan domestik

dalam satu industri. Pendekatan seperti ini dilakukan oleh

Beata (2002) dan Sinani (2002).

Selain dari adanya interaksi antara tenaga kerja di

perusahaan domestik dengan di perusahaan asing, juga

kehadiran modal asing dalam wilayah maupun industri yang

sama yang merupakan proxy dari transfer teknologi sendiri,

aspek struktur industri juga diduga mempengaruhi limpahan

ilmu pengetahuan dengan cukup signifikan. Aspek struktur
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industri yang dimaksud adalah konsentrasi industri dan

kompetisi industri. Pembagian karakteristik seperti ini juga

dilakukan oleh Fredrik Sjoholm (1999) dan Magnus

Blomstrom (2002).

Konsentrasi geografis dari industri dapat menyebabkan

ilmu pengetahuan mengalir diantara perusahaan-perusahaan

dan selanjutnya akan menyebabkan difusi inovasi. Seperti

halnya industri, suatu wilayah dapat tumbuh karena

penduduknya berinteraksi dan belajar dari yang lain.

Pertukaran pengetahuan dengan cara ini biasanya tidak

“dibayar” oleh mereka yang menerimanya. Oleh karena itu

eksternalitas seperti ini disebut dengan limpahan ilmu

pengetahuan.

Tingkat kompetisi dalam industri juga menentukan

limpahan pengetahuan maupun dengan pertumbuhan.

Walaupun demikian dampak kompetisi dalam industri tidak

memiliki arah pengaruh yang pasti terhadap limpahan

pengetahuan, apakah semakin tinggi persaingan makin tinggi

pula limpahan pengetahuan dan pertumbuhan, atau malah

sebaliknya. Bila banyak pesaing kemungkinan inovasi yang

terjadi dalam sebuah perusahaan akan ditiru oleh para pesaing.

Karenanya tingginya tingkat kompetisi dapat menghalangi

perusahaan untuk menginternalisasikan ilmu pengetahuan

yang barunya hingga akhirnya menurunkan tingkat inovasi dan

pertumbuhan. Dalam pandangan yang lain, banyaknya pesaing

justru dapat menjadi stimulan bagi perusahaan untuk
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meningkatkan kualitas produknya, menciptakan teknologi baru,

merubah strategi usaha dan lain-lain.

Dari ilustrasi itu dapat dikatakan bahwa struktur industri

dalam satu wilayah dapat mempengaruhi limpahan ilmu

pengetahuan dan pertumbuhan. Pengetahuan yang diperoleh

satu perusahaan dapat menjadi benefit bagi perusahaan lain

terutama bagi mereka yang berada dalam industri yang sama.

Dengan demikian spesialisasi industri dapat mendorong

pengetahuan untuk mengalir antar perusahaan, sehingga suatu

wilayah yang memiliki spesialisasi industri lebih tinggi dapat

mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pula.

Glaeser, H. Kallal, J.Sheinkman dan Schleifer (dalam

Sjoholm, 1999) membedakan tiga teori tentang pertumbuhan

ekonomi regional yang berkaitan dengan limpahan ilmu

pengetahuan yang dikenal dengan MAR (Marshall, Arrow,

Romer), Porter dan Jacobs. Teori-teori ini menempatkan

limpahan ilmu pengetahuan sebagai determinan pertumbuhan

ekonomi. Beberapa perbedaan diantara ketiganya adalah

sebagai berikut :

(i) MAR dan Porter menyatakan spesialisasi industri

dapat meningkatkan pertumbuhan karena

pengetahuan mengalir lebih dominan dalam satu

industri.

(ii) MAR menyatakan bahwa tingginya tingkat

kompetisi dapat menurunkan tingkat

pertumbuhan.
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(iii) Porter menyatakan bahwa tingginya tingkat

kompetisi dapat meningkatkan pertumbuhan.

(iv) Jacobs menyatakan struktur industri yang

terdiversifikasi dengan tingkat kompetisi yang

tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan.

Salah satu saluran limpahan ilmu pengetahuan adalah

investasi asing langsung. Hal ini disebabkan perusahaan-

perusahaan investasi asing langsung mengontrol proporsi ilmu

pengetahuan dunia yang cukup besar yang dapat dilimpahkan

ke perusahaan-perusahaan domestik. Beberapa cara

pelimpahan ini adalah : pergantian tenaga kerja (labor

turnover), bantuan teknis (technical assistance) yang diberikan

antar perusahaan, efek deminstrasi (demonstration effect)

seperti pilihan penggunaan teknologi produksi, manajemen,

dan lainnya.

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa pelimpahan

pengetahuan dapat terjadi pada satu industri atau satu lokasi

yang sama (kesamaan industri atau kesamaan lokasi).

Mekanismenya dapat terjadi tanpa melalui transaksi pasar

melainkan melalui kontak informal misalnya melalui pameran

bersama antara perusahaan asing dengan perusahaan

domestik, diskusi intensif antara pemasok dan distributor,

melalui pemasaran, melalui kerjasama teknik dan lain-lain

(kesamaan industri). Atau interaksi seperti ini dapat pula melalui

tenaga kerja yang tadinya bekerja di perusahaan asing yang
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pindah ke perusahaan-perusahaan domestik (kesamaan

lokasi). Kejadian-kejadian yang digambarkan di atas

memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas faktor total

dari produsen-produsen dalam negeri.

Dengan demikian patut diduga bahwa dapat terjadi

“pelimpahan” produktivitas dari perusahaan-perusahaan

investasi asing langsung terhadap perusahaan-perusahaan

domestik baik dilihat dari sisi kesamaan industri maupun

kesamaan lokasi akibat adanya peningkatan dalam input

terutama tenaga kerja.

Banyak studi tentang limpahan ilmu pengetahuan pada

industri manufaktur melakukan pengelompokan sub sektor

untuk menguji apakah perbedaan karakteristik industri

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap limpahan ilmu

pengetahuan yang dihasilkan. Sjoholm (1999) misalnya

melakukan pengelompokan industri berdasarkan ISIC 2 digit.

Untuk itu penelitian ini juga menduga ada perbedaan

karakteristik limpahan ilmu pengetahuan bila dilakukan

pengelompokan sub sektor. Pengelompokan yang dimaksud

ialah berdasarkan orientasi ekspornya dan berdasarkan tingkat

teknologi (intensitas faktor) yang digunakan. Thee Kian Wee

(1997) menyatakan bahwa pengalaman pada negara industri

baru yang berhasil mengembangkan teknologi mereka secara

efektif. Hal ini terjadi karena pasaran ekspor ternyata

memberikan fokus yang terarah bagi investasi dalam

pengembangan kemampuan teknologi yang diperlukan.
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Pengelompokan kedua yang akan dilakukan adalah

berdasarkan tingkat teknologi yang tercermin melalui intensitas

faktor yang digunakan. Pengelompokan seperti ini juga

dilakukan oleh Driffield dan Love (2000) yang meneliti dugaan

limpahan ilmu pengetahuan dari perusahaan asing kepada

perusahaan domestik, mengelompokkan perusahaan-

perusahaan ke dalam perusahaan yang memiliki intensitas

faktor yang tinggi dan intensitas faktor yang rendah.

Dengan deduksi dari teori yang relevan serta induksi dari

berbagai penelitian sejenis, secara garis besar kerangka

berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituangkan

dalam skema berikut.

Premis Teori Limpahan Pengetahuan

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan

pada bagian terdahulu maka dapat dirumuskan beberapa

premis sebagai berikut :

1. Studi terhadap limpahan produktivitas industri dapat

dibedakan menurut klasifikasi berdasarkan tingkat

teknologinya (Jojo, 2004; Driffield, 2000)

2. Orientasi ekspor dari perusahaan-perusahaan dalam

suatu industri turut menentukan kadar transfer

teknologi dari perusahaan asing kepada perusahaan

domestik (Thee Kian Wee, 1997; Beata, 2002; Sinani,

2002)
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3. Investasi Asing Langsung yang masuk akan membawa

teknologi baru (De Mello, 1999, Wolfgang, 2001)

4. Limpahan ilmu pengetahuan merupakan salah satu

bentuk dari transfer teknologi (Tulus, 2002; Sinani,

2002)

5. Limpahan kemampuan teknologi dapat terjadi secara

horisontal yaitu transfer ilmu pengetahuan dari suatu

perusahaan investasi asing langsung kepada

perusahaan domestik dalam satu industri (Beata,

2002; Sinani, 2002).

6. Limpahan kemampuan teknologi dapat terjadi secara

vertikal yaitu transfer ilmu pengetahuan dari suatu

perusahaan investasi asing langsung kepada pemasok

lokalnya (Beata, 2002; Sinani, 2002).

7. Limpahan ilmu pengetahuan dapat terjadi melalui

interaksi antara tenaga kerja pada industri atau wilayah

yang sama (Fredrik Sjoholm, 1999; Driffeld, 2000;

Haskel, 2002).

8. Aspek konsentrasi dan kompetisi industri turut

menentukan transfer teknologi dari perusahaan asing

kepada perusahaan domestik (Fredrik Sjoholm, 1999;

Driffeld, 2000; Magnus Blomstrom, 2002; Jojo,
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Kebutuhan Investasi

PMA PMDN

Portofolio
Investasi Asing

Langsung

Transfer Teknologi Saving-Investment
Gap

Labor Embodied Capital Embodied

Interaksi Tenaga
Kerja pada Industri /
Wilayah yang sama

Spesialisasi
Industri

Kompetisi
Industri

Horizontal
Technology

Spillover

Vertical
Technology

Spillover

Peningkatan Produktivitas Perusahaan
dari Investasi Asing Langsung

(Productivity Spillover)

Gambar 2.6 : Skema Kebijakan Investasi

TK FDI di
industri yg

sama

TK FDI di
wilayah yg

sama

Aspek
Struktur
Industri

Kebijakan
Investasi

Keterangan : ______________ : Dibahas dalam disertasi ini.
- - - - - - - - - - - - - : Tidak dibahas secara eksplisit dalam disertasi ini.
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BAB V

PENGARUH PENANAMAN MODAL
ASING TERHADAP LIMPAHAN

PENGETAHUAN

Manfaat produktivitas perusahaan lokal, yang diperoleh

dari Penanaman Modal Asing (PMA), seringkali diidentikkan

dengan kemajuan teknologi. Perusahaan multinasional (MNC)

membuka cabang di negara tujuan dan mentransferkan

teknologi baru ke cabang tersebut, dan proses transfer

teknologi ini kemudian diimitasi oleh perusahaan lokal.

Sehingga, kehadiran MNC diasosiasikan dengan proses

demonstrasi dan imitasi, yang meningkatkan produktivitas

perusahaan lokal melalui transfer teknologi. Argumen seperti ini

konsisten dengan penggunaan fungsi produksi yang sesuai

dengan standar praktek umum, yang mengukur nilai mean dari

data observasi. Asumsi yang dipergunakan adalah perusahaan

beroperasi pada tingkat efisiensi penuh (full efficiency) dan

tingkat kembalian yang konstan (constant return to scale).

Dalam dunia nyata, kedua asumsi tersebut sangat sulit

terpenuhi dan tidak nyata (Mahadevan, 2003; Suyanto et al.,

2009). Perusahaan biasanya beroperasi pada tingkat efisiensi

yang tidak penuh (below full efficiency) dan tingkat kembalian
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yang bervariasi (variable return to scale). Sehingga, manfaat

produktivitas perusahaan lokal dari keberadaan MNC tidak

hanya bersumber dari kemajuan teknologi (technological

progress), tetapi juga berasal dari peningkatan efisiensi teknis

(technical efficiency change) dan peningkatan skala efisiensi

(scale efficiency change). Dengan demikian, manfaat

produktivitas perusahaan lokal dari adanya PMA, terbagi atas

tiga komponen: kemajuan teknologi, peningkatan efisiensi

teknis, dan peningkatan skala efisiensi.

Selama ini, dampak produktivitas yang bersumber dari

peningkatan efisiensi teknis dan peningkatan skala efisiensi

terabaikan dalam literatur. Apabila dampak produktivitas

memang berasal juga dari kedua sumber ini, maka hasil kajian

empiris yang hanya didasarkan pada kemajuan teknologi tidak

mencakup secara komprehensif sumber peningkatan

produktivitas, dan cenderung tidak mewakili kenyataan. Karena

itu, kajian komprehensif tentang peningkatan produktivitas

perusahaan lokal dari tiga komponen produktivitas merupakan

suatu kebutuhan dalam literatur. Dengan bantuan metode

dekomposisi produktivitas, dapat diperoleh ketiga komponen

tersebut.

Secara umum, konsep produktivitas dari PMA

berkembang dari ide dasar bahwa PMA memiliki dampak makro

dan mikro bagi perekonomian negara tujuan.Secara makro,

PMA berkontribusi pada peningkatan akumulasi modal,
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lapangan kerja baru, dan pendapatan pajak. Kontribusi makro

ini sering dikenal dengan kontribusi langsung, yang dapat

langsung terlihat ketika PMA dilakukan. Secara mikro, PMA

memberikan kontribusi dalam bentuk eksternalitas

pengetahuan (knowledge externalities). Eksternalitas

pengetahuan ini merupakan manfaat tidak langsung yang

terjadi melalui mekanisme nonpasar (Liu, 2008). Proses

eksternalitas ini terjadi ketika pengetahuan yang ditransfer oleh

MNC ke cabangnya di negara tujuan, memiliki karakteristik

barang publik yang bisa dicontoh dan diimitasi oleh perusahaan

lokal. Eksternalitas ini dikenal sebagai efek limpahan

pengetahuan (knowledge spillovers).

Efek limpahan pengetahuan ini, dalam literatur PMA,

dapat berbentuk tiga hal penting, yaitu efek limpahan dalam

bentuk peningkatan produktivitas (productivity spillovers), efek

limpahan dalam bentuk kemampuan akses pasar internasional

(market access spillovers), dan efek limpahan dalam bentuk

peningkatan profit (pecuniary spillovers) (lihat misalnya Gorg

and Strobl, 2004; Haskel, 2007). Dari ketiga efek limpahan ini,

peningkatan produktivitas merupakan efek yang paling sering

menjadi fokus kajian dalam literatur pada dua puluh tahun

belakangan ini. Pemerintah di berbagai negara bersaing dalam

menarik minat PMA untuk mendirikan cabang, dengan argumen

keberadaan MNC akan meningkatkan produktivitas perusahaan

lokal. Proses peningkatan produktivitas terjadi ketika MNC

mentransfer pengetahuan ke perusahaan cabang, dan dalam
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proses transfer pengetahuan ini perusahaan lokal akan mampu

menginternalisasi pengetahuan ini melalui efek limpahan

(spillovers).

Berdasarkan argumen ini, dapat dijelaskan bahwa

transfer pengetahuan oleh MNC ke perusahaan cabang

mencakup dua proses yang berbeda. Pertama, proses transfer

pengetahuan dari MNC ke perusahaan cabangnya (knowledge

transfer). Kedua, proses transfer pengetahuan dari MNC ke

perusahaan domestik (knowledge spillovers).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa ketika MNC

mentransferkan pengetahuannya ke perusahaan cabang di

negara tujuan, pengetahuan tersebut memiliki sifat barang

publik. Dalam artian bahwa, pengetahuan yang ditransfer dapat

ditiru dan diadopsi oleh perusahaan lokal. Proses transfer

pengetahuan ini memiliki efek limpahan pengetahuan melalui

empat saluran: (1) kompetisi, (2) efek demonstrasi, (3) mobilitas

pekerja, dan (4) hubungan vertikal industri. Kompetisi dari

perusahaan asing mendorong perusahaan lokal untuk

mempertahankan pangsa pasarnya melalui peningkatan

produktivitas. Tiga cara dapat ditempuh oleh perusahaan lokal

untuk berkompetisi, yaitu: dengan memperkenalkan produk

baru dengan memanfaatkan teknologi modern; menggunakan

metode manajemen yang baru untuk meningkatkan efisiensi

teknis; dan meningkatkan efisiensi skala untuk menekan biaya

produksi (Gorg and Greenaway, 2004; Barry et al., 2005;
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Suyanto et al., 2012).

Efek demonstrasi terjadi ketika pengetahuan baru yang

dipergunakan oleh perusahaan cabang MNC diadopsi oleh

perusahaan lokal dalam bentuk inovasi produk dan inovasi

manajemen (Javorcik, 2004). Efek demonstrasi terjadi dalam

dua bentuk: bentuk langsung dan bentuk tidak langsung.

Bentuk langsung terwujud ketika perusahaan lokal melakukan

imitasi langsung terhadap pengetahuan baru yang dimiliki MNC.

Bentuk tidak langsung terjadi ketika perusahaan lokal
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melakukan pengembangan inovasi baru melalui penelitian dan

pengembangan (research and development).

Mobilitas pekerja dapat pula menjadi media limpahan

pengetahuan ketika pekerja yang pernah dilatih oleh MNC

pindah ke perusahaan lokal (Markusen and Trofimenko, 2007).

MNC memainkan peran aktif dalam mengedukasi dan melatih

pekerja lokal. Limpahan pengetahuan terjadi ketika pekerja ini

pindah ke perusahaan lokal dan membawa beserta mereka

pengetahuan MNC.

Hubungan vertikal industri juga merupakan media bagi

limpahan pengetahuan. Ketika perusahaan lokal membeli dari

pemasok asing (MNC suppliers), pengetahuan tentang bahan

baku dan cara penggunaan bahan baku ditransferkan dari MNC

ke perusahaan lokal, dan meningkatkan produktivitas. Proses

limpahan pengetahuan ini dikenal sebagai backward spillovers

(Suyanto et al., 2012). Sementara itu, limpahan pengetahuan

juga dapat terjadi dari pembeli asing (MNC buyers) ke

perusahaan lokal, melalui standardisasi dan tuntutan kualitas

(Javorcik, 2008). Pembeli asing seringkali menuntut standar

kualitas tertentu untuk produk yang ingin dibeli. Tuntutan

kualitas ini dapat menjadi pemicu perusahaan lokal untuk

meningkatkan pengetahuannya tentang kualitas yang lebih

tinggi dan berinovasi, sehingga produktivitas perusahaan lokal

meningkat.

Dekomposisi produktivitas merupakan kontribusi penting
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dalam literatur PMA. Dengan metode dekomposisi ini, dapat

diidentifikasi sumber peningkatan produktivitas perusahaan

lokal dari keberadaan PMA, baik bersumber dari peningkatan

efisiensi teknis atau kemajuan teknologi atau peningkatan skala

efisiensi. Untuk peningkatan efisiensi teknis, intuisi yang

mendasari adalah peningkatan daya saing (competition)

terhadap MNC. Argumen ini konsisten dengan proses kompetisi

yang dikemukakan oleh Chakraborty and Nunnenkamp, 2008).

Untuk kemajuan teknologi, argumentasi didasarkan pada efek

demonstrasi dan efek imitasi, yang sejalan dengan Havranek

dan Irsova (2011). Sementara peningkatan skala efisiensi

disebabkan oleh efek learning by doing, yang berhubungan

dengan perpindahan pekerja level manajerial dari MNC ke

perusahaan lokal (Markusen and Trofimenko, 2007).

Adanya efek limpahan pengetahuan dari MNC, produktivitas

perusahaan lokal akan meningkat. Peningkatan produktivitas

dapat didekomposisi menjadi tiga bagian penting, dalam

literatur produktivitas (lihat misalnya: Coelli et al., 2005;

Khumbakar dan Lovell, 2005). Ketiga bagian peningkatan

produktivitas dikenal sebagai tiga sumber utama produktivitas,

yaitu peningkatan efisiensi teknis (technical efficiency

improvement), kemajuan teknologi (technological progress),

dan peningkatan efisiensi skala (scale efficiency improvement).

Peningkatan efisiensi teknis berhubungan langsung dari

peningkatan output dengan input yang tertentu (ditinjau dari

pendekatan output), atau penurunan input untuk menghasilkan
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output tertentu (ditinjau dari pendekatan input) (Coelli et al.,

2005). Kemajuan teknologi berhubungan dengan peningkatan

produktivitas karena pergeseran batas produksi (production

frontier) dengan diperkenalkannya teknologi baru (Lee, 2006).

Sedangkan peningkatan efisiensi skala berkaitan dengan skala

produksi yang dimanfaatkan (Kravtzova and Zulenyuk, 2007).

Literatur empiris tentang produktivitas sangat jarang berfokus

pada peningkatan produktivitas dari sisi efisiensi teknis dan

efisiensi skala. Sebagian besar studi empiris menganalisis

produktivitas dari sisi teknologi. Penggunaan fungsi produksi

konvensional, yang umumnya digunakan oleh literatur

produktivitas, hanya memungkinkan analisis pada kemajuan

teknologi dikarenakan adanya asumsi dasar bahwa semua

perusahaan berproduksi pada skala penuh dan dengan

kombinasi input yang telah efisien. Sehingga, analisis

produktivitas yang bersumber dari efisiensi teknis dan efisiensi

skala seringkali terabaikan. Penelitian empiris untuk

menganalisis ketiga sumber produktivitas menjadi perlu dan

mendesak untuk dilakukan.Tulisan ini memberikan kontribusi

signifikan dalam hal ini.

Di Indonesia, penelitian tentang dekomposisi produktivitas dari

efek limpahan PMA belum banyak dilakukan. Suyanto et al.

(2009) melakukan dekomposisi produktivitas menggunakan

metode parametrik untuk industri farmasi (ISIC 35) dan

memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas perusahaan
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lokal sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Peningkatan produktivitas yang bersumberkan dari kemajuan

teknologi merupakan hal yang sejalan dengan sifat industri

farmasi yang padat modal. Sementara, Suyanto dan Salim

(2010) menggunakan metode nonparametrik dengan

pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk

menganalisis industri yang lebih spesifik, yaitu industri makanan

(ISIC 311) dan industri mesin elektrik (ISIC 383). Mereka

menemukan bahwa peningkatan efisiensi teknis merupakan

sumber utama peningkatan produktivitas di industri makanan,

dan peningkatan teknologi merupakan sumber utama

peningkatan produktivitas di industri mesin elektrik.

Dari studi-studi terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa industri

yang berbeda akan memperoleh efek limpahan produktivitas

yang berbeda. Karakteristik spesifik masing-masing industri

secara signifikan akan mempengaruhi sumber peningkatan

produktivitas dari efek limpahan PMA. Karena itu, kajian

tentang efek rembesar produktivitas pada industri manufaktur

Indonesia, secara keseluruhan, menjadi menarik. Sumber

produktivitas yang penting menjadi berbeda, apabila

keseluruhan perusahaan dalam industri manufaktur dimasukan

sebagai objek analisis. Tentu saja, kajian menyeluruh ini akan

menjadi komplementer bagi kajian-kajian terdahulu yang telah

dilakukan terhadap industri yang spesifik.

Kajian menyeluruh memiliki kelebihan dalam memberikan
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gambaran umum dan holistik terhadap sumber peningkatan

produktivitas di industri manufaktur Indonesia. Sementara,

kajian terhadap industri spesifik memiliki kelebihan dalam

memilah dampak yang dominan dari masing-masing sumber

produktivitas. Karena itu, perlu kajian menyeluruh sebagai

pelengkap kajian spesifik. Sehingga gambaran menyeluruh dan

gambaran spesifik efek limpahan PMA terhadap produktivitas

perusahaan lokal, dapat secara komprehensif dianalisis.

Studi empiris tentang peningkatan produktivitas dari PMA cukup

banyak dijumpai dalam literature (studi yang terkenal di

antaranya: Javorcik, 2005; Kugler, 2006; Liu, 2008; Havranek

dan Irsova, 2011). Namun demikian, studi yang secara khusus

menggunakan metode dekomposisi untuk menganalisis sumber

peningkatan produktivitas masih sangat jarang ditemukan (di

antaranya: Girma and Gorg, 2007; Kokko and Kratsova, 2008;

Suyanto et al., 2009; Suyanto dan Salim, 2010).

Penggunaan fungsi produksi konvensional yang

mengasumsikan bahwa perusahaan berproduksi pada skala

produksi yang penuh, menjadi sebuah kendala bagi analisis

sumber peningkatan produktivitas. Menurut Mahadevan (2003),

asumsi ini sangat mengikat dan tidak sesuai dengan

kenyataan. Di dunia nyata, perusahaan berproduksi pada skala

yang tidak penuh dan pada tingkat efisiensi teknis yang tidak

sempurna. Sehingga, peningkatan produktivitas tidak hanya

tercermin dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari peningkatan
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efisiensi teknis dan peningkatan efisiensi skala. Lee

(2006) juga berargumentasi serupa, bahwa penggunaan

asumsi skala produksi penuh menyebabkan tidak bisa

diukurnya peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi skala.

Sehingga, studi empiris tentang efek limpahan dari PMA yang

menggunakan fungsi produksi konvensional hanya membatasi

analisis pada kemajuan teknologi, dan mengabaikan

peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi skala.

Dengan berkembangnya waktu, para ahli produktivitas ekonomi

mengembangkan model yang lebih memadai, yaitu fungsi

produksi stokastik (stochastic production frontier). Fungsi

produksi ini berbeda dengan fungsi produksi konvensional

dalam hal, fungsi ini tidak menganalisis perilaku rata-rata

(mean) dari perusahaan. Fungsi produksi stokastik

menganalisis perilaku produksi perusahaan berdasarkan pada

the best practice. Perusahaan dengan efisiensi produksi terbaik

yang dijadikan sebagai batas (frontier) pembanding terhadap

efisiensi produksi perusahaan lainnya. Selisih antara efisiensi

produksi sebuah perusahaan dengan efisiensi produksi the best

practice, disebut sebagai inefficiency (Lee, 2006). Adanya

inefficiency ini memungkinkan diidentifikasikannya peningkatan

efisiensi teknis (technical efficiency improvement) dan

peningkatan efisiensi skala (scale efficiency enhancement).

Fungsi produksi stokastik ini dapat dipergunakan sebagai

alternatif pengukuran sumber efek limpahan dari PMA. Dengan
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fungsi produksi ini, peningkatan produksi dapat didekomposisi

menjadi tiga sumber: peningkatan efisiensi teknis, kemajuan

teknologi, dan peningkatan efisiensi skala. Sehingga analisis

dekomposisi dapat diaplikasikan.

Studi tentang efek limpahan PMA di industri manufaktur

Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Takii (2005)

merupakan salah satu studi yang pertama kali memanfaatkan

panel data dalam kajian tentang pengaruh PMA terhadap

produktivitas perusahaan lokal. Data yang dipergunakan dari

1990 sampai 1995. Dengan menggunakan model

Transendental Logaritma (translog) dan memasukan efek waktu

dan efek spesifik perusahaan, Takii menemukan bahwa

terdapat efek limpahan positif dari PMA kepada perusahaan

lokal yang berada di industri dengan ketimpangan teknologi

kecil (small technological gap). Sementara industri dengan

ketimpangan teknologi yang besar, perusahaan lokal

mendapatkan efek negatif dari keberadaan PMA. Perusahaan

lokal yang berada di industri dengan ketimpangan teknologi

yang besar tidak mampu mengimitasi atau mengadopsi

teknologi yang ada karena pengetahuan dan sumberdayanya

yang kurang memadai.

Blalock dan Gertler (2005) memanfaatkan juga model translog

dengan panel data analysis untuk menganalisis efek limpahan

PMA di industri manufaktur Indonesia pada 1988 sampai 1996.

Beda halnya dengan Takii (2005) yang menggunakan variabel
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dependen Value Added, Blalock dan Gertler menggunakan

variabel dependen Output untuk mengevaluasi peningkatan

produktivitas perusahaan lokal. Hal berbeda lainnya adalah

variabel PMA yang dipergunakan dihitung dari proporsi

kepemilikan asing sampai level ISIC 5 digit, sementara di Takii

hanya menggunakan sampai level ISIC 3 digit. Hasil yang

diperoleh dari studi Blalock dan Gertler ini adalah ditemukannya

efek limpahan positif dari PMA di industri dengan kemampuan

absorbsi yang tinggi. Ditemukan pula bahwa perusahaan

dengan ketimpangan teknologi terkecil yang mendapatkan efek

limpahan terkecil, kebalikan dari temuan Takii (2005).

Sementara itu, Todo dan Miyamoto (2006) lebih memilih

menggunakan model Cobb Douglas dan Semi Parametric untuk

menganalisis peningkatan produktivitas yang disebabkan efek

limpahan PMA. Mereka menemukan bahwa terdapat pengaruh

positif keberadaan PMA dalam industri manufaktur Indonesia,

dan pengaruh positif ini lebih dirasakan oleh perusahaan yang

melakukan investasi dalam research and development (R&D).

Jacob (2006) menggunakan data yang sama seperti Blalock

dan Gertler (2005), tetapi menggunakan model yang berbeda,

memperlihatkan bahwa kepemilikan asing memainkan peran

penting dalam transfer teknologi. Meskipun studi Jacob (2006)

tidak secara khusus membahas tentang efek limpahan dari

PMA dan lebih fokus pada efek transfer teknologi langsung,

penemuannya dapat dipergunakan sebagai indikasi adanya
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kemungkinan peningkatan produktivitas lokal dari adanya

modal asing.

Blalock dan Gertler (2008) menambahkan efek limpahan dari

pemasok (backward spillovers) ke dalam model dan

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif keberadaan PMA

dalam industri hilir (pemasok) dalam peningkatan produktivitas

perusahaaan lokal. Keberadaan PMA dalam industri yang

sama, justru tidak memberikan efek limpahan terhadap

produktivitas perusahaan lokal.

Suyanto et al. (2009) mengadopsi panel data stochastic

production frontier untuk menganalisis peningkatan

produktivitas perusahaan lokal dari keberadaan PMA di Industri

Farmasi. Variabel baru yang dimasukkan dalam model adalah

variabel persaingan. Data penelitian mencakup periode 1988

sampai 2000, yang lebih panjang daripada periode waktu studi-

studi sebelumnya. Ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif

keberadaan PMA di industri Farmasi Indonesia. Ditemukan pula

bahwa persaingan meningkatkan efek limpahan positif dari

PMA kepada perusahaan lokal. Selain itu, pengeluaran R&D

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menyerap efek

limpahan dari PMA, sehingga perusahaan lokal dengan R&D

cenderung mendapatkan peningkatan produktivitas yang lebih

besar daripada perusahaan lokal yang tidak melakukan R&D.

Suyanto dan Salim (2010) menerapkan Data Envelopment

Approach (DEA) dan Malmquist Productivity Index untuk
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menguji efek limpahan PMA ke perusahaan lokal dalam industri

Makanan dan Industri Barang Elektrik. Mereka menemukan

bahwa terdapat sumber produktivitas yang berbeda dari

keberadaan PMA. Perusahaan lokal di industri Makanan

cenderung mendapatkan efek limpahan bersumber dari

peningkatan efisiensi, sedangkan perusahaan lokal pada

industri Barang Elektrik cenderung mendapatkan efek limpahan

yang bersumber dari kemajuan teknologi. Hal ini menguatkan

argumen bahwa industri yang berbeda akan merespon berbeda

terhadap keberadaan PMA.

Dari studi-studi terdahulu ini, dapatlah dinyatakan bahwa belum

ada konsensus pasti antar peneliti tentang efek limpahan dari

PMA kepada produktivitas perusahaan lokal. Sebagian besar

memperlihatkan bahwa terdapat efek limpahan positif. Namun,

beberapa penelitian, seperti Blalock dan Gertler (2008)

memperlihatkan bahwa tidak ada efek limpahan dari PMA

terhadap produktivitas perusahaan lokal di Industri sejenis

(horizontal spillovers). Efek limpahan lebih kuat ditemukan dari

perusahaan PMA yang memasok barang kepada perusahaan

lokal (backward spillovers). Begitu pula, Suyanto et al. (2012)

memperlihatkan bahwa efek limpahan PMA di industri garmen

berbeda dengan di industri elektronik. Belum adanya

konsensus ini dapat menjadi sebuah kesempatan bagi studi

baru yang mengkaji isu terkait. Karena itu, studi ini berusaha

mengkaji efek limpahan PMA dengan cara mendekomposisi

pertumbuhan produktivitas menjadi tiga sumber: peningkatan
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efisiensi teknis, kemajuan teknologi, dan peningkatan efisiensi

skala. Diharapkan dengan studi baru ini, dapat diketahui

sumber efek limpahan PMA di industri manufaktur Indonesia.

Tulisan ini mengkaji secara empiris manfaat produktivitas di

perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia, dari 1988

sampai 2000. Dengan mengkombinasikan rerangka teoretis

yang dikembangkan oleh Orea (2002) dan Coelli et al. (2005),

penelitian ini mendekomposisi pertumbuhan Total Faktor

Productivity Growth (TFPG) menjadi tiga komponen tersebut di

atas. Kontribusi penting yang diberikan oleh tulisan ini terbagi

atas tiga, yaitu: (1) mengadaptasikan metode dalam literatur

produktivitas dalam menyelesaikan isu di literatur PMA,

sehingga terjadi pengkombinasian dua bidang literatur yang

berbeda tetapi saling menyempurnakan satu dengan lainnya;

(2) menganalisis TFPG dari sisi kemajuan teknologi dan

efisiensi, sehingga tidak hanya terbatas pada analisis dari sisi

kemajuan teknologi saja, seperti yang umumnya dilakukan oleh

literatur terdahulu; (3) menggunakan data survei perusahaan

yang lengkap dan komprehensi yang telah dilakukan oleh BPS

melalui survei tahunan.
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