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PENGANTAR

Hampir dua tahun lalu, Kementerian

yang lebih spesifik terkait pengembangan

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

sains, teknologi, dan pendidikan tinggi.

(Kemenristekdikti) melalui Sekretaris Jenderal

Misalnya, pengembangan universitas riset

Ainun Na’im, meminta Pimpinan Akademi

yang mendesak untuk segera dirumuskan,

Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk

juga kebijakan riset-riset terkait kekayaan

menyusun kajian jangka panjang tentang

biodiversitas Indonesia, yang tentu

pengembangan sains, teknologi, dan

memerlukan kontribusi ilmu pengetahuan

pendidikan tinggi yang mencakup kurun

dalam merumuskan rekomendasi

waktu sampai 2015-2045. Abad-21 yang

kebijakannya. Dengan jangkauan waktu

diprediksikan sebagai Abad Asia merupakan

hingga 2045, Buku Putih ini memberikan

tantangan yang harus dihadapi dengan

pilihan skenario yang akan terjadi ketika

penguasaan mumpuni dalam sains, teknologi,

Indonesia tepat berusia satu abad. Siapkah

dan pendidikan tinggi. Sebagai bangsa

Indonesia bertransformasi?

yang bermula dari gagasan kebangsaan
kaum intelektual, Indonesia harus bersegera

Kegelisahan Kemenristekdikti merupakan

kembali pada ruh awalnya: cerdas sekaligus

kegelisahan AIPI juga. Kinerja Indonesia

mencerdaskan kehidupan bangsa.

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang
ditunjukkan dengan publikasi internasional

viii

AIPI menyambut permintaan tersebut

dan paten, masih sangat tertinggal.

sebagai mandat. Sebagai sebuah organisasi

Mengutip Richard Horton (2016) dalam

independen yang misinya memberikan

The Lancet, “Why is the Indonesian voice

saran kebijakan berbasis ilmu pengetahuan

so badly under-represented in the global

kepada pemerintah, AIPI mengambil tugas

conversation about health and medical

ini sepenuh hati. Knowledge Sector Initiative

science?” Lebih luas lagi, mengapa peneliti

(KSI)—yang memiliki misi mengupayakan

Indonesia tidak terlibat dalam dialog global

kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih

ilmu pengetahuan dan teknologi? Padahal

baik melalui rekomendasi kebijakan berbasis

dalam hal populasi, Indonesia memiliki jumlah

bukti dan ilmu pengetahuan—mendukung

penduduk terbesar keempat dunia; yang juga

penuh penyusunan dokumen ini. Pada

menjadi tantangan dalam pengelolaan bonus

Agustus 2015 lalu, sebuah kick off meeting

demografi. Pengelolaan jumlah penduduk

diselenggarakan di Yogyakarta, mengawali

yang besar ini merupakan salah satu aspek

serangkaian seminar dan konsultasi dengan

untuk bisa keluar dari perangkap pendapatan

komunitas akademik, yang menjadi bagian

menengah, untuk bertransformasi menjadi

dari proses penyusunan dokumen hingga

negara maju. Apa yang akan terjadi jika

peluncurannya.

aspek-aspek ini tidak terpenuhi?

Buku Putih yang berjudul Buku Putih—Sains,

Profil negara-negara yang sudah

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju

berhasil—atau gagal—ditampilkan sebagai

Indonesia 2045 ini diharapkan dapat menjadi

perbandingan untuk menunjukkan

masukan dan landasan penyusunan rencana

bagaimana negara-negara tersebut

induk tentang ilmu pengetahuan, teknologi,

bertransformasi, atau justru tetap terjebak

dan pendidikan tinggi yang dilakukan

sebagai negara berpendapatan menengah.

Kemenristekdikti. Buku Putih ini juga

Total factor productivity (TFP) dalam

diharapkan menjadi payung bagi penyusunan

produktivitas nasional merupakan faktor

dokumen-dokumen kebijakan lanjutan

utama untuk bertransformasi menjadi

ix

negara maju: negara-negara maju telah

berterima kasih kepada Tim Penyusun yang

membuktikannya. Unsur penting dalam TFP

telah bekerja keras selama satu tahun ini

adalah inovasi dan teknologi yang dihasilkan

menyusun Buku Putih. Mereka juga telah

dari pendidikan dan riset berkualitas, serta

melewati proses konsultasi di hadapan

relevan dengan kebutuhan peningkatan

para anggota AIPI dan anggota Akademi

produktivitas nasional. Sumber daya

Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dalam dua

manusia—terlebih Indonesia didukung oleh

kesempatan berbeda. Untuk itu kami juga

bonus demografi—yang menguasai ilmu

mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pengetahuan dan teknologi merupakan

anggota AIPI dan anggota ALMI yang telah

syarat perlu, namun itu pun belum cukup.

memberikan sumbangan pemikirannya pada

Apa yang harus dan dapat dilakukan

naskah awal dokumen ini. Masukan dari

pemerintah? Bagaimana mengembalikan

mereka merupakan kontribusi berharga yang

fungsi perguruan tinggi sebagai penghasil

tidak hanya memperkaya, namun juga bentuk

pengetahuan baru dan lulusan berkualitas?

dukungan dan tanggung jawab bersama.

Intervensi dan interaksi seperti apa

AIPI juga berterima kasih kepada delapan

yang dapat digagas pemerintah dalam

pengulas sejawat yang telah dengan sangat

mewujudkan konsep triple helix? Di kuadran

cermat memperbaiki kekurangan-kekurangan

mana Indonesia akan berdiri jika syarat-

naskah serta memberikan usulan-usulan

syarat bertransformasi terpenuhi; atau tidak

berharga. Tanpa saran perbaikan dan

terpenuhi?

komentar para pengulas sejawat, dokumen
ini tidak akan dapat melewati proses monitor,

x

Buku Putih ini memberikan sejumlah

yang merupakan proses terakhir dalam

rekomendasi kebijakan dengan menampilkan

penyusunan dokumen ini. Untuk itu AIPI

skenario-skenario normatif maupun

juga mengucapkan terima kasih kepada dua

eksploratif, yang kita harapkan dan kita

anggota tim monitor, yang telah menjamin

asumsikan, dengan apa yang dimiliki

mutu ilmiah Buku Putih ini dengan menilai

Indonesia saat ini. Skenario-skenario dalam

tanggapan tim penyusun terhadap pengulas

dokumen ini tidak hanya memberikan

sejawat, dan sebaliknya.

gambaran masa depan tentang pendidikan
tinggi, tetapi juga gambaran masa depan

Terakhir yang juga tak kalah penting,

tentang kondisi perekonomian, sosial, serta

AIPI mengucapkan terima kasih atas

kondisi lingkungan terkait sebagai ruang bagi

kesungguhan dan komitmen Kepala Biro

berlangsungnya proses dinamika pendidikan

Persidangan, Editor, dan Staf Program yang

tinggi. Metafora burung dan unggas

telah mengupayakan supaya dokumen ini

digunakan untuk memudahkan penyampaian

dapat selesai tepat pada waktunya. Tanpa

filosofi yang terkandung pada masing-masing

tekad bersama semua pihak, AIPI mustahil

skenario.

memenuhi tugas ini.

Buku Putih ini tidak akan terwujud tanpa

Selamat membaca.

dukungan KSI dari DFAT Australia yang juga
memiliki kegelisahan—dan semangat—yang
sama. Dukungannya memungkinkan seluruh

Sangkot Marzuki

proses penyusunan Buku Putih ini berjalan

Ketua AIPI

dengan baik. Secara khusus AIPI sangat
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

xii

1.

pengumpulan data tentang kebijakan di

bekerja sama dengan Knowledge Sector

bidang sains, teknologi, dan pendidikan

Intiative (KSI) merencanakan menerbitkan

tinggi;

buku putih tentang sains, teknologi, dan

2. analisis data;

pendidikan tinggi sebagai masukan dan

3. melakukan pertemuan dan diskusi

pengetahuan bagi penyusunan rencana induk

dengan anggota AIPI dan anggota

tentang sains, teknologi, dan pendidikan

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI);

tinggi yang akan diformulasikan oleh

4. menyusun naskah buku putih;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

5. menulis ringkasan eksekutif;

Tinggi (Kemristekdikti). Rencana induk

6. menyiapkan Pandangan AIPI;

tersebut antara lain akan memuat kebijakan

7.

menyiapkan laporan akhir buku putih

tentang sains, teknologi, dan pendidikan

yang juga memuat ringkasan eksekutif

tinggi yang merupakan dokumen aktif

dan Pandangan AIPI.

(living document) yang secara berkala akan
dievaluasi dan disempurnakan.
Penyusunan buku putih ini dilakukan oleh
konsultan dengan lingkup tugas antara lain:
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1.2
PENDEKATAN SISTEM SAINS
DAN TEKNOLOGI

Dalam konfigurasi ini, perguruan tinggi dan

fasilitas penelitian, termasuk laboratorium

industri tidak berada dalam posisi terdepan

dengan teknologi terbaru, serta tenaga

dalam menginisiasi dan mengembangkan

peneliti dan dosen bereputasi internasional.

transformasi yang inovatif. Kedua, konfigurasi
Masalah sains, teknologi, dan pendidikan

(perguruan tinggi/lembaga riset non

laissez-faire, di mana sektor akademik lebih

Dalam konteks lembaga kewirausahaan,

tinggi yang dibahas di dalam buku putih ini

perguruan tinggi), sektor pemerintah, dan

berperan dalam mengembangkan inovasi,

perguruan tinggi berperan sebagai lembaga

menggunakan pendekatan sistem sains dan

sektor industri seperti terlihat pada gambar

sedangkan intervensi pemerintah relatif

yang melakukan peningkatan kapasitas

teknologi yang terdiri dari sektor akademik

berikut.

terbatas. Ketiga, konfigurasi berimbang

mahasiswa melalui pengenalan gagasan dan

antara perguruan tinggi-industri-pemerintah

keahlian baru serta bakat kewirausahaan.

dalam melakukan transisi dari masyarakat
industri menuju masyarakat pengetahuan.

Pembahasan sistem sains dan teknologi
dalam dokumen ini tidak terbatas pada peran

Konsep triple helix menghendaki perguruan

dan fungsi perguruan tinggi. Pembahasan

tinggi berperan sebagai lembaga

juga mencakup peran lembaga riset di

kewirausahaan (entrepreneural university)

luar perguruan tinggi, peran dan fungsi

untuk proaktif melakukan riset dalam

pemerintah, serta peran sektor bisnis/industri

menghasilkan pengetahuan baru dan

sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

aplikasinya. Peran hibrid perguruan tinggi-

2

Gambar 1.1.
Sistem Sains dan Teknologi

industri-pemerintah ini bekerja secara

Kinerja dari kolaborasi ketiga lembaga

interaktif. Ketika kemampuan teknologi dalam

tersebut ditentukan oleh kebijakan dari

industri mulai meningkat, kerjasama industri

bentuk kolaborasi itu sendiri dan kapasitas

dengan perguruan tinggi terjalin dalam

serta kapabilitas masing-masing sektor.

bentuk pelatihan dan transfer pengetahuan

Kapasitas dan kapabilitas itu, antara lain,

yang diperoleh dari hasil riset. Sementara

kemampuan fiskal dan kemauan politik

itu, pemerintah selain berperan sebagai

pemerintah dalam mengalokasikan anggaran

regulator juga berperan sebagai wirausaha

bagi pendidikan tinggi, termasuk anggaran

Konsep tentang sains dan teknologi

ekonomi di era masyarakat pengetahuan

publik (public entrepreneur) dan sebagai

riset dan kapabilitas perguruan tinggi/

seperti tertera pada Gambar 1.1 lazim juga

terletak pada perguruan tinggi. Peran yang

penyedia modal ventura (venture capitalist).

lembaga riset non perguruan tinggi. Selain

disebut sebagai konsep triple helix yang

lebih besar dan peran hibrid dari universitas-

Pemerintah yang menginisiasi terjadinya

itu juga kapabilitas sektor industri domestik

menggambarkan interaksi antara perguruan

industri-pemerintah diperlukan untuk

proses transfer pengetahuan sampai ke

dalam mengembangkan teknologi dan

tinggi-industri-pemerintah. Konsep ini

menghasilkan kelembagaan dan format

tahap produksi di sektor industri.

melakukan rintisan bisnis sebagai pengguna

pertama kali diperkenalkan oleh Etzkowitz

sosial baru dalam penerapan sains, transfer

(1993) dan Etzkowitz dan Leydesdorff (1995).

teknologi, dan produksi.

Konsep ini merupakan pengembangan lebih

teknologi yang dikembangkan.
Agar perguruan tinggi proaktif melakukan
riset, kehadiran perguruan tinggi yang

Sektor industri yang dibahas dalam dokumen

lanjut dari interaksi diadik (dyadic) antara

Berdasarkan penelitian Triple Helix Research

berperan sebagai universitas riset sangat

ini hanya industri domestik karena industri

industri dan pemerintah di era masyarakat

Group dari Universitas Stanford, California,

penting. Universitas riset fokus pada kegiatan

multinasional melakukan penelitian dan

industri (industrial society) menjadi interaksi

terdapat tiga konfigurasi pola interaksi

penelitian yang dilakukan oleh dosen

pengembangan di negara asal. Terdapat

triadik (tryadic) antara perguruan tinggi-

antara perguruan tinggi-industri-pemerintah

dan mahasiswa pascasarjana (program

dua alasan industri multinasional melakukan

industri-pemerintah di era masyarakat

ditinjau dari perspektif kelembagaan.

master dan doktor) untuk menghasilkan

penelitian dan pengembangan di negara

pengetahuan (knowledge society).

Pertama, konfigurasi etatis, yaitu pemerintah

pengetahuan baru sebagai misi utamanya.

asal. Pertama, talenta peneliti, kualitas dan

sebagai pemimpin perguruan tinggi dan

Guna mendukung kegiatan penelitian,

kapabilitas perguruan tinggi/lembaga riset

industri dalam mengembangkan inovasi.

universitas riset harus dilengkapi dengan

di negara asal sudah jauh lebih maju. Kedua,

Menurut konsep triple helix ini, potensi untuk
melakukan inovasi dan pengembangan
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faktor kerahasiaan/perlindungan terhadap

dalam mengalokasikan dana untuk riset

teknologi yang dikembangkan sehingga tidak

sangat terbatas mengakibatkan output riset,

dapat diakses oleh pesaing.

khususnya riset ilmu pengetahuan dasar,
yang dilakukan oleh perguruan tinggi/

Di dalam konteks itu pula realisasi kebijakan

lembaga riset non perguruan tinggi milik

kolaborasi peran ketiga lembaga akan

pemerintah akan rendah. Pada gilirannya hal

menentukan arah dan jalan perkembangan

ini akan berdampak terhadap produktivitas.

1.3
SAINS DAN TEKNOLOGI
Kata ’sains’ dan ‘teknologi’ seringkali dianggap sebagai sebuah kata majemuk yang memiliki satu
pengertian. Padahal sains dan teknologi menurut Chandra (2011) memiliki perbedaan mendasar
seperti tertera pada tabel berikut:

sains dan teknologi secara berkelanjutan
Kebijakan kolaborasi ketiga sektor tersebut

dalam menghasilkan inovasi.

berpotensi mengarahkan lembaga
Kesenjangan kapasitas dan kapabilitas

pendidikan tinggi fokus dalam melakukan

antara ketiga sektor akan mengakibatkan

riset di bidang sains untuk menghasilkan

kepincangan, bahkan kemandekan

pengetahuan baru, atau ke arah riset aplikasi

kolaborasi dan sinergi ketiganya. Belum

untuk menghasilkan inovasi teknologi baru.

tumbuhnya kapasitas industri domestik

Masalah ini secara lebih mendalam akan

dari sisi finansial maupun kemampuan

dibahas pada Bab 2.

mengakuisisi teknologi akan berdampak
terhadap upaya peningkatan produktivitas
industri. Begitu pula jika kemampuan fiskal

4
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Gambar 1.2.
Sistem Sains dan Teknologi
Sumber: Presentasi Ashoka Chandra di Foundation Day, Vigyan Prasar, 12 Oktober 2011
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Perbedaan antara paradigmatik dan

perubahan itu sendiri. Perkembangan

ekumenikal terletak pada ketentuan dan

teknologi informasi dan telekomunikasi

pendekatan yang dilakukan. Riset di

(TIK) yang sangat pesat, misalnya, telah

bidang sains memiliki aturan bagaimana

mengakibatkan pola bisnis konvensional

pengetahuan baru diperoleh atau bagaimana

kehilangan daya saing dan tidak siap

teori/prinsip dikembangkan. Aturan ini

beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Pentingnya sains bagi sebuah bangsa pernah

agama akan pincang, sedangkan agama

dalam suatu periode waktu tertentu dapat

dikemukakan oleh Jawaharlal Nehru (1946).

tanpa ilmu akan buta.”

mengalami perubahan dramatis atau

Lebih lanjut Chandra mengutip pendapat

Nehru mengemukakan konsep “scientific

pergeseran paradigma. Sementara itu, dalam

Robert Oppenheimer (1984) yang

aplikasi riset dan pengembangan teknologi

mengemukakan betapa cepat dan

terdapat kecenderungan menggunakan

dramatisnya perubahan yang terjadi akibat

pendekatan ekumenikal, yang lebih

kemajuan sains dan teknologi. Chandra

mengutamakan penyelesaian masalah

mengungkapkannya kembali sebagai

dibanding mempertimbangkan kemurnian

berikut: “Dunia terus berubah ketika kita

pendekatan yang dilakukan.

sedang menjalaninya. Makna sesungguhnya
dari perubahan adalah perubahan itu

6

1.4
PERAN SAINS DAN TEKNOLOGI
BAGI KEMAJUAN BANGSA

temper, humanism and the spirit of inquiry

Sains dan teknologi juga berperan dalam

and reform” yang akhirnya diadopsi dalam

menentukan arah perubahan sosio-ekonomi

konstitusi India. Dengan konsep tersebut,

di masa depan sebagaimana dikemukakan

Nehru menginginkan suatu bangsa yang

ekonom John Kenneth Galbraith, “Masa

bisa berpikir bebas, memahami, dan

depan masyarakat adalah satu, yaitu sains

menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan,

dan teknologi akan menentukan arah dan

menganalisis, dan tidak mengambil sikap/

perubahan sosio-ekonomi.”

keputusan hanya dari apa yang tampak serta
menghindari logika berpikir yang simplistis.

Dalam analisisnya terhadap World Economic

Dalam perjalanannya, sains dan teknologi

sendiri. Kita sedang menyaksikan suatu

memang merupakan satu kesatuan yang

perubahan penataan kembali yang tidak

Di Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memuat

tidak dapat dipisahkan. Sains berperan

2010-2011, Sener dan Saridogan (2011)

bisa dianggap kecil, tetapi suatu perubahan

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk

menyimpulkan bahwa negara-negara dengan

menciptakan teknologi baru, dan

dalam skala besar dan meliputi hal-hal yang

suatu pemerintah negara Indonesia yang

kebijakan dan strategi ekonomi berbasis

sebaliknya teknologi berperan menciptakan

sangat mendasar dari masyarakat; struktur,

melindungi segenap bangsa Indonesia

sains-teknologi-inovasi memiliki superioritas

pengetahuan baru.

kelembagaan, dan nilai-nilainya yang

dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan keuntungan kompetitif berkelanjutan.

mengalami perubahan secara menyeluruh

dan untuk memajukan kesejahteraan

Superioritasnya tidak hanya pada tingkat

Kini laju perkembangan sains dan teknologi

dalam suatu masa kehidupan, sehingga kita

umum, mencerdaskan kehidupan

daya saing global, tetapi juga pada

berjalan semakin cepat sedangkan kapasitas

tidak akan dan tidak dapat kembali ke pola

bangsa....”. Konstitusi kita secara implisit

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia untuk menyesuaikan diri dengan

lama dari kehidupan dan masyarakat”.

mengindikasikan pentingnya sains dan

yang ditujukan bagi penciptaan kekayaan

perubahan tersebut secara komparatif

teknologi dalam mengisi kemerdekaan dan

dan kesejahteraan. Senada dengan Sener

terbatas atau lebih lambat. Pada gilirannya,

perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Sulit

dan Saridogan, OECD (2000) menyebutkan

hal itu akan menimbulkan resistensi terhadap

membayangkan bangsa Indonesia mampu

bahwa kemajuan di bidang sains dan

mewujudkan mandat konstitusi tersebut

teknologi merupakan faktor penting

menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang

pendorong kinerja perekonomian.

Forum-Global Competitiveness Index

cerdas tanpa sains dan teknologi.
Terkait dengan implementasi Sustainable

BAB 1 | PENDAHULUAN

Taufik Abdullah di dalam suatu diskusi pada

Development Goals (SDGs), Komisi Eropa

1998 dalam rangka menyiapkan naskah buku

(2015) menempatkan sains, teknologi, dan

berjudul “Reformasi Menuju Masyarakat

inovasi sebagai perangkat fundamental.

Madani” mendefinisikan kehidupan bangsa

Sains, teknologi, dan inovasi memungkinkan

yang cerdas sebagai kehidupan bangsa yang

terwujudnya peningkatan efisiensi pada

relijius, humanis, bersatu, demokratis, dan

ekonomi dan lingkungan, mengembangkan

berkeadilan sosial. Berdasarkan definisi ini

cara-cara baru yang berkelanjutan untuk

maka tanpa sains, kehidupan bangsa yang

memenuhi kebutuhan manusia, serta

relijius akan menjadi kehidupan bangsa yang

memberdayakan masyarakat menuju masa

buta seperti diucapkan Einstein, “Ilmu tanpa

depan.
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1.5
INOVASI DAN PEREKONOMIAN
1.5.1
I N OVA SI

Pada diagram tersebut terdapat lima

penggunaan TIK, pelayanan publik

variabel input yang terdiri dari subvariabel

secara daring, partisipasi elektronik

kelembagaan, sumber daya manusia dan

(e-government & e-governance);

penelitian, infrastruktur, kecanggihan pasar,

b. infrastruktur umum yang terdiri dari

dan kecanggihan bisnis. Sedangkan variabel

ketersediaan tenaga listrik bagi

output terdiri dari dua subvariabel, yaitu

penduduk, kinerja logistik, formasi

output pengetahuan dan teknologi, dan

pembentukan modal tetap bruto;

Organization for Economic Cooperation

pengembangan yang dilakukan di sektor

ouput kreatif. Total ada tujuh variabel dengan

and Development (OECD) sebagaimana

industri.

rincian sebagai berikut:

dari PDB/unit energi yang digunakan,

1.

tercantum dalam Oslo Manual (2005)

c. keberlanjutan ekologi yang terdiri

Variabel kelembagaan terdiri dari:

kinerja lingkungan hidup, sertifikasi

mendefinisikan inovasi sebagai “… penerapan

Berdasarkan definisi yang lebih luas tersebut,

a. lingkungan politik yang terdiri dari

manajemen lingkungan ISO 14001.

suatu produk baru atau produk yang

Institut Europeen d’Administration des Affairs

stabilitas politik dan efektivitas

mengalami perkembangan signifikan (barang

(INSEAD) mengembangkan konsep sistem

pemerintahan;

atau jasa), proses baru, metode pemasaran

inovasi dalam bentuk input-proses-output

baru, atau metode organisasi baru dalam

model. Konsep ini sejak 2007 digunakan

kualitas regulasi, penegakan hukum,

memperoleh kredit, kredit dalam

praktik bisnis, organisasi tempat kerja, atau

untuk mengukur perkembangan atau kinerja

biaya pemberhentian lebihan pekerja;

negeri bagi sektor swasta,

hubungan eksternal”.

inovasi di suatu negara, yang tidak hanya

4. Variabel kecanggihan pasar terdiri dari:

b. lingkungan regulasi yang terdiri dari

a. kredit yang terdiri dari kemudahan

c. lingkungan bisnis yang terdiri

pembiayaan ekonomi mikro;

diukur dari sisi output (keluaran) tetapi

dari kemudahan memulai bisnis,

Definisi ini mengubah cara pandang

juga dari sisi input (masukan) secara lebih

kemudahan membayar pajak,

memperoleh perlindungan investasi,

tentang inovasi yang selama ini terfokus

komprehensif seperti tertera pada diagram

dan kemudahan perusahaan

kapitalisasi pasar, total saham yang

pada hasil inovasi dari kegiatan riset dan

berikut.

menyelesaikan ketidakmampuan

diperdagangkan, penyaluran modal

membayar utang yang jatuh tempo.

ventura;

8

b. investasi yang terdiri dari kemudahan

c. kompetisi perdagangan yang terdiri
2. Variabel sumber daya manusia dan riset

dari besarnya tarif dan intensitas

terdiri dari:

kompetisi lokal.

a. pengeluaran untuk pendidikan,
pengeluaran negara per murid

5. Variabel kecanggihan bisnis terdiri dari:

sekolah menengah, lama tahun

a. tenaga kerja berpengetahuan;

bersekolah, skor PISA (untuk

terdiri dari pekerjaan yang bersifat

pelajaran membaca, matematika,

padat pengetahuan, pelatihan yang

dan sains), rasio guru dan murid di

disediakan perusahaan, pengeluaran

pendidikan menengah;

domestik bruto untuk riset dan

b. jumlah yang melanjutkan ke

pengembangan yang dilakukan

perguruan tinggi dari lulusan

sektor industri, pengeluaran domestik

pendidikan menengah, lulusan di

bruto riset dan pengembangan yang

bidang sains dan teknik, persentase

dibiayai sektor industri, persentase

mahasiswa asing;

pekerja wanita dengan strata

c. jumlah peneliti per satu juta

pendidikan yang lebih tinggi;

penduduk, pengeluaran untuk

b. keterkaitan inovasi yang terdiri dari

riset dan pengembangan, serta QS

kolaborasi perguruan tinggi dan

university ranking (tiga perguruan

industri dalam melakukan riset,

tinggi terbaik versi QS).

pengeluaran domestik bruto riset dan
pengembangan yang dibiayai dari

3. Variabel infrastruktur terdiri dari:

Gambar 1.3.
Sistem Inovasi

luar negeri, kontrak kerjasama aliansi

a. teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), akses terhadap TIK,
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BAB 1 | PENDAHULUAN

strategis;
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penciptaan TIK dan model organisasi;

c. penyerapan pengetahuan; terdiri

b. produk kreatif barang dan jasa yang

dari pembayaran lisensi dan royalti,

Tingkat kesiapan teknologi digunakan

dapat memakan waktu lebih dari 10 tahun

untuk mengukur tingkat kematangan suatu

untuk mencapai tahap produksi secara
komersial.

impor teknologi tinggi, impor TIK, dan

terdiri dari ekspor budaya dan jasa

teknologi yang berada di dalam tahap

investasi asing langsung (Foreign

kreatif, produksi film nasional, produk

pengembangan. Dengan demikian, terlihat

Direct Investment, FDI).

media dan hiburan global, produk

status pengembangannya dalam mata rantai

Aplikasi tingkat kesiapan teknologi dalam

percetakan dan publikasi, ekspor

inovasi.

realitasnya memerlukan penyesuaian untuk

produk kreatif;

6. Output pengetahuan dan teknologi

masing-masing jenis industri (pertahanan,

c. kreativitas daring yang terdiri dari

terdiri dari:

Di Amerika Serikat, tingkat kesiapan

transportasi, kesehatan, pangan, energi,

domain generik tingkat atas, kode

teknologi disusun untuk masing-masing

dan sebagainya). Selanjutnya, kini juga

terdiri dari hak paten yang diperoleh

negara Top Level Domain (TLD),

sektor seperti di Departemen Energi,

berkembang berbagai model tingkat

penduduk (Patent Cooperation Treaty

sunting Wikipedia, unggahan video di

Departemen Pertahanan, NASA, dan

kesiapan yang mengadopsi model TRL yang

resident patent), publikasi karya

Youtube.

sebagainya.

dikembangkan NASA. Misalnya, Investment

a. penciptaan pengetahuan yang

ilmiah, jumlah kutipan;

Readiness Level yang dikembangkan

b. dampak pengetahuan, terdiri dari

Dalam studi Pricewaterhouse Coopers

Universitas Columbia; Integrated

untuk Komisi Eropa berjudul How to Convert

Readiness Level (IRL) yang dikembangkan

Research into Commercial Success Story

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat,

Inovasi memerlukan waktu yang cukup lama

(2013), waktu yang diperlukan dalam

khusus untuk pengembangan produk yang

untuk bisa sampai ke tahap produksi secara

menyelesaikan siklus kesiapan teknologi

mengintegrasikan lebih dari satu teknologi;

komersial. Tahapan ini disebut dengan

sangat bervariasi, mulai dari beberapa tahun

Manufacturing Readiness Level (MRL);

tingkat kesiapan teknologi (Technological

sampai lebih dari sepuluh tahun. Lama

Commercial Readiness Level (CRL); dan

Readiness Level, TRL). TRL pertama kali

waktu yang diperlukan lebih ditentukan oleh

terakhir adalah System Readiness Level

diperkenalkan oleh National Aeronautics and

sektor, bukan oleh tingkat kompleksitas dari

(SRL).

Space Administration (NASA) pada 1970-

teknologi yang dikembangkan. Sebagai

an. Tingkat kesiapan teknologi ini semula

contoh, teknologi robotik yang memiliki

Dalam hal pengembangan produk

dibagi dalam tujuh tingkat dan terakhir

kompleksitas teknologi tinggi hanya

yang mengintegrasikan beberapa

dikembangkan sampai sembilan tingkat.

memerlukan waktu beberapa tahun untuk

teknologi, Stevens Institute of Technology

Output kreatif :

Tahapan-tahapan ini menggambarkan dari

masuk ke proses produksi secara komersial.

mengembangkan konsep Integration

a. aset tak benda yang terdiri dari

gagasan sampai tahap produksi secara

Sementara industri farmasi karena regulasi

Readiness Level (IRL) sebagai berikut:

aplikasi merek dagang domestik,

komersial. Diagram berikut menggambarkan

yang cukup ketat dan proses yang lama,

aplikasi merek dagang sistem Madrid,

tingkat kesiapan teknologi yang digunakan di

penciptaan TIK dan model bisnis,

Uni Eropa.

1.5.2
T ING K AT K E S IA PA N T E K NO L O G I

pertumbuhan PDB per tenaga kerja,
pengeluaran untuk perangkat lunak
komputer, pengembangan bisnis baru
oleh populasi berumur 15-64 tahun,
industri pengolahan menggunakan
teknologi medium sampai tinggi, ISO
9001 sertifikat kualitas;
c. penyebaran pengetahuan yang terdiri

10

dari penerimaan royalti dan lisensi,
nilai ekspor produk teknologi tinggi,
perdagangan jasa TIK, aliran keluar
FDI.
7.

1

2

3

observasi
konsep
dasar

formulasi
konsep
teknologi

pembuktian validasi
konsep
teknologi
di lab

Riset
Dasar

Riset Teknologi

4

5
validasi
teknologi
pada
lingkungan
yang
relevan

6

7

uji coba
pada
lingkungan
yang
relevan

uji coba
pada
lingkungan
operasional

Uji Coba Produksi

8

98

sistem
produksi
dinyatakan berjalan
selesai
sukses
dan siap

Produksi
Komersial

Gambar 1.4.
Tingkat Kesiapan Teknologi
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Kementerian Pertahanan Amerika Serikat

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa

membagi IRL ke dalam sembilan tingkat,

pertanyaan strategis yang belum bisa

dua tingkat lebih banyak dari IRL yang

dijawab oleh TRL, antara lain:

dikembangkan oleh Stevens Institute of

1.

Technology. Tambahan tersebut adalah IRL
8 (integrasi selesai serta misi telah tercapai
melalui tes dan demonstrasi pada lingkungan
sistem) dan IRL 9 (integrasi teknologi sudah
terbukti pada kegiatan/misi operasi).
12

Apakah teknologi yang dikembangkan
bisa diproduksi?

2. Jika bisa diproduksi, berapa biaya yang
diperlukan?
3. Apakah bisa dibuat pada lingkungan
produksi?

Lebih jauh, Kementerian Pertahanan Amerika
Serikat mengembangkan System Readiness

4. Apakah material pokok dan komponen
tersedia?

Level (SRL) yang mengintegrasikan TRL
dari beberapa komponen dengan IRL

Untuk menjawab berbagai pertanyaan

antarkomponen sehingga diperoleh skor

tersebut, Kementerian Pertahanan Amerika

kesiapan sistem secara agregat.

Serikat mengembangkan Tingkat Kesiapan
Manufaktur (Manufacturing Readiness Level,
MRL) sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Tingkat Kesiapan Integrasi
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MRL ini bersifat komplementer terhadap TRL,

matang. Idealnya, terdapat sinergi antara

tetapi peringkatnya mungkin tidak terkait

tingkat kesiapan teknologi dengan tingkat

secara langsung. Artinya, tingkat kesiapan

kesiapan manufaktur seperti tergambar pada

teknologi bisa saja sudah matang, namun

tabel berikut.

tingkat kesiapan manufaktur belum cukup

14

15

Tabel 1.3.
Sinergi antara TRL dan MRL

Bagi produk teknologi yang bersifat

menyajikan tingkat kesiapan komersial

komersial, di samping TRL dikembangkan

khusus untuk sektor energi terbarukan yang

juga tingkat kesiapan komersial (Commercial

dikembangkan oleh Australian Renewable

Readiness Level, CRL). Gambar 1.4

Energy Agency.

Tabel 1.2.
Tingkat Kesiapan Manufaktur

Tabel 1.4.
Tingkat Kesiapan Komersial
Sumber: Australian Renewable Energy Agency
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Posisi tingkat kesiapan teknologi dan tingkat kesiapan komersial dalam rantai pengembangan
teknologi dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.5.
Tingkat Kesiapan Teknologi dan Tingkat Kesiapan Komersial dalam Rantai Pengembangan Teknologi
Sumber: Australian Renewable Energy Agency
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Tingkat kesiapan komersial 1 atau CRL 1

Sebagai tambahan untuk sektor komersial,

(Proposisi Komersial Hipotetis) berlangsung

berkembang konsep Investment Readiness

sejak TRL 2 sampai pertengahan TRL

Level dan Commercial Readiness Level (CRL).

8. Sedangkan CRL 2 berlangsung sejak

Di Indonesia, tingkat kesiapan teknologi

pertengahan TRL 8 sampai TRL 9.

diatur dalam Peraturan Menteri Riset,

17

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif

No.42/2016. Tujuan dari peraturan ini

historis, pengembangan konsep tingkat

antara lain untuk mengetahui status

kesiapan pada awalnya adalah Technological

kesiapan teknologi, membantu pemetaan

Readiness Level (TRL) yang dikembangkan

kesiapterapan teknologi, mengevaluasi

oleh NASA, kemudian muncul Manufacturing

pelaksanaan program atau kegiatan riset

Readiness Level (MRL) yang dikembangkan

dan pengembangan, mengurangi risiko

oleh Kementerian Pertahanan Amerika

kegagalan dalam pemanfaatan teknologi

Serikat. Selanjutnya, berkembang

dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset

Integration Readiness Level (IRL) yang

dan pengembangan. Tingkat kesiapan

juga dikembangkan oleh Kementerian

teknologi sebagaimana tertuang dalam

Pertahanan Amerika Serikat. Perkembangan

peraturan ini (Gambar 1.6) pada dasarnya

mutakhir melahirkan konsep System

mirip dengan tingkat kesiapan teknologi yang

Readiness Level (SRL) yang merupakan nilai

dikembangkan di Uni Eropa.

agregat hasil integrasi antara TRL dan IRL.
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Gambar 1.6.
Tingkat Kesiapan Teknologi di Indonesia
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1.5.3
I N OVA SI DA N E KON OMI

produk-produk yang akan dikembangkan

konsumen, universitas, lembaga penelitian,

oleh negara maju, maka negara-negara maju

bahkan pesaing.

sebenarnya diuntungkan oleh perilaku imitasi

18

Fase baru kapitalisme dalam bentuk sistem

tersebut.

Inovasi memberikan dua dampak terhadap

yang tinggi. Keuntungan tinggi ini akan

perekonomian. Pertama, inovasi akan

mengundang masuknya pesaing-pesaing

menghasilkan produk berupa barang dan

baru, tidak dalam produksi barang/jasa

Robert Gordon (2012) memprediksi bahwa

global dari pusat-pusat penelitian, perguruan

jasa baru yang lebih menarik bagi konsumen

serupa, tetapi barang/jasa yang lebih canggih

ke depan pertumbuhan ekonomi akan

tinggi, dan lembaga riset yang telah memiliki

karena harganya lebih murah, lebih cepat

dan diperkirakan mampu menggusur produk

mengalami perlambatan atau stagnasi

reputasi internasional dengan perusahaan

tersedia, dan kualitasnya lebih baik.

lama dari pasar. Apabila usaha ini berhasil,

yang ditandai oleh rendahnya total factor

global sebagai motor penggerak. Sebagian

Barang dan jasa baru ini akan melahirkan

maka kekuatan monopoli akan berpindah

productivity (TFP) akibat sedikitnya inovasi

besar gugus jejaring ini akan berada di

industri baru dan perusahaan baru yang

dan sekaligus inovasi juga akan tercipta,

baru. Berdasarkan perkiraan tersebut,

negara-negara maju berpendapatan tinggi

berkompetisi di pasar dengan produk lama

perekonomian secara keseluruhan akan

Stuart S. Brown dan David H. Levey (2015)

dan sebagian lagi berada di negara-negara

yang diperdagangkan oleh perusahaan

mendapat eksternalitas. Sebaliknya, apabila

memperkirakan kemungkinan terjadinya

berkembang berpendapatan menengah atas.

lama. Kedua, inovasi dalam konteks ini selain

usaha tersebut gagal, perusahaan akan

skenario globalisasi inovasi sebagaimana

Dengan demikian, episentrum kapitalisme

memberikan keuntungan kepada pengusaha

kehilangan biaya yang cukup besar. Apabila

pernah dialami pada globalisasi produksi

fase baru ini akan tetap berada di negara-

baru, di sisi lain mengakibatkan kerugian,

biaya peluangnya (opportunity cost) lebih

dan globalisasi keuangan, perdagangan,

negara maju.

bahkan kebangkrutan bagi pengusaha

besar, maka biaya yang ditanggung oleh

dan investasi. Jika ini terjadi, sistem inovasi

lama. Kondisi ini disebut oleh Schumpeter

seluruh masyarakat dapat melebihi kerugian

yang mengglobal akan menjadi fase

(1942) sebagai “kehancuran kreatif” (creative

yang dialami perusahaan. Makin canggih

baru dari kapitalisme yang akan kembali

destruction).

produk yang akan dikembangkan, makin

menggerakkan dan memacu pertumbuhan

besar biaya penelitian dan pengembangan

ekonomi.

inovasi global akan menghasilkan jejaring

Berdasarkan beberapa penelitian, kendala

Kehancuran kreatif paling banyak dan

yang diperlukan, makin besar risiko

paling sering dialami oleh industri di

kegagalannya, sekaligus makin besar

Tanda-tanda ke arah terbentuknya sistem

bidang telekomunikasi, informasi, dan

keuntungan yang diraih apabila berhasil.

inovasi global sudah mulai terlihat dengan
terjalinnya kerja sama lintas negara dari

komunikasi (elektronik, media, perekaman

1.5.4
KEN DALA DALAM M ELAKU KAN INOVASI

dan penyewaan video/audio, telepon, dan

Tingkat risiko yang tinggi ini mengakibatkan

pusat-pusat penelitian dan pengembangan

televisi). Sebabnya, inovasi di sektor ini

sebagian negara berkembang lebih memilih

yang ada di negara-negara maju. Indikasi

berlangsung sangat cepat dan radikal.

mengembangkan produk imitasi ketimbang

terbentuknya jaringan inovasi global terlihat

melakukan penelitian pengembangan

dari permohonan hak paten yang diajukan

Prijambodo (1995) menyebutkan bahwa

teknologi baru. Menurut Prijambodo, jika

oleh lebih dari satu penemu yang melakukan

kehancuran kreatif dapat menjadi sumber

teknologi dapat diperoleh dengan mudah

riset dan pengembangan bersama di pusat

bagi pertumbuhan jangka panjang dengan

oleh negara berkembang, maka keuntungan

penelitian yang berbeda. Kerja sama antar

ketentuan bahwa kegiatan inovasi vertikal

dari monopoli sementara yang dinikmati oleh

pusat penelitian dan pengembangan semakin

sangat vital bagi perekonomian (Aghion dan

negara maju akan menurun. Dan apabila

mudah dilakukan karena kemajuan teknologi

Howitt 1992). Dengan demikian, secara statis

inovasi di negara maju berjalan lebih lambat,

informasi dan komunikasi yang berkembang

negara yang mempunyai kemampuan untuk

mengalami stagnasi, atau bahkan berbalik

pesat. Kerja sama semacam ini meningkatkan

melakukan kegiatan inovasi vertikal adalah

ke arah komoditi yang lebih tradisional,

kemampuan inovasi perusahaan.

negara yang superior di bidang teknologi

maka kegiatan imitasi yang dilakukan

maju.

oleh negara berkembang akan dianggap

Menurut Fitjar dan Rodriguez-Pose (2013),

sebagai ancaman terhadap superioritas

terdapat kecenderungan bahwa perusahaan

Lebih lanjut Prijambodo menjelaskan

teknologi negara maju. Apabila negara

yang memiliki mitra internasional lebih

proses kehancuran kreatif sebagai berikut.

maju beranggapan bahwa kegiatan imitasi

banyak menghasilkan inovasi dibanding

Penemuan baru akan menciptakan kekuatan

yang dilakukan oleh negara berkembang

perusahaan yang tidak mempunyai mitra

monopoli sementara sekaligus keuntungan

justru akan mengurangi kompetisi dalam

internasional. Mitra internasional perusahaan

utama terhadap inovasi adalah adanya
praktik perburuan rente (rentseeking),
yang terbagi dua jenis (Murphy, Shleifer,
Vishny, 1993). Pertama, perburuan rente
yang dilakukan oleh sektor swasta seperti
pembajakan, pencurian, litigasi, dan bentuk
transfer lain yang terjadi sesama sektor
swasta. Menurut Doug French (2012),
jika dulu pembajakan merupakan bentuk
perburuan rente yang terjadi di sektor
swasta, kini litigasi yang justru semakin
meningkat. Perusahaan teknologi tinggi
terkemuka terutama di sektor informasi,
komunikasi, dan telekomunikasi telah
membeli dan menguasai ribuan paten
dengan tujuan melindungi dari litigasi. Ini juga
bisa digunakan untuk melitigasi perusahaan
yang produknya sedang meraih profit besar
namun menggunakan paten teknologi yang
dimiliki perusahaan yang melitigasi. Bahkan
ada perusahaan yang membeli paten yang
tidak ada kaitannya dengan bisnis utamanya.

global bervariasi mulai dari pemasok,
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Perburuan rente jenis ini lebih berdampak

kemampuan keuangan yang cukup untuk

terhadap produktivitas dibandingkan

menyogok oknum birokrasi sehingga langkah

terhadap inovasi.

membuka bisnis berbasis inovasi baru

BAB 2

akhirnya terhenti. Ketiga, inovasi merupakan
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Kedua, perburuan rente yang terjadi karena

investasi jangka panjang dengan pemupukan

kebijakan pemerintah (rente publik) untuk

modal yang lama sehingga inovator

mengatur redistribusi dari sektor swasta

terpapar terhadap praktik perburuan rente

kepada negara melalui pajak atau dari

jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan

sektor swasta kepada birokrat pemerintah,

modal di negara berkembang lebih banyak

sehingga mengakibatkan beban tambahan

dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan

bagi pengusaha. Perburuan rente publik ini

dibandingkan investasi. Keempat, inovasi

berdampak terhadap inovasi karena inovator

memiliki risiko bisnis yang tinggi. Jika

sangat membutuhkan dan tergantung pada

berhasil, inovator akan berhadapan dengan

barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah

praktik perburuan rente, namun jika gagal

seperti perizinan, lisensi, kuota impor, dan

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh

sebagainya.

inovator.

Lebih lanjut Murphy, dkk., menyebutkan

Praktik perburuan rente di sektor publik

bahwa terdapat empat faktor yang menjadi

mengakibatkan besarnya biaya yang harus

kendala dalam inovasi. Pertama, inovator

dikeluarkan oleh inovator untuk membuka

tidak memiliki hubungan dengan pemerintah

bisnis baru. Akhirnya terjadi misalokasi

sedangkan pengusaha lama sudah

sumber daya ke bisnis lama yang sudah

memiliki kekuatan lobi yang sulit ditembus,

mapan atau untuk kegiatan perburuan rente

apalagi jika inovasi yang akan dipasarkan

yang sama sekali tidak produktif. Dampaknya

mendapatkan penolakan dari pengusaha

adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi.

HUBUNGAN
Sains, TEKNOLOGI, DAN
PERGURUAN TINGGI
DALAM KONTEKS TRIPLE HELIX
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lama. Kedua, inovator tidak memiliki
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Hubungan antara sains, teknologi, dan
perguruan tinggi diletakkan di dalam
sistem sains dan teknologi dalam kerangka
konsep triple helix perguruan tinggi-industripemerintah seperti telah dibahas pada Bab 1.

2. 1
KON FIGU RA S I DIN A MIKA
TRIPLE HELIX PE RGU RU A N TIN GG I IN DU S TRI- PE ME RIN TA H
Etzkowitz (2000) di dalam “The Dynamic of

Sistem sains dan teknologi seperti tertera

Innovation” mengemukakan berbagai bentuk

pada Gambar 1.1 dan adanya perbedaan yang

atau dinamika hubungan triple helix, antara

mendasar antara sains dan teknologi seperti

lain model etatistik, model laissez-faire, dan

pada Gambar 1.2 memberikan konsekuensi

model trilateral.

terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi.
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Tarik-menarik arah kebijakan pendidikan

Menurut Etzkowitz, model etatistik (Gambar

tinggi terjadi antara peran dan fungsi

2.1) merupakan model triple helix yang

pendidikan tinggi yang fokus menghasilkan

tidak memberi ruang bagi inisiatif yang

lulusan yang berkualitas serta memiliki

bersifat dari bawah ke atas sehingga inovasi

talenta melalui proses belajar-mengajar

sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah.

dan kegiatan riset untuk menghasilkan ilmu

Peran pemerintah sangat dominan sehingga

pengetahuan baru. Selain itu, juga untuk

hubungan triple helix ditentukan sepenuhnya

melakukan riset dan pengembangan yang

melalui regulasi yang dibuat menurut

difokuskan pada inovasi berupa teknologi

pandangan atau persepsi pemerintah.

baru demi memenuhi tuntutan komersial

Pola hubungan etatistik yang kuat ini dulu

peningkatan produktivitas di berbagai sektor,

diterapkan di bekas Uni Soviet dan Eropa

termasuk sektor industri, sekaligus memacu

Timur, sedangkan pola etatistik yang lebih

pertumbuhan ekonomi.

longgar diterapkan di Prancis, Amerika Latin,

Lebih lanjut Etzkowitz menyebutkan bahwa

Konfigurasi kedua (Gambar 2.2) disebut

dalam kondisi darurat, misalnya, dalam

sebagai model laissez-faire yang ditandai

dua kali Perang Dunia, peran pemerintah

oleh kemandirian dan otonomi terpisah

pada semua negara yang terlibat perang

antara perguruan tinggi, industri, dan

menjadi sangat dominan dalam kegiatan

pemerintah. Dinamika hubungan triple

riset dan pengembangan. Tak terkecuali

helix ini sama sekali bebas dari intervensi

Amerika Serikat—yang dalam keadaan damai

pemerintah dan membiarkan hubungan

cenderung menerapkan model laissez-faire.

ketiga entitas terjadi secara alamiah atas

Hal tersebut menempatkan perguruan tinggi

dasar mekanisme pasar. Perguruan tinggi

dan industri pada posisi melayani kebutuhan

berperan menghasilkan lulusan yang

negara, terutama dalam penyediaan

berkualitas dan pengetahuan baru untuk

peralatan dan perlengkapan perang. Kondisi

dimanfaatkan oleh industri dalam melakukan

yang sama juga bisa terjadi ketika negara

riset dan pengembangan. Industri dicegah

mengerahkan sumber daya untuk mengatasi

melakukan kolaborasi dalam kegiatan

pemberantasan penyakit dengan prevalensi

penelitian dan pengembangan sebagai

kematian yang tinggi atau untuk mengatasi

bentuk upaya mencegah terbentuknya kartel.

malnutrisi dan kemiskinan.

Model ini berkembang di negara-negara
yang menganut laissez-faire seperti Amerika
Serikat.
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dan Norwegia.

Gambar 2.2.
Model laissez-faire

Gambar 2.1.
Model Etatistik
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Model laissez-faire ini hanya berjalan untuk

misalnya, Amerika Serikat, cenderung

sains dan pengembangan teknologi bagi

menerapkan model etatistik.

produk-produk komersial. Sedangkan industri

Konfigurasi ketiga (Gambar 2.3) disebut

nonkomersial seperti industri pertahanan,
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sebagai model jaringan trilateral. Model ini

mengontrol lahirnya organisasi hibrid ini.

menggambarkan terbentuknya institusi hibrid

Pembentukannya bisa melalui mekanisme

dengan tujuan menciptakan lingkungan

baru atau melalui bantuan keuangan secara

inovatif. Lingkungan inovatif ini digerakkan

langsung maupun tidak langsung. Di Amerika

oleh perusahaan yang didirikan oleh

Serikat, organisasi hibrid ini terbentuk melalui

perguruan tinggi (university spin-off firm),

Bayh-Dole Act—aturan yang memungkinkan

inisiatif trilateral untuk pengembangan

perguruan tinggi memperoleh Hak

ekonomi berbasis pengetahuan, serta

Kepemilikan Intelektual (HaKI) terhadap

aliansi strategis perusahaan—kecil dan

inovasi teknologi dari riset yang dibiayai

besar, beroperasi di wilayah yang berbeda,

pemerintah federal, ditetapkan pada 1980.

dengan tingkat teknologi yang berbeda—

Kini banyak negara menggunakan model

serta laboratorium milik pemerintah dan

jejaring trilateral menyesuaikan dengan

milik lembaga riset akademis. Pemerintah

kondisi sosial-politik-ekonomi di masing-

berada pada posisi mendorong, bukan

masing negara.
Gambar 2.4.
Interaksi Tiga Dimensi Triple Helix

menjamin organisasi sosial dari pengetahuan

ekonomi berbasis pengetahuan sebagaimana

terinternalisasi ke dalam dinamika sistem.

terlihat pada Gambar 2.5 berikut. Inovasi

Interaksi antara ekonomi, politik, infrastruktur

menghasilkan kekayaan. Namun, kekayaan

ilmu pengetahuan, dan inovasi, menciptakan

belum tentu menghasilkan inovasi seperti
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Gambar 2.3.
Model Jejaring Trilateral

Gambar 2.5.
Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Leydesdorff (2010) mengemukakan interaksi

Paten yang dihasilkan merupakan

tiga dimensi triple helix ditinjau dari dimensi

indikator output dari penelitian sains dan

yang dialami oleh sebagian negara yang

(Gambar 2.6) yang menggambarkan

mekanisme koordinasi sosial (Gambar 2.4).

pengembangan teknologi yang kemudian

kekayaannya diperoleh dari sumber daya

dinamika pembentukan pengetahuan dan

Interaksi ini terdiri dari penciptaan kekayaan

merupakan input bagi perekonomian.

alam. Inovasi juga menampilkan fenomena

teknologi dengan sistem hukum dan politik,

oleh industri melalui pasar; kontrol melalui

Fungsi utama paten adalah melindungi

kehancuran kreatif.

pendidikan, ekonomi, dan lingkungan alam,

regulasi oleh pemerintah; dan penemuan

hak kekayaan intelektual. Interaksi yang

sains dan teknologi baru oleh perguruan

membentuk ekonomi berbasis pengetahuan

Carayannis, dkk. (2012) mengembangkan

quintuple helix ini pada dasarnya tetap

tinggi.

berkontribusi terhadap ekonomi-politik yang

triple helix dalam bentuk quintuple helix

berintikan model triple helix sebagai model
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serta media dan sosial-budaya. Model
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Gambar 2.6.
Posisi Model Triple Helix di dalam Quintuple Helix

dasar dari inti inovasi. Dengan menambahkan

dalam bentuk sirkulasi dari masing-masing

satu helix, yaitu masyarakat berbasis media

kapital (kapital alam, kapital informasi dan

dan budaya (media-culture based public)

sosial, kapital politik dan hukum, kapital

atau civil society membentuk quadruple helix.

sumber daya manusia, serta kapital ekonomi)

Terakhir, dengan memasukkan lingkungan

dapat saling menguatkan atau sebaliknya.

alam membentuk quintuple helix.

Kondisi penguatan dan pelemahan berbagai

Gambar 2.7.
Quintuple Helix Sirkulasi Pengetahuan

kapital inilah yang menyebabkan terjadinya
Lebih lanjut Carayannis dkk., menyebut

perbedaan kapasitas dan kinerja suatu

dinamika interaksi quintuple helix ini sebagai

bangsa dalam menghasilkan pengetahuan

sirkulasi pengetahuan (Gambar 2.7). Interaksi

dan teknologi baru.
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Sirkulasi pengetahuan menjelaskan bahwa

Cukup banyak penelitian yang dilakukan di

masalah sains dan teknologi terdapat

berbagai negara tentang keterkaitan antara

pada semua sistem kehidupan (ekonomi,

kapital sosial dan kapital intelektual. Vandaie

lingkungan, budaya, politik, dan pendidikan).

(2007) dalam “Developing a framework

Karena itulah analisis dilakukan secara

to describe the interaction of social and

holistik dan terintegrasi. Penyelesaian

intellectual capital in organizations”

permasalahannya tidak hanya diserahkan

menyimpulkan bahwa kedua kapital tersebut

pada sistem pendidikan karena output

terkait erat. Kapital sosial memiliki dimensi

dari setiap subsistem dalam bentuk know-

struktural, relasional, dan kognitif. Dari

how merupakan input bagi masing-masing

ketiga dimensi tersebut, dimensi kognitif

subsistem yang berproses dalam bentuk

memiliki interaksi paling besar terhadap

sirkulasi pengetahuan secara berkelanjutan.

kapital intelektual. Interaksi kedua kapital
dideskripsikan Vandaie seperti tertera
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Menurut Global Sustainable Competitiveness

pada gambar 2.8. Lebih lanjut Vandaie

Report 2015, perekonomian memerlukan

menyebutkan bahwa kapital intelektual

dukungan kapital sosial dalam bentuk

dalam suatu organisasi atau negara

kohesi sosial yang kuat dan stabil. Untuk

merupakan hasil integrasi aliran pengetahuan

mewujudkan stabilitas sosial, negara atau

dari sumber pengetahuan ke pencari

masyarakat perlu menjaga dan meningkatkan

pengetahuan. Syaratnya, hambatan di dalam

kohesi sosial, koherensi dan solidaritas antar

aliran pengetahuan dapat dihilangkan dan

kelompok masyarakat, antar pemerintah dan

aliran pengetahuan ditingkatkan sehingga

masyarakat, antarwilayah, antar kelompok

secara bertahap tercipta kapital intelektual

kepentingan, antar kelompok tingkat

dalam suatu organisasi.

pendapatan, antargenerasi dan antarindividu
dalam masyarakat. Kohesi sosial yang

Proses penciptaan kapital intelektual ini

lemah akan menimbulkan berbagai dampak

berlangsung ketika pengetahuan individu

sosial seperti peningkatan kriminalitas,

meningkat dan diintegrasikan melalui

kekerasan, dan rasa tidak aman. Hal ini

mekanisme sosial dalam suatu organisasi

akan melemahkan stabilitas yang diperlukan

secara bertahap dan terus-menerus. Proses

bagi perekonomian untuk tumbuh dan

ini akan membentuk pola atau mekanisme

berkembang secara berkelanjutan.

relasi sosial yang semakin efisien dan

Gambar 2.8.
Model Interaksi Kapital Sosial dan Kapital Intelektual

akan mengakibatkan terjadinya perubahan

pengetahuan setiap individu dari organisasi

posisi masing-masing individu dan

dalam menciptakan kapital intelektual.

perubahan persepsi. Pada gilirannya ini

Gambar 2.9 berikut memperlihatkan

akan mempengaruhi pola penghimpunan

hubungan dua dimensi kapital intelektual.

efektif dalam transformasi pengetahuan
Sementara itu, kapital intelektual berfungsi

setiap individu. Pada akhirnya proses ini

menjaga pertumbuhan ekonomi agar

terakumulasi menjadi kapital intelektual yang

berkelanjutan melalui proses peningkatan

siap diaplikasikan secara berkelanjutan.

inovasi secara terus-menerus dalam
sains dan teknologi. Pembentukan kapital

Mekanisme relasi sosial dalam

intelektual ditentukan oleh kualitas

pembentukan kapital intelektual akan

pendidikan, kapasitas melakukan penelitian

mengalami penyesuaian ketika terjadi

dan pengembangan, serta investasi dalam

reorganisasi. Reorganisasi struktur sosial

infrastruktur pengetahuan dan infrastruktur

akan ditransmisikan kepada setiap

pendukung lainnya.

individu dalam suatu organisasi melalui
pemrosesan informasi sosial. Reorganisasi
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Gambar 2.9.
Hubungan Dua Dimensi Kapital Intelektual
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Pengetahuan individu eksplisit (explicit

bertumpu pada penggabungan antara

indvidual knowledge) pada suatu organisasi

kapital sosial dan kapital intelektual

diletakkan dalam konteks entitas sosial

untuk menemukan bakat baru dalam

yang tergantung pada individu. Transformasi

pengembangan kapital intelektual.

pengetahuan individu menjadi pengetahuan
sosial tak nampak (tacit social knowledge)

Dari relasi tersebut terlihat jelas bahwa

dan/atau sebaliknya merupakan proses yang

kualitas atau kinerja triple helix perguruan

sangat menentukan dalam pembentukan

tinggi-industri-pemerintah dalam

kapital intelektual organisasi.

menciptakan pengetahuan maupun teknologi
baru sangat ditentukan oleh kapital sosial.
Kapital ini terwujud dalam bentuk kualitas

kapital sosial berperan dalam penciptaan

dan kapabilitas kelembagaan. Kapital

kapital intelektual dengan potensi saling

tersebut himpunan dari kepercayaan,

mendukung dalam memelihara, berbagi, dan

jejaring sosial, dan hubungan relasional,

memanfaatkan sumber daya intelektual pada:

tingkat kohesi serta mekanisme transformasi

a. tingkat personal: mengidentifikasi

pengetahuan di masing-masing lembaga,

kekurangan pengetahuan individu

maupun pada lembaga hibrid yang terwujud

dan mencari cara untuk mengatasi

dalam triple helix.

Gambar 2.10.
Hubungan antara Kapital Sosial dan Kapital Intelektual di Beberapa Negara Asia, 2015
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kekurangan tersebut;
b. tingkat organisasi: apa saja yang

Gambar 2.10 berikut menjelaskan hubungan

dapat digunakan untuk membangun

antara kapital sosial dan kapital intelektual

kepercayaan dan tingkat kapasitas

beberapa negara di Asia berdasarkan Global

kolektif yang diperlukan untuk

Sustainable Competitiveness Report 2015.

meningkatkan kapital intelektual

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa negara-

melalui pembentukan kelompok dan

negara dengan kapital sosial tinggi memiliki

kelembagaan pengetahuan;

kapital intelektual tinggi juga. Kenyataan

c. tingkat sosial: melalui jejaring sosial

ini sejalan dengan penjelasan Vandaie

untuk mengindentifikasi, merekrut, dan

(2007) tentang peran kapital sosial dalam

mengembangkan sumber daya manusia

membentuk kapital intelektual. Kapital

berbakat guna meningkatkan kualitas

intelektual tinggi juga berasosiasi dengan

hidup;

tingkat kesejahteraan yang direpresentasikan

d. tingkat global: perubahan sistem
perekonomian mengakibatkan

oleh GDP per kapita dari beberapa negara
Asia seperti terlihat pada gambar berikut.
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Mikovic, dkk. (2016) menyimpulkan bahwa
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Gambar 2.11.
GDP Per Kapita vs Kapital Intelektual 2015
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Mengingat posisi sentral kapital sosial,

2.2
PERKEMBANGAN HUBUNGAN SAINS,
TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
DI BEBERAPA NEGARA DAN DI
INDONESIA

upaya untuk meningkatkan stoknya

mendorong penciptaan kapital sosial

menjadi perhatian banyak peneliti. Salah

melalui penyediaan barang publik,

satunya adalah Francis Fukuyama (2000)

terutama melindungi hak kekayaan

yang mengemukakan empat faktor yang

dan keamanan/keselamatan publik.

diperlukan untuk mengembangkan stok

Kegagalan negara dalam menyediakan

kapital sosial, yaitu:

perlindungan bagi warganya akan

1.

Negara pada dasarnya tidak memiliki

diisi oleh pihak lain—sektor privat

banyak cara untuk menciptakan berbagai

atau “preman”—yang memberikan

bentuk kapital sosial karena merupakan

perlindungan sekaligus rasa takut

hasil tidak langsung dari sistem nilai,

karena mereka juga melakukan kegiatan

Richard Florida (1999) dalam “The role of

teknologi, diterbitkan kebijakan yang disebut

agama, tradisi, budaya, dan pengalaman

ilegal lain dalam masyarakat. Rasa

university: leveraging talent, not technology”

Bayh-Dole Act pada 1980.

historis yang berada di luar kendali

aman dan perlindungan dari negara

menyebutkan bahwa peran dan fungsi

negara.

akan meningkatkan rasa saling percaya

perguruan tinggi di Amerika Serikat pada

Kebijakan ini berdampak pada peningkatan

sebagai unsur utama dalam menciptakan

dekade 1980-an banyak mendapatkan kritik.

pendanaan riset dan pengembangan yang

kapital sosial.

Perguruan tinggi belum termanfaatkan untuk

bersumber dari sektor industri dari 2,6%

4. Negara berpotensi menimbulkan dampak

kepentingan peningkatan daya saing industri

menjadi 7,1% pada periode 1970-1997.

dalam arti luas. Mulai dari tingkat

negatif terhadap kapital sosial ketika

dan memacu pertumbuhan ekonomi. Bahkan

Pemberian hak paten kepada perguruan

dasar sampai pendidikan tinggi, dari

negara mengambil alih aktivitas sosial

Presiden Universitas Harvard waktu itu,

tinggi juga meningkat tajam. Pada 1974, 100

mengembangkan sumber daya manusia

yang selama ini diselenggarakan dengan

Derek Bok, menyatakan bahwa perguruan

universitas riset memperoleh 177 hak paten

sampai mengembangkan stok kapital

baik oleh masyarakat. Hal tersebut

tinggi memiliki mandat untuk beraliansi lebih

dan meningkat menjadi 408 pada 1984. Satu

sosial dalam bentuk penanaman nilai,

menimbulkan ketergantungan kepada

dekat dengan industri untuk meningkatkan

dekade kemudian, hak paten meningkat

norma, dan aturan sosial.

pemerintah dan akan menghilangkan

produktivitas. Sejak itu mulailah didirikan

menjadi 1.486. Sejalan dengan peningkatan

inisiatif serta spontanitas masyarakat.

pusat riset di berbagai perguruan tinggi

secara eksponensial pemberian hak paten,

di Amerika Serikat. Tujuannya, menarik

perguruan tinggi juga menerima peningkatan

pendanaan dari sektor industri dan

royalti yang cukup besar.

2. Peran terbesar yang paling mungkin
dilakukan negara untuk membangun
kapital sosial adalah melalui pendidikan
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3. Negara secara tidak langsung

2.2.1
PERKEM BAN GAN DI AM ERIKA SERIKAT

perusahaan yang mengelola transfer
teknologi untuk mengkomersialisasikan hasil

Berbagai pusat riset bersama yang dilakukan

inovasi perguruan tinggi.

perguruan tinggi dan industri juga meningkat
tajam. Pada 1990, pendanaan untuk kegiatan

Perkembangan ini dipicu oleh persaingan

riset dan pengembangan pada pusat riset

internasional yang semakin intensif antara

bersama mencapai sekitar US$ 4 miliar yang

produk Jepang dan produk Amerika

melibatkan 12 ribu dosen dan lebih dari 22

Serikat, terutama di sektor otomotif dan

ribu peneliti doktoral.

elektronik. Pemerintah Amerika Serikat yang

BAB 2 | HUBUNGAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM KONTEKS TRIPLE HELIX

tadinya menerapkan model laissez-faire

Perkembangan ini membawa pendidikan

melakukan perubahan kebijakan, antara lain,

tinggi semakin jauh meninggalkan misi

membolehkan kerja sama industri dalam

utamanya, yaitu menghasilkan lulusan yang

melakukan penelitian dan pengembangan

berkualitas dan pengetahuan baru sebagai

produk bersama.

landasan pengembangan teknologi.

Untuk menarik perguruan tinggi agar

Pergeseran peran dan fungsi perguruan

semakin terlibat dalam riset aplikasi

tinggi ke dalam sektor komersial
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menimbulkan dampak negatif. Perguruan

mencapai tujuan nasional serta menjamin

lama belajar, dan penyelarasan

Selanjutnya, akuisisi, adaptasi, dan

tinggi dilibatkan dalam kegiatan bisnis sektor

kesejahteraan dan keamanan.

antara peluang karier mahasiswa dan

peningkatan teknologi dari luar oleh

kepentingan nasional.

perusahaan Jepang merupakan landasan

industri untuk melakukan investasi terhadap

2. Memperluas otonomi universitas riset

inovasi teknologi yang dikembangkannya.

sehingga mampu bersaing dan meraih

Perguruan tinggi rentan terseret dalam

peluang baru. Perlu dialokasikan juga

warga Amerika Serikat termasuk

yang tinggi dan peningkatan daya saing

permainan modal ventura berisiko tinggi.

anggaran pemerintah untuk pendidikan

pendidikan bagi wanita dan kelompok

internasional dari industri pengolahan

Dampak lain yang ditimbulkan adalah isu

tinggi, termasuk anggaran untuk

minoritas di bidang sains, matematika,

Jepang. Peran pemerintah Jepang dalam

pembatasan keterbukaan.

pendidikan pascasarjana dan penelitian,

teknik, dan teknologi.

akuisisi dan pengalihan teknologi melengkapi

sehingga kegiatan universitas negeri

10. Menjamin bahwa Amerika Serikat akan

Dunia sains menghendaki pengetahuan

berjalan sejajar dengan universitas kelas

terus memperoleh manfaat yang besar

baru disebarluaskan secara bebas dan

dunia.

dari partisipasi mahasiswa dan ilmuwan

dipublikasikan. Ilmuwan dan peneliti lain

3. Memperkuat peran bisnis dalam

diharapkan mereplikasi atau memverifikasi

kemitraan penelitian, memfasilitasi

internasional dalam kegiatan penelitian.

temuan baru tersebut. Sebaliknya, dunia

transfer ilmu pengetahuan, gagasan,

inovasi teknologi menghendaki pembatasan

dan teknologi kepada masyarakat serta

2.2.2
PERKEM BAN GAN DI J EPAN G

agar pesaing tidak mendapatkan akses

mempercepat inovasi untuk mencapai

terhadap teknologi baru yang dikembangkan.

Menurut laporan Committee on Japan

tujuan nasional.

Office, Japan Affairs Office of International

Dua perilaku yang bertentangan ini membuat
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9. Mengamankan pendidikan bagi seluruh

4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas

Affairs, National Research Council, Amerika

informasi ilmiah yang dibutuhkan bagi

universitas untuk memperoleh manfaat

manfaat sosial dan ekonomi secara luas

Serikat (1997), pengembangan sains dan

lebih besar dari dana yang diinvestasikan

menjadi terkendala.

teknologi di Jepang pada dasarnya tidak

oleh pembayar pajak, donatur, yayasan,

terlepas dari hubungan bilateral Jepang dan

dan pihak sponsor penelitian lain.
Pada awal abad ke-21, Amerika Serikat

5. Mewujudkan program investasi

Amerika Serikat yang sudah berlangsung
lebih dari seratus tahun. Interaksi kedua

menghadapi tantangan perubahan yang

strategis untuk mendanai inisiatif yang

berlangsung cepat di bidang ekonomi, sosial,

negara awalnya berlangsung dalam bentuk

dikembangkan universitas riset, terutama

dan politik. Amerika Serikat melakukan

aliran teknologi dan tenaga ahli dari Amerika

untuk pendidikan dan penelitian yang

reposisi dalam dunia yang semakin kompetitif

Serikat ke Jepang. Hubungan keduanya

merupakan prioritas utama nasional.

terutama melalui industri dan bisnis, juga

dengan memanfaatkan teknologi, daya saing

6. Pemerintah federal dan sponsor

melalui interaksi dengan laboratorium serta

global, dan perubahan geopolitik.

penelitian lain harus berupaya

NAS, akademi ilmu pengetahuan Amerika

menanggung seluruh biaya proyek

Serikat, menerbitkan laporan berjudul

penelitian dan kegiatan universitas riset

Research Universities and The Future of

Setelah Perang Dunia II, Jepang memperbaiki

secara konsisten dan transparan.

pendekatan yang sudah berkembang selama

Mengurangi atau menghapus regulasi

rekomendasi:

ini. Tujuan utamanya adalah menurunkan

yang menyebabkan peningkatan biaya

1.

Pemerintah federal perlu menetapkan

biaya produksi dan memaksimalkan arus

administrasi, penurunan produktivitas

kebijakan, program, dan pendanaan

alih teknologi asing, terutama dari Amerika

penelitian, dan kegiatan yang tidak

yang stabil dan efektif bagi universitas

Serikat ke Jepang. Pengendalian terhadap

berkontribusi secara substansial terhadap

yang melakukan penelitian dan

perdagangan dan penanaman langsung

perbaikan lingkungan penelitian.

modal asing memungkinkan terjalinnya

America (2012) yang memuat sepuluh

pengembangan serta pendidikan

7.

8. Meningkatkan kapasitas program

pengembangan superioritas industri Jepang
tersebut.
Akses pasar yang asimetris antara Jepang
dan Amerika Serikat yang berlangsung cukup
lama mengakibatkan meningkatnya ekspor
Jepang ke Amerika Serikat. Sebaliknya,
muncul juga dampak negatif terhadap daya
saing industri Amerika Serikat, misalnya di
bidang otomotif dan elektronik, terutama di
era 1980 sampai 1990-an.
Kini kondisinya sudah berubah. Peran industri
dan pemerintah Jepang dalam memperoleh
teknologi dari luar tidak seintensif
sebelumnya. Jepang kini memperbarui
dukungannya untuk meningkatkan
kapabilitas industri domestik dalam
menghasilkan inovasi fundamental serta
mengembangkan kerja sama internasional.

perguruan tinggi milik pemerintah Jepang.
Dalam konteks menghadapi persaingan

kerjasama erat antara pemerintah dan

pascasarjana. Tujuannya menghasilkan

pascasarjana untuk menarik minat

ilmu pengetahuan dan sumber

industri untuk mengembangkan teknologi

mahasiswa berprestasi dengan

daya manusia terdidik agar mampu

dari perusahaan asing. Imbalannya akses

menyelesaikan permasalahan seperti

membangun masa depan Amerika dalam

pasar terbatas dan keringanan biaya

tingkat kegagalan, biaya pendidikan,

perizinan.
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terciptanya pertumbuhan ekonomi

di masa depan, peran pemerintah Jepang
dalam sistem sains dan teknologi masih
cukup besar. Pemerintah secara berkala
aktif melakukan berbagai survei. Antara lain
survei tinjauan masa depan perkembangan
sains dan teknologi setiap lima tahun. Survei
ini bertujuan memperoleh informasi dan
pengetahuan tentang perkembangan sistem
sains dan teknologi dengan jangka waktu 30
tahun ke depan.
Tingginya perhatian pemerintah
Jepang terhadap prospek masa depan
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pengembangan teknologi ditunjukkan oleh

3. iklim politik dan ideologi yang

terbentuknya Science and Technology

mendukung dan memudahkan

Foresight Center. Tugas utama lembaga ini

tercapainya konsensus nasional dalam

melakukan penghimpunan data dan informasi

merumuskan kebijakan yang diperlukan.

serta analisis perkembangan teknologi
pada bidang-bidang tertentu. Tugas lainnya
membandingkan perkembangan yang
terjadi di dunia dengan perkembangan di
Jepang serta melakukan ekstraksi terhadap
persoalan yang terkait dengan sumber daya
manusia.

2.2.3
PE R K E MBA NGA N D I KO R E A S E L ATA N
Menurut Deok Soon Yim (2006), sistem
sains dan teknologi di Korea Selatan
diletakkan dalam konteks sistem inovasi
nasional yang melibatkan lebih banyak pihak

Selain melakukan tinjauan prediksi
perkembangan teknologi di masa depan,
pemerintah Jepang juga rutin melakukan
survei tentang realisasi kolaborasi antara
perguruan tinggi-industri-pemerintah. Selain
itu, juga survei perkembangan bisnis rintisan
yang menggunakan inovasi teknologi baru
di sektor industri dan survei aktivitas inovasi
36

di tingkat regional. Hasil survei kemudian

terkait. Pengembangan serta pemanfaatan
sains dan teknologi pun berlangsung
dalam proses yang lebih kompleks.
Riset dan pengembangan tidak otomatis
terkait langsung dengan pasar. Untuk
memanfaatkan hasil riset dan pengembangan
dibutuhkan pihak lain seperti pusat alih
teknologi, modal ventura, bank, wirausaha,
37

dan perusahaan konsultan manajemen.

digunakan sebagai landasan evaluasi
implementasi kebijakan dan perumusan
kebijakan pengembangan sains dan
teknologi untuk menjawab tantangan masa
depan.

Besarnya peran berbagai pihak dalam
sistem inovasi nasional Korea Selatan
tercermin pada besarnya anggaran yang
dialokasikan masing-masing institusi. Sejak
1994, anggaran Korea Selatan untuk kegiatan

Faktor-faktor penting untuk pengembangan
sains dan teknologi di Jepang berlangsung
secara konsisten, yaitu:
1.

kebijakan pemerintah pusat yang
mendorong adopsi dan alih teknologi
asing melalui langkah penurunan risiko

penelitian dan pengembangan sekitar 2,5%
dari PDB per tahun, sedangkan komposisi
pengeluaran sektor swasta untuk riset
dan pengembangan umumnya sekitar tiga
kali lebih besar dibandingkan anggaran
pemerintah.

bisnis swasta, stimulasi permintaan,
dan peningkatan pendidikan serta
infrastruktur pendukung;
2. pengembangan kewirausahaan dan

Bagan berikut menyajikan sistem sains dan
teknologi dalam sistem inovasi nasional
Korea Selatan.

Gambar 2.12.
Sistem Inovasi Nasional Korea Selatan

daya saing sektor swasta agar mampu
menyerap dan mengembangkan
teknologi;
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Peran masing-masing pihak dalam proses

Proses tersebut mulai dari menghasilkan

penelitian dan pengembangan bisa meliputi

pengetahuan dan teknologi baru, melakukan

keseluruhan proses.

transfer pengetahuan dan teknologi, sampai

2.2.4
PERKEM BAN GAN DI IN DON ESIA

pada penggunaan teknologi baru seperti

Andi Makmur Makka (2012) dalam Jejak

tidak mungkin melakukan sesuatu dari awal.

terlihat pada bagan berikut.

Pemikiran B.J Habibie menyebutkan bahwa

Sulit bagi kita mencari teknologi baru yang

sejak pelantikan B.J Habibie sebagai Menteri

sudah ditemukan negara maju, karena tidak

Negara Riset dan Teknologi dan Kepala

mungkin mengejar ketertinggalan yang

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

cukup jauh.

(BPPT) pada 1978, telah terjadi perubahan
mendasar dalam kegiatan riset dan

Sejak semula sudah disadari bahwa konsep

pengembangan teknologi di Indonesia untuk

transformasi industri ini memerlukan

mendukung pembangunan. Lima belas tahun

kolaborasi triple helix perguruan tinggi-

kemudian, sains dan teknologi diadopsi

industri-pemerintah. Sebagai langkah awal,

sebagai salah satu asas pembangunan dalam

konsep transformasi industri ini dimulai

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.

dengan fokus pada industri strategis milik
negara (BUMN) seperti industri dirgantara,
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Memperhatikan kondisi pengembangan

maritim dan perkapalan, alat utama

sains dan teknologi di Indonesia yang

sistem pertahanan, perkeretaapian, baja,

tertinggal dibanding bangsa lain, Habibie

telekomunikasi, elektronika, dan industri

mengemukakan konsep transformasi industri

strategis lain. Lembaga riset terdiri dari

yang disebut sebagai “mulai dari akhir dan

perguruan tinggi serta lembaga penelitian

berakhir di awal”.

dan pengembangan non perguruan tinggi,
seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan

Gambar 2.13.
Perluasan peran dari masing-masing pelaku inovasi

Berdasarkan konsep tersebut,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek)

pengembangan industri di Indonesia

di Serpong yang tugasnya melakukan

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

penelitian dasar dan pengembangan

1.

menciptakan produk teknologi

teknologi. Pemerintah direpresentasikan

berdasarkan lisensi utuh;

oleh Kemenristek dan Badan Pengkajian dan

2. menciptakan produk teknologi bersama
negara industri lain;
3. menciptakan produk teknologi dengan

Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Dewan
Riset Nasional (DRN).

Peran pemerintah Korea Selatan di dalam

memimpin dalam kegiatan penelitian dan

sistem inovasi nasional juga mengalami

pengembangan. Ketika ekonomi dan

mengintegrasikan seluruh teknologi

pasang surut. Pada awalnya lembaga

industri berkembang, baru disadari adanya

dan sistem mutakhir yang berkembang

Implementasi konsep ini pada industri

penelitian milik pemerintah berperan sebagai

kelemahan dalam pengembangan sains dan

menjadi suatu produk baru;

dirgantara, misalnya, dimulai dengan

lembaga terdepan dalam pengembangan

teknologi dasar. Pemerintah melalui lembaga

4. menciptakan produk teknologi

sains dan teknologi. Secara bertahap

penelitian dan pengembangan kembali

berdasarkan hasil penelitian yang

(NBO105, NBELL412, NSA330 N-235) melalui

lembaga penelitian dan pengembangan

melakukan inisiatif baru untuk menyiapkan

dilakukan sendiri (kembali ke awal).

lisensi. Kemudian dilanjutkan dengan

milik swasta mulai berkembang dan

pengembangan teknologi di Korea Selatan.

pembuatan pesawat (NC212) dan helikopter

pengembangan dan produksi bersama IPTN
Menurut Habibie, proses transformasi

dan CASA Spanyol berupa pesawat CN-

industri ini memiliki unsur-unsur satuan

235 hingga lahirlah N-250 yang merupakan

mikro evolusioner yang dipercepat (micro

pengembangan dan produksi sendiri dengan

accelerated evolution unit, MAEU). Lebih

mengintegrasikan teknologi mutakhir.

lanjut Habibie mengemukakan bahwa kita
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Pada industri maritim dikembangkan

ITS dan PT. PAL untuk industri maritim dan

proyek pembangunan kapal barang Caraka

perkapalan, serta Institut Teknologi Indonesia

Jaya dan kapal ikan Mina Jaya yang

(ITI) yang dikembangkan untuk bekerja sama

menggunakan lisensi penuh. Kini galangan

dengan Puspiptek Serpong.

kapal Indonesia telah mampu merencanakan
serta membangun sendiri kapal perang,

Ditinjau dari konsep triple helix, aplikasi

kapal kontainer, dan kapal penumpang.

konsep transformasi industri ini cenderung
dimanifestasikan oleh model etatistik, di

Perguruan tinggi yang terlibat antara lain

mana negara lebih berperan sebagaimana

ITB dan IPTN untuk industri dirgantara,

tergambar pada diagram berikut.
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Gambar 2.15.
Interaksi Tiga Dimensi Triple Helix di Indonesia

daya manusia melalui pendidikan tinggi dan

teknologi, sumber daya manusia, dan

pendidikan pascasarjana ke perguruan tinggi

kemampuan finansial, sehingga Indonesia

terbaik di luar negeri. Selain itu juga didirikan

semakin tergantung pada produk teknologi

Puspiptek di Serpong dengan laboratorium

impor di hampir semua sektor.

yang diperlukan dalam mengembangkan

Gambar 2.14.
Triple Helix (Model Etatistik) di Indonesia

inovasi melalui riset dan pengembangan.

Sejak 1998, interaksi antara sains, teknologi,
dan industri, sangat lemah. Kondisi ini

Model etatistik cukup tepat digunakan karena

Dari diagram tersebut terlihat bahwa konsep

Krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998

tercermin dari kecilnya anggaran untuk

aplikasi konsep transformasi ini dimulai

transformasi industri yang dikemukakan

mengakibatkan kemunduran atau bahkan

riset dan pengembangan. Berdasarkan data

dari BUMN dengan penguasaan teknologi,

Habibie memerlukan dukungan ekonomi-

kemandekan upaya pengembangan sains

dari Kemenristekdikti, pengeluaran untuk

kapabilitas sumber daya manusia, sarana/

politik yang kuat seperti tertuang dalam

dan teknologi. Kebijakan ekonomi politik

kegiatan penelitian dan pengembangan

prasarana, dan kemampuan keuangan sangat

GBHN 1993, yang mencantumkan bahwa ilmu

pascakrisis atas berbagai tekanan luar telah

hanya 0,09% dari PDB. Dalam periode

lemah. Kapabilitas perguruan tinggi dalam

pengetahuan dan teknologi merupakan salah

berubah drastis menuju laissez-faire, yang

1969-2013 secara nominal memang terjadi

melakukan penelitian dan pengembangan

satu asas dalam pembangunan nasional.

melepaskan kolaborasi perguruan tinggi-

peningkatan anggaran untuk kegiatan

juga sangat terbatas. Konsep transformasi

Infrastruktur pengetahuan dibangun dan

industri-pemerintah kepada mekanisme

penelitian dan pengembangan, namun rasio

industri ini juga bisa digambarkan dalam

dikembangkan dengan menyiapkan sumber

pasar. Akibatnya, industri strategis dalam

terhadap PDB justru cenderung turun.

interaksi tiga dimensi triple helix berikut.
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Gambar 2.16.
Anggaran kegiatan riset dan pengembangan
Sumber: Kemenristekdikti

Lebih lanjut, anggaran untuk kegiatan riset di

anggaran riset lebih rumit dibanding proses

dan Aswicahyono (2010), tidak ada kelompok

yang dilakukan sektor pemerintah maupun

perguruan tinggi lebih rendah dibandingkan

pertanggungjawaban anggaran pengabdian

usaha yang dapat memanfaatkan inovasi

BUMN seperti alutsista, alat transportasi, dan

anggaran riset sektor pemerintah dan

masyarakat. Kegiatan pengabdian

teknologi. Kegiatan inovasi teknologi berhenti

pembangkit listrik, misalnya, masih impor.

industri. Anggaran riset dan pengembangan

masyarakat, khususnya studi atau kajian

sampai pada tahap penemuan dan tidak

Akibatnya, industri dalam negeri kehilangan

pada 2013 sebesar 74% bersumber dari

atas permintaan sektor pemerintah maupun

berlanjut ke tahap transfer, apalagi sampai ke

peluang meraih pendapatan untuk perbaikan

APBN dan 26% dari anggaran swasta.

swasta, menjadi relatif lebih menarik

tahap penggunaan.

kinerja perusahaan. Kehadiran pasar

dibandingkan kegiatan riset. Selain itu waktu

domestik yang kuat sangat diperlukan untuk

Rendahnya anggaran perguruan tinggi untuk

yang tersisa untuk melakukan kegiatan

Salah satu faktor penyebab lemahnya sektor

mendukung pengembangan teknologi

kegiatan riset antara lain terjadi karena

riset sudah tersita untuk kegiatan belajar-

industri adalah kinerja keuangan yang

dan produk yang akan menggunakan hasil

proses administrasi dan pertanggungjawaban

mengajar. Menurut Hill dan Tandon (2010)

kurang baik, termasuk kinerja keuangan

inovasi teknologi sebelum dipasarkan secara

BUMN. Pembelian barang-barang teknologi

global.
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Impor yang dilakukan pemerintah dan

Kritik terhadap fungsi dan peran KIN antara

khususnya ekspor/impor, dan Kementerian

teknologi. Pengadaan barang dan jasa

BUMN—walaupun sudah bisa diproduksi

lain disampaikan oleh Firdausy (2010), yang

Keuangan menangani kebijakan insentif

pemerintah diupayakan semaksimal mungkin

di dalam negeri—bukan tanpa alasan.

mengharapkan peran KIN lebih spesifik.

fiskal.

menggunakan hasil produksi perusahaan

Rendahnya produktivitas industri dalam

Peran yang diharapkan tersebut yaitu:

negeri yang ditandai oleh buruknya kualitas

1.

Merumuskan kebijakan inovasi untuk

Agar dinamika triple helix bisa keluar

yang disyaratkan, peran pemerintah dalam

produk, pembengkakan biaya, dan waktu

meningkatkan kontribusi teknologi bagi

dari kemandekan, kehadiran pemerintah

meningkatkan kapabilitas perusahaan

pengiriman yang tidak tepat dan bahkan

pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan

atau institusi yang ditugasi pemerintah

dalam negeri, khususnya BUMN, tidak

macet menjadi alasan dilakukannya impor

menyiasati tantangan globalisasi di lain

sangat diperlukan untuk memberikan

hanya dilakukan terbatas dalam bentuk

barang.

pihak.

solusi terhadap semua permasalahan yang

penambahan modal negara. Pemerintah

dihadapi pemangku kepentingan. Institusi

juga perlu menyediakan pelatihan untuk

2. Menyusun kebijakan insentif untuk
Faktor lain yang menyebabkan proses

merangsang terbangunnya Sistem

ini berfungsi mengawal sejak perancangan

meningkatkan kemampuan manajemen dan

inovasi terhenti sampai pada tahap

Inovasi Nasional. Kebijakan ini tidak

riset nasional—mempertemukan rencana

teknologi.

penemuan teknologi adalah lemahnya

sebatas pada kebijakan makro ekonomi

kerja riset perguruan tinggi dan lembaga

kewirausahaan, termasuk lemahnya kinerja

tetapi juga meliputi kebijakan yang

riset non perguruan tinggi dengan kebutuhan

Bagi perusahaan yang mengalami kendala

perusahaan modal ventura sebagai promotor

berkaitan dengan perdagangan,

penelitian dan pengembangan sektor

finansial dalam mengadopsi inovasi

bisnis. Menurut Otoritas Jasa Keuangan

perindustrian, investasi, dan persaingan

industri—tahap transfer teknologi, sampai

teknologi, pemerintah dapat berperan

(2015), menurunnya kinerja perusahaan

domestik.

tahap produksi secara komersial. Pemerintah

sebagai pemodal ventura untuk menginisiasi

aktif memantau, mengevaluasi, dan

berlangsungnya proses alih teknologi sampai

modal ventura antara lain disebabkan oleh
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dalam negeri. Untuk memenuhi spesifikasi

3. Merumuskan program pembangunan

regulasi yang sangat ketat dan tidak adanya

dan pengembangan industri pendukung

mencarikan solusi terhadap jalannya proses

ke tahap produksi komersial. Jika diperlukan,

insentif.

inovasi, terutama di sektor swasta dan

secara utuh dalam satu siklus inovasi.

pemerintah dapat membentuk BUMN baru
yang bergerak di bidang modal ventura,

masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan berperan

paling tidak untuk membiayai usaha rintisan

fiskal dan pendanaan khusus untuk

menumbuhkan pasar domestik untuk

yang akan menggunakan hasil inovasi

pengembangan industri domestik.

produk hasil pengembangan inovasi

teknologi.

Berbagai kendala yang terjadi di perguruan

4. Merumuskan kebijakan mekanisme

tinggi, industri, dan pemerintah merupakan
perangkap proses melingkar yang tidak
berujung. Interaksi antara perguruan

5. Merumuskan mekanisme koordinasi,

tinggi-pemerintah-industri pun mengalami

sinkronisasi, dan sinergi antara para

kemandekan.

pihak yang berkepentingan dalam
menjalankan sistem inovasi nasional.

Dengan kompleksitas permasalahan
dalam sistem sains dan teknologi serta

Masa kerja KIN berakhir pada 2014

untuk meningkatkan produktivitas dan

bersamaan dengan berakhirnya masa bakti

pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah

Kabinet Indonesia Bersatu II. Kini Sistem

membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN)

Inovasi Nasional ditangani oleh masing-

pada 2010. Pembentukan KIN dilakukan

masing institusi. Misalnya, Kemenristekdikti

setelah mempelajari komite serupa di India.

menangani riset dan pendidikan tinggi,

Namun KIN berfungsi lebih umum, yaitu

Kementerian Perindustrian menangani

memperkuat sistem inovasi nasional dan

strategi dan kebijakan pengembangan

mengembangkan budaya inovasi sehingga

industri, Kementerian Perdagangan

kiprahnya kurang terlihat.

menangani kebijakan perdagangan
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BAB 3
SAINS, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
MENGHADAPI TANTANGAN
NASIONAL DI ABAD ASIA

Sains, teknologi, dan pendidikan tinggi

Masalah kedua, mampukah Indonesia

seperti koin dengan dua sisi. Di satu sisi,

mengatasi kesenjangan yang semakin

masalah sains, teknologi, dan pendidikan

melebar—menyangkut keadilan dan

tinggi merupakan bagian dari masalah

kemakmuran bagi seluruh warga bangsa—

nasional, khususnya dalam upaya

ditandai dengan meningkatnya Rasio Gini?

mencerdaskan kehidupan bangsa. Di
sisi lain, sains, teknologi, dan pendidikan
tinggi diharapkan dapat memberikan solusi
terhadap permasalahan nasional. Dari sisi
memajukan kesejahteraan umum setidaknya

3.1.1
M ASALAH PERAN GKAP
PEN DAPATAN M EN EN GAH

ada dua tantangan nasional dalam memasuki

Asian Development Bank (ADB) menetapkan

abad ke-21, yaitu transformasi menuju negara

kategori dan standar waktu terjadinya

maju berpendapatan tinggi dan mengatasi

perangkap negara berpendapatan menengah

kesenjangan.

yang terbagi menjadi dua tahap:
a. Perangkap negara berpendapatan

3.1
TRANSFORMASI MENUJU
NEGARA MAJU DAN
MASALAH KESENJANGAN
46

Memasuki abad ke-21 di milenium kedua,
terdapat dua masalah pokok yang
dihadapi Indonesia dari sisi ekonomi.
Masalah pertama, mampukah Indonesia
melakukan transformasi dari negara
berpendapatan menengah menjadi negara
maju berpendapatan tinggi? Dapatkah kita
sejajar dengan negara-negara OECD yang
ditandai dengan pendapatan per kapita
di atas USD 11.750 (Purchasing Power
Parity-PPP USD 1990). Apakah Indonesia
akan masuk ke dalam perangkap negara
berpendapatan menengah, yang berada
di antara kelompok produsen dengan
upah murah dan kelompok produsen
berketerampilan tinggi dan inovatif? Di posisi
ini Indonesia akan kehilangan keunggulan
karena upah murah dan di sisi lain tidak
memiliki kemampuan berkompetisi dengan
negara maju. Permasalahan perangkap
pendapatan menengah ini penting karena
memiliki dampak jangka panjang terhadap
kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
BAB 3 | SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGHADAPI TANTANGAN NASIONAL DI ABAD ASIA

menengah ke bawah (lower middle
income trap, LMI): pendapatan per kapita
antara USD 2.000-USD 7.250 (PPP harga
konstan USD 1990) selama 28 tahun
atau lebih. Untuk keluar dari kategori ini
suatu negara memerlukan pertumbuhan
pendapatan per kapita rata-rata 4,7% per
tahun.
b. Perangkap negara berpendapatan
menengah ke atas (upper middle income
trap, UMI): pendapatan per kapita antara
USD 7.250-USD 11.750 (PPP harga
konstan USD 1990) selama 14 tahun
atau lebih. Untuk keluar dari kategori ini
suatu negara memerlukan pertumbuhan
pendapatan per kapita rata-rata 3,5% per
tahun.
Secara umum, 42 tahun merupakan batas
maksimum waktu yang menentukan apakah
suatu negara masuk dalam perangkap
pendapatan menengah atau tidak.
Sejak 1985, Indonesia berhasil masuk dalam
kelompok negara berpendapatan menengah.
Pada 2010, pendapatan per kapita Indonesia
baru mencapai USD 4.790 (PPP harga
konstan USD 1990). Pada 2013, tepat 28

BAB 3 | SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGHADAPI TANTANGAN NASIONAL DI ABAD ASIA

47

tahun Indonesia berada pada kelompok

(PPP harga konstan USD 1990). Untuk

Dalam “Indonesia: Avoiding the Trap”

sekitar 30 tahun ketika rasio ketergantungan

negara berpendapatan menengah sehingga

mencapai hal itu diperlukan pertumbuhan

dinyatakan bahwa Indonesia berpotensi

mencapai tingkat minimum. Pada 2013–

sudah masuk dalam perangkap negara

pendapatan per kapita rata-rata 5,42%

keluar dari perangkap pendapatan

2020, populasi angkatan kerja diperkirakan

pendapatan menengah ke bawah. Indonesia

per tahun. Berdasarkan kecenderungan

menengah namun juga berisiko masuk

akan bertambah sebesar 14,8 juta orang.

tidak berhasil mencapai target pendapatan

pertumbuhan yang terjadi sejak krisis 1998,

ke dalam jebakan perangkap pendapatan

Jumlahnya akan mencapai 189 juta orang

per kapita sebesar USD 7.250 (PPP harga

target pertumbuhan pendapatan per kapita

menengah.

pada 2020. Diperlukan kebijakan yang tepat

konstan USD 1990) sesuai kriteria ADB.

rata-rata 5,42% per tahun kemungkinan besar
sulit diraih.

Dengan tingkat pertumbuhan pendapatan

untuk memanfaatkan bonus demografi ini
Ada empat faktor yang merupakan peluang

bagi peningkatan produktivitas. Peningkatan

bagi Indonesia untuk keluar dari perangkap

jumlah angkatan kerja yang berpendidikan

per kapita rata-rata 3,9% pada tahun 2000-

Dengan asumsi pertumbuhan pendapatan

pendapatan menengah. Pertama adalah

dan mahir teknologi informasi merupakan

2010, maka Indonesia diperkirakan baru

per kapita rata-rata 3,5% per tahun—sesuai

bonus demografi. Indonesia memiliki tenaga

aset potensial untuk memacu peningkatan

akan keluar dari LMI pada 2022. Agar

asumsi ADB untuk periode setelah 2022—

kerja berlimpah seperti terlihat pada Gambar

produktivitas.

kemudian tidak terjebak dalam UMI, pada

Indonesia diperkirakan akan keluar dari

3.1. Terlihat bahwa terdapat koridor waktu

2027 Indonesia harus sudah mampu meraih

perangkap pendapatan menengah pada

pendapatan per kapita di atas USD 11.750

2035.
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Gambar 3.1
Bonus Demografi		
Sumber: Diolah dari data MP3EI
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Faktor peluang kedua adalah urbanisasi.

padat karya. Diperlukan kebijakan yang tepat

Strategi untuk pertumbuhan ekonomi yang

pada pertumbuhan tenaga kerja dan

Pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia

untuk meningkatkan kualitas dan keahlian

kuat dan inklusif antara lain:

akumulasi kapital dengan kontribusi

termasuk tercepat di dunia, yaitu 4% per

tenaga kerja serta kebijakan meningkatkan

1.

Meningkatkan pendapatan per kapita

sangat terbatas dari produktivitas faktor

tahun. Diperkirakan sebanyak 68% (perkiraan

kualitas dan relevansi lulusan sekolah

melalui kombinasi peningkatan

total (TFP). Van der Eng menemukan

Bank Dunia) atau 60% (perkiraan BPS)

kejuruan maupun lulusan universitas.

produktivitas tenaga kerja dan jumlah

bahwa sampai tahun 2000, TFP hampir

penduduk yang bekerja.

tidak memiliki peran dalam pertumbuhan

penduduk Indonesia akan menghuni wilayah
Selain peluang, Indonesia juga memiliki

penduduk perkotaan yang tinggi ini akan

risiko masuk perangkap negara pendapatan

meningkatkan permintaan akan perumahan,

menengah. Risiko tersebut antara lain

dengan cara:

Selatan dengan peran TFP lebih dari 50%

konsumsi, serta mendorong peningkatan

risiko pelemahan pertumbuhan dan risiko

a. perpindahan tenaga kerja dari sektor

terhadap pertumbuhan. TFP antara lain

investasi dan produktivitas. Diperlukan

pertumbuhan tidak inklusif. Pengalaman

dengan produktivitas rendah ke

merepresentasikan faktor efisiensi yang

infrastruktur perkotaan yang tepat, efektif,

beberapa negara yang masuk dalam

sektor produktivitas tinggi (perubahan

diperoleh dari inovasi dan perubahan

dan efisien untuk mengakomodasi urbanisasi

perangkap ini menunjukkan bahwa pada

struktural).

teknologi.

ini.

periode 1981-2004 tingginya frekuensi
perlambatan pertumbuhan ekonomi
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ekonomi Indonesia. Kondisi ini sangat

perkotaan pada tahun 2025. Pertumbuhan

Faktor peluang ketiga adalah melemahnya

yang dialami oleh negara berpendapatan

harga komoditi global. Melemahnya

menengah seperti Brasil, Meksiko, dan

harga komoditi sejak 2011 merupakan

Afrika Selatan. Pelemahan harga komoditi

tantangan bagi Indonesia dalam jangka

dan peningkatan suku bunga The Fed

pendek, terutama dalam mengatasi defisit

(Bank Sentral AS) merupakan potensi risiko

perdagangan. Di sisi lain, harga komoditi

pelemahan pertumbuhan yang bisa terjadi

yang rendah merupakan peluang untuk

di Indonesia karena pertumbuhan selama

meningkatkan investasi yang berkualitas dan

ini mengandalkan harga komoditi tinggi dan

beragam. Harga komoditi yang tinggi pada

besarnya aliran investasi dari luar. Walaupun

beberapa dasawarsa lalu mengakibatkan

Indonesia mampu mengatasi pelemahan

nilai ekspor komoditi mencapai 65% dari total

pertumbuhan, pertumbuhan tersebut tidak

ekspor sehingga nilai ekspor komoditi berada

inklusif atau tidak dinikmati merata oleh

di atas nilai ekspor industri pengolahan.

seluruh penduduk yang mengakibatkan

Dengan kebijakan yang tepat, terutama

tingginya kesenjangan.

dalam mengatasi kendala investasi di
sektor industri pengolahan, anjloknya harga

Secara lebih spesifik, World Bank Policy

komoditi merupakan berkat tersembunyi.

Review (2014) merekomendasikan kebijakan
yang disebut sebagai strong & inclusive

Faktor peluang keempat adalah

growth policy (kebijakan pertumbuhan

perkembangan upah buruh di China.

ekonomi yang kuat dan inklusif) agar

Semakin tinggi upah buruh di China,

Indonesia terhindar dari perangkap

semakin besar pula peluang Indonesia untuk

pendapatan menengah.

meningkatkan investasi pada sektor ekspor

kontras dibandingkan China dan Korea

2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja

b. peningkatan produktivitas di masingmasing sektor, seperti pertanian (bibit

Selanjutnya diperlukan kebijakan pendukung

unggul) dan industri pengolahan

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi

(inovasi).

yang kuat dan inklusif, yaitu:
1.

3. Memanfaatkan jurang produktivitas
antara sektor ekonomi untuk mendorong
terjadinya perubahan struktural.
Walaupun pertumbuhan produktivitas
sektor industri pengolahan lebih lambat,
namun produktivitas di sektor ini lima kali

Mengatasi ketertinggalan infrastruktur
jalan, pelabuhan, bandara, tenaga
listrik, air bersih, sanitasi, dan jaringan
irigasi). Belanja untuk infrastruktur perlu
ditingkatkan dari saat ini sebesar 3%-4%
dari PDB menjadi 7%-8% seperti masa
sebelum krisis 1998.

lipat dibandingkan produktivitas di sektor
pertanian.

2. Mengatasi kesenjangan keterampilan.
Saat ini sekitar dua pertiga perusahaan

4. Meningkatkan produktivitas dalam suatu
sektor yang juga berpeluang besar
melalui input kapital, teknologi, dan
inovasi—termasuk dari investasi asing
langsung—serta peningkatan kompetisi
yang akan menghasilkan perusahaan
dengan kegiatan bisnis yang lebih
efisien.

mengalami kesulitan mendapatkan
tenaga kerja profesional dan tenaga
manajemen, sementara 70% perusahaan
kesulitan mendapatkan tenaga insinyur
profesional. Diperlukan peningkatan
kualitas pendidikan pada semua
tingkatan dan memfungsikan pusat
pelatihan. Berdasarkan data Persatuan
Insinyur Indonesia dalam Engineer

5. Beralih menuju model pertumbuhan yang
dipacu oleh produktivitas. Selama ini
pertumbuhan sebagian besar bertumpu

Weekly (Februari 2016), dari sekitar 750
ribu sarjana teknik, hanya sembilan
ribu atau 1,2% yang berprofesi sebagai
insinyur.Selebihnya bekerja di luar profesi
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sebagai insinyur. Rasio ini terendah

bagi perusahaan domestik, dapat

dibanding lima negara ASEAN lain seperti

diatasi dengan penguatan pasar modal.

Singapura (2,33%), Malaysia (11,17%),

Sedangkan untuk mengatasi kendala

Thailand (8,33%) dan Filipina (2,85%).

dalam pembebasan lahan diperlukan

NEGARA

PDB Per kapita
2010 (PPP
usd 1990)

undang-undang baru tentang pertanahan
3. Meningkatkan fungsi produk, pasar

termasuk tentang pembebasan lahan.

tenaga kerja, pasar lahan, dan pasar
modal. Untuk mendukung perubahan

Data perkembangan dari 124 negara berikut

struktural diperlukan peningkatan pasar

menunjukkan bahwa hanya segelintir

tenaga kerja melalui revisi Undang-

negara yang berhasil keluar dari perangkap

undang Ketenagakerjaan. Kendala seperti

pendapatan menengah.

sulitnya memperoleh kredit, terutama

Lama tahun
di posisi
pendapatan
menengah
bawah

Lama tahun
di posisi
pendapatan
menengah
ATAS

TINGKAT
PERTUMBUHAN
RATA-RATA

JUMLAH TAHUN
DIPERLUKAN
UNTUK KELUAR
DARI PERANGKAP

Malaysia

10.567

27

15

2,6%

5

Uruguay

10.934

112

15

3,3%

3

Venezuela

9.662

23

60

1,4%

15

Arab Saudi

8.396

20

32

0,9%

37

Syria

8.717

46

15

1,7%

18

Tabel 3.1
Negara yang terperangkap pendapatan menengah pada tahun 2010
Sumber: ADB
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Malaysia saat ini masih terperangkap pada

dari perangkap ini. Selain itu, Venezuela

posisi pendapatan menengah atas. Jatuhnya

juga mengalami krisis moneter dan inflasi tak

harga komoditas, terutama harga minyak dan

terkendali. Syria sendiri perekonomiannya

gas, menyebabkan semakin kecilnya peluang

sedang hancur akibat perang saudara

Venezuela dan Arab Saudi untuk bisa keluar

berkepanjangan.

WAKTU YANG
TERSISA
SEBELUM
MASUK
PERANGKAP
BAWAH
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PDB Per kapita
2010 (PPP
usd 1990)

Lama tahun
di posisi
pendapatan
menengah
bawah SAMPAI
2010

Kamboja

2.529

6

22

8,2%

4,9%

India

3.407

9

19

6,1%

4,1%

Indonesia

4.790

25

3

3,9%

14,8%

Myanmar

3.301

7

21

9,0%

3,8%

Pakistan

2.344

6

22

2,6%

5,3%

NEGARA

TINGKAT
PERTUMBUHAN
RATA-RATA
2000-2010

PERTUMBUHAN PENDAPATAN
PER KAPITA RATA-RATA
UNTUK KELUAR DARI
PERANGKAP BAWAH

Tabel 3.2
Negara yang belum masuk perangkap pendapatan menengah bawah pada 2010
Sumber: ADB

Gambar 3.2
Negara-negara yang berhasil lolos dari perangkap pendapatan menengah
dan yang masuk perangkap.
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Indonesia kini sudah masuk dalam perangkap

oleh turunnya harga komoditas ekspor,

pendapatan menengah bawah. Perlambatan

diperkirakan akan memperlambat waktu

pertumbuhan ekonomi beberapa tahun

Indonesia untuk bisa keluar dari perangkap

terakhir yang antara lain disebabkan

ini.
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3.1.2
M A SA L A H K E S E NJ A N GA N
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

Pengembangan produk baru menggunakan

kesenjangan berpotensi menjadi kendala

inovasi teknologi memerlukan waktu

bagi sebuah negara untuk keluar dari

kesiapan teknologi sebelum diperkenalkan

perangkap pendapatan menengah. Barro

ke pasar global. Selama pengembangan

(2000) mengemukakan bahwa kesenjangan

produk baru, perusahaan memerlukan

dapat memberikan dampak negatif terhadap

dukungan kuat dari pasar domestik agar

pertumbuhan ketika pendapatan sebuah

dapat diserap oleh pasar domestik. Pasar

negara rendah tetapi kondisi ini tidak berlaku

domestik yang besar untuk menampung

ketika pendapatan tinggi. Ketika tingkat

produk hasil inovasi teknologi dari

pendapatan sebuah negara sudah tinggi,

perusahaan domestik tidak akan terbentuk

daya saing produk industri domestik di pasar

jika tingkat kesenjangan terlalu tinggi. Kondisi

global tidak lagi ditentukan oleh upah buruh

kesenjangan ini berpotensi menjadi kendala

yang murah, melainkan oleh input teknologi

bagi sebuah negara untuk dapat keluar dari

sehingga proses produksi menjadi lebih

perangkap pendapatan menengah.

efisien.
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Gambar 3.4
Rasio Gini Indonesia
Sumber: BPS dan Bank Dunia

Rasio Gini diukur dari sisi pengeluaran,

diperkirakan lebih tinggi sekitar 10 basis

yang dalam publikasi BPS disebut sebagai

poin. Artinya, dari sisi pendapatan, Rasio Gini

distribusi pengeluaran atau konsumsi. Jika

sudah mencapai sekitar 0,50, suatu kondisi

diukur dari sisi pendapatan, Rasio Gini

kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan.

Gambar 3.3
Kesenjangan sebagai merupakan kendala pengembangan produk teknologi baru
Sumber: Kharas & Kohli (2011)

Kekhawatiran bahwa Indonesia akan

perkembangan kesenjangan di Indonesia

terperangkap dalam pendapatan menengah

yang semakin memburuk, ditandai oleh Rasio

ditinjau dari sisi kesenjangan cukup

Gini pada 2011 sampai 2015 yang bertahan

beralasan. Grafik di atas menunjukkan

pada posisi 0,41.

BAB 3 | SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGHADAPI TANTANGAN NASIONAL DI ABAD ASIA

BAB 3 | SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGHADAPI TANTANGAN NASIONAL DI ABAD ASIA

56

57

Gambar 3.5
Distribusi Pendapatan

Grafik tersebut menunjukkan bahwa 20%

dibanding tahun 2002, sedangkan 40%

penduduk berpendapatan menengah

Menurut Piketty (2013), tingkat kesenjangan di

penduduk dengan pendapatan tinggi

penduduk berpendapatan rendah hanya

ke bawah, semakin rendah pula daya

Indonesia ternyata lebih buruk dibandingkan

menikmati 48,25% dari total pendapatan

menikmati 17,10% dari pendapatan nasional

beli kelompok menengah ke bawah.

China dan India seperti terlihat pada grafik

nasional atau naik 6,06% dibanding

atau turun 3,82% dari tahun 2002.

Padahal kelompok menengah ke bawah

berikut.

tahun 2002. Sebanyak 40% penduduk

merupakan pasar potensial bagi pemasaran

berpendapatan menengah menikmati 34,65%

Semakin tinggi kesenjangan antara

produk perusahaan domestik, termasuk

pendapatan nasional atau turun 2,24%

penduduk berpendapatan tinggi dibanding

untuk produk yang masih dalam tahap
pengembangan.
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Gambar 3.6
Kesenjangan di negara berkembang

Bank Dunia menyebutkan tiga faktor

akses tetapi harus fokus pada kualitas

penyebab kesenjangan, yaitu wilayah,

dan keahlian.

pendidikan, dan pengangguran. Dari ketiga
faktor tersebut, kesenjangan pendidikan
merupakan faktor yang paling dominan.
Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan
direkomendasikan untuk melakukan
reformasi sektor pendidikan sebagai berikut:
1.

Reformasi pendidikan tidak cukup hanya

2. Reformasi pendidikan dilakukan

3.1.3
Total Factor Productivity ( TFP)
sebagai Solusi

bersamaan dengan reformasi di bidang
keahlian dan pelatihan.
3. Melakukan pelatihan berdasarkan
permintaan dengan melibatkan pemberi
kerja dalam menentukan standar
kompetensi.

meliputi perluasan dan peningkatan
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9000 SM, penemuan tembikar pada 6000
SM, pengolahan tanah dan irigasi sekitar
5000 SM sampai 4000 SM berlangsung
beriringan dengan pertumbuhan penduduk.

Dalam perjalanan sejarah manusia, inovasi
di bidang sains dan teknologi merupakan
faktor penting dalam pertumbuhan
penduduk, peningkatan pendapatan per
kapita, dan peningkatan kesejahteraan.

Sejak Revolusi Pertanian kedua pada abad
ke-18 yang diikuti oleh inovasi teknologi dan
biosains, pertumbuhan penduduk terjadi
secara eksponensial seperti terlihat pada
Gambar 3.7.

Inovasi teknologi bercocok tanam pada tahun
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Gambar 3.7
Pertumbuhan penduduk dunia dan penemuan teknologi
Sumber: American Economic Review 89, no. 1 (1999)
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Gambar 3.8 berikut menunjukkan bahwa

sains dan teknologi. Sedangkan Gambar

pertumbuhan pendapatan per kapita

3.9 menunjukkan bahwa negara dengan

berlangsung sejalan dengan peningkatan

tingkat teknologi yang lebih maju (Amerika

populasi dan peningkatan inovasi di bidang

Serikat, Eropa Barat, Jepang) memperoleh

62

63

Gambar 3.9
PDB per kapita untuk wilayah/negara tertentu
Sumber: The World Economic History of the Last 2000 Years (www.theatlantic.com), 2012

Fenomena di atas menunjukkan bahwa

secara berkelanjutan memerlukan

peningkatan pendapatan per kapita terjadi

inovasi, gagasan baru, metode baru,

secara tandem dengan inovasi di bidang

proses, serta teknologi produksi.

sains dan teknologi. Beberapa penelitian

Gambar 3.8
PDB per kapita dan pertumbuhan populasi
Sumber: Slaus dan Jacobs, Sustainability Journal, 2011

2. Acemoglu, Aghion, dan Zilibotti (2006)

berikut secara lebih jelas mengungkapkan

menyatakan bahwa jika dalam tahap

eratnya peran inovasi sains dan teknologi

tertentu pembangunan, suatu negara

dengan peningkatan produktivitas dan

tidak berubah dari strategi berbasis

peningkatan pendapatan per kapita lebih

kontribusi yang sangat signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan yang ditandai

investasi menuju strategi berbasis

tinggi dibanding negara atau wilayah

perekonomian, khususnya tingkat

oleh peningkatan pendapatan per kapita:

inovasi, negara itu akan terjebak dalam

yang teknologinya belum berkembang

kesejahteraan yang diukur dari pendapatan

1.

Aghion dan Howitt (1992) menyatakan

perangkap tidak berujung. Negara

(Afrika, Amerika Latin). Hal ini membuktikan

per kapita suatu negara.

bahwa transformasi dari manufaktur

tersebut tidak akan berada pada posisi

padat karya menuju peningkatan

terdepan dunia dalam penciptaan

produktivitas dan pendapatan per kapita

teknologi baru.

bahwa sains dan teknologi memberikan
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manusia. Setelah proses penelitian empiris

Berdasarkan The Conference Board Total

Untuk kawasan ASEAN, TFP Indonesia

dapat juga dicirikan dengan kesalahan

yang cukup lama, teori tentang pertumbuhan

Economy Database, untuk periode 1996-

berada di bawah Singapura, Malaysia,

penempatan sumber daya manusia

ekonomi baru menjelaskan bahwa

2006, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan

Thailand, dan Filipina seperti terlihat pada

yang memiliki talenta; juga dengan

produktivitas merupakan fungsi dari faktor

ekonomi Amerika Serikat sebesar 33%,

grafik berikut.

keterbatasan akses terhadap infrastruktur

kapital, tenaga kerja, dan teknologi; di mana

Jepang 58%, China 42%, Korea Selatan 58%,

yang maju.

teknologi merupakan fungsi dari penelitian,

India 20%, dan Indonesia 7%.

3. Perangkap pendapatan menengah

4. Agenor dan Canuto (2012) menjelaskan

pengembangan, dan sumber daya manusia.

bagaimana jebakan pertumbuhan

Model ini sering disebut sebagai model

yang rendah dapat terjadi pada model

pertumbuhan endogen.

pilihan bisnis industri yang bersifat
endogen, yang tergantung pada akses

Salah satu bentuk model endogen adalah

terhadap infrastruktur publik dasar

model yang dikembangkan oleh Cobb-

seperti jalan, tenaga pembangkit listrik,

Douglas yang disebut sebagai Cobb-Douglas

jaringan telekomunikasi dan infrastruktur

production function sebagai berikut:

publik yang canggih seperti teknologi
broadband, teknologi informasi dan
komunikasi, serta faktor eksternalitas
jaringan pengetahuan.
Jebakan pertumbuhan yang rendah
64

mengakibatkan rendahnya kontribusi sumber
daya manusia berketerampilan tinggi untuk

Q = ALβKα
Q: total output
A: total factor productivity (TFP)
L: labor, tenaga kerja
K: kapital
α dan β adalah elastisitas output dari kapital dan
tenaga kerja

65

bisa melakukan inovasi dan perancangan.
Beberapa penelitian yang menggunakan
Hubungan antara teknologi dan produktivitas

model ekonomi tersebut menunjukkan

dapat dijelaskan dengan beberapa model

bahwa kontribusi TFP terhadap pertumbuhan

ekonomi dan peran teknologi dalam

ekonomi cukup signifikan. Menurut Crafts

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori

(1992) untuk periode 1950-1973, kontribusi

neoklasik, faktor produksi hanya terdiri dari

TFP terhadap produktivitas ekonomi Amerika

kapital dan tenaga kerja. Teori neoklasik

Serikat sebesar 30%, Jepang sebesar 51%,

memandang teknologi bersifat eksogen

dan Jerman sebesar 59%.

dalam proses produksi. Robert Solow
(1957) mengemukakan bahwa kapital dan

Easterly dan Levine (2001) menyimpulkan

tenaga kerja tidak cukup untuk menentukan

bahwa kontribusi TFP terhadap

produktivitas sehingga perlu ditambahkan

perekonomian di negara-negara OECD pada

faktor teknologi. Model ekonomi yang

periode 1947-1973 untuk Amerika Serikat

dikemukakan Solow masih memposisikan

sebesar 33%, Inggris 52%, Jepang 42%, Italia

teknologi sebagai faktor eksogen.

64%, Jerman 56%, dan Prancis 55%. Untuk
periode 1960-1990, kontribusi TFP Amerika

Kemudian Paul Romer (1986) mengusulkan

Serikat sebesar 13%, Inggris 52%, Jepang

bahwa teknologi bukan faktor eksogen,

29%, Italia 48%, Jerman 49%, dan Prancis

melainkan hasil riset dan pengembangan

41%.

Gambar 3.10
Indeks TFP negara-negara ASEAN
Sumber: Penn World Table, University of Groningen

Sejak krisis 1998, TFP Indonesia mengalami

Sumber daya manusia berada pada posisi

stagnasi. Rata-rata indeks TFP Indonesia

sentral bagi peningkatan produktivitas

(relatif terhadap TFP Amerika Serikat) untuk

ekonomi berbasis sains dan teknologi.

periode 1999-2011 adalah 0,394, sedangkan

Sumber daya manusia berkualitas yang

TFP Filipina sebesar 0,409.

menguasai pengetahuan dan teknologi
merupakan syarat penting dalam

Rendahnya peran teknologi yang tercermin

peningkatan produktivitas, namun syarat

dari kontribusi TFP dalam pertumbuhan

tersebut belum cukup. Prijambodo (1995)

ekonomi Indonesia tercatat dalam beberapa

menyebutkan bahwa diperlukan iklim yang

penelitian, antara lain, periode 1971-2005

kondusif agar sumber daya manusia yang

sebesar -2% (Pierre van der Eng 2006);

berkualitas dialokasikan pada kegiatan

periode 1951-2000 sebesar -44% (Baier, dkk.

produktif. Caranya, dengan mengurangi

2006); dan periode 1980-2000 sebesar -15%

praktik perburuan rente pada kegiatan yang

(Sigit 2004).

tidak produktif dan tidak efisien, namun

serta merupakan faktor sumber daya
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memiliki daya tarik luar biasa bagi sumber

Dari data TFP di atas dapat disimpulkan

daya manusia berkualitas tinggi.

bahwa:

pelajaran dari pengalaman

a. Faktor utama pertumbuhan yang
Seseorang akan memilih kegiatan yang

berkelanjutan di negara maju dan

memberi imbalan paling besar, termasuk

emerging economies (China dan India)

sumber daya manusia dengan kualitas

bersumber dari input teknologi yang

tinggi (Prijambodo, 1995). Terdapat

direpresentasikan dalam bentuk TFP.

kecenderungan ketika pasar dalam suatu
negara menjadi besar dan masyarakat

nasional merupakan solusi utama agar

mendapat kemudahan berusaha, sumber

Indonesia tidak masuk perangkap negara

daya manusia yang memiliki talenta tergerak

berpendapatan menengah.

menjadi wirausahawan. Kecenderungan ini

c. Unsur penting TFP adalah inovasi dan

terjadi di Inggris pada masa Revolusi Industri,

perubahan teknologi dari pendidikan dan

di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan

riset berkualitas serta relevan dengan

awal abad ke-20, serta kini di negara-negara

kebutuhan peningkatan produktivitas

Asia Timur. Di belahan dunia lain, tidak

nasional.

semua orang yang memiliki talenta menjadi

66

b. Peningkatan TFP dalam produktivitas

d. Sumber daya manusia berkualitas yang

wirausahawan. Banyak juga yang bergabung

menguasai pengetahuan dan teknologi

dalam birokrasi yang rumit dan menghambat,

memiliki peran sentral dalam peningkatan

atau masuk dalam kegiatan perburuan rente

produktivitas.

karena praktik ini menawarkan imbalan jauh

• hong kong dan s ingapura
• korea sel atan, taiwa n, da n m alaysia
• china dan ind ia

e. Peran sumber daya manusia berkualitas

lebih besar. Hal ini terjadi di negara-negara

dalam peningkatan produktivitas

berkembang di Asia dan Afrika. Sedangkan

merupakan syarat yang perlu namun

di Amerika Latin, ditemukan pola lain.

belum cukup. Diperlukan iklim yang

Lulusan universitas yang berkualitas memilih

kondusif agar sumber daya manusia

bergabung dengan angkatan bersenjata

berkualitas teralokasikan pada kegiatan

karena golongan ini mempunyai kendali

produktif, dengan mengurangi praktik

penuh terhadap perekonomian.

perburuan rente pada kegiatan yang

67

tidak produktif dan tidak efisien.
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3.2
KINERJA INDONESIA
DI BIDANG SAINS, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Untuk mengetahui kemajuan atau kinerja

global utama dari universitas di 50 negara

yang telah dicapai Indonesia di bidang

yang melakukan penelitian secara intensif.

sains, teknologi, dan pendidikan tinggi,

U21 bertujuan mendorong terbentuknya

digunakan beberapa pendekatan.

masyarakat global dan melembagakan

Kemajuan di bidang sains diukur dari

inovasi melalui kegiatan penelitian-

jumlah publikasi hasil penelitian ilmiah pada

belajar mengajar yang inspiratif, mobilitas

jurnal internasional, baik hasil penelitian

mahasiswa, menghubungkan dosen dan

yang dilakukan perguruan tinggi maupun

mahasiswa dan melakukan advokasi untuk

lembaga penelitian non perguruan tinggi.

internasionalisasi pendidikan tinggi.

Kemajuan teknologi diukur dengan jumlah US
Patents Global Innovation Index, dan tingkat

Tabel berikut mencerminkan kinerja

kesiapan teknologi. Selanjutnya, kinerja

Indonesia di bidang sains yang

pendidikan tinggi diukur menggunakan

direpresentasikan dengan jumlah publikasi

pemeringkatan yang dilakukan oleh U21.

ilmiah di jurnal internasional.

U21 atau University-21 merupakan jaringan
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Tabel 3.4
Peringkat Jurnal di Kawasan Asia 2015
Sumber: SCImago

Tabel 3.3
Peringkat Jurnal di Kawasan Asia 1996
Sumber: SCImago

Pada 1996, Indonesia berada pada posisi

Indonesia tetap berada pada posisi ke-11.

Untuk bidang ilmu sosial, peringkat Indonesia

kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada

ke-11 di wilayah Asia dengan jumlah publikasi

Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia sejak

di kawasan Asia untuk periode 1996-2015

di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand

539 artikel. Walaupun jumlah publikasi

1996 sampai 2015 tetap berada di bawah

dalam publikasi ilmiah di jurnal internasional

seperti terlihat pada tabel berikut.

meningkat menjadi 6.280 pada 2015, namun

Singapura, Thailand, dan Malaysia.

juga berada pada peringkat ke-11. Untuk
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RANK
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COUNTRY

PUBLICATION

1

China

74815

2

India

31185

3

Japan

29021

4

Taiwan

20469

5

South Korea

16670

6

Hong Kong

16213

7

Malaysia

13651

8

Singapore

11361

9

Thailand

5340

10

Pakistan

4060

11

Indonesia

3297

12

Philippines

2557

13

Bangladesh

1945

14

Vietnam

1357

15

Sri Lanka

1125
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Tabel 3.6
Scimago Journal Rank 1996-2015 di bidang matematika
Sumber: SCImago Journal & Country Rank (2017)

Grafik berikut menunjukkan tren jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional.

Tabel 3.5
Scimago Journal Rank 1996-2015 di bidang ilmu-ilmu sosial
Sumber Scimago Journal & Country Rank (2017)

Di bidang matematika, peringkat Indonesia

di kawasan Asia maupun ASEAN. Untuk

di kawasan Asia untuk periode 1996-

kawasan ASEAN posisi Indonesia berada di

2015 dalam publikasi ilmiah pada jurnal

bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan

internasional berada pada peringkat ke-12.

Vietnam seperti terlihat pada tabel berikut.

Posisi ini lebih rendah dibanding peringkat
Indonesia di bidang ilmu-ilmu sosial baik

Gambar 3.23
Tren publikasi ilmiah di jurnal internasional untuk wilayah Asia
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Posisi Malaysia meningkat tajam dari urutan

Patents), dan Thailand (136 US Patents).

ke-9 pada 1996 menjadi urutan ke-6 pada

Sampai tahun 2015, Indonesia memperoleh

2015. Indonesia tetap tidak beranjak di posisi

246 US Patents, bertengger di urutan ke-

ke-11, bahkan pernah turun ke urutan ke-13

11, di bawah Singapura (8.041 US Patents),

pada 2008.

Malaysia (2.156 US Patents), Thailand (566 US

80

Patents), dan Filipina (386 US Patents). Lima

60

Dari sisi inovasi teknologi, sampai 2001

besar perolehan US Patents tertinggi sampai

40

Indonesia memperoleh 135 US Patents. Di

2015 adalah Jepang (1.061.170 US Patents),

20

kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada

Korea Selatan (152.835 US Patents), Taiwan

di bawah Singapura (1.261 US Patents),

(139.080 US Patents), China (38.533 US

Malaysia (251 US Patents), Filipina (209 US

Patents), dan India (17.548 US Patents.

140
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Gambar 3.25
Tingkat kesiapan teknologi Indonesia di bidang TIK 2015/2016
Sumber: World Competitiveness Report 2015/2016

Dalam hal inovasi, berdasarkan Indeks Inovasi Global, posisi Indonesia di kawasan Asia berada
pada posisi ke-10 atau ke-11, bergantian dengan posisi Filipina, seperti terlihat pada tabel berikut.
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Gambar 3.24
Perolehan US Patents di Kawasan Asia

Peringkat Indonesia dalam perolehan US

ASEAN berada di bawah Singapura, Malaysia,

Patents juga sejalan dengan peringkat

Thailand, dan Filipina. Bahkan untuk tingkat

Indonesia dalam tingkat kesiapan

kesiapan teknologi di bidang teknologi

teknologi sebagaimana dirilis dalam

informasi dan komunikasi, posisi Indonesia

World Competitiveness Report 2015/2016.

berada di bawah Vietnam seperti terlihat

Berdasarkan laporan tersebut tingkat

pada gambar berikut.

kesiapan teknologi Indonesia di kawasan
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Tabel 3.7
Indeks Inovasi Global di Kawasan Asia 2009-2015
Sumber: INSEAD
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Kinerja Indonesia dalam hal inovasi berdasarkan Indeks Inovasi Global yang dipublikasikan oleh
INSEAD juga dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 3.26
Indeks Inovasi Global di Kawasan Asia 2009-2015
Sumber: INSEAD
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Tabel 3.8
Rangking Indeks Inovasi Global di ASEAN 2015
Sumber: INSEAD

Untuk wilayah ASEAN, Indeks Inovasi Global

paling buruk untuk Indonesia terletak pada

Selanjutnya kinerja Indonesia di bidang

pendidikan tinggi dalam USD PPP

Indonesia dan Filipina sejak 2009 berada di

kelembagaan, yaitu lingkungan regulasi

pendidikan tinggi diukur menggunakan U21

tahun 2012.

bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan

(peringkat global 138), lingkungan bisnis

Higher Education Rank yang dipublikasikan

Thailand. Khusus pada 2015, posisi Indonesia

(peringkat global 114), dan kecanggihan

pada sejak tahun 2012. Pemeringkatan

pendidikan tinggi untuk membiayai

berada di bawah Kamboja.

bisnis, khususnya yang terkait keterampilan

pendidikan tinggi oleh U21 menggunakan

kegiatan penelitian dalam persentase

tenaga kerja (peringkat global 138). Untuk

kriteria penilaian sebagai berikut:

terhadap PDB.
a. (R5:2,5%) Pengeluaran lembaga

Indeks Inovasi Global diukur menggunakan

variabel kelembagaan dan kecanggihan

input inovasi dan keluaran inovasi. Input

bisnis, posisi Indonesia di ASEAN di bawah

inovasi terdiri dari variabel institusi,

Filipina dan Kamboja. Sedangkan dari sisi

sumber daya manusia, riset, infrastruktur,

output, kinerja rendah terletak pada sains

kecanggihan pasar, dan kecanggihan bisnis.

dan teknologi, terutama dalam hal penciptaan

Sedangkan keluaran inovasi terdiri dari

pengetahuan baru, yang menempati

dalam bentuk persentase terhadap

variabel produk sains dan teknologi, serta

peringkat global 127.

PDB.

kreatif.

1.

Sumber daya (R: 20%)

pendidikan tinggi untuk kegiatan

Terdapat lima aspek yang dinilai dari sisi

penelitian dan pengembangan per

sumber daya, yaitu:

penduduk dalam USD PPP tahun

a. (R1:5%) Besarnya anggaran

2012.

pemerintah untuk pendidikan tinggi

b. (R2:5%) Pengeluaran total untuk

Dari sisi input, pada 2015 nilai variabel

Tabel berikut menyajikan peringkat Indeks

pendidikan tinggi dalam bentuk

Inovasi Global dari sisi input maupun output

persentase terhadap PDB.

untuk kawasan ASEAN pada 2015.

c. (R3:5%) Pengeluaran untuk
mahasiswa per tahun oleh lembaga
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d. (R4:2,5%) Pengeluaran lembaga

2. Lingkungan (E: 20%)
Terdapat lima aspek yang dinilai dari sisi
lingkungan, yaitu:
a. (E1:1%) Proporsi mahasiswi yang
mengikuti pendidikan tinggi.
b. (E2:2%) Proporsi staf akademis
perempuan di pendidikan tinggi.
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c. (E3:2%) Peringkat kualitas data yang

d. (O4:3%) Kekuatan universitas kelas
dunia di suatu negara dihitung

tersedia.
d. (E4:10%) Upaya kualitatif terhadap

sebagai rata-rata tertimbang dari

lingkungan kebijakan, antara lain,

universitas yang masuk ke dalam

survei kebijakan dan regulasi, survei

kategori 500 universitas terbaik

tentang otonomi finansial, dan

dunia.

sebagainya.

e. (O5:7%) Keunggulan riset dari
universitas terbaik nasional dihitung

a. (E5:5%) Respons terhadap survei
dari World Economic Forum (WEF)

menggunakan skor penilaian 2014

khususnya tentang kemampuan

Shanghai Jiao Tong untuk tiga

sistem pendidikan dalam memenuhi

universitas terbaik nasional.

kebutuhan sistem ekonomi yang

f.

(O6:3%) Persentase tingkat partisipasi
belajar di pendidikan tinggi diukur

kompetitif.

dari jumlah penduduk yang layak
masuk perguruan tinggi—sampai

3. Konektivitas (C: 20%)
Terdapat enam aspek yang dinilai dari sisi

lima tahun setelah lulus sekolah

konektivitas, yaitu:

menengah atas.

a. (C1:4%) Proporsi mahasiswa
internasional yang belajar di lembaga

yang berumur 25-64 tahun dengan

pendidikan tinggi.

kualifikasi pendidikan tinggi.

b. (C2:4%) Proporsi artikel yang ditulis
78

g. (O7:3%) Persentase penduduk

h. (O8:3%) Jumlah peneliti yang bekerja
penuh di suatu negara per jumlah

bersama kolaborator internasional.
terpampang di situs internet per
jumlah penduduk.
d. (C4:2%) Tautan eksternal dari domain

i.

(O9:3%) Tingkat pengangguran
lulusan universitas pada penduduk
berusia 25-64 tahun.

situs internet universitas dari pihak
ketiga dinyatakan dalam jumlah per

Berdasarkan pemeringkatan pendidikan

penduduk.

tinggi yang dilakukan oleh U21, kinerja

e. (C5:4%) Transfer pengetahuan antara
f.

79

penduduk.

c. (C3:2%) Jumlah artikel yang

Tabel 3.9
Peringkat Kinerja Pendidikan Tinggi di Kawasan Asia
Sumber: U21

Grafik berikut ini menggambarkan peringkat pendidikan tinggi Indonesia untuk periode 2012-2016.

Indonesia di bidang pendidikan tinggi tidak

universitas dan industri/bisnis.

jauh berbeda dengan kinerja di bidang sains

50

(C6:4%) Persentase publikasi dari riset

dan teknologi seperti terlihat pada tabel

45

perguruan tinggi yang ditulis bersama

berikut.

40

peneliti dari industri.

Thailand
Malaysia
Singapura
Indonesia
Korea Selatan

35
30

4. Keluaran (O: 40%)
Terdapat sembilan aspek yang dinilai dari
sisi output, yaitu:
a. (O1:10%) Jumlah total artikel yang
dihasilkan lembaga pendidikan tinggi.
b. (O2:3%) Jumlah total artikel yang
dihasilkan lembaga pendidikan tinggi
per jumlah penduduk.
c. (O3:5%) Dampak dari artikel yang
diukur dari jumlah kutipan.
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Gambar 3.27
Peringkat Pendidikan Tinggi Indonesia
Sumber: U21
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Dari 50 negara, pendidikan tinggi Indonesia

yang akan masuk ke perguruan tinggi

berada pada peringkat ke-49 atau 50,

menggunakan hasil tes Program for

bergantian dengan India. Untuk kawasan

International Student Assessment (PISA),

Asia, posisi Indonesia berada pada peringkat

kualitasnya juga tertinggal. Tabel berikut

ke-9 atau ke-10, sedangkan di kawasan

menunjukkan kemampuan anak-anak

ASEAN, posisi Indonesia di bawah Singapura,

Indonesia berusia 15 tahun di bidang

Malaysia, dan Thailand.

matematika, sains, dan membaca di kawasan

Ditinjau dari sisi sumber daya manusia

ASEAN.

Tabel 3.12
Skor PISA untuk Membaca di Kawasan ASEAN
Sumber: US National Center for Education Statistics
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Tabel 3.10
Skor PISA di Bidang Matematika di Kawasan ASEAN
Sumber: US National Center for Education Statistics

Perkembangan skor PISA di bidang

tahun 2000 menjadi 23,44% pada 2016.

matematika, sains, dan membaca sejak

Menurut Kementerian Riset, Teknologi, dan

tahun 2000 sampai 2015 tidak menunjukkan

Pendidikan Tinggi (2015), APK Perguruan

adanya kaitan antara peningkatan anggaran

Tinggi Indonesia terendah di ASEAN.

pendidikan yang cukup besar dengan
peningkatan kemampuan anak didik. Sejauh

Performa Indonesia di bidang sains,

ini anggaran pendidikan baru berhasil

teknologi, dan pendidikan tinggi tersebut

meningkatkan Angka Partisipasi Kasar

dapat menjelaskan mengapa kontribusi

(APK). Berdasarkan data BPS, APK untuk

TFP di dalam perekonomian sangat rendah.

pendidikan SMP naik dari 77,62% pada tahun

Performa ini sekaligus menggambarkan

2000 menjadi 89,98% pada tahun 2016.

beratnya tantangan yang dihadapi Indonesia

APK SMA naik dari 46,47% pada tahun 2000

dalam melakukan transformasi menjadi

menjadi 80,44% pada 2016, sedangkan APK

negara maju dengan pendapatan per kapita

Perguruan Tinggi naik dari 10,26% pada

yang tinggi pada abad ke-21.

Tabel 3.11
Skor PISA di Bidang Sains di Kawasan ASEAN
Sumber: US National Center for Education Statistics
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3.3
PENYEBAB RENDAHNYA KINERJA
INDONESIA DI BIDANG SAINS,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya kinerja Indonesia di bidang
sains, teknologi, dan pendidikan tinggi.

lembaga pendidikan tinggi dengan

jurnal internal universitas. Selain itu, hasil

bukan lulusan terbaik. Lulusan terbaik dari

penyedia pelatihan.

karya terkait kebijakan seperti policy brief

perguruan tinggi di Indonesia tidak tertarik

tidak mendapatkan kredit yang layak.

menjadi guru karena profesi ini belum

e. Ketidakterkaitan vertikal antara
pendidikan tinggi dengan pendidikan di
bawahnya.
Di samping itu, pendidikan tinggi juga
menghadapi berbagai kendala dalam

8. Belum tersedianya jajaran staf
pendukung dalam manajemen riset.

3.3.2
FAKTOR GURU, DOSEN , DAN PEN ELITI

melakukan riset dan pengembangan.

Faktor tersebut, antara lain, masalah

Masalah-masalah tersebut yaitu:

John Hattie (2003) menyatakan bahwa 50%

ketidakterkaitan yang terjadi pada

1.

Ketidakselarasan antara waktu mengajar

prestasi murid ditentukan oleh karakteristik

pendidikan tinggi, kendala perguruan tinggi

dan waktu penelitian, dualisme

murid, sedangkan 30% ditentukan oleh guru.

dalam melakukan riset, faktor guru, dosen

keprofesoran, visi/misi universitas dan

Hattie menambahkan bahwa guru yang

dan peneliti, faktor kepemimpinan, kendala

visi/misi pusat penelitian.

memiliki keahlian memberikan pengaruh

bahasa, faktor budaya inovasi, faktor gizi,

2. Anggaran penelitian sangat terbatas,

yang jauh lebih besar dibandingkan guru

faktor infrastruktur, serta faktor kapital sosial

akses biaya penelitian yang sulit,

berpengalaman. Dari berbagai upaya yang

dan kapital intelektual.

sedangkan pendapatan perguruan tinggi

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu

umumnya dari biaya kuliah mahasiswa.

pendidikan seperti peran orangtua murid,

3.3.1
KE T I DA KT ER K A I TA N DA N K E NDA LA
DA L A M M E L A KU K A N R I S E T

3. Kecilnya pengaruh agenda riset nasional
terhadap universitas, RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional) tidak dimanfaatkan untuk

82

perencanaan riset, potensi tidak sejalan

Berdasarkan studi Bank Dunia berjudul

antara strategi nasional di bidang sains

Putting Higher Education to Work (Bank
Dunia 2012), secara garis besar terdapat lima
ketidakterkaitan pada pendidikan tinggi di

rasio guru dan murid, infrastruktur, kurikulum,
bentuk ujian, dan sebagainya, ternyata
masalah pendidikan terletak pada guru.
Gurulah yang melakukan kegiatan belajarmengajar, meletakkan tujuan akhir dan

dan teknologi dengan agenda riset

menginterpretasikan berbagai kebijakan,

nasional.

serta menghabiskan waktu ribuan jam

4. Terbatasnya sumber daya manusia

bersama murid di sekolah. Kualitas dan

negara-negara Asia berpendapatan rendah

tenaga peneliti berkualitas dan jenjang

kompetensi guru menentukan kualitas dan

dan menengah bawah yang menghambat

karir yang tidak jelas. Peneliti lebih

kompetensi lulusan sekolah.

pengembangan sains, teknologi, dan

mudah memperoleh dana dari kegiatan

pendidikan tinggi. Lima kendala tersebut

mengajar dan pengabdian masyarakat

Kualitas guru tercermin pada hasil uji

adalah:

dibandingkan memperoleh dana riset.

kompetensi guru yang dilakukan pada tahun

a. Ketidakterkaitan antara karakteristik

5. Remunerasi dan insentif yang kurang

2015 yang mencapai nilai rata-rata sebesar

menarik, keterbatasan kemampuan untuk

53,02% (Hurriyati 2016). Untuk calon guru,

kurikulum, dan gelar) dengan keahlian

menyediakan fasilitas riset, dan tidak ada

hasil uji kompetensi menunjukkan nilai yang

yang dibutuhkan oleh pengguna akhir

standar sistem insentif bagi peneliti.
6. Sistem kum yang tidak kondusif untuk
mendorong peningkatan hasil riset,

b. Lemahnya keterkaitan antara lembaga

kredit yang diberikan kepada peneliti

pendidikan tinggi dan industri sebagai

tidak sebanding dengan upaya yang

pengguna akhir dari hasil riset.

telah dikeluarkan untuk melakukan riset,

c. Pemisahan antara institusi pendidikan
tinggi dengan lembaga penelitian.
d. Lemahnya koordinasi dan integrasi antar
lembaga pendidikan tinggi dan antara

7.

lebih rendah, yaitu 44% untuk kemampuan
penguasaan bidang kompetensi dan 56,69%

untuk menciptakan kondisi agar guru menjadi
salah satu pilihan profesi yang diminati.
Dengan kualitas guru tersebut tidak
mengherankan jika pencapaian skor PISA
peserta didik di Indonesia dalam satu dekade
terakhir tidak mengalami peningkatan. Di
sektor pendidikan tinggi, dari 77 perguruan
tinggi terbaik di Asia dan Australia, kualitas
dosen perguruan tinggi di Indonesia berada
pada peringkat yang rendah (AsiaWeek
2000). Rendahnya peringkat kualitas
dosen/peneliti perguruan tinggi tidak
hanya berdampak terhadap kualitas dan
kompetensi lulusan perguruan tinggi, namun
juga terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan.

3.3.3
FAKTOR KEPEM IM PIN A N
Menurut Hattie (2003), faktor kepala sekolah
berkontribusi terhadap seluruh aspek
dan prasarana pendidikan, serta suasana
lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang
membangun sikap siswa yang bertanggung
jawab, mengembangkan suasana belajarmengajar yang aman dan nyaman,
memberikan pengaruh yang besar terhadap
kualitas pendidikan.

untuk kemampuan bidang pedagogik.
Hidayah, dkk., (2015) menyimpulkan bahwa
Masih menurut Hurriyati, rendahnya tingkat

sulitnya verifikasi.

kompetensi calon guru disebabkan, antara

Skema publikasi dan kebijakan

lain, oleh rendahnya kualitas perguruan

penerjemahan. Peneliti cenderung

tinggi yang menghasilkan guru. Lulusan SMA

mempublikasikan hasil penelitian pada

yang mengambil pendidikan menjadi guru
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tantangan besar bagi pengambil kebijakan

pendidikan, mulai dari siswa, guru, sarana

institusi pendidikan tinggi (pedagogi,

(pemberi kerja).

menjadi profesi idaman. Hal ini merupakan

kepemimpinan strategis memiliki dampak
signifikan dalam tingginya pencapaian kinerja
suatu program studi.
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Terdapat tiga dimensi kepemimpian strategis

tentang pengelolaan Hepatitis C sampai ke

Berikut hasil penelitian Taufik Ismail pada

Kombinasi antara lembaga perguruan tinggi

yang diteliti, yaitu sebagai ahli strategi

penelitian pemberantasan malaria.

tahun 1997 terhadap lulusan SMA di

yang “melihat ke dalam” dan lemahnya

beberapa negara dengan jumlah buku

budaya inovasi dari sektor industri

yang mampu menggerakkan manajemen
strategis, sebagai agen perubahan, dan

Singh dan Samant (2012) menyampaikan

sastra wajib:

bermuara pada sunyinya inovasi teknologi

sebagai pemimpin visioner yang mampu

pendapat yang sama dengan Richard

•

Amerika Serikat (32 judul)

di Indonesia. Selain itu, budaya inovasi juga

membangun visi bersama. Kepemimpinan

Horton. Seseorang dikategorikan memiliki

•

Kanada (13 judul)

ditentukan oleh sistem nilai, perilaku, dan

strategis memiliki dampak signifikan

kemampuan berbahasa yang baik jika

•

Jepang (15 judul)

iklim berinovasi. Budaya inovasi dipengaruhi

dalam kemampuan membangun visi dan

menguasai empat aspek berbahasa, yaitu

•

Jerman (22 judul)

oleh antusiasme, komitmen, tantangan

menjalankan proses manajemen strategis,

mendengar, berbicara, membaca, dan

•

Prancis (30 judul)

mengambil risiko dalam lingkungan yang

serta kemampuan melakukan perubahan.

menulis. Ilmu pengetahuan diperoleh dari

•

Belanda (30 judul).

aman, dorongan untuk terus belajar, dan

mendengar dan membaca, lalu direproduksi

•

Singapura (6 judul)

dukungan melakukan proses berpikir secara

melalui berbicara (presentasi) dan menulis.

•

Malaysia (6 judul)

independen.

•

Thailand (5 judul)

•

Brunei Darussalam (7 judul)

3.3.4
FA K T O R B A H A S A

Pentingnya kemampuan berbahasa dalam

84

Rendahnya budaya inovasi di Indonesia

Dalam “Indonesia—Unraveling the mystery

ilmu pengetahuan juga dikemukakan oleh

of a nation” (The Lancet, 27 Februari 2016),

Birgit Renzl (2007) dalam “Language as a

Pada masa sebelum kemerdekaan, SMA di

Nasution dalam “Ketekunan yang Langka”

Richard Horton mempertanyakan mengapa

vehicle of knowing: the role of language

Indonesia diwajibkan membaca buku sastra

(Bandung Raya, 2001). Nasution mengamati

peneliti Indonesia, khususnya di bidang

and meaning in constructing knowledge”.

sebanyak 25 judul (AMS Hindia Belanda

pengumuman yang ditempel di dinding

ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran sangat

Menurut Renzl, bahasa dan pemahaman

A) dan 15 judul (AMS Hindia Belanda B).

kampus tidak ada yang berkaitan dengan

tidak terwakili suaranya dalam dialog di

makna merupakan hal krusial dalam

Namun sejak 1950-an, secara bertahap wajib

kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu pula

tingkat global. Para peneliti Indonesia

mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Bahasa

membaca buku sastra dihentikan.

yang dilakukan mahasiswa ketika sedang

menanggapi bahwa sunyinya peneliti dan

tidak hanya digunakan sebagai alat

ilmuwan Indonesia dikarenakan, antara lain,

membuat laporan dan mendeskripsikan

kuatnya budaya tutur dibanding budaya tulis;

objek, bahkan perannya jauh melampaui

keterampilan menggunakan bahasa Inggris

fungsinya sebagai saluran komunikasi.

sebagai bahasa ilmiah masih kurang; serta

Bahasa juga tidak hanya menyampaikan

Rendahnya kinerja inovasi di bidang

di negara-negara maju seperti di Jepang,

tendensi Indonesia yang lebih memberi

isi yang tertulis, tetapi juga konteks dan

teknologi yang tercermin dari rendahnya

Denmark, dan Norwegia.

perhatian ke dalam, bukan ke luar. Tendensi

makna. Bahasa merekontekstualisasi isi dan

jumlah hak paten dan rendahnya posisi

ini menyebabkan komunitas ilmiah Indonesia

berperan sebagai sarana pemikiran. Masih

Indonesia berdasarkan Indeks Inovasi Global

“Bagaimana lulusan perguruan tinggi di

mengabaikan pentingnya publikasi di jurnal

menurut Renzl, bahasa sangat penting untuk

erat kaitannya dengan budaya inovasi.

Indonesia dapat mengimbangi kemampuan

internasional.

mengonstruksi ilmu pengetahuan, terutama

Terdapat beberapa faktor yang menentukan

akademik lulusan perguruan tinggi yang

dalam hal dimensi tak tampak dari ilmu

suatu perusahaan untuk melakukan inovasi,

sudah mapan di negara maju kalau yang

pengetahuan.

yaitu budaya internal, pemerintah, serta

ditekuninya selama belajar di perguruan

pasokan sumber daya manusia dan kapital.

tinggi bukanlah bidang ilmunya sendiri?”,
tanya Nasution.

Menurut Horton, Indonesia sebetulnya patut
berbangga karena memiliki beberapa institusi

pernah dikemukakan oleh Andi Hakim

beristirahat memperbincangkan hal-hal lain

3.3.5
FAKTOR BUDAYA IN OVASI

yang tidak ada kaitannya dengan disiplin ilmu
yang ditekuninya. Suasana kampus seperti
ini berbeda sekali dengan suasana kampus

riset terkemuka. Salah satunya adalah

Masalah kemampuan berbahasa ini juga

Dari ketiga faktor tersebut, budaya internal

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang

pernah dikemukakan Taufik Ismail ketika

perusahaan memiliki peran sangat penting.

unggul dalam ilmu kedokteran global. Satu

menerima Habibie Award pada 2007.

Walaupun sumber daya manusia dan kapital

Praktik perburuan rente pun turut

dasawarsa lalu, publikasi hasil penelitian

Pada kesempatan tersebut Taufik Ismail

tersedia serta pemerintah memberikan

melemahkan budaya inovasi. Sebagaimana

lembaga ini tergolong rendah. Namun pada

mengemukakan bahwa sistem pendidikan

insentif kebijakan yang kondusif, namun

telah dibahas pada bab sebelumnya, praktik

2015, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

di Indonesia sudah cukup lama tidak

jika budaya internal perusahaan tidak

perburuan rente ini mengakibatkan terjadinya

mencatat 50 kontribusi karya ilmiah di jurnal

memberikan porsi terhadap pembiasaan

mendukung, inovasi teknologi tidak akan

misalokasi sumber daya berbakat dan

bereputasi internasional, dari penelitian

membaca dan mengarang di kalangan anak

terwujud.

menyebabkan hilangnya minat berinovasi.

didik.
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3.3.6
FA K T O R G I Z I

3.3.7
FAKTOR IN FRASTRUKTUR

Rendahnya skor PISA pada anak berusia 15

14,47%, atau meningkat dibandingkan kondisi

Faktor lain yang mempengaruhi pencapaian

kualitas pendidikan, serta memudahkan dan

tahun sebagai calon mahasiswa antara lain

tahun 2008, yaitu 11,07%.

skor PISA adalah infrastruktur penunjang

mempercepat akses terhadap sumber ilmu

kegiatan belajar-mengajar, seperti

pengetahuan.

dipengaruhi oleh faktor gizi dan kesehatan.
Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pangan

Berdasarkan data riset kesehatan dasar

ketersediaan listrik serta teknologi informasi

& Gizi 2011-2015, prevalensi balita yang

tahun 2007 dan 2010, rata-rata asupan kalori

dan komunikasi (TIK) di sekolah-sekolah.

Tabel berikut menyajikan posisi Indonesia di

mengalami kekurangan gizi dan tubuh

dan protein balita berada di bawah angka

Kedua sarana tersebut berperan penting

ASEAN dalam hal penyediaan tenaga listrik

pendek pada 2010 masing-masing mencapai

kecukupan gizi. Akibatnya, balita perempuan

dalam mencapai tujuan pendidikan, antara

dan fasilitas TIK bagi pendidikan dasar dan

17,9% dan 35,6%. Indonesia termasuk di

dan laki-laki mempunyai tinggi badan rata-

lain, memperluas akses, meningkatkan

menengah.

antara 36 negara di dunia yang berkontribusi

rata 6,7 cm dan 7,3 cm lebih pendek dari

terhadap 90% masalah gizi dunia.

standar WHO. Kondisi ini lebih buruk untuk
anak berusia 5-19 tahun. Anak perempuan
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Amartya Sen dalam Poverty and Famines: An

lebih pendek 13,6 cm dari standar WHO,

Essay on Entitlement and Deprivation (1981)

sedangkan anak laki-laki lebih pendek 10,4

menyebutkan bahwa kerawanan pangan

cm dari standar WHO. Tinggi dan berat badan

tidak ada kaitannya dengan produksi pangan.

di bawah standar WHO ini mempunyai risiko

Kerawanan pangan terjadi karena penduduk

kehilangan tingkat kecerdasan sebesar 10-15

kehilangan akses untuk memperoleh

poin intelligence quotient (IQ). Prevalensi

pangan. Kehilangan akses tersebut bisa

tubuh pendek akibat gizi buruk berhubungan

terjadi karena kehilangan penghasilan,

dengan tingkat kecerdasan. Peningkatan

kehilangan pekerjaan, kehilangan aset

anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi

yang bisa diberdayakan untuk memperoleh

tidak akan berdampak terhadap peningkatan

penghasilan, atau kehilangan posisi tawar

kecerdasan dan prestasi belajar.
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Tabel 3.14
Infrastruktur Listrik & TIK pada Pendidikan Dasar 2012
Sumber: ICT in Education in Asia, UNESCO

terhadap pasar. Berdasarkan data BPS,
jumlah penduduk yang masuk kategori

Tabel berikut menyajikan data rata-rata tinggi

sangat rawan pangan pada 2009 mencapai

badan, prevalensi tubuh pendek, dan ratarata IQ di beberapa negara ASEAN.

Tabel 3.15
Infrastruktur Listrik & TIK pada Pendidikan Menengah 2012
Sumber: ICT in Education in Asia UNESCO

Tabel 3.13
Prevalensi Tubuh Pendek dan Rata-rata IQ
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Secara keseluruhan, berdasarkan ICT

Telecommunication Union, posisi Indonesia

Development Index (indeks perkembangan

pada tingkat global berada pada peringkat

TIK) yang diterbitkan International

ke-108.
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Berdasarkan Global Sustainable

riset pendidikan tinggi), serta bisnis baru

Competitiveness Report 2015 untuk

(pendaftaran bisnis baru, merek dagang,

beberapa negara di kawasan ASEAN, kapital

industri pengolahan dengan teknologi tinggi).

sosial Indonesia (39,4) di bawah Singapura
(50,9), Malaysia (45,5), dan Vietnam (43,4).

Peningkatan stok kapital intelektual

Sedangkan kapital intelektual Indonesia

ditentukan oleh kapital sosial, terutama

(36,5) berada di bawah Singapura (58,1),

dalam proses interaksi antara pengetahuan

Malaysia (49,2), Thailand (42,6), dan Vietnam

sosial tak terlihat dengan pengetahuan

(38,2).

eksplisit individu dalam suatu organisasi.
Menurut Mikovic, dkk. (2016), pengetahuan/

Tabel 3.16
Indeks Perkembangan TIK 2015
Sumber: ITU

Tabel tersebut mengambil data dari 167

rendahnya tingkat pemanfaatan TIK di

negara, yang sekaligus menunjukkan

lembaga pendidikan.

rendahnya nilai PISA juga berasosiasi dengan
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3.3.8
FA K T O R R E NDA H NYA K A P I TA L S OS I AL
DA N K A PI TA L I NTE L E K TU A L

Aspek yang diukur dalam kapital sosial,

teknologi baru diciptakan melalui interaksi

antara lain, kesehatan (pelayanan kesehatan,

alamiah antara kapital sosial dan kapital

keluarga berencana, angka kematian balita);

intelektual. Faktor kunci dalam pembentukan

kesenjangan (pendapatan, gender, sumber

stok kapital intelektual yang baru terletak

daya manusia); kriminalitas (pencurian,

pada pengetahuan sosial tak terlihat sebagai

kekerasan, dan pemenjaraan), kebebasan

kondisi awal yang menentukan penciptaan

(pers, HAM, konflik dengan kekerasan);

solusi yang inovatif. Proses pembentukan

dan kepuasan (individu, tingkat bunuh diri,

stok kapital intelektual melalui kapital sosial

dan pelayanan publik). Sedangkan aspek

merupakan hal mendasar untuk menciptakan

yang diukur dalam kapital intelektual adalah

pengetahuan/teknologi baru. Pada gilirannya,

pendidikan (angka partisipasi sekolah,

kondisi ini akan meningkatkan keuntungan

kinerja, dan infrastruktur), penelitian dan

kompetitif industri dan bisnis.

pengembangan (alokasi dana, kinerja, dan

Gambar berikut menunjukkan relatif rendahnya kapital sosial dan kapital intelektual Indonesia
dibanding negara lain di kawasan Asia.
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Gambar 3.29
Kapital Sosial & Intelektual Negara-negara Kawasan Asia 2015
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BAB 4
SKENARIO SAINS,
TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
DI INDONESIA 2045

Rekomendasi dalam dokumen ini

Terdapat empat skenario yang berpotensi

menggunakan pendekatan skenario.

terjadi di masa depan di bidang sains,

Perencanaan skenario merupakan seni dan

teknologi, dan pendidikan tinggi. Gambar

ilmu untuk merumuskan kemungkinan di

berikut merupakan ilustrasi kerangka pikir

masa depan, dengan mengambil pelajaran

yang digunakan dalam menyusun skenario.

dari masa lalu untuk memperbaiki masa
depan dengan cara-cara lebih baik.

90
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Gambar 4.1.
Kerangka pikir skenario sains, teknologi, dan
pendidikan tinggi
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Menurut Thomas (2012), skenario normatif

eksploratif adalah skenario yang dapat terjadi

adalah skenario yang ingin diwujudkan pada

ketika lingkungan operasional berada dalam

lingkungan operasional yang diketahui atau

kondisi bergejolak dan tidak pasti—di luar

dipahami dan stabil. Sedangkan skenario

kondisi yang diinginkan.
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4.1
FOKUS PERHATIAN
Topik yang dibahas dalam buku putih ini
merupakan fokus perhatian bersama untuk
menyusun skenario sains, teknologi, dan
pendidikan tinggi di Indonesia. Fokus
perhatian ini juga merupakan jangkar
bagi pembahasan skenario. Jangkauan
waktu yang dipilih dalam mengembangkan
skenario ini adalah 2045, genap seratus
tahun Indonesia merdeka. Pemilihan tahun
2045 juga sejalan dengan harapan para
ilmuwan muda Indonesia yang dituangkan
dalam dokumen SAINS45: Agenda Ilmu
Pengetahuan Indonesia Menyongsong
Seratus Tahun Kemerdekaan (AIPI 2015).
Satu dekade sebelum 2045, Indonesia
diharapkan telah berhasil keluar dari
perangkap pendapatan menengah. Dengan
92

asumsi bahwa sampai tahun 2035 tidak
terjadi guncangan ekonomi besar sehingga
pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat
secara berkelanjutan, harapan tersebut dapat

4.2
FAKTOR PENDORONG

negara berada pada tingkat pendapatan
menengah yaitu selama 42 tahun, maka pada
tahun 2027 Indonesia seharusnya sudah
menjadi negara maju berpendapatan tinggi.
Namun kondisi ini tidak mungkin bisa diraih

pendidikan tinggi ke depan antara lain:

perkembangan ekonomi ke depan antara

a. kebijakan yang memungkinkan bagi

lain:

dosen/peneliti untuk lebih berkonsentrasi

menentukan skenario sains, teknologi,

pada kegiatan penelitian atau pada

melalui kombinasi antara peningkatan

dan pendidikan tinggi di Indonesia pada

pengajaran, termasuk kebijakan dalam

produktivitas tenaga kerja dan

tahun 2045. Dari sisi internal pendidikan

merekrut asisten dosen baik bidang

peningkatan jumlah penduduk yang

tinggi, terdapat pertanyaan strategis ke

pengajaran maupun bidang riset;

bekerja;

depan: apakah pendidikan tinggi mampu

b. kemampuan melakukan perekrutan

tumbuh dan berkembang lebih independen
sehingga responsif terhadap permintaan
pasar, atau masih tergantung pada program
dituntut menyediakan lulusan berkualitas,
pengetahuan baru, serta pengembangan

a. peningkatan pendapatan per kapita

b. peningkatan produktivitas tenaga kerja

dosen/peneliti yang andal dan memiliki

melalui perpindahan tenaga kerja dari

reputasi nasional/internasional;

sektor dengan produktivitas rendah ke

c. kemampuan menghimpun dana riset baik

dan anggaran pemerintah? Perguruan tinggi

sektor produktivitas tinggi dan melalui

dari sektor industri maupun dari sumber

peningkatan produktivitas di masing-

pendanaan riset lainnya dari dalam dan

masing sektor, seperti pertanian dan

luar negeri:

industri pengolahan;

d. kebijakan untuk menghilangkan

c. pemanfaatan jurang produktivitas antara

teknologi sesuai permintaan pasar—dunia

hambatan kerja sama penelitian lintas

sektor ekonomi untuk mendorong

usaha dan industri. Muncul juga pertanyaan

disiplin dan lintas perguruan tinggi serta

terjadinya perubahan struktural.

dari sisi eksternal yang berpengaruh besar

kerja sama penelitian dengan lembaga

Walaupun pertumbuhan produktivitas

terhadap pendidikan tinggi, yaitu kondisi

riset non perguruan tinggi;

sektor industri pengolahan lebih lambat,

perekonomian Indonesia. Apakah akan

e. kebijakan kerja sama pemanfaatan

terjadi pertumbuhan yang tinggi dan inklusif
atau akan terjadi stagnasi dalam jangka

f.

namun produktivitas di sektor ini masih

fasilitas riset lintas lembaga riset;

lima kali lipat dibandingkan produktivitas

keberhasilan mengatasi delapan

di sektor pertanian;

waktu yang panjang sehingga pertumbuhan

hambatan perguruan tinggi dalam

lemah dan tidak inklusif? Di bidang ekonomi-

melakukan kegiatan riset;

meningkatkan produktivitas dalam suatu

g. keberhasilan mengatasi lima

sektor melalui input modal, teknologi, dan

manusia, apakah Indonesia akan menjadikan
Berdasarkan kriteria waktu maksimal sebuah

Faktor-faktor yang menentukan arah

Terdapat beberapa faktor yang akan

politik sumber daya, terutama sumber daya

terwujud.

Faktor-faktor yang menentukan arah

sumber daya manusia dan teknologi yang
diperoleh dari riset dan pengembangan
sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi?
Atau apakah Indonesia tetap mengandalkan

d. pemanfaatan peluang untuk

ketidakterkaitan pendidikan tinggi,

inovasi (termasuk dari aliran modal asing)

yang mengakibatkan perguruan tinggi

serta peningkatan kompetisi yang akan

bergantung pada alokasi program dan

mengarah pada kegiatan bisnis yang

anggaran pemerintah;

lebih efisien;

h. kemampuan mengantisipasi perubahan

e. peralihan menuju model pertumbuhan

ilmu pengetahuan dari berbasis institusi

yang dipacu oleh produktivitas yang

tenaga kerja dan kapital dari ekspor sumber

menjadi berbasis sumber yang lebih

ditandai dengan tingginya kontribusi TFP.

daya alam dan aliran modal asing?

luas, dari statis menjadi dinamis, dari

karena terjadi penundaan sekitar tujuh tahun

kompartemental menjadi terintegrasi, dan

untuk mengembalikan pendapatan per kapita

dari otoritas eksternal menjadi personal

ke tingkat sebelum krisis 1998.
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Selanjutnya, peningkatan produktivitas

5. Penguatan sektor finansial untuk

memerlukan beberapa syarat pendukung

mendukung pertumbuhan ekonomi,

tergantung pada arah perkembangan

yang penting dan perlu diwujudkan, yaitu:

menjaga stabilitas keuangan dan untuk

pendidikan tinggi dan perkembangan

1.

Mengatasi ketertinggalan dalam

mewujudkan pemerataan melalui

perekonomian.

infrastruktur ( jalan, pelabuhan, bandar

keuangan inklusif.

udara, tenaga listrik, air bersih, sanitasi,

Berdasarkan pemikiran tersebut, dipilihlah

dan jaringan irigasi, teknologi informasi

Sementara itu, formasi sumber daya manusia

dua faktor pendorong yang paling dominan

dan komunikasi). Belanja untuk

ditentukan oleh pemerintah, pasar, dan

sebagai sumbu utama. Kondisi perekonomian

infrastruktur perlu ditingkatkan dari saat

masyarakat dalam sistem ekonomi-politik

yang tumbuh kuat dan inklusif atau lemah

ini sebesar 3%-4% menjadi 7%-8% dari

negara. Dalam konteks itu, faktor yang akan

dan tidak inklusif sebagai sumbu vertikal.

PDB seperti pada masa sebelum krisis

menentukan arah kebijakan ekonomi politik

Sementara itu, kondisi pendidikan, dan

1998.

sumber daya manusia, antara lain:

kondisi pendidikan tinggi yang tergantung

1.

politik dan kebijakan tentang

pada program dan anggaran pemerintah

melalui peningkatan kualitas pendidikan

pengembangan pendidikan nasional

atau pendidikan tinggi yang lebih responsif

pada semua tingkatan dan memfungsikan

termasuk pendidikan tinggi yang mampu

terhadap permintaan pasar sebagai sumbu

pusat-pusat pelatihan. Sekitar dua pertiga

menjawab permintaan pasar;

horisontal.

2. Mengatasi ketertinggalan keterampilan

perusahaan kesulitan mendapatkan
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daya manusia sebagai faktor pendorong

2. politik dan kebijakan ketenagakerjaan

tenaga kerja profesional dan tenaga

dalam memenuhi permintaan pasar dan

Dari kedua sumbu tersebut dihasilkan empat

manajemen, sedangkan 70% perusahaan

kebijakan tenaga kerja dalam kaitannya

skenario, Skenario Garuda Terbang Tinggi;

sulit mendapatkan tenaga insinyur

dengan liberalisasi pasar pada tingkat

Skenario Alap-Alap Terkurung; Skenario

profesional.

regional/global;

Burung Hantu di Siang Hari; dan Skenario

3. Meningkatkan fungsi dari produk, pasar

3. kebijakan pasar tenaga kerja;

Bebek Lumpuh. Penggunaan lambang

tenaga kerja, pasar lahan, dan pasar

4. politik anggaran;

atau metafora burung pada masing-masing

modal. Untuk mendukung perubahan

5. kemampuan keuangan negara (ruang

skenario akan dijelaskan dalam bab ini.

struktural diperlukan peningkatan

fiskal).

pasar tenaga kerja melalui revisi UU
Ketenagakerjaan. Untuk mengatasi

Dari tiga faktor pendorong utama (pendidikan

kendala dalam memperoleh kredit,

tinggi, ekonomi, dan ekonomi-politik

terutama bagi perusahaan domestik,

sumber daya manusia), pendidikan tinggi

diperlukan penguatan pasar modal.

dan perkembangan ekonomi merupakan

Sedangkan untuk mengatasi kendala

faktor pendorong yang dominan. Tingkat

dalam pembebasan lahan diperlukan

ketidakpastiannya memang tinggi, namun

undang-undang baru tentang pertanahan

sangat menentukan arah perkembangan

termasuk tentang pembebasan lahan.

penguasaan sains, teknologi, dan pendidikan

4. Menciptakan lingkungan perekonomian

tinggi ke depan. Sedangkan faktor ekonomi-

yang kompetitif dengan cara menekan

politik, khususnya pengembangan sumber

praktik perburuan rente, mengurangi

daya manusia dan riset & pengembangan

praktik persaingan usaha yang tidak

sebagai mesin penggerak pertumbuhan

sehat atau tidak kompetitif seperti

ekonomi, pada dasarnya merupakan hasil

monopoli, oligopoli, monopsoni, dan

dari arah perkembangan perguruan tinggi

kartel, serta meningkatkan kualitas

yang responsif terhadap permintaan pasar

regulasi seperti menyederhanakan

dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

proses perizinan.

Dengan demikian, tingkat kepastian sumber

BAB 4 | SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 2045

BAB 4 | SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 2045

95

4.3
SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA
TAHUN 2045

PERTUMBUHAN EKONOMI
TINGGI & INKLUSIF

Ilustrasi di samping menyajikan empat
skenario sains, teknologi, dan pendidikan
tinggi 2045.
Dari empat skenario tersebut, dua skenario
ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan inklusif, yaitu Skenario Garuda
Terbang Tinggi dan Skenario Alap-Alap
Terkurung. Perbedaan dari dua skenario ini
terletak pada peran TFP yang tinggi pada
Skenario Garuda Terbang Tinggi dibanding
pada Skenario Alap-Alap Terkurung.
Sedangkan dua skenario lainnya, yaitu

PERGURUAN TINGGI
TERGANTUNG PROGRAM
& ANGGARAN PEMERINTAH

Skenario 2
Alap-alap Terkurung

Skenario 1
Garuda Terbang Tinggi

Apa yang kita miliki?
(Berdasarkan fakta)

Apa yang kita pikirkan
kita miliki?
(Persepsi)

Skenario 4
Bebek Lumpuh

Skenario 3
Burung Hantu Di Siang Hari

PERGURUAN TINGGI
RESPONSIF TERHADAP
PERMINTAAN PASAR

Skenario Burung Hantu di Siang Hari dan
Skenario Bebek Lumpuh ditandai oleh
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pertumbuhan ekonomi yang rendah dan
tidak inklusif. Pada Skenario Burung Hantu di
Siang Hari, pendidikan tinggi lebih responsif
terhadap permintaan pasar dibanding
Skenario Bebek Lumpuh.
Skenario Garuda Terbang Tinggi merupakan
skenario normatif yang diharapkan dapat
diwujudkan, sedangkan skenario yang
lainnya merupakan skenario eksploratif yang
dapat terjadi ketika lingkungan operasional

PERTUMBUHAN EKONOMI
RENDAH & TIDAK INKLUSIF

yang terjadi berbeda dengan lingkungan
operasional yang diinginkan.

Gambar 4.2.
Matriks Skenario Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
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Pendidikan Tinggi

98

Perkembangan Terkait

Faktor
Pendorong

GARUDA TERBANG TINGGI

ALAP-ALAP TERKURUNG

BURUNG HANTU DI SIANG HARI

BEBEK LUMPUH

1.

Pendidikan tinggi responsif terhadap permintaan
pasar.
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi & inklusif.

1.

Pendidikan tinggi tergantung program dan
anggaran pemerintah.
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi & inklusif.

1. Pendidikan tinggi memenuhi permintaan pasar.
2. Pertumbuhan ekonomi rendah & tidak inklusif.

1.

1. Kapital sosial tinggi.
2. Ekonomi tumbuh tinggi dan inklusif terutama
didorong oleh TFP, kapital, dan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor
finansial yang kuat dan inklusif.
4. Iklim investasi kondusif karena berbagai
hambatan seperti perburuan rente, monopoli,
oligopoli, dan monopsoni bisa dihilangkan.
5. Kualitas regulasi meningkat tinggi sehingga
memberi kepastian hukum dan korupsi
berkurang secara signifikan.
6. Pembangunan infrastruktur berjalan lancar.
7. Investasi ditujukan untuk meningkatkan ekspor.
8. TFP tinggi.
9. Indonesia bebas dari perangkap dalam
pendapatan menengah paling lambat pada
2035.

1. Kapital sosial tinggi.
2. Ekonomi tumbuh tinggi dan inklusif terutama
didorong oleh kapital, dan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor
finansial yang kuat dan inklusif.
4. Iklim investasi kondusif karena berbagai
hambatan seperti perburuan rente, monopoli,
oligopoli, dan monopsoni bisa dihilangkan.
5. Kualitas regulasi meningkat sehingga memberi
kepastian hukum dan korupsi berkurang secara
signifikan.
6. Pembangunan infrastruktur berjalan lancar.
7. Investasi ditujukan untuk meningkatkan ekspor.
8. TFP rendah sampai sedang.
9. Indonesia bebas dari perangkap pendapatan
menengah pada 2035.

1. Kapital sosial mengalami stagnasi.
2. Ekonomi tumbuh rendah dan tidak inklusif.
3. Penguatan sektor finansial berjalan lambat dan
tidak inklusif.
4. Iklim investasi tidak kondusif karena berbagai
hambatan seperti perburuan rente, monopoli,
oligopoli, monopsoni, dan kartel tidak bisa
dihilangkan.
5. Perbaikan kualitas regulasi berjalan lambat
sehingga peningkatan kepastian hukum berjalan
lamban dan tingkat korupsi antara sedang
sampai tinggi.
6. Pembangunan infrastruktur terkendala.
7. Pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan
sedang sampai tinggi.
8. TFP rendah.
9. Indonesia masih terperangkap pendapatan
menengah pada 2045.

1.
2.
3.
4.

1.

1.

1.

1.

Lebih independen dan responsif terhadap
permintaan pasar sehingga tidak hanya
tergantung pada pemerintah.
2. Proaktif melakukan kegiatan riset dan
pengembangan.
3. Bisa fokus pada riset dan mampu merekrut
tenaga peneliti andal sehingga PTNBH
bertransformasi menjadi universitas riset dan/
atau universitas kewirausahaan.
4. Keuangan PTNBH tidak tergantung pada APBN
karena PTNBH berhasil memperoleh dana abadi
dari masyarakat, filantropi, dan negara.
5. Dapat meningkatkan publikasi internasional dan
perolehan paten.
6. Terutama PTNBH terbaik masuk dalam
universitas kelas dunia dan unggul di ASEAN.
7. Anggaran riset mencapai 2%-3% dari PDB.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Belum independen dan kurang responsif
terhadap permintaan pasar sehingga masih
mengandalkan program dan anggaran
pemerintah.
Pasif dalam melakukan kegiatan riset dan
pengembangan.
Terutama Perguruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum (PTNBH) terbaik didekati oleh industri
secara aktif untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Keuangan PTNBH masih tergantung pada APBN.
Belum bisa fokus melakukan riset dan masih
terbebani tugas mengajar.
Gagal merekrut tenaga peneliti yang andal dan
produktif.
Peningkatan publikasi internasional dan
perolehan paten rendah sampai sedang.
Anggaran riset berkisar 0,5%-1% dari PDB.
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Sudah responsif terhadap permintaan pasar,
namun industri tidak memiliki kapabilitas untuk
melakukan riset dan pengembangan.
2. Aktif menyediakan lulusan berkualitas sesuai
permintaan pasar sehingga berkontribusi dalam
mengurangi kesenjangan keterampilan.
3. Ketergantungan PTNBH terhadap APBN
berkurang karena PTNBH secara bertahap
mampu menghimpun dana abadi dari
masyarakat, filantropi, dan negara.
4. Masalah ketidakterkaitan kualitas lulusan
perguruan tinggi terselesaikan.
5. Lulusan terbaik banyak yang bekerja di luar
Indonesia.
6. Peningkatan publikasi internasional dan
perolehan paten rendah sampai sedang.
7. Anggaran riset berkisar 0,5% dari PDB

Pendidikan tinggi tergantung program dan
anggaran pemerintah.
2. Pertumbuhan ekonomi rendah & tidak inklusif.

Kapital sosial rendah.
Ekonomi tumbuh rendah dan tidak inklusif.
Sektor finansial lemah dan tidak inklusif.
Iklim investasi tidak kondusif karena berbagai
hambatan seperti perburuan rente, monopoli,
oligopoli, dan monopsoni tidak bisa dihilangkan.
5. Kualitas regulasi tidak mengalami perbaikan
berarti sehingga kepastian hukum rendah dan
korupsi tetap tinggi.
6. Pembangunan infrastruktur terkendala.
7. Pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan
tinggi.
8. TFP sangat rendah.
9. Indonesia masih terperangkap pada pendapatan
menengah pada 2045

Tidak responsif terhadap permintaan pasar dan
hanya tergantung pada program dan anggaran
pemerintah.
2. Pasif dalam melakukan kegiatan riset dan
pengembangan.
3. Ketergantungan PTNBH terhadap APBN tinggi.
4. Masalah ketidakterkaitan antara perguruan
tinggi dan pasar tidak terselesaikan.
5. Peningkatan publikasi internasional dan
perolehan paten rendah.
6. PTNBH masih terbelenggu beban mengajar
yang tinggi dan tidak mampu merekrut tenaga
peneliti andal sehingga riset terkendala.
7. Anggaran riset di bawah 0,5% dari PDB.

BAB 4 | SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 2045

99

Skenario ini dibentuk oleh dua faktor

listrik, telekomunikasi, air bersih, sanitasi,

pendorong, yaitu kompetensi lulusan

dan sebagainya, terpenuhi bagi peningkatan

perguruan tinggi, kuantitas, serta kualitas

investasi. Kondisi perekonomian yang

riset sesuai kebutuhan pasar; dan

kondusif ini selain menarik arus modal juga

pertumbuhan ekonomi yang kuat serta

memberikan ruang gerak bagi tumbuh dan

inklusif.

berkembangnya industri domestik. Pada
gilirannya, kondisi ini akan membutuhkan

Kapabilitas perguruan tinggi untuk

dukungan penelitian dan pengembangan

memenuhi permintaan pasar, baik dari

bagi peningkatan produktivitas.

sisi kompetensi lulusan maupun dari sisi

100

penelitian terwujud. Kondisi ini terjadi

Skenario ini dilambangkan dengan

karena kebijakan yang memungkinkan bagi

burung garuda terbang tinggi sebagai

dosen untuk berkonsentrasi pada kegiatan

metafora dari kekuatan dan kebebasan.

penelitian, pengajaran, atau keduanya,

Kemampuan burung garuda untuk terbang

termasuk peluang merekrut asisten dosen

tinggi melambangkan kemampuan untuk

bidang pengajaran maupun bidang riset.

membebaskan diri dari berbagai kendala

Juga terbukanya peluang untuk melakukan

di darat dan memberikan kebebasan untuk

perekrutan peneliti yang andal dan memiliki

terbang tinggi sesuai cita-cita. Garuda juga

reputasi nasional atau internasional, serta

melambangkan presisi dan akurasi dalam

peluang menghimpun dana riset dari

bertindak untuk mencapai tujuan. Burung

sektor industri maupun dari sumber lain.

garuda juga melambangkan kemampuan

Selain itu, munculnya kerja sama penelitian

memilih momentum yang tepat dalam

lintasdisiplin, lintas perguruan tinggi, lintas

bertindak.

institusi dengan lembaga riset non perguruan
tinggi, serta kerja sama pemanfaatan fasilitas

Dalam masa hidupnya, burung garuda juga

riset lintas lembaga penelitian.

harus memilih untuk melakukan transformasi
atau tidak dengan perjuangan cukup
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Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan

berat. Pada usia 40 tahun, burung garuda

inklusif tercipta ketika Indonesia mampu

dihadapkan pada pilihan kematian karena

menciptakan lingkungan industri/bisnis yang

paruh dan cakarnya sudah panjang dan

kompetitif bebas dari praktik monopoli,

bengkok, bulunya pun sudah tebal sehingga

monopsoni, oligopoli, perburuan rente,

sulit terbang; atau harus melakukan proses

dan bentuk-bentuk praktik bisnis lain yang

transformasi yang menyakitkan selama 150

dapat menjadi kendala bagi tumbuh dan

hari untuk dapat melanjutkan hidup. Untuk

berkembangnya daya saing. Perbaikan

melakukan proses transformasi itu, burung

kualitas regulasi berhasil dilakukan sehingga

garuda harus terbang ke pegunungan yang

Indonesia mampu menciptakan kondisi yang

tinggi dan membuat sarang di tebing jurang

dapat memberikan kepastian hukum bagi

batu karang, lalu tinggal menyendiri di sana

kegiatan industri/bisnis dan korupsi menurun

selama proses transformasi berlangsung.

tajam. Sektor finansial kuat dan inklusif

Transformasi dimulai dengan mematukkan

sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi,

paruh ke tebing karang berkali-kali sampai

menjaga stabilitas keuangan dan mendukung

paruh itu terlepas dan menunggu tumbuhnya

upaya pemerataan pembangunan melalui

paruh baru. Dengan paruh yang baru, burung

keuangan inklusif. Pembangunan infrastruktur

garuda mencabuti cakarnya satu demi satu.

berjalan lancar sehingga kebutuhan

Dengan paruh dan cakar yang baru, burung

infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan,

garuda mencabuti bulu dan sayapnya sampai
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bulu dan sayap baru tumbuh sempurna.

riset serupa untuk bidang pangan, energi,

kompetitif. Perkembangan penemuan

dengan tingginya peningkatan pendapatan

Setelah semua proses tersebut selesai,

informasi dan telekomunikasi, transportasi,

dan inovasi teknologi ini ditandai dengan

per kapita.

burung garuda dapat terbang kembali dan

pertahanan & keamanan, kesehatan dan

peningkatan jumlah paten di dalam negeri

melanjutkan kehidupannya.

farmasi, serta ilmu material.

maupun yang didaftarkan di luar negeri,

Dengan hilangnya ketidakterkaitan

terutama dalam US Patents.

antara perguruan tinggi dan lembaga

Dalam skenario ini, pendidikan tinggi

Dengan sistem perekrutan tenaga peneliti

Indonesia berkembang menjadi pendidikan

yang lebih terbuka, peluang untuk melakukan

Kegiatan riset dan pengembangan

keahlian dapat dikurangi sehingga tingkat

tinggi yang memiliki reputasi internasional,

perekrutan dosen/tenaga peneliti berkualitas

teknologi terwujud melalui kolaborasi

kesenjangan pendapatan menurun secara

paling tidak di kawasan ASEAN. Kondisi

juga terbuka lebar. Selain itu, dengan

dan sinergi yang erat antara pemerintah,

signifikan. Sejalan dengan menurunnya

tersebut tidak hanya di bidang belajar-

peningkatan anggaran riset yang cukup

industri (milik negara maupun swasta), dan

tingkat kesenjangan, pasar domestik

mengajar, tetapi juga di bidang riset ilmiah

besar dan didukung oleh insentif kebijakan

perguruan tinggi. Sinergi ini pada akhirnya

tumbuh dengan pesat sehingga mampu

sehingga mampu menghasilkan pengetahuan

yang tepat, para peneliti Indonesia yang

akan berkontribusi terhadap peningkatan

menampung produk-produk baru yang

baru dan bekerja sama dengan industri

selama ini bekerja di luar negeri menjadi

produktivitas nasional secara signifikan.

dihasilkan dari aplikasi inovasi teknologi.

menghasilkan teknologi baru yang diperoleh

tertarik untuk kembali ke tanah air. Dengan

Pada tahap awal, pemerintah berada di

Pemerintah juga memiliki peran besar

dari kegiatan riset dan pengembangan.

anggaran riset 2%-3% per tahun dari PDB

posisi depan bersama perguruan tinggi

dalam memperluas pasar domestik dengan

Dalam kondisi ini beberapa perguruan tinggi

ditambah sumber pendanaan lain serta

dan lembaga riset non perguruan tinggi

instrumen kebijakan pengadaan barang

terutama PTNBH melakukan transformasi

didukung oleh tenaga peneliti berkualifikasi

serta sektor industri menyelesaikan seluruh

dan jasa kebutuhan pemerintah dan BUMN.

menjadi universitas riset dan/atau universitas

internasional, infrastruktur pengetahuan yang

hambatan. Pemerintah menjamin proses

Pemerintah dapat mewajibkan penggunaan

kewirausahaan yang berada di garis depan

lengkap dan mutakhir, serta peningkatan

kesiapan teknologi mulai dari inovasi, transfer

produksi dalam negeri, terutama produk hasil

dalam melakukan kegiatan penelitian dan

hasil riset ilmiah yang sangat signifikan,

teknologi, sampai ke tahap akhir produksi

pengembangan teknologi sendiri di dalam

pengembangan.

Indonesia berada pada posisi paling atas di

komersial bisa berjalan dengan baik.

negeri. Industri swasta domestik juga tumbuh

pelatihan, kesenjangan keterampilan dan

kawasan ASEAN.
Sejalan dengan metafora burung garuda

dan berkembang berkat dukungan riset dan
Pemerintah juga hadir dan peduli terhadap

pengembangan kerja sama antara perguruan

yang mampu melepaskan diri dari berbagai

Peningkatan anggaran riset dan

peningkatan kemampuan teknologi dan

tinggi dan lembaga riset non perguruan

kendala dan melakukan transformasi,

pengembangan pada tahap awal diinisiasi

manajemen perusahaan domestik, terutama

tinggi.

dengan kebijakan yang tepat, Indonesia

oleh pemerintah melalui APBN. Selanjutnya

perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan

berhasil mengatasi berbagai ketidakterkaitan

secara bertahap diikuti oleh peningkatan

uluran tangan langsung, baik dalam bentuk

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

perguruan tinggi. Pendidikan tinggi tumbuh

anggaran riset dan pengembangan dari

insentif kebijakan maupun dalam bentuk

merupakan hasil dukungan kapital intelektual

dan berkembang menjadi pendidikan tinggi

sektor industri sehingga anggaran yang

pelatihan sumber daya manusia, terutama

dan kapital sosial yang tumbuh secara

yang relevan dan berkualitas. Dari sisi

bersumber dari sektor industri menjadi

untuk pengembangan teknologi terdepan.

bertahap. Wujudnya adalah semakin

keuangan, perguruan tinggi terutama PTNBH

dominan. Ketika kondisi ini sudah tercapai,

Meningkatnya produktivitas menjadikan

tingginya kepercayaan antara kelompok

berhasil menghimpun dana dari masyarakat,

anggaran riset yang disediakan melalui

produk industri Indonesia memiliki daya saing

masyarakat (etnik, agama, kepercayaan,

filantropi, dan negara sehingga tidak

APBN dapat lebih difokuskan untuk

yang tinggi. Pendapatan dari hasil ekspor

golongan), antara pemerintah dan

tergantung pada APBN. Dengan demikian,

kegiatan riset dasar, yang sangat diperlukan

produk-produk unggulan hasil teknologi

masyarakat, antara pemerintah dan dunia

pendidikan tinggi menjadi lebih otonom dan

bagi keberlanjutan kegiatan riset dan

sendiri di pasar internasional pun naik pesat.

usaha, antara masyarakat dan dunia usaha,

memiliki kemampuan menghasilkan lulusan

pengembangan.

yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan

juga antarwilayah. Jejaring sosial, termasuk
Pertumbuhan produktivitas yang didukung

jejaring masyarakat ilmiah dan profesi, pun

Peningkatan hasil riset ilmiah ditambah

oleh penelitian dan pengembangan teknologi

menguat.

berbagai insentif kebijakan termasuk

berlangsung secara berkelanjutan, sehingga

Selain lembaga perguruan tinggi, lembaga-

kebijakan fiskal yang kondusif akan memacu

kontribusi TFP meningkat tajam setara

lembaga riset non perguruan tinggi juga

pertumbuhan kegiatan dan pengembangan

dengan negara-negara maju di Asia Timur.

tumbuh dan berkembang pesat. Mencontoh

teknologi. Hal ini terutama akan terjadi di

Peningkatan produktivitas ini berkontribusi

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman,

lingkungan industri domestik, baik yang

signifikan terhadap peningkatan

Indonesia berhasil mengembangkan lembaga

memiliki keunggulan komparatif maupun

kesejahteraan masyarakat yang ditandai

kompetensi.
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Skenario Alap-Alap Terkurung ini dibentuk

keuangan inklusif. Perbaikan kualitas

oleh dua faktor pendorong. Faktor pertama

regulasi berhasil dilakukan sehingga

adalah kompetensi lulusan perguruan

Indonesia mampu menciptakan kondisi

tinggi dan kuantitas serta kualitas riset

yang dapat memberikan kepastian hukum

yang lebih bertumpu pada program dan

bagi kegiatan industri/bisnis dan korupsi

anggaran pemerintah. Faktor kedua adalah

menurun tajam. Pembangunan infrastruktur

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

berjalan lancar sehingga kebutuhan
infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan,

Kapabilitas perguruan tinggi untuk memenuhi

listrik, telekomunikasi, air bersih/sanitasi,

permintaan pasar baik dari sisi kompetensi

dan sebagainya terpenuhi bagi peningkatan

lulusan maupun dari sisi penelitian

investasi. Kondisi perekonomian yang

mengalami beberapa tantangan. Pertama,

kondusif ini selain menarik bagi arus modal

kebijakan yang tidak memungkinkan bagi

juga memberikan ruang gerak bagi tumbuh

dosen untuk lebih berkonsentrasi pada

dan berkembangnya industri domestik.

kegiatan penelitian atau pada pengajaran,

104

termasuk kebebasan untuk merekrut baik

Skenario ini dilambangkan oleh burung

asisten dosen maupun asisten riset. Kedua,

alap-alap dalam kurungan karena perguruan

ketidakmampuan melakukan perekrutan

tinggi memiliki berbagai kendala dalam

peneliti yang andal serta memiliki reputasi

melaksanakan fungsinya dalam memenuhi

nasional dan internasional. Ketiga,

permintaan pasar. Burung alap-alap dalam

ketidakmampuan menghimpun dana riset

keadaan bebas pada dasarnya merupakan

dari sektor industri maupun dari sumber

metafora dari berpikir mendalam dan riset

pendanaan riset lain, baik dari dalam maupun

yang tuntas menyeluruh. Sebelum menukik

luar negeri. Keempat, terdapat hambatan

menangkap mangsa, burung alap-alap

kerja sama penelitian lintas disiplin dan

terlebih dahulu melakukan analisis mendalam

lintas perguruan tinggi serta kerja sama

dan penelitian yang cermat. Burung alap-

penelitian dengan lembaga riset non

alap juga memiliki kekuatan, kecepatan,

perguruan tinggi. Dan kelima, hambatan

dan presisi dalam berburu. Burung ini juga

kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas

melambangkan visi, kebijaksanaan, dan

riset lintas lembaga penelitian. Berbagai

tanggung jawab. Alap-alap tidak terburu-

kendala ini mengakibatkan perguruan tinggi

buru, tetapi bertindak akurat dan cermat.

lebih bergantung pada alokasi program dan

Burung alap-alap juga sering digunakan

anggaran pemerintah.

sebagai perlambang superioritas, intensitas,
pemusatan target, dan ambisi. Semua
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Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang

metafora keunggulan burung alap-alap tadi

kuat dan inklusif terwujud karena Indonesia

tidak bisa direalisasikan karena berada di

mampu menciptakan lingkungan industri/

dalam kungkungan kerangkeng. Peluang

bisnis yang kompetitif, bebas dari praktik

besar yang disediakan pasar menjadi

monopoli, monopsoni, oligopoli, kartel, dan

sia-sia karena berbagai kendala yang

perburuan rente. Juga bebas dari bentuk-

dihadapi perguruan tinggi. Pada skenario

bentuk praktik bisnis lain yang menjadi

ini pertumbuhan ekonomi yang kuat lebih

kendala bagi tumbuh dan berkembangnya

didorong oleh derasnya aliran modal yang

daya saing. Sektor finansial kuat dan inklusif

masuk karena lingkungan yang kompetitif.

sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi,

Industri domestik juga bertumbuh. Dan untuk

menjaga stabilitas keuangan dan mendukung

meningkatkan produktivitas, teknologi impor

upaya pemerataan pembangunan melalui

lebih diandalkan sehingga kontribusi TFP
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terhadap perekonomian berkisar antara

utama yang bisa dimanfaatkan adalah

rendah sampai sedang. Aliran kapital yang

menjaga agar aliran masuk kapital tidak

besar berpotensi menimbulkan defisit neraca

berkurang melalui berbagai perbaikan

transaksi berjalan jika produk investasi

kebijakan, terutama menghilangkan

tersebut lebih mengutamakan pasar

perburuan rente, monopoli, oligopoli, dan

domestik, bukan produk untuk tujuan ekspor.

monopsoni. Indonesia juga meningkatkan
kontribusi tenaga kerja melalui upaya

Dalam kondisi ini, sektor industri lebih

peningkatan produktivitas tenaga kerja dan

proaktif menarik perguruan tinggi

penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih

untuk terlibat dalam kegiatan riset dan

kompetitif.

pengembangan. Namun hanya perguruan
tinggi negeri berbadan hukum peringkat

Keberhasilan mencapai pertumbuhan

atas yang dapat terlibat sehingga kontribusi

ekonomi yang tinggi didukung oleh stok

penelitian dan pengembangan dalam

kapital sosial yang tumbuh secara bertahap.

perekonomian sedikit meningkat.

Wujudnya berupa tingginya tingkat
kepercayaan antar kelompok masyarakat
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Dengan keterbatasan tersebut, dukungan

(etnik, agama, kepercayaan, golongan),

anggaran riset berkisar 0,5%-1% dari PDB

antara pemerintah dan masyarakat, antara

per tahun, terutama yang bersumber dari

pemerintah dan dunia usaha, antara

anggaran pemerintah. Anggaran riset ini

masyarakat dan dunia usaha, antarwilayah,

lebih rendah dibandingkan anggaran riset

dan semakin kuatnya jejaring sosial,

pada skenario Garuda Terbang Tinggi.

termasuk jejaring masyarakat ilmiah dan

Dalam skenario ini perguruan tinggi memiliki

profesi.
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berbagai kendala sehingga berada pada
posisi pasif. Perguruan tinggi terutama
PTNBH belum mampu sepenuhnya
menghimpun dana abadi yang bersumber
dari masyarakat, filantropi, maupun
negara sehingga masih mengandalkan
program dan anggaran pemerintah untuk
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan
penelitian.
Permasalahan ketidakterkaitan
perguruan tinggi dengan pasar tetap
ada. Ketidakterkaitan antara kualitas dan
kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan
kebutuhan pasar serta ketidakterkaitan
antara riset yang dilakukan perguruan tinggi
dengan riset yang dibutuhkan pasar masih
terjadi.
Pada skenario ini, peluang Indonesia untuk
dapat lolos dari perangkap pendapatan
menengah lebih kecil dibandingkan pada
skenario Garuda Terbang Tinggi. Peluang
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Skenario Burung Hantu di Siang Hari ini

perguruan tinggi dan kualitas/kuantitas

menghasilkan inovasi dan teknologi baru

dibentuk oleh dua faktor pendorong.

penelitian sesuai dengan kebutuhan pasar/

di lingkungan industri domestik. Hal ini

Pertama, kompetensi lulusan perguruan

industri. Beberapa perguruan tinggi terutama

menghambat pengembangan keunggulan

tinggi dan kuantitas serta kualitas riset sesuai

perguruan tinggi negeri berbadan hukum

komparatif maupun kompetitif industri dalam

kebutuhan pasar. Kedua, pertumbuhan

(PTNBH) memiliki potensi melakukan

negeri. Jumlah paten yang didaftarkan baik

ekonomi lemah dan tidak inklusif.

transformasi menjadi universitas riset dan

di dalam maupun di luar negeri, terutama US

universitas kewirausahaan yang berada

Patents, rendah, sehingga posisi Indonesia di

Kapabilitas perguruan tinggi untuk memenuhi

di garis depan dalam kegiatan penelitian

kawasan ASEAN sedikit membaik atau tidak

permintaan pasar terbentuk dengan baik

dan pengembangan. Namun potensi ini

berubah.

sebagaimana pada Skenario Garuda Terbang

tidak termanfaatkan oleh pasar dan industri

Tinggi.

karena tingkat pertumbuhan ekonomi

Tidak berkembangnya kegiatan riset ilmiah

yang lemah dan tidak inklusif. Dalam

dan pengembangan teknologi baru melalui

Pertumbuhan ekonomi yang lemah dan

kondisi ini industri dalam negeri tidak

kolaborasi dan sinergi antara pemerintah,

tidak inklusif terjadi karena Indonesia gagal

mampu tumbuh dan berkembang karena

industri, dan perguruan tinggi, pada akhirnya

mewujudkan lingkungan industri/bisnis yang

kemampuan finansialnya sangat terbatas

tidak berkontribusi bagi peningkatan

kompetitif, bebas dari praktik monopoli,

sehingga tidak dapat membiayai kegiatan

produktivitas nasional. Akibatnya, produk-

monopsoni, oligopoli, kartel, dan perburuan

penelitian dan pengembangan. Dari sisi

produk industri Indonesia tidak memiliki daya

rente. Perbaikan kualitas regulasi berjalan

keuangan, perguruan tinggi terutama PTNBH

saing di pasar internasional.

lambat sehingga peningkatan kepastian

secara bertahap menghimpun dana abadi

hukum termasuk kepastian berusaha berjalan

dari masyarakat, filantropi, dan negara

Pertumbuhan produktivitas yang relatif

lambat dan korupsi masih terjadi antara

namun belum sepenuhnya bebas dari

stagnan mengakibatkan kontribusi TFP

sedang sampai tinggi. Penguatan sektor

ketergantungan terhadap APBN.

dalam perekonomian nasional masih

finansial berjalan lambat dan tidak inklusif

kecil. Perekonomian Indonesia lebih

sehingga tidak mendukung pertumbuhan

Satu-satunya ketidakterkaitan yang bisa

mengandalkan pertumbuhan tenaga kerja

ekonomi, stabilitas keuangan, dan

teratasi adalah ketidakterkaitan antara

dan kapital sehingga pertumbuhannya tidak

pemerataan.

kualitas lulusan perguruan tinggi dengan

berkelanjutan. Kondisi ini menghambat

permintaan pasar. Hal ini berkontribusi

perbaikan kesejahteraan masyarakat yang

Skenario ini dilambangkan dengan burung

terhadap pengurangan kesenjangan

ditandai oleh rendahnya pertumbuhan

hantu di siang hari. Burung hantu merupakan

terutama kesenjangan keterampilan.

pendapatan per kapita serta tingginya tingkat

metafora dari kebijaksanaan, belajar,

kemiskinan dan kesenjangan. Indonesia pun

dan mengajar. Burung hantu memiliki

Anggaran riset sekitar 0,5% dari PDB per

gagal keluar dari perangkap pendapatan

kemampuan melihat bayang-bayang di

tahun mengakibatkan hasil riset ilmiah dari

menengah.

balik rasa takut dan kegelapan menuju

perguruan tinggi maupun dari lembaga riset

cahaya, kebahagiaan, dan pengetahuan. Ini

non perguruan tinggi tidak berkembang

Stok kapital sosial mengalami stagnasi baik

berarti burung hantu memiliki kemampuan

secara signifikan. Ini ditandai oleh rendahnya

menyangkut tingkat kepercayaan maupun

melihat yang tersembunyi, sekaligus

jumlah publikasi karya ilmiah yang diterbitkan

dalam hal jejaring sosial, termasuk jejaring

melambangkan eksplorasi mendalam.

di jurnal internasional sehingga posisi

masyarakat ilmiah dan profesi. Dengan

Burung hantu merupakan binatang nokturnal

Indonesia di kawasan ASEAN tidak berubah.

kata lain, stagnasi stok kapital sosial juga

sehingga di siang hari kemampuannya tidak

Aktivitas riset yang tidak berkembang

mengakibatkan mandeknya perekonomian.

termanfaatkan.

di dalam negeri mengakibatkan lulusan
perguruan tinggi terbaik bekerja di luar

Kondisi tersebut menggambarkan pendidikan

negeri.

tinggi yang sudah berubah namun kondisi
perekonomian mengalami stagnasi. Skenario

Dengan hasil riset ilmiah yang tidak

Burung Hantu di Siang Hari menggambarkan

meningkat baik kualitas maupun kuantitas,

kondisi terwujudnya kompetensi lulusan

berbagai insentif kebijakan tidak mampu
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Sebagaimana skenario-skenario sebelumnya,

dari PDB per tahun sehingga tidak ada

Skenario Bebek Lumpuh juga dibentuk

peningkatan signifikan pada hasil riset ilmiah

oleh dua faktor pendorong. Kendala yang

perguruan tinggi maupun lembaga riset non

dihadapi perguruan tinggi untuk memenuhi

perguruan tinggi. Posisi Indonesia di kawasan

permintaan pasar baik dari sisi kompetensi

ASEAN pun tidak berubah.

lulusan maupun dari sisi penelitian
menghadapi kendala yang sama seperti di

Aktivitas riset yang tidak berkembang

Skenario Alap-alap Terkurung.

di dalam negeri mengakibatkan lulusan
perguruan tinggi terbaik terutama yang

Pertumbuhan ekonomi yang lemah dan tidak

memiliki kemampuan dan minat di bidang

inklusif menjadi kendala bagi tumbuh dan

riset bekerja di luar negeri.

berkembangnya daya saing. Pembangunan
infrastruktur yang tidak terpenuhi

Kolaborasi dan sinergi antara perguruan

menghambat peningkatan investasi.

tinggi-industri-pemerintah mengalami

Praktik perburuan rente mengakibatkan

kemandekan sehingga hasil penelitian

perekonomian lebih dinikmati oleh para

terhenti sampai tahap penemuan, tidak

pemburu rente dan kelompoknya, sehingga

berlanjut ke tahap transfer apalagi sampai

secara ekonomi berpihak bagi kepentingan

pada aplikasi bagi proses produksi. Dengan

kelompok tertentu yang tidak inklusif dan

hasil riset ilmiah yang tidak meningkat,

akhirnya memperlebar kesenjangan.

berbagai insentif kebijakan tidak mampu
menghasilkan inovasi dan teknologi
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Kualitas regulasi tidak mengalami perbaikan

baru. Posisi Indonesia di kawasan ASEAN

berarti sehingga kepastian hukum berusaha

pun tidak berubah karena jumlah paten

tetap rendah dan korupsi tetap tinggi. Sektor

rendah. Rendahnya kegiatan riset dan

finansial lemah dan tidak inklusif sehingga

pengembangan pada akhirnya berdampak

tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,

pada rendahnya produktivitas nasional.

stabilitas keuangan dan pemerataan.
Rendahnya produktivitas nasional
Skenario ini dilambangkan oleh bebek

mengakibatkan produk-produk industri

lumpuh sebagai metafora hidup untuk hari

Indonesia tidak memiliki daya saing sehingga

ini dan mengalir saja. Bebek menyukai

gagal mendongkrak pendapatan dari hasil

pergerakan yang pelan dari air yang mengalir

ekspor di pasar internasional. Kebutuhan

di sungai maupun di kolam. Bebek suka

produk teknologi di dalam negeri, termasuk

bersantai di sungai dan menjalani hidup

kebutuhan barang modal pemerintah

mengikuti arus yang tenang. Istilah “sitting

maupun BUMN, diperoleh melalui impor

duck” menyiratkan bebek sebagai target

sehingga pasar domestik tidak berkembang.

pada posisi yang lemah.
Pertumbuhan produktivitas yang stagnan
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Sesuai metafora itu, pendidikan tinggi

tersebut mengakibatkan kontribusi TFP

Indonesia tidak berkembang sehingga tidak

dalam perekonomian nasional hampir

mampu menghasilkan pengetahuan dan

nihil. Pertumbuhan ekonomi sepenuhnya

teknologi baru. Semua ketidakterkaitan

mengandalkan tenaga kerja dan kapital

perguruan tinggi tidak terselesaikan.

serta sangat rentan terhadap aliran modal

Ketergantungan keuangan perguruan tinggi

investasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi

terutama PTNBH terhadap APBN masih

ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat

tinggi. Anggaran riset kurang dari 0,5%

terhambat, ditandai rendahnya pendapatan
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per kapita dan tingginya tingkat kemiskinan.
Sampai tahun 2045, Indonesia masih
terperangkap dalam pendapatan menengah.

4.4
APA YAN G DA PA T DA N P E R L U
D I L A KUK AN P EM ER I N TA H

Di bidang sumber daya manusia,
kesenjangan keahlian juga tidak dapat

Dari empat skenario yang mungkin

cukup besar melalui input kapital,

diatasi karena berbagai ketidakterkaitan,

terjadi dalam bidang sains, teknologi, dan

teknologi, dan inovasi, termasuk dari

terutama antara perguruan tinggi dan

pendidikan tinggi, skenario Garuda Terbang

FDI, serta peningkatan kompetisi

lembaga pelatihan. Stok kapital sosial dan

Tinggi merupakan skenario yang diharapkan

yang akan menghasilkan perusahaan

jejaring sosial, termasuk jejaring masyarakat

terwujud. Dengan kondisi Indonesia saat ini,

dengan kegiatan bisnis yang lebih

ilmiah dan profesi, juga lemah. Kondisi ini

jalan untuk mewujudkan skenario Garuda

efisien.

melemahkan perekonomian.

Terbang Tinggi penuh tantangan berat.

5. Melakukan peralihan menuju model

Diperlukan suatu proses transformasi yang

pertumbuhan yang dipacu oleh

memerlukan komitmen dan konsistensi tinggi

produktivitas. Selama ini sebagian

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

besar pertumbuhan bertumpu pada
pertumbuhan tenaga kerja dan

a. Meraih Pertumbuhan Ekonomi yang
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akumulasi kapital dengan kontribusi

Tinggi dan Inklusif

sangat terbatas dari TFP. Van der Eng

Berikut rekomendasi strategi untuk

menemukan bahwa sampai tahun

mencapai pertumbuhan ekonomi yang

2000, TFP hampir tidak memiliki

tinggi dan inklusif:

peran dalam pertumbuhan ekonomi

1.

Melakukan kombinasi antara

Indonesia. Kondisi ini sangat kontras

peningkatan produktivitas tenaga

dibandingkan China dan Korea

kerja dan peningkatan jumlah

Selatan, dengan peran TFP lebih dari

penduduk yang bekerja untuk

50% terhadap pertumbuhan. TFP

menaikkan pendapatan per kapita.

antara lain merepresentasikan faktor

2. Melakukan peningkatan
produktivitas tenaga kerja dengan
perpindahan tenaga kerja dari

efisiensi yang diperoleh dari inovasi
dan perubahan teknologi.
6. Menguatkan sektor finansial untuk

sektor dengan produktivitas rendah

mendukung pertumbuhan ekonomi,

ke sektor produktivitas tinggi;

stabilitas keuangan dan mewujudkan

dan meningkatkan produktivitas

pemerataan melalui keuangan

di masing-masing sektor seperti

inklusif.

pertanian (bibit unggul) serta industri
pengolahan (inovasi).
3. Memanfaatkan jurang produktivitas

pertumbuhan yang kuat dan inklusif

antara sektor ekonomi untuk

diperlukan kebijakan-kebijakan

mendorong terjadinya perubahan

pendukung untuk mengatasi

struktural. Walaupun pertumbuhan

ketertinggalan infrastruktur. Belanja untuk

produktivitas sektor industri

infrastruktur perlu ditingkatkan dari saat

pengolahan lebih lambat,

ini sebesar 3%-4% menjadi 7%-8% dari

produktivitas di sektor ini masih

PDB seperti masa sebelum krisis 1998.

lima kali lebih tinggi dibandingkan

Kesenjangan keterampilan juga harus

produktivitas di sektor pertanian.

diatasi dengan meningkatkan kualitas

4. Meningkatkan produktivitas dalam
suatu sektor karena peluangnya juga
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Selanjutnya, untuk mendukung

pendidikan pada semua tingkatan dan
memfungsikan pusat-pusat pelatihan.
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Pasar tenaga kerja, pasar lahan, pasar

ke sektor yang sudah mapan namun

pasar, total saham yang diperdagangkan,

modal, dan produk itu sendiri harus

sama sekali tidak berkontribusi terhadap

penyaluran modal ventura; dan

Kualitas Guru, Dosen, dan Peneliti

ditingkatkan. Untuk mendukung

peningkatan produktivitas. Kebijakan

peningkatan kompetisi perdagangan

Salah satu target Sustainable

perubahan struktural diperlukan

deregulasi dan debirokratisasi juga perlu

seperti kebijakan tarif serta kebijakan

Development Goal 4 adalah: “By 2030,

peningkatan pasar tenaga kerja melalui

diarahkan untuk memberikan ruang

kompetisi lokal.

substantially increase the supply of

revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

bagi terciptanya “kehancuran kreatif”.

Sementara itu, untuk mengatasi kendala

“Kehancuran kreatif” membuka ruang

Kemajuan bisnis ditunjukkan dengan

international cooperation for teacher

dalam memperoleh kredit terutama

tumbuh dan berkembangnya industri

kebijakan pelatihan—dilakukan

training in developing countries,

bagi perusahaan domestik diperlukan

baru yang lebih efisien serta lebih

pemerintah maupun sektor industri—dan

especially least developed countries and

penguatan pasar modal. Undang-undang

berkualitas dengan tingkat produktivitas

kerja sama dengan perguruan tinggi

small island developing States”. Artinya,

baru tentang pertanahan diperlukan

yang lebih tinggi. Sikap bijak yang diambil

untuk memperoleh tenaga kerja yang

semua negara termasuk Indonesia secara

khususnya terkait upaya pembebasan

pemerintah, misalnya, memberikan

berpengetahuan sehingga memiliki

bertahap harus meningkatkan jumlah

lahan.

ruang bagi berkembangnya bisnis

kompetensi untuk pekerjaan yang

guru yang memiliki kualifikasi mengajar.

transportasi yang menggunakan aplikasi

bersifat padat pengetahuan. Kebijakan

teknologi telekomunikasi, informasi, dan

lain yaitu peningkatan pengeluaran

Sebelum SDGs disepakati, The Muscat

bagi Inovasi Nasional dan Pertumbuhan

komunikasi, merupakan contoh arah

domestik bruto untuk riset dan

Agreement (2014) mengusulkan: “By

Ekonomi

kebijakan yang perlu dipertahankan.

pengembangan yang dilakukan sektor

2030, all governments ensure that

industri dan peningkatan angka pekerja

all learners are taught by qualified,

b. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

Perbaikan kualitas regulasi di semua

114

c. Melakukan Perekrutan dan Peningkatan

qualified teachers, including through

sektor publik perlu diprioritaskan agar

Pengembangan produk berbasis inovasi

perempuan dengan strata pendidikan

professionally-trained, motivated

mampu memberikan kepastian hukum.

teknologi memerlukan dukungan pasar

yang lebih tinggi. Perlu juga kebijakan

and well-supported teachers”. Target

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

domestik yang kuat. Tanpa dukungan itu,

untuk mewujudkan keterkaitan inovasi

ini secara lebih spesifik memastikan

yang sudah ditempuh pemerintah perlu

proses inovasi, transfer teknologi, sampai

yang terdiri dari kolaborasi perguruan

pada tahun 2030 proses pendidikan

dilanjutkan agar kegiatan perburuan

tahap produksi komersial tidak akan bisa

tinggi dan industri dalam melakukan

dilaksanakan oleh guru yang memiliki

rente dapat dikurangi secara signifikan.

diwujudkan. Untuk memperkuat pasar

riset, pengeluaran domestik bruto riset

kualifikasi, terlatih secara profesional,

Hanya dengan cara ini aktivitas

domestik, pengadaan barang dan jasa

dan pengembangan yang dibiayai dari

memiliki motivasi, dan mendapatkan

perburuan rente—atau mafia bisnis–yang

milik pemerintah/BUMN semaksimal

luar negeri, kontrak kerja sama serta

dukungan penuh.

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan

mungkin diarahkan untuk menggunakan

aliansi strategis. Dalam penyerapan

kesenjangan bisa dikurangi. Harapannya,

barang/jasa produksi industri dalam

pengetahuan diperlukan kebijakan

Sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3,

kegiatan perekonomian tidak hanya

negeri, terutama produk yang dihasilkan

tentang pembayaran lisensi dan royalti,

rendahnya kualitas dan kompetensi guru

berlangsung pada sekelompok pemilik

dari inovasi teknologi. Impor barang/jasa

impor teknologi tinggi, impor TIK, dan

dan rendahnya peringkat dosen/peneliti

modal besar, tetapi juga dapat dinikmati

dilakukan hanya jika barang/jasa tersebut

investasi asing langsung.

perguruan tinggi selain berdampak

oleh masyarakat secara lebih merata.

tidak atau belum diproduksi di dalam
negeri.

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi

terhadap kualitas dan kompetensi
Pengembangan sains dan teknologi

lulusan juga berdampak terhadap

memerlukan kebijakan ekonomi-politik

kegiatan riset dan pengembangan yang

ini diperlukan agar misalokasi sumber

Deregulasi dan debirokratisasi juga perlu

yang menyadari sepenuhnya bahwa

sangat diperlukan bagi pengembangan

daya manusia ke sektor yang tidak

diarahkan untuk mengejar ketertinggalan

Indonesia saat ini berada dalam krisis

sains dan teknologi. Oleh karena itu,

produktif dapat dikurangi. Dengan

Indonesia dibanding negara tetangga,

sains dan teknologi. Keberpihakan

perekrutan dan peningkatan kualitas/

deregulasi ini, sumber daya manusia

khususnya dalam memajukan pasar dan

kebijakan ekonomi politik dalam

kompetensi guru, dosen, dan peneliti

yang berkualitas dapat lebih fokus

bisnis domestik. Kemajuan pasar ditandai

penguasaan ilmu pengetahuan dan

merupakan upaya penting yang perlu

melakukan kegiatan sesuai disiplin

dengan kemudahan memperoleh kredit

teknologi harus tercermin pada kebijakan

segera dilakukan.

ilmunya, terutama bagi kegiatan riset

seperti kredit dalam negeri bagi sektor

fiskal bagi kegiatan riset dan kebijakan

dan pengembangan. Kebijakan ini juga

swasta, kredit pembiayaan ekonomi

untuk memprioritaskan penggunaan

perlu untuk mencegah misalokasi sumber

mikro; kemudahan memperoleh

produksi dalam negeri.

daya, terutama sumber daya finansial

perlindungan investasi, kapitalisasi

d. Merumuskan dan Mengembangkan
Sistem Inovasi Nasional
Untuk mengatasi kemandekan dalam
kolaborasi antara perguruan tinggiindustri-pemerintah, perlu dirumuskan

BAB 4 | SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 2045

BAB 4 | SKENARIO SAINS, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 2045

115

kembali sistem inovasi nasional sehingga

di kawasan Asia Timur seperti Jepang,

dipandang perlu, pemerintah dapat

mengembangkannya menuju quadruple

kolaborasi triple helix perguruan tinggi-

Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

membentuk science & technology

helix dan akhirnya quintuple helix atau

foresight center.

langsung mengembangkan quintuple

industri-pemerintah bisa menghasilkan
inovasi teknologi.

Sistem inovasi nasional yang akan

b. Mengintegrasikan atau

helix.

dikembangkan ke depan konsep

mensinergikan kegiatan penelitian

Perumusan sistem inovasi nasional

dasarnya bisa menggunakan diagram

dan pengembangan yang

Jika pilihannya langsung

dilakukan berdasarkan identifikasi

berikut yang tentunya dimungkinkan

dilakukan oleh perguruan tinggi/

mengembangkan quintuple helix

permasalahan yang dihadapi dan dari

untuk disesuaikan dengan kondisi yang

lembaga riset non perguruan tinggi

maka pola pengembangannya

pengalaman sukses beberapa negara

berkembang.

dengan kebutuhan penelitian dan

dapat menggunakan analogi yang

pengembangan sektor industri

dikemukakan Habibie yaitu, “mulai dari

nasional.

akhir dan berakhir di awal”. Pendekatan

c. Menyediakan insentif kebijakan

ini harus dilakukan mengingat tantangan

sehingga sembilan tahap proses

yang dihadapi tidak terbatas pada

kesiapan teknologi bisa berlangsung

masalah ekonomi melainkan juga

dengan baik. Pemerintah aktif

secara bersamaan menghadapi masalah

memantau, mengevaluasi, dan

politik, sosial, lingkungan, dan masalah

mencarikan solusi terhadap jalannya

pengembangan sumber daya manusia

proses secara utuh di dalam satu

yang penanganannya memerlukan

siklus inovasi.

kolaborasi dalam bentuk quintuple helix.

d. Merumuskan kebijakan mekanisme
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fiskal dan pendanaan khusus bagi

Perlu dicatat bahwa pengembangan

berlangsungnya proses inovasi

kolaborasi quintuple helix memerlukan

nasional. Jika diperlukan, pemerintah

kehadiran kolaborasi triple helix yang

dapat bertindak selaku pemodal

kuat karena model quintuple helix ini

ventura dengan membentuk lembaga

pada dasarnya tetap berintikan model

pembiayaan untuk aplikasi inovasi

triple helix sebagai model dasar dari inti

teknologi baru dan menyediakan

inovasi. Dengan menambahkan satu helix

pembiayaan bagi bisnis rintisan yang

ke dalam triple helix, yaitu masyarakat

akan mengimplementasikan hasil

berbasis media dan budaya atau civil

inovasi nasional.

society, akan terbentuk quadruple

e. Melakukan survei dan evaluasi

helix. Terakhir, dengan memasukkan

secara rutin terhadap jalannya

lingkungan alam ke dalam quadruple

kolaborasi perguruan tinggi-industri-

helix akan terbentuk quintuple helix.

pemerintah maupun jalannya proses
pembentukan bisnis rintisan serta

Dari aspek politik perencanaan, sistem

jalannya kegiatan inovasi pada

inovasi nasional ini akan berfungsi

tingkat regional/daerah.

jika pemerintah bisa membangun
koalisi nasional yang kuat dari seluruh

Gambar 4.3.
Sistem Inovasi Nasional

Seperti telah diuraikan pada Bab 2,

pemangku kepentingan di jajaran

kolaborasi triple helix perguruan tinggi-

eksekutif, legislatif, yudikatif, pasar,

industri-pemerintah sejak krisis tahun

industri, perguruan tinggi, lembaga

Dalam merumuskan sistem ini, peran

dan informasi tentang perkembangan

1998 terus melemah. Diperlukan strategi

riset, lembaga keuangan, dan lembaga

pemerintah diperlukan, antara lain, untuk:

sains dan teknologi global dan

yang tepat apakah akan memperkuat

lain. Seluruh pemangku kepentingan

a. Merumuskan arah kebijakan inovasi

membandingkannya dengan

terlebih dahulu kolaborasi triple

ini diharapkan dapat secara kolaboratif

perkembangan di dalam negeri. Jika

helix dan kemudian secara bertahap

membangun konsensus dan komitmen

nasional melalui penghimpunan data
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bersama untuk mengembangkan sains

juga mengakibatkan terhambatnya

PISA pada 2015 di ketiga bidang tersebut

melibatkan kontribusi dan komitmen

dan teknologi nasional.

proses reformasi.

menempatkan Indonesia pada peringkat

semua pemangku kepentingan terkait

kedua terbawah dari seluruh negara

untuk pemberdayaan dan kemandirian

Lima ketidakterkaitan perguruan

yang mengikuti tes PISA. Untuk kawasan

perguruan tinggi. Dengan demikian,

Tinggi

tinggi dan delapan kendala riset yang

ASEAN, posisi Indonesia berada di

belenggu regulasi/birokratisasi dapat

Ada tiga pertanyaan mendasar yang

dihadapi perguruan tinggi merupakan

bawah Singapura, Vietnam, Thailand, dan

dihapuskan sehingga perguruan tinggi

perlu dijawab terkait reformasi riset dan

area reformasi kebijakan yang perlu

Malaysia.

memiliki keleluasaan untuk berkembang

pendidikan tinggi. Pertama, mengapa

segera dirumuskan. Reformasi riset dan

perlu dilakukan reformasi di bidang riset

pendidikan tinggi meliputi dan tidak

Dari ketiga bidang tersebut, kemampuan

perguruan tinggi pembelajaran maupun

dan pendidikan tinggi?

terbatas pada reformasi:

berbahasa memiliki peran penting dan

sebagai perguruan tinggi riset.

1.

penyusunan agenda riset agar

mendasar dalam proses belajar-mengajar

Pada dasarnya reformasi dilakukan ketika

terintegrasi dan sinergis dengan

serta dalam riset. Ilmu pengetahuan

ada krisis. Apakah riset dan pendidikan

kebutuhan industri;

diperoleh dari membaca dan mendengar,

Infrastruktur Pengetahuan

serta direproduksi melalui menulis dan

Transformasi akibat kemajuan teknologi

e. Mereformasi Riset dan Pendidikan

tinggi Indonesia mengalami krisis? Data

f.

Mempercepat Pembangunan

statistik menunjukkan bahwa di kawasan

peneliti yang lebih memungkinkan

berbicara. Bahasa dan pemahaman

informasi dan komunikasi telah

ASEAN saja, Indonesia tertinggal

untuk perekrutan lintas universitas

makna merupakan hal yang krusial di

berdampak terhadap institusi pendidikan,

jauh di bidang sains, teknologi, dan

dalam maupun luar negeri;

dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan,

perpustakaan, percetakan, hak kekayaan

khususnya dalam hal dimensi tak nampak

intelektual, hak cipta, perpindahan global

pendidikan tinggi. Belum lagi terdapat

3. sistem perekrutan dan peningkatan

lima ketidakterkaitan pendidikan

kualitas/kompetensi guru pendidikan

dari ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki

tenaga peneliti, dan arsitektur ilmu

tinggi serta delapan kendala riset dan

dasar dan menengah.

peran jauh melampaui fungsinya sebagai

pengetahuan.

pengembangan sebagaimana disebutkan
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2. sistem perekrutan dan karier dosen/

lebih independen, baik sebagai

4. sistem kum (sistem kredit) yang
berimbang antara mengajar dan riset;

sebelumnya.

5. sistem remunerasi dan insentif yang
berimbang antara mengajar dan riset;

Kualitas input sumber daya manusia yang
akan masuk ke perguruan tinggi juga

6. alokasi dan administrasi anggaran

alat komunikasi. Bahasa tidak hanya
menyampaikan isi yang tertulis, tetapi

Infrastruktur ilmu pengetahuan terus

juga menyampaikan konteks dan makna.

berkembang dan bertransformasi

Bahasa merekontekstualisasi isi dan

secara cepat dipicu oleh pesatnya

berperan sebagai sarana dari pemikiran.

perkembangan teknologi digital dan
kemajuan internet. Perubahan ini

dan pendanaan riset;

cukup rendah. Ini ditandai dengan nilai

keuangan perguruan tinggi terutama

Mengingat pentingnya peran bahasa,

mengakibatkan terjadinya perubahan

negara-negara di kawasan ASEAN.

tentang penghimpunan dana abadi

maka reformasi kurikulum mulai dari

pola dalam menciptakan dan

Untuk bidang matematika, sains, dan

yang bersumber dari masyarakat,

pendidikan dasar, menengah, sampai

menyebarkan serta memperdebatkan

membaca, posisi Indonesia berada di

filantropi, dan dari negara;

perguruan tinggi perlu diarahkan agar

ilmu pengetahuan. Kini orang dengan

peserta didik memiliki empat kompetensi

mudah dapat mengakses e-library, online

dasar di bidang bahasa. Membaca,

courses, big data, open source software,

9. sistem publikasi hasil riset;

mendengar, menulis, dan berbicara, baik

wikipedia, dan sebagainya. Praktik dalam

Rendahnya peringkat Indonesia di

10. dukungan fasilitas riset;

dalam bahasa Indonesia maupun bahasa

menciptakan ilmu pengetahuan baru

bidang sains, teknologi, dan pendidikan

11. tansformasi kepemimpinan perguruan

Inggris, merupakan kompetensi bahasa

juga sudah berubah dengan adanya

yang harus dikuasai.

crowdsourcing, cyber-infrastructure,

PISA yang relatif rendah dibandingkan

bawah Singapura, Vietnam, Thailand, dan

7.

8. keseimbangan kegiatan mengajar
dan riset;

Malaysia.

tinggi, terjadinya lima ketidakterkaitan

tinggi dari kepemimpinan birokratik

pendidikan tinggi, delapan kendala

ke kepemimpinan akademik.

personal informatics, citizen science, dan
Pertanyaan ketiga, bagaimana reformasi

riset yang dihadapi perguruan tinggi,

open access.

serta rendahnya skor PISA, kiranya bisa

Untuk jangka panjang, perlu dirancang

tersebut dilakukan? Keberhasilan

disepakati bahwa Indonesia kini sudah

reformasi yang lebih lengkap dan

reformasi ditentukan oleh dukungan

Dapat dipastikan bahwa di masa depan

berada pada titik krisis.

terintegrasi mulai dari tingkat pendidikan

semua pemangku kepentingan dalam

kinerja infrastruktur dasar seperti

dasar, menengah, sampai pendidikan

merumuskan dan mengimplementasikan

transportasi, listrik, dan terutama TIK

Pertanyaan kedua, apa yang perlu

tinggi. Bidang yang perlu mendapatkan

agenda reformasi riset dan pendidikan

berperan besar terhadap peningkatan

direformasi? Kegagalan dalam

perhatian antara lain literasi di bidang

tinggi. Dengan kata lain, reformasi

kualitas pendidikan. Ketersediaan listrik

menyepakati apa yang perlu direformasi

matematika, sains, dan membaca. Skor

riset dan pendidikan tinggi harus
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dan sarana TIK memiliki peran penting
dalam mencapai tujuan pendidikan.

g. Mempercepat Perbaikan Gizi

dialihkan untuk program perbaikan gizi

Ada dua peran utama yang dapat

Bonus demografi tanpa diikuti perbaikan

bagi peserta didik melalui penyediaan

dilakukan negara dalam meningkatkan

gizi hanya akan menyediakan sumber

makanan tambahan bergizi di sekolah.

stok kapital sosial. Peran pertama dan

TIK juga berperan dalam memudahkan

daya manusia yang secara kuantitas

akses dan komunikasi antara pemangku

besar namun memiliki tubuh pendek,

kepentingan dalam sistem inovasi

kurus, lemah, dan cepat lelah. IQ sumber

Bangsa dengan kapital sosial tinggi

arti luas. Mulai dari tingkat dasar sampai

nasional. Dengan TIK, sekolah-sekolah

daya manusia Indonesia rata-rata 10-

juga memiliki kapital intelektual yang

pendidikan tinggi, termasuk pendidikan

di daerah terpencil dapat terjangkau. TIK

15 poin di bawah IQ rata-rata negara-

tinggi. Kedua kapital tersebut berasosiasi

di dalam masyarakat, pengembangan

memudahkan pelaksanaan pelatihan bagi

negara di kawasan ASEAN sehingga

dengan tingkat kesejahteraan tinggi,

sumber daya manusia, serta stok kapital

tenaga pendidik di tingkat pendidikan

tidak mampu meningkatkan produktivitas

yang ditandai dengan tingginya

sosial dalam bentuk menanamkan nilai,

dasar dan menengah, memudahkan

nasional. Dalam kondisi seperti ini bonus

pendapatan per kapita.

norma, dan aturan sosial. Pendidikan dasar

pendaftaran siswa/mahasiswa,

demografi berpotensi menjadi beban

memudahkan upaya berbagi ilmu

demografi.

h. Meningkatkan Stok Kapital Sosial

negara adalah melalui pendidikan dalam

dan pendidikan menengah, seyogianya
Perekonomian memerlukan dukungan

mengutamakan penanaman nilai-nilai

kapital sosial dalam bentuk kohesi

moral (antara lain: kejujuran, kemanusiaan,

Sejak 15 tahun lalu pemerintah

sosial yang kuat dan stabil. Untuk

kerja keras, menghormati orang lain,

Dalam lima tahun terakhir, Thailand dan

sudah melakukan Rencana Aksi

mewujudkan stabilitas sosial, negara

kerja sama, simpati terhadap yang

Filipina berhasil memperbaiki kinerja

Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).

atau masyarakat perlu menjaga dan

lemah, toleran, dan pemaaf) di samping

TIK. Indonesia seharusnya juga mampu

Namun kondisi Indonesia semakin

meningkatkan rasa saling percaya, kohesi

mengajarkan ilmu pengetahuan.

meningkatkan kinerja TIK dari peringkat

mengkhawatirkan karena dihadapkan

sosial, koherensi, dan solidaritas antar

108 pada 2015 menjadi peringkat

pada beban gizi ganda di semua

kelompok masyarakat, antara pemerintah

Tujuan dari pendidikan nilai-nilai moral ini,

di sekitar 70 atau 60-an pada tahun

siklus kehidupan. Hal ini tidak hanya

dan masyarakat, antarwilayah, antar

antara lain, melengkapi dan memperkaya

2020. Untuk itu perlu disusun rencana

berdampak pada urusan gizi, yakni tubuh

kelompok kepentingan, antar kelompok

nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam

pembangunan TIK, sehingga dalam dua

pendek, kurus, gizi buruk, dan obesitas,

tingkat pendapatan, antargenerasi, dan

keluarga; menyiapkan peserta didik

dasawarsa mendatang posisinya paling

tetapi juga rendahnya tingkat kecerdasan

antarindividu dalam masyarakat. Kohesi

melakukan peran masa depan dalam

tidak meningkat ke peringkat kedua di

dan meningkatnya risiko penyakit tidak

sosial yang lemah akan menimbulkan

masyarakat; mencegah kekerasan dan

kawasan ASEAN.

menular.

berbagai dampak sosial seperti

ketidakjujuran; serta menanamkan

peningkatan kriminalitas, kekerasan,

ketahanan moral terhadap pengaruh buruk
yang mungkin terjadi.

pengetahuan serta transfer teknologi.
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terbesar yang paling mungkin dilakukan

Pada periode 2015-2025 diperlukan

Upaya mengatasi gizi buruk tidak bisa

dan rasa tidak aman. Pada gilirannya,

percepatan penyediaan infrastruktur

dilakukan dengan pola penanganan yang

hal tersebut akan melemahkan stabilitas

sehingga seluruh sekolah tingkat dasar

selama 15 tahun ini ditempuh. Diperlukan

yang diperlukan bagi perekonomian

Peran kedua, negara secara tidak

dan menengah sudah mendapatkan

upaya yang memiliki daya ungkit tinggi

untuk tumbuh dan berkembang secara

langsung mendorong penciptaan kapital

aliran listrik, memiliki akses internet,

sehingga tingkat prevalensi anak

berkelanjutan.

sosial melalui penyediaan kebutuhan

memiliki situs, dan laboratorium

bertubuh pendek dalam satu dekade ke

komputer.

depan dapat diturunkan dari 35,6% ke

Kapital sosial memiliki peran yang

dan keamanan warga. Kegagalan negara

tingkat di bawah 20%.

sangat sentral dalam peningkatan stok

dalam menyediakan perlindungan bagi

kapital intelektual. Fungsinya adalah

warga akan diambil alih oleh pihak

Keterlambatan dalam pengembangan

publik, terutama melindungi hak kekayaan

TIK, khususnya untuk pendidikan,

Potensi kegagalan dalam penurunan

menjaga pertumbuhan ekonomi agar

lain yang memberikan “perlindungan”

akan menyebabkan kesenjangan TIK

prevalensi gizi buruk cukup besar

berkelanjutan melalui proses peningkatan

dengan menciptakan rasa takut. Rasa

semakin melebar. Konsekuensinya,

karena kemiskinan yang masih tinggi

inovasi secara terus-menerus di bidang

aman dan perlindungan dari negara akan

kinerja pendidikan Indonesia akan

dan tingkat kesenjangan pendapatan

sains dan teknologi. Pembentukan

meningkatkan rasa saling percaya dan

semakin tertinggal dibandingkan kinerja

semakin melebar. Peningkatan anggaran

kapital intelektual ditentukan oleh

mempererat kohesi sosial sebagai unsur

pendidikan negara-negara di kawasan

pendidikan tanpa perbaikan gizi anak

kualitas pendidikan, kapasitas melakukan

utama dalam menciptakan kapital sosial.

ASEAN.

ternyata tidak berdampak terhadap

penelitian dan pengembangan, investasi

peningkatan kecerdasan dan prestasi

dalam infrastruktur pengetahuan, serta

belajar. Karena itu, alokasi anggaran

infrastruktur pendukung lainnya.

pendidikan yang cukup besar sebagian
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DAFTAR
PUSTAKA

4.5
Prioritas pada
Faktor Pengungkit
Dari delapan rekomendasi kebijakan

mendengar, dan berbicara sebagai

tersebut, faktor pengungkit yang perlu

bagian dari keterampilan yang perlu

diprioritaskan antara lain:

dikuasai.

1.

Faktor Pengungkit di Bidang Ekonomi

Buku bacaan wajib yang sarat dengan

Di dalam rekomendasi kebijakan:

nilai-nilai luhur kemanusiaan juga

“Menciptakan Lingkungan yang

berperan dalam menanamkan nilai,

Kondusif bagi Inovasi dan Pertumbuhan

norma, dan aturan sosial yang diperlukan

Ekonomi”, perbaikan kualitas regulasi

bagi pemupukan kapital sosial.

merupakan faktor utama yang perlu
diprioritaskan. Regulasi yang berkualitas
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3. Faktor Pengungkit di Bidang Riset dan

akan memberikan kepastian hukum

Pengembangan

dan merupakan faktor kunci dalam

Perekrutan dan peningkatan kualitas

pencegahan korupsi dan praktik bisnis

peneliti merupakan prioritas karena

yang tidak sehat seperti praktik monopoli,

peneliti yang akan melakukan kegiatan

monopsoni, oligopoli dan perburuan

riset dan pengembangan bersama

rente.

industri.

Perbaikan kualitas regulasi ini menjadi

Agar kegiatan riset dan pengembangan

prioritas juga karena berdasarkan Global

bisa segera berakselerasi, kolaborasi

Innovation Index 2015, kualitas regulasi

triple helix perguruan tinggi-industri-

Indonesia terendah dibanding kualitas

pemerintah perlu segera ditingkatkan.

regulasi di lingkungan ASEAN.

Kolaborasi dalam penelitian dan

123

pengembangan ini bisa dimulai dalam
2. Faktor Pengungkit di Bidang Pendidikan

bentuk triple helix antara perguruan

Di bidang pendidikan, faktor pengungkit

tinggi-BUMN-pemerintah. Peran

adalah perekrutan dan peningkatan

pemerintah sangat diperlukan untuk

kualitas guru dan dosen. Di tangan

menginisiasi kolaborasi triple helix ini.

mereka kualitas lulusan pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi ditentukan.

Perlu segera disiapkan rencana riset dan
pengembangan yang disusun bersama

Prioritas berikutnya di bidang pendidikan

dalam kerangka kolaborasi triple helix

adalah kembali memasukkan buku

perguruan tinggi-BUMN-pemerintah.

bacaan wajib ke dalam kurikulum

Sebelumnya, perlu dipetakan terlebih

pendidikan menengah. Selain sebagai

dahulu tingkat kesiapan teknologi yang

pintu gerbang mempelajari ilmu

sudah dicapai dari masing-masing sektor

pengetahuan, membaca juga merupakan

yang akan masuk dalam kegiatan riset

landasan untuk mengasah kemampuan

dan pengembangan.

menulis dan menganalisis. Selain itu,
kemampuan mendengar dan berbicara
juga perlu diasah sehingga siswa
memiliki kemampuan membaca, menulis,
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