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PROLOG 

 
eori dan doktrin ekonomi inovasi baru memperoleh perhatian serius dalam 15 tahun 

terakhir, meski telah dicetuskan Schumpeter jauh-jauh hari melalui karya klasik 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942). Bisa dikatakan bahwa konsep tentang 

inovasi belumlah matang dan masih berkembang. Kita mungkin telah mendengar konsep inovasi 

modular, produk, proses, pasar, radikal, atau disruptive akan tetapi manakah konsep yang cocok 

dengan konteks Indonesia? Pada titik inilah kehadiran literatur inovasi yang disesuaikan dengan 

konteks lokal menjadi penting. 

Di sisi lain kesadaran (awareness) tentang inovasi masihlah minim di negeri ini, kendati 

istilah ‘inovasi’ telah menjadi jargon yang berseliweran di ruang publik. Membangkitkan 

kesadaran bangsa ini tentang inovasi adalah pekerjaan rumah besar: kita berhadapan dengan 

masyarakat paling konsumtif di dunia (mengacu laporan Global Consumer Report AC Nielsen) 

sekaligus salah satu masyarakat paling malas berinovasi (berdasarkan survei World Intellectual 

Property Organization). Minimnya kesadaran dan aksi inovasi, baik pada tingkat akar rumput 

maupun elit, seolah mengamini pendapat Freeman (2009): meski inovasi telah diyakini sebagai 

penggerak mesin pertumbuhan, namun implementasi inovasi lebih banyak berakhir di bibir alias 

menjadi lip service. Pada titik ini pula kehadiran buku ‘trilogi inovasi’ menjadi strategis, sebagai 

literatur inovasi lokal untuk membuka wawasan jika bukan menggedor kesadaran masyarakat 

maupun elit tentang inovasi dan daya saing, tentang tantangan ekonomi masa depan. 

Buku pertama, Kekuatan Daya Saing Indonesia (2008), membahas upaya menumbuhkan 

Ekonomi Berbasis Knowledge untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) 

melalui penguatan sumber daya manusia yang menguasai iptek. Dijelaskan bahwa kekayaan 

SDA akan menjadi kekuatan daya saing bila bersentuhan dengan iptek mutakhir yang tepat.

 Buku kedua, Knowledge and Innovation (2010), berbicara tentang platform daya saing, 

yakni suatu sistem berpikir (system of thinking) yang berkaitan dengan aspek penguasaan 

knowledge dan inovasi dalam suatu era baru yang bermunculan dari berbagai kompetisi global. 

Dijelaskan bahwa keunggulan komparatif yang bersinergi dengan knowledge, teknologi dan 

keahlian akan menjadi sumber keunggulan kompetitif (competitive advantage) suatu bangsa 

T
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untuk bersaing di masa depan. Menggunakan metode riset yang dikembangkan Stephane Garelli 

dari Institute of Management Development (IMD), buku kedua mencoba memetakan posisi 

kekuatan daya saing Indonesia di antara negara-negara lainnya. 

Buku ketiga, Gelombang Ekonomi Inovasi, yang ada di tangan Anda ini, merupakan 

respons terhadap trend kian dalamnya pergeseran episentrum inovasi ke benua Asia, sebagai 

upaya untuk menjawab: seberapa siapkah kita untuk menangkap peluang tersebut? Apa yang 

harus dilakukan agar kita dapat segera berpartisipasi dalam gelombang ekonomi baru bersama 

new emerging economies lainnya? Saat ini kita berada dalam kegamangan antara ramalan indah 

dan kenyataan buruk yang saling berkelindan. Di satu sisi, kita mendapati prediksi dan apresiasi 

dunia internasional terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang terkesan sangat positif: Bank 

Dunia dan Goldman Sach, untuk menyebut segelintir lembaga internasional, meramalkan negeri 

ini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia di abad 21. Masuknya Indonesia, satu-satunya 

negara ASEAN, di kelompok G20 seolah menjadi pembuktian awal mengenai prediksi ini. 

Tetapi disisi lain, kita menghadapi fakta suram masih rendahnya kapasitas inovasi negeri ini. 

Minimnya dana riset, belum mapannya ekosistem inovasi, tidak tersedianya sumber daya 

manusia yang memadai, dan belum terjalinnya sinergi antara sektor sains dan bisnis, menjadi 

faktor-faktor yang membuat ramalan indah perekonomian terbesar abad 21 terasa ‘masih jauh 

panggang dari api’. Yang jelas, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat 

bergantung pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sebuah penanda masih rendahnya 

kontribusi TFP dalam menggerakkan mesin pertumbuhan. 

Sebagai pondasi, Bab Satu buku ini berupaya meninjau kembali konsep inovasi dan 

perekonomian berbasis inovasi (innovation-driven-economy). Pembahasan antara lain meliputi 

kaitan inovasi, (eko)sistem inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus dipaparkan 

karakteristik dan pilar penopang utama rezim ekonomi inovasi, disertai sejumlah contoh strategi 

sejumlah negara menuju perekonomian berbasis inovasi. Tak kalah penting adalah digaris 

bawahinya aspek penciptaan talenta dan penguatan aktor inovasi sebagai daya dorong ekonomi 

inovasi, serta bagaimana Indonesia seharusnya mengeksekusi agenda penting tersebut. 

Bab Dua menyoroti adanya ‘keping yang hilang’ (missing puzzle) dalam mesin 

pembangunan negeri ini, yakni belum berfungsinya jika bukan ketiadaan Sinas sebagai sebuah 

peta rencana yang menuntun dan mengawal program-program nasional ke arah pencapaian visi 

pembangunan nasional yang berkesinambungan melalui inovasi. Dipaparkan mengenai konsep 
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akademik Sinas, secara khusus penjelasan tentang model triple helix sebagai pendekatan sistemik 

untuk memahami proses inovasi. Bab ini mengidentifikasi perlunya peran masyarakat madani 

(civil society) sebagai komponen keempat triple helix menjadikannya kini quadruple helix. 

Dijelaskan pula tentang formula untuk memperbaiki (eko)sistem inovasi nasional yang 

terangkum dalam sebuah rekomendasi: “Inisiatif Inovasi 1-747”, yang di dalamnya tergambar 

berbagai aspek terkait kemampuan bersaing negeri ini, sekaligus simpul-simpul yang perlu 

dibenahi. 

Bab Tiga buku ini memaparkan tentang model-model bisnis inovasi, yang memberi 

penekanan khusus terhadap model inovasi ‘leapfrog’ alias inovasi lompatan katak yang bersifat 

bottom-up. Model inovasi alternatif ini menyandarkan diri pada berkah teknologi disruptive, 

globalisasi, dan Googlisasi memungkinkan negara-negara berkembang semacam Indonesia 

mampu melompat tinggi untuk bersaing dengan aktor inovasi global yang mapan. Inovasi hemat 

(frugal innovation), sebagai bagian dari model inovasi alternatif ini, juga memiliki arti penting 

bagi Indonesia untuk menjawab kebutuhan domestik (rural-lokal) yang hemat 

dan murah. Dipaparkan pula model bisnis inovasi triple helix yang bersifat sistemik dan 

berorientasi topdown , yang diterapkan guna menjawab kebutuhan persaingan urban-global. 

Bab Empat memunculkan isu mengenai ancaman ketahanan pangan, kesehatan dan 

energi yang potensial dialami Indonesia, sekaligus memaparkan solusi yang ditawarkan inovasi 

guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi bagi 234 juta penduduk. Keanekaragaman 

hayati dan energi yang gigantik di negeri ini merupakan sumber bahan mentahnya, sementara 

teknologi termutakhir (terutama teknologi informasi, bioteknologi, dan nanoteknologi) adalah 

pengolahnya. Kombinasi kedua hal ini membuka peluang negeri ini untuk menghasilkan, 

misalnya, solusi pangan transgenik, biofertilizer, dan inovasi makanan sehat dalam bidang 

pangan; terapi genom, inovasi vaksin tropis, atau pengobatan berbasis herbal dalam sektor 

kesehatan; serta moda transportasi bersih dan berbagai energi bersih dalam bidang energi. 

Bab Lima, sebagai penutup, mengulas peluang Indonesia untuk tumbuh secara 

berkelanjutan di masa depan. Global warming merupakan bom waktu yang memaksa setiap 

negara untuk hijrah dari ekonomi yang boros karbon menuju ekonomi hijau (green economy). 

Indonesia sebagai Benua Maritim beruntung memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, 

lingkungan, dan budaya sebagai penggerak utama (prime mover) untuk menguasai berbagai 

unsur teknologi bersih (clean technology) pondasi memasuki era ekonomi hijau. Dengan 



vi 
 

mempertimbangkan sejumlah keunggulan tadi, pengembangan teknologi bersih di Indonesia 

haruslah merupakan konvergensi antara inovasi berbasis bioteknologi dengan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT). 

Penulis menyadari bahwa kajian ekonomi inovasi dalam konteks daya saing merupakan 

sebuah tema yang luas, rumit, selain memerlukan pendekatan yang tidak sederhana. Buku ini 

memang tak seratus persen ditujukan guna menghadirkan khazanah akademik komplit dan debat 

tentang inovasi, juga tidak beritikad untuk serta merta melahirkan seorang inovator. Buku ini 

lebih ditujukan sebagai pembuka wawasan, jika bukan dimaksudkan untuk ‘memprovokasi’ 

pembacanya. Karena itulah gaya penulisan buku ini dibuat cenderung popular supaya karya ini 

mudah diterima kalangan luas, khususnya generasi muda. Horizon inovasi yang luas juga 

dituangkan dalam uraian yang singkat, tetapi sebetulnya (bermakna) banyak. Less is more. 

Jakarta, 5 Mei 2013 
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BAB 1 

GO INNOVATION 

 
Ekonomi Inovasi dan Kita 

Syahdan, awal tahun 2011 silam, Senior Vice President Bank Dunia, Mr. Justine Yifu Lin, 

yang berkewarganegaraan China, berkunjung ke Indonesia dan sempat berbincang-bincang 

dengan penulis. Obrolan mengalir ke topik Indonesia dua dekade silam, tatkala negeri ini masih 

dinobatkan Bank Dunia sebagai salah satu Macan Asia: kelompok negara-negara dengan 

pertumbuhan industrialisasi yang mencengangkan, the miracle. 

“Ketika pada 1990-an saya berkunjung ke Indonesia sebagai akademisi Universitas Beijing, 

ingin sekali saya melihat perekonomian China berkembang dengan dukungan iptek seperti 

Indonesia pada waktu itu,” ujarnya. 

Namun Mr. Yifu Lin, juga kita, menyaksikan bagaimana tsunami krisis moneter 1997 

menghancurkan bangunan ekonomi Indonesia laksana badai merontokkan rumah-rumah tepi 

pantai. Perekonomian berbasis industri Indonesia yang siap take-off, jatuh ke landasan, terseret 

ke belakang, hingga ‘kembali ke hanggar’ negeri ini pun kembali menjadi penghuni 

perekonomian berbasis sumber daya alam. Sebagian besar ekspor Indonesia kembali ke 

komoditas bahan mentah pertanian, mineral atau energi. 

Dan, kita belum juga siuman, tatkala negara Asia lain korban krisis moneter 1997 bangkit, 

Indonesia masih bergelut dengan industri primitive eksploitasi sumber daya alam yang merusak 

lingkungan, belum kembali berdiri tegak mengembangkan industri bernilai tambah tinggi seperti 

dua atau tiga dasawarsa lalu ketika Indonesia mampu mengangkat dagu lewat keunggulan 

industri-industri strategisnya suatu hal yang mengundang kekaguman Mr. Yifu Lin. 

‘Kembali ke hanggar’ tentu sebuah kondisi melawan zaman. Sepanjang dua dekade terakhir, 

sebagaimana pernah diramalkan sang ‘pencerah’ inovasi, Joseph Schumpeter (1942), dunia 

mulai bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam, memasuki era Ekonomi 

Inovasi (innovation economy). 
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Inilah sebuah era di mana ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan dan inovasi menjadi 

faktor pendorong utama pertumbuhan (growth) bukan akumulasi modal, bukan pula penggunaan 

scarce resources atau sumber-sumber langka (baca: sumber daya alam) sebagaimana dirumuskan 

dalam model ekonomi klasik. 
 

Ekonomi Inovasi dan Ekosistem Inovasi 
Malaysia, Korea Selatan, China, beserta sejumlah negara Asia lain, seperti India, mulai 

menyelinap dan berjalan cepat di lintasan Ekonomi Inovasi, mengikuti negara-negara Dunia 

Pertama. Ini adalah buah dari keputusan tepat, jika bukan keputusan berani, dalam menyikapi 

krisis ekonomi global dan ancaman latennya. Alih-alih ‘kembali ke hanggar’, banyak negara 

Asia memanfaatkan situasi ini sebagai momentum untuk menata diri secara radikal: dana 

penelitian dan pengembangan ditingkatkan, modal manusia (talenta) dilatih lewat pusat-pusat 

keunggulan inovasi, klaster-klaster litbang disemai, sistem pendidikan dirombak supaya adaptif 

terhadap budaya inovasi. Singkat kata, ekosistem inovasi diperbaiki. 

Hasilnya, dalam dua dekade terakhir, bumi laksana bidang datar yang bergerak miring 

beberapa derajat, menghadap Timur : power tengah turun perlahan ke arah Asia. Zhongguancun 

di China, Bangalore di India, Daedeok Innopolis di Korea Selatan, Hsinchu Science Park di 

Taiwan, Biopolis di Singapura, untuk menyebut sejumlah nama, adalah pusat-pusat keunggulan 

sains dan teknologi yang bermekaran di Timur yang kelak patut dipersandingkan dengan hub-

hub serupa di belahan AS dan Eropa. Di waktu mendatang klaster-klaster teknologi tinggi ini 

bakal menjadi pabrik utama bagi produk-produk high-tech IT, teknologi hayati, kedokteran, yang 

turut meramaikan pasar dunia. 

Inovasi di Tangan Sendiri, di Tanah Sendiri 
Tatkala separuh dekade lalu ‘Zizhu chuangxin’ dicetuskan Hu Jintao, sang presiden, China 

bagaikan tengah meluruskan telunjuk ke masa depannya. ‘Zizhu chuangxin’, “inovasi di tangan 

sendiri, di tanah sendiri”. Inilah mimpi yang tengah dikejar Negeri Semiliar Wajah. ‘Zizhu 

chuangxin’, menurut Hu, bukan saja satu-satunya pilihan agar China meraih kemakmuran 

berkesinambungan (sustainable prosperity) di abad-abad mendatang, tetapi juga taktik merebut 

tongkat kepemimpinan dunia (global leadership) ambisi China yang lain. 
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Di Beijing, Shanghai dan Shenzen, tiga kota sentra klaster teknologi-tinggi, keping-keping 

mimpi ‘Zizhu chuangxin’ disusun. Zhongguancun Technology Centre di distrik Haidian, Beijing, 

misalnya. Inilah hub teknologi yang telah sukses membidani kelahiran Loongson, prosesor mikro 

pertama karya ilmuwan China. Semula habitat bagi perusahaan IT lokal, Zhongguancun kini 

disulap menjadi salah satu hub teknologi informasi terpenting di benua Asia dan, bukan 

mustahil, kelak dunia: 12.000-an perusahaan high-tech berkantor di klaster IT yang dihampari 

tujuh taman raksasa ini, termasuk 43 perusahaan high-tech grup Fortune 500 seperti Microsoft, 

Intel, Google, atau NEC. Ribuan perusahaan IT lokal tumbuh bagai jamur di musim hujan dihub 

teknologi yang tenaga ahlinya disuplai oleh dua perguruan tinggi prestisius, Tsinghua dan Peking 

University: Zhongguancun jelas meniru pola yang sukses dilakoni hub teknologi Silicon Valley 

di California, AS, yang disokong Stanford University. Jadilah Zhongguancun Silicon Valley-nya 

China. Selain prosesor mikro Loongson, dari Zhongguancun, China mengorbitkan Lenovo. 

Inilah pabrik PC terbesar ketiga di dunia saat ini. 

Indonesia Tertinggal, Indonesia Punya Peluang 
Berpopulasi 237 juta jiwa, atau keempat terbesar di dunia, Indonesia adalah pangsa pasar 

empuk produk-produk cerdas negara lain. Julukan ‘BlackBerry Nation’misalnya, meski hanya 

lelucon, disematkan sejumlah media asing kepada Indonesia, negeri dengan pendapatan 3.464 

dolar Amerika per kapita, atau rangking 109 dunia, menyusul laku kerasnya smartphone mahal 

bikinan Kanada itu. Belum lagi untuk produk-produk otomotif, pasar Indonesia termasuk yang 

paling menggiurkan para importir. 

 
Predikat ‘konsumen rakus’ dalam kompetisi pasar global yang sengit lebih berkonotasi 

sebagai ‘objek’ alias korban, sehingga sudah waktunya ditanggalkan. Namun bagaimana 
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kesiapan negeri ini untuk menjadi ‘subjek’, yakni mengikuti jejak Korea Selatan, Singapura, atau 

Taiwan sebagai produsen produk high-tech yang disegani? Kabar buruknya adalah: minat kaum 

muda kepada pendidikan sains dan rekayasa cabang ilmu wajib untuk berinovasi cenderung 

melempem. Daya saing Indonesia saat ini hanya ditopang lulusan sarjana teknik 11,5 persen dan 

sarjana sains 3,6 persen, menunjukkan karakteristik generasi muda konsumtif yang kurang 

bergairah untuk berproduksi. Pameo: “Kalau bisa beli kenapa harus bikin sendiri” tampaknya 

belum akan masuk peti es.  

Toh, peluang untuk bangkit masih ada. Jika Bung Karno pernah berujar: “Beri aku sepuluh 

pemuda, maka aku akan guncang dunia”. Kita, setidaknya, bisa melihat peluang itu berada di 

pundak kaum muda. Setumpuk prestasi kelas dunia diraih para pelajar Indonesia, seolah menjadi 

petunjuk: negeri ini gudangnya orang cerdas. Pada tahun 2005 di Singapura, Indonesia menyabet 

juara umum Olimpiade Fisika Internasional. Pada kompetisi IT mahasiswa ‘Image Cup 2010’ di 

Polandia, yang diikuti 124 negara, Indonesia memborong dua podium: juara kedua kategori 

Windows Phone 7 Rockstar Award juara ketiga kategori Interoperability Award (Kompas 11 Juli 

2011). Kita juga boleh menepuk dada dengan kemunculan ‘Bimasakti’, mobil Formula Satu 

karya mahasiswa UGM. Selain itu, kemampuan para peneliti negeriini di bidang litbang juga 

terus meningkat. 

Walhasil, kesemua talenta yang masih dimiliki menjadikan indikator inovasi Indonesia 

berada pada posisi lumayan: peringkat ke-36 dari 139 negara yang dinilai oleh World Economic 

Forum (WEF). Terkait peringkat daya saing, laporan WEF juga memberi angin segar: pada 

tahun 2010 posisi Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat 44, bergeser cukup 

signifikan dari peringkat ke-54 pada tahun 2009. Momentum ini cukup beralasan sebagai 

pangkal tolak memperbaiki ekosistem inovasi kita guna menyongsong era gelombang Ekonomi 

Inovasi. 

 

 

 

 



5 
 

Inovasi, Pertumbuhan Berkelanjutan,Entrepreneurship 
Pertumbuhan tiada henti (relentless growth) atas nama Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan pemenuhan nafsu mengkonsumsi telah 

menjadi bumerang. Ketidak seimbangan ekologi global muncul 

sebagai dampak eksploitasi alam yang terlampau agresif oleh mesin 

industrialisasi, yang justru menjadi ancaman masa depan peradaban 

baru manusia kini. Data menunjukkan, secara global, sumber daya 

alam (SDA) dieksploitasi 1,6 kali lipat dari kemampuan alam untuk 

melakukan pembaharuan secara alami. Namun situasi menjadi cukup 

dilematis. Haruskah laju pertumbuhan global diperlambat secara 

drastis ketika, misalnya, negara-negara berkembang tetap harus 

mendongkrak PDB-nya guna memenuhi kebutuhan dasar, sementara 

negara-negara maju mesti mempertahankan tingkat kesejahteraannya? 

Pada titik inilah ekonomi hijau (green economy) menjadi pilihan, jika 

bukan satu-satu cara, agar pertumbuhan global bisa tetap berlangsung 

secara berkelanjutan (suistainable growth). Inovasi dalam hal ini 

dapat menjadi elemen kunci bagi green economy.  

Konsep green economy, secara sederhana, bertumpu pada tiga 

poin aksi, yakni: menghemat SDA, melindungi lingkungan, dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan SDA. Inovasi bias mengisi kebutuhan akan pertumbuhan yang efisien-SDA ini: 

dalam pertumbuhan-berbasis inovasi, produktivitas akan didorong melalui penciptaan 

pengetahuan (knowledge), disusul oleh aplikasi dan difusi knowledge tersebut, alih-alih melalui 

eksploitasi tunggal SDA. Sehingga pemanfaatan knowledge, baik sebagai bahan baku 

komplementer maupun bahan baku utama dari pertumbuhan, akan secara otomatis mengurangi 

permintaan (demand) akan SDA. Dengan demikian, lebih dari itu, inovasi dalam kadar tertentu 

dapat ‘menceraikan’(decouple) hubungan antara pertumbuhan sebuah negara dengan keharusan 

ketersediaan SDA, sebagaimana terbukti di negara-negara ber-PDB tinggi tetapi miskin SDA 

seperti Swedia dan Singapura. Kita akhirnya dapat membayangkan: jika seluruh negara beralih 

ke pertumbuhan berbasis inovasi, yakni ke pertumbuhan berbasis eksploitasi knowledge, maka 
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kita tengah bersama-sama menciptakan masa depan baru tanpa ketidakseimbangan ekologi green 

future. 

Namun, memapankan mindset inovasi ke dalam pola pembangunan dan sistem produksi 

yang telah eksis, tidaklah mudah. Diperlukan political will pemerintah pada tahap awal. 

Sebelumnya, sebagaimana juga disinggung Schumpeter (1942), penting menggaris bawahi peran 

penting entrepreneurship dalam paradigma ekonomi hijau berbasis inovasi ini. Ranah bisnis 

telah terbukti bukan saja sebagai mesin pertumbuhan yang efektif, tetapi juga sebagai pendorong 

inovasi yang strategis, termasuk dalam melahirkan inovasi-inovasi hijau (green innovation). 

Ranah bisnis karenanya dapat menjadi aktor utama perubahan ke arah green economy. 

Perusahaan-perusahaan inovatif baru (new entrepreneurial firms) oleh sebab itu mesti ditumbuh 

kembangkan. Perusahaan semacam ini lazimnya berperan vital dalam menyodorkan inovasi-

inovasi hijau radikal, yang menantang perusahaan-perusahaan dan model bisnis yang telah 

mapan. Kebijakan pemerintah karenanya perlu diarahkan untuk membangun ruang bagi masuk, 

keluar, dan tumbuhnya perusahaan semacam ini di lapangan bisnis, memastikan kompetisi yang 

fair dan memudahkan akses keuangan bagi mereka. 

Ini menunjukkan bahwa tak cukup hanya memiliki segudang orang cerdas, sebagaimana 

diperlihatkan dengan prestasi anak-anak bangsa di kancah internasional; tetapi kita juga butuh 

‘kendaraan’ dan ‘lingkungan’ yang memungkinkan produk orang-orang cerdas tersebut masuk 

ke pasar guna merintis terwujudnya green-economy berbasis inovasi. 

 

Paradigma Baru Ekonomi dan Kita 
•  Dalam model Ekonomi Neo klasik, distribusi pendapatan 

(income) dilakukan melalui interaksi dinamis supply dan 

demand, yang difasilitasi ‘maksimalisasi kepuasan’ 

(maximization of utility). Konsumsi cara mencapai kepuasan 

maksimum individu karenanya dianggap sebagai ‘engine’ 

penggerak pertumbuhan dalam model ini. 

•  Model Ekonomi Inovasi berargumen bahwa bukan hanya 

konsumsi, tetapi investasi inovasi yang akan lebih menjamin 

pertumbuhan berkesinambungan. Supaya akumulasi terus 

tumbuh, stok kapital tidak boleh turun. Karenanya, menurut 
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model ini, diperlukan knowledge atau temuan-temuan baru yang dilakukan lewat investasi 

R&D. 

•  Negara-negara maju menyadari ketidak andalan konsumsi sebagai basis pertumbuhan. 

Merespon krisis finansial yang menerpa AS, Presiden Barrack Obama di hadapan National 

Academy of Science (April 2009) mengharapkan adanya gerakan nasional yang dapat 

menginspirasi generasi muda ‘to be makers, not just consumers  of things’. 

Dari ‘made in’ ke ’innovated in’ 
Jalan Asia ke Era Baru 

Banyak taktik dilakukan, namun terdapat dua hal paling kentara yang sudah dilakoni negara-

negara Asia guna memperkuat basis ekonomi inovasinya: 

•  Membangun pusat-pusat keunggulan teknologi IT Seluruh dunia meniru jalan ‘Silicon 

Valley’-nya AS: beramai-ramai membangun hub inovasi teknologi-tinggi di bidang IT. India 

diyakini sebagai pemilik klaster menyerupai Silicon Valley terbanyak di Asia (10) disusul 

China (8). Di benua Asia, hub-hub serupa diyakini hanya dimiliki Jepang, Singapura, 

Malaysia, Hongkong, Israel, Iran, Pakistan, Filipina, Korsel, Taiwan, Turki, Uni Emirat Arab 

dan Vietnam. Indonesia belum punya, namun sempat mewacanakan Bandung High-Tech 

Valley. 

•  Mempergemuk dana litbang Korea Selatan, negara semiskin Ghana pada 1960, kini salah satu 

terkaya di Asia, membelanjakan 3 persen PDB-nya untuk riset, atau yang terbesar di Asia 

(2011). Indonesia hanya 0,07 persen, salah satu yang terkecil di Asia (2010). 

Jalan ‘Paten’ China 
Lewat jargon ‘Zizhu chuangxin’, China berambisi menanggalkan predikatnya sebagai 

‘pabrik dunia’. Tak cukup label ‘made in China’, Negeri Tirai Bambu mengejar label ‘innovated 

in China’ untuk produk-produk high-tech-nya di masa mendatang. China pun gesit membangun 

pusat-pusat inovasi high-tech. Selain Zhongguancun dibarat-laut Beijing, hub-hub teknologi IT 

disebar di berbagai penjuru: di Shanghai, Shenzhen, Dalian, Jiaxing, Liaoning, Xi’an, dan 

Chengdu yang terakhir ini, melalui Chengdu Tianfu Software Park, menjadi pusat 

pengembangan software terbesar di Asia (seluas 2,2 juta meter persegi). China juga mendirikan 

Suzhou BioBay, sebuah klaster high-tech yang dihuni 170-an perusahaan dan lusinan lembaga 

litbang, dan kini menjadi pusat litbang bio dan teknologi nano terpenting di negeri itu. Kian 



8 
 

bermekarannya pusat keunggulan dan kian giatnya riset, menampakkan hasil. Para ilmuwan di 

Tsinghua University, misalnya, mampu menciptakan nanobone, produk teknologi nano 

pengganti metal pin untuk memperbaiki keretakan tulang. Inisiatif lainnya, pemerintah China 

membuat dana riset kian tinggi: dari semula 1,49 persen GDP (102 miliar dolar AS) pada tahun 

2007 ditargetkan menjadi 2,5 persen GDP pada 2020. Lewat cara ini, pemerintah sebenarnya 

ingin merangsang masyarakat agar gemar akan riset. Yang tak kalah penting: insentif untuk 

penemuan-penemuan baru disemai, bahkan dibuat jorjoran (berlimpah). Iming-iming bonus 

menggiurkan ditebar kepada individu atau perusahaan yang mampu menciptakan paten, mulai 

dari perpanjangan masa pensiun, pemberian izin tinggal (residence permit) di kota-kota utama, 

hadiah kontrak kerja dari pemerintah, hingga pemotongan pajak hingga 25 persen. Singkat kata, 

ekosistem inovasi diperbaiki secara serius. 

Hasilnya cukup spektakuler. Pada tahun 2008, misalnya, tak satu pun perusahaan di dunia 

yang mampu menandingi Huawei, perusahaan IT China, dalam perolehan paten baru. Secara 

umum, sebagaimana dilaporkan Dinas Hak Cipta China, terjadi peningkatan 73 persen jumlah 

paten di seantero China dari semula 99,278 menjadi 171.619 sepanjang 2001-2005. Angka lebih 

besar diberikan Thomson Reuters: terjadi peningkatan 26 persen jumlah paten tiap tahun dalam 

rentang 2003-2009. Yang menarik, menurut lembaga tersebut, ini terjadi di tengah kelesuan 

paten dunia pada kurun waktu yang sama: 6 persen di AS, 5 persen Korsel, 4 persen Eropa, dan 1 

persen Jepang. Ada yang meragukan memang, bahwa paten-paten China benar-benar mampu 

menyajikan ide-ide baru. Toh, negeri ini sudah cukup merasa suka cita dengan fakta meroketnya 

ekspor produk-produk high-tech mereka lebih dari 40 persen tiap tahun sepanjang 2002-2007. 

Jalan ’Brain Gain’ Taiwan 
Terinspirasi Silicon Valley, Menristek Taiwan Kwoh-Ting Li berkonsultasi dengan 

Frederick Terman, arsitek Silicon Valley, dan mendirikan Hsinchu Science and Industrial Park 

pada 1980. Kehadiran pusat inovasi high-tech ini, tak ayal, mendorong berbondong bonding 

ilmuwan dan perekayasa Taiwan terpikat dan kembali ke negaranya meninggalkan perusahaan-

perusahaan di AS. Kini 400-an perusahaan high-tech bermarkas disini, sepertiganya 

multinasional. Hsinchu adalah salah satu pabrik semikonduktor terpenting dunia, juga tempat 

bagi industri-industri aviation, precision machinery,dan optoelectronics. 
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Tekad untuk beralih dari ‘madein’ ke ‘innovated in’ negara-negara Asia di atas didasarkan 

pada keinginan keluar dari pendekatan lama ‘made in’ yang mengandalkan ‘low cost product 

with low margin’, dengan hasil produk-produk manufaktur berkualitas rendah. “Mereka 

memakan ‘daging’nya dan bagi kita hanya tersisa ‘tulang’nya.” Suatu ungkapan bernada 

pemberontakan dari negara-negara Asia. 

Jalan ‘577’ Korea Selatan 
Desember 2008, guna menghadapi krisis ekonomi global, Korea Selatan mencanangkan 

inisiatif 5 7 7. Sebuah rencana ambisius dengan target, bahwa pada tahun 2012, Negeri Ginseng 

telah meningkatkan anggaran litbang menjadi 5 persen PDB, guna meraih mimpi 7 besar negara 

berkekuatan sains dan teknologi dunia, yang didukung penguasaan 7 area teknologi utama, 

antara lain: automobile, nanotech, robotic, dan consumer electric. Selain itu Negeri Ginseng 

mendirikan Daedeok Innopolis di kota metropolis Daejeon, kini menjadi basis fasilitas litbang 

berkualitas tinggi. 

Seperti juga Silicon Valley AS, Daedeok Innopolis merupakan zona khusus litbang yang 

terkoneksi langsung dengan dunia bisnis berbasis high-tech. Regulasi dan sistem insentif yang 

kondusif sukses menyedot 980 perusahaan multinasional hadir, berikut sembilan perusahaan 

litbang kelas dunia. 
Jalan ’Proses dan Servis’ India 

Pada tahun 2011, India membelanjakan 36,1miliar dolar AS untuk litbang, menempatkannya 

di posisi 8 dunia. Geliat riset di India telah melahirkan, untuk menyebut satu nama, Jugaad, 

yakni truk inovasi lokal yang low cost dan ramah lingkungan untuk keperluan angkutan luar 

kota. India juga memiliki pusat inovasi high-tech Bangalore, tempat produksi software dunia, 

yang amat terkenal itu. Meski demikian, India membedakannya dengan negara-negara Asia lain 

memberi penekanan lebih pada inovasi proses dan servis ketimbang semata-mata inovasi produk 

berteknologi tinggi. 

Jalan ‘1-747’ Indonesia 
Indonesia tak ingin ketinggalan gerbong kebangkitan Asia. Melalui “Visi Indonesia 2025”, 

negeri ini mematok target prestisius: menjadi 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025, 

dengan PDB perkapita 16 ribu dolar AS. Untuk itu, inisiatif “Inovasi 1-747” pun diluncurkan. 
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Inilah strategi transformasi ekonomi yang bukan saja untuk meroketkan PDB, tetapi menjamin 

pertumbuhan berkelanjutan pertumbuhan berbasis inovasi. 

Melalui inisiatif ini besaran dana litbang akan dialokasikan sebesar minimal 1 (satu) persen 

dari PDB setiap tahun. Alokasi dana tersebut digunakan untuk menunjang program litbang dan 

inovasi melalui “Skema 747”: yakni skema 7 (tujuh) langkah perbaikan ekosistem inovasi yang 

prosesnya difasilitasi lewat 4 (empat) wahana inovasi industri, industri kebutuhan dasar, industri 

kreatif, industri daya dukung daerah, dan industry strategis untuk mencapai 7(tujuh) sasaran Visi 

Indonesia 2025. 

Potensi: Perlu Dibangkitkan Kembali 
Gelar Indonesia sebagai ‘macan’ ekonomi Asia sebelum krisis juga ditempuh melalui langkah-

langkah terobosan penting. Untuk memperkuat ketahanan pangan, kandungan teknologi (biotek) sektor 

pertanian mulai dari pembibitan, pembudidayaan sampai ke tahap agro industri ditingkatkan dan 

diperkuat penerapannya. 

Hasilnya kita dapat mencapai swasembada beras yang membuahkan pengakuan FAO di tahun 1984. 

Kemampuan manufaktur sektor industri untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi terus 

diupayakan. Produksi hasil industri dalam negeri ini kemudian diberi peluang untuk berkembang. 

Lapangan kerja menjadi terbuka lebar. PT. DI (dulu IPTN) menandatangani kontrak dengan Boeing untuk 

membuat 8.000 komponen air-frame Boeing 737. IPTN memperoleh kontrak 10 tahun dari General 

Dynamic untuk memproduksi 3.462 komponen air-frame untuk F-16. Hal serupa dilakukan dengan 

Airbus setelah Garuda membeli 9 unit A-330. PT. PAL memproduksi kapal tanker 30.000 LTDM untuk 

Pertamina dan kapal barang Star 50 yang berbobot mati 50.000 ton untuk pelayaran Jerman. Hingga tahun 

2008, pemesanan kapal niaga PT. PAL sudah penuh merampungkan 21 kapal berbobot besar. 80 persen 

dari pemesanan itu datang dari luar negeri seperti: Jerman, Italia, Portugal, Hongkong, dan Turki. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bisa berproduksi bila saja diberi peluang 

untuk berkembang. 

Bagi tenaga ahli terdidik kita, termasuk lebih kurang 5.000 tenaga ahli yang dikirim ke berbagai 

perguruan tinggi terbaik di luar negeri, tersedia pusat-pusat keunggulan seperti Puspitek serta perusahaan-

perusahaan industri strategis sebagai wahana untuk mereka berkiprah mengembangkan talenta. 

Sayangnya, jangankan meloncat kedepan menuju ekonomi inovasi, kita malah mundur ke belakang, 

kembali ke ekonomi SDA yang mengandalkan ekspor bahan mentah dan barang-barang bernilai tambah 

rendah. 
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Menatap Masa Depan 
 

“Change is the process by which the future invades our lives” Alvin Toffler (1992) 

 

Perubahan-perubahan besar yang tak terelakkan, yang kita lakukan saat ini knowledge 

revolution, industrialisasi, dan globalisasi bukan saja akan membentuk masa depan kita, tetapi 

membawanya ‘datang lebih cepat’ ledakan jumlah penduduk, kemiskinan, pengurasan sumber 

daya alam, dan kerusakan lingkungan, tumbuh seiring sejalan dan tak kalah hebatnya dengan 

penciptaan kantung-kantung kesejahteraan baru. Meminjam ucapan Toffler, ini merupakan 

(bayangan) ‘masa depan yang menginvasi kehidupan kita di masa kini’. Bayangan tentang 

pembangunan tak berkelanjutan ini akan menjadi kenyataan masa depan sesungguhnya tanpa 

upaya perubahan paradigma berpikir dan aksi. 

Kemunculan innovation-driven economy merupakan sebuah keniscayaan; solusi mengatasi 

dampak negatif tak terelakkan dari “the power of population” melalui ’the power of 

technology”. Pertumbuhan, dalam paradigma ekonomi baru ini, akan berkesinambungan hanya 

jika melibatkan kekuatan inovasi. 
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Bagaimana kekuatan inovasi mengatasi persoalan-persoalan 

dasar manusia? 
•  Sebagai contoh, inovasi pupuk organik (biofertilizer) dapat meningkatkan kualitas lahan 

pertanian guna menjamin kecukupan pangan. 

•  Benih-benih unggul yang tahan perubahan iklim dapat diciptakan, dan jika didukung 

teknologi pasca panen yang mutakhir, dapat meningkatkan produksi hasil pertanian menuju 

swasembada pangan. 

•  Desa mandiri energi di setiap provinsi dapat dikembangkan mengandalkan energi hijau (green 

energy) seperti bio-fuel yang sumber hayatinya berlimpah. 

•  Kehadiran mobil listrik (fuel cell) tanpa suara dan asap akan menggantikan mobil-mobil masa 

lalu berbahan bakar minyak dan gas, bising, dan polutif, mengarahkan kita pada hadirnya era 

ekonomi baru yang ramah lingkungan era Ekonomi Inovasi. 

 

Dari Ekonomi Informasi ke Ekonomi Inovasi 
Dari Fisika Modern ke Teknologi Hayati 

Ditopang oleh kemajuan ilmu fisika modern, teknologi informasi (information technology, 

IT) berkembang pada abad ke-20 dan menghela kita memasuki Gelombang Peradaban Ekonomi 

Informasi, sebuah era baru yang sangat dipengaruhi oleh pengembangan informasi dan 

knowledge serta penyebarannya sebagai faktor utama dalam mengukur produktivitas. 

Revolusi IT telah mengubah secara mendasar berbagai bidang kehidupan. Kita bukan saja 

memanfaatkan IT untuk berkomunikasi, tetapi nyaris untuk segala hal: mendaratkan pesawat, 

membuat neraca bisnis, merancang bangun berbagai artifak manufaktur. Berkat kemajuan fisika 

modern dan IT, ditemukan cara memanipulasi radiasi, gelombang dan elektron penemuan-

penemuan yang telah membuka jalan bagi terobosan-terobosan menakjubkan dalam bidang 

komunikasi, energi dan teknologi persenjataan, mulai dari radio, televisi, X-Ray dan CAT Scan, 

hingga tenaga nuklir. 

Gelombang peradaban baru telah memicu kegiatan ilmiah untuk menguak informasi di 

tataran sangat kecil yakni dunia kuantum berskala nano; sekaligus menjelajah informasi pada 
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tataran skala sangat besar dunia ruang angkasa. Pada tahap ini, tidak terasa kita secara berangsur-

angsur telah meniti jalan menuju Gelombang Peradaban Ekonomi Inovasi. 

Dalam era Ekonomi Inovasi, kita akan mampu merekayasa organisme secara genetik untuk 

menghasilkan sifat-sifat yang kita kehendaki secara tepat. Proyek genom manusia yang telah 

selesai, menghasilkan peta genom yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu farmasi dan 

pengobatan. Segera akan ditemukan teknologi untuk menghilangkan atau memperbaiki cacat 

jantung bawaan dan obat-obatan yang didasarkan pada susunan genetika individu. 

Di bidang pertanian rekayasa genetika, kita kelak akan mampu merancang tanaman yang 

mampu memproduksi buah yang berukuran jauh lebih besar, tumbuh lebih baik pada iklim 

kering, serta tahan serangan hama. Melalui modifikasi genetika secara tepat, pemanfaatan lahan 

pertanian pun dapat dibuat lebih efisien, hingga dua kali lipat. Kita juga akan segera melihat 

kehadiran tanaman yang dapat menghasilkan plastik berkualitas, jagung yang tumbuh pada 

kondisi air berkadar garam tinggi atau bahkan kita mampu merekayasa laba-laba yang susunya 

dapat menghasilkan serat sutera. 

Ekonomi Inovasi yang kita bicarakan dalam buku ini adalah sebuah babak baru yang 

ditandai oleh perubahan zaman yang sangat cepat dan dinamis sebuah kondisi yang mampu 

memberikan jalan keluar untuk menggantikan gagasan, produk, jasa, dan proses-proses lama. 

Ekonomi Inovasi juga sekaligus merupakan arah baru, di dalamnya terjadi ‘radikalisasi’ ide-

ide yang berbuah terobosan-terobosan untuk membentuk pasar baru, menciptakan industri-

industri baru, memunculkan bakat-bakat tersembunyi, dan akan menyedot modal global. Inovasi 

radikal ini juga akan mengubah cara pandang kita terhadap ukuran-ukuran kemajuan 

perekonomian dan peningkatan produktivitas yang lebih bertumpu pada kekuatan human capital 

dengan penguasaan ipteknya. Inovasi bahkan menciptakan nilai-nilai baru dalam melihat aspek 

pertumbuhan, laba, peningkatan marketshare, solusi dan hasil investasi. 

 

Hijau di Gelombang Ekonomi Baru 
Teknologi Hijau (Green Technology) akan bermunculan sebagai ciri utama gelombang 

ekonomi baru ini. Di ranah pertanian, biofertilizer atau obat-obatan baru berbasis gen dan genom 

akan mampu dibuat. Produk-produk bio-energy akan tumbuh pesat. Sedangkan di sektor 
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transportasi, bahan bakar hidrogen (fuel cell) merupakan Teknologi Hijau yang akan 

mendominasi dunia. 

Akan bermekaran pula eco-industrial park, klaster industri ramah lingkungan yang 

menerapkan infrastruktur green design dan hemat energi, serta memiliki klaster bisnis produk-

produk bersih dan daur ulang (clean and recyclingbusiness cluster). Ekonomi Hijau yang 

diterapkan dengan standar lingkungan tinggi ini, menurut Porter (1991), akan mendorong 

munculnya inovasi-inovasi baru yang sangat efisien dalam penggunaan sumber daya, dan pada 

gilirannya meningkatkan daya saing. 

Yang juga bakal tumbuh adalah TIK Hijau (GreenICT), sebuah konsep penggunaan 

Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) secara inovatif dan efisien. TIK Hijau berperan 

ganda. Pertama, ia dapat menghasilkan produk-produk TIK yang ramah lingkungan, disebut TIK 

yang Hijau, seperti komputer net-top (~ 10 watt) pengganti komputer boros energi desktop (100 

watt). Kedua, TIK Hijau akan membantu sektor-sektor lain menjadi lebih ramah lingkungan, 

proses yang disebut Hijau dengan TIK (Green by ICT). Sebagai contoh, penggunaan media 

digital secara luas di bidang pelayanan perdagangan, perbankan dan perkantoran telah menekan 

penggunaan kertas (paperless) sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. 

 

Pilar Kekuatan Ekonomi Inovasi 
Dua belas tahun mendatang (2025) kita akan melihat akselerasi inovasi; suatu perubahan 

yang sangat cepat pada skala yang belum pernah dialami peradaban sebelumnya. Lebih dari apa 

yang diramalkan hukum Moore, sarana-sarana pendorong tumbuh semakin cepat dan 

menghasilkan produk-produk inovasi yang lebih murah dan lebih kuat, juga lebih ringan. 

Empat pilar utama yang akan menjadi penopang Ekonomi Inovasi adalah: 

1.  Biomolekuler: Teknologi penguraian DNA ini akan menjadi primadona abad 21 sebagai 

kunci penyelesaian masalah pangan, kesehatan, dan lingkungan. Berbagai kemungkinan 

dibuka lebar berkat kemampuan mengotak-atik gen ini. Misalnya, gen ikan kutub yang 

disisipkan ke tanaman tomat memungkinkan buah-buahan ini dikembangkan dikawasan 

bersalju. Gen manusia yang dijalinkan ke dalam sel bakteri dapat berubah menjadi penghasil 

insulin untuk mengatasi penyakit kencing manis. Penelitian sel punca (stem cell) embrionik 

juga menawarkan peluang-peluang luar biasa. Sel punca embrionik mampu menghasilkan 
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200-an jaringan berbeda untuk memperbaiki dan menggantikan jaringan tubuh yang sudah 

tua, berpenyakit atau rusak. Mencangkokkan sel punca ke otak, misalnya, dapat mengurangi 

efek penyakit parkinson dan alzheimer dengan mengganti sel-sel yang telah berhenti 

memproduksi dopamine. 

2.  Teknologi Nano: Kemampuan merekayasa materi pada skalanano (atomik) memungkinkan 

teknik-teknik revolusioner dalam penciptaan bahan-bahan baru (new material). Kita dapat 

memanipulasi dan mengkoreografi bentuk baru dari suatu materi sesuai keinginan kita, 

misalnya, dalam menghasilkan obat-obatan, bahan bakar, bahan-bahan baku, atau mesin-

mesin baru. Sebagai contoh, melalui teknologi pengendalian struktur pada aras atom dan 

molekul, sebilah pisau dapat ditingkatkan mutu ketajaman dan keawetannya dengan menata 

letak atom silikon dalam baja yang melapisi mata pisau tadi. Teknologi nano sangat 

diutamakan untuk industri semikonduktor, super-konduktor, bio industri, farmasi, dan 

industri kimia frontir. Dalam kaitan ini, penelaahan tentang zarah teoritis (misalnya quark) 

sebagai landasan pemahaman keberadaan substansi fisik dianggap sangat penting di masa 

depan. 

3.  Neuroteknologi: Konvergensi antara komputer, nanotek dan biotek akan melahirkan 

terobosan-terobosan baru di bidang kinerja pikiran yang dikenal sebagai ’neurotek’ 

(neurotechnology). Neurotek bekerja ketika piranti komputer canggih yang dimasukkan ke 

dalam tubuh turut memperkuat proses transformasi informasi dalam otak manusia. Walhasil, 

kita dapat mengubah produk-produk nanotek yang telah terlebih dahulu dimasukkan di 

dalam tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sekaligus mengatur dan meningkatkan 

kinerja serta fungsi mental. Neuroscience berkembang atas dasar konsep kelenturan otak 

didalam proses belajar-mengajar dan kemampuan luar biasa otak untuk beradaptasi. 

Kolaborasi antara ilmu pendidikan dan ilmu kognitif disatu sisi dengan hasil konvergensi 

kemajuan ilmu komputer, nanotek dan biotek di sisilain akan berpengaruh luar biasa pada 

kemampuan manusia dalam proses belajar yang tidak terbatas (limitless capacity to learn). 

4.  Teknologi Informasi: Perkembangan teknologi informasi di masa mendatang akan sangat 

berdampak pada pengembangan komputer dan microchip serta pemanfaatan internet untuk 

sistem komunikasi, industri kreatif, dan hiburan (animasi). 
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Sejumlah industri-industri baru yang akan muncul dan mendominasi awal abad ke-21 adalah 

microelectronics, biotechnology, advanced materials, telecommunication, robotics, machine 

tools dan computer software. Penerapan teknologi baru tadi akan berpengaruh pada peningkatan 

produktivitas, yang kelak berpengaruh pada menurunnya biaya upah bagi tenaga tidak terampil. 

Pada saat yang sama teknologi dan rancang bangun modern akan memungkinkan berkurangnya 

pemakaian bahan baku dan material-material tertentu. Hal ini akan dirasakan sebagai ancaman 

bagi negara-negara berkembang yang mengandalkan strategi ekspornya pada produk-produk 

bernilai tambah rendah dan tenaga kerja murah. 

 

Tonggak Perubahan Paradigma 
Ekonomi Inovasi adalah pemutakhiran dari model ekonomi neoklasik. Yang membedakan 

adalah model ekonomi neoklasik tidak memandang knowledge sains, teknologi dan inovasi 

sebagai variabel fungsi produksi seperti sumber daya alam/tanah (land), buruh (labour) dan 

modal (capital). Paul Romer lewat teori pertumbuhan endogenous berargumen bahwa knowledge 

melekat (embedded) dalam pertumbuhan ekonomi. Penyumbang saham terbesar pada 

pertumbuhan ekonomi justru faktor lain di luar land, labour, dan capital, yakni apa yang disebut 

total factor productivity (TFP), faktor yang terkait erat dengan penguasaan, kemajuan, dan 

aplikasi teknologi knowledge. Riset Samuelson (1998) meneguhkan pandangan tersebut, 

mengungkap bahwa sepanjang 1948-1994 kombinasi modal dan tenaga kerja menyumbang 62 



17 
 

persen dari total PDB Amerika Serikat, sementara TFP secara independen mampu berkontribusi 

38 persen. 

 
Lantaran sifatnya yang dapat diperbarui, knowledge memungkinkan pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Menurut teori pertumbuhan endogenous, stok kapital tidak boleh turun supaya 

faktor akumulasi dapat terus tumbuh. Karenanya diperlukan temuan atau knowledge baru guna 

menghindari penurunan stok kapital, yang dilakukan lewat investasi litbang. Investasi ini, jika 

dibarengi kebijakan yang padu, akan membuahkan pertumbuhan yang dapat dipertahankan 

dalam rentang waktu medium hingga jangka panjang. Oleh sebab itulah teori pertumbuhan 

ekonomi baru ini menekankan pentingnya peran investasi inovasi, akumulasi human capital serta 

lingkungan luar sebagai faktor dominan dalam menciptakan sustainable economic growth. 

Era Ekonomi Inovasi ditandai dengan industri-industri padat pengetahuan. Menimbang sifat 

knowledge yang cair, penciptaan industri-industri baru pada era Ekonomi Inovasi dapat dengan 

cepat terwujud suatu hal yang memungkinkan pertumbuhan tenaga kerja,ekspor, dan PDB yang 

tinggi. Sektor swasta akan menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara sektor publik 

memberikan dukungan terhadap perkembangan sektor swasta pada tingkat lanjut. Kesetaraan 

sosial dan persamaan tujuan menjadi elemen penting pada tahapan pertumbuhan ekonomi 

dengan tambahan tanggung jawab untuk menjembatani perbedaan pengetahuan (knowledge gap) 

antar anggota masyarakat. 

Masa Depan dalam Ekonomi Inovasi 
•  Industri berbasis inovasi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

produktivitas. 

•  Inovasi teknologi akan menanggulangi masalah kelaparan dan kemiskinan, serta 

meningkatkan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih baik. 
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•  Internet tersedia secara luas bagi masyarakat, demikian pula aplikasi ICT lainnya. Ini akan 

berdampak pada perluasan perdagangan. Juga terjadi pemahaman budaya secara global. 

•  Pendidikan online di internet akan mendukung perkembangan industri-industri inovasi. 

•  Industri berbasis teknologi nano akan meningkat tajam. 

•  Konvergensi teknologi bio-nano-neuro sangat berperan pada peningkatan mutu kesehatan dan 

kualitas hidup. 

 

Inovasi Teknologi: Mesin Penggerak Pertumbuhan 
Ciri negara dengan pertumbuhan berbasis inovasi adalah tingginya kontribusi inovasi 

teknologi pada proses produksi di berbagai sektor. Proses produksi yang termutakhirkan 

(sophisticated) ini pada gilirannya akan mengoptimalkan economic growth yang ditandai 

tingginya perolehan PDB per kapita. Pada tahun 2010, dengan kontribusi inovasi teknologi 

hanya sebesar 5,3 persen, Indonesia menempati urutan 109 dunia dalam perolehan pendapatan 

per kapita (3.464 dolar AS). Rendahnya indeks inovasi teknologi menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia masih didominasi oleh faktor konvensional sumber daya alam (natural 

resources), bukan ilmu pengetahuan (knowledge). Sebagai perbandingan adalah Swedia, negara 

kecil tanpa hamparan ladang-ladang minyak bumi. Menyandarkan pertumbuhannya pada inovasi 

teknologi, yang dicirikan oleh indeks inovasi tertinggi didunia, Swedia mampu mengantungi 

pendapatan perkapita 47.934 dolar AS pada tahun 2010. 

 



19 
 

Pertumbuhan berbasis inovasi semacam ini tak datang tiba-tiba dari langit. Perlu rekayasa 

sistematik dan terencana terhadap penumbuh kembangan budaya kerja kreatif, inovatif, dan 

entrepreneurial di berbagai sektor. Fokus pembenahan dan pengembangan haruslah meliputi 

aspek: sumber daya manusia atau angkatan kerja (human capital), pendidikan, pengkajian atau 

penelitian, pengembangan regional, korporat, pemerintah dan sektor finansial. Kesemuanya perlu 

ditata agar mampu mendukung pertumbuhan industri, memungkinkan penciptaan industri-

industri berbasis teknologi baru, menumbuhkan industri jasa berbasis pengetahuan, serta 

memperkuat sistem sosial budaya yang mendukung dan adaptif terhadap inovasi. 

Kondisi ini dapat terwujud hanya melalui aplikasi kebijakan inovasi nasional secara 

terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan Sistem Inovasi Nasional 

(Sinas), di mana para aktor yang terlibat yakni pemerintah (government), lembaga riset 

(academic institutions), pelaku bisnis (business), dan masyarakat (society) saling bersinergi. 

 

Mengukur Dampak Inovasi 
Ekonomi Inovasi berbasis pengetahuan memberikan platform bagi Indonesia untuk 

berinovasi, mengadopsi dan menciptakan teknologi baru, mendesain dan membuka pasar dalam 

bidang teknologi baru. Ini pada gilirannya memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 

memperkuat daya saing Negara di tingkat internasional, dan pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan. 

Setidaknya terdapat dua ukuran yang menandakan bahwa inovasi telah berdampak di 

masyarakat. 

1. Meningkatnya kemampuan iptek di dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat diukur dengan melihat pencapaian inovasi 

teknologi dalam bidang-bidang strategis khususnya kesehatan masyarakat, pertanian, 

energi, dan TIK. 

2. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Peningkatan produktivitas 

menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat 

kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasisi sumber 

daya alam yang bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara bertahap menuju 

skilled labor intensive dan kemudian menjadi human capital intensive. 
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Inovasi dan Sistem Inovasi 
Inovasi meliputi aspek yang luas, sebagaimana didefinisikan dalam Oslo Manual (2005): 

“the implementation of a new or significantly improved product (goods or service), or process, a 

new marketing method, or anew organizational method in business practices, workplace 

organization or external relations.” 

Sebagai produk yang multiaspek, inovasi merupakan outcomes dari sinergi yang kompleks 

antara para aktor di dalam sistem inovasi. ‘Sinergi’ menjadi kata kunci, di mana melalui proses 

tersebut: knowledge disebar, diperbarui, dan dimanfaatkan oleh para pelaku inovasi guna 

menghasilkan metode dan/atau produk baru. Tampak bahwa keberadaan aliran knowledge 

merupakan komponen penting, jika bukan yang terpenting, dalam proses inovasi. Salah satu cara 

untuk memompa aliran knowledge, sekaligus meningkatkan penggunaan  knowledge, dalam 

ranah ekonomi dan sosial masyarakat adalah melalui Sinas. 

Sinas karenanya dapat didefinisikan secara sederhana sebagai: sebuah sistem sosial yang di 

dalamnya aktivitas akuisisi knowledge meliputi pembelajaran (learning), pencarian (searching), 

dan penggalian (exploring) menjadi aktivitas sentral, di mana aktivitas tersebut tidak berdiri 

sendiri, melainkan melibatkan sinergi yang dinamis antara individu dan jaringan institusi untuk 

mereproduksi, mendifusikan dan menggunakan knowledge baru dan bermanfaat secara ekonomi 

(Lundvall, 1992). 

Di Indonesia, meski belanja litbang terhadap PDB terus meningkat dari waktu ke waktu, tapi 

karena Sinas yang belum tertata baik, hasil litbang belum mampu keluar dari laboratorium, 

memenuhi kebutuhan pasar dan memutar roda perekonomian. Dinegara-negara maju yang sudah 

mapan Sinas-nya, proses penciptaan inovasi atau sering disebut ‘jembatan inovasi’ berjalan 

runtun. Dimulai dengan riset dasar, bergerak ke tahap kelayakan laboratorium, purwarupa 

(prototype), pengembangan desain dan rekayasa, introduksi komersial, kemudian terjadi proses 

difusi teknologi, sebelum akhirnya inovasi berdampak secara sosio-ekonomi. 
 

Efisiensi Inovasi 
Negara-negara maju menghabiskan 1.270 dollar AS per kapita per tahun (Forrester, 2007) 

untuk litbang iptek, tapi tidak banyak mengembalikan uang ke proses itu lagi. Mungkin 

persoalannya, litbang di tingkat itu lebih mencari penemuan (invention), bukan inovasi. 
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Penemuan tidak ada hubungannya dengan sukses komersial, sedangkan inovasi tak dapat 

dilepaskan dari komersialisasi dan adopsi oleh konsumen/pasar.  

Penemu dapat saja tidak melakukan apa pun terhadap temuannya. Inovator mengambil 

temuan itu dan mengembangkannya menjadi berguna dan diterima konsumen. Contohnya, 

Google bukan penemu ‘keyword text ads’, tapi sangat berhasil mendayagunakan model itu, 

dikenal sebagai ‘Google AdWords’. Keyword advertising adalah iklan yang dihubungkan dengan 

mekanisme pencarian kata di Internet, di mana pemasang iklan membayar kepada situs yang 

ditempatinya dengan cara-cara ‘pay per click’ (PPC) atau ‘cost per action’ (CPA). Innovation 

jauh lebih penting dari invention, sebab turut memutar roda ekonomi dan sosial, sehingga dapat 

memicu inovasi-inovasi lain. Maka, banyak pihak berpendapat sistem hak atas kekayaan 

intelektual (intellectual property rights) harus lebih ditujukan kepada inovasi, bukan penemuan. 

Sistem yang menunjang inovasi adalah sistem yang mendorong pendayagunaan hasil inovasi, 

bukan sekadar melindungi paten dengan ketat tapi tak menyumbang apa-apa bagi kesejahteraan 

masyarakat. Dalam bahasa hukum, hak atas kekayaan intelektual dapat berupa hak cipta 

(copyrights), merek dagang (trademarks), hak paten, hak desain industri (industrial design 

rights) dan di beberapa negara ‘rahasia dagang’ (trade secret). 

Perkembangan inovasi di dunia dapat dipetakan dengan membandingkan jumlah paten yang 

diajukan dan anggaran belanja litbang berbagai negara. Tentu saja tergantung juga kepada 

budaya sosial ekonomi setempat, apakah masyarakat terbiasa memanfaatkan paten atau tidak. 

Namun, mengingat paten erat kaitannya dengan komersialisasi, dan sistem perdagangan dunia 

semakin terbuka, maka jumlah paten yang tinggi per satuan anggaran litbang menunjukkan 

efisiensi penggunaan dana riset. Dalam gambar, Korea Selatan paling efisien. Artinya, 

kemungkinan sebagian besar inovasi yang lahir di Korsel langsung dilarikan ke tingkat produksi 

komersial sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi. 

Dragon’s Den, yang diproduksi Sony Pictures Television International dan pertama kali 

ditayangkan di Nippon Television pada tahun 2001, adalah reality show yang menggambarkan 

para inovator mempresentasikan rencana bisnisnya untuk memperoleh dana investasi dari 

pemodal. Versi aslinya berjudul マネーの虎 (Manê no Tora = ‘Macan Uang’). Lima orang 

investor yang tampil ‘menyidang’, seringkali dengan ‘kejam’ menilai barang/jasa yang 

ditawarkan tidak layak jual, sekali pun merupakan penemuan yang bagus dan kreatif. Jika 
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berhasil memenangkan minat satu atau lebih pemodal, maka sang innovator bukan hanya 

mendapatkan modal untuk mengembangkan inovasinya, tapi juga bantuan pemasaran. 

Hingga kini ada 22 versi Dragon’s Den, termasuk di Afghanistan (Fikr wa Talash), Arab 

(AlAareen = ‘Sarang’), Israel (Hakrishim = ‘Hiu’), Russia (Kapital), Croatia, Nigeria, Turki, 

selain Inggris dan Amerika Serikat. Tahun 2009 muncul acara serupa, ‘Shark Tank’, yang intinya 

adalah memancing tumbuhnya inovasi yang aplikatif, dengan langsung memasukkan unsur 

‘bagaimana menjualnya’. 

Di Indonesia kita mengenal sayembara tahunan ‘Djarum Black Innovation Award’ di salah 

satu stasiun televisi swasta. Namun acara yang menjaring puluhan ‘calon inovator’ ini tak serta 

merta menawarkan modal bagi pengembangan inovasi-inovasi pemenangnya. Beberapa inovasi 

memang lantas dilirik investor, di luar acara. 
 

Daya Dorong Ekonomi Inovasi: Talenta 
Ekonomi Inovasi dicirikan oleh pergeseran dari pertumbuhan berbasis  keunggulan 

komparatif yang ditopang ketersediaan tenaga kerja, sumber daya alam dan sumber keuangan 

murah, menuju pertumbuhan berbasis keunggulan kompetitif yang didukung eksploitasi 

knowledge, teknologi dan inovasi. Berbeda dengan rezim ekonomi masa lalu, jantung Ekonomi 

Inovasi, sekaligus tenaga pendorongnya, adalah sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan 

terampil. 

Ketersediaan SDM berkualitas tinggi ini menjadi amat vital menimbang bahwa pekerjaan-

pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan memerlukan pengaturan sistem informasi, pemahaman 

konsep-konsep abstrak, serta kemampuan berpikir, menganalisis dan memecahkan masalah-

masalah kompleks yang kesemuanya menuntut kapasitas modal manusia (human capital) yang 

memadai. 

 

Talenta dan Daya Saing 

Asia kian dipenuhi tenaga terampil di bidang pendidikan teknik (engineering), seiring 

dengan bermekarannya industri-industri high-tech di benua ini, sebagai dampak kebijakan 

outsourcing oleh para industriawan AS dan Eropa sejak 1980-an. Di China, sarjana teknik 
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meliputi 39 persen seluruh lulusan 

perguruan tinggi, Korea Selatan (27 

persen), Taiwan (23 persen), dan Jepang 

(19 persen). Menguatnya industri-

industri berbasis iptek, khususnya 

consumer electronic, seperti Sony, 

Samsung, Matsushita, LG, Sharp dan, 

Toshiba, mendorong peningkatan 

jumlah insinyur di negara-negara 

tersebut, dan situasi ini pada gilirannya 

menaikkan peringkat daya saing mereka. 

Di Indonesia kita mendapati kondisi 

yang berbeda. Pada tahun 2010 jumlah 

lulusan pendidikan teknik hanya 11,5 persen dari total sarjana, disusul sarjana pertanian 3,32 

persen dan sarjana sains 3,67 persen. Kini angkanya dipastikan kian ramping menyusul redupnya 

industri-industri strategis atau raibnya sejumlah industri penting. Dan, dampaknya terhadap 

kekuatan daya saing sangat kentara. Dengan komposisi seperti sekarang, daya saing Indonesia 

berada di peringkat 44 dunia (tahun 2010). 

 

Wahana Industri dan Penguatan Talenta 
Mengapa jumlah engineer di Indonesia tak turut meningkat ketika Asia kian gegap gempita 

dengan industri-industri high-tech, dan bagaimana hal itu berdampak terhadap kian turunnya 

daya saing negeri ini? Lambatnya pertumbuhan sektor industri adalah penyebab utama, termasuk 

kurang menggeliatnya tidak seperti di masa lalu industri-industri strategis berteknologi tinggi 

(PT DI, PT PAL, PINDAD, dan lain-lain). 

Tanpa aktivitas nilai tambah di wahana industri, tenaga ahli dan tenaga kerja terampil 

kehilangan kesempatan untuk memahami evolusi proses desain, rekayasa, dan manufaktur. Ini 

pada gilirannya berakibat mandeknya proses nilai tambah untuk menghasilkan produk-produk 

komersial berkualitas tinggi, yang berdampak pada menurunnya daya saing Negara secara 

keseluruhan. Dalam situasi lesunya kegiatan industri, tidak mengherankan jika banyak tenaga 
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ahli terlatih kita memilih berkiprah di luar negeri (brain drain). Redupnya PT DI, misalnya, 

memicu para insinyur penerbangan kita hijrah ke AS dan Eropa. Beberapa bahkan menyeberang 

ke Malaysia, menjadi figur-figur penyokong industri dirgantara negeri jiran. Inilah dampak dari 

kebijakan ekonomi berlandaskan visi jangka pendek yang kurang mementingkan investasi 

infrastruktur iptek. Bila kondisi ini dibiarkan terus, kita bakal mengalami kesulitan permanen 

untuk memperbaiki posisi daya saing bangsa. Indonesia sebaiknya mengembangkan kebijakan 

dan sekaligus menerapkan strategi brain gain, untuk menghimpun potensi anak bangsa dalam hal 

sains, teknologi dan inovasi. 

 

Menghasilkan Talenta 
Swedia 
•  Di Swedia, penciptaan dan pengembangan talenta dilakukan melalui pendirian klaster-klaster 

industri high-tech yang mensinergikan unsur academics-business-government. Sebut saja 

Kista Science Park, dikenal sebagai ‘science city’, yang mengandalkan Universitas Stockholm 

sebagai pemasok tenaga terampilnya. Sebanyak 1.100 peneliti dan 5.000 mahasiswa menjadi 

pendukung bagi 1.000-an perusahaan berbasis iptek yang beroperasi di kota sains ini. Dan, 

dari industri high-tech tersebut lahir profesional-profesional dunia di bidang Information and 

Communication Technology (ICT), demikian seterusnya siklus itu berlangsung, membangun 

talenta dan menara industri ICT Swedia. 

•  Dengan kekuatan talenta yang dimiliki Swedia, perusahaan lokal Colombitech of Stockholm 

menjadi perusahaan nomor satu di dunia dalam ”Top Fifty Technology Innovators of 2005” 

versi IT Week berkat kemampuan yang mumpuni dalam wireless security software. 

China 
•  Penciptaan talenta dilakukan seiring dengan pergeseran China menuju ‘kiblat riset dunia’. 

Sejak 1995 China secara agresif terus meningkatkan dana litbangnya, naik 19 persen per 

tahun, hingga mencapai angka 153,7 miliar dolar AS pada 2011 atau nomor dua di dunia 

setelah AS. 

•  Bergerak menuju era Ekonomi Inovasi, China meningkatkan jumlah peraih gelar pasca 

sarjana ipteknya dari sekitar 12.800 di tahun 1995 menjadi 63.514 pada tahun 2004-2005. 

Jumlah peraih gelar doktor diperbanyak lebih dari 5 kali lipat sepanjang dekade lalu, dari 
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1.784 menjadi 9.427 orang. Publikasi penelitiannya meningkat dari 4.600 di tahun 1988, 

menjadi 21.000 pada tahun 2001 naik 354 persen. 

•  Contoh dramatis lainnya adalah bagaimana sistem pendidikan China memberikan tekanan 

yang kuat di bidang sains dan teknologi. Para spesialis di bidang sains bergantian terjun ke 

sekolah-sekolah menengah, bekerja bersama para siswanya dalam proyek-proyek sains. Para 

siswa diwajibkan mengambil dan lulus khusus pada pelajaran-pelajaran fisika, biologi, kimia, 

aljabar, dan geometri. 

•  Pemerintah China menyebut langkah negaranya mengintensifkan berbagai knowledge baru 

sebagai ‘pengembangan inovasi terintegrasi’. Seperti Jepang atau Korea Selatan, China 

berhasil mengintegrasikan perkembangan sains dan teknologinya dengan industri-industri 

terkait, di mana melalui wahana dan proses ini, talenta-talenta lokal ditumbuh kembangkan. 

Singapura 
•  Penciptaan talenta lokal dilakukan dengan menjadikan negeri ini sebagai hub bagi lembaga 

pendidikan terbaik di dunia serta markas perusahaan-perusahaan multinasional. Tak keliru, 

Singapura merupakan negara yang secara fenomenal berhasil menarik talenta terbaik dari 

mancanegara untuk mendongkrak kapasitas talenta dalam negeri. 

•  Melalui program ”Global Schoolhouse” (2002) dibangun klaster tempat berhimpunnya 

institusi pendidikan terbaik guna menarik para akademisi, peneliti dan mahasiswa terbaik di 

dunia. MIT, The University of Chicago, Duke University School of Medicine dan New York 

University’s Highschool of the Art, adalah sejumlah nama yang memiliki cabang di 

Singapura. 

•  Peningkatan kapasitas teknologi negeri ini juga disandarkan pada kehadiran perusahaan-

perusahaan multinasional ini yang membuat Singapura berbeda. Artinya, daripada 

mengembangkan litbang indigenous, Singapura lebih suka menunggu limpahan knowledge 

dan transfer teknologi. Teknologi dari perusahaan-perusahaan multinasional ini diadopsi, 

diasimilasi dan didifusikan melalui pembentukan perusahaan high-tech lokal. 

•  Guna merangkul perusahaan multinasional agar menambatkan aktivitas litbangnya di 

Singapura, pemerintah membangun sejumlah institusi pendukung terutama di bidang 

teknologi informasi, mikroelektronika, dan life science. National Scienceand Technology 

Board (NSTB) dibangun untuk membantu mengkoordinasi sektor litbang swasta agar mau 

membangun infrastruktur pendukung litbang. Laboratorium-laboratorium pemerintah juga 
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menyediakan layanan kepada perusahaan-perusahaan multinasional agar tetap berada di 

Singapura. 

•  Riset-riset aplikatif diprioritaskan. Sementara riset-riset dasar yang sekaligus ditujukan untuk 

mengembangkan talenta lokal digiatkan melalui kerja sama dengan perusahaan asing 

termasuk tawaran banyak beasiswa post-graduate dari pemerintah Singapura bagi peneliti-

peneliti asing terbaik. 

Korea Selatan 
•  Penciptaan talenta di Korea Selatan merupakan bagian inheren dari penguatan Sinas di negara 

tersebut, yang menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan output terkait inovasi dan pada 

gilirannya berimplikasi terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi. 

•  Beberapa faktor berkenaan dengan Sinas Korea Selatan yang mendorong munculnya output 

terkait inovasi seperti karya ilmiah, paten, proses dan produk baru, adalah: 

1.  Aktivitas litbang di dalam sektor bisnis. 

2.  Sektor riset di dalam pemerintahan dan publik. 

3.  Sistem pendidikan tinggi dan universitas. 

4. Interaksi ketiga sektor di atas yang dapat dikategorikan di dalam aliran modal, sumber 

daya manusia, dan knowledge. 

•  Penguatan Sinas Korea Selatan sekaligus berarti penyediaan infrastruktur iptek yang 

memadai, seperti infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, di mana pada tahun 

2004 Korea Selatan menempati peringkat pertama di dunia. 

Indonesia 
Seperti juga negara-negara new emerging economies di Asia, Indonesia akan mengadopsi 

‘jalan Silicon Valley’-nya Amerika Serikat dengan mendirikan innovation park pertama, 

“Bandung Raya Innovation Valley (BRIV)”. Inilah konsep percepatan pertumbuhan ekonomi-

berbasis-inovasi melalui intensifikasi program-program inkubasi bisnis dalam taman-taman iptek 

(science and technology park, S&T park). Di wahana taman iptek inilah talenta-talenta baru 

diciptakan. Lebih dari itu, konsep ‘inkubasi bisnis dalam-taman iptek’ bukan ditujukan sekadar 

untuk memproduksi karya ilmiah sebanyak banyaknya, namun dimaksudkan guna mendorong 

riset-riset yang dilakukan agar berorientasi pada kebutuhan pasar (market demand) untuk 

kemudian menghubungkannya dengan pihak industri yang dikawal oleh regulasi pemerintah 

yang mendukung. 
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Sinergi antara pelaku utama inovasi, investor dan pemerintah ini diharapkan menstimulasi 

munculnya start-up bisnis berbasis inovasi teknologi yang pada gilirannya mendorong 

tumbuhnya sebuah koridor industri berbasis teknologi tinggi pertama di Indonesia. Pada tahap 

awal, kegiatan BRIV akan difokuskan pada bidang ICT, transportasi, energi dan bio science.  

Jika Malaysia terkenal dengan Multimedia Superhighway Corridor (MSC), BRIV telah 

memiliki koridor industri sesungguhnya, yang berkembang secara alami. Koridor industri ini 

meliputi area Jakarta-Cikampek-Cilegon-Bandung, yang jika dioptimalkan maka tentu saja akan 

lebih besar dari MSC. Jakarta dalam koridor ini berperan sebagai pusat bisnis; sementara koridor 

Jakarta-Cilegon dan Jakarta-Cikampek 

adalah lokasi industri manufaktur yang 

telah established dan strategis, 

mengingat kedekatan dengan pelabuhan 

internasional (untuk keperluan 

pengiriman komponen dan produk jadi). 

Di Cilegon terdapat Krakatau Steel, di 

Cikampek terdapat Sony, Epson, Pirelli 

dan lain-lain.  

 

 

Sementara Bandung akan menjadi jangkar kegiatan litbang: terdapat lusinan institusi 

akademik papan atas dan SDM level internasional di kota ini. Sebut saja Institut Teknologi 

Bandung, yang akan berperan sebagai institusi penyumbang SDM utama dan aktor utama dalam 

BRIV; STT Telkom, Unpad, Unpar, Politeknik ITB, dan lain-lain. Ini belum termasuk sejumlah 

BUMN strategis di bidang ICT dan transportasi, seperti PT. Inti, PT. LEN, PT. Pindad dan PT. 

DI. Di tingkat akar rumput Bandung memiliki 120-an UKM berbasis high-tech yang akan 

menjadi penopang klaster industri ini sekaligus menunjukkan kesiapan BRIV berkembang 

menjadi industri global semacam Bangalore di India. Keberadaan UKM-UKM ini penting untuk 

menghindarkan foot-loose industry. BRIV tidak ditujukan untuk menciptakan koridor industri 

eksportir seperti sudah dilakukan di Cikampek-Cilegon dan Batam yang tidak berorientasi 

innovation enhancement. BRIV menginginkan terjadinya aliran knowledge dan SDM dari 

perguruan tinggi ke industri, seperti Stanford University ke Silicon Valley, AS. 



28 
 

Lebih luas, BRIV merupakan realisasi dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia berbasis penciptaan klaster inovasi, sebagaimana tertuang dalam Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Terdapat enam koridor 

klaster inovasi, dengan kekhasan dan kekhususan peran masing-masing, yang terkonsentrasi di 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. BRIV berada 

di koridor Jawa sebagai bagian dari koridor “pendorong industri dan jasa nasional”. 

Ide pembentukan klaster inovasi semacam BRIV telah sejak tiga dekade lalu dicetuskan 

sejumlah dosen ITB. Pada tahun 1996 Depperindag mulai menindak lanjuti dengan 

mengembangkan konsep Bandung High Tech Valley (BHTV), namun terbengkalai seiring krisis 

moneter 1997. Gagasan tentang science and technology park ini dihidupkan kembali oleh 

Komite Inovasi Nasional (KIN) dengan mengusulkan pembentukan BRIV. Langkah-langkah 

yang telah dilakukan berkenaan pembentukan BRIV antara lain: koordinasi dengan stakeholders 

terkait, penggodokan konsep pengembangan BRIV, identifikasi persoalan dan 

merekomendasikan solusi, serta monitoring dan evaluasi. 

Proses kegiatan di dalam BRIV akan dilakukan secara bottom up. Serangkaian pembicaraan 

informal tentang innovation park ini telah dilakukan dengan pihak Bappenas, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, ITB, dan World Bank. Secara umum 

institusi-institusi ini mendukung ide pembentukan BRIV. Diusulkan pula agar kawasan BRIV 

dimasukkan ke dalam kategori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan status ini BRIV 

mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan skema pembiayaan alternatif serta 

lebih mudah menarik keterlibatan perusahaan swastanasional/multinasional. 

 

Transformasi Sosial melalui TIK 
Mengacu pengalaman negara-negara maju, pergeseran menuju era Ekonomi Inovasi harus 

dibarengi dengan penciptaan masyarakat berbasis knowledge, di mana kondisi itu hanya dapat 

terwujud melalui ketersediaan infrastruktur ICT yang merata dan memadai sebagai alat 

transformasi sosial (social transformation). 

Hanya saja, menimbang situasi Indonesia sebagai negara kepulauan, transformasi sosial 

takkan berlangsung mudah. Salah satu cara efektif untuk mengatasinya adalah melalui upaya 

integrasi infrastruktur ICT yang dikenal dengan konsep Adi Marga National Information. 

Konsep ini memiliki tiga tujuan pemfungsian ICT di Indonesia: 
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1. Menyediakan pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua pulau di Indonesia. 

2. Menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau untuk semua wilayah Indonesia. 

3.Menjamin ketersediaan pelayanan pemerintah kepada sektor komersial (G2C), sektor 

pemerintah (G2G), dan sektor bisnis (G2B) di setiap desa dan pulau. 

 

Transformasi sosial berbasis ICT ini mesti difokuskan sedikitnya pada lima ranah: 

pembangunan pedesaan, pendidikan jarak jauh, pengobatan jarak jauh, pengairan/irigasi, dan 

energi terbarukan. Multiplier effect lima ranah ini bermuara pada pemerataan lapangan kerja, 

pertumbuhan industri yang tinggi, serta masyarakat yang transparan dan desa yang makmur. 

 

Pendidikan untuk Melahirkan Inovasi 
Tumpuan utama rezim ekonomi berbasis knowledge adalah sumber daya manusia (human 

capital). Rezim ini memerlukan manusia-manusia yang bukan saja kompeten, tetapi juga cerdas, 

kreatif, inovatif, untuk bergelut di dunia bisnis dan industri. Mereka mampu 

mengimplementasikan gagasan-gagasan kreatifnya menjadi produk inovatif inilah ciri para 

inovator. 

Perlu disadari, inovasi adalah fenomena kelompok. Karenanya institusi pendidikan mesti 

memperhatikan bagaimana menghubungkan antara belajar untuk berkreasi secara mandiri 

dengan belajar kreatif secara berkelompok dan terorganisasi. Proses pembelajaran harus 

memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan kreatifitas 

kelompok melalui kerjasama. Untuk itu pola belajar-mengajar diharapkan mampu untuk: 

•  Membentuk kelompok-kelompok mahasiswa dan mengajak mereka bekerjasama 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu. 

•  Tugas-tugas tersebut harus terfokus pada penyelesaian masalah-masalah yang dapat 

memotivasi mahasiswa. Mahasiswa perlu dibantu dan diarahkan dalam menyelesaikan tugas, 

tapi tetap diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mencari pemecahan bersama melalui 

diskusi-diskusi kolaboratif. 

•  Materi yang terkandung dalam bahan ajar, selama mengikuti pendidikan, diusahakan tak 

terputus-putus dalam unit-unit selama 2-6 minggu dan secara tematik tidak berkaitan. 

•  Membangun pengetahuan/pemikiran kolektif bersama-sama. 
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•  Bergabung dalam proses menyusun pertanyaan yang dapat menggiring penentuan aktivitas 

kelas, mengusulkan rumusan langkah-langkah yang didukung dengan pembuktian, atau 

menyusun perlawanan terhadap gagasan-gagasan yang bertentangan. 

•  Bergabung dalam argumentasi yang produktif. 

Perlu dicatat bahwa kelompok-kelompok diskusi yang tidak terstruktur pada umumnya 

memberikan kesempatan yang lebih baik dalam mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif 

dan kreatif ketimbang diskusi yang terstruktur. 

Dosen diharapkan mampu berimprovisasi. Bila suasana kelas terlalu kaku atau dosen terlalu 

mengarahkan, mahasiswa takkan mampu menyusun pengetahuan/perumusan mereka bersama. 

Tidak terjadi interaksi yang dinamis, kegiatan mengambil dan memberi (take and give), dan 

dengan sendirinya takkan terjadi pemunculan sifat-sifat kelompok sebenarnya. 

Pola baru proses belajar-

mengajar ini mementingkan 

improvisasi dan kolaborasi. Perlu 

kurikulum yang memungkinkan 

terwujudnya kelompok kreatif, di 

mana dosen dan mahasiswa dapat 

berdiskusi dan berimprovisasi 

dengan bebas untuk membangun 

gagasan dan mencari solusi. Yang 

enggan dilakukan kebanyakan 

dosen pemula adalah 

mengendorkan struktur 

perkuliahan yang sudah disusun 

rapi dan membagi sebagian kendali perkuliahannya dengan mahasiswa dalam rangka 

menghidupkan diskusi terbuka. 

Dari Improvisasi ke Inovasi 
Pola berimprovisasi dalam grup mengingatkan kita pada pertunjukan teater atau grup musik. 

Kalau seorang pemain gitar atau klarinet umpamanya dalam satu grup musik melakukan 

improvisasi, maka pemain instrumen lainnya harus berimprovisasi pula agar terbentuk harmoni 
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baru yang lebih indah dan dinamis. Sementara dalam pertunjukan teater, berlaku aturan 

“Yes,and.....” maksudnya, pemain teater sering tidak mengikuti teks dialog secara kaku. 

Lewat improvisasi, seorang pemain musik akan dengan bebas dan lincah mengekspresikan 

gaya permainan, sesuai mood yang mendorongnya berkreasi. Sedikit menyimpang dari irama 

atau teks yang tersedia memang, namun tetap dalam suatu harmoni yang dinamis. Pemain lain 

dapat meresponnya, berimprovisasi pula secara serasi dan seirama. Kreasi dari sekelompok 

pemain yang berimprovisasi tadi justru akan melahirkan inovasi simponi yang lebih indah. 

Improvisasi produk dari suatu manufaktur jika dibarengi dengan improvisasi sektor 

pendukungakan menghasilkan sebuah inovasi yang kompetitif. 

Penguatan Aktor Inovasi: Mekanisme dan Proses 
Sinas memiliki 

pilar-pilar, di mana 

setiap pilar dihuni aktor 

inovasinya masing-

masing, yang 

kesemuanya harus 

berkolaborasi secara 

harmonis guna 

menjamin 

keberlangsungan  

inovasi dan dampak 

ekonominya. Pilar-pilar 

tersebut adalah institusi 

penghasil teknologi, 

institusi pendidikan, 

perusahaan/korporasi, institusi penghasil regulasi dan insentif, dan masyarakat. Dalam konteks 

Indonesia, mengacu pilar-pilar tadi, terdapat setidaknya enam kategori aktor utama yang terlibat 

dalam Sinas, yakni: universitas, institusi riset, UKM dan inkubator bisnis (institusi penghasil 

teknologi dan pendidikan), perusahaan swasta dan BUMN strategis (perusahaan/korporasi), 

masyarakat madani (masyarakat), dan pemerintah (institusi penghasil regulasi dan insentif). 
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Inovasi dan keberlanjutannya berada dalam situasi interdependensi antara berbagai aktor tadi. 

Sejauh mana mereka mampu menjalankan perannya masing-masing, akan berimplikasi terhadap 

bekerja atau tidaknya‘mesin’ inovasi negara. Supaya setiap aktor dapat berfungsi maka perlu ada 

upaya sinergi di mana pemerintah memegang peranan terbesar dan terpenting berupa penguatan 

kapasitas aktor inovasi. 

 

Apa penguatan kapasitas yang dapat dilakukan? 
•  Penguatan aktor inovasi perusahaan swasta dan BUMN dapat dilakukan melalui penetapan 

sistem kerjasama perusahaan publik dan swasta serta melonggarkan regulasi yang 

merefleksikan kebutuhan industri, di mana intervensi pemerintah amat diperlukan dalam hal 

ini. 

•  Penguatan UKM dan inkubator bisnis dapat dilakukan melalui penyediaan produk-produk 

baru dan inovasi teknologi ‘customized’, dengan cara itu dapat dilahirkan UKM inovatif dan 

perusahaan-perusahaan start-up. 

•  Aktor universitas bisa diperkuat melalui pembangunan klaster-klaster litbang dan penumbuh 

kembangan riset yang kelak memungkinkan pengembangan teknologi inti. 

•  Institusi riset diperkuat dengan pendirian laboratorium yang dapat mendukung riset-riset 

spesifik, aplikasi otonomi sistem manajemen, memperluas kesempatan pelatihan untuk 

peneliti, dan memperjelas keterkaitan hasil riset terhadap imbalan (rewards). 

•  Penguatan masyarakat madani dilakukan dengan menyiapkan masyarakat berbasis 

pengetahuan melalui sistem pendidikan yang melahirkan generasi kreatif, inovatif, dan 

berjiwa entrepreneurship. Bersama institusi riset, masyarakat yang memiliki kapasitas inovasi 

tinggi akan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sains, teknologi dan inovasi nasional. 

•  Peran pemerintah amatlah vital. Dalam keseluruhan inisiatif di atas, pemerintah berfungsi 

sebagai penghasil regulasi dan insentif yang memungkinkan upaya penguatan setiap aktor 

inovasi dalam pilar-pilar Sinas tersebut dapat terwujud. 
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BAB 2 

THE MISSING PUZZLE:  

SISTEM INOVASI 
 

Kantor Wakil Presiden RI pada akhir 2010 itu disemaraki “tamu asing”. Mereka, yang 

tengah bertamu ini, adalah para staf pengajar dari universitas-universitas mancanegara seperti 

Cornell University, Waseda University, ETH Zurich, Brown University, Lehigh University, dan 

Japan Advanced Institute of Science and Technology. Meski berasal dari berbagai universitas 

berbeda, namun ada satu hal yang sama: tetamu ini mengantungi paspor hijau alias tercatat 

sebagai warga negara Indonesia (WNI). Acara Indonesia Summit 2010 yang dibuka di kantor 

Wapres saat itu menjadi momen ‘pulang kampung’ bagi para doktor dan profesor yang 

tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional tadi. Ada 2.500-an cendekiawan Tanah 

Air yang kini tersebar di mancanegara. 

Bukan cuma akademisi, negeri ini juga ‘mengekspor’ ilmuwan sekaligus pebisnis kelas 

dunia. Sebut saja nama Dr Sehat Sutarja. Pria yang lahir di Jakarta pada 1961, peraih Ph.D pada 

usia 27 tahun dari University of California Berkeley, itu menjadi satu-satunya orang Indonesia 

yang mampu menembus dan membangun kerajaan bisnis di Silicon Valley, AS, lewat bendera 

Marvel Technology, yang membuatnya menjadi 10 orang terkaya di Negeri Paman Sam pada 

tahun 2007 versi majalah Forbes. 

Pendek kata, Indonesia sesungguhnya memiliki stok talenta yang cukup tetapi sayangnya 

sebagian (yakni sekitar 10 persen dari WNI yang bertitel Ph.D) bekerja di mancanegara. 

Sejumlah perantau ada memang yang sudah pulang kampung. Sebut saja Dr Adi Santoso yang 

sebelumnya mengajar di North Dakota State University, dan kini mempelopori riset produksi 

hormon hEPO pada ragi di LIPI Cibinong, temuan pertama di dunia. 

Hijrahnya ribuan ilmuwan ke mancanegara (brain drain) tak lepas dari buruknya sistem 

inovasi negeri ini. Fasilitas laboratorium yang ketinggalan zaman, ketiadaan insentif yang 

memadai bagi peneliti, atau tak bergiginya instrumen perlindungan hak cipta, adalah sebagian 

kecil penyebabnya. Di dalam negeri, embrio riset-riset bernilai tinggi seperti yang dilakukan 
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Dr.Adi Santoso juga bukannya tak ada. Tetapi sayangnya sebagian hasil riset tersebut berakhir 

menjadi tumpukan kertas di laci meja laboratorium, alias gagal naik kelas menjadi produk 

massal. Sekali lagi, sistem inovasi yang ada patut menjadi kambing hitamnya: sistem ini tidak 

mampu membuka kesempatan terjadinya sirkulasi dan kongsi pengetahuan antara sektor 

akademik dengan pelaku bisnis atau industri. 

Namun, menjadi pertanyaan pula: apa hubungan antara banyaknya ilmuwan dan produk riset 

gemilang yang dimiliki negeri ini dengan penuntasan persoalan-persoalan mendasar seperti 

kemiskinan? Kita, boleh jadi, tidak melihat ada keterkaitan! Maka pesannya adalah: 

kegemilangan saja tidak cukup. Jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya riset spektakuler tak akan 

memiliki daya dobrak, tanpa ketersediaan sistem yang memungkinkan temuan-temuan 

(invention) ini bertransformasi menjadi produk inovasi (innovation) yang dapat dinikmati pasar. 

Sistem inovasi, tak syak lagi, merupakan elemen yang hilang (missing puzzle) dari mesin 

pembangunan negeri ini. 

Lebih jauh, keberadaan sistem inovasi yang mapan kian tak tertawarkan jika kita menengok 

target perolehan PDB 3,76 triliun dolar AS pada 2025 yang dicanangkan pemerintah melalui 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kini lebih 

dari separuh (63 persen) pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi yakni 

permintaan ekspor dan investasi dengan kontribusi inovasi (teknologi) hanya 5,3 persen PDB. 

Akibatnya ekonomi hanya tumbuh 6,5 persen pada tahun 2011 dengan perolehan PDB 845 miliar 

dolar AS. Semestinya pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar andai kontribusi inovasi (teknologi) 

dapat ditingkatkan. Jika pada tahun 2025 kita ingin mencapai PDB 4,5 kali lipat saat ini, 

sebagaimana ditargetkan MP3EI, maka kontribusi inovasi (teknologi) haruslah minimal 44 

persen dari PDB. Tetapi indeks inovasi (teknologi) hanya akan meningkat manakala produk-

produk inovasi dapat diakselerasi jumlahnya, dan itu hanya akan terjadi manakala terdapat 

sistem inovasi nasional yang mapan dan berkelanjutan. Inilah PR besar kita. Jika dapat 

diwujudkan, sistem inovasi yang mapan bukan saja akan menjadi sebuah ekosistem yang 

mendorong terciptanya masyarakat gemar inovasi, tetapi juga menjadi magnet yang menarik 

kembali para ilmuwan kembali ke Tanah Air (brain gain). Kita dapat belajar dari pengalaman 

Bangalore, the Silicon Valley of India. Klaster IT ini dibidani kelahirannya oleh pemerintah 

negara bagian Karnataka, India, namun perkembangan pesatnya didukung oleh brain gain para 

pakar IT berdarah India yang bekerja di Silicon Valley, AS. 
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Inovasi dan Produktivitas Negara 
Dari mancanegara, tak sedikit pihak yang optimistis terhadap masa depan ekonomi 

Indonesia. Goldman Sach (2005), salah satunya, menyebut Indonesia sebagai calon The Next 

Eleven (N-11), kelompok emerging economies yang pada abad 21 akan menjadi penyeimbang 

peran negara-negara Group of Eight (G-8). Dalam laporan terbaru tahun 2011, Bank Dunia 

bahkan secara spesifik menyebut enam negara China, Brazil, India, Korea Selatan, Rusia dan 

Indonesia sebagai kandidat kekuatan ekonomi terbesar tahun 2025. Sejalan dengan prediksi Bank 

Dunia, dari dalam negeri, pada awal 2011, pemerintah meluncurkan “Visi 2025” dan MP3EI. Ini 

sebuah inisiatif yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju (advanced economy) pada 

2025, masuk ke jajaran 12 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pencapaian PDB total 3,760-

4,470 triliun dolar AS, dan PDB perkapita 16 ribu dolar AS. 

Untuk meningkatkan PDB 4-5 kali lipat dalam tempo kurang dari 15 tahun, sebagaimana 

“Visi 2025”, produktivitas menjadi determinan. Sayang kini produktivitas Indonesia diberbagai 

sektor utama tidak tinggi, salah satunya, karena kontribusi inovasi (teknologi) yang minim dalam 

proses produksi. Pertumbuhan (growth) masih cenderung bersandar kepada eksploitasi sumber 

daya alam mengandalkan faktor produksi konvensional tanah (land, L), tenaga kerja (labour, L) 

dan modal (capital, C) yang berkontribusi 94,7 persendalam keseluruhan proses produksi 

nasional (2010). 

Kontribusi inovasi (teknologi) yang rendah, hanya 5,3 persen, telah terbukti berdampak 

terhadap kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi. Contohnya: sektor pertanian yang 

sebagian besar masih menerapkan teknik tradisional, hanya menyumbang 15 persen PDB meski 

menyerap 38 persen tenaga kerja. Bandingkan dengan sektor industri yang relatif intensif-

teknologi dan bernilai tambah tinggi: meski hanya menyerap 13 persen pangsa buruh, sektor ini 

berkontribusi 27 persen terhadap PDB. Sektor jasa, yang seringkali mengandalkan inovasi agar 

bertahan hidup: menyerap 2 persen tenaga kerja tetapi mampu menyumbang 7 persen PDB. 
 

Kunci Produktivitas 
Mengacu pengalaman negara-negara maju, ada tiga faktor produksi yang telah 

menggantikan peran konvensional land, labour dan capital dan menjadi penentu pertumbuhan 

dalam era ekonomi baru saat ini, yakni: modal finansial (capital), sains dan teknologi (S&T), 
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serta modal manusia (human capital). Ketiadaan faktor konvensional “land” (L) dalam formula 

baru ini, menunjukkan bahwa bahan baku utama pertumbuhan bukanlah lagi sumber daya alam 

(natural resources), tetapi knowledge sains, teknologi dan inovasi yang dikombinasikan dengan 

suntikan kapital. Singapura, negara yang miskin sumber daya alam, atau Jepang, yang lebih 

senior, telah membuktikan formula ini. 

Jelas bahwa faktor-faktor produksi baru tersebut (capital, S&T, dan human-capital) 

merupakan komponen kunci peningkatan produktivitas negara untuk percepatan dan 

transformasi ekonomi target yang ingin diwujudkan Indonesia. Hanya saja faktor-faktor ini 

masihlah elemen yang tercerai berai. Tanpa sebuah sistem mapan untuk memadukannya, yakni 

sistem inovasi nasional (Sinas), elemen-elemen ini takkan mampu mengeluarkan daya. Karena 

itulah, memasuki paradigma ekonomi baru, sekaligus berarti menata Sinas. Jika tidak, motivasi 

besar menjadi negara maju pada 2025 tak lebih semata jargon. 

 

 
 

Peta Rencana Pertumbuhan Berbasis Inovasi 
The Asian Tiger”, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hong Kong (dan kini China), 

membutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun untuk naik kelas menjadi negara maju. Jika Indonesia 

bertekad mentransformasi diri menjadi advanced economy pada 2025,yang berarti hanya 12 

tahun dari sekarang (2013), itu hanya mungkin terjadi melalui terobosan inovasi, bukan dengan 

cara-cara biasa (business as usual) pertumbuhan berbasis eksploitasi sumber daya alam. 

Untuk menggambarkan peta rencana (road map) transformasi Indonesia menuju advanced-

economy, kita dapat meminjam trend pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sepanjang 1970 

hingga 1990. Ini akan digunakan sebagai pijakan membuat asumsi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia hingga 2025. Korea Selatan, yang nyaris tak memiliki sumber daya alam itu, adalah 

salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat didunia sepanjang 1960 hingga 1990, 

dengan pertumbuhan PDB rata-rata 8 persen pertahun, dan “berutang” besar terhadap 
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penguasaan dan aplikasi teknologi di dalam membangun menara sektor industrinya. Karena 

itulah Korea Selatan merupakan contoh sangat baik bagi negara-negara berkembang yang ingin 

melakukan lompatan melalui (inovasi) teknologi. 

Pada tahun 1970, dengan dukungan indeks/faktor inovasi sebesar 12,8 persen, Korea Selatan 

hanya memiliki PDB sebesar 254 dolar AS per kapita. Namun, ketika indeks/faktor inovasi 

meningkat menjadi 55,4 persen pada tahun 1990, perolehan PDB Negeri Gingseng meroket 

menjadi 6.147 dolar AS per kapita. Perbedaan yang mencolok ini lantaran pada 1970-an 

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan bergantung kepada produk-produk berteknologi rendah 

seperti tekstil dan industri kecil, sementara pada 1990-an negeri ini bergeser kepada teknologi 

tinggi dan perusahaan besar. Dalam kasus Korea Selatan terdapat seuntai benang merah: bahwa 

semakin tinggi teknologi yang diterapkan, semakin besar kontribusi sektor tersebut terhadap 

PDB. 

 
 

Indonesia pada tahun 2010 diasumsikan memiliki kondisi yang kurang lebih sama dengan 

Korea Selatan pada tahun 1970, meski boleh jadi situasi ekonomi Indonesia lebih baik. Mengacu 

data tersebut, dapat diramalkan kondisi Indonesia mulai tahun 2010 hingga 2025. Andai 

pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 7 persen per tahun tanpa memasukkan indeks/faktor 

inovasi (teknologi), maka pencapaian PDB per kapita Indonesia hanya akan mencapai angka 

6.070 dolar AS pada 2025. Namun jika indeks/faktor inovasi (teknologi) dapat ditingkatkan 
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dengan signifikan secara bertahap maka pencapaian PDB per kapita Indonesia akan mencapai 

nominal 16.000 dolar AS pada tahun 2025. 

Dalam skenario ini, dicanangkan bahwa pada 2010 input inovasi (teknologi) barulah 5,3 

persen, sementara sisanya (94,7 persen) masih didominasi factor konvensional labour dan 

capital pada tahap itu pendapatan per kapita masih berkisar 3.000-an dolar AS. Berangsur-angsur 

input inovasi (teknologi) akan ditingkatkan menjadi 17 persen (tahun 2015), menuju 32 persen 

(2020) dan akhirnya ke angka 44 persen pada 2025, guna meraih pendapatan per kapita 16.000 

dolar AS. 

Pengalaman Korea Selatan, serta negara-negara advanced economy lainnya, menunjukkan 

bahwa produktivitas negara hanya dapat didongkrak melalui kontribusi inovasi (teknologi) yang 

signifikan. Dan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, inovasi dalam skala massif dan 

berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ketersediaan Sinas yang produktif. Tetapi seperti apa 

Sinas yang produktif? Ide tentang Sinas, dan inisiatif penguatan Sinas, bermula dari 

keingintahuan mendasar: “bagaimana inovasi muncul seperti apa prosesnya?” 

Kemudian, lebih jauh, adalah untuk mengetahui: “bagaimana supaya inovasi dapat muncul 

secara berkesinambungan sehingga memiliki dampak ekonomi yang luas?” Adalah penting untuk 

mengetahui mengapa Sinas sedemikian krusial sehingga dijadikan jembatan transformatif 

menuju negara maju. Namun sebelumnya kita perlu menengok kembali definisi inovasi dan 

Sinas. 

 

Konsep Inovasi dan Sistem Inovasi Nasional 
Produksi Knowledge versus Inovasi 

Inovasi, mengacu Oslo Manual (2005), merupakan “implementasi dari suatu produk (baik 

berupa barang maupun jasa), proses, metoda pemasaran, atau metoda organisasi yang baru atau 

telah diimprovisasi secara signifikan”. Definisi ini mengindikasikan bahwa inovasi merupakan 

sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, dan metode organisasi) yang baru atau bukan 

kelanjutan dari solusi yang pernah ada, bahkan lebih unggul. Sifat ‘baru’dan ‘unggul’ ini 

menunjukkan bahwa inovasi adalah hasil kerja kreatif yang memerlukan kegigihan, eksperimen, 

serta analisa cermat; dan inovasi haruslah sesuatu yang bermanfaat, menjadi solusi nyata, 

ketimbang sekadar ide-ide hebat atau terobosan-terobosan yang tak dapat digunakan. 
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Inilah yang membedakan ‘inovasi’ 

dengan ‘temuan’ (invention). Suatu gagasan 

dapat disebut temuan ketika ia baru dan 

berharga, namun hanya bisa dikategorikan 

sebagai inovasi jika ia dapat dimanfaatkan 

oleh pengguna (users/consumers). Bukan saja 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

tersebut tetapi juga dapat meningkatkan 

kapasitas, produktivitas, dan pada gilirannya 

kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, 

inovasi merupakan invensi yang memiliki 

aspek kemanfaatan secara sosio-ekonomi.  

Masuk akal jika akan terdapat sebuah 

benang merah bahwa: semakin inovatif 

sebuah negara, akan semakin tinggi tingkat 

kesejahteraan atau pencapaian sosio-

ekonominya. Swiss, Negara paling inovatif di 

dunia pada 2012 versi World Intellectual 

Property Organization (WIPO), terbukti merupakan penggenggam salah satu PDB per kapita 

tertinggi (43.508 dolar AS). Demikian halnya dengan Swedia dan Singapura, yang berada 

diposisi ke-2 dan ke-3 peringkat WIPO, merupakan kelompok negara-negara terkaya di dunia. 

Tentu kita bertanya: bagaimana mungkin negara-negara berpopulasi kecil dan miskin sumber 

daya alam ini mampu menikmati kue kekayaan yang besar? Inilah fenomena knowledge-based 

economy. Rezim ekonomi baru ini tak lagi menjadikan kepemilikan dan eksploitasi sumber daya 

alam sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, tetapi akuisisi, produksi, distribusi, dan 

aplikasi ilmu pengetahuan. 

Soal akuisisi dan produksi knowledge, Indonesia memiliki stok orang-orang pintar yang 

banyak, serta perguruan tinggi dan lembaga riset yang telah menghasilkan segudang temuan 

(invention) teknologi. Mahasiswa-mahasiswa teknik di sejumlah kampus misalnya telah mampu 

membuat robot dan menjuarai kontes robot internasional. Di tingkat pendidikan menengah kita 

bahkan menyaksikan pelajar-pelajar sekolah menengah kejuruan unjuk gigi membuat mobil 
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komersial semacam Esemka. Di level periset profesional, setiap tahun diterbitkan daftar 100 

temuan terobosan dari para peneliti Indonesia. Sayangnya ratusan, jika bukan ribuan, invensi 

hanya berakhir menjadi publikasi ilmiah, diskusi atau liputan-liputan di media massa. Pada 

kenyataannya invensi-invensi ini belum memiliki aspek kemanfaatan secara sosio-ekonomi, 

sehingga belum pantas disebut inovasi. 

Ini mengandung pesan bahwa akuisisi dan produksi knowledge saja tidak cukup. 

Kepemilikan universitas kelas dunia, ribuan doktor, dan litbang yang mentereng tidak secara 

otomatis menumbuhkan kesejahteraan. Knowledge yang (telah sukses) dikembangkan di institusi 

riset harus dapat bertransformasi ke dalam produk komersial, didistribusikan dan diserap oleh 

pasar agar memberi dampak kemanfaatan langsung secara sosio-ekonomi. Tentu, supaya dapat 

diserap oleh pasar, knowledge atau inovasi (teknologi) yang dihasilkan haruslah mampu 

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pasar. 

 

Inovasi sebagai Produk Interaksi 
Justru di sinilah letak persoalannya. Di Indonesia, sebagian besar knowledge yang dihasilkan 

oleh akademisi masihlah pada tingkat academic exercise ketimbang mengisi kebutuhan nyata; 

masih berorientasi pada supply-push daripada market driven. Walhasil, produk riset yang 

dihasilkan perguruan tinggi atau lembaga R&D tidak selalu relevan dengan kebutuhan pengguna 

atau pasar. Irelevansi teknologi ini menunjukkan ada gap dalam ‘interaksi’ antara pihak 

pengembang dan pemakai teknologi. Kebutuhan adanya ‘interaksi’ ini sekaligus 

mengindikasikan inovasi hanya dapat tercipta dalam sebuah sistem (interaksi) yang melibatkan 

pihak-pihak tertentu. 

Pada titik ini kita melihat bahwa inovasi bukanlah ‘entitas teknis’ terkait produksi 

knowledge semata, tetapi ‘entitas sosio-ekonomi’ kompleks yang harus dilihat dan diperlakukan 

melalui pendekatan system (bukan pendekatan yang melihat produsen knowledge sebagai aktor 

yang terisolir). Pendekatan sistem ini memandang bahwa produksi dan distribusi knowledge 

harus berada di dalam keterkaitan dan dinamika antara berbagai ‘aktor inovasi’, dimana 

interdependensi ini akan menentukan bisa tidaknya suatu temuan diserap oleh masyarakat 

(misalnya: temuan yang relevan) sekaligus menentukan bisa tidaknya produksi atau aliran 

knowledge terjadi secara berkesinambungan. 
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Inilah sistem inovasi. Pada level negara, sistem ini disebut sistem inovasi nasional (Sinas). 

Secara sederhana Sinas dapat dijelaskan sebagai: sistem sosial di mana proses akuisisi dan 

produksi knowledge menjadi aktivitas utamanya, namun sebagaimana digarisbawahi Lundval 

(1992) aktivitas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan sinergi yang dinamis antara 

individu dan jaringan institusi agar knowledge tersebut dapat digunakan dan bermanfaat secara 

ekonomi. Kata kunci yang patut digaris bawahi dari definisi tersebut adalah ‘sinergi’ antara 

‘aktor inovasi’. 

 

Aktor-aktor Inovasi 
Proses inovasi tak dapat semata-mata bergantung pada ‘produsen 

knowledge’(peneliti/akademisi). Proses inovasi pada skala negara berlangsung kompleks yang 

melibatkan interdependensi banyak pihak. Kompleksitas sistem inovasi ini telah mendorong 

penciptaan berbagai kerangka kerja analitik, salah satunya untuk mengurai siapa-siapa saja aktor 

yang terlibat di dalamnya, apa peran masing-masing aktor, serta pola hubungan kausalitas antar 

aktor. 

Salah satu pendekatan adalah membagi aktor utama inovasi menjadi dua, yakni: 

1.  Aktor primer, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aliran knowledge, mulai dari 

akuisisi, produksi, distribusi hingga aplikasi knowledge untuk menghasilkan produk barang 

dan/atau jasa yang dibutuhkan pasar. Aktor primer disebut pula sebagai pengembang dan 

penyedia teknologi. Secara spesifik mereka adalah para peneliti/akademisi di lembaga-

lembaga litbang, yang tersebar bukan saja di perguruan tinggi, tetapi juga perusahaan/industri, 

pemerintah, dan organisasi non-profit. 

2.  Aktor sekunder, yakni pihak-pihak yang berperan dalam membangun lingkungan yang 

kondusif yang memungkinkan aktor primer bekerja secara produktif, yang berperan 

memuluskan terjadinya keberlangsungan aliran knowledge hingga dapat menjadi inovasi. 

Aktor sekunder dipegang oleh pemerintah. Fungsi-fungsi pemerintah dalam konteks ini 

adalah sebagai penghasil regulasi (misalnya kebijakan terkait ekonomi makro, fiskal, pajak, 

perdagangan), pemberi insentif (misalnya insentif terkait promosi industri dan pembiayaan 

riset), dan penyedia infrastruktur sosial (misalnya ketersediaan pendidikan), dan fungsi 

intermediasi yang semua itu pada gilirannya berperan di dalam menentukan tumbuh-kembang 

sistem inovasi nasional. 
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Pendekatan aktor primer dan sekunder sangat berguna agar kita dapat memahami 

keberadaan dua entitas yang berbeda, namun saling mempengaruhi, yakni: sistem inovasi dan 

lingkungannya (ekosistem inovasi). Sistem inovasi dalam hal ini merupakan ranah aktivitas 

produksi, distribusi dan aplikasi knowledge/teknologi untuk menghasilkan invensi yang memiliki 

nilai ekonomi, dimana aktor primer inovasi para peneliti/akademisi/inventor merupakan aktor 

yang secara langsung menggerakkannya. 

Sementara ekosistem inovasi merupakan lingkungan tempat suatu sistem inovasi tumbuh 

dan berkembang, di mana pemerintah sebagai aktor sekunder inovasi berperan paling besar di 

dalamnya. Ekosistem inovasi dapat berupa unsur yang berwujud atau tangible seperti 

ketersediaan infrastruktur (misalnya infrastruktur pendidikan, sosial atau riset), maupun yang tak 

berwujud atau intangible seperti regulasi (misalnya regulasi terkait pendanaan riset, peningkatan 

sumber daya manusia, atau stabilitas ekonomi makro). Realisasi dari unsur-unsur tersebut pada 

gilirannya akan berpengaruh terhadap produktivitas dari system inovasi. Ini menunjukkan 

bahwa, meskipun Sinas pada prinsipnya ditentukan oleh aliran informasi antara pengguna dan 

pengembang teknologi, namun performa akhir dari Sinas akan ikut dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal atau ekosistem yang melingkupinya. 

Kunci keberhasilan inovasi adalah menghubungkan gagasan dengan tujuan strategis dan 

model bisnis perusahaan (Venkatakrishnan Balasubramanian, analis litbang di Infosys Labs). 

1.  Competitive advantage: Inovasi harus menempatkan perusahaan produsen pada posisi 

kompetitif di dalam pasar; 

2.  Business alignment: Faktor pembeda inovasi (dengan produk-produk lain yang beredar di 

pasar) harus menjadi fokus dan tujuan perusahaan; 

3.  Customers: Sangat penting mengetahui konsumen yang bakal memanfaatkan inovasi; 

4.  Execution: Tak kalah penting adalah mengidentifikasi sumber daya, proses, risiko, mitra dan 

supplier, serta ekosistem pasar; 

5.  Business value: Memperkirakan nilai (moneter,ukuran pasar, dsb.) inovasi dan bagaimana 

membawa manfaat bagi perusahaan. 
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Model Triple Helix dan Quadruple Helix 
Pendekatan lain untuk memahami proses inovasi adalah melalui model hubungan Triple 

Helix (TH). Model ini cukup populer karena dinilai menyediakan framework yang lebih 

memudahkan analisa hubungan jaringan pengetahuan dan interaksi  dalam proses inovasi. Sejak 

mencuat pada tahun 1996 model TH terus berevolusi seiring dengan perkembangan empiris kian 

kompleksnya relasi antara dunia akademik (academics, A), dunia bisnis dan industry (business, 

B) dan pemerintah (government, G). 

 

Secara tradisional, model TH melihat 

inovasi sebagai hasil dari jaringan kerja 

sama antara A-B-G, di mana dunia 

akademik berperan sebagai pemasok 

knowledge, pihak industri sebagai lokus 

dari produksi menjadi pemanfaat 

knowledge, sementara pemerintah bertugas 

selaku fasilitator yang memungkinkan 

interaksi stabil antara pemasok dan 

pemanfaat knowledge. Sebagaimana telah terjadi secara mapan di negara-negara maju, melalui 

jalinan “tali berpilin tiga” ini, knowledge dari tangan akademisi bertransformasi menjadi produk 

komersial berkat pemanfaatan oleh industri yang distimulasi oleh kebijakan pemerintah yang 

suportif dan fasilitas insentif, yang melahirkan produk-produk bernilai tambah tinggi secara 

berkesinambungan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ini dapat terjadi lantaran melalui 

jaringan kerja sama ini: 

1.  Terbuka kesempatan bagi terjadinya sirkulasi dan kongsi pengetahuan antara sektor 

akademik, pelaku bisnis, dan pejabat pemerintah. 

2.  Riset akademik dapat lebih terkait dengan praktik bisnis sehingga para peneliti bisa 

memperoleh informasi langsung tentang kebutuhan pasar. 

3.  Inisiatif kebijakan baru dapat muncul di dalam jaringan, yang memberi kesempatan kepada 

pemerintah untuk mengerti lebih baik di mana sebuah riset dapat dilokasikan. Ini adalah 

peluang bagi pemerintah untuk mendesain sebuah area riset baru, sekaligus menunjukkan 
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bahwa kebijakan inovasi tidak harus ditentukan oleh pemerintah, tetapi sebagai hasil dari 

interaksi antara aktor-aktor inovasi. 

Model TH tahap awal cenderung memisahkan (separating) tiga aktor yang terlibat dalam 

proses inovasi. Peran masing-masing aktor dibatasi sejauh “kapasitas” kelembagaannya. Namun, 

perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa setiap actor inovasi dapat mengambil peran 

yang secara tradisional menjadi “tugas institusional” salah satu aktor. Universitas yang 

sebelumnya dilihat sebatas pemasok SDM dan knowledge, belakangan telah mampu 

meningkatkan perannya secara formal dalam area transfer teknologi bahkan pengembangan 

ekonomi regional: universitas telah menjadi wahana penciptaan perusahaan-perusahaan di 

bidang teknologi. Orientasi perguruan tinggi pun bergeser. Bukan hanya aspek pengajaran yang 

ditekankan, mekanisme organisasional baru seperti inkubator bisnis, taman-taman iptek dan 

jaringan akademis-bisnis dikembangkan di universitas dan telah menjadi sumber aktivitas 

ekonomi, pembentukan komunitas bahkan wahana pertukaran internasional. Inilah 

entrepreneurial university. Perguruan tinggi semacam ini dapat mengambil langkah pro-aktif 

dalam memanfaatkan pengetahuan yang mereka hasilkan secara langsung ke dalam level 

aplikasi, dan/atau mengalihkan input-input yang ada untuk kepentingan pengetahuan akademis 

semata. 

Dalam model inovasi ini tugas pemerintah pun tak lagi semata-mata sebagai regulator atau 

fasilitator. Pemerintah dapat pula berperan sebagai pengusaha publik (public entrepreneur) dan 

pemodal ventura. Perkembangan terbaru ini telah memungkinkan model inovasi yang dinamis 

yang berjalan secara interaktif ketimbang linear sebagaimana tercakup dalam model TH 

tradisional. Seiring dengan semakin kuatnya peran aktor-aktor non-pemerintah, globalisasi pun 

menjadi kian terdesentralisasi dan dapat berlangsung melalui jaringan regional antar universitas, 

perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Dalam situasi persaingan global saat ini, 

inovasi terlalu berharga jika hanya diserahkan kepada pebisnis individual, atau kelompok 

pebisnis tertentu, peneliti individual bahkan kolaborasi peneliti lintas-negara. Proses inovasi 

telah dan harus berkembang dari proses internal di dalam, atau antar, perusahaan menuju 

aktivitas yang melibatkan institusi-institusi yang secara tradisional tidak memiliki peran 

langsung dalam inovasi, seperti universitas. 
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Bagaimana Triple Helix Bekerja? 
Dalam jalinan kerja sama ini tugas pemerintah pertama-tama adalah sebagai penyedia 

insentif pajak bagi industri dan Badan Usaha Milik Negara. Insentif juga diberikan kepada 

perusahaan asing yang berminat melakukan foreign direct investment (FDI), yakni mereka yang 

akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke 

Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan insentif berupa peningkatan dana riset 

kepada para pelaku invensi atau kalangan akademis dengan sejumlah syarat pokok: yakni, bahwa 

pihak industri telah mengutarakan minat untuk menggunakan teknologi yang dikembangkan 

tersebut; produk invensi memiliki nilai pasar tinggi, feasibility studies dan return of investment 

yang jelas. Sementara, pihak industri bisa berpartisipasi dalam jalinan kerja sama dengan 

memberikan state of the art teknologi kepada para periset terkait kebutuhan invensi teknologi 

yang bernilai pasar baik.  

 
 

Model inovasi triple helix ini, misalnya, dapat diterapkan guna mendongkrak produktivitas 

komoditas kelapa sawit Indonesia yang belum berdaya saing tinggi. Hingga tahun 2011, Oil 

World masih mencatat Indonesia sebagai produsen nomor wahid crudepalm oil (CPO) di dunia 

dengan volume produksi sebesar 23.9 juta ton CPO per tahun, atau lebih besar sekitar 5 juta ton 

dari Malaysia di urutan kedua. Sayangnya, 65 persen dari 23,9 juta ton produksi CPO Indonesia 

tadi, masihlah berupa produk minyak mentah, bukan produk olahan bernilai tambah tinggi. Ini 

berbanding terbalik dengan negeri jiran, dimana justru 85 persen CPO-nya tampil dalam bentuk 

produk olahan. Ironisnya lagi, minyak kelapa sawit mentah Indonesia yang sebagian besar dijual 
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ke mancanegara tersebut kelak akan kembali ke negeri ini, melalui impor, dalam bentuk produk 

olahan (hasil inovasi negara luar) yang siap dibeli oleh masyarakat kita. 

Singkat kata, Indonesia perlu mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Produk-produk 

turunan bernilai tambah tinggi perlu diciptakan, melalui suntikan inovasi terhadap jutaan ton 

minyak mentah tadi, guna meningkatkan nilai tambahnya. Sedikitnya terdapat 23 jenis produk 

turunan hilir yang dapat dikembangkan dari industri kelapa sawit, seperti margarin, shortening, 

cocoa butter substitutes, vanaspati, atau vegetable ghee, di samping produk industri nonpangan 

seperti oleikimia (fatty acid, fatty alcohol, atau gliserin). Pengembangan industri hilir kelapa 

sawit tentu memerlukan sinergi berbagai pihak mengingat luasnya skala tantangan yang 

dihadapi. Ini, antara lain, meliputi kurangnya ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai 

termasuk penyediaan teknologi industri dan transportasi, kurangnya ketersediaan SDM 

berkualitas di bidang industri kelapa sawit termasuk sarana litbang dan invensi-invensi yang 

prospektus, kurangnya kebijakan yang suportif baik di level nasional dan terutama lokal, atau 

kurangnya pendanaan untuk produksi skala komersial. Pendekatan untuk mengatasi kelapa sawit 

tentu tidak bisa parsial dan bottom-up, tetapi sistemik dan top-down. Kerja sama harus dilakukan 

oleh lembaga riset, industri, institusi finansial dan pemerintah dalam suatu kerangka jalinan 

triple helix. 

 

Triple Helix dan Produktivitas Kelapa Sawit 
Dalam jalinan kerja sama ini tugas pemerintah pertama-tama adalah sebagai penyedia 

insentif pajak bagi industri dan Badan Usaha Milik Negara. Insentif juga diberikan kepada 

perusahaan asing yang berminat melakukan foreign direct investment (FDI), yakni mereka yang 

akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke 

Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan insentif berupa peningkatan dana riset 

kepada para pelaku invensi atau kalangan akademis dengan sejumlah syarat pokok: yakni, bahwa 

pihak industri telah mengutarakan minat untuk menggunakan teknologi yang dikembangkan 

tersebut; produk invensi memiliki nilai pasar tinggi, feasibility studies dan return of investment 

yang jelas. Sementara, pihak industry bisa berpartisipasi dalam jalinan kerja sama dengan 

memberikan state of the art teknologi kepada para periset terkait kebutuhan invensi teknologi 

yang bernilai pasar baik. 
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Model inovasi triple helix ini, misalnya, dapat diterapkan guna mendongkrak produktivitas 

komoditas kelapa sawit Indonesia yang belum berdaya saing tinggi. Hingga tahun 2011, Oil 

World masih mencatat Indonesia sebagai produsen nomor wahid crudepalm oil (CPO) di dunia 

dengan volume produksi sebesar 23.9 juta ton CPO per tahun, atau lebih besar sekitar 5 juta ton 

dari Malaysia di urutan kedua. Sayangnya, 65 persen dari 23,9 juta ton produksi CPO Indonesia 

tadi, masihlah berupa produk minyak mentah, bukan produk olahan bernilai tambah tinggi. Ini 

berbanding terbalik dengan negeri jiran, di mana justru 85 persen CPO-nya tampil dalam bentuk 

produk olahan. Ironisnya lagi, minyak kelapa sawit mentah Indonesia yang sebagian besar dijual 

ke mancanegara tersebut kelak akan kembali ke negeri ini, melalui impor, dalam bentuk produk 

olahan (hasil inovasi negara luar) yang siap dibeli oleh masyarakat kita. 

Singkat kata, Indonesia perlu mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Produk-produk 

turunan bernilai tambah tinggi perlu diciptakan, melalui suntikan inovasi terhadap jutaan ton 

minyak mentah tadi, guna meningkatkan nilai tambahnya. Sedikitnya terdapat 23 jenis produk 

turunan hilir yang dapat dikembangkan dari industri kelapa sawit, seperti margarin, shortening, 

cocoa butter substitutes, vanaspati, atau vegetable ghee, di samping produk industri nonpangan 

seperti oleikimia (fatty acid, fatty alcohol, atau gliserin). Pengembangan industri hilir kelapa 

sawit tentu memerlukan sinergi berbagai pihak mengingat luasnya skala tantangan yang 

dihadapi. Ini, antara lain, meliputi kurangnya ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai 

termasuk penyediaan teknologi industri dan transportasi, kurangnya ketersediaan SDM 

berkualitas di bidang industri kelapa sawit termasuk sarana litbang dan invensi-invensi yang 

prospektus, kurangnya kebijakan yang suportif baik di level nasional dan terutama lokal, atau 

kurangnya pendanaan untuk produksi skala komersial. Pendekatan untuk mengatasi kelapa sawit 

tentu tidak bisa parsial dan bottom-up, tetapi sistemik dan top-down. Kerja sama harus dilakukan 

oleh lembaga riset, industri, institusi finansial dan pemerintah dalam suatu kerangka jalinan 

triple helix. 
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Dalam model inovasi triple helix ini, sebagaimana disinggung di muka, pemerintah sebagai 

regulator, sekaligus pemegang resources yang besar, dapat mengambil peran vital. Salah satu 

inisiatif yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui pencanangan klaster industri kelapa 

sawit guna menarik para investor mengembangkan industri hilir. Ini pada tahap awal menuntut 

investasi berupa penyediaan infrastruktur fisik oleh pemerintah daerah; sementara di sisi lain 

pemerintah pusat dapat berperan di dalam menyediakan insentif-insentif fiskal. Pemerintah akan 

berperan pula dalam menciptakan payung hukum guna memberi kepastian bisnis bagi para 

investor yang berencana melakukan transfer teknologi di wahana inovasi tersebut. 

Penelitian dan pengembangan (R&D) domain akademisi termasuk juga industri adalah 

komponen yang menjadi titik berat pula dalam triple helix untuk industri kelapa sawit ini. Isu 

terkait litbang bukan saja meliputi ketersediaan SDM memadai dan temuan-temuan di bidang 

kelapa sawit, tetapi juga sinergi antara pihak akademisi dan industri yang memungkinkan 

terciptanya produk hilir dengan potensi pasar menjanjikan. Dalam hal ini pemerintah dapat 

menjadi fasilitator. Kebutuhan industri akan sebuah riset, teknologi, atau invensi tertentu perlu 

diidentifikasi. Kemudian, melalui kebijakan dan program tertentu, pemerintah dapat 

memfokuskan arah dan sumber daya litbang nasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Dalam hal ini, perlu dirumuskan sebuah roadmap bersama untuk proses sinergi litbang hilir 

kelapa sawit. 

Pengembangan industri hilir kelapa sawit pada gilirannya akan mendorong peningkatan dana 

riset, produktivitas litbang dan paten di bidang ini, transfer teknologi oleh industri, dan sekaligus 

memperbesar lapangan pekerjaan. Sejauh ini industri kelapa sawit telah menyerap sekitar 5 juta 

tenaga kerja. 
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Quadruple Helix 
Konsep quadruple helix melibatkan 

masyarakat luas (civil society) meliputi: 

individu, asosiasi ataupun kelompok di 

luar akademisi, bisnis dan pemerintah. 

Perkembangan model ini sangat didukung 

oleh fenomena bottom up melalui open 

innovation dari anggota masyarakat, yang 

dikenal dengan istilah masyarakat industri 

(industrial society). Model ini juga disebut 

sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (use-oriented innovation approach). 

Apabila pada triple helix model, inovasi difokuskan untuk menghasilkan produk inovasi berbasis 

teknologi tinggi yang diperoleh melalui riset, aktifitas inovasi pada quadruple helix lebih fokus 

pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, 

dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Perbedaan mendasar di 

antara kedua model ini adalah dalam Quadruple helix model, pengguna (users) sangat dilibatkan 

dalam proses inovasi (open innovation). Dan hal ini menguntungkan pengusaha UKM karena 

dapat mempersingkat waktu inkubasi, dan meminimumkan biaya dan resiko yang berasosiasi 

dengan pengembangan sebuah produk maupun servis baru. 

Peranan open innovation sangat berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, di mana para 

stakeholders berkolaborasi dalam jaringan quadruple helix society. Kehadiran open innovation 

dan elemen masyarakat dalam quadruple helix model ini memberikan manfaat yang signifikan 

dalam menumbuhkembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan 

prototipe produk-produk inovasi di pasar dunia. Ada lima elemen kunci peranan open innovation 

dalam mekanisme model quadruple helix, yakni:  

a) terbentuknya jaringan kemitraan;  

b) terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna;  

c) munculnya para pengusaha berbasis enterprise, yang meningkatkan corporate venturing, 
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starts-up dan spin-off;  

d) Pengelolaan HKI secara proaktif; dan  

e) berkembangnya strategi Connect and Develop (C&D) yang tujuan untuk mencapai tingkat 

competitive advantages di pasar. Pendekatan model quadruple helix dinilai sangat berhasil dalam 

memberikan dampak ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat, karena pendekatan ini melibatkan 

banyak institusi, pengkondisian atmosfir riset dan melibatkan banyak pebisnis dan masyarakat 

(Lihat juga bahasan Open Innovation pada Bab Tiga tentang Model Bisnis) 

 

Budaya Inovasi: Elemen Keempat Triple Helix 
Kasus Amerika Serikat dan Indonesia 

Konsep Triple Helix bekerja sempurna di negara-negara maju; tetapi tidak di negara-negara 

berkembang yang belum memiliki budaya berinovasi. Mari menengok Amerika Serikat. 

Lantaran innovation culture telah mapan, sinergi antara pebisnis dan akademisi di Negeri Paman 

Sam dapat berjalan mulus tanpa perlu intervensi yang dalam dari pemerintah. Berdirinya Klaster 

Bioteknologi San Diego adalah contoh ‘keperkasaan pasar’. Selama 30tahun pebisnis dan 

inovator di kota tersebut bahu-membahu menyulap San Diego dari semula pangkalan militer 

yang senyap dan pusat pemancingan menjadi salah satu sentra teknologi-tinggi, melalui sedikit 

campur tangan pemerintah. Bisa dikatakan peran pemda setempat sekadar menanam benih 

dengan membangun University of California San Diego sebagai pemasok saintis, namun mereka 

sedikit berkontribusi dalam mentransformasi San Diego menjadi kota iptek. Awalnya klaster 

biotek San Diego hanyalah sebuah perusahaan start-up kecil bernama Hybritech (1978). Berkat 

sinergi antara dunia riset dan usaha, di mana peran para teknolog bervisi bisnis (technopreneur) 

amat besar, Hybritech mampu menghasilkan omset ratusan juta dolar AS dalam tempo kurang 

dari satu dekade dan menjadi rahim bagi lusinan perusahaan start-up kecil sebagai cikal bakal 

klaster bioteknologi raksasa San Diego. 
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Nilai-nilai Budaya AS dan Inovasi 
Kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan salah satu pilar paling fundamental budaya 

AS, sebagaimana tampak keampuhannya pada kasus klaster biotek San Diego. Elemen yang tak 

kalah penting adalah ‘can-do spirit’ atau sikap positif tentang kemampuan diri, yang bukan saja 

terbukti dapat menyulap San Diego, bahkan mampu menerbangkan manusia ke Bulan, serta 

membukukan sederet pencapaian spektakuler lainnya di bidang humaniora. Baik 

entrepreneurship maupun can-do-spirit merupakan buah dari frontier culture, yakni aspek unik 

masyarakat AS yang merefleksikan sebuah obsesi untuk mencapai batas-batas terjauh dari 

kemampuan manusia. Frontier culture, yang berakar dari nilai-nilai individualisme itu, secara 

karakteristik berasosiasi kuat dengan dorongan untuk terus menerus melakukan perbaikan diri 

(self-improvement). Secara tak sadar masyarakat AS bergerak melalui improvisasi diri menuju 

figur ideal ‘manusia-ciptaan-manusia’ (self-made man), sosok imajiner dalam budaya AS, yang 

merepresentasikan kebebasan dan kekuasaan manusia dalam menentukan nasib serta melawan 

determinasi (destiny). Nilai-nilai ini menjadi pondasi, bahkan prasyarat, bagi tumbuh 

kembangnya inovasi dan innovation culture di AS. Semangat self-improvement dan self-made 

man secara esensial mendorong masyarakat AS terus ‘memberontak’ mencipta untuk mencapai 

titik terjauh (frontier). 

Nilai-nilai ini juga sekaligus menjadi pondasi bagi semangat kewirausahaan 

(entrepreneurship). Frontier culture mengapresiasi, sekaligus memberi masyarakat AS, 

kepercayaan atas kemampuan diri sendiri; yang pada tingkatan lebih tinggi, berasosiasi dengan 

kecenderungan politik (political tendency) masyarakat AS untuk percaya pada ‘keperkasaan 

pasar’. Kasus klaster biotek San Diego, di mana masyarakat secara swadaya mentransformasi 

kotanya, menunjukkan bahwa mereka lebih suka inovasi yang didorong oleh kekuatan diri 

sendiri (bottom-up) oleh para technopreneur ketimbang inovasi yang dikawal oleh pemerintah 

(top-down). Ada kepercayaan bahwa frontier atau ‘titik terjauh’ itu harus diciptakan oleh aksi 

individu ketimbang oleh aksi kolektif, oleh ideal self-made man ketimbang oleh nasionalisme 

industrial. Inilah mengapa entrepreneurs tumbuh mekar di AS, tanpa satu negara pun mampu 

menyaingi, baik jumlah maupun pengaruhnya. Bill Gates dan Steve Jobs, misalnya, adalah 

segelintir ikon wirausahawan individual AS bertaraf global. Kita juga menyaksikan masyarakat 

AS sebagai penghasil paten paling produktif di dunia. 
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Potret Budaya Inovasi Indonesia 
Pada era kontemporer saat ini budaya inovasi belum terbangun di Indonesia (meski jejak 

‘inovasi’ bukannya tidak ada dari masa lalu, yang terungkap lewat peninggalan artifak-artifak 

‘inovatif’). Pameo “kalau bisa membeli, kenapa harus membuat” masih mendekam di benak 

sebagian besar masyarakat. Pandangan ini diteguhkan laporan Global Consumer Report AC 

Nielsen yang 

menobatkan Indonesia 

sebagai negara paling 

konsumtif terbesar ke-

2 di dunia setelah 

Singapura. Salah satu 

indikator adalah nilai 

transaksi kartu kredit 

di negeri ini yang 

mencapai Rp 250 

triliun setahun, atau seperlima angka APBN. Survei global lain dari World Intellectual Property 

Organization (WIPO) memasukkan Indonesia sebagai negara paling malas mencipta (inventing). 

Ini tercermin dari kecilnya angka registrasi paten. Pada 2009 temuan made in Indonesia yang 

dipatenkan hanya berjumlah enam buah, atau tertinggal beribu-ribu kali lipat dibanding Jepang 

(224.795 paten) dan AS (135.193 paten), menempatkan peringkat paten Indonesia yang terendah 

di antara negara-negara G-20. 

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pada kadar tertentu, merupakan 

salah satu faktor yang membuat manusia Indonesia lebih suka menjual apa yang dimiliki 

(pedagang) ketimbang mencipta apa yang tidak dimiliki (inventor). Keunggulan komparatif SDA 

yang tidak ditangani secara visioner ini telah menumbuhkan mentalitas ‘pencari rente’ (rent-

seeking), sebagai cara mudah mengantungi keuntungan, di mana ini juga diperburuk oleh sikap 

‘nrimo’ kebalikan dari semangat self-improvement-nya bangsa AS yang benihnya telah ada di 

masyarakat. Kondisi-kondisi ini kemudian beresonansi dengan rezim otoritarian-paternalistik 

yang berkuasa selama tiga dekade, di mana kreatifitas dipasung, yang pada gilirannya 

berkontribusi terhadap lemahnya inisiatif untuk berimprovisasi dan berinovasi. Kalau pun ada, 
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inovasi di Indonesia, berseberangan dengan kasus klaster biotek San Diego, lebih berorientasi 

pada inovasi yang dikawal pemerintah (government-led innovation) ketimbang tumbuh dari 

bawah (bottom-up). 

Sikap anti-perubahan, tertutup, dan kecenderungan untuk ‘bermain aman’ yang telah 

terlembagakan berpuluh-puluh tahun ini berkontribusi terhadap turunnya semangat berwirausaha 

(entrepreneurship), sebuah pilihan yang menuntut kreatifitas dan keberanian mengambil risiko. 

Pada tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia yang terjun menjadi pengusaha hanya sekitar 2,7 

juta jiwa atau 1 persen total populasi; ini cuma ‘seujung kuku’ dibanding AS yang memiliki 37,7 

juta entrepreneurs atau 12 persen jumlah penduduk negeri itu, angka terbesar di dunia. Sekali 

lagi, nilai-nilai budaya (worldview) menjadi determinan: masyarakat AS dikenal memiliki sikap 

yang sangat toleran terhadap kesalahan berbisnis (business failure). Di klaster IT Silicon Valley 

ada sebuah lelucon: kekeliruan dalam menerapkan resep bisnis (teknik pemasaran, misalnya) 

sangat diharapkan, bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya. Penerimaan yang luas terhadap 

business failure ini turut mendorong budaya risk-taking di AS. Sementara di Indonesia, atmosfer 

yang dikembangkan selama beberapa dekade (terutama di sektor pendidikan dan parenting) 

justru kurang mendorong semangat bereksperimen dan sikap tidak takut salah. Ini misalnya 

tampak dari kecenderungan pengusaha Indonesia untuk membeli teknologi lisensi asing dalam 

proses produksi daripada repot-repot berinvestasi mengambil resiko di litbang teknologi guna 

menciptakan terobosan. 

Pendekatan Triple Helix tatkala diterapkan di negara yang belum mengagungkan inovasi, 

semacam Indonesia, akan lebih sulit bekerja. Setidaknya beban pemerintah selaku regulator dan 

fasilitator akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, secara simultan, diperlukan upaya keras 

penciptaan budaya inovasi yang bukan saja harus didorong oleh pemerintah, tetapi oleh elemen 

masyarakat itu sendiri (bottom-up). 

Kesadaran mengenai peran penting inovasi dan sistem inovasi yang produktif untuk 

percepatan pertumbuhan ekonomi, belakangan kian mengkristal di tingkat pemerintah pusat. 

Dibentuknya Komite Inovasi Nasional (KIN) pada tahun 2010 oleh Presiden RI merupakan 

sinyal positif munculnya mindset inovasi di tingkat elit. Namun menjadi pertanyaan: apakah 

mindset ini merupakan sebuah konsensus nasional yang takkan lekang oleh waktu alias menjadi 

visi pembangunan jangka panjang negeri ini, atau sekadar gagasan periodikal yang tumbuh dan 

layu seiring dengan pergantian pemerintahan? Katakanlah bahwa inovasi telah menjadi mindset 
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di tingkat elit, tetapi menjadi pertanyaan pula: apakah masyarakat memiliki mindset yang sama, 

sehingga ketika inisiatif top-down dijalankan pemerintah, masyarakat akan merespons dengan 

baik tidak bertepuk sebelah tangan? Sebagaimana dijelaskan di muka, budaya berinovasi belum 

terbangun mapan dinegeri ini. 

Karena itulah secara bersamaan, seiring dengan upaya top-down pemerintah, perlu dilakukan 

upaya membangun mindset inovasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mindset ini akan 

selalu ada dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Upaya ini dapat dilakukan 

dengan melakukan penguatan inovasi terhadap simpul-simpul strategis pada elemen-elemen civil 

society. Simpul-simpul ini adalah bagian dari masyarakat yang telah ada (exist), memiliki peran 

besar, dan/atau kelak memegang tampuk kepemimpinan bangsa di masa mendatang, antara lain: 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, perguruan tinggi, Lembaga Ketahanan Nasional 

(Lemhanas), dan asosiasi-asosiasi bisnis. 

Pembentukan jaringan atau komunitas inovasi di antara elemen-elemen ini perlu dilakukan 

guna menebar ‘virus-virus inovasi’. Dengan kata lain, pendekatan perbaikan sistem inovasi di 

Indonesia haruslah merupakan titik temu antara upaya-upaya top-down dan bottom-up. 

 

Perbaikan Ekosistem Inovasi 
Kondisi serba kurang menguntungkan di dalam negeri memaksa para peneliti bersikap 

realistis. Dr. Ines Irene Atmosukarto, misalnya, setelah bergelut selama tiga tahun dengan riset 

flu burung (2003-2006), mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), nyaris 

tiba di ‘ujung terowongan’: ia berhasil menemukan cara membuat protein M2 yang terdapat pada 

virus avian influenza. Melalui temuan ini, tinggal beberapa langkah lagi, Ines berpeluang besar 

menciptakan vaksin sintetis flu burung (H5N1) produk yang amat ditunggu-tunggu negeri ini, 

bahkan dunia kesehatan global. Sayangnya lemahnya dukungan teknis maupun non-teknis 

menjadikan eksekusi akhir ini seperti menemui jalan buntu. Keterbatasan fasilitas penelitian 

yang berkombinasi dengan birokratisnya urusan administrasi riset di LIPI akhirnya membuat 

Ines ‘letih’ dan memutuskan hijrah ke Canberra, Australia, setahun kemudian. Di Lipotek Pty 

Ltd, perusahaan tempat ia kini bekerja, Ines dapat lebih mengembangkan riset vaksin flu 

burungnya yang didanai pula oleh Yayasan Bill Gates selain diberi jabatan prestisius chief 

executive officer (CEO) di perusahaan ini. 
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Ke Filipina, Dr. Inez Slamet-Loedin, juga mantan peneliti LIPI, memilih hijrah. Pencipta 

padi transgenik tahan kekeringan dan banjir itu mengabdikan diri ke International Rice Research 

Institute (IRRI) sejak pertengahan 2008. Alasan dua peneliti ini kurang lebih sama: ekosistem 

inovasi di Indonesia buruk, menyebabkan kinerja mereka di dalam menghasilkan inovasi 

tidaklah optimal. Keterbatasan fasilitas riset, kecilnya penghasilan, minimnya dana penelitian, 

atau rintangan birokrasi, adalah segelintir dari segudang persoalan yang menyebabkan sulitnya 

temuan-temuan para peneliti ini naik kelas menjadi produk komersial. Penciptaan vaksin baru di 

Australia memakan waktu 10 tahun. Di Indonesia lantaran urusan administrasi yang rumit 

rentang waktu menuju komersialisasi bisa tiga kali lebih lama. Maka, seakan cuma masalah 

waktu hingga para peneliti ini tak lagi kuasa menahan diri, dan hengkang ke negara lain (brain 

drain) manakala kesempatan itu tersedia. 

Buruknya ekosistem inovasi di Indonesia dibenarkan oleh World Intellectual Property 

Organization (WIPO), badan PBB untuk hak kekayaan intelektual yang merilis Global 

Innovation Index (GII) setiap tahun. Survei WIPO tiga tahun terakhir bahkan menunjukkan kian 

tidak kondusifnya iklim berinovasi di Indonesia. Berada di urutan ke-49 peringkat GII pada 

2009, Indonesia terus turun posisinya ke peringkat 72 (tahun 2010) dan belakangan urutan ke-

100 (tahun 2012), di bawah negara Afrika seperti Ghana dan Senegal. GII menjadi ukuran unjuk 

kerja (eko) sistem inovasi sebuah negara. Survei GII disandarkan pada tujuh pilar sebagai pisau 

analisisnya. Lima pilar pertama merepresentasikan elemen-elemen perekonomian sebuah negara 

yang memungkinkan bisa tidaknya inovasi terjadi, yakni: institusi (lingkungan politik, regulasi, 

dan bisnis), SDM dan riset (pendidikan, pendidikan tinggi, dan litbang), infrastruktur (TIK, 

infrastruktur umum, dan kesinambungan ekologis), pemutakhiran pasar (pemberian kredit, 

investasi,serta kompetisi dan perdagangan), dan pemutakhiran bisnis (pekerja berpengetahuan, 

jejaring inovasi dan penyerapan pengetahuan). 

Dua pilar lain merepresentasikan output inovasi yang dihasilkan secara aktual pada sebuah 

negara, yakni: output pengetahuan dan teknologi (penciptaan knowledge, dampak knowledge, 

dan difusi knowledge), serta ouput kreatif (output kreatif nirwujud, produk dan servis kreatif, 

serta output kreativitas berbasis online). 
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Buruk Rupa Ekosistem Inovasi Indonesia: 

Apa yang Harus Dilakukan? 
“Miracle from Han River” sebutan untuk keajaiban pertumbuhan ekonomi Korsel salah 

satunya bertumpu pada perbaikan ekosistem inovasi. Secara singkat, perbaikan ekosistem inovasi 

yang dilakukan negeri itu antara lain; pertama, meningkatkan belanja litbang dari 0,77 persen 

PDB menjadi 1,95 persen PDB pada dekade 1980-an, dan belakangan mencapai angka 3 persen 

PDB (2011) atau yang terbesar kelima di dunia; kedua, menumbuh kembangkan budaya litbang 

di kalangan pebisnis untuk penciptaan inovasi-inovasi. Jika pada dekade 1960 hingga 1970, porsi 

pendanaan riset sebagian besar digenggam pemerintah (62 persen), pada 1990 terjadi pergeseran 

dramatis di mana pebisnis menangani 78 persen porsi belanja litbang; ketiga, memberi prioritas 

pada sektor pendidikan untuk menunjang industrialisasi, antara lain dengan meningkatkan 

alokasi dana pendidikan dari 2,5 persen APBN (1951) menjadi 22 persen APBN (1980) 

bandingkan dengan Indonesia yang baru merealisasikan 20 persen dana pendidikan pada 2005. 

Hasilnya, pasar tenaga kerja Korsel yang semula dihuni 22 persen pekerja buta huruf pada 1950-

an, dua dekade kemudian telah diliputi oleh 90 persen pekerja berpendidikan; keempat, 

penciptaan regulasi dan insentif yang mendukung inovasi, antara lain membangun industri modal 

ventura yang terbukti dapat menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah, serta 

membangun institusi pembiayaan khusus bagi pemanfaat teknologi tinggi; kelima, melakukan 

manajemen kebijakan litbang terpusat di bawah Kemenristek untuk efisiensi aktivitas litbang. 

Belakangan, pasca krisis global 2008, Korsel meluncurkan “Inisiatif 577”, sebuah upaya 

menaikkan belanja litbang 

menjadi 5 persen PDB pada 

2012, untuk menyasar target 7 

besar negara sains dan 

teknologi dunia, yang 

disokong penguasaan 7 area 

teknologi utama, antara lain: 

automobile, nanotech, robotic, 

dan consumer electric. 
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Jika perbaikan ekosistem inovasi adalah salah satu kunci kesuksesan negara newemerging 

economies semacam Korsel, Indonesia pun dapat menjalankan langkah-langkah serupa. Saat ini 

indeks/faktor inovasi Indonesia baru 5,3 persen, sehingga diperlukan upaya pembenahan 

ekosistem inovasi untuk mendongkrak indeks tersebut. Salah satu upaya yang direkomendasikan 

adalah dengan menerapkan “Inisiatif 1-747”, sebuah konsep perbaikan ekosistem inovasi yang 

dikaji penulis bersama para staf ahli dan anggota Komite Inovasi Nasional (KIN). 

 

Inisiatif 1-747 
Munculnya new emerging economies, misalnya Korea Selatan (Korsel), membuktikan 

bahwa label Negara Dunia Ketiga bukannya tidak dapat ditanggalkan. Namun Korsel berupaya 

keras memperbaiki diri untuk melepas status itu. Pembenahan ekosistem inovasi adalah salah 

satu langkah strategis yang dilakoni Negeri Gingseng sepanjang dua dekade. Upaya tersebut 

merupakan jalan Korsel bahkan satu-satunya cara guna meningkatkan indeks/faktor inovasi, 

rahasia di balik meroketnya perekonomian negeri ini, dari semula 12,8 persen pada 1970 menjadi 

55,4 persen pada 1990. 

 
 

Transformasi ekonomi melalui inisiatif ini dilakukan secara berurutan mengacu kombinasi 

angka 1-747, yaitu: pertama-tama melalui alokasi dana litbang sebesar 1 persen PDB sebagai 

input utama percepatan pertumbuhan yang akan digunakan untuk menunjang program litbang 

dan inovasi melalui Skema 747. Skema ini berupa 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi yang 
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prosesnya difasilitasi lewat 4 wahana inovasi industri sebagai model penguatan aktor-aktor 

inovasi yang dikawal dengan ketat. Diharapkan 7 sasaran Visi Indonesia 2025 akan tercapai guna 

menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

 

Inisiatif 1 Isu Kecilnya Dana Litbang 
Laporan McKinsey Global Institute 2012 senada dengan lembaga pemeringkat global 

lainnya yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar 

ke-7 di dunia pada tahun 2030, menyalip Jerman dan Inggris, patut disikapi kritis: sejauh mana 

kesinambungan pertumbuhan ekonomi negeri ini di tengah alokasi dana litbang yang sangat 

kecil? Di era knowledge-based economy (KBE), penciptaan inovasi adalah bahan bakar 

sustainable economic growth, bukan eksploitasi sumber daya alam yang stoknya kian tipis; akan 

tetapi bagaimana invensi-invensi dapat tercipta di tengah dana litbang yang hanya berkisar di 

angka 0,07 persen dari PDB (2010)? 

Minimnya dana litbang adalah isu nomor satu dalam diskusi ekosistem inovasi di Indonesia. 

Dengan alokasi 0,72 miliar dolar AS (2010), negeri ini tertinggal jauh ketimbang sejawatnya di 

Asia Tenggara, seperti Malaysia (2,6 miliar dolar AS) dan Thailand (1,46 miliar dolar AS), 

padahal populasi kedua negara tersebut lebih kecil. Kecilnya dana litbang berkorelasi langsung 

terhadap produktivitas para peneliti, jumlah temuan (invention), dan pada gilirannya angka 

keluaran paten di negeri ini. Pada 2010 tercatat hanya terdapat 15 aplikasi paten di Indonesia, 

jumlah yang luar biasa kecil jika dibandingkan jumlah aplikasi paten internasional China pada 

tahun yang sama (12.337paten). Fakta bahwa China mengalokasikan belanja litbang sebesar 

251,8 miliar dolar AS atau 1,84 persen PDB, menunjukkan bahwa betul terdapat kaitan antara 

besaran dana litbang, antusiasme untuk mencipta (inventing), dan jumlah paten. 

Perbaikan ekosistem inovasi di Indonesia karenanya harus, bahkan hanya dapat, diawali 

dengan alokasi dana litbang yang memadai. Semua negara maju (advanced economy), tanpa 

terkecuali, mengalokasikan dana litbang di atas 1 persen PDB. Yang terbesar adalah Amerika 

Serikat dengan alokasi 405,3 miliar dolar AS atau 2,7 persen PDB (2011). 

Guna mencapai target PDB 3,760 triliun dolar AS pada 2025, atau menjadi 12 besar 

kekuatan ekonomi dunia, sebagaimana termaktub dalam MP3EI dan Visi Indonesia 2025, 

dibutuhkan belanja litbang sebesar minimal 1 persen dari PDB setiap tahunnya hingga tahun 
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2014, atau lebih dari sepuluh kali lipat alokasi litbang saat ini. Secara berangsur-angsur alokasi 

litbang terus ditingkatkan hingga mencapai 3 persen pada 2025. 

Pembiayaan litbang sebesar 1 persen PDB per tahun memegang posisi penting sebagai 

perasyarat bagi menyalanya mesin pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus problematik lantaran 

memerlukan alokasi dana tak sedikit serta political will yang kuat. Karena itulah diperlukan 

skema-skema pendanaan alternatif yang melibatkan pihak BUMN, swasta, dan foreign direct 

investment (FDI) sebagai upaya menangkap peluang investasi sebesar 4.000 triliun rupiah guna 

membiayai seluruh program inovasi. 

Pendanaan litbang tidak saja akan mengandalkan suntikan dana pemerintah dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi harus pula melibatkan perusahaan swasta secara progresif. 

Untuk mendapatkan skema pendanaan berupa venture capital, angel capital dan corporate social 

responsibility diperlukan tawaran proposal yang sangat baik dan kompetitif serta memenuhi 

berbagai kriteria dari penyedia dana. Ini merupakan tantangan bagi para aktor inovasi dari 

berbagai kalangan baik bagi akademisi dan peneliti, maupun bagi pelaku usaha dan industri. 

Sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara advanced economy, porsi pembiayaan litbang 

pemerintah bakal kian kecil dari waktu ke waktu. Persentase terbesar kelak akan dipegang swasta 

dibandingkan dengan porsi pemerintahdan BUMN. 

 

Inisiatif 7 Isu-isu Utama Ekosistem Inovasi dan Langkah 

Perbaikan 
Isu 1: Kurangnya dukungan regulasi dan insentif guna mendorong 

inovasi. 
Tidaklah mengherankan jika di Negara China, invensi tumbuh seperti jamur di musim hujan. 

Pemerintah menyediakan insentif menggiurkan bagi para penemu yang terbukti efektif menyulut 

semangat berkarya: mulai dari perpanjangan masa pensiun bagi para inventor, pemberian izin 

tinggal (residence permit) di kota-kota utama, hadiah kontrak kerja dari pemerintah, hingga 

pemotongan pajak hingga 25 persen. Di Indonesia, insentif atau regulasi semacam ini tak 

terdengar. Jangankan membangkitkan motivasi berinovasi, sejumlah kebijakan justru cenderung 

menghambat. Soal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), misalnya, peraturan yang ada 
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menetapkan proses persetujuan paten yang cukup lama (berkisar antara 1,5 tahun hingga 3 tahun) 

serta biaya registrasi yang relatif tidak murah (sekitar Rp 2,5 juta untuk paten biasa), yang bisa 

membuat para inventor menjadi kurang bergairah sejak awal. Insentif untuk pihak industri juga 

terdengar sepi. Tak tersedia potongan pajak bagi industri yang mengalokasikan dana untuk 

litbang dan/atau melakukan inovasi produk. Seyogianya pemerintah memahami dan mendorong 

dampak multiefek dari insentif pajak terhadap berbagai upaya penguatan program sains, 

teknologi, dan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Memberi insentif untuk 

inovasi padahal akan memacu pengembangan industri, lantas memperbesar lapangan kerja, dan 

pada gilirannya (kembali) menghasilkan pemasukan pajak. 

Kondisi ini dapat diperbaiki, antara lain, dengan melakukan peninjauan dan penyempurnaan 

terhadap Undang-undang Perpajakan (UU No.36 tahun 2008), khususnya pasal 4 ayat 3 dan 

pasal 6 ayat 1, supaya unsur biaya untuk kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi tidak 

dimasukkan sebagai objek pajak. Selain itu perlu ada pula penyesuaian regulasi untuk 

memudahkan aplikasi HaKI. Pemerintah juga mesti membentuk Badan Usaha Modal Ventura 

Khusus, misalnya dengan tergabung ke BUMN-BUMN yang ada, yang akan berperan dalam 

membiayai proses produksi hingga pemasaran hasil-hasil invensi. 

 

Isu 2: Rendahnya kualitas dan fleksibilitas perpindahan sumber 

daya manusia. 
Sejauh ini komunikasi dan interaksi antara komunitas pengembang teknologi (academics) 

dan pengguna teknologi (business) di Indonesia masih sangat rendah. Pelaku bisnis di negeri ini 

sebagian besar menggunakan teknologi lisensi asing dan belum menganggap perlu bekerja sama 

dengan pihak akademisi guna meningkatkan kapasitas produksi, penjualan (sales), atau bahkan 

mengembangkan teknologi sendiri. Kalau pun ada kerja sama, kebanyakan lebih pada kolaborasi 

yang sifatnya karikatif, seperti bantuan peralatan laboratorium, bukan bersifat pengembangan 

semisal transfer knowledge dan skill. Padahal fleksibilitas aliran pengetahuan merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan sebuah sistem inovasi, di mana hal tersebut dimungkinkan 

melalui mekanisme perpindahan sumber daya manusia (SDM) dari satu sektor ke sektor lainnya, 

seperti dari universitas ke dunia bisnis melalui proyek riset atau proyek pengembangan bisnis 

bersama. 
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Knowledge Transfer Partnership di Inggris merupakan contoh sukses program pertukaran 

pengetahuan antara institusi akademik dan bisnis. Melalui program ini, institusi akademik 

menempatkan satu atau beberapa pakar qualified-nya di suatu lembaga bisnis untuk 

mensupervisi, mengawal sekaligus mengerjakan sebuah proyek strategis tertentu, baik untuk 

melakukan riset maupun konsultansi. Survei menunjukkan lebih dari separuh (62 persen) 

perusahaan yang mengadakan kerja sama transfer knowledge ini mengalami peningkatan omset. 

Secara umum, melalui kerja sama riset ini, keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah: 

berpeluang menambah keunggulan kompetitif melalui hubungan (link) dengan dunia akademik, 

mendapatkan transfer pengetahuan dan skill, serta menyemai benih kultur berinovasi. Sementara 

keuntungan yang didapat dunia akademik antara lain: pengalaman mengaplikasikan pengetahuan 

dan keahlian untuk mengatasi problem bisnis, menciptakan materi riset dan pengajaran yang 

relevan dengan realita bisnis, mengidentifikasi tema riset baru, dan berpeluang menghasilkan 

publikasi riset bermutu. 

Sejumlah rekomendasi untuk mengatasi rendahnya kualitas dan fleksibilitas SDM, antara 

lain, melalui pembentukan klaster inovasi nasional, misalnya dengan mengembangkan pusat-

pusat keunggulan (center of excellence) di setiap Koridor Ekonomi Indonesia, serta inisiatif 

penciptaan Taman Iptek (science and technology park) untuk meningkatkan interaksi antara 

perguruan tinggi dan industri. 

 

Isu 3: Kurangnya pusat-pusat inovasi untuk menumbuhkan 

technopreneur 
Hingga kini jumlah technopreneur wirusahawan berbasis inovasi teknologi di Indonesia 

sangatlah kecil: baru 0,24 persen dari jumlah total pengusaha di negeri ini, atau kurang dari 100 

ribu orang. Padahal kecilnya jumlah dan kontribusi technopreneur, yang lazimnya tergabung ke 

dalam format usaha kecil menengah (UKM) itu, berdampak langsung terhadap rendahnya 

produktivitas dan ketahanan ekonomi nasional. Taiwan, salah satu Macan Asia, menunjukkan: 

technopreuneur UKM telah menjadi aktor utama dalam membangun industri teknologi informasi 

dan komunikasi (ICT), salah satu penyumbang saham terbesar perekonomian negara tersebut. 

Terdapat 1,2 juta UKM di Taiwan (2009), di mana lebih dari separuhnya bergerak di bidang 

teknologi (technopreneur). Di luar peran perusahaan besar (big firms), UKM-UKM di Taiwan 
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berkontribusi terhadap 31 persen total omset negara (national sales), 17 persen ekspor, serta 75 

persen employment di sektor swasta. Singkat kata, UKM berbasis inovasi teknologi terbukti 

dapat menjadi salah satupemain sentral dalam perekonomian negara, bahkan peran mereka 

sesungguhnya amat strategis mengingat keandalan dan ketahanan UKM dalam menghadapi 

terpaan krisis moneter, sebagaimana terbukti di Indonesia pada 1998. 

Penciptaan technopreneurs karenanya amat vital, dan ini dapat dilakukan melalui pusat-

pusat inovasi. Pusat inovasi termasuk di dalamnya adalah inkubator bisnis. Dalam hal ini pusat 

inovasi dapat menjalankan berbagai peran strategis, antara lain, fungsi intermediasi, yakni untuk 

membangun jalinan kemitraan antara inventor, pemerintah dan industri, memberikan akses pasar, 

promosi produk dan pendanaan bagi inventor; serta fungsi konsultansi bisnis yakni dengan 

memberikan bantuan teknis seperti pembuatan businessplan. Meski perannya sangat penting, 

inkubator bisnis di Indonesia kurang berkembang selama kurun waktu 20 tahun. Hingga kini 

baru terdapat sekitar 50 inkubator bisnis yang umumnya dikembangkan oleh perguruan tinggi 

dan litbang yasa pemerintah. 

Guna memperbaiki kondisi kurangnya technopreneur tersebut, upaya perbaikan yang dapat 

dilakukan, antara lain, membangun dan meningkatkan jumlah pusat inkubasi dan inovasi 

teknologi sebagai upaya penciptaan kemampuan techno preneurship. Mendorong perguruan 

tinggi agar lebih capable dalam menilai risiko, dan melakukan survei pasar, terkait hasil-hasil 

invensi masyarakat yang lahir dari inkubator teknologi. Juga, perlu ada pemfokusan terhadap 

pendanaan aktivitas inkubasi teknologi yang berorientasi pada hibah sesuai arah riset strategis 

nasional. Harus diciptakan pula pemberian fasilitas kredit untuk UKM. Terkait hal ini, perlu 

difasilitasi skema modal ventura (venture capital) untuk menjembatani hasil invensi sebelum 

menjadi inovasi yang dapat difasilitasi lewat bank. 

 

Inkubator Bisnis 
Pada umumnya jasa/bantuan yang diberikan oleh inkubator bisnis adalah: Akses dan bantuan 

permodalan; Membuka jaringan yang terkait dan dapat membantu pengembangan usaha; 

Pengembangan strategi pemasaran; Membantu manajemen akuntansi/keuangan; Mentoring 

dan pelatihan bisnis; Pengelolaan perusahaan dan budaya perusahaan; Memberi pengenalan 

dan penekanan atas etika bisnis; Memberikan informasi mengenai industri bisnis terkait secara 

umum; Membantu hal-hal terkait regulasi. 
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Isu 4: Tidak adanya klaster inovasi daerah 
Negeri ini memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mencapai target PDB 3,7 triliun dolar 

AS pada tahun 2025, atau 4 hingga 5 kali lipat PDB saat ini, sebagaimana tercantum dalam “Visi 

Indonesia 2025”. Hanya dengan penciptaan ‘mesin-mesin pertumbuhan baru’ khususnya di 

daerah, maka mimpi itu dapat tercapai. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di daerah adalah membangun pusat-pusat inovasi, yang diistilahkan sebagai ‘klaster 

inovasi daerah’, guna mengembangkan produk-produk unggulan daerah berbasis teknologi. Ini 

merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi-potensi unggulan yang ada di daerah 

tertentu (sebagai contoh, Kalimantan dengan potensi energi yang besar; atau Papua-Maluku 

dengan sumber daya pangan dan perikanan), di mana pusat-pusat inovasi daerah ini akan 

berperan sebagai mesin pemberi nilai tambah melalui suntikan teknologi supaya produk-produk 

tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, bukan menjualnya sebagai bahan mentah. Pusat-pusat 

inovasi keunggulan di daerah ini akan dibangun, salah satunya, melalui pendirian perguruan 

tinggi yang memiliki kompetensi selaras dengan sumber daya di daerah atau memperkuat peran 

universitas yang ada. Lebih jauh ‘klaster inovasi’ ini akan menjadi wahana strategis untuk 

menghasilkan SDM yang bermutu dan kompetitif serta menciptakan kemitraan antara pihak 

akademik dan industri dengan kata lain, turut memperbaiki ekosistem inovasi di daerah. 

Upaya menuju penciptaan klaster-klaster inovasi daerah ini dapat dilakukan antara lain 

dengan, pertama-tama, mengidentifikasi, memetakan, dan membangun database potensi-potensi 

daerah termasuk potensi industri kreatif dan industri strategis yang dapat dikembangkan menjadi 

keunggulan komparatif daerah. Termasuk juga mengidentifikasi dan merevitalisasi sumber daya 

iptek (SDM, lembaga pendidikan tinggi atau lembaga riset, fasilitas riset, infrastruktur) guna 

mengembangkan potensi daerah secara optimal. Upaya lainnya adalah mendorong setiap 

pemerintah daerah melakukan penataaan ekosistem inovasi untuk menciptakan suasana kondusif 

bagi para investor mulai dari sistem insentif, regulasi, kemudahan izin, sistem pelayanan, dan 

faktor terkait lainnya untuk membawa investasi dan foreign direct investment (FDI) ke daerah-

daerah. 
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Isu 5: Sistem remunerasi peneliti yang tidak mapan 
Ironis bahwa seorang peneliti yang berkemampuan tinggi kurang mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari lantaran penghasilan yang minim. Tetapi inilah realita di Indonesia. 

Diketahui bahwa gaji seorang profesor riset bahkan masih lebih rendah dibandingkan gaji guru 

sekolah dasar di Jakarta dan sekitarnya. Gaji pokok seorang profesor riset golongan IV/E di LIPI, 

misalnya, sebesar Rp 3,6 juta per bulan, yang jika ditambah tunjangan peneliti Rp 1,6 juta per 

bulan, maka total take home pay (THP) yang diperoleh menjadi Rp 5,2 juta per bulan. 

Bandingkan, misalnya, dengan gaji guru sekolah dasar golongan IV/A di Kabupaten Serang yang 

THP-nya Rp 6,5 juta per bulan. Meski gaji profesor riset bisa lebih besar menjadi sekitar Rp 10 

jutaan jika memasukkan komponen honor DIPA (asalkan mereka melakukan riset) dan tunjangan 

struktural (bagi pemegang jabatan tertentu), namun angka finalnya masih jauh lebih kecil 

dibandingkan sejawat mereka di Malaysia (Rp 36 jutaan per bulan) atau Jepang (Rp 60 jutaan 

per bulan). Jika gaji peneliti tingkat profesor saja tampak kurang memadai, mudah ditebak, 

remunerasi bagi periset-periset non-profesor akan lebih kecil dari itu. 

Dampaknya adalah banyak peneliti sibuk mencari pekerjaan sampingan. Ini menyebabkan 

mereka tidak fokus dalam melakukan penelitian. Produktivitas merekapun akhirnya menurun, 

dan seiring dengan hal tersebut, ilmu yang mereka miliki kian tertinggal dibanding kolega 

mereka di negara-negara maju. Karenanya sangat perlu untuk memperhatikan sistem penggajian 

peneliti. Penataan sistem remunerasi ini juga diperlukan guna menghindarkan brain drain atau 

hijrahnya manusia-manusia bertalenta tinggi itu kenegara lain. Brain drain jika terjadi dalam 

jumlah besar akan berdampak terhadap struktur ketenaga kerjaan di Indonesia dan menurunnya 

kemampuan negeri ini menghasilkan inovasi-inovasi sebagai dasar pembangunan ekonominya. 

 

Isu 6: Fasilitas litbang yang tidak memadai 
Meski saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 150 doktor di bidang nanoteknologi, tetapi 

di atas kertas sektor ini boleh jadi agak sulit untuk mampu menghasilkan temuan kompetitif di 

tingkat global. Ketiadaan perangkat riset yang memadai yang harganya memang selangit menjadi 

ganjalan serius. Bahkan ada cerita tentang peneliti yang ‘nekad’ merakit sendiri piranti riset 

nanopartikel, berbekal komponen yang dibelidari pasar Glodok, Jakarta, lantaran institusi tempat 

ia bekerja, LIPI, belum mampu menyediakannya. 
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Ilustrasi tersebut mewakili gambaran umum fasilitas riset di negeri ini, yakni: tak selalu 

tersedia dan jika ada sebagian besar telah usang. Sebagai contoh adalah fasilitas riset di Pusat 

Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, yang tak terlalu banyak 

berubah sejak awal pembangunannya. Maka peneliti sejauh ini harus berjuang keras dengan 

peralatan seadanya menciptakan temuan-temuan. Tak sedikit yang berhasil memang, 

sebagaimana sebuah kelakar di kalangan peneliti: “berapa pun telur yang diberi, (harus) tetap 

jadi martabak!” Tentu kondisi ini tak bisa terus ‘dipertahankan’ mengingat kegiatan litbang 

merupakan urat nadi inovasi. 

Sebab, bermodalkan peralatan seadanya tadi, bagaimana mungkin invensi-invensi terobosan 

(breakthrough) dapat terwujud, termasuk akselerasi penciptaan temuan-temuan baru? Bukankah 

saat ini kita tengah berada dalam era persaingan internasional yang super ketat? Minimnya 

fasilitas riset tentu menjadi alasan minimnya jumlah inovasi, sehingga ribuan doktor yang 

dimiliki negeri ini belum dapat mengaktualisasikan kepakarannya untuk memberi kontribusi 

konkret diranah sosio-ekonomi. Upaya perbaikan yang dapat diupayakan antara lain melakukan 

peremajaan infrastruktur iptek secara kolaboratif dengan menyisihkan sebagian dana pendidikan 

dari institusi penerima dana, menimbang kian besarnya dana pendidikan (kini 20 persen APBN). 

 

Isu 7: Manajemen litbang tidak kondusif untuk inovasi 
Di tengah alokasi dana yang amat kecil, bahkan terkecil di antara negara-negara G-20, dana 

litbang di Indonesia ironisnya tidak dikelola dengan baik. Manajemen litbang (R&D 

management) masih bersifat sektoral. Tidak ada koordinasi antara institusi yang menerima dana 

litbang pemerintah seperti Kementerian Ristek, Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, serta berbagai 

lembaga pemerintah non-departemen. Ini berakibat pada tidak fokusnya arah riset serta tumpang 

tindihnya (overlapping) kegiatan litbang, yang berujung pada inefisiensi hasil litbang. 

Manajemen litbang yang tidak suportif juga ditunjukkan oleh mekanisme pendanaan riset di 

Indonesia yang harus terkait dengan tahun anggaran. Padahal, seiring pergantian pemerintahan, 

tak jarang terjadi perubahan kebijakan riset. Akibatnya banyak proyek riset yang tidak selesai. 

Kondisi-kondisi tersebut pada gilirannya membuat kontribusi litbang terhadap pertumbuhan 

ekonomi belum terasa konkret. 

Situasi ini dapat diperbaiki antara lain dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden 

Nomor 4 tahun 2003 tentang pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis 
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pembangunan nasional iptek melalui satu pintu. Untuk itu Kemenristek perlu diberi penguatan 

peran, termasuk Dewan Riset Nasional (DRN) sebagai institusi penentu prioritas riset nasional. 

Melalui kebijakan satu pintu, seluruh dana riset yang tersebar diberbagai institusi harus ditarik 

dan berada di bawah koordinasi Kemenristek; atau dana riset bisa tetap berada di posnya namun 

kendali pengelolaan berada di tangan Kemenristek. Soal riset yang terfokus, Menristek dan DRN 

perlu diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penelitian sesuai arah riset nasional, 

khususnya untuk mendukung program Rencana Unggulan Inovasi Nasional (RUIN). Sebesar 40 

persen dana litbang yang tersebar diberbagai institusi juga harus diarahkan guna mendukung 

program-progam RUIN. 
 

Inisiatif 4 Wahana Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 
Seiring dengan kian baiknya ekosistem inovasi sebagai dampak dari “7 Langkah Perbaikan 

Ekosistem Inovasi” tersebut, pertumbuhan ekonomi guna mencapai target PDB 3,7 triliun dolar 

AS pada 2025 kemudian diharapkan dapat dipercepat melalui 4 Wahana Percepatan 

Pertumbuhan Ekonomi. Empat wahana ini dipilih lantaran memiliki nilai strategis yang tinggi 

untuk mendongkrak perekonomian, selain memiliki dampak yang kuat terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Perbaikan di keempat sector itu juga penting untuk keberlanjutan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

Wahana 1: Industri kebutuhan dasar (pangan, obat-obatan, energi, 

air bersih). 
Sejumlah rekomendasi untuk mengakselerasi sektor ini: 

1.  Bidang Pangan: Mengembangkan teknologi food estate; mengarahkan riset-riset untuk 

mengatasi perubahan iklim melalui pendekatan adaptasi dan mitigasi; memfokuskan riset 

pada pemanfaatan teknologi biologi molekuler (rekayasa genetika) agar dapat mencapai low 

external input, high productivity, dan pertanian berkesinambungan; mengembangkan segera 

teknologi penghematan dan penangkapan air untuk irigasi pertanian; membuat database 

mikroba lokal (indigenous microbes) serta flora dan fauna pada tingkat molekuler yang 

bermanfaat untuk pertanian (biofertilizer, benih, dan lain-lain). 
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2.  Bidang Kesehatan: Memfokuskan riset pada aplikasi teknologi biologi molekuler 

berbasiskan keanekaragaman hayati dan budaya Indonesia; memprioritaskan litbang vaksin 

sebagai agen preventif terhadap penyakit infeksi tropis yang umum terjadi di masyarakat 

(diare, disentridan lain-lain); mengembangkan riset farmakokinetika, farmakodinamika, dan 

toksikologi; menggalakkan riset sel punca (stem cell) dan aplikasinya dengan 

mempertimbangkan etika kemanusiaan; melakukan identifikasi, inventarisasi, dan 

penyimpanan contoh sumber daya genetika di seluruh wilayah NKRI, khususnya yang 

mendukung upaya ketahanan obat; mengembangkan industri alat dan fasilitas kesehatan. 

3.  Bidang Energi: Menata ulang program untuk pemenuhan kebutuhan energi jangka pendek, 

seperti aplikasi teknologi tepat guna untuk inovasi hilir sumber energi seperti teknologi 

pengefisienan energi dan percepatan penguasaan teknologi converter gas dan produksinya; 

memprioritaskan program inovasi energi terbarukan untuk jangka menengah dan panjang, 

dengan antara lain membangun industri sel surya dan industri baterai untuk menunjang 

aplikasi tenaga surya. 

4.  Bidang Air Bersih: melakukan sinergi di antara lembaga-lembaga yang mengatur kebijakan 

terkait dengan urusan air bersih; menjadikan keberhasilan pengelolaan air bersih sebagai 

salah satu parameter keberhasilan sebuah Pemda; mengkaji peta cekungan air tanah yang 

efektif untuk resapanair tanah; mengadakan gerakan-gerakan sosial di masyarakat yang 

mendorong terciptanya budaya pelestarian air bersih; mengadakan sosialisasi pembudayaan 

menggunakan air bersih dari sumber air limbah yang dimurnikan dengan menghargai nilai 

budaya lokal. 

 

Wahana 2: Industri kreatif (berbasis budaya dan digital content). 
Sejumlah rekomendasi untuk mengakselerasi sektor ini adalah: 

1.  Membangun pusat-pusat inovasi industri kreatif dan pusat-pusat perdagangan. Termasuk 

juga membangun Indonesia Innovation Center sebagai pusat inkubasi bagi para pengusaha 

kreatif pemula. 

2.  Menyediakan dukungan modal ventura. 

3.  Menciptakan sistem pendidikan berbasis budaya dan digital content melalui perubahan 

paradigma kurikulum. 
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Wahana 3: Industri berbasis daya dukung daerah (S&T Park & 

Industrial Park). 
Sejumlah rekomendasi untuk mengakselerasi sektor ini adalah: 

1.  Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri berbasis inovasi. 

2.  Merevitalisasi Puspiptek sebagai percontohan R&D driven S&T Park mengembangkan 

Bandung Raya Innovation Valley (BRIV) sebagai University-driven S&T Park, Kawasan 

Industri Inovasi Jawa Timur, dan Integrated National Maritime Science and Technology 

Park (INMSTP) Aceh. 

3.  Mengembangkan Pusat Unggulan Rekayasa dan Rancang Bangun guna mendukung seluruh 

program di atas sebagai batu pijakan untuk mendorong lahirnya inovasi diberbagai bidang 

terkait. 

4.  Mengembangkan beberapa potensi unggulan daerah, antara lain, inovasi benih unggul, pola 

bercocok tanam, dan proses pasca panen; inovasi rangkaian proses produksi (antara lain, 

untuk tanaman coklat, teh, kopi, kelapa sawit); inovasi produk perikanan yang tersebar di 

berbagai tempat di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia Timur; inovasi produk 

pertambangan berbasis besi, nikel, alumunium, tembaga, yang tersebar diberbagai wilayah 

Indonesia; inovasi produk berbasis kehutanan yang tersebar diberbagai koridor ekonomi; 

inovasi produk pariwisata yang disesuaikan dengan nilai kultural daerah setempat yang 

tersebar di berbagai koridor ekonomi. 

 

Wahana 4: Industri strategis (pertahanan, transportasi dan ICT). 
Sejumlah rekomendasi untuk mengakselerasi sektor ini adalah: 

1.  Merancang desain jangka panjang (long-term grand design) untuk mendukung program 

industri strategis, yang berisi kebijakan, strategi, dan langkah-langkah implementasi 

pengembangan industri strategis untuk keperluan sipil dan komersial yang siap ditingkatkan 

untuk memasok kebutuhan pertahanan negara. 

2.  Mendorong industri otomotif yang ada agar mampu menguasai teknologi transportasi secara 

utuh (darat, laut, dan udara) dengan mempersiapkan SDM dan sumber daya dukung iptek 

terkait serta standarisasi produk. 
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3.  Mempercepat pembentukan ICT Fund yang berasal dari dana USO untuk pembangunan 

serat optik yang menghubungkan 33 propinsi dan 440 kota di seluruh Indonesia (Palapa 

Ring). 

4.  Mewajibkan operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan backbone serat 

optik. 

5.  Mendorong operator telekomunikasi menggunakan broadband untuk meningkatkan akses 

kepada ilmu pengetahuan. 

6.  Mendorong pelaku industri kreatif menghasilkan produk-produk software berupa digital 

content yang diadopsi dari kekayaan alam dan sumber daya sosio-budaya Indonesia. 

 

Inisiatif 7 Sasaran Visi Indonesia 2025 
1.  Meningkatkan jumlah HaKI dari penelitian dan industri yang langsung berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi 

2.  Meningkatkan jumlah produk-produk unggulan dan nilai tambah industri dari berbagai 

daerah 

3.  Meningkatkan infrastruktur S&T berstandar internasional 

4.  Mencapai swasembada pangan, obat-obatan, energi dan air bersih yang berkesinambungan 

5.  Mencapai swasembada produk dan sistem industri pertahanan, transportasi, dan ICT 

6.  Meningkatkan ekspor produk industri kreatif menjadi dua kali lipat 

7.  Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kemakmuran yang merata, dan 

memperkokoh NKRI. 
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BAB 3 

MODEL BISNIS INOVASI 
Pendahuluan 

Kreativitas telah melipat dunia ke dalam 

‘tablet’ seukuran buku tulis. iPad, sabak elektronik 

buatan Apple.Inc ini, bagai memungkinkan kita 

‘menjinjing’ bioskop, televisi, toko musik, bahkan 

perpustakan, di genggaman tangan. Lewat tarikan 

dan pijitan jemari, kita dapat menitahkan i-Tunes 

Store toko Apple.Inc di dunia maya ’memanggil’ 

ribuan film bioskop dan serial televisi (e-videos), 

lagu (e-songs), rekaman audio  (e-audioradio), 

surat kabar (e-newspaper), atau buku (e-books), 

hadir di atas layar 9,7 inci. Kita pun menemukan 

makna kata ‘efisiensi’: hidup yang kian ringkas. Tak perlu menempuh perjalanan jauh, tergopoh-

gopoh atau antre di bioskop, toko buku, perpustakaan, atau toko CD. Kita dapat mengunduh 

media-media yang kita inginkan tadi dan menikmatinya dari lokasi manapun yang kita inginkan, 

dengan cara yang belum pernah kita alami: misalnya, sensasi membaca surat kabar dan buku 

secara multisensoris. 

Apakah itu semua yang kita sebagai konsumen inginkan? Sangat mungkin, ya. Inilah inovasi 

(innovation). Berbeda dengan penemuan (invention), inovasi lebih merupakan istilah sosial 

ekonomi yang menggambarkan perubahan kebutuhan pasar atas sesuatu yang bersifat baru dan 

berguna bagi para pengguna akhir. Inovasi karenanya selalu berorientasi ‘market focused’. 

Industri yang berorientasi ‘product focused’ memang bisa menghasilkan ‘terobosan teknologi’, 

tetapi terobosan itu belum tentu diminati pemakai (pasar). 

Produk inovatif seperti iPad lazimnya sarat dengan kreativitas. Nilai kreativitas sebuah 

produk ditimbang dari seberapa jauh ia berbeda dari pengalaman atau solusi yang pernah ada. 

Proses kreativitas untuk melahirkan inovasi itu sendiri terbentuk melalui tahapan ‘mencari’ 
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(search), ‘membenturkan’(collision), ‘memutuskan’ (decision), dan‘mencoba’ (trial). Artinya, 

upaya inovasi memerlukan kegigihan, eksperimentasi, dan analisis cermat dalam menangani 

kompleksitas peluang masa depan yang diperlukan oleh pasar. Apple.Inc, yang dibidani 

kelahirannya oleh Steve Jobs, telah melewati tahap-tahap kreativitas yang kritis ini dengan 

sempurna, membuat perusahaan yang bermarkas di California, AS, ini dipredikati perusahaan 

paling inovatif di dunia dalam beberapa tahun terakhir. 

Melalui iPad, serta pendahulunya, iPhone dan iPod, Apple.Inc menyajikan bisnis inovasi 

yang fenomenal. Kehadiran iPad, berikut piranti sejenisnya secara mengglobal, akan membentuk 

‘gaya hidup iPad’, yang diyakini dapat mengguncang masa depan industri percetakan, 

penerbitan, dan penyiaran. Sebagai contoh, surat kabar cetak dan buku tak lagi akan memadai 

dalam kemampuannya menyuguhkan informasi lantaran cepat usang, tidak interaktif, dan tidak 

terintegrasi dengan sumber-sumber lain secara real-time. Ini sama halnya ketika iPod 

menggoyang industri musik dengan mengubah mekanisme distribusi musik, yang lazimnya lewat 

toko kaset/CD, melalui toko Apple.Inc di dunia maya. Hingga Februari 2013, lagu-lagu di i-

Tunes Store telah diunduh 26 miliar kali, jauh melampaui toko kaset/CD manapun. 

 

 

Lebih jauh kita melihat, dan mengakui, bahwa dunia menjadi kian mengkerut serta saling 

terkait begitu kuat: temuan inovasi di satu belahan dunia, iPad misalnya, akan mempengaruhi 

masa depan kertas dan tinta di belahan dunia lainnya. Inilah (tantangan) globalisasi. Dalam 

persaingan di tataran dunia yang kian datar ini, tak banyak pilihan: menjadi innovator atau 

follower. Sayangnya pilihan kedua akan membuat kita selamanya menjadi penonton jika bukan 

korban. 

Inovasi karenanya harus dilawan oleh inovasi. Tetapi, pada bab sebelumnya, kita 

menyaksikan karut marutnya sistem inovasi nasional negeri ini, ya, kemampuan bersaing kita 

melempem. Ulasan pada Bab Tiga ini akan menginspirasi kita jika bukan memberi solusi dengan 

pemaparan model bisnis inovasi “Lompatan Katak” yang bercirikan inovasi hemat (frugal 

innovation), bottom-up, dan terbuka (open-innovation), untuk mengejar ketertinggalan dari 

negara-negara maju. Tapi model ini saja tidak cukup. Kita tetap memerlukan kelompok 

perusahaan berbasis iptek inovatif yang mengandalkan produktivitas bernilai tambah tinggi, 

seperti kelompok industri strategis. Model bisnis kelompok ini dikenal dengan Model Inovasi 



72 
 

Sistemik “Triple Helix”, yang sifatnya terintegrasi secara vertikal, top-down, dan tertutup 

(closed-innovation). 

 

Inovasi ‘Lompatan Katak’ 
Pada tahun 2010 itu, Build Your Dream (BYD), China Mobile, dan Haier Electronics sukses 

masuk ke jajaran “The 50 Most Innovative Companies”, menjadi wakil China di daftar prestisius 

tersebut bersama pendahulunya, Lenovo. Bertengger pula dalam peringkat ini Tata Group dan 

Reliance Industries dari India, selain wajah-wajah lama seperti Sony (Jepang) dan LG (Korsel). 

Itulah untuk kali pertama, sejak pemeringkatan versi majalah Business Week itu dirilis pada 

tahun 2005, lebih dari separuh perusahaan paling inovatif di dunia berada di luar Amerika 

Serikat (AS). Wajah-wajah dari Asia serempak bermunculan. Dan, China menjadi catatan 

tersendiri dengan menempatkan tiga pemain baru sekaligus di deretan itu. “Sebuah tatanan dunia 

baru sedang dimulai,” ujar James P Andrew, konsultan pemeringkat dari Boston Consulting 

Group. 

Terlepas dari peringkat Business Week ini, China (dan India) belakangan memang menjadi 

objek penelitian ilmuwan Barat terkait model-model bisnis inovatif. Majalah The Economist 

dalam liputan khusus April 2010 mengulas kemunculan model ‘inovasi hemat’ (frugal 

innovation) yang tumbuh subur di sana. Model inovasi ini bukan saja diyakini sebagai resep di 

balik pesatnya pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut saat ini, bahkan di masa depan, 

tetapi juga menjadi ancaman laten bagi model bisnis mapan negara-negara maju. Model ‘inovasi 

hemat’ yang dipraktikkan di Chongqing, contohnya, telah menyulap kota di barat daya China ini 

menjadi pabrik motor dunia: melalui proses inovasi yang ‘tak lazim’ yang urung mengikuti 

prosedur baku produsen mapan semacam Honda dan Suzuki pabrik-pabrik di Chongqing mampu 

menghasilkan motor-motor efisien (baca: murah), lantaran ongkos produksi bisa dipangkas 

drastis, yang mampu menembus pasar sekitar 80 negara. Pada tahun 2009 pabrikan Tata di India 

juga merilis “Nano”, citycar termurah di dunia seharga Rp 18-20 jutaan, untuk menyasar pasar 

domestik yang besar. 

Frugal innovation lahir sebagai adaptasi terhadap sedikitnya sumber daya (resource 

constraints) di satu sisi, berkombinasi dengan besarnya kebutuhan (needs) dan rendahnya daya 

beli masyarakat di sisi yang lain. Ini memaksa produk baik disain, proses, maupun rantai 
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produksinya dibuat se-efisien mungkin ke level kebutuhan dasar (basic needs), yang pada 

gilirannya menuntut perubahan kelembagaan inovasi ke arah yang lebih terfragmentasi dan 

open-minded. Model ‘inovasi hemat’ ini kian dimungkinkan menyusul munculnya teknologi 

internet dalam tiga dekade terakhir. Worldwide web bukan saja memberikan para frugal 

innovator akses terhadap jejaring ide, knowledge dan sumber daya sosial, tapi juga konektivitas 

24jam langsung ke pasar global. 

 
 

Di dalam negeri, misalnya, internet memungkinkan para disainer kaus distro(distribution 

outlet) di Kota Bandung ‘memata-matai’ disain-disain kaus teraktual di Milan, London, New 

York, membuat kaus-kaus made in Kota Kembang ini tetap kompetitif di pasar global. Demikian 

halnya, teknologi informasi memungkinkan penciptaan karya inovatif batik fraktal, yang 

softwarenya dapat diunduh di dunia maya, dan memungkinkan pula para pembatik tradisional 

menciptakan produk batik fraktal yang kabarnya telah menjangkau pasar Australia, Inggris, dan 

Swiss. Perusahaan mapan sekelas IBM, P&G atau Nokia pun tak ketinggalan, melalui jejaring di 

dunia cyber, mereka mendulang ide-ide brilian guna menghasilkan produk-produk inovatif 

berbasis sudut pandang konsumen (user-driven) atau, sama sekali, berbasis ide dari innovator 

freelance di luar perusahaan mereka. 

Globalisasi (globalization) dan Googlisasi (Googlization). Inilah dua yang membawa dunia 

ke era inovasi baru. Dalam era ini, seseorang, tanpa mesti mengantungi gelar Ph.D atau MBA, 
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dapat menjadi inovator. ‘De-elitisasi’ makna inovasi tengah berlangsung, proses inovasi tidak 

lagi menjadi domain para periset di laboratorium raksasa milik perusahaan mapan, tetapi bahkan 

milik seseorang pekerja lepas atau seorang ibu rumah tangga dengan segudang ide di kepalanya. 

Dalam era baru ini, yang merupakan era ekonomi pasca industri (post-industry economy), model 

bisnis lama yang berkarakter top-down, terintegrasi, tertutup, dan berbiaya tinggi hanya menjadi 

sebuah pilihan, bukan beban yang selalu harus ditanggung sebuah negara atau perusahaan. Kita 

menyaksikan telah banyak pula inovasi kelas dunia lahir melalui model bisnis baru berciri 

bottom-up, terbuka, informal serta hemat. 

Indonesia tentu dapat mengail berkah dari era globalisasi dan Googlisasi ini. Sebagaimana 

terjadi di China dan India, model inovasi baru ini cukup ampuh mendorong pertumbuhan sebuah 

negara berkembang, membuat model ini pantas dijuluki jalan inovasi ‘lompatan katak’ 

(leapfrog). Indonesia memiliki sejumlah kriteria untuk terjun ke model inovasi baru ini: 

segudang orang-orang kreatif dan cerdas, sumber daya terbatas terkait infrastruktur iptek, serta 

yang terbilang penting pasar domestik yang besar, khususnya pasar menengah ke bawah yang 

belum terakomodasi (unserved market). Prediksi sejumlah lembaga keuangan dunia yang 

menominasikan Indonesia sebagai salah satu kandidat kekuatan ekonomi terbesar pada tiga 

hingga empat dekade mendatang, menerbitkan sebuah pertanyaan: bagaimana hal itu akan 

dicapai? Model inovasi baru ‘lompatan katak’ dapat menjadi sebuah pilihan untuk 

mengakselerasi pertumbuhan. Tentu, model ini bukan pil mujarab. 

Pertumbuhan berkesinambungan memerlukan Sistem Inovasi Nasional (Sinas) yang mapan. 

Sementara Sinas dibenahi, sebagaimana dipaparkan Bab Dua buku ini, kita tetap harus bergerak 

dengan sumber daya yang ada. Peluang dan kemungkinan baru harus diciptakan. Untuk itu 

model-model alternatif pun diperlukan. 

 

Inovasi Tertutup versus Inovasi Terbuka 
Inovasi, dalam paradigma lama, berarti: orang-orang dengan seragam laboratorium dipusat-

pusat litbang sebuah perusahaan raksasa. Laboratorium AT&T Bell di New Jersey, AS, sering 

dijadikan ikon inovasi model lama ini, yang diistilahkan sebagai model ‘litbang yang terintegrasi 

secara vertikal’ (vertically integrated R&D) atau model ‘inovasi tertutup’(closed innovation). 

Disebut inovasi yang terintegrasi dan tertutup lantaran: terdapat hanya satu jalan masuk menuju 
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proses inovasi, yakni inovasi yang berbasiskan sumber-sumber knowledge dalam perusahaan; 

serta hanya satu jalan keluar untuk output proses inovasi, yakni melalui kanal pemasaran 

perusahaan. 

Model semacam ini terbukti 

menorehkan sukses, setidaknya 

sepanjang abad 20. Banyak perusahaan 

telah dan masih mengalokasikan dana 

besar dalam riset-riset korporat 

sementara, di sisi lain, pemerintah 

mengawal melalui kebijakan-kebijakan 

industrial. Namun proses kuno ini 

terlampau lamban dan terkungkung 

(insular), tidak berkesesuaian dengan 

karakteristik ekonomi global yang amat 

dinamis. 

Sebagai contoh, Laboratorium 

AT&T Bell tercatat sebagai pionir 

dalam penciptaan transistor; tetapi 

AT&T Bell memerlukan waktu 10 

tahun hingga mampu merilis sebuah produk berbasis transistor ke pasar lantaran menerapkan 

model inovasi tertutup-berbasis paten. Demikian halnya produk komputer: terentang jarak 

puluhan tahun sejak ditemukan microchip hingga konsumen bisa mendapati sebuah personal 

computer (PC) di toko. 

Belakangan muncul model inovasi terbuka (open innovation), yang lebih demokratis, 

sebagai antitesis terhadap model terintegrasi vertical tadi. Open innovation, menurut Chesbrough 

(2003), didefinisikan sebagai:‘’penggunaan aliran knowledge baik yang ada di dalam maupun 

dari luar yang ditujukan untuk mengakselerasi inovasi internal, di samping untuk 

mengembangkan pasar demi pemanfaatan eksternal inovasi.’’ 

Dalam model ini, proyek inovasi dapat dimulai berbasiskan sumber-sumber knowledge atau 

teknologi dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Teknologi baru juga dapat masuk 

ke dalam proses inovasi diberbagai tahapan, tidak harus dari nol dengan mematenkan satu atau 
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beberapa komponen terlebih dahulu sebelum menuju proses produksi (sebagaimana kasus 

transistor AT&T Bell). Di samping itu, ouput proses inovasi juga dapat masuk ke pasar melalui 

berbagai cara, bukan saja melalui kanal pemasaran perusahaan tersebut, tetapi juga melalui 

lisensi atau perusahaan spin-out. 

Fleksibilitas yang ditawarkan inovasi terbuka, bagaikan serangan virus bagi model inovasi 

tradisional yang kaku, yang akan menggerogoti sistem lawas ini dari dalam. Banyak keuntungan 

yang ditawarkan inovasi terbuka. Berlawanan dengan model inovasi tertutup, open innovation 

memungkinkan penciptaan wirausaha-wirausaha baru secara tak terduga. Seorang disainer 

freelance, misalnya, dapat merancang disain mobil baru yang spektakuler, tanpa harus 

mematenkan karyanya tadi sebagaimana kelaziman dalam model inovasi tradisional. Sang 

disainer dapat menjual hasil rancangannya kepada industri manufaktur tertentu, atau melakukan 

joint venture untuk membangun bendera sendiri guna memproduksi rancangannya tersebut. 

Ekonomi Ide P&G 
Usai mengadopsi model inovasi terbuka, Procter and Gamble (P&G) mendapati 

produktivitas riset mereka meningkat tajam. Yang lebih fantastis, produk baru yang sukses 

menembus pasar meningkat lipat dua. Kasus P&G menunjukkan kekuatan open innovation, 

sebagaimana tesis Chesbrough (2003), sekaligus membuktikan kelemahan model inovasi tertutup 

yang lamban menghasilkan produk komersial. 

Chesbrough, konseptor open innovation dari Universitas Harvard ini, mengatakan ide-ide 

brilian tersebar di banyak tempat, namun perusahaan dan masyarakat terlalu tertutup untuk mau 

mengambilnya. Ketika memutuskan merangkul model open innovation, P&G langsung 

memberangus sikap eksklusif. ‘Not invented here’ menjadi norma yang diberlakukan. Strategi 

‘Connect + Develop’ diterapkan dengan membuka lebar-lebar pintu bagi inovator di luar 

perusahaan. Pada tahun 2006, misalnya, P&G merangkul BASF, Laboratorium Nasional Los 

Alamos, AS, dan segelintir perusahaan lain, untuk program kerjasama pertukaran ide-ide. 

Kolaborasi ini menghasilkan Yet2.com, sebuah wahana pertukaran hak kekayaan intelektual, dan 

Your Encore, suatu jejaring bagi para pakar yang telah pensiun. Belum puas, P&G melebarkan 

sayap kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di ranah berbeda melalui program 

‘disruptive-innovation college’, salah satunya dengan Google. Pada tahun 2008, mereka bertukar 

dua lusin karyawan selama beberapa pekan P&G ingin mempelajari seluk-beluk bisnis on-line, 

sementara Google ingin mempelajari kiat membangun merek (brand building). 
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Menarik mengetahui bahwa saat ini hampir separuh dari produk baru P&G yang secara ril 

telah berada di pasar (market) dikembangkan dari ide-ide orang luar, bukan lagi dari staf internal 

atau para periset di laboratorium mereka. Penetrasi pasar yang besar ini, menariknya, terjadi di 

tengah belanja litbang yang kian kecil. Manajemen P&G berpikir untuk apa menghabiskan 

berkoper-koper uang demi menghasilkan ide-ide baru lewat riset-riset baru, jika kita dapat 

menjaring ide-ide yang sama briliannya lewat pertukaran ide-ide dengan biaya lebih murah. 

Ya, manakala konsep tentang inovasi terbuka menjadi kian fashionable, laboratorium riset 

perusahaan pun menjadi kian tidak relevan. Secara ‘serampangan’ disebutkan kemampuan satu 

orang researcher perusahaan dalam menghasilkan ide-ide, setara dengan kemampuan 200 orang 

biasa di luar laboratorium yang dapat dijaring lebih mudah dan murah. A.G Lafley, bos P&G, 

menyatakan inovasi terbuka telah menjadi basis kesinambungan pertumbuhan perusahaan. 

Artinya, kian terbuka, kian besar pendapatan. 

Urat Nadi Inovasi Terbuka: World Wide Web 
Tawaran menggiurkan itu terpampang pada sebuah situs di dunia maya: “Tuangkan idemu 

untuk Indonesia yang lebih baik. Total hadiah Rp 100 juta menanti!” Ajang penjaringan ide-ide 

brilian ini digelar September-November 2012. Ditujukan bagi peserta usia 15 hingga 35 tahun, 

kontes ini ditujukan menggalang ide-ide terbaik guna mengatasi sejumlah permasalahan spesifik 

sebagaimana tercantum pada situs www.apaidemu.com seperti korupsi, narkoba, tawuran, atau 

trik menjadi juara dunia. Partisipan dipersilahkan menuangkan ide dalam bentuk video, gambar 

atau file presentasi. Sebuah terobosan. Pertama kalinya di negeri ini. 

Di mancanegara kompetisi perburuan ide-ide gemilang telah dimulai beberapa tahun silam. 

Kontes dengan hadiah spektakuler, 1 juta dolar AS (sekitar Rp 9 miliar), pernah dihelat Inno 

Centive, perusahaan open innovation yang bermarkas di Massachusetts, AS, pada tahun 2006. 

Kompetisi tersebut, yang dimenangkan dr. Seward Rutkove, ditujukan untuk mencari ide terbaik 

dalam teknik memantau perkembangan penyakit kerusakan syaraf amyotrophic lateral sclerosis 

(ALS). 

Yang dilakukan www.apaidemu.com atau Inno Centive merupakan pengejewantahan dari 

konsep open innovation. Dan, kita melihat peran strategis internet dalam model inovasi terbuka 

ini. Bisa dikatakan teknologi internetlah yang memungkinkan kian berkembangnya model open 

innovation. Internet, sebagai urat nadi inovasi terbuka, bukan saja menjadi ladang-ladang ide, 
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lebih dari itu bisa menjadi kanal konsultasi bisnis yang aktif dan ekstensif untuk, misalnya, 

mengimprovisasi produk atau menciptakan terobosan guna memenangi pasar. Inilah metode 

penggalangan ide-ide inovatif dengan memanfaatkan massa, teknik yang diistilahkan 

Vaitheeswaran (2012) sebagai ‘crowdsourcing’. Praktik crowdsourcing telah berlangsung dan 

terjadi dalam berbagai varian. Di Indonesia, misalnya, komunitas dunia maya Kaskus, yang 

beranggotakan 4 juta pengguna itu, juga menjadi forum sharing pengalaman sebuah produk. 

Kekurangan dan kelebihan produk dibeberkan. Ini kelak membantu konsumen dalam memilih 

sebuah produk, sementara bagi perusahaan, ini merupakan sarana cepat dan murah menjaring 

feedback dari users, memfilter ide-ide buruk, dan mengidentifikasi preferensi sosial terhadap 

suatu produk memahami konsumen. 

Guna mencari wisdom, Quora, misalnya, melakukan survei dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka yang dapat dijawab oleh siapa pun di dunia maya, di mana rewards akan 

diberikan untuk jawaban terbaik dengan memberikan poin atau marka. Hal serupa dilakukan 

Amazon dengan mempersilahkan pembaca mem-voting komentar terbaik untuk ulasan buku 

terbaru. Laman e-Bay melakukan hal serupa dengan membuka kanal bagi pembeli untuk menilai 

kualitas produk dan kredibilitas penjual. 

Tentu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin jutaan manusia sebagian sibuk 

dengan pekerjaannya dapat secara sukarela meluangkan waktu dan bersatu untuk mengkritisi, 

menjawab pertanyaan, atau mem-voting? Jawabannya terletak pada surplus kognitif (cognitive 

surplus). Ekonomi pasca industri memungkinkan seseorang memperoleh akses global, informasi, 

pengalaman, dan kapasitas berpikir yang lebih, yang pada gilirannya membuat seseorang 

mengalami ‘pengetahuan yang tumpah ruah atau berlebih’. Internet dalam hal ini dapat menjadi 

kanal komunikasi dan ekspresi pengetahuan-pengetahuan tersebut. Melalui dunia maya, ide-ide, 

informasi, dan pengalaman ditebar, dipertukarkan, disuling, dan diciptakan kembali, baik untuk 

kepentingan komersial maupun non-komersial. Inilah sebuah model baru dalam produksi sosial. 
 

Pesta Ide ala IBM 
Apa jadinya ketika 150 ribu orang yang tergabung dalam 67 perusahaan di 104 negara di muka Bumi 

menumpahkan ide-idenya secara bersamaan, melalui internet, dalam sebuah brainstorming massal 

berdurasi 2 x 72 jam? Jawabnya: pendapatan (revenue) sebesar 700 juta dolar AS! 

Inilah terobosan IBM. Yakin akan berkah open innovation, IBM merilis Global Innovation Jam, 

sebuah program kolaborasi inovasi yang dirintis sejak 2001. Event ini menantang setiap partisipan untuk 
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memberi ide-ide terbaik, yang dicurahkan secara online, terkait produk atau proses bisnis-bisnis baru. 

Event brainstorming massal pertama dihelat pada tahun 2001 dengan nama WorldJam, disusul ValuesJam 

pada tahun 2003. 

Pada Juli 2006 itulah IBM menggelar online jam session akbar, barangkali yang terbesar yang 

pernah ada, yang melibatkan 150 ribu partisipan di lebih 100 negara. CEO IBM, Sam Palmisano, 

menyatakan. 

“Investasi sebesar 100 juta dolar disediakan IBM. Tapi bisnis inovatif apa yang dapat dikembangkan IBM 

dengan dana tersebut?’’ demikian setiap peserta ditantang. Lebih dari 45 ribu posting masuk pada fase 

pertama brainstorming, berupa proposal bisnis singkat. Namun hanya 31 ide yang kemudian dipilih, yang 

paling brilian dan feasible, untuk masuk ke fase online jam berikutnya. 

Akhirnya, 10 proposal bisnis terbaik dikantungi. Ide-idenya bervariasi, mulai dari sistem cerdas 

pembayaran perawatan kesehatan, metode analisa real-time lalu lintas kendaraan, hingga mekanisme 

distribusi listrik berbasis kecerdasan buatan. Proposal-proposal bisnis ini kemudian dikembangkan 

menjadi program bisnis unggulan IBM, sebagai bagian dari kampanye IBM Smarter Planet. Hingga saat 

ini program-program bisnis tersebut yang lahir dari brainstorming massal telah memberikan IBM 

pendapatan sekitar 700juta dolar AS, selain menyediakan solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat. 

Pesta ide ala IBM ini merupakan metode baru intervensi organisasi, sebuah cara menciptakan 

perubahan lebih cepat. Ribuan orang, yang belum pernah bertemu, dihubungkan melalui teknologi 

visualisasi data canggih buatan IBM, yang berperan sebagai forum diskusi yang panas, memungkinkan 

mereka menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dari ide sendiri atau ide orang lain. Sangat terbuka 

dan demokratis, event ini memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, terlepas 

dari spesialisasi mereka. Brainstorming ini juga efektif mempercepat implementasi dari ide-ide lama, dan 

mengangkatnya ke permukaan untuk dieksekusi. 

Banyak perusahaan yang mulai mengikuti strategi inovasi terbuka semacam ini. Misalnya Clorox, 

produsen peralatan rumah tangga, Air Products, perusahaan gas, dan Kimberly-Clark, produsen kertas. 

Seperti halnya IBM, berkat open innovation, Kimberly-Clark mengaku mampu merilis produk barunya, 

Sun Signals, ke pasar hanya dalam tempo 6 bulan. Ini 3 kali lebih cepat ketimbang cara-cara konvensional 

yang diterapkan perusahaan tersebut sebelumnya. 
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Inovasi Berbasis Konsumen 
Penetrasi pasar yang lebih cepat tidak terlepas dari ketepatan dalam mengidentifikasi dan 

merespons keinginan konsumen. Inilah cikal bakal ‘inovasi berbasis-konsumen’(user-driven 

innovation), yang secara mengesankan dapat difasilitasi mudah oleh internet. Dunia maya 

menjadi oase bagi konsultasi bisnis yang efisien: murah dan luas jangkauannya. 

 
Nokia, perusahaan ponsel asal Finlandia, yang pamornya sempat tenggelam dihantam 

smartphone, mulai merintis jalan kebangkitan melalui strategi inovasi ini. Menurut mereka, 

menjejalkan konsumen dengan fitur-fitur yang dianggap menarik dan perlu (supply-driven) 

adalah sebuah kekeliruan: kita harus menciptakan produk yang diinginkan konsumen, dan 

melakukan perubahan-perubahan produk berbasis permintaan (demand) yang terus berubah 

tersebut. Nokia misalnya merilis games online, pengunduh musik, dan sejumlah fitur baru yang 

berhulu dari aspirasi konsumen, serta membuka ruang bagi feedback konsumen, yang dengan 

cara ini Nokia seolah menempatkan pelanggan sebagai bagian langsung dari proses inovasi (co-

innovator) produk ponselnya. 

Yang dilakukan Lego, sebuah perusahaan mainan anak-anak asal Denmark, bahkan lebih 

radikal. Mereka menggiring konsumen ‘langsung terlibat’ dalam proses inovasi, bukan sekadar 

menampung ide-ide. Terinspirasi oleh hasil riset laboratorium Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) tentang bagaimana anak-anak belajar, Lego merilis Mindstroms, sebuah kit 

robotik yang memungkinkan anak-anak mendisain robot menurut imajinasi mereka. Disain-

disain ini lantas menjadi masukan bagi Lego untuk mencipta ulang robot-robot mainannya. 

Inovasi-berbasis-konsumen diyakini dapat meningkatkan omset mengingat produk-produk 

baru yang dijual pasar sering kali kurang mengakomodasi apa yang sebetulnya diinginkan 

konsumen. Singkatnya, kian dekat perusahaan dengan konsumen utama (lead users), kian 

berpeluang perusahaan merilis produk yang lebih komersial. Dengan logika yang sama, 

perusahaan karenanya perlu memperhatikan feedback dari konsumen yang kecewa, di mana hal 

tersebut dapat menjadi sumber ide-ide radikal untuk perbaikan produk. 
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Dari Chongqing untuk Dunia 
China juga melawan lewat Chongqing. Inilah ‘ibu kota dunia’ untuk kendaraan roda dua saat 

ini. Keberhasilan klaster industri ini membangun model bisnis inovatif, mengantarkan China 

menjadi pabrik bagi 50 persen produksi motor dunia dengan total penjualan sebesar 26,93 juta 

unit (2011). Yang menarik dari Chongqing bukan soal jumlah sepeda motor yang diserap pasar, 

tetapi bagaimana sepeda-sepeda motor ini diciptakan: para aktor di klaster industri ini 

menerapkan sebuah manajemen proses produksi unik, yang diistilahkan para ekonom di 

Universitas Tokyo, Jepang, sebagai ‘localized modularization’. Ini merupakan sebuah 

pendekatan yang cenderung informal dalam proses produksi, tidak kaku (loosely controlled), dan 

berorientasi pada penyuplai (supplier-driven), yang terbukti mampu mempersingkat penetrasi 

pasar, memangkas ongkos produksi, tetapi sekaligus meningkatkan kualitas. 

Chongqing menjadi perhatian para peneliti dari Jepang mengingat, pada mulanya, kelahiran 

klaster industri ini dirintis melalui kerja sama sejumlah BUMN (state owned company) di 

Chongqing dengan Honda, Yamaha, dan Suzuki pada era 1980-an. Dari BUMN-BUMN tersebut 

lahir perusahaan-perusahaan swasta, buah dari program transfer skill dan pertukaran pekerja, 

yang menjadi cikal bakal klaster industri Chongqing. Tapi belakangan perusahaan-perusahaan 

swasta ini menjadi begitu digdaya: ekspor motor dari Chongqing mampu memukul telak pangsa 

pasar motor Jepang di banyak negara, membuat Negeri Sakura bagai kebakaran jenggot. 

Dari hasil riset terungkap bahwa Chongqing melakukan modifikasi terhadap arsitektur 

produksi warisan Honda atau Suzuki, yang berkarakter terintegrasi ketat (tighly integrated), 

menjadi lebih fleksibel, modular, dan simpel. Sistem ini memungkinkan para produsen membuat 

motor hanya berdasarkan modul-modul kunci dan secara bersamaan melakukan pengalihan-

bisnis (outsourcing) untuk komponen dan proses produksi kepada supplier dan perakit 

independen. Fleksibilitas menjadi prinsip utama. 

Dalam model tradisional top-down ala Honda atau Suzuki, produsen diharuskan menyiapkan 

detail dari disain komponen dan subsistem produksi untuk para supplier. Sementara dalam model 

Chongqing, para produsen cukup menginformasikan modul kunci dari produk yang akan dibuat 

dan indicator umum performa, seperti berat dan ukuran, dalam sebuah blue-print kasar. Adalah 

para supplier yang lantas bertanggung jawab secara kolektif untuk membuat disain komponen 

dan subsistem tersebut secara terperinci. Walhasil, lantaran diberi kebebasan cukup luas untuk 
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melakukan improvisasi, para supplier mampu memangkas secara signifikan ongkos produksi dan 

memperbaiki kualitas produk dengan cepat. 

Di samping itu, sistem klaster yang menempatkan supplier dan produsen di wilayah yang 

sama, membantu menciptakan spesialisasi-spesialisasi tertentu. Lusinan restoran dan kafe yang 

bertebaran di seantero kota juga menjadi kanal bagi penciptaan jejaring sosial informal antara 

supplier dan produsen yang pada gilirannya memudahkan koordinasi formal dilapangan. 

Sebagaimana terjadi di klaster industri lainnya di China, termasuk India, ekosistem bisnis 

semacam ini terbukti berperan vital dalam mempercepat inovasi produk maupun jasa. 

Model inovasi hemat (frugal innovation) ala China inilah yang membuat Negeri Tirai 

Bambu melambung sebagai eksportir sepeda motor dunia, khususnya untuk pasar Afrika, 

Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Fantastis melihat bagaimana frugal innovation mampu 

memangkas harga rata-rata sepeda motor ekspor China: dari 700 dolar AS pada tahun 1990-an 

menjadi dibawah 200 dolar AS pada tahun 2002. Harga miring ini berdampak cukup brutal 

terhadap rival-rival mereka: pasar Honda di Vietnam, misalnya, turun drastis dari 90 persen pada 

tahun 1997 menjadi hanya 30 persen pada tahun 2002. 

 

Menuju Model Inovasi ‘Radikal’ 
Seekor kambing gunung yang hidup di tebing curam akan lebih gesit, ramping, dan kuat 

ketimbang kambing rumahan. Situasi sulit membuat makhluk hidup lebih berdaya tahan dan 

unggul. 

Kemiskinan membuat orang lebih kreatif, lebih hemat, dan akhirnya, lebih kompetitif. India, 

negeri berpopulasi terbesar ke-2 di dunia ini masih dibelit krisis distribusi kekayaan yang 

timpang, membuat jutaan penduduk harus berjibaku dengan status ‘menengah ke bawah’. Tetapi 

inilah justru peluang pasar yang diendus Rumah Sakit (RS)Wockhardt di Bangalore, India. RS 

dengan 400 tempat tidur ini telah menjadi magnet bagi masyarakat lokal berdaya beli lemah 

lantaran menyajikan layanan kesehatan ‘’kelas bintang lima, harga kaki lima.’’ 
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Tarif irit kualitas selangit ini juga merupakan daya tarik tersendiri bagi pasien dari 

mancanegara seperti dari AS dan Eropa yang berbondong-bondong datang melalui program 

‘wisata kesehatan’ (medical tourism) kelas 

premium dengan harga miring. Simak tarif 

yang disodorkan RS dengan spesialisasi 

bedah ini: operasi by-pass jantung 

dibanderol seharga 7.500 hingga 9.500 

dolar AS (bandingkan dengan rata-rata tarif 

di AS yang 144.317 dolar AS), operasi 

penggantian katup jantung dihargai antara 

10.000 hingga 14.000 dolar AS 

(bandingkan dengan tarif di AS yang 

177.665 dolar AS) perbedaannya bisa sampai 16 kali lipat!  

Rahasia di balik harga miring ini adalah inovasi radikal yang dilakukan RS Wockhardt, baik 

pada instrumen maupun teknik operasi. Inovasi yang juga mengadopsi pengetahuan lokal ini 

bahkan memungkinkan pasien menjalani operasi tanpa harus dibius total, namun tanpa rasa 

sakit! Penghematan radikal adalah alasan lainnya. Soal operasi bypass jantung, misalnya, 

manajemen RS sejak awal menolak mendatangkan peralatan supercanggih semacam robot 

surgical dan laparoscopic kits yang lazim digunakan RS-RS negara maju. Alasannya: harga 

peralatan-peralatan tersebut (sesungguhnya) tidak sebanding dengan benefit yang diperoleh 

pasien alias kelewat mahal. 

Menurut mereka, teknologi kedokteran Barat, beserta komprador multinasionalnya, 

mengabaikan rekayasa hemat (frugal engineering) yang seharusnya bisa dilakukan. Ada 

kepercayaan bahwa piranti bertaraf dunia (world class) harus selalu mahal dan baru. Ada pula 

arogansi bahwa tiada piranti kesehatan bermutu kecuali yang dihasilkan perusahaan-perusahaan 

multinasional milik negara maju. Industri kesehatan diseluruh dunia seolah-olah dipaksa 

membeo dan bertekuk lutut terhadap keinginan produsen yang tak ada tandingannya itu. 

Walhasil, monopoli global membuat raksasa semacam Philips dan Medtronic berlagak ‘buta’ 

dengan menerapkan paradigma supply-driven yang ekstrem: memproduksi terlebih dahulu 

piranti-piranti bagus berharga mahal, kemudian baru mencari tahu ada atau tidaknya kebutuhan 

di pasar. Arogansise macam inilah yang ingin dilawan RS Wockhardt. 
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Dalam model bisnis alternatif, yang berorientasi bottom-up, efisiensi harga menjadi concern 

penting. Perlu diketahui terlebih dahulu apa kebutuhan pasar dan apa yang diinginkan konsumen 

hemat (frugal consumer) terkait produk dan jasa. Informasi tersebut lantas ditindak lanjuti 

dengan memangkas seluruh biaya ekstra dengan ‘sadis’. Adalah keterjangkauan (affordability) 

dan berkelanjutan (sustainability) yang akan mendorong inovasi saat ini, bukan harga premium 

dan keberlimpahan. 

Seperti yang dilakukan RS Wockhardt, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, 

dapat menerapkan mindset dan model frugal innovation untuk mencuri pasar ‘produk dan jasa 

hemat yang jumlahnya sangat besar itu, yang ini sekaligus sebagai upaya mengobrak-abrik 

kemapanan sistem inovasi global yang dinilai menguntungkan aktor-aktor inkumben. 

Model Eksperimental Dunia Ketiga 
Kelemahan terbesar aktor inkumben adalah kepercayaan mereka yang terlampau besar 

terhadap praktik-praktik baku. Sementara keunggulan negara berkembang adalah bahwa mereka 

tak terbebani warisan mindset dan sistem yang mapan, sehingga dapat memulai sesuatunya dari 

nol, seperti melakukan eksperimen-eksperimen model bisnis inovasi. China, misalnya, telah 

menjajal langkah tersebut sebagaimana terlihat dalam kasus Chongqing; dan kini Negeri 

Semiliar Wajah berkembang menjadi ‘pusat manajemen inovasi global’, satu fenomena yang 

ingin dipahami perusahaan-perusahaan raksasa AS. 

Inovator frugal menemukan kembali (reinventing) model-model bisnis dalam berbagai cara, 

misalnya melalui kekuatan outsourcing. Perusahaan telekomunikasi India contohnya lebih suka 

meng-outsourcing-kan pekerjaan mereka ketimbang menerapkan model bisnis yang terintegrasi 

secara vertikal (vertically integrated) berbiaya tinggi. Ini membuat harga produk dan jasa mereka 

salah satu yang termurah di dunia, yang sangat menarik bagi pasar menengah ke bawah. Taktik 

inovasi frugal lain adalah model bisnis hibrida dan subsidi silang guna mencapai skala ekonomi 

yang masif. Aravind, RS mata di India, misalnya, menerapkan struktur tarif perawatan bertingkat 

di mana konsumen kaya harus membayar biaya lebih, dan kelebihan tersebut dialokasikan untuk 

membiayai pasien miskin Eksperimen dan kelahiran model bisnis inovasi baru, sulit dipungkiri, 

dimungkinkan oleh ‘demokratisasi ekonomi’ yang muncul belakangan satu fenomena yang 

ditunjang oleh globalisasi dan Googlisasi. Dunia yang kian tersambung memungkinkan 

‘pengusaha-pengusaha pengacau’ (disruptive entrepreneurs) diberbagai tempat memiliki akses 
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langsung ke pasar, knowledge dan sumber daya. Hal ini memampukan mereka untuk menjajal 

banyak ide gila dan liar di pasar, ketimbang pada masa lalu. 

Pasar domestik negara-negara berkembang yang besar, yang dihuni masyarakat menengah 

ke bawah, adalah peluang bagus tersendiri. Para inovator frugal dapat menciptakan model bisnis 

bottom-up, pro-masyarakat lokal, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasar hemat. 

Ini membuat aktor dalam negeri lebih mampu bersaing di pasaran lokal, seperti melakukan 

penetrasi pasar lebih cepat, ketimbang pesaing-pesaing dari negara maju yang bekerja dengan 

logika terbalik: ’memaksa’ pasar lokal untuk mengikuti model bisnis yang telah mapan. Ini 

sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi dunia tengah memasuki periode yang ’berisiko’atau ’tak 

menentu’, di mana kemunculan wirausaha dan kelas menengah baru di negara-negara 

berkembang lebih dimungkinkan. Indonesia semestinya mampu mengambil peluang ini. 

Mewaspadai Geliat ‘Dinosaurus’ 
Berinovasi atau mati. Hemat atau terlumat. Adagium ini tampaknya mulai dipercayai 

perusahaan-perusahaan multinasional raksasa para ‘dinosaurus’. Menarik mengetahui bahwa 

Pfizer, perusahaan farmasi terbesar di dunia, menjalin kerja sama dengan perusahaan biotek 

India, Biocon, memproduksi biosimilar insulin. Biosimilar adalah obat-obatan generik berbasis 

bioteknologi yang rumit. Geli menyimak bahwa perusahaan start-up India, yang memulai bisnis 

dari garasi rumah pada tahun 1978 ini, yang akan melahirkan inovasi biosimilar, sementara 

Pfizer hanya akan menjualnya saja. Mengapa? 

Di satu sisi para ‘dinosaurus’ mengakui lezatnya pasar obat-obatan berbasis biotek di masa 

depan, sekaligus menginsyafi terlampau mahalnya produksi obat-obatan berbasis biotek melalui 

model inovasi konvensional berbiaya tinggi. Perawatan tertentu bahkan memakan biaya hingga 

100 ribu dolar AS atau sekitar Rp 900 juta per orang per tahun. Khawatir kehilangan pasar 

menengah ke bawah, para ‘dinosaurus’ terpaksa menurunkan harga dirinya dengan ikut melaju di 

lintasan obat-obatan generik musuh besar mereka sebelumnya. 

Di sisi lain, ketika para ‘dinosaurus’ ingin terjun ke inovasi-inovasi hemat, mereka minim 

pengalaman dan stok sumber daya manusia. Solusinya adalah berkongsi dengan para frugal 

innovator. Philips termasuk yang menenmpuh langkah semacam ini ketika belum lama mengakui 

sisi sejumlah perusahaan lokal China. “Keuntungan yang kita peroleh adalah bukan akses 

terhadap buruh murah, tetapi akses terhadap kultur frugal”, ujar Ronald de Jong, petinggi 

perusahaan multinasional asal Belanda itu. Philips telah menjual banyak CT scanners 
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berkualifikasi tinggi ke China sebelum mereka mendengar rencana pemerintah melakukan 

intervensi kesehatan yang lebih ekstensif ke perdesaan. Karena itulah Philips berencana 

menciptakan produk-produk hemat untuk pasar rural. Karena itu pula mereka membutuhkan 

frugal innovator yang banyak dipunyai perusahaan-perusahaan lokal China. 

Keliru mengatakan bahwa produk-produk inovasi hemat adalah produk-produk kelas dua. 

Menurut Omar Ishrak, eksekutif senior GE, pendekatan inovasi berbasis lokal kerap kali 

melampaui teknologi termutakhir, yang bukan saja mampu menghasilkan produk-produk lebih 

murah, tetapi lebih baik ketimbang yang dipunyai negara-negara maju. Ishrak merujuk pada 

Brivo, produk magnetic resonance imaging (MRI) perusahaan tersebut, yang diciptakan lewat 

rekayasa frugal, yang menurutnya, “menghasilkan apa yang dibutuhkan. Tidak lebih.” 

Turbin Hanjuang: Komponen Lokal, Kualitas Global 
Sama halnya para inovator di Chongqing, inovator dari Cihanjuang ini, Eddy Permadi, 

‘berpikir secara terbalik’: dari bawah ke atas (bottom-up). Insinyur kelahiran Sumedang, yang 

pernah mengenyam pendidikan di Swiss, itu menilai kurang optimalnya pemanfaatan potensi 

mikrohidro di negeri ini, salah satunya, adalah lantaran turbin-turbin yang digunakan ‘kurang 

ramah masyarakat awam’. Melalui paradigma top-down, pemerintah di masa lalu banyak 

mendatangkan turbin-turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) impor ke 

pedesaan, tanpa sensitivitas terhadap kapasitas dan kebutuhan masyarakat lokal. Walhasil, 

pemanfaatan turbin-turbin tersebut berumur pendek, dengan alasan: turbin ‘terlalu high-tech’ 

untuk penduduk setempat, tidak mudah dirawat, sulit diperoleh suku cadangnya, mahal ongkos 

reparasinya, atau tidak tersedianya fasilitas servis. 

Dari ’pengamatan bottom-up’ ini, Eddy terdorong untuk berinovasi. Dari bengkel 

pengecoran logamnya di Desa Cihanjuang, Cimahi, Jawa Barat, ia menciptakan turbin-turbin 

hemat (frugal). 

Turbin mikrohidro ini bukan saja hemat dalam produksi, tetapi juga sederhana dalam 

aplikasi, dan murah dalam operasi. “Turbin ini didisain supaya bisa dijalankan dan dirawat 

bahkan oleh lulusan SD,” ujar owner CV Cihanjuang Inti Teknik ini, mencoba memahami masih 

banyaknya pengguna (users) turbin mikrohidro berpendidikan rendah di pedesaan. Ia menamai 

inovasinya sebagai Turbin Hanjuang. Disain dan mekanisme turbin ini alih-alih mengadopsi 

model-model canggih di negara maju terinspirasi oleh kincir lokal gogorancah yang kerap 

digunakan penduduk desa pada musim hujan. Meski efektivitasnya rendah, gogorancah tetap 
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digandrungi masyarakat kampung lantaran sederhana disainnya dan mudah dipahami sistem 

kerjanya. Prinsip inilah yang diadopsi Eddy. Karena memiliki sensitivitas terhadap kapasitas 

lokal, Turbin Hanjuang memetik sukses di pasaran: hingga tahun 2010 lebih dari 200 lokasi di 

seantero Nusantara, khususnya didaerah perdesaan, telah dipasangi Turbin Hanjuang, dari 

Sabang sampai Merauke. 

Turbin Hanjuang istimewa bukan saja karena berorientasi pada kebutuhan pengguna 

(usersdriven),tetapi juga menerapkan rekayasa hemat (frugal engineering) dalam proses 

produksinya, sebagaimana sepeda motor Chongqing, China, yang melawan praktik berbasis 

model lisensi yang kaku. Terobosan Turbin Hanjuang, dalam hal ini, adalah pemanfaatan 

komponen-komponen otomotif lokal sebagai penyusun seluruh body turbin. Nyaris tak ada 

komponen impor dalam Turbin Hanjuang, membuat produk ini mengantungi status Tingkat 

Kandungan Dalam Negeri (TKDN) hampir seratus persen. “Pemikiran saya sederhana saja,” kata 

Eddy. “Kita mesti memanfaatkan komponen yang barangnya selalu tersedia dari Sabang sampai 

Merauke. Spare part mobil Kijang, misalnya, pasti ada di mana-mana.” 

Inilah frugal innovation ala Eddy yang, meminjam kata-kata Omar Ishrak, eksekutif senior 

GE, “Menghasilkan apa yang dibutuhkan. Tidak lebih.” Toh, inovasi-inovasi hemat tidak harus 

berarti inovasi-inovasi kelas dua. Turbin Hanjuang saat ini telah mampu menembus pasar 

Malaysia, Timor Leste, Ethiopia, Nigeria, Jerman dan Swiss. 

 

Model Inovasi Konvensional: Sistemik 
Globalisasi dan Googlisasi telah menciptakan model inovasi alternatif, yang merupakan 

perluasan dari model inovasi konvensional. Sebagaimana dipaparkan dimuka, model alternatif 

ini berkarakter bottom-up, informal, individual dan non-sistemik. Karakter yang loosely-

integrated ini menjadikan model alternatif sebuah pilihan yang prospektus bagi UKM-UKM 

inovatif agar dapat mengembangkan bisnisnya, disamping dapat pula diadopsi oleh industri-

industri besar seperti ditunjukkan P&G atau IBM di AS. 

Sebaliknya, model konvensional, sebagaimana juga disinggung pada Bab Dua, berorientasi 

top-down, institusional, dan sistemik. Model konvensional sejauh ini telah menjadi pakem yang 

dipraktikkan industri besar atau industri strategis yang lazimnya menyaratkan intervensi top-

down pemerintah, misalnya dalam hal dukungan regulasi atau bahkan penciptaan pasar. 
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Feasibility model konvensional, lebih jauh, terkait dengan kemapanan sistem (dan ekosistem) 

inovasi sebuah negara, yang secara simplistik dapat dijelaskan dalam pola hubungan Triple 

Helix. 

Pendekatan sistemik merupakan sebuah keniscayaan dalam model konvensional. Adalah 

suatu fakta bahwa kemampuan sebuah industri untuk berinovasi tidak selamanya cukup 

(inadequate) guna mengatasi kondisi persaingan yang berubah, di mana ketidak cukupan tersebut 

mengacu Porter (1998) ditentukan oleh variabel-variabel sistemik yang disebut sebagai ‘diamond 

keunggulan negara’, yang terdiri atas: 

1. Kondisi faktor produksi. Ini menunjukkan kondisi faktor produksi suatu negara tenaga 

 kerja terlatih dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk bersaing bagi industri 

 tertentu; 

2. Kondisi permintaan, yang menunjukkan jenis permintaan pasar dalam negeri terhadap 

 produk-produk industri; 

3. Industri pendukung, yang menunjukkan ketersediaan industri-industri pendukung 

 (vendors) yang kompetitif secara internasional; 

4. Strategi dan struktur perusahaan, yang menunjukkan kondisi pengaturan negara tentang 

 bagaimana perusahaan-perusahaan terbentuk, diatur dan dikendalikan, serta sifat persaingan 

dalam negeri yang sehat. 

 

Keempat faktor tersebut satu sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang 

menentukan bisa atau tidaknya industri berinovasi dan berkompetisi. Di negara-negara maju 

keempat titik diamond ini lazimnya sudah terpenuhi dengan cukup, membuat industri-industri 

mereka mampu terus bertahan dan berkembang. Tetapi tidak sama halnya dengan industri-

industri di negara Dunia Ketiga, sebagaimana, misalnya, terlihat pada kemunduran industri 

strategis seperti PT. Dirgantara Indonesia (PTDI). Berdasarkan diamond keunggulan Porter, 

industri penerbangan ini tidak atau kurang memiliki sokongan industri pendukung. Situasi ini 

memaksa diadakannya impor sebagian besar komponen-komponen penting, yang pada gilirannya 

menjadi penyebab utama rendahnya daya saing industri tersebut. Selain itu, dalam strategi serta 

struktur perusahaan pun, PT. DI terbilang kurang ‘sehat’. Kebijakan top-down yang mewarnai 

banyak proses pengambilan keputusan membuat industri ini tak memiliki pijakan yang kuat 

manakala rezim politik penopang PT. DI tak lagi berkuasa. Padahal, dari sisi kemampuan teknis, 
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PT. DI mampu menghasilkan produk inovatif semacam N-250 yang tak kalah kompetitif 

ketimbang pesawat bikinan pabrikan Eropa atau AS. Sayangnya kapabilitas teknis dan produk 

inovatif bukan jaminan bagi keberlangsungan sebuah industri penerbangan, sebab, sebagaimana 

karakteristik dasar industri strategis, terdapat sejumlah kondisi sistemik-institusional yang harus 

dipenuhi, di mana Porter mengintisarikannya ke dalam ‘diamond keunggulan negara’. 

Singkatnya, seperti terlihat pada kasus PT. DI, interdependensi antar institusi yang sistemik 

dalam model inovasi konvensional ini merupakan determinan bagi tumbuh, kembang dan 

layunya suatu (inovasi) industri. 

 

Klaster Inovasi 

Salah satu strategi mendorong terciptanya inovasi, dalam koridor model konvensional yang 

kental nuansa sistemik ini, adalah melalui pembentukan pusat-pusat keunggulan inovatif atau 

‘klaster-klaster inovasi’. Klaster 

inovasi merupakan wahana tempat 

bersinerginya para pelaku inovasi 

guna membangun kekuatan 

komparatif dan kompetitif dalam 

suatu jejaring kerjasama yang 

terpadu. The Research Triangle 

Park di Carolina Utara, AS, 

Hsinchu Science Park di Taiwan, 

atau Daedeok Innopolis di Korea 

Selatan adalah contoh dari klaster 

inovasi dunia. 

Istilah ‘klaster inovasi’ (innovation cluster) sendiri bermakna luas. Istilah-istilah lain yang 

berasosiasi, atau bahkan beririsan dengannya, antara lain ‘pusat sains’ (sciencecenter), ‘klaster 

riset intensif’ (research-intensive cluster), ‘klaster ekonomi’ (economiccluster), ‘asosiasi riset’ 

(research association), ‘sentra bisnis teknologi tinggi’ (high-techbusiness districts) atau ‘zona 

pembangunan industri/bisnis’ (industrial park). Klasterinovasi memuat karakteristik dari 

institusi-institusi tersebut; namun yang menjadi komponen distingtif dari klaster inovasi adalah 

Interaksi Aktor Klaster Inovasi dan Diamond Keunggulan 
Negara (reff : Michael E Porter)
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bahwa klaster ini secara fisik terkonsentrasi pada sebuah lokasi khusus (tidak terfragmentasi 

seperti halnya asosiasi riset) dan mempunyai jalinan Triple Helix di dalamnya. 

Format klaster inovasi yang paling vital adalah taman iptek (science and technology park) 

dan industrial park. Efektivitas klaster inovasi tersebut dalam mendorong inovasi untuk 

pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan negara-negara maju dan belakangan oleh new emerging 

economies semacam Taiwan dan Korea Selatan. Percepatan pertumbuhan akan dioptimalkan 

melalui interaksi dan pemanfaatan sumber daya para aktor Triple Helix di lokasi klaster inovasi. 

Skala ekonomi akan terdongkrak, juga seiring dengan terciptanya iklim kompetisi di lokasi 

tersebut, melalui antara lain: munculnya inovasi-inovasi, meningkatnya produktivitas 

perusahaan-perusahaan, serta timbulnya perusahaan perusahaan baru, di mana kesemuanya kelak 

akan berkontribusi terhadap naiknya total factor productivity (TFP). Strategi pertumbuhan 

melalui klaster inovasi ini kian relevan mengingat target Indonesia untuk menjadi advanced 

economy pada tahun 2025 dengan mengejar PDB 3,76 triliun dolar AS pada tahun 2025. 

 

Klaster Inovasi Taman Iptek 
Yang menjadi karakteristik utama taman iptek (science and technology park) adalah bahwa 

klaster inovasi ini terkait dengan, 

atau jika mengacu model 

termutakhir, dioperasikan secara 

dominan oleh, perguruan tinggi. 

Taman iptek juga sangat terasosiasi 

dengan peran inkubasi bisnis, yang 

menjadi karakteristik utama 

lainnya. Secara sederhana dapat 

didefinisikan, taman iptek 

merupakan area khusus yang 

didedikasikan untuk riset-riset 

saintifik yang terkait dengan 

kepentingan bisnis (business 

footing). Fokus taman iptek adalah 



91 
 

pengembangan iptek dan produk (komersialisasi) iptek, bukan proses produksi (manufacturing) 

atau administrasi produk iptek; satu hal yang membedakannya dengan industrial park. 

Aktor utama taman iptek adalah institusi litbang (dalam hal ini universitas) dan industri. 

Terlibat pula pemerintah sebagai regulator. Di dalam taman iptek, sebagaimana ditunjukkan 

Stanford University Science Park taman iptek pertama, model bagi science park di dunia 

universitas dan industri bekerja secara berdampingan. Universitas menyediakan akses sumber 

daya bagi industri (peneliti, mahasiswa, fasilitas, hasil riset) untuk meningkatkan kapasitas 

industri, dan universitas memperoleh mutual benefit pemanfaatan hasil riset dan permintaan 

proyek riset berdasarkan kebutuhan industri. Kolaborasi dan komitmen keduanya juga termasuk 

penciptaan lingkungan tinggal-bekerja-bermain (live-work-play) yang kondusif. Dengan kata 

lain, taman iptek merupakan inisiatif kerja sama pengetahuan (knowledge partnerships) untuk 

mendorong inovasi. 

 

Selain mengembangkan iptek, peran strategis taman iptek adalah mempercepat 

komersialisasi hasil litbang dengan inisiatif penciptaan perusahaan-perusahaan baru berbasis 

teknologi (start-up companies), difasilitasi unit inkubator teknologi. Hub IT Silicon Valley, yang 

kelahirannya dibidani Stanford Science Park, adalah rujukan penting penciptaan industri berbasis 

strategi taman iptek. Segudang perusahaan IT multinasional semacam Hewlett-Packard berawal 

dari perusahaan start-up hasil inkubasi bisnis yang didirikan segelintir mahasiswa, alumni, atau 

bahkan para drop-out di lingkungan kampus di sekitar California Utara, AS. Indonesia sejauh ini 

belum memiliki taman iptek. Publikasi UNESCO menyebut hanya terdapat 12 dari 48 negara di 

Asia yang mempunyai science parks, termasuk Vietnam. Belakangan wacana pembangunan 

taman iptek di Indonesia kembali digagas dengan menghidupkan rencana Bandung High-tech 

Valley (BHTV) melalui bendera baru Bandung Raya Innovation Valley (BRIV). 

 

Klaster Industrial Park 
Industrial Park adalah sebuah zona industri high-tech yang merupakan post-incubation atau 

tahap lanjut dari inkubasi bisnis di taman iptek. Di AS, dalam periode 2002-2007, sebanyak 800 

start-up companies telah ‘diwisuda’ dari taman-taman iptek, menjadi perusahaan-perusahaan 
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mandiri yang berkecimpung di lapangan bisnis. Sebanyak 13 persen dari total 800 wirausahawan 

teknologi ini gagal, sebagian lainnya melambung menjadi bagian dari industrial park. 

Secara umum, skema transformatif menuju wirausahawan teknologi dari fase taman iptek 

hingga ke zona industri adalah sebagai berikut: 

1.  Tahap pra-inkubasi. Diproyeksikan berjalan selama sekitar dua tahun, fase ini merupakan 

tahap di mana riset-riset prospektus dari universitas atau lembaga litbang diseleksi dan 

ditangkap, perusahaan start-up lewat suntikan seed capital mulai dibentuk; produk 

dikembangkan secara intensif; dan potensi pasar dianalisa. Fase ini lazimnya diikuti oleh 

delapan hingga 15 perusahaan pemula. 

2.  Tahap inkubasi. Fase ini bisa berjalan sekitar 3 tahun hingga start-up company dinilai cukup 

feasible untuk memasuki tahap komersial. Pada tahap ini produk sudah lebih matang, aspek 

manajemen dan pemasaran sudah lebih terkuasai. Secara umum, fasilitas-fasilitas yang 

disediakan selama inkubasi bisnis meliputi antara lain: penyediaan dana usaha (venture 

capital) atau akses permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan; konsultasi teknologi 

dan produksi; dukungan litbang usaha dan akses penggunaan teknologi; pelatihan 

penyusunan rencana usaha atau pelatihan manajemen; dan penciptaan jaringan usaha baik 

antar usaha lokal maupun internasional. Setelah tiga tahun, jika tenant memilih untuk berdiri 

secara independen, tenant dapat dipindahtangankan ke lembaga penghubung (intermediary 

agency) yang akan membantu mencarikan mitra investor atau turut mendanai pendirian 

perusahaan. 

3.  Tahap paska-inkubasi. Tenant yang memilih untuk terus bergabung dalam kegiatan 

inkubasi, akan dipersiapkan untuk memasuki atau turut berpartisipasi membentuk zona 

industri berteknologi tinggi. Diperlukan sedikitnya tambahan dua tahun aktivitas inkubasi 

bisnis dan teknologi hingga tenant dapat berkecimpung di zona industrial. 

 

Sejauh ini di Indonesia belum ada mekanisme penciptaan industrial park berbasis 

mekanisme semacam ini. Meski tidak serupa, Kementerian Perindustrian telah membangun 59 

klaster industri di berbagai daerah. Klaster ini dapat ditransformasi melalui pengembangan 

industrial park menjadi Pusat Unggulan Daerah dan Nasional untuk penciptaan inovasi. Pusat 

unggulan ini penting bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas komoditas unggulan yang 

sesuai dengan potensi daerah terkait. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan dalam bidang 
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pertanian antara lain: inovasi benih unggul, pola bercocok tanam, dan proses pasca panen; 

inovasi rangkaian proses produksi (misalnya untuk cokelat, teh, kopi, kelapa sawit); inovasi 

produk dan proses produksi komoditas unggulan di setiap daerah, yakni program ‘one village, 

one product’. 

Namun sejumlah tantangan harus dihadapi Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim 

kondusif bagi pengembangan industrial park, antara lain: pemilihan lokasi yang relatif tepat 

terhadap sumber daya khususnya SDM, bahan baku, pasokan energi dengan harga yang relatif 

terjangkau, dan pasokan air; upaya pengkondisian baik dari segi sistem insentif, regulasi, dan 

faktor lain agar terjadi sinergi antar institusi akademis, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat; 

serta penyediaan infrastruktur dalam hal konektivitas baik secara fisik (prasarana jalan) maupun 

secara maya (prasarana ICT) serta infrastruktur lainnya. 

 

Model Klaster Industri Strategis 
Indonesia pernah berhasil mengembangkan klaster industry strategis melalui upaya 

transformasi industri nasional yang digagas Prof. B.J. Habibie. Menerapkan konsep “mulai dari 

akhir dan berakhir di awal” yang populer itu, negeri ini dalam rentang seperempat abad (1970-

1995) mampu mengembangkan antara lain industri dirgantara, industri maritim dan perkapalan, 

industri pertahanan, industri elektronika dan telekomunikasi, sebagai engine of growth sekaligus 

pijakan menuju tahap ekonomi berbasis inovasi. 

“Kita tidak bisa membuat sebuah penemuan ulang suatu teknologi yang sudah lama 

ditemukan bangsa lain, sebab kita akan tertinggal”, demikian ucapan yang terkenal dari B.J. 

Habibie, mewakili konsep transformasi industrinya. Artinya, Indonesia perlu melakukan 

terobosan, alih-alih meniru dan menempuh ‘jalur lambat’ tahapan evolusi industri negara-negara 

maju yang dimulai dari fase riset dasar hingga ke fase perakitan dan pemasaran produk. Melalui 

formula micro-accelerated evolution unit (MAEU), B.J. Habibie merumuskan bahwa tahapan 

transformasi industri Indonesia berlawanan arah dengan fase di negara-negara maju justru akan 

dimulai dari fase perakitan dan pemasaran produk dan berakhir di fase riset dasar. 
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Konsep terobosan transformasi industri ini mengejawantah dalam empat tahapan penting, 

yang kadang-kadang dilakukan secara overlap. Tahap pertama adalah pembentukan kemampuan 

teknologi produksi melalui penerapan Progressive Manufacturing Plan (PMP). Ini merupakan 

kebijakan terpadu untuk membentuk kemampuan manufaktur suatu produk dengan teknologi 

yang diperoleh melalui lisensi, yang secara bertahap, teknologi tersebut akan dikuasai 

sepenuhnya. Tahap ini meliputi pula upaya untuk meningkatkan kandungan lokal serta 

menguasai berbagai aspek organisasi dan manajemen QCD (quality, cost, delivery) produksi, 

jaringan vendor dan industri pendukung, pemasaran, penjualan dan layanan purna jual, dan 

berbagai aspek bisnis lain bertaraf internasional. Contoh produksi teknologi tahap pertama 

adalah CN-212, kapal Caraka Jaya, pabrik pupuk Iskandar Muda, pabrik Semen Gresik, kapal 

patrol FPB-57, kereta api Argo Bromo dan Argo Gede serta sistem telekomunikasi Pasopati. 

Tahap kedua adalah pembentukan kemampuan mendifusikan dan mengintegrasikan 

teknologi ke dalam disain dan manufaktur suatu produk baru yang memiliki pasar prospektus. 

Selain memperdalam kemampuan yang mulai terbentuk pada tahap pertama, tahap kedua 

memfokuskan diri pada penguasaan berbagai aspek pengembangan produk dan hubungan 

umpan-baliknya yang rumit melalui perencanaan produksi, analisis pasar, manajemen siklus 

hidup produk/teknologi, MSTQ (metrology, standard, testing andquality), serta pengembangan 

jaringan pemasaran dan purnajual. Pada tahap ini dibentuk pula berbagai aliansi dengan sumber-

sumber teknologi sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan seluruh proses desain, 

produksi, dan pemasaran. Produk-produk domestik yang dihasilkan pada tahap ini ialah CN-235, 

mobil Toyota Kijang, kapal Palindo Jaya I, pabrik Pupuk Pusri 1-B, Garbarata, dan Jalan Layang 

Sosrobahu. 
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Tahap ketiga adalah pembentukan kemampuan inovasi untuk mengintegrasikan teknologi 

termutakhir, sekaligus mengembangkan disain dan manufaktur produk baru yang lebih maju 

ketimbang yang telah ada di pasar. Pada tahap ini dipersiapkan kemampuan bersaing secara 

langsung dan terbuka di pasar global, seiring dengan terbentuknya kepercayaan diri dalam 

pengembangan dan pemasaran produk baru pada tahap kedua. Faktor-faktor keberhasilan krusial 

pada tahap ini meliputi kemampuan untuk: (1)mengikuti dan mengantisipasi kemajuan iptek, (2) 

memobilisasi dan mengelola akumulasi keahlian baik yang terbentuk melalui berbagai kegiatan 

disain, produksi, dan pemasaran secara rutin maupun yang melalui kegiatan litbang di dalam 

perusahaan maupun di tempat-tempat lain di dalam negeri, (3) mengembangkan berbagai bentuk 

hubungan dengan jaringan global sumber-sumber iptek. Unsur penting lainnya adalah 

pemahaman tentang mekanisme ‘technology push’ dan ‘market pull’ yang komplek di dalam 

proses inovasi serta kaitannya dengan sistem bisnis dan persaingan secara menyeluruh. Contoh 

produk alih teknologi tahap ketiga antara lain pesawat N-250 Gatotkoco dan mesin tekstil 

Texmaco. 

Setelah mencapai tahap ketiga, perkembangan industri menjadi sangat bergantung pada 

perkembangan dunia riset, informasi, dan khasanah iptek yang terbentuk baik di dalam maupun 

di luar negeri. Sebagai konsekuensinya, pada tahap keempat dikembangkan kemampuan 

penelitian dasar secara substansial. Ini ditujukan untuk menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang 

mampu berkiprah pada ujung tombak kemajuan teknologi, di mana kehadiran mereka juga 

penting untuk mengaitkan diri ke dalam jaringan riset global. Hubungan antara industri dan 

masyarakat ilmu pengetahuan dan penelitian yang telah mulai dirintis pada tahap ketiga juga 

akan diperluas. 

Konsep transformasi industri B.J. Habibie ini mengantarkan Indonesia yang pada 1990-an 

dijuluki salah satu “Macan Asia” memiliki sepuluh BUMN industri strategis yang dikembangkan 

dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Industri Strategis, yakni PT. IPTN (penerbangan), 

PT. PAL (perkapalan), PT. LEN (elektronika), PT. INKA (perkeretaapian), PT. INTI 

(telekomunikasi), PT. Krakatau Steel (baja), PT. Pindad (persenjataan), PT. Barata Indonesia 

(peralatan berat), PT. Boma Bisma Indra (peralatan industri), dan PT. Dahana (bahan peledak). 
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BAB 4 

INOVASI KEBUTUHAN DASAR 
 

Berawal dari keresahan masa depan manusia, ilmuwan yang tergabung dalam Kelompok 

Roma sempat menggegerkan dunia pada tahun 1970-an. Mereka mencoba menjelajahi masa 

depan lewat laporan The Limitsto Growth, yang diperbarui 30 tahun kemudian yakni pada tahun 

2004. Laporan setebal 205 halaman ini berupaya memprediksi apa yang terjadi dengan dunia ini 

seandainya populasi manusia dan industri tumbuh dengan sangat cepat. Benarkah dunia akan aus 

ketika sumber daya alam sudah tergerus dan muncul fenomena perubahan iklim sehingga 

pertumbuhan ekonomi harus dibatasi? 

Hitungan matematis ilmuwan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang tergabung 

dalam Kelompok Roma itu bisa jadi pemantik ide menyelamatkan masa depan dunia. Banyak 

pandangan optimistis, sekaligus kritikan terhadap The Limits to Growth, bahwa intervensi 

inovasi teknologi bisa menjadi solusi di tengah sumber daya yang kian populer dengan teknologi 

nano molekular. 

Nanoteknologi bisa menjadi solusi radikal di tengah bayang-bayang kecemasan masa depan. 

Nano-pangan, nano-farmasi, nano-energi adalah solusi nanoteknologi terhadap krisis tiga 

kebutuhan dasar manusia tersebut. Ilmu rekayasa mikro atom ini yang berkombinasi dengan 

teknologi lain menginspirasi para ahli menciptakan pertanian dalam rumah kaca (green houses) 

untuk memangkas kebutuhan berhektar-hektar lahan; memungkinkan dokter di Jepang 

menciptakan robot supermini yang bisa disuntikkan ke pembuluh darah guna menyedot 

gumpalan lemak pemicu serangan jantung; atau menghasilkan energi termal dan mekanis dalam 

jumlah luar biasa untuk diubah menjadi energi listrik. Pendek kata, teknologi mutakhir adalah 

pembuka pintu masa depan. 

Ancaman ketahanan pangan, kesehatan, dan energi bukan isapan jempol. Bank Dunia 

melalui Food Price Watch menyatakan harga pangan global naik delapan persen pada Maret 

2012 dibandingkan Desember 2011, dan trennya akan terus melejit, mengancam ketahanan 

pangan dunia. Di bidang energi, kita juga perlu membuka mata terhadap prediksi soal sumber 

daya alam. Era minyak akan berakhir dalam tempo 30 tahun ke depan. Efek pemanasan global 
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yang dahulu sekadar awan hitam penebar was-was kini telah tampak nyata menjadi rayap 

penggerogot ketahanan pangan dan kesehatan di berbagai negeri. Seperti pula di Indonesia. 

Penguasaan dan pengembangan teknologi termutakhir bukannya tak diupayakan di 

Indonesia. Peneliti LIPI, misalnya, secara teknis telah mampu menciptakan padi tahan 

kekeringan untuk menghadapi perubahan iklim. Lusinan riset strategis lainnya menumpuk di 

laboratorium berbagai institusi riset atau perguruan tinggi. Hanya saja hasil penelitian, yang di 

antaranya sudah bertaraf world class ini, belum mampu menembus pasar; sehingga belum 

menjadi solusi kongkret bagi kebutuhan pangan, obat-obatan, dan energi yang meningkat tajam. 

Pembenahan ekosistem inovasi, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan 

prasyarat agar temuan (invention) yang dihasilkan para intelektual ini mampu naik kelas menjadi 

produk inovasi. 

Seperti apa masa depan pangan, kesehatan, dan energi dunia? Bagaimana (inovasi) teknologi 

dapat menjadi solusi bagi ancaman kebutuhan dasar ini? Langkah apa yang sudah dilakukan 

Indonesia untuk menghasilkan inovasi untuk kebutuhan dasar; lantas seperti apa rintangan dan 

peluang yang ada? 

 

Kebutuhan Sumber Daya Alam 
Pada masa kini sebenarnya dibutuhkan 1,51 Bumi untuk memasok sumber daya alam agar 

mencukupi kebutuhan konsumsi manusia dalam hal pangan, air, obat-obatan, dan energi. 

Bahkan, jika semua manusia di Bumi bergaya hidup seperti warga Amerika Serikat, maka 

diperlukan 4,16 Bumi. Sebaliknya, gaya hidup warga Dunia Ketiga seperti India hanya menuntut 

0,49 Bumi. 
Sumber: Paul Solon, 2012 

 

Sektor Pangan 

Teknologi Hayati: Pilar Ketahanan Pangan 
Pameo “tikus mati di lumbung padi” boleh jadi tak terlampau keliru. Belum pupus dalam 

ingatan, terkuaknya kasus busung lapar di wilayah timur Indonesia beberapa tahun silam, atau 

yang cuma berjarak sejengkal peta dari Ibu Kota ditemukannya warga miskin yang harus 
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menyantap nasi aking di Lampung. Kenyataan yang menyesakkan mengingat negeri ini adalah 

surga keanekaragaman hayati dunia. 

Kian menyesakkan, mengingat pada era tahun 1980-an dunia pertanian Indonesia sempat 

menorehkan prestasi gemilang mencapai swasembada beras. Produksi beras masa itu 25,8juta 

ton, meroket dua kali lipat dari 12,2 juta ton (1969), membuat Presiden Soeharto sempat didaulat 

berbicara di forum FAO. Namun kejayaan swasembada beras hanya bertahan satu dasawarsa. 

Perlahan produksi beras tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sejak tahun 

1993 negara agraris ini mulai menjadi importir beras. 

Kasus busung lapar dan nasi aking, sebagaimana disinggung di atas, adalah situasi ekstrem 

yang ditemui di Indonesia pasca era swasembada pangan, dan sekaligus menjadi dering alarm 

bagi ketahanan pangan di masa depan. Seiring meningkatnya populasi penduduk, kebutuhan 

pangan akan kian besar. Pada tahun 2000, negeri ini memerlukan 30,8 juta ton beras dan 4,62 

juta ton protein hewani, tetapi pada tahun 2020 ketika populasi diprediksi mencapai 288 juta jiwa 

kebutuhan akan melonjak nyaris separuhnya menjadi 42,3 juta ton beras dan 6,34 juta ton protein 

hewani. Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah guna mengantisipasi lonjakan tersebut. 

Namun ada persoalan besar yang dihadapi: lahan pertanian untuk menopang ketersediaan 

pangan pokok (yakni beras) kian susut luasnya. Di Pulau Jawa lahan pertanian berkurang sekitar 

50 ribu hektare per tahun, menjadi 13 jutaan hektare saat ini. Lemahnya perlindungan areal 

pertanian produktif oleh pemerintah daerah membuat sawah penghasil padi berubah menjadi 

pabrik dan kawasan industri. 

Indonesia juga dihadapkan dengan kondisi tanah yang semakin berkurang tingkat 

kesuburannya. Sejak tahun 1969 para petani mulai dikenalkan dengan pupuk anorganik 

(kimiawi) melalui program intensifikasi massal. Pada tahun 1990-an kesuburan tanah pertanian 

anjlok drastis sebagai dampak penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan untuk menggenjot 

produktivitas pertanian. 

Selain menyempitnya luas lahan dan tingkat kesuburan, perubahan iklim (climate change) 

juga berdampak besar bagi dunia pertanian Indonesia. Ketika musim hujan tiba, lahan pertanian 

banyak yang terendam banjir. Begitu musim kemarau datang, lahan pertanian mengalami 

kekeringan. Tanaman gagal dipanen. Aneka jenis hama baru juga terus bermunculan. 

Pendekatan teknologi hayati bisa menjadi obat mujarab menjawab kendala-kendala tersebut. 

Pendekatan ini diharapkan bisa memaksimalkan keunggulan atau memberi nilai tambah terhadap 
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ketersediaan megabiodiversitas Indonesia guna meningkatkan produktivitas pertanian. Ini belum 

cukup memang, sebab harus pula diiringi penyediaan iklim usaha yang kondusif melalui 

berbagai insentif di lini produksi (petani produsen) serta lini perdagangan (agribisnis). 

 

Pada tanggal 12 Maret 2012 penduduk dunia melampaui angka tujuh milyar (United States 

Census Bureau). Dalam empat dasawarsa ke depan, penduduk dunia diperkirakan bakal 

bertambah lagi 2,6 milyar jiwa. Negara-negara maju menyumbang 90 juta. Kebanyakan negara 

Eropa tidak mengalami pertambahan penduduk, beberapa bahkan berkurang. Amerika 

Serikat satu-satunya negara maju yang penduduknya justru diperkirakan bertambah. Dengan 

pendapatan per kapita yang sangat tinggi, mungkin kestabilan pangan, kesehatan dan energy AS 

tak terlalu terpengaruh. Tak demikian halnya negara-negara dengan Produk Nasional Bruto jauh 

lebih kecil, termasuk Indonesia, yang kini menduduki peringkat keempat Negara berpenduduk 

terbanyak, setelah China, India dan AS. 

Dunia harus meningkatkan produksi pangan 70-100 persen (PBB 2011 dan FAO 1009). Para 

peneliti di Stanford University, University of Washington dan University of Wisconsin AS 

(2007) memperkirakan pada tahun 2050 pertanian di Indonesia mengalami tekanan besar, karena 

kacaunya musim akibat perubahan iklim global. Sementara menurut pakar-pakar pertanian dan 

pangan hingga Kementerian Pertanian RI, 140-160 ribu hektare lahan pertanian pangan setiap 

tahun berubah fungsi, menjadi perkebunan, permukiman, kawasan industri, serta prasarana. 

Lahan yang tersisa pun mengalami degradasi, baik dampak pemupukan berkepanjangan maupun 

memburuknya sistem irigasi. 

 

Mega Biodiversitas 
Convention on Biological Diversity mencatat: dari 5.131.100 keanekaragaman hayati yang 

tersebar di muka bumi, 15,3 persennya hidup di bumi Nusantara terbesar didunia setelah Brasil. 

Sebanyak 11 persen spesies tanaman berbunga, 12 persen mamalia, 16 persen reptil, 17 persen 

burung dan 37 persen spesies ikan dunia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ini belum 

termasuk kekayaan hutan tropika Indonesia yang menyimpan beragam komoditas bernilai tinggi, 

terutama spesies Dipterocarpus, seperti rotan, beragam species bambu, dan aneka jenis anggrek. 

Nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati ini (2010) diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS 

per tahun selama 20 tahun ke depan. 
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Berdasarkan riset Greenomics, nilai ekonomi yang fantastis ini dapat diperoleh melalui 

pemanfaatan biodiversitas di areal seluas 75,89 juta hektare di kawasan hutan Indonesia 

(terutama hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi). Sayangnya potensi ini sama 

sekali belum menjadi basis kegiatan ekonomi komersial lantaran ketidaksiapan infrastruktur riset 

dan teknologi untuk mengeksploitasi dan memberi nilai tambah. 

 

Pertanian Berbasis Biotek: Harapan bagi si Miskin 
Teknologi hayati moderen telah menjelma 

menjadi teknologi yang akan menentukan wajah 

peradaban umat manusia pada milenium ketiga. 

Di bidang pangan, teknologi ini telah melahirkan 

produk-produk unggul yang sebelumnya tidak 

mampu diciptakan teknologi konvensional, 

misalnya: tembakau yang tahan cuaca dingin, 

tomat yang tidak cepat busuk, kedelai dengan asam lemak tak jenuh yang tinggi, dan produk 

pangan unggulan lain dengan nilai ekonomi luar biasa. 

Kemampuan melakukan rekayasa di tingkat DNA, yang berkolaborasi dengan kemajuan di 

bidang biokimia, mikrobiologi dan teknologi informasi, memungkinkan teknologi hayati 

moderen ‘menciptakan’ makhluk hidup baru sesuai keinginan lazim disebut genetically modified 

organism (GMO). Lompatan di bidang ini terjadi pada tahun 1977 menyusul temuan bahwa 

rekombinasi DNA dapat dilakukan antar organisme: dari hewan ke tanaman dan sebaliknya, atau 

bahkan dari organisme lain. Inilah cikal bakal revolusi dibidang pertanian pangan. 

Para ilmuwan pun mulai bereksperimen, misalnya: menyisipkan gen baru dari bakteri ofag 

T3 ke dalam buah melon, menghasilkan melon yang tidak cepat busuk; menyisipkan gen tahan 

cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana kedalam tembakau, menghasilkan tembakau 

tahan cuaca dingin; memasukkan gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis ke dalam 

jagung, kapas dan kentang, menghasilkan jagung, kapas dan kentang tahan hama; menyisipkan 

gen FatB dari Umbellularia californica ke dalam kanola, menghasilkan minyak kanola berasam 

laurat tinggi yang baik untuk kesehatan; bahkan menyisipkan gen kunang-kunang pada tanaman 
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tembakau yang diinfeksi Agrobacterium tumefaciens, menghasilkan tembakau yang dapat 

bercahaya! 

Inilah tanaman transgenik: jenis tanaman yang diperoleh melalui rekombinasi DNA baik 

DNA dari spesies tanaman yang berbeda atau organisme lainnya sehingga memiliki keunggulan-

keunggulan tertentu yang diinginkan. Komersialisasi produk transgenik telah dimulai pada tahun 

1992 ketika China melegalkan penjualan tanaman tembakau antivirus. Tanaman transgenik 

mulai dibudidayakan secara luas sejak tahun 1996. Pada tahun 2011 tanaman ini telah 

dikembangkan di 29 negara. Berkat kelebihan-kelebihan yang dimiliki, tanaman transgenik 

disebut sebagai masa depan krisis pangan dunia dan kekurangan gizi, bahkan kekuatan ekonomi 

sebuah negara. Tentu ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan kontribusi teknologi hayati 

tradisional. 

 

Kekuatan Rekayasa Molekuler 
Kelahiran teknologi hayati moderen tak terlepas dari penemuan struktur helix ganda DNA 

pada tahun 1953; tetapi perkembangan pesatnya diawali sejak dekade 1970 ketika para ilmuwan 

di Stanford University sukses mengujicobakan teknologi rekombinasi DNA, yakni teknik 

penggabungan DNA dari organisme tertentu untuk menghasilkan DNA baru alias makhluk baru 

dengan sifat-sifat yang diinginkan. Inilah sains mutakhir yang menandai kemampuan manusia 

untuk melakukan rekayasa organisme pada tataran molekuler. 

Memanipulasi organisme hidup untuk kepentingan manusia bukanlah hal baru. Teknologi 

hayati tradisional telah melakukannya sejak lama, meski masih dilakukan pada tataran 

organisme. Padi dengan kualitas unggul, misalnya, merupakan hasil persilangan selama ratusan 

tahun: melalui trial and error, berbagai jenis padi dari galur yang berbeda diseleksi dan 

dikawinkan untuk menghasilkan padi dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti memiliki 

produktivitas tinggi, masa panen singkat, atau lebih tahan hama.‘Transaksi gen’ ala teknologi 

hayati tradisional ini lantaran dilakukan pada tataran organisme membutuhkan waktu lama dan 

hasil yang sulit diduga. Teknologi hayati modern menawarkan alternatif dalam ‘transaksi gen’: 

lebih singkat prosesnya, lebih terprediksi hasilnya, dan lebih banyak variasinya lantaran 

dilakukan pada tataran molekuler. 
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Potensi Ekonomi Transgenik 
Dalam dua windu terakhir, dunia menjadi kian transgenik. Terjadi peningkatan fantastis (94 

kali lipat) luas lahan tanaman ini di seluruh dunia, dari 1,7 juta hektar pada tahun 1996 menjadi 

160juta hektare pada tahun 2011, menjadikan produk GMO ini sebagai tanaman paling cepat 

diadopsi dalam sejarah pertanian moderen. 

Produktivitas tinggi adalah alasan utama di balik pesatnya budidaya transgenik. Ini bukan 

saja berarti hasil panen yang meningkat, tetapi juga hasil panen yang unggul (qualified); 

termasuk ongkos produksi yang rendah (lantaran memungkinkan lebih sedikit pekerja, 

penyemprotan pestisida, dan kebutuhan membajak sawah). Pada gilirannya ini adalah 

keuntungan ekonomi yang besar. Aplikasi tanaman transgenik sepanjang 15 tahun (1996-2010) 

di seluruh dunia telah menghasilkan laba 78 miliar dolar AS. 

Transgenik pun menjadi simbol perlawanan terhadap kemiskinan di kalangan petani. Dari 

16,7 juta petani pembudi daya tanaman transgenik di seluruh dunia (2011), 15 juta (90persen) 

adalah petani miskin dan menengah dari negara-negara berkembang. 

Di India, meroketnya budidaya kapas transgenik mengangkat kesejahteraan 7 juta petani 

miskin pembudidaya tanaman GMO. Terjadi peningkatan 212 kali lipat luas lahan kapas 

transgenik (dari 50 ribu hektar pada tahun 2002 ke 10,6 juta hektare pada tahun 2011), dibarengi 

total keuntungan sebesar 9,4 miliar dolar AS. Demikian halnya di China, adopsi kapas transgenik 

melesat 71 persen dalam tempo satu tahun ke angka luas lahan 3,9 juta hektar (2011), memberi 

keuntungan ekonomi bagi 7 juta petani miskin pembudidaya transgenik di Negeri Tirai Bambu 

itu. Di dua negara ini, kapas transgenik tercatat mampu meningkatkan pendapatan para petani 

sebesar 250 dolar AS per hektar, di samping mengurangi separuh penyemprotan insektisida. 

Kenaikan pendapatan petani miskin berkat transgenik terjadi pula di Pakistan, Myanmar, Bolivia, 

Burkina Faso dan Afrika Selatan. Ini sekaligus mematahkan kritikan, yang muncul sebelum 

komersialisasi transgenik tahun 1996, bahwa tanaman ini hanya akan menjadi komoditas negara-

negara industri. Sepanjang 1996-2010, baik Negara maju maupun negara berkembang, 

memperoleh keuntungan ekonomi kumulatif yang sama (masing-masing sekitar 39 miliar dolar 

AS). Pada tahun 2010 saja, keuntungan ekonomi yang diperoleh negara Dunia Ketiga bahkan 

lebih besar (7,7 miliar dolar AS) ketimbang negara maju (6,3 miliar dolar AS). Tak berlebihan 

jika dikatakan inilah tanaman harapan, bagi si miskin. 
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Dilema Transgenik 
Pro kontra terbetik. Pelepasan organisme hasil rekayasa genetika dari laboratorium 

kelingkungan bukanlah tanpa risiko suatu hal yang dikhawatirkan aktivis lingkungan. 

Sebagaimana dilaporkan An Independent Expert Report (1995), risiko itu mencakup: 

1.  Alergi. Kasus ini terjadi pada kedelai transgenik yang mengandung protein kacang Brasil. 

Mulanya kandungan metionin yang tinggi pada kacang Brasil diyakini memiliki kandungan 

gizi lebih baik. Setelah kedelai ini dipasarkan, belum diketahui bahwa kandungan tersebut 

mengandung senyawa yang bersifat alergenik. Bahaya rekayasa genetika pun mencuat. Riset 

kini diarahkan pada upaya menghilangkan senyawa alergen tersebut. 

2.  Resistensi antibiotik. Elemen penting pada konstruksi genetika tanaman adalah gen 

penanda selektif (selectable marker gene) yang tetap tertinggal pada tanaman transgenik. 

Namun gen penanda NPTII (neomycin phosphotransferase II) adalah enzim yang 

memberikan resistensi pada antibiotik neomisin dan kanamisin. Meski demikian riset 

Calgene Inc. mengklaim bahwa tidak ada tanaman, bakteri, dan spesies lain yang disisipi 

gen aktif NPTII menunjukkan pengaruh merusak. 

3.  Pertimbangan agama dan etika. Dalam laporannya pada tahun 1993, Komite Etik 

Modifikasi Gen, Departemen Pertanian, Inggris mengidentifikasi tiga hal yang berpotensi 

menimbulkan masalah etika dalam area transgenik, yaitu: 

•  Transfer gen manusia sebagai makanan; 

•  Transfer gen dari hewan yang dagingnya dilarang bagi kelompok agama tertentu pada 

hewan yang diijinkan sebagai makanan; dan 

•  Transfer gen hewan untuk tanaman. 

Dalam lingkup rekayasa genetika pangan, apa yang dikembangkan kini belum ada yang 

masuk dalam kategori tersebut. Hewan yang mengandung gen manusia hanya digunakan untuk 

produksi protein obat (therapeutic). Laporan komite ini lebih menekankan pada kemungkinan 

masa depan, daripada kenyataan yang ada saat ini. 

Ketika faktor keamanan produk transgenik masih diperdebatkan, klaim bahwa GMO ini 

dapat meningkatkan produktivitaspun menyisakan tanda tanya. Setidaknya di Indonesia. Para 

aktivis anti-transgenik, karenanya, menganggap gegabah ditandatanganinya Permenta No 61 

Tahun 2011. Pemerintah dinilai tidak mau belajar dari kasus kapas transgenik Bollgard di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2001-2002. Kala itu, janji kapas transgenik produk Monsanto 
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mampu meningkatkan hasil panen hingga 3,5 ton per hektar (dengan biaya produksi rendah, 

tahan hama, dan ramah lingkungan) dan keuntungan Rp 9,5 juta per hektare, berujung amarah 

para petani: hasil panen nyatanya tidak mencapai satu ton per hektare, sebagian hanya setengah 

ton malah, yang bahkan tak cukup untuk membayar hutang ongkos produksi. 

Dibukanya kran komersialisasi benih transgenik melalui Permenta ini juga berarti membuka 

lebar-lebar masuk dan mendominasinya perusahaan multinasional asing produsen benih 

transgenik. Kedaulatan pangan bisa tercederai. Bibit transgenik, pestisida dan pupuk 

pendukungnya haruslah disuplai perusahaan produsen. Petani dilarang melakukan pemuliaan 

benih lantaran terintangi hak paten dagang. Walhasil, petani akan bergantung pada perusahan 

penyuplai. Pada titik inilah dikhawatirkan terjadi monopoli. Benih-benih transgenik ciptaan LIPI, 

Biogen, IPB, UGM, dan lain-lain adalah harapan petani lokal akan produk dan perusahaan lokal. 

Tetapi mampukah kelak produk dan perusahaan made in Indonesia ini berkompetisi dengan 

perusahaan multinasional, berikut kekuatan finansial dan lobi-lobi politiknya? 

Monsanto dan kasus kapas Bollgard Sulawesi Selatan pada tahun 2001-2002 adalah contoh 

nyata kekuatan politik uang. Ketiadaan peraturan produk transgenik di Indonesia saat itu, tak 

membuat raksasa biotek asal AS ini kesulitan untuk meraih izin penanaman kapas transgenik 

Bollgard. Perusahaan ini dituding memberi suap sebesar 750 ribu dolar AS sebagai pelican untuk 

mengantungi Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 107/2001 tentang pelepasan secara terbatas 

kapas transgenik Bt DP 5690 B di tujuh kabupaten di provinsi itu. Tuduhan ini belakangan 

terbukti, yang mengantarkan 45 pejabat kementerian pertanian dan pihak ketiga ke meja hijau 

pada tahun 2005. 

 

Indonesia dalam Peta Transgenik 
Dua dekade setelah komersialisasi tembakau transgenik di China (1992-2012), belum satu 

hektare pun tanaman transgenik dibudidayakan di Indonesia. Ketidak siapan regulasi dan 

infrastruktur teknologi menjadi pengganjal utama. Tapi belakangan pemerintah mengambil 

langkah maju: pada akhir 2011, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 

61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. 

Peraturan ini akan memangkas pintu-pintu panjang yang memperlambat komersialisasi 

tanaman transgenik. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang kerap memakan 
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proses panjang, uji multilokasi benih, analisa budidaya dan keamanan pakan dan pangan, kini 

dapat dilakukan secara pararel. Walhasil, prosedur penanaman dan pelepasan benih dapat 

dipersingkat. Tak lama setelah Permentan ditandatangani, pemerintah bahkan langsung ancang-

ancang merilis bibit tebu transgenik yang sudah cukup lama dikembangkan Pusat Penelitian 

Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). 

Bukan cuma tebu P3GI, negeri ini memiliki tak sedikit prototipe benih transgenik karya 

peneliti lokal yang siap naik kelas ke level komersial. Yang paling terkenal adalah padi tahan 

penggerek batang, padi tahan penyakit blast, padi tahan kering karya Puslit Teknologi hayati 

LIPI dan Balai Besar Biogen. Padi dengan tiga keunggulan ini dikembangkan melalui 

transformasi gen oshox dan penyandi asam salisilat terhadap padi varietas asli Indonesia antara 

lain Rojolele dan Cisadane. Uji keamanan lingkungan telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 

2009 melalui serangkaian Lapangan Uji Terbatas (LUT) di daerah Jawa Barat (Karawang, 

Sukamandi, Pusakanegara, dan Indramayu). Jika diaplikasikan, benih padi ini diyakini akan 

menghasilkan produktivitas tinggi untuk keuntungan ekonomi para petani miskin. 

Tanaman transgenik jenis lain sudah dikembangkan dan tersebar di berbagai institusi, antara 

lain: padi tahan tungro (Universitas Sebelas Maret), kedelai dengan produktivitas dan kandungan 

albumin tinggi (Universitas Udayana), kentang tahan virus PVY, tahan jamur dan cacing 

nematoda, serta tahan penyakit bakteri (Institut Pertanian Bogor), kubis tahan hawar daun 

(Universitas Gadjah Mada), dan tebu tahan kekeringan (PTPN XI). Produk-produk ini 

diharapkan akan meramaikan pasar transgenik, di samping kemungkinan masuknya padi Golden 

Rice karya kolaborasi International Rice Research Institute (IRRI) dengan, salah satunya, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian pada tahun 2013 atau 2014. 

 

Teknologi Hayati Tradisional: Down to Earth 
Penting dipahami, sebagian besar petani Indonesia adalah masyarakat rural berpendidikan 

rendah. Ada keraguan bahwa teknologi hayati pangan moderen akan mudah dan cepat diadaptasi. 

Artinya: teknologi hayati tradisional masih memiliki posisi strategis. Selagi transisi menuju 

teknologi hayati moderen (baca: tanaman transgenik) belum berjalan mulus, akibat sengkarut di 

dalamnya, Indonesia masih bisa berharap pada sektor teknologi hayati tradisional. 

Belakangan, untuk mensinergikan riset yang tersebar di berbagai institusi, pemerintah 

membentuk Jaringan Keunggulan Inovasi Pangan yang meliputi berbagai kalangan seperti IPB, 
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LIPI, Litbang Pertanian, industri makanan, PTPN II dan lain-lain. Adapun produk inovasi 

pangan pertama yang diharapkan dihasilkan dari jaringan ini adalah pupuk organik berdasarkan 

mikroba asli Indonesia, yakni: 

1. Pupuk Beyonic-LIPI 

Ini adalah pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba penyubur tanah. Dikemas dalam 

bentuk cair dan padat, pupuk ini akan diproduksi sebanyak 2.000 liter dan 10 ton per bulan 

dengan density mikroba 109cfu. Jumlah produksi ini dapat digunakan untuk seed treatment benih 

kedelai 2000 ton atau setara dengan lahan kedelai 50.000 hektare. Produk ini dapat dikemas 

dalam bentuk sachet @40 gram, @100 gram, atau kemasan botol 1 liter dan 1 kilogram. 

Teknologi pupuk ini dalam proses penjajakan kerja sama aplikasi dengan PT. Padi Energi 

Nusantara (PT PEN) di Papua serta beberapa lokasi di pulau Jawa dengan luasan 5-10 hektar. 

LIPI akan memproduksi biofertilizer, sedangkan PT. PEN memfasilitasi Badan Usaha Milik 

Petani (BUMP) untuk melaksanakan budidaya kedelai. 

2. Pupuk Probio 

Teknologi pupuk ini telah siap diaplikasi pada skala besar untuk para petani tradisional. 

Tidak perlu riset lebih lanjut. Ditargetkan kapasitas produksi 1.000 liter per hari melalui kerja 

sama produksi dan pemasaran dengan para petani. Dalam hal ini IPB berperan sebagai produsen 

kultur master yang akan diperbanyak oleh petani/kelompok tani. Penjualan dilakukan oleh 

petani/kelompok tani tersebut. IPB berperan dalam quality control dan bimbingan teknis. 

Produksi pupuk Probio skala industri sedianya akan dikerjasamakan dengan PT. Pupuk Kaltim, 

namun tidak berlanjut. PT. Pupuk Kaltim merasa kebijakan pemerintah tentang pupuk organik 

dipandang hanya menguntungkan pengusaha counterpart-nya. Kerja sama saat ini lebih 

ditujukan untuk pengembangan produk. 

 

Usia Panjang Lewat Inovasi Makanan 
Adagium “you are what you eat” (“Anda adalah apa yang Anda makan”) seolah menemukan 

realitasnya dalam obesitas (kegemukan), tekanan darah tinggi atau penyakit terkait 

kardiovaskular lain seperti serangan jantung yang di negara maju telah menjadi ‘mesin 

pembunuh’ nomor satu. 
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Inilah paradoks peradaban modern. Gaya hidup “makan sebanyak-banyaknya”, “makan apa 

yang kita mau” bukan saja terjadi seiring mapannya kemampuan daya beli masyarakat, tetapi 

juga tuntutan supply-demand dalam struktur sistem ekonomi kapitalisme. Namun setidaknya 

dalam dua atau tiga decade terakhir kebiasaan ini telah mencapai kondisi jenuh, jika bukan titik 

balik. 

‘Cerdas mengkonsumsi makanan’ kini telah menjadi pilihan yang lebih menarik sebagai 

konsep perlawanan terhadap membanjirnya ‘makanan sampah’ (junk food) selama berpuluh 

tahun dan berbagai makanan dengan nilai tambah kesehatan rendah. Konsumen cerdas berkutat 

pada pertanyaan: bagaimana makanan yang kita konsumsi bukan saja memungkinkan kita 

bertahan hidup, tetapi dapat sekaligus membuat hidup kita lebih sehat dan lama. Kecenderungan 

ini mencerminkan telah mulai usangnya paradigma “makanan enak” (tasteful food) dan 

munculnya cara pandang baru “makanan sehat” (healthy food) bahkan “makanan sebagai obat” 

(medicinal food). 

Perkembangan ini menuntut produsen makanan memutar otak guna memenuhi permintaan 

(demand) pasar terhadap produk-produk pangan-plus. Riset internal dan kolaborasi riset mulai 

gencar diadakan. Pihak industri dalam hal ini kian memiliki kepentingan yang lebih besar untuk 

mengintegrasikan ilmu pengetahuan mutakhir semacam bioteknologi atau nanoteknologi dalam 

proses produksi guna menghasilkan produk pangan bernilai tambah kesehatan tinggi. 

Pada titik ini tampak bahwa inovasi dalam sektor pangan tidak terbatas pada inovasi 

budidaya pangan (misalnya melalui aplikasi tanaman transgenik untuk mendongkrak 

produktivitas hasil panen), tetapi juga inovasi pada produk makanannya itu sendiri. Kesadaran 

ini sekaligus mendorong berkembangnya, dan membuka peluang aplikasi, sains nutrisi kesehatan 

(health science nutrition). 

Secara singkat, inovasi di bidang produk makanan ini meliputi penciptaan produk-produk 

makanan baru dengan membuat produk-produk makanan yang telah ada menjadi lebih sehat dan 

bergizi. Termasuk inovasi untuk menjembatani kebutuhan makanan yang sekaligus mengandung 

obat untuk mencegah berbagai penyakit populer seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, 

bahkan mencegah Alzheimer. 

Guna mengatasi isu epidemik obesitas, sebagai contoh, inovasi makanan telah diupayakan 

Coca Cola dan Nestle dengan membuat produk bernama Enviga. Teh hijau ini mengandung 

komponen bioaktif antioksidan teh-hijau dan kafein guna meningkatkan metabolisme energi 
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sehingga ampuh membakar lemak tubuh. Tiga sendok Enviga diyakini dapat menghilangkan 60 

hingga 100 kalori tubuh, meski klaim tersebut masih dipertanyakan sebagian kalangan. 

Di dalam negeri, awal 2012 silam, diluncurkan produk mi instan higienis dari green barley, 

sejenis sereal gandum yang mengandung zat besi, vitamin B, C, kalsium plus serat tinggi. Produk 

ini diklaim sebagai mi sehat pertama lantaran tanpa penambahan MSG, pewarna, dan rendah 

lemak. Demand atas produk mi instan sehat cukup mengemuka menyusul isu yang mengaitkan 

konsumsi mi instan biasa yang mengandung zat kimia aditif dengan penyakit kanker. Produsen 

makanan di Indonesia lainnya dapat mengikuti langkah serupa, selain untuk turut serta 

meningkatkan kualitas kesehatan konsumen, juga agar mampu berkompetisi di masa mendatang 

dengan produk sehat impor. 

 

Sektor Kesehatan  
Obat dan Pengobatan Cerdas 

Kemampuan membasmi penyakit infeksi yang menjadi pondasi kedokteran modern 

sepanjang 150 tahun laksana kehilangan tuahnya dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan 

medis “membasmi-agen-infeksi” ini memang terbukti mampu memperpanjang usia manusia, 

tetapi tak berdaya ketika menghadapi, sebut saja, kanker prostat, penyakit jantung, diabetes, atau 

Alzheimer: penyakit-penyakit yang tidak dipicu oleh bakteri atau virus (infectious agents). 

Fenomena ini salah satu pertanda senjakala kedokteran moderen, sekaligus kemunculan 

Kedokteran Masa Depan (The New Age of Medicine). Kedokteran Masa Depan tak lagi bergerak 

di level pengetahuan tentang agen pembawa penyakit infeksi berskala mikro (bakteri atau virus), 

tetapi bertumpu pada pengetahuan material organik pada tataran nano. Tidak semata 

menyembuhkan penyakit, tetapi lebih berorientasi preventif dan prediktif. Tidak menerapkan 

“semua-obat-untuk-semua” (one size fits all), kedokteran baru ini berorientasi pada pengobatan 

personal. 

Bermula dari penemuan deoxyribonucleic acid (DNA). Polimer berpilin ganda berdiameter 

2 nanometer itu telah menjadi alat diagnosis baru, yang memungkinkan para dokter melihat 

dengan tajam peta genomik seorang pasien sebuah kemampuan yang sekaligus menandai 

lahirnya “kedokteran atom”. 
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Bukankah berbagai penyakit sesungguhnya bermula pada level atom? Ya. Gejala yang 

menyeruak ke permukaan pening, demam, atau lemas adalah hasil interaksi kompleks antara 

tubuh, pikiran dan lingkungan: tetapi semuanya diawali dari DNA, pada atom. Kedokteran 

moderen belum mampu menghasilkan alat-alat untuk melihat sekaligus memahami tubuh 

manusia pada tataran atomik ini. Apa jadinya ketika kita mampu melihat atom-atom dan DNA 

manusia untuk mengidentifikasi pemicu-pemicu potensial yang mengakibatkan penyakit? Apa 

jadinya ketika kita melalui pengetahuan dari peta genomik bisa menghentikan pemicu-pemicu 

penyakit tersebut? Inilah Kedokteran Masa Depan. 

 

Kedokteran Usia Panjang 
Kolaborasi biologi molekuler dan teknologi termutakhir kelak membuat pergeseran dalam 

paradigma ilmu kedokteran. Di masa lalu, obat-obatan dan pengobatan tegak diatas paradigma 

‘mengatasi dan menyembuhkan penyakit’. Dimasa mendatang, obat-obatan dan pengobatan 

adalah soal ‘pencegahan dan peningkatan kualitas hidup’. 

Melalui pendekatan penelusuran genomik, misalnya, para dokter bisa menemukan penanda 

biologis untuk kepentingan deteksi dini. DNA dapat memberi informasi tentang karakter 

seseorang yang berpotensi memicu disfungsi seperti kecenderungan terjerumus ke dalam 

alkoholisme dimasa mendatang atau mengidap penyakit kanker paru-paru. Dengan mengetahui 

predisposisi ini, seseorang dapat mengubah gaya hidupnya supaya lebih sehat sejak awal. 

 
Pengetahuan biologi molekuler ini telah begitu bermanfaat, dan akan bermanfaat berkali-kali 

lipat ketika berkombinasi dengan kemajuan di bidang komputer dan teori kuantum. Revolusi 

komputer di masa depan akan memberikan kontribusi pada sistem otomasi robot berinteligensia 
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dan berperasaan robot yang mampu mengerti bahasa manusia, mampu mengenali dan 

memanipulasi benda-benda di sekitarnya. Sementara revolusi di bidang teori kuantum 

memungkinkan kita membuat mesin-mesin berskala molekul. Jika keduanya bersinergi maka 

kita akan mampu membentuk sistem inteligensia berskala molekul, yang dapat gunakan untuk 

pengobatan. Mesin-mesin berukuran nanometer ini ditanam dalam tubuh lewat proses implantasi 

dan dapat didesain untuk mengobati gejala-gejala epilepsi, parkinson, dan penyakit-penyakit 

kronis tertentu. Lebih jauh, mesin-mesin super canggih ini bisa digunakan untuk meningkatkan 

kualitas ingatan, kecerdasan dan ketangkasan. Kesemuanya, pada gilirannya, berujung pada usia 

yang lebih panjang dan hidup yang lebih produktif inilah peningkatan kualitas hidup ala 

Kedokteran Masa Depan. 

Singkat kata, kita kini sedang menyaksikan bagaimana proses munculnya obat-obatan dan 

pengobatan baru dari gabungan ranah-ranah iptek berbasis genom, teknologi informasi, teknologi 

nano, dan sains kognitif. 

 

Melompat ke Masa Depan: Chip Kesehatan 

Pengobatan yang Kian Personal 
Bayangkan di kulit lengan kanan Anda tertanam selembar chip tipis.Anda tak perlu mengisi 

Lembar Riwayat Penyakit ketika berkunjung pertama kali ke rumah sakit; dokter dapat 

mengetahui sejarah kesehatan Anda melalui “kartu kesehatan” di lengan Anda tadi. Ketika 

sambungan nirkabel diaktifkan, chip tipis tersebut dapat langsung terhubung ke internet dan 

membuka web pribadi Anda di layar monitor yang memaparkan segalanya kepada sang dokter: 

penyakit-penyakit apa saja yang pernah Anda idap, obat-obat yang telah telah Anda gunakan, 

obat apa saja yang menimbulkan alergi kesemua informasi ini terus di-update. Sistem informasi 

semaca mini bukan saja lebih cepat dan andal, tetapi juga lebih personal. Anda dapat terhindar 

dari kesalahan fatal yang bisa terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan konvensional, seperti 

dampak alergi akibat konsumsi obat. 

Ya, DNA telah menjadi alat diagnosis utama dalam Kedokteran Masa Depan. Melalui peta 

genomik seorang individu, Kedokteran Masa Depan akan mampu menelusuri sejarah kesehatan 

seseorang mulai dari kelahiran hingga saat kematiannya. Metoda diagnostik ini akan mendobrak 

paradigma lama pengobatan yang bertumpu pada ”semua obat untuk semua orang”. Mengapa 

suatu obat dapat lebih efektif pada satu orang, tetapi tidak pada orang lainnya? Mengapa kanker 
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lebih agresif pada seorang dibanding pasien lainnya? Mengapa seorang bisa mengidap kanker 

sedangkan yang lain tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab oleh informasi pada peta 

genomik Anda. 

 

Pengobatan Masa Depan dari Biologi Molekuler 
Terapi Gen dan Genom 

Kedokteran Masa Depan tak berada nun jauh di sana. Pada tahun 2003 Myriad Genetics, 

sebuah perusahaan riset genom, bahkan telah menjual layanan uji DNA untuk mendeteksi 

predisposisi penyakit seseorang. Konsumen usai mengikuti program ini dapat mengetahui 

apakah mereka memiliki kecenderungan mengidap misalnya kanker payudara, kerusakan sel 

darah merah, penyakit liver, atau Alzheimer, di kemudian hari. Informasi tentang ini membuka 

peluang pengembangan diagnosis, pengobatan spesifik, dan pencegahan penyakit tersebut. Biaya 

untuk test DNA ini menjadi kian terjangkau dari waktu ke waktu; pada tahun 2012 batas bawah 

tarif untuk prediksi kanker payudara Cuma 300 dolar AS. 

Riset genom merupakan salah satu tulang punggung Kedokteran Masa Depan. Bukan tanpa 

alasan jika pemerintah AS mengucurkan dana 3 milliar dolar AS untuk Proyek Genom Manusia 

(Human Genome Project), sebuah proyek biologi terbesar sepanjang sejarah. Sebanyak 25 ribu 

gen pada genom manusia diidentifikasi yang melibatkan konsorsium empat negara. Pemetaan 

genom ini membuka peluang munculnya terobosan-terobosan besar dalam kedokteran molekuler 

antara lain: meningkatkan ketepatan dalam diagnosis suatu penyakit, melakukan terapi gen dan 

sistem kontrol untuk obat, serta seperti yang telah diperdagangkan Myriad Genetics mengungkap 

predisposisi atau kecenderungan seseorang mengidap suatu penyakit. Yang juga dimungkinkan 

riset genom adalah kemampuan menaksir risiko kesehatan, khususnya, akibat radiasi zat 

berbahaya seperti bahan kimia atau beracun pemicu kanker. Namun, yang tak kalah penting 

adalah mendesain obat-obatan yang lebih efektif. 

Sekitar 100 ribu orang meninggal setiap tahun akibat konsumsi obat yang keliru, di mana 

tubuh memberi reaksi yang buruk terhadap obat-obatan tersebut. Sementara jutaan orang lainnya 

mengalami efek samping yang merugikan. Kasus-kasus ini antaralain banyak ditemukan pada 

konsumsi obat untuk infeksi hepatitis C, anti tekanan darah tinggi dan anti depresi. Riset genom 
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memungkinkan teridentifikasinya sekuens DNA yang mempengaruhi respons tubuh terhadap 

suatu jenis obat. Melalui pengetahuan ini, konsumsi obat dapat dilakukan lebih tepat sehingga 

efek buruk dapat ditekan bahkan dihilangkan. 

Peta genomik ini uniknya berbeda antar suku bangsa. Posisi genome mapping karenanya 

amat strategis, mengingat terdapat 4.000 hingga 8.000 suku bangsa di dunia. Genom orang 

Melayu misalnya berbeda dengan genom orang Eropa. Padahal kebanyakan obat yang 

dikembangkan saat ini didesain untuk pasar Eropa efek buruk obat pun membayang. 

 

Bank Genom Indonesia 
Indonesia dengan kekayaan genetik besar lantaran didiami 438 kelompok etnik telah pula 

melakukan riset pemetaan genom yang ditangani Lembaga Biomolekuler Eijkman sejak tahun 

1995. Lebih dari 45 suku telah ditelusuri peta genomnya dan hasil riset ini sudah dipublikasikan 

dalam jurnal ternama Science (2009) berkolaborasi dengan para peneliti konsorsium The HUGO 

Pan Asian SNP. Hasil analisis gen ini, salah satunya, mengungkapkan bahwa secara umum 

masyarakat Indonesia Timur memiliki filogenetik (sumber kekerabatan) yang lebih beragam 

ketimbang masyarakat Indonesia Barat. 

Bank genom ini akan menjadi dasar bagi riset klinis lanjutan di masa mendatang antara lain 

untuk mengembangkan pengobatan yang dipersonalisasi (personalized medicine). Adalah fakta 

bahwa pada suku tertentu manifestasi sebuah penyakit (misalnya malaria) tercatat lebih berat 

ketimbang suku yang lain, atau sebaliknya. Dengan memahami kesamaan jejak genetik pada 

suku-suku di Indonesia, riset genom akan membantu mengurai pola-pola spesifik serangan 

penyakit, termasuk solusi pengobatannya. 

Sebagai contoh, riset genom Eijkman di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur berhasil 

menciptakan terobosan dalam pengobatan talasemia, penyakit akibat kekurangan zat pembentuk 

hemoglobin (Hb) dalam darah. Talasemia mulanya dipicu oleh kawin silang antar suku. Riset 

genom mengungkap bahwa setiap wilayah asal talasemia memiliki ciri mutasi gen tersendiri. 

Dengan mengetahui jejak genetic pasien dalam bank genom talasemia, maka diagnosa penyakit 

dan penanganannya bisa dibuat lebih tepat. Eijkman memiliki katalog 20 mutasi yang mendasari 

talasemia beta di Indonesia. 
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Dilema Deteksi Genom 
Terlepas dari kemampuannya mengungkap misteri kesehatan seseorang, uji genetik atau 

genome  mapping menyisakan problem etika, bahkan sosial, yang serius. Bayangkan ketika 

‘garis tangan’ Anda kini terpampang pada selembar kertas hasil uji DNA, seperti yang dialami 

Calvin, seorang bayi berusia 6 bulan asal Los Angeles, AS: genetic sequencing menunjukan ia 

mengalami sindrom Pitt-Hopkins, sejenis kerusakan kromosom, yang akan berakibat pada 

kelumpuhan intelektual. Bayi lain di The Children Hospital of Philadelphia, AS, yang mengidap 

penyakit misterius, juga divonis tak kalah seramnya uji DNA menunjukkan ia memiliki mutasi 

gen yang akan menyebabkan demensia pada usia 40 tahun. 

Malangnya belum ada satu pun terapi untuk mengobati sindrom Pitt-Hopkins maupun 

demensia. Uji DNA karenanya bagai pisau bermata dua. Jika penyakit yang terdeteksi dapat 

diantisipasi, maka pasien dapat melakukan upaya preventif sejak dini. Misalnya yang dilakukan 

Michael Snyder, 56, asal California AS, yang belakangan mengubah pola hidupnya secara 

radikal dengan giat berolahraga sepeda dan pantang mengkonsumsi gula setelah uji DNA 

mengungkap ia memiliki kencenderungan amat kuat terkena diabetes tipe2. Namun, andai 

penyakit tak tersembuhkan, seperti yang dialami sang bayi Calvin, maka ini bagaikan vonis 

pengadilan dini bagi sang pasien. Persoalan etika karenanya cukup kental. Tidak semua pasien, 

atau orang tua pasien, sejujurnya menginginkan bahkan cukup tegar untuk mengetahui semua hal 

tentang masa depan kesehatannya. 

Implikasi yang lebih luas juga mengemuka. Fakta bahwa ‘rahasia kesehatan’ ini diketahui 

dan disimpan oleh pihak rumah sakit menciptakan kerawanan tersendiri. Apa jadinya ketika 

informasi ini bocor? Kita membayangkan di masa depan, perusahaan bukan saja akan 

menyaratkan kualifikasi skill, pendidikan, dan pengalaman dalam proses rekrutmen pegawainya, 

tetapi juga informasi predisposisi penyakit (jika dimungkinkan). Apakah etisbagi perusahaan 

untuk membunuh ‘kesempatan saat ini’ bagi seorang calon karyawan lantaran penyakit yang 

akan dialami 15 atau 20 tahun kemudian? Perusahaan mungkin akan menjawab ‘ya’. Bayangkan 

pula ketika informasi predisposisi penyakit Anda (misalnya: penyakit berat semacam kanker 

paru-paru) jatuh ke tangan perusahaan asuransi Anda akan ditolak oleh perusahaan manapun 

untuk sesuatu yang mungkin terjadi puluhan tahun mendatang. 
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Sel Punca 
Inilah dua nama yang dinobatkan sebagai masa depan pengobatan penyakit-penyakit berat 

dan kronis sel punca (sel tunas, stem cell) dan kloning terapeutik. Lazim dijuluki ‘sel ajaib’, sel 

punca adalah blue print segala organ tubuh manusia. Karakter aktif di dalam sel muda ini 

memungkinkan sel punca melalui kloning terapeutik dimanfaatkan untuk penciptaan jaringan-

jaringan baru organ tubuh yang rusak. 

Terapi sel punca, misalnya, memberi 

harapan penyembuhan stroke seismik 

akut tanpa melalui amputasi, atau 

kerusakan pembuluh darah tungkai 

menahun. Tak kalah penting sel punca 

dapat mengobati gagal jantung berat 

akibat rusak otot jantung. Dua dekade 

kebelakang penderita gagal jantung 

hanya dapat diselamatkan lewat 

transplantasi organ. Tapi belakangan 

jumlah donor jantung kian sulit dicari. Lewat terapi sel punca, transplantasi bisa dilakukan secara 

selular: menyuntikkan stem cell line pada otot jantung, membuatnya memperbaiki diri, hingga 

jantung benar-benar pulih. Tak lagi perlu diganti. 

Selaku sel multipotensi, stem cell memang berperan dalam pengobatan penyakit yang 

memerlukan pertumbuhan sel-sel baru. Wajar jika terapi sel punca kelak dapat mengobati 

Alzheimer atau Parkinson, memperbarui tulang dan gigi yang rusak, bahkan membuat kulit lebih 

muda lewat terapi rejuvenisasi. Di kemudian hari, sel punca juga akan berperan penting dalam 

penyembuhan jenis-jenis kanker tertentu. Pada tubuh manusia, sel punca terdapat pada darah ari-

ari bayi, embrio muda (seperti sisa bayi tabung atau janin yang keguguran), serta jaringan 

dewasa (adult stem cells). Masing-masing mempunyai keunggulan maupun kelemahan yang 

memerlukan riset mendalam. 

Meski dapat memperbanyak diri, kemampuan sel punca membentuk dan menghasilkan 

jenis-jenis sel tertentu masih belum optimal. Para peneliti dan investor kini berupaya menggali 

lebih dalam ke bentuk ‘awal’ dari sel punca yang dikenal sebagai sel punca embrionik. Ini 

merupakan suatu bentuk paling awal perkembangan manusia, yakni kondisi beberapa saat setelah 
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proses pembuahan. Sel punca embrionik ini mampu menghasilkan jenis-jenis sel spesifik, yang 

diyakini amat berguna dalam pengobatan personal. Hanya saja, dalam proses pembuatannya, 

embrio janin bayi harus dihancurkan terlebih dulu, yang berarti menghilangkan peluang hidup 

janin sejak awal pembuahan membuat para pendukung pengobatan masa depan harus 

berhadapan dengan masalah etika. 

 

Melesat di Riset Jantung 
Di Indonesia, terapi sel punca masih dalam tahap uji klinis (clinical trial). Belum ada 

komersialisasi. Dirintis akhir dekade 1990, riset uji klinis ini antara lain meliputi terapi untuk 

infark jantung, kerusakan jaringan tulang rawan, kerusakan otot, patah tulang, luka bakar, 

penyakit neurodegeneratif serta antisipasi efek penuaan (anti aging). Sejumlah pencapaian 

positif diperoleh. Uji klinis sel punca untuk radang sendi di RS Dr Soetomo, Surabaya, misalnya, 

menunjukkan: terapi ini mampu menyembuhkan pasien tiga bulan lebih cepat ketimbang 

pengobatan biasa. Di RSCM Jakarta dan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta, aplikasi sel 

punca pada luka bakar derajat dua dalam menunjukkan keunggulan terapi ini ketimbang teknik 

konvensional silver sulfadiazine (SSD). Meski riset-riset tersebut lumayan memetik sukses, 

Indonesia secara umum masih jauh tertinggal ketimbang negara-negara Asia lain terkait cakupan, 

kemutakhiran, dan kualitas penelitian sel punca. Tapi, itu tidak termasuk terapi sel punca pada 

jantung. 

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pelopor terapi sel punca pada infark miokard akut 

dengan penyuntikan sel punca pada otot jantung. Hasil riset para dokter Indonesia di bidang ini 

sudah berkelas internasional. Sejak tahun 2007, peneliti yang tergabung dari Departemen Ilmu 

Penyakit Dalam FKUI-RSCM, RS Medistra, dan RS Kanker Dharmais mengawali riset untuk 

pasien serangan jantung yang mengalami penurunan fungsi pompa ventrikel kiri. Piranti 

mutakhir bernama NOGA digunakan sebagai alat pemetaan elektromekanik guna memantau 

lokasi penyuntikan sel punca, khususnya untuk pasien penyakit jantung tahap akhir. Bersama 

Hongkong, Indonesia menjadi negara Asia pertama yang melakukan injeksi sel punca 

menggunakan alat tersebut di bawah pengawasan Texas Heart Institute. Uji klinis berbasis 

NOGA ini telah menolong 50 pasien infark miokard akut dan penyakit jantung tahap akhir. 

Fungsi pompa jantung kian membaik, sementara luas infark menurun signifikan. 
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Bioekonomi 
Masa depan yang ditawarkan terapi sel punca diperkirakan bakal membuka kebutuhan pasar 

yang besar dan ajang persaingan yang ketat. Diperkirakan kebutuhan dan persaingan di pasar 

global untuk mendapatkan ginjal baru, organ-organ, jaringan-jaringan dan tulang-tulang 

pengganti berpeluang mencapai 5 triliun dolar AS. Ketika Amerika Serikat masih dihadang oleh 

adanya ”Referendum Stem-Cell”, negara-negara seperti China, Singapura, Taiwan dan Eropa 

menunjukkan kegigihannya mengambil alih inisiatif dan segera meningkatkan investasi 

litbangnya di bidang tersebut. 

Bisnis menggiurkan dari terapi sel punca 

membuat sejumlah negara memilih sikap liberal, 

seperti mengesampingkan isu etika, atau bertindak 

‘kreatif’. Ketika produksi sel punca embrionik 

dinilai melanggar etika, para peneliti mulai 

mengembangkan metoda-metoda lain seperti 

pembuatan ”induced pluripotent cells (iPS)” yang 

berasal dari berbagai jenis tikus! Ya, para 

kompetitor ini bagai tidak pernah kehilangan akal 

dan mereka terus berinovasi dan berkompetisi untuk merebut pasar pengobatan masa depan. 

Teknologi hayati kesehatan telah menjadi ladang bisnis yang besar di ranah inilah modal 

privat akan mengaitkan sauhnya, dan perekonomian sebuah negara kelak akan bersandar. Pada 

tahun 2005 saja, sebagaimana dilaporkan Global Head of Business Development Licensing 

Novartis Vaccineand Diagnostics, sejumlah perusahaan dunia penghasil vaksin-berbasis biotek 

berhasil membukukan pendapatan melimpah. 

Sanofi, misalnya, meraup revenue 2,66 triliun dollar AS dengan biaya litbang vaksin 380 

juta dolar AS dan litbang farmasi 5 miliar dollar AS. Begitu pula Novartis, dengan biaya litbang 

vaksin 190 juta dollar AS dan farmasi 4,5 miliar dollar AS, meraup pendapatan 581 miliar dollar 

AS di tahun 2005. 

India tak ketinggalan. Mereka membangun klaster teknologi hayati Genome Valley 

Hyderabad yang memiliki Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFC), salah satu 

pusat bioinformatika terlengkap di Asia, rujukan banyak negara. Ada 11 perusahaan yang telah 
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berinvestasi di Lembah Genome Hyderabad guna melakukan riset-riset biotek kesehatan tingkat 

tinggi. 

Dibandingkan negara-negara lainnya, Taiwan tercatat sebagai negara dengan daya saing 

teknologi hayati kesehatan tertinggi di Asia. Tengok saja klaster teknologi hayati Hsinchu. 

Memfokuskan risetnya pada industri farmasi, Hsinchu memiliki 312 perusahaan biotek, 19 

diantaranya mampu mengumpulkan total penjualan 38 juta dollar AS. Salah satu yang menonjol 

adalah Bifrontier Technologies yang memproduksi vaksin DNA dan hormone antigonadotropin-

releasing (GnRH). 

Sementara itu, dengan visi untuk menjadikan Hong Kong sebagai pusat regional industri 

teknologi hayati, Biotechnology Committee pada Industry and Technology Development 

Council telah menetapkan teknologi hayati sebagai industri sasaran untuk promosi investasi. 

Fokus pengembangan teknologi hayati di Hong Kong adalah industri farmasi dan pangan, 

sedangkan fokus dalam litbang meliputi teknologi drug delivery, antibody monoklonal, 

diagnostik, teknologi hayati industri, fermentasi, dan florikultur. 

Sejak tahun 2000, China menetapkan teknologi hayati sebagai kunci pengembangan industri, 

khususnya untuk Shenzen sebagai special economic zone. Dewasa ini terdapat 20 produk bio 

industri, seperti vaksin hepatitis B, interferon, obat-obatan dari laut, reagensia, diagnostic kit, 

produk-produk hasil rekayasa genetik, enzim dan makanan kesehatan. 

 

Membuka Peluang lewat hEPO dan Flu Burung 
Hasil riset kelas dunia dimiliki pula olehnegeri ini. Dr Adi Santoso, peneliti LIPI, berhasil 

menciptakan human erythropoietin (hEPO) dalam ragi dan tanaman barley (sejenis gandum). 

Sebelumnya produksi hEPO dilakukan dalam kultur sel mamalia melalui media telur tupai China 

dan ginjal bayi tupai. Bioteknolog Inggris dan Korea Selatan telah berupaya lebih dari satu 

dekade memproduksi hEPO tanpa sel mamalia, namun gagal. Temuan Adi Santoso adalah yang 

pertama di dunia. 

hEPO adalah katalisator pada sel darah merah yang berguna untuk penyembuhan berbagai 

penyakit terkait dengan darah, seperti anemia. hEPO memiliki nilai ekonomis tinggi. Penderita 

kelainan ginjal misalnya harus menjalani suntik hEPO yang biayanya mencapai Rp 20 hingga Rp 

30-an juta per bulan jika disuntik tiga kali seminggu. Ini lantaran biaya memproduksi hEPO pada 
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sel mamalia amat mahal. Menggunakan media ragi (jenis Pichia pastoris) dan tamanan barley, 

produksi hEPO dapat dibuat dalam skala lebih besar, lebih efisien dan lebih ekonomis. Inilah 

yang kelak membuat biaya suntik hEPO jauh lebih ramping. hEPO diyakini pula sebagai masa 

depan pengobatan HIV/AIDS. 

LIPI juga melakukan riset kompetitif untuk mencari senyawa baru penghambat (inhibitor) 

aktivitas virus avian influenza (AI) atau flu burung. Dihelat sejak dua tahun lalu, riset ini 

berupaya mengisolasi molekul acuan baru anti AI yang bersumber dari ekstrak bahan alami 

Indonesia melalui program skrining yang komprehensif. Tak kurang dari empat ribu ekstrak 

mikroba telah disiapkan untuk pengujian. Target utama riset adalah menemukan ion channel 

protein M2 virus flu burung. 

Menurut koordinator riset, Dr Inez Irene Atmosukarto, inhibitor protein M2 terbukti dapat 

menghambat asidifikasi virus bagian dalam dan menghambat fusi envelop virus. Pada virus 

influenza terdapat unsur H dan N, dan di antara membran luar dan dalam kedua unsur tersebut 

terdapat protein penghubung (M2) yang jika disumbat akan menghambat perkembangan virus. 

Penghambat (inhibitor) inilah yang tengah dicari senyawanya. 

 

Inovasi Vaksin Rotavirus 
Keberadaan vaksin telah sedemikian vital, bahkan 

tak tergantikan hingga kini, guna mencegah penyakit-

penyakit infeksi khususnya di negara Dunia Ketiga 

seperti Indonesia. Soal produksi vaksin, negeri ini 

pantas menepuk dada lantaran memiliki PT. Bio Farma 

kini berusia 121 tahun sebagai eksportir vaksin kelas 

dunia produk vaksin perusahaan ini telah dilempar ke 

ratusan negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan 

beberapa negara Eropa. Namun, menjadi ironis 

mengingat produk vaksin PT Bio Farma belum memanfaatkan seed vaksin yang berasal dari 

Indonesia serta masih mengandalkan teknologi vaksin lisensi asing. Walhasil PT Bio Farma 

harus selalu membayar dengan harga sangat tinggi biaya royalti dari seed dan teknologi vaksin 

impor ini. 
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Kian ironis mengingat negeri ini, sebagai megabiodiversitas terbesar kedua di dunia, 

merupakan surga seed vaksin. Dan, di sisi lain, tak sedikit universitas dan lembaga litbang yang 

melakukan riset dasar seed vaksin. Karena itulah diperlukan sinergi antara universitas/badan 

litbang dengan PT Bio Farma agar kedua aktor inovasi ini melengkapi satu sama lain. Karena itu 

pula belakangan dibentuk Jaringan Keunggulan Inovasi Vaksin sebagai hub kegiatan inovasi 

produk vaksin yang terdiri dari pakar dari perguruan tinggi dan lembaga seperti UGM, IPB, UI, 

UNAIR, Lembaga Eijkman, Litbangkes, LIPI, BPPT, dan PT. Biofarma. 

Produk vaksin pertama yang diharapkan dihasilkan dari Jaringan Keunggulan Inovasi 

Vaksin ini adalah vaksin rotavirus. Rotavirus adalah virus penyebab utama penyakit infeksi 

gastrointestinal. Seed vaksin ini telah dikembangkan bersama oleh FK-UGM, The University of 

Melbourne, dan PT. BioFarma berbasiskan pada galur rotavirus Indonesia. Hak Paten merupakan 

milik bersama antara FK-UGM, The University of Melbourne dan PT. BioFarma. Sedangkan 

hak pemasarannya akan diberikan kepada pihak Indonesia. FK-UGM akan terus mencari dan 

meneliti galur-galur Indonesia untuk pembuatan vaksin rotavirus ini. Kontrol kualitas dari vaksin 

ini sedang dilakukan di PT. BioFarma, sementara target uji klinis I, II, dan III diharapkan selesai 

pada tahun 2013. Ditargetkan pada tahun 2014 vaksin rotavirus mendapatkan izin pemasaran. 

Seandainya vaksin-vaksin dengan seed Indonesia telah diproduksi, vaksin-vaksin ini 

kemungkinan besar tidak dapat bersaing dengan vaksin-vaksin impor yang relatif lebih murah. 

Karena itu diperlukan peraturan pemerintah untuk mengawal agar vaksin produksi dalam negeri 

ini dapat bersaing secara sehat dengan vaksin impor di Indonesia. 

 

Pengobatan Masa Depan Teknologi Nano 
Pengetahuan dan kemampuan untuk mengolah materi dengan tepat pada ukuran sepermiliar 

meter teknologi nano akan mengubah wajah dunia kedokteran secara radikal. Kita, misalnya, 

kelak bisa melakukan rekayasa nanomodul untuk penemuan obat-obatan baru yang dilakukan 

secara alamiah di dalam tubuh (self assembling). Keperkasaan teknologi nano bahkan 

menjangkau batas-batas kemanusiaan paling dasar melalui interface jaringan mikro dan nano 

materi, para ilmuwan akan mampu membuat kecerdasan buatan, yakni penciptaan organ-organ 

hidup menyerupai otak, yang bakal mengubah definisi dan makna spesies manusia. Revolusi di 

bidang teori kuantum ini juga memungkinkan kita membuat robot-robot cerdas berskala molekul, 
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yang masuk ke dalam sel tubuh untuk melakukan kerja medis. Ya, Ilmu kedokteran dan 

kesehatan manusia akan memasuki era baru (new age) dengan pasti. 

Muncul tahun 1997, revolusi nanotek diramalkan berkembang pesat mulai tahun 2025. Ia 

merupakan bidang kajian yang strategis mengingat luas cakupan terobosannya ke bidang-bidang 

lain dan Indonesia mesti turut merintisnya melalui universitas riset. Pemanfaatan nanoteknologi 

di bidang medis menawarkan sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang menarik. Sebagian baru 

diujicobakan (clinical trial), sementara sebagian kecil lainnya telah benar-benar diaplikasikan. 

Berikut beberapa teknik pengobatan yang dapat dimodifikasi melalui nanoteknologi. 

•  Teknik injeksi obat (drug delivery). 

 Memanfaatkan teknologi rekayasa pada skala atom, para peneliti mampu membuat partikel 

nano yang dimanfaatkan sebagai ‘kendaraan’ untuk mengantarkan obat, panas,cahaya atau 

substansi lain guna mengobati sel-sel spesifik dalam tubuh berkali-kali lipat lebih efektif. 

Metode pengobatan cerdas drug delivery ini terus diujicobakan dan memetik sukses di 

berbagai tempat. CytImmune dan BIND Biosciences, perusahaan biotek AS, misalnya, telah 

melakukan ujicoba klinis tahap satu untuk injeksi obat kemoterapi melalui partikel nano. 

Kecerdasan dan keandalan tingkat tinggi yang dimiliki partikel nano memungkinkan obat 

yang ‘menumpang’ di dalamnya mampu menerobos barrier di dalam otak yang tak bisa dilalui 

pengobatan konvensional untuk memperbaiki kerusakan sel syaraf secara signifikan. 

BioDelivery Sciences, juga perusahaan AS, tengah mengembangkan obat minum untuk 

mengobati penyakit terkait jamur, memanfaatkan partikel nano bernama cochleate. Selain itu, 

sejenis partikel nano lainnya tengah dikembangkan agar mampu menyelinap di sela-sela 

permukaan lapisan lendir seperti jaringan paru-paru yang memungkinkan obatan-obatan 

terapetik menyebar dan menyelimuti seluruh jaringan tersebut, membuat pengobatan jauh 

lebih efektif. 

•  Teknik terapi efektif. 

 Partikel nano yang tersusun dari polyethylene glycolhydrophiliccarbon clusters (PEG-HCC) 

telah menawarkan teknik baru dalam menyerap radikal bebas dan dalam tingkat yang lebih 

besar ketimbang daya serap protein tubuh. Sementara nanoshells telah menunjukkan 

keampuhannya dalam efisiensi pengobatan kanker; partikel ini dapat mengkonsentrasikan 

panas pada sinar infra merah, sehingga sinar tersebut dapat menghancurkan sel-sel kanker 

tanpa menimbulkan dampak kerusakan pada sel-sel sehat disekitarnya. Serat nano 
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(nanofiber), sebagaimana dibuktikan peneliti John Hopkins University, AS, sangat efektif 

dalam membuat tulang rawan baru pada jaringan otot yang rusak. Partikel nano 

aluminosilicate juga tercatat mampu mengurangi trauma pendarahan pada pasien akibat luka 

luar melalui mekanisme pembekuan darah yang cepat. Untuk kasus pendarahan dalam 

(internal bleeding), partikel nano polimer mampu berperan sebagai trombosit sintetis untuk 

menekan pendarahan secara drastis. 

•  Teknik pencitraan (imaging) dan diagnosa. 

 Melalui kemampuan mendeteksi protein, nanotube karbon kini telah digunakan sebagai 

sensor untuk mengidentifikasi gejala kanker mulut dan memberikan diagnose dalam tempo 

kurang dari satu jam. Partikel nano oksida besi dapat digunakan untuk membantu proses 

scanning Magnetic Resonance Image (MRI) dalam identifikasi kanker tumor, di mana 

kandungan protein-magnetik pada permukaan partikel nano ini akan memberi efek penerang 

saat scanning dilakukan dan mempertajam hasilnya. Partikel nano juga dapat membantu para 

dokter melakukan diagnosa amat dini untuk gejala-gejala penyakit tertentu yang diperoleh 

dari sampel laboratorium. Ini misalnya terkait dengan kemampuan partikel nano emas 

mendeteksi empat asam nukleat yang berbeda, sebagaimana yang dikembangkan perusahaan 

biotek Nanosphere.Inc; atau kemampuan partikel nano magnetik dalam mengidentifikasi 

berbagai spesimen, termasuk protein, seperti yang diujicobakan perusahaan T2 Biosystem. 

•  Teknik Membasmi Mikroba. 

 ‘Perban cerdas’ yang telah diolesi partikel nano kapsul nano dapat dengan seketika 

mengeluarkan antibiotik manakala bakteri patogen mulai menginfeksi luka. Ini 

memungkinkan pengobatan luka dapat dilakukan jauh lebih cepat, sehingga pasien tak perlu 

mengganti perban. Kristal Nano yang diolah dalam bentuk krim juga mampu mengobati luka 

jauh lebih cepat dengan menyedot habis gasnitrat oksida pada area yang terinfeksi, yang 

menyebabkan kematian cepat pada bakteri bakteri. 

•  Teknik Pengobatan Berbasis Robot Nano. 

 Robot berukuran nanometer ini kelak dapat diprogram untuk memperbaiki sel-sel rusak 

melalui mekanisme serupa yang dilakukan zat antibodi dalam proses penyembuhan alami 

tubuh. Layaknya dokter bedah, robot nano akan mampu melakukan operasi pada tingkat 

seluler seperti membuang sel-sel berpenyakit pada tubuh. Robot nano juga dipersiapkan untuk 
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membunuh bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh sebagai bagian dari sistem imun 

tubuh. 

 

Menjajal Nanoherbal 
Pengembangan nano teknologi di Indonesia secara umum masih melajudi jalur lambat. Peta 

jalan (roadmap) rencana pengembangan nano teknologi di bidang farmasi dan kesehatan baru 

dirintis pada tahun 2011 lalu, dan baru bias diterapkan secara nasional (upscalling) paling lambat 

di tahun 2014. 

Salah satu yang dibidik dalam peta jalan rencana ini adalah upaya peningkatan kualitas obat-

obatan khas Indonesia (seperti jamu) melalui nano teknologi yakni, apa yang disebut 

‘nanoherbal’ atau program ‘saintifikasi jamu’. Maklum, Indonesia adalah surga herbal yang 

memiliki 9.606 spesies tanaman obat, tetapi ironisnya baru 3 hingga 4 persen saja yang 

dibudidayakan dan dimanfaatkan secara komersial. 

Contoh produk nanoherbal yang sudah diciptakan, bahkan dikomersialisasikan, adalah 

‘ZProCoffee’, karya peneliti LIPI, yang memodifikasi kopi biasa dengan ramuan penambah 

stamina dari tanaman purwaceng dan pasak bumi. Keunggulan produk herbal dengan sentuhan 

nano teknologi adalah: ia dapat diserap tubuh lebih baik lantaran memiliki ukuran partikel yang 

sangat kecil (sepertriliun meter), sehingga efek pengobatannya pun jauh lebih menukik 

ketimbang produk bukan nano. 

 
Sektor Energi  

Lebih ‘Hijau’ di Masa Depan 
Pada dekade mendatang, sektor energi akan menghadapi kompleksitas masalah yang saling 

terkait antara tantangan perekonomian, geopolitik, teknologi dan lingkungan. 

Pertambahan penduduk yang terus meningkat di negara-negara berkembang memerlukan 

pasokan energi yang cukup besar baik bagi kepentingan masyarakat perdesaan maupun 

masyarakat urban. Konsumsi energi di negara berkembang akan meningkat sebanyak empat kali 

lebih besar dari kebutuhan energi negara-negara maju. Di negara-negara maju sendiri, dorongan 

untuk pertambahan pemakaian energi terutama disebabkan oleh adanya perubahan gaya hidup 

dan perubahan teknologi masa depan. Sementara itu, pasokan sumber energi konvensional 
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khususnya minyak dan gas bumi akan mulai menurun magnitude-nya. Saat ini 85 persen 

produksi komersial energi masih berbasis bahan bakarfosil. Meskipun peranan bahan bakar fosil 

masih akan sangat penting, namun pengaruhnya secara berangsur-angsur akan diambil alih oleh 

sumber-sumber energi baru dan dapat diperbaharui (new and renewable energy resources). 

Isu ancaman anomali iklim akibat pemanasan global serta kian langkanya suplai minyak 

dunia mendorong terbukanya peluang kemunculan sumber-sumber energi baru dan terbarukan 

khususnya bagi sumber-sumber substitusi bahan bakar cair minyak. Hal tersebut terutama 

disebabkan karena artifak atau peralatan yang tersedia saat ini masih sangat tergantung pada 

teknologi minyak. Oleh karena itu, bahan bakar cair substitusi minyak itu, sejauh mungkin harus 

compatible dengan infrastruktur dan sistem peralatan teknologi minyak, seperti untuk keperluan 

transportasi. Di antara substitusi bahan bakar cair minyak yang akan berperan di masa datang 

adalah bio etanol, bio diesel, serta bio butanol. 

Kompetisi global memperebutkan sumber-sumber energi sudah mulai memanas. Diabad 21 

ini ketergantungan dan keberlanjutan energi kian menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, kualitas 

hidup dan keamanan negara. Negara-negara maju, semacam Amerika Serikat, Eropa, atau 

Jepang, telah berinvestasi demi masa depan yang berkemandirian energi lewat riset teknologi 

energi baru semisal energi hidrogen, nano energi dan fusi energi, selain terus meningkatkan 

utilisasi energi alternatif: angin, solar, dan nuklir. 

Melihat kecenderungan-kecenderungan itu, menjadi penting kiranya meramalkan alternatif 

energi apa saja yang akan menjadi pilihan masa depan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

bagi sumber-sumber energi masa depan yang akan mengakhiri kebiasaan kita memakai minyak 

bumi antara lain ia haruslah : 

• Terbarukan 

• Berlimpah dan bersih 

• Andal dan aman 

• Terjangkau harganya. 

 

Isu Minyak versus Pertumbuhan 
Indonesia yang menargetkan menjadi 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 

akan menghadapi dilema. Guna mencapai PDB 3,76 triliun dolar AS, sebagaimana termaktub 

dalam “Visi Indonesia 2025”, pertumbuhan ekonomi akan ditingkatkan 5-6 kali lipat dalam 15 
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tahun berarti: konsumsi energi sangat tinggi. Padahal, minyak bumi, sebagai sumber energi 

primer penopang pertumbuhan, kian surut jumlahnya. Juga, kian tinggi harganya. 

Kondisi ini dapat dilihat sebagai kendala sekaligus berkah: harga minyak yang tinggi akan 

mendorong kita untuk melakukan efisiensi penggunaan energi sekaligus memacu pengembangan 

teknologi energi baru yang lebih ramah lingkungan. Terdapat empat pertimbangan dan langkah 

untuk pengambilan kebijakan: 

1.  Pengalaman menunjukkan kenaikan harga akan mengurangi percepatan pertumbuhan 

konsumsi energi, meskipun tidak segera, karena dibutuhkan waktu untuk menunggu 

perekonomian kita siap menerapkan teknologi baru yang lebih efisien. 

2.  Subsidi BBM secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan untuk mengembangkan dan 

menerapkan energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan bio energi, dua ragam energi 

di mana kita memiliki keunggulan komparatif sebagai negara tropis dengan keanekaragaman 

hayati tinggi. 

3.  Keekonomian energi baru menjadi viable tanpa hadirnya subsidi BBM. Ini akan merangsang 

kian meluasnya keragaman penggunaan energi alternatif sehingga pada gilirannya akan 

memperkuat suplai ketahanan energi kita. 

4.  Bila semua ini bisa dilakukan secara konsisten dan terukur, kita berpeluang memasuki tahap 

negara maju berbasis inovasi (innovation driven economies) di tahun 2025. Indonesia 

diharapkan dapat mencapai tingkat negara sejahtera, dengan intensitas penggunaan energi 

yang rendah. Ini adalah tahap tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan berkelanjutan 

dengan ketahanan energi yang kuat. 

 

Akhir Era Minyak Indonesia 
Pasca booming minyak 1970-an, cadangan minyak Indonesia terus susut hingga 

seperlimanya memasuki dasawarsa pertama 2000. Pada tahun 2004 produksi minyak negeri ini 

menepis batas psikologis 1.094,4 ribu barel per hari, jauh lebih kecil ketimbang rekor tahun 1977 

(1.686,2 ribu barel per hari). Tak mengherankan jika pada tahun 2002 negeri pendiri OPEC ini 

hengkang dari kelompok pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak (net oil 

importer). 

Surutnya produksi minyak Indonesia tak lepas dari kurang up date-nya teknologi eksploitasi 

kita. Ladang-ladang minyak yang sudah tua, dan minimnya investasi dibidang perminyakan. 
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Total cadangan minyak yang dimiliki dan siap dimanfaatkan negeri ini hanyalah 9 miliar 

barel (data 2003). Jika Indonesia memproduksi 500 juta barel per tahun, cadangan itu sudah akan 

terkuras habis dalam tempo 18 tahun. Krisis energi membayangi. Ini kian menjadi ancaman 

serius mengingat konsumsi minyak dalam negeri meningkat tiga persen per tahun. 

 

Bergeser ke Mix Energy 
Sementara eksplorasi ladang-ladang minyakbaru dilakukan, sumber-sumber energy alternatif 

patut dilirik. Negeri ini mempunyai sumber keanekaragaman energi yang cukup besar: angin, 

solar, biomassa, gelombang laut, hidro dan geotermal adalah sederet energi alternatif di luar 

bahan bakar fosil yang cadangannya melimpah. Sumber-sumber energi tersebut sudah dikenal 

lama dan dapat dijadikan pilihan energi mix guna memenuhi kebutuhan energi masa depan. 

Hanya saja, pergeseran ke sumber-sumber energi baru tidaklah mudah. Investasi awal yang 

dikucurkan untuk riset dan penciptaan infrastrukturnya sangatlah besar. Akses terhadap sumber 

energi, penguasaan dan pemilihan teknologi, dan tingkat keekonomisan, menjadi faktor penentu 

kesuksesan lainnya. Di masa lalu, ketika industri bergeser ke arah penggunaan minyak, 

perubahan itu dapat terjadi lebih cepat dan mudah lantaran sumber energi ini mudah diperoleh, 

tingkat keekonomisannya tinggi, dan cadangannya besar. 
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Pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, selain energi nuklir, umumnya terkait erat 

dengan lokasi di mana ia berada. Ini membuat tingkat ketidak pastian menjadi tinggi. Aspek 

“pilihan teknologi” dan “nilai keekonomisan” selalu menjadi pertimbangan krusial jika bukan 

penghambat pengembangan energi alternatif tertentu di lokasi tertentu. Padahal keputusan 

berinvestasi harus dilakukan pada timing yang tepat guna menyerap demand energi di sebuah 

lokasi. Pada titik ini kita melihat bahwa solusi atas kebuntuan-kebuntuan ini adalah political will 

pemerintah dan komitmen para investor untuk membawa perubahan. 

Hingga kini, penggunaan energi fosil masih mendominasi di Indonesia: minyak bumi 

tercatat sebagai yang terbesar, disusul gas, dan batubara. Energi terbarukan seperti hidro, 

geothermal, dan lain lain baru mencapai 7 persen. Seiring kebijakan diversifikasi energi, pada 

tahun 2025, penggunaan energi fosil direncanakan dipangkas dari 93 persen menjadi 83 persen. 

Sementara penggunaan energy baru dan terbarukan didongkrak menjadi 17 persen, dengan 5 

persen di antaranya bahan bakar nabati (biofuel). Potensi biofuel di negeri ini tercatat amat 

berlimpah, yakni 434 ribuGW atau setara 255 juta barel minyak bumi. 

 

Tetap Kritis di Tengah Krisis 
Meski energi hijau telah menjadi wacana nasional dan global, kita perlu menahan diri agar 

tidak tergesa-gesa meloncat ke wilayah tersebut sebelum semua opsi diperhitungkan secara 

seksama. Misalnya: 

•  Mobil hidrogen adalah opsi yang cukup banyak diperbincangkan. Tetapi perlu diingat bahwa, 

lebih dari satu abad, mobil dan bensin telah berkembang bersama, menghasilkan sebuah 

sistem-infrastruktur yang mapan. Maka, bukankah lebih tepat mengubah komponen-

komponennya ketimbang sistemn yaitu sendiri? Karenanya, mengembangkan mobil hibrida 

bertenaga bensin dan listrik sekaligus lebih feasible mengingat prasarana keduanya yang telah 

terpasang. 

•  Secara teknis, teknologi batere memang mampu menggantikan bahan bakar minyak untuk 

alat-alat transportasi darat (motor, mobil, bus, atau truk). Namun kita perlu meneliti lebih jauh 

tingkat keekonomian bahan bakar batere ini apakah itu sudah mencakup biaya tersembunyi 

pencemaran lingkungan oleh metal-ion yang terkandung di dalamnya? Perlu diketahui pula 

bahwa, sebagai penyimpan energi, batere berbobot seratus kali bensin, lantaran mengandung 

material nonaktif untuk mengontrol proses reaksi kimia dan konversi ke listriknya, serta harus 
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pula menampung produk limbahnya sendiri. Apakah ini cukup feasible terkait aspek 

keringanan (lightness)? 

•  Sejauh ini kita belum melakukan investigasi mendetail tentang kebutuhan bahan bakar 

pesawat (jet-fuel) yang sangat ringan, mudah dipindah dan relatif aman: apakah bahan bakar 

semacam ini telah memenuhi densitas energi optimal dengan kandungan karbon esensial yang 

diperlukan? Jika hal tersebut telah dipahami, maka barulah kita membuka peluang untuk 

beralih kebahan-bahan bakar baru yang kompatibel dengan karakteristik esensial tersebut. 

Namun, menimbang keunggulan jet-fuel dari aspek-aspek krusial lightness, portability dan 

safety, tampaknya bakal sulit mencari pengganti bahan bakar nonkarbon untuk aplikasi 

penerbangan, termasuk penerbangan luar angkasa. 

•  Terkait energi nuklir, kita juga perlu mengecek kembali apakah biaya penyediaannya (supply 

cost) telah memperhitungkan beban pembuangan sampah radioaktif dan telah mencakup biaya 

keamanan terkait anti terorisme? Memang kebutuhan energi masa depan tak bisa lepas dari 

kehadiran nuklir. Namun, seberapa besar peran nuklir belum dapat diperkirakan dan 

tergantung banyak faktor, terutama pengaruh aspek kelangkaan bahan bakar fosil. 

•  Untuk bahan bakar nabati, kita harus mengkaji lebih dalam biaya proses biologinya apakah itu 

telah cukup kompetitif ketimbang biaya proses kimia konvensional? Penting pula dikaji aspek 

ketersediaan lahan untuk memproduksi biofuel yang akan bersaing dengan lahan untuk 

pertanian primer. 

•  Terkait konversi energi dari ketinggian air (hydro), panas bumi (geothermal) dan gelombang 

laut (ocean wave) apakah energi yang akan dikirim melalui jaringan sistem tenaga listrik itu 

dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa proses penyimpanan (storing)? 

•  Sebagai negara tropis, panas matahari tentu akan menjadi sumber energi potensial bagi 

Indonesia; tetapi apakah sudah ditinjau supply cost setiap bentuk penggunaan energi surya 

(solar cell) ini yang akan sangat beragam? 

•  Sel tunam (fuel cell) memang memiliki keunggulan dari segi rendahnya kebisingan, polusi 

dan panas buang ketimbang bahan bakar gasoline. Namun biaya produksi fuel cell tetap jauh 

lebih mahal ketimbang BBM lantaran menggunakan bahan platinum yang harganya di atas 

emas. 
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•  Batu bara atau biomassa akan menjadi sumber bahan bakar sintetik (synthetic fuel) untuk 

menggantikan dominasi bahan bakar hidro karbon; tetapi kita perlu mengetahui aspek tekno 

ekonomi dari sumber energi baru ini. 

•  Meski berbagai teknologi energi terbarukan telah ada, kita cenderung mengabaikan 

kemampuan masyarakat dalam menyerap dan mengimplementasikan proses dan produk baru. 

Kita perlu membentuk preferensi masyarakat. Namun apakah kita mempunyai cukup keahlian 

rekayasa sosial dan riset-riset terkait untuk mengatasi masalah ini? Dengan kata lain, 

perencanaan energy mix di masa mendatang haruslah merupakan kajian tekno-ekonomi yang 

matang sebelum kita benar-benar akan bergerak ke sana. 

 

Energi Fosil dan Gas Rumah Kaca 
Pengurangan konsumsi energi fosil menjadi keniscayaan karena satu hal: emisi gas rumah 

kaca. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industrialisasi, suplai energi 

berkembang pesat dari 25 EJ/tahun pada 1850 menjadi 450 EJ/tahun pada tahun 2000 di mana 60 

persennya disumbang pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran karbon ini menebar emisi gas 

rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs dan SF6) ke udara yang disinyalir sebagai pemicu 

pemanasan global (global warming). 

Sejumlah kajian perubahan cuaca yang dirangkum oleh Panel Antar pemerintah untuk 

Perubahan Iklim (IPCC 2007, 2008) mencatat konsentrasi CO2 di udara terus bergerak keangka 

kritis. Sebelum Revolusi Industri, level CO2 di udara hanya 280 ppm. Namun pada tahun 2008 

angkanya menepis 385 ppm, jumlah yang belum pernah dialami oleh manusia. Disebut kritis, 

sebab angka ini sudah mendekati limit agar Bumi kita tetap nyaman ditinggali 500 ppm. Tanpa 

upaya pencegahan, dua abad dari sekarang, atau bahkan kurang, Bumi bisa menjadi tempat yang 

benar-benar tak nyaman dihuni jauh lebih panas. 

McKinsey Global Institute (2008) menegaskan secara ekonomi perlu dilakukan upaya 

memperbaiki carbon productivity, ukuran yang mengaitkan kontribusi pencemaran CO2 

terhadap PDB dalam dolar AS. Carbon productivity yang kini $740/ton of equivalentcarbon 

dioxide (ECD) diperkirakan meroket sepuluh kali lipat menjadi $7,300 pada tahun 2050. 
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Agar emisi CO2 berada di bawah angka 500 ppm, carbon productivity harus pada angka 

(ECD) 6 kg/hari. 

 

Sejauh ini emisi gas rumah kaca dari pembakaran fosil belum merupakan ancaman langsung 

bagi Indonesia menyusul intensitas pemakaian energi yang masih rendah. Masalah utama bagi 

negeri adalah polusi udara dan hujan asam akibat pembakaran batubara, serta ancaman anomali 

El-Nino. Intensitas El-Nino yang merupakan siklus 3-7 tahunan ini berpotensi menjadi kian 

tinggi menyusul pemanasan global akibat emisi CO2. El-Nino menyebabkan musim kemarau 

lebih panjang dan kerap memicu kerugian besar bagi kawasan pertanian (produksi beras) 

terutama di Jawa dan Bali. Pemanasan global terbukti memicu perubahan iklim. 

 

Tak Lepas dari Karbon 
Kyoto Protocol, dan berbagai mekanisme antar negara seperti pembentukan Panel Antar 

pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), merupakan koor global tentang perang melawan 

karbon. Isu ini kian menemukan momentumnya tatkala pada tahun 2007, secara mengejutkan, 

IPCC diganjar Hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan Al Gore, aktivis anti global warming 

yang mantan wapres AS. Namun, di tengah hiruk pikuk wacanadan aksi global melawan karbon, 

sebuah pertanyaan terbetik realistiskah visi tentang tatanan dunia baru bersama energi hijau 

(green energy) ini sebuah dunia baru tanpa karbon? 
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Solusi Kyoto Protocol 
Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Jerman, dan Kanada adalah kontributor terbesar emisi gas 

rumah kaca saat ini. Di masa depan China dan India akan menjadi kandidat penghasil emisi CO2 

terbesar di Asia menyusul peningkatan penggunaan batubara kualitas rendah. Kehadiran Kyoto 

Protocol pada tahun 1997 merupakan langkah awal menuju diberlakukanya mekanisme 

internasional untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Disepakati bahwa target awal 

penurunan emisi total gas rumahkaca oleh negara-negara maju adalah 5 persen di bawah level 

emisi tahun 1990, yang harus dipenuhi antara tahun 2008 hingga 2012. Jika sukses direalisasikan 

Protokol Kyoto diramalkan bakal mengurangi rata-rata suhu global antara 0,02 hingga 0,28 

derajat Celcius pada tahun 2050. Ironisnya, sebagai penebar emisi gas rumah kaca terbesar, 

Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang tak turut meratifikasi Kyoto Protocol pada 

tahun 2007. 

Aksi global untuk mengurangi produksi gas karbon dapat dilakukan secara lebih luas, 

dengan: 

• Meningkatkan efisensi pemakaian energi. 

• Beralih ke penggunaan energi berkarbon rendah. 

• Mempercepat pengembangan teknologi energi baru. 

• Mengubah gaya hidup. 

• Menjaga hutan sebagai penyerap pencemaran karbon. 

 

Perubahan Iklim, Mitos atau Realita? 
Komite Hadiah Nobel seolah-olah tengah melakukan ‘koreksi’ ketika pada tahun 2007 

menganugerahkan penghargaan prestisius Nobel Perdamaian kepada aktivis anti global warming, 

IPCC dan Al Gore. Sebab, sembilan tahun sebelumnya (1998), hadiah yang sama di bidang 

Fisika diberikan kepada Robert B Laughlin, ilmuwan ‘pro global warming’. Dalam karya 

terbarunya Powering the Future (2011), Laughlin secara kontroversial berargumen bahwa 

pemahaman masyarakat dunia tentang perubahan iklim yang diyakini dipicu global warming 

adalah sama sekali keliru tidak ada kaitan antara konsumsi energi yang tinggi yang menghasilkan 

gas rumah kaca dengan perubahan iklim (climate change). Menurut fisikawan Stanford 

University ini perubahan iklim adalah sebuah ‘siklus geologis’ yang telah terjadi secara reguler 

dalam rentang 100 ribu tahun; bukan hanya fenomena tiga abad terakhir sejak Revolusi Industri. 
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Jejak-jejak pada sedimen laut dan temuan unsur kimia di kutub menunjukkan adanya ’jam 

astronomi’ tersebut. 

Disebutkan bahwa dalam suatu kurun waktu tertentu, selama 10 ribu tahun, permukaan air 

laut naik setinggi 10 cm per tahun, kemudian berhenti dan turun kembali. Adapun besaran energi 

panas yang dibutuhkan untuk menaikkan permukaan air laut tersebut adalah 10 kali lipat dari 

jumlah energi yang pernah dikonsumsi peradaban manusia di muka Bumi. Dan, semuanya terjadi 

secara alami, tanpa campur tangan manusia. Ini berarti bahwa ada atau tiadanya gas rumah kaca 

yang diciptakan peradaban moderen lewat pembakaran fosil tidaklah berpengaruh terhadap 

fenomena climate change. Perubahan iklim, suka tidak suka, akan tetap terjadi. 

Ini mengandung pesan berseberangan dengan kampanye global semacam Kyoto Protocol 

bahwa tidaklah perlu terlalu terbelenggu oleh isu climate change ketika kita sedang berupaya 

untuk mengatasi permasalahan ketahanan energi masa depan. Bukan lantaran isu tersebut tidak 

penting, tetapi karena masalah krisis energi akan lebih dulu menghadang, sebelum kita mampu 

mengubah keseimbangan pemanasan Bumi secara tuntas. Pesan ini berawal dari kesadaran 

bahwa pada dasarnya perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan perubahan alami keseimbangan panas yang terjadi sesuai siklus perubahan 

cuaca Bumi. 

Hans Joachim Schellnhuber, direktur Postdam Institute for Climate Impact Research, 

Jerman, juga mempunyai pandangan kritis tentang global warming. Menurutnya, sedikit yang 

mengetahui bahwa gas rumah kaca terkhusus yang memiliki kualitas pencemar udara (polutive) 

seperti sulfur sesungguhnya merupakan gas “anti-pemanasan Bumi”. Keberadaan partikel-

partikel pencemar tersebut dilangit justru menjadi jaring atau “tirai” pendingin pada iklim Bumi, 

alih-alih sekadar gas pemerangkap panas (heat). Jika “tirai” pencemaran udara itu ditarik, Bumi 

malah akan menjadi 1,5 derajat Celcius lebih panas ketimbang situasi kini atau 2,5 derajat lebih 

panas dibanding pada zaman praindustri. Ini menjadikan upaya global mereduksi emisi gas 

rumah kaca sebuah dilema. Andai kita berhasil melawan pencemaran udara, kita berarti 

mempercepat pemanasan global yang akan membawa kita langsung pada bencana iklim: lapisan 

es di Greenland akan meleleh dan memicu ketidak seimbangan alam akibat kenaikan drastic 

permukaan air laut. Pesan yang disampaikan Schellnhuber melalui pandangannya ini adalah: kita 

tidak perlu mengurangi pencemaran udara terlalu agresif. Kita masih membutuhkan dampak 
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pendinginan dari “tirai” pencemar ini. Selagi itu berlangsung, kita dapat menemukan teknik-

teknik lain untuk melawan perubahan iklim. 

Faktanya, bahan bakar ringan yang mengandung karbon sulit tergantikan. Bahan bakar hidro 

karbon bensin, solar atau kerosin superior dalam aspek krusial, yakni: kemudahan untuk 

dipindahkan (portability), keringanan (lightness) dan keamanan(safety). Sejauh ini upaya 

menggantikan keunggulan bahan bakar hidro karbon (misalnya dengan teknologi batere atau sel 

tunam) tidak optimal: dari sisi teknis maupun aspek keekonomian, teknologi baru ini tidak 

menguntungkan para pemakai. Walhasil, selama manusia masih memerlukan alat transportasi, 

kehadiran bahan bakar ringan yang mengandung karbon adalah mutlak. 

Selain itu alat konversi internal combustion engines tetap merupakan artifak paling efisien, 

ringan dan relatif murah yang tersedia saat ini. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tenaga 

penggerak perekonomian dunia pada abad 21 masih akan sangat bergantung pada kedua aktor 

tadi: bahan bakar hidro karbon dan alat konversi internal combustion engines-nya. 

Jelas bahwa para pendukung teknologi hijau akan memerlukan ongkos jauh lebih mahal 

untuk membentuk “sistem perekonomian baru yang bebas karbon”. Maka, lebih realistis jika 

konsep green economy di masa depan diwujudkan dengan mengharuskan teknologi hijau hidup 

berdampingan dan tetap terkait bersama bahan bakar karbon untuk menjaga ketahanan energi 

dunia. Lain kata, alternatif energi masa depan tampaknya tidak akan atau tidak harus terlalu 

hijau! 

Pandangan-pandangan krirtis terhadap energi hijau, sebagaimana diutarakan diatas, tidaklah 

harus ditelan bulat-bulat. Kita tak perlu mengenyahkan opsi-opsi green energy menyusul 

munculnya perspektif baru tentang perubahan iklim dan/atau global warming. Krisis energi tetap 

membayang seiring kian surutnya cadangan minyak dunia dan kian tingginya harga emas hitam 

ini. Energi hijau merupakan opsi yang perlu terus dikembangkan. Berikut adalah beberapa 

teknologi hijau yang cukup feasible untuk memperkuat ketahanan energi masa depan. 

 

Menyingkirkan Karbon dari Langit 
Isu global warming yang mengemuka dalam 2 hingga 3 dekade terakhir adalah titik balik 

yang mengubah peta rencana seluruh negara di dunia, untuk selama-lamanya dan tak 

terhindarkan, agar secara bersama-sama bergerak menuju green energy. Kita telah menyepakati 
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upaya efisensi energi. Kita juga telah mengembangkan teknologi diversifikasi energi agar dapat 

secara bertahap hijrah dari migas, seperti teknologi energi surya, biodiesel, mobil listrik, atau 

fusi nuklir. Simfoni aksi ini diperkirakan dapat mengurangi setengah emisi rumah kaca global 

pada tahun 2050. Namun itu belum cukup. 

Dalam skenario bencana iklim, satu derajat pemanasan global diyakini akan menaikkan 15-

20 meter permukaan laut. Perlahan tapi pasti kita tengah menuju ke arah sana, kecuali kita 

mampu secara aktif menyingkirkan karbondioksida dari atmosfer. Sebab CO2 akan tetap berada 

di langit, bahkan hingga jutaan tahun. Berdasarkan siklus karbon, tidak semua karbondioksida 

diserap dan disimpan tumbuhan melalui fotosintesis. Sebagian dikeluarkan kembali oleh tanah ke 

atmosfer. Artinya, kita tidak pernah bisa terbebas dari karbondioksida sepenuhnya. Padahal 

bencana iklim dapat terhindarkan hanya jika kita mampu mengembalikan konsentrasi CO2 pada 

level zaman praindustri. Maka, satu-satunya cara adalah menciptakan teknologi biokimia untuk 

mengambil karbon dari atmosfer. Ini yang tengah diupayakan para ilmuwan. Tantangannya 

adalah teknologi ini juga harus dapat diaplikasikan pada skala raksasa. 

 

Energi Hijau: Bio-Fuel 
Biodiesel, bioetanol, atau biobutanol merupakan jawaban atas isu kebutuhan energi dunia 

yang kian tinggi, cadangan minyak yang kian tipis, dan global warming. Inilah energi yang 

ramah lingkungan (green energy) dan ketersediannya relatif melimpah. 

Biodiesel dihasilkan dari minyak kelapa sawit (crude palm oil, CPO) atau minyak jarak 

(jatropha oil). Setelah dicampur solar dengan kadar bervariasi, biodiesel bisa digunakan pada 

mesin diesel. Sementara bioetanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia hasil proses fermentasi 

gula dicampur premium. Bioetanol dapat dipakai sebagai bahan bakar mesin gasoline (bensin), 

meski sistem pembakarannya perlu dimodifikasi. Berbeda dengan biodiesel dan bioetanol, 

biobutanol adalah bentuk lain alkohol. Karakteristiknya mendekati BBM murni, memiliki 4 

karbon. Biobutanol dapat dipakai langsung pada system pembakaran mesin, tanpa modifikasi. 

Dari tiga opsi biofuel tadi, biodiesel telah teruji sebagai pengganti solar. Di DKI Jakarta ada 

lebih dari seratus SPBU biodiesel. Namun karakteristik kelapa sawit bahan dasar biodiesel SPBU 

yang cuma tumbuh di lahan subur, serta CPO yang menjadi rebutan pasar mancanegara, 
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menyisakan keraguan terhadap supply berkelanjutan biodiesel berbasis CPO. Biodiesel berbasis 

minyak jarak diyakini lebih prospektif dari segi supply meski belum dikembangkan lebih jauh. 

Bahan baku bioetanol lebih melimpah, dan tak ada kepentingan pasar mancanegara. Bahan 

bakar terbesar kedua di Brazil ini dihasilkan melalui proses fermentasi gula dari sumber-sumber 

karbohidrat seperti tebu, nipah, sorgum manis, nira kelapa, aren, siwalan, sari buah mete, jagung, 

sagu, singkong, ubi jalar, ganyong, garut, umbi dahlia, bahkan bahan-bahan berselulosa seperti 

kayu, jerami, batang pisang, atau bagas. Budidaya tanaman ini amat potensial di Indonesia yang 

beriklim tropis. 

Sejak tahun 1985 Balai Besar Pati BPPT Lampung telah mengembangkan bioethanol 

berbahan baku singkong dan mengisi tangki-tangki mobil-mobil operasionalnya dengan 

bioetanol. Pilihan atas singkong dijatuhkan menimbang sifat tanaman ini yang dapat berbiak di 

lahan kurang subur, relatif tahan penyakit, dan tak memerlukan musim tanam. Pengembangan 

bio-fuel yang berasal dari lahan pertanian perlu dilakukan dengan hati-hati karena akan dapat 

mengancam kelangkaan pangan dan kerusakan biodiversitas. Direkomendasikan untuk memilih 

jenis tanaman yang dapat berbiak pada lahan kurang subur non pertanian. 

 

Masa Depan Hidrogen: Fuel Cell 
Dari aspek lingkungan, pemanfaatan sel bahan bakar atau sel tunam (fuel cell) bakal 

mengurangi tingkat pencemaran udara lantaran mobil atau motor hidrogen tak menghembuskan 

gas buang. Penggunaan fuel cell dalam skala luas di ranah transportasi akan berkontribusi besar 

memangkas konsumsi BBM. 

Bahan baku energi fuel cell adalah gas hidrogen yang dapat diambil, antara lain, dari 

pancaran sinar matahari, sampah organik (biomass), hingga angin. Energi listrik fuel cell 

diperoleh dari reaksi kimia antara gas hidrogen dari air dengan oksigen dari udara. Meski 

tersedia melimpah, hidrogen tak pernah tersedia dengan sendirinya; ia selalu bercampur dengan 

unsur-unsur lain seperti oksigen dan karbon. Biaya untuk memisahkan unsur-unsur itu, dan 

mengubahnya menjadi bentuk sel bahan bakar membuatnya masih mahal saat ini. 

Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan teknologi fuel cell di Indonesia 

bagai merayap di jalur lambat. Lambannya pengembangan fuel cell di Indonesia adalah buah dari 

riset-riset yang hanya dilakukan secara sporadis. Padahal, menilik amat strategisnya peran fuel 
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cell di masa mendatang,diperlukan program nasional fuel cell yang komprehensif. Kehadiran 

kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar hydrogen adalah kehendak dan kebutuhan masa 

depan yang nyata menilik tekanan ketersediaan minyak bumi dan tuntutan daya dukung 

lingkungan. 

 

Nano Energi dan Fusi Nuklir 
Kemampuan merekayasa pada tingkat atom, yang disodorkan teknologi nano, 

memungkinkan penciptaan sumber energi yang lebih murah, bersih, aman, andal, terbarukan dan 

berkelanjutan di masa depan. Seperti kita ketahui molekul karbon tersusun dari banyak atom 

karbon, dan atom-atom tersebut terikat erat satu sama lain dalam berbagai pola ikatan yang 

berbeda. Melalui teknologi nano, pola ikatan atom-atom ini dapat direkayasa untuk merancang 

bentuk-bentuk energi baru. Atau, membuat bentuk bentuk energi yang sudah ada menjadi lebih 

produktif, tersedia dan berguna. Dengan ketangguhan dan kemampuannya itu, nano energi 

misalnya kelak mampu mempercepat efektifitas tenaga surya, biofuel, geotermal atau sumber-

sumber hidrogen. 

Kita memang masih akan menempuh jalan panjang menuju energi nano. Namun melihat 

prospeknya di masa depan, program ini telah menarik berbagai lembaga industri, pemerintah, 

maupun institusi-institusi akademis untuk bekerja sama dan mulai terkucurnya dana-dana 

penelitian dan pengembangan. Jika dilihat dari perspektif komersial, proyek nano energi masih 

berada pada tahap dini. Tapi perusahaan-perusahaan semisal Daystar telah berani 

mengembangkan dan menerapkannya untuk tenaga surya Nano Mix, suatu produk penyimpanan 

energi nano hidrogen untuk solusi energi masa depan. 

Fusi nuklir  dapat menjadi sumber energi masa depan yang sangat diperhitungkan, 

mengingat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya dibandingkan teknologi fisi nuklir yang ada 

saat ini. Sumber energi fisi nuklir yakni isotop hidrogen (deuterium dan tritium), unsur lithium 

dan boron ketersediaannya jauh lebih melimpah di alam dibandingkan pasokan uranium untuk 

fisi nuklir. Deuterium dan lithium dapat diekstrak dari air laut, masing-masing dapat ditambang 

hingga 150miliar tahun dan 60 juta tahun. Tritium bahkan dapat dihasilkan oleh reaktor itu 

sendiri (self-production) melalui produk sinetron dalam reaksi fusi. Fusi nuklir juga diyakini 

menghasilkan energi lebih bersih tak ada paparan CO2 atau gas rumah kaca yang dirilis ke 
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atmosfer. Meski masih menghasilkan sampah radioaktif, umur limbah ini lebih pendek 

ketimbang sampah pada reaktor nuklir konvensional. Reaktor fusi juga diyakini lebih aman 

lantaran memiliki mekanisme pendinginan yang cerdas manakala terjadi kerusakan reaktor. 

Karenanya pelepasan radioaktif (dalam jumlah siginfikan) ke udara dapat terhindarkan ketika 

terjadi bencana. Tak kalah penting, energi yang dihasilkan dari reaktor fusi nuklir 3 hingga 4 kali 

lebih besar ketimbang reaktor fisinuklir. Ini lantaran densitas energi deuterium dan tritium untuk 

fusi (300 juta mega jouleper kilogram) jauh lebih besar dibandingkan uranium dalam fisi (79,5 

juta mega joule perkilogram). 

Sejak tahun 1985 Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan belakangan Korea Selatan 

serta India, menggalang proyek riset senilai 13 miliar dolar AS bernama ITER(International 

Thermonuclear Experimental Reactor) guna membangun reaktor fusinuklir generasi pertama. 

Reaktor ini diperkirakan akan beroperasi pada Maret 2027, berlokasi di Cadarache, selatan 

Perancis. Reaktor fusi nuklir generasi berikutnya, DEMO, direncanakan beroperasi pada tahun 

2033 dan akan menjadi reaktor fusi yang beroperasi secara penuh pada tahun 2050. 

 

Arsitektur Mandiri Energi 
1. Kincir angin raksasa pembangkit listrik pada gedung Anara Tower, Dubai, yang direncanakan 

memiliki 135 lantai dan tinggi total 600 meter. 

2.  Bangunan kantor mandiri energi Beaufort Court. Menggunakan energi surya, kincir angin, 

pendingin udara alami memanfaatkan konsep updraft chimney, dan biomassboiler dengan 

bahan baku sampah serta biomasa dari kebun. 

3.  Memanfaatkan angin yang lebih kencang di tikungan jalan, kincir angin pada sebuah gedung 

di Chicago, AS ini menghasilkan daya listrik 10.000-15.000 kWh per tahun, cukup untuk 

penerangan bagian luar bangunan. Kincir bersumbu vertikal dapat bekerja dengan angin 

berkecepatan rendah (1-2 m/jam) dan dapat menangkap angin dari segala arah. 

4.  Oppenheim’s COR Tower, bangunan tinggi pertama yang mensinergikan arsitektur, rekayasa 

struktur, serta pertimbangan ekologi secara dinamis. Kondominium ini menyerap energi dari 

lingkungan dengan kincir-kincir angin, sel surya, dan pemanas air tenaga matahari. 

5.  Bahrain World Trade Center. Dua menara berfungsi sebagai pengarah angin dihubungkan 

dengan jembatan, di mana terpasang tiga kincir angin berdiameter 29 meter, menghasilkan 

675 kW,15% kebutuhan listrik gedung. 
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‘Segitiga Energi’ dan Era Pasca karbon 

Terhampar di garis khatulistiwa, diselimuti iklim tropis yang hangat, dan ditaburi ribuan 

pulau, Indonesia memperoleh kelimpahan sumber energi: dari pancaran matahari sepanjang 

tahun, terpaan angin kencang hingga tenaga gelombang laut yang tak henti di wilayah pesisir 

yang panjang. Namun kondisi geografis benua maritim yang tiada duanya ini, di sisi lain, justru 

menjadi kelemahan tersendiri. Situasi negara kepulauan membuat aliran listrik sulit terdistribusi 

secara merata, khususnya di wilayah terpencil dan pulau terluar negeri ini, menyusul telah 

mapannya sistem transmisi listrik terpusat. Pada gilirannya ini membuat rasio elektrifikasi 

Indonesia salah satu yang terkecil di Asia Tenggara di tengah kelimpahan sumber energi itu 

cukup ironis memang. 

Dari ilustrasi di atas tampak bahwa persoalan energi tidak semata-mata menyangkut 

ketersediaan sumber-sumber energi itu saja belum cukup. Isu utama energi, pada dasarnya, 

adalah bagaimana kita memperoleh energi dari sumber-sumber (potensial) yang ada, dan 

membuatnya selalu tersedia untuk dimanfaatkan secara berkesinambungan. Dalam satu kalimat, 

ini berarti bahwa kita harus bukan saja ‘mengumpulkan’, tetapi juga ‘mengirimkan’, dan 

‘menyimpan’ energi. Inilah yang disebut Santen, Khoe, dan Vermeer (2010) sebagai ‘segitiga 

energi’. 

Segitiga energi menjadi kerangka kerja yang sangat penting sekaligus problematis ketika 

bicara tentang era energi pasca karbon (renewable resources energy), di mana Indonesia cukup 

serius untuk bergerak ke arahnya. Dari sisi ‘mengumpulkan’ dan ‘menyimpan’, Indonesia yang 

dilimpahi sinar matahari akan berhadapan dengan isu ketidak sediaan teknologi sel matahari 

yang efisien (teknologi fuel-cell terbaik hanya mampu menyerap 30 Watt dari 170 Watt per 

meter persegi pancaran matahari) di samping ketidak andalan teknologi penyimpanan seperti 

tendon air untuk mengatasi variasi intensitas pancaran sinar matahari. 

Demikian halnya ketika ingin benar-benar beralih ke sarana transportasi bebas karbon, 

dengan mencari berbagai alternatif untuk bensin, diesel dan kerosin, Indonesia akan berhadapan 

dengan tantangan besar dalam seluruh aspek dalam segitiga energi. Hidrogen, misalnya, yang 

kerap disebut sebagai kandidat paling gemilang pengganti bahan bakar nonfosil lantaran ringan 

dan mudah disimpan, masih tersandung produksi yang tidak efisien (di mana 30-40 persen energi 
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akan hilang dalam proses elektrolisis), ongkos produksi sel tunam yang mahal (menggunakan 

platinum), serta ruang cukup besar untuk storage (membuatnya sulit disimpan dalam kendaraan). 

Tampak bahwa dalam era energi pasca karbon, kepadatan energi merupakan isu utama. 

Masyarakat di masa depan membutuhkan energi dalam bentuk padat sehingga bisa dikirimkan 

dan disimpan untuk mempertahankan strukturnya yang komplek. Diperkenalkannya teknologi-

teknologi baru untuk meningkatkan kepadatan energi, sekaligus mencapai nilai keekonomisan, 

akan memerlukan usaha besar dalam kreativitas dan modal. 

Indonesia seharusnya dapat mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan secara 

terarah dan terencana mengingat kepemilikan aneka ragam sumber energi. Fokus riset bisa 

diarahkan pada teknologi sel surya dan batere yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. 

Penguasaan teknologi keduanya oleh para akademisi dalam negeri juga sudah terbilang lumayan. 

Patut digarisbawahi pemerintah harus turut mengawal pengembangan teknologi strategis 

tersebut, antara lain dengan mengalokasikan pengurangan subsidi BBM ke riset-riset teknologi 

solar cell dan batere hingga produk tersebut dapat menembus pasar. Kita dapat belajar dari 

pengalaman pemerintah AS pada dekade 1960-an yang harus mengeluarkan dana amat besar 

untuk mensubsidi risetdan produksi microchip sebelum akhirnya AS menuai keuntungan 

ekonomi berlipat ganda setelah biaya produksi komponen tersebut menurun seiring dengan 

penerimaan pasar inilah sunk cost. 

Singkat kata, guna menyongsong era energi baru, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini 

cukup jelas menciptakan dan meningkatkan skala teknologi-teknologi baru untuk memperkuat 

semua aspek dalam segitiga energi. 

 

Beberapa Energi Bersih di Indonesia 
Energi Nuklir 

Meski kontroversi soal PLTN sempat merebak, namun kepemilikan reaktor nuklir 

diberbagai negara justru meningkat pesat. Terdapat 470 reaktor nuklir di seluruh dunia (IAEA, 

2005). Amerika Serikat yang terbanyak (104 unit), disusul Prancis (59 unit) dan Jepang (56 unit). 

Indonesia menargetkan telah mendirikan PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, pada 

tahun 2016, namun lantaran masih kontroversial, pembangunannya yang direncanakan pada 

tahun 2010 tidak jadi dimulai. 
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Di luar kontroversi yang membelitnya, energi nuklir merupakan energi yang cukup diketahui 

dan dikuasai teknologinya. Varian-varian teknologi tenaga nuklir telah dipraktikkan, dari 

teknologi Reaktor Air Ringan (Light Water Reactor) dan Reaktor Pembiakan Cepat (Fast 

Breeder Reactor) yang sedang diterapkan, hingga teknologi fusi yang baru dikembangkan. 

Teknologi-teknologi baru ini diciptakan guna mengantisipasi habisnya uranium alam untuk 

reaktor fisi. Dampak lingkungan energi nuklir pun sudah lebih banyak diketahui ketimbang 

dampak lingkungan energi alternatif lainnya. 

Tiga Keberatan Utama Terhadap PLTN 

• Penolakan opini publik tentang isu keselamatan dan dampak bencana. 

• Belum ada keyakinan cara pengelolaan jangka panjang bahaya pencemaran sisa radioaktif. 

• Ancaman terhadap penggunaan senjata nuklir. 

 

Bahan Bakar Gas 
Di sektor transportasi, energi bersih yang akan berperan penting selain fuel-cell dan biofuel 

adalah program ‘langit biru’. Program ini berupaya menjernihkan udara dari asap tebal 

kendaraan bermotor, lewat substitusi BBM dengan bahan bakar gas. 

BBG, meliputi Compressed Natural Gas (CNG), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Gas to 

Liquid (GTL), adalah gas bumi yang dipadatkan pada tekanan sekitar 200 bar dan dikondisikan 

dalam suhu kamar. Bervolume kecil, tabung BBG bisa digunakan oleh kendaraan seukuran 

sedan. Sumber-sumber gas kecil yang tidak ekonomis disalurkan melalui pipa ke Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). 

Asap buangan BBG jauh lebih jernih ketimbang bensin. Namun program langit biru yang 

diwacanakan sejak 1986 justru kian kecil gaungnya. Jika tahun 2000 terdapat 6.000-an 

kendaraan ber-BBG, tahun 2008 menjadi hanya 2.500-an. Pangkal persoalan adalah surutnya 

jumlah SPBG. Pada tahun 2012 di Jakarta tersisa 3 unit SPBG dari semula 17unit. Harga 

compressor pipa gas yang selangit memang membuat SPBG kurang ekonomis. Tetapi India 

terbilang sukses hijrah ke BBG. Kini New Delhi tercatat sebagai salah satu kota berudara 

terbersih setelah ‘mem-BBG-kan diri’ selama 9 tahun. Perburuan terhadap bahan bakar 

pengganti bensin terus dilakukan. Dua perusahaan minyak raksasa, Shell dan Mobil, turut 

mengembangkan proses pembuatan bensin dan solar dari gas bumi (Gas to Liquid). 
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Energi Gelombang Laut 
Dengan 81.290 km garis pantai, kepulauan Indonesia memiliki potensi 60 hingga 70 GW 

(giga Watt) energi listrik yang berasal dari gelombang laut lebih besar ketimbang ketersediaan 

listrik PLN yang 35 GW (2011). Setiap satu kilometer garis pantai diprediksi dapat 

menghasilkan 10 MW hingga 35 MWdengan pertimbangan tinggi gelombang laut perairan 

Indonesia rata-rata 1,5-2,5 meter dan efisiensi teknologi konversi sebesar 50 persen. 

Para peneliti sudah lama berkutat dalam pengembangan berbagai teknologi Pembangkit 

Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), antara lain teknologi Tapered Channel (Tapchan) dan 

PLTGL sistem bandul. Pada tahun 2004 peneliti di Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) 

BPPT Yogyakarta, berhasil membangun protitope PLTGL berbasis Oscilating Water Column 

(OWC) yang memanfaatkan efek pompa dalam bangunan chamber (geometri kolom) untuk 

menggerakkan turbin. 

 

Energi Angin 
Ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan, terbarukan, dan secara komersial murah. 

Turbin angin tidak menebar polusi gas rumah kaca; sumber energi ini bahkan takkan pernah 

surut sepanjang tidak terjadi perubahan iklim secara drastis; dan harga keekonomian tenaga 

angin di Indonesia cukup berdaya saing yakni sekitar Rp 1.500/kWh atau separuh harga listrik 

dari BBM. Namun energi ini belum termanfaatkan secara optimal: baru sekitar 1,8 MegaWatt 

dari total potensi 9,29 GigaWatt (2011). 

Berbagai hal menjadi kendala pengembangan energi angin, antara lain belum ada pemetaan 

spasial yang spesifik dan akurat terkait potensi aktual energi angin tiap daerah. Hingga kini data 

permukaan yang telah diidentifikasi masih terlampau kecil dibanding luas wilayah Indonesia 

(potensi angin yang bernilai ekonomis sejauh ini diketahui beradadi NTT, NTB, Sulawesi 

Selatan, dan Pantai Selatan Jawa). Dibutuhkan biaya amat besar untuk membuat peta yang 

komprehensif, terutama untuk menjangkau daerah terpencil. 

Selain itu, belum banyak industri yang bermain di ranah energi ini lantaran biaya investasi 

yang mahal tenaga angin lebih banyak berada di tempat-tempat terpencil menyebabkan biaya 

transmisi yang tinggi untuk mensuplainya ke kota. Problem ini berangkat dari paradigma 

berpikir yang beroritentasi pada sistem distribusi listrik berskala besar dan tersentralisasi. 
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Padahal, pemanfaatan tenaga angin dapat pula dilakukan untuk skala kecil dan menengah dan 

terdesentralisasi. Di sisi lain, pemerintah belum menyediakan mekanisme insentif untuk 

pengguna dan pengembang energi angin. 

 

Energi Surya 
Sebagai negara tropis Indonesia memiliki potensi energi surya cukup besar. Energi panas 

surya dapat dimanfaatkan dengan mengkonversikan radiasi surya ke bentuk energi panas 

(thermal energy) melalui kolektor penyerap panas (thermal collector); yang kemudian dapat 

dimanfaatkan langsung untuk penerangan, pemanas ruangan, pengeringan, televisi, lemari 

pendingin atau pemanas air untuk rumah tangga atau industri. 

Pengembangan energi surya melalui thermal collector terutama ditujukan bagi penyediaan 

energi listrik di daerah terpencil dan perdesaan. Ini mengingat kondisi Indonesia sebagai negara 

kepulauan di mana tak seluruh wilayah tak selalu mudah dijangkau oleh jaringan listrik sentral. 

Energi surya dapat dimanfaatkan untuk penyedian listrik dalam rangka mempercepat rasio 

elektrifikasi desa. 

 

Panas Bumi dan Masa Depan Energi Kita 
Tiga lempeng tektonik aktif yang bertemu tepat di wilayah Indonesia menjadikan negeri ini 

sumber panas bumi yang gigantik. Sebanyak 285 lokasi sumur geothermal telah ditemukan di 

wilayah Nusantara sejauh ini, dan sebagian besar amat terkait dengan sistem vulkanik aktif dari 

Cincin Api (Ring of Fire) Pasifik. Sumur-sumur geothermal tersebut, melalui sistem rekahan 
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yang tercipta dari subduksi lempeng-lempeng tektonik tadi, dapat disedot ke permukaan sebagai 

uap, menjadikan Indonesia sebagai negara paling kaya dalam kepemilikan energi panas bumi 

yakni mencakup 40 persen potensi cadangan geotermal dunia dengan total daya 28.944 MWe 

(megawatt-elektrikal).  

Namun, dari kelimpahan energi panas bumi yang luar biasa ini, baru 1,2 MWe yang telah 

dimanfaatkan (2012) atau hanya sekitar empat persen dari keseluruhan potensi yang ada, kalah 

jauh dari dari Filipina yang telah mengeksploitasi 70 persen potensi geotermalnya. Pemanfaatan 

panas bumi di Indonesia sejauh ini terbatas pada tujuh lapangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) yang dibangun di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Hanya saja kesemuanya 

masih merupakan energi panas bumi entalpi tinggi di atas 150 derajat Celcius. Padahal jumlah 

sumber geotermal entalpi menengah (70-150derajat Celcius) dan entalpi rendah (dibawah 150 

derajat Celcius) tak kalah banyaknya, serta memiliki prospek investasi yang lebih menjanjikan. 

Diproyeksikan pemanfaatan potensi panas bumi dapat ditingkatkan hingga 35 persen pada 

tahun 2025 mengingat masih tersedianya sumber-sumber, dan dikuasainya teknologi teknologi 

pemanfaatan, panas bumi entalpi menengah dan rendah. Sumber panas bumi entalpi rendah 

misalnya memiliki reservoir yang tersebar luas dan dapat dijumpai dikedalaman yang dangkal. 

Melalui teknologi siklus binari, panas bumi entalpi rendah bisa menjadi lebih komersial untuk 

pembangkitkan daya listrik. Sama halnya, panas bumi entalpi menengah memiliki nilai investasi 

yang lebih kecil sehingga lebih menarik bagi para investor. Teknik isotop dan geokimia dapat 

diterapkan guna mengkaji kemungkinan pengembangan lapangan panas bumi entalpi menengah. 

Sejauh ini sumber-sumber panas bumi ditemukan tersebar di lima pulau besar di Indonesia, 

sebagian di wilayah kerja pertambangan, sebagian di wilayah terpencil. Sebaran yang luas di 

titik-titik yang bukan bagian sistem jaringan listrik terpusat (centralized system) ini merupakan 

suatu keuntungan. Melalui teknologi jaringan cerdas (smart micro) yang kini telah 

dikembangkan, sumur-sumur geotermal ini dapat diintegrasikan dengan keanekaragaman sumber 

energi terbarukan di daerah seperti energi surya, angin, dan air, guna meningkatkan kapasitas 

listrik terpasang. 

 

Konversi Energi Surya menjadi Energi Angin 
Berangkat dari prinsip udara panas naik karena lebih ringan, yang sudah lama diketahui 

manusia, pembangkit listrik solar draft pertama didirikan pada tahun 1982, di Manzanares, 
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Spanyol, menghasilkan 50 kW. Energi matahari memanaskan udara di bawah atap kolektor yang 

luasnya 4 ha lebih, memicu aliran udara, mencapai puncaknya di mulut cerobong yang tingginya 

194,6 meter, di mana dipasang baling-baling bergaris tengah 10 meter. Tahun 2010 solar draft 

Jinshawan di Mongolia mulai beroperasi, menghasilkan 200kW. Hingga kini telah direncanakan 

beberapa pembangunan solar draft, a.l.di Australia, Turki, Spanyol, Botswana, Namibia. Yang 

paling kolosal adalah Arizona Project, dengan kapasitas 200 mega Watt, yang direncanakan 

beroperasi pada tahun 2015. Tinggi cerobongnya 800 meter, hanya sedikit lebih rendah dari Burj 

Khalifa di Dubai, bangunan tertinggi di dunia kini. 

 

Inovasi Penyediaan Listrik: Sistem Smart Grid 
Potensi energi terbarukan yang cukup melimpah semestinya dapat turut menjadi solusi 

terhadap persoalan mendasar yang masih dihadapi negeri ini, yakni belum optimalnya kapasitas 

listrik terpasang (33 gigaWatt pada tahun 2012) dan tidak meratnya distribusi listrik. Rasio 

elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 74,3 persen (2012), 

berarti nyaris 30 persen wilayah Nusantara belum teraliri 

listrik. Bandingkan misalnya dengan Malaysia (99,4 persen). 

Permasalahan ini memang tak terlepas dari situasi Indonesia 

sebagai negara kepulauan; dan ironisnya model distribusi 

listrik (grid) yang ada justru tidak menjadi solusi terhadap 

tantangan yang muncul dari kondisi geografis ini. 

Situasi ‘byar pet’ atau ‘listrik hidup mati’ secara 

bergiliran telah menjadi rutinitas penduduk Pulau Sumba, 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan di pulau kecil itu 

berlaku ‘rumus 3:1’. Tiga malam menyala satu malam 

padam. Bukan cuma di Sumba, kondisi ini terjadi pula di 

banyak pulau kecil dan pulau-pulau terdepan negeri ini, 

terutama di wilayah Indonesia timur wilayah dengan rasio 

elektifikasi terendah (62,4 persen pada tahun 2011). 

Pemadaman bergilir yang terus terjadi di daerah-daerah tersebut antara lain disebabkan 

terbatasnya daya listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang merupakan instalasi 
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listrik penopang. Dalam banyak kasus, ketika permintaan listrik meningkat, pasokan bahan bakar 

minyak tidak mencukupi salah satunya disebabkan tertundanya kedatangan pasokan BBM 

menyusul hambatan-hambatan dalam proses transportasi laut, seperti cuaca buruk. 

Pemadaman bergilir (masih terjadi pula di Pulau Jawa) mengindikasikan masih tingginya 

ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Padahal, kita tahu, sumber-

sumber hidrokarbon kian menipis dan semakin mahal harganya sehingga tak dapat diandalkan 

untuk pemanfaatan berkelanjutan; sementara di sisi lain, negeri ini memiliki segudang 

keanekaragaman energi terbarukan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. ‘Kecanduan’ terhadap 

bahan bakar fosil mulanya disebabkan aplikasi secara masif, dalam periode panjang, sistem 

jaringan listrik terpusat (centralized system) yang pada gilirannya berkembang menjadi 

‘mindset’. Sistem tenaga listrik di Pulau Jawa dibangun atas pendekatan sentralisasi, dicatu oleh 

pusat-pusat tenaga listrik skala besar (berbasis minyak bumi, batubara dan gas). Listrik 

disalurkan melalui sistem transmisi dan distribusi satu arah (one-way-flow) ke konsumen. 

Pendekatan tersentral satu arah memiliki sejumlah kekurangan. Sistem jaringan ini 

sebagaimana karakternya yang terpusat-kurang dapat memberi peran pada kehadiran sumber-

sumber energi terbarukan (misalnya: surya, angin, gelombang) lantaran lokasi sumber-sumber 

tersebut yang terpencar. Padahal banyak daerah di Indonesia kurang feasible untuk jaringan 

interkoneksi terpusat, seperti Papua dengan kontur berlereng dan berbukit, namun memiliki 

sumber energi terbarukan yang beragam. Selain itu, dari aspek konversi energi, sistem terpusat 

sangat tidak efisien mengingat dua per tiga dari energi yang dibangkitkan terbuang sebagai 

panas. Padahal sistem terpusat ini perlu pula memenuhi kebutuhan beban puncak ketika 

permintaan listrik industri dan rumah tangga melonjak. Artinya PLN harus menyediakan 

kapasitas yang lebih besar hanya untuk keperluan pukul 18.00-22.00. Walhasil, akibat inefisiensi 

konversi energi dan tekanan beban puncak tadi, harga listrik per kWH pun menjadi mahal. 

Di era innovation-driven economy sistem penyaluran tenaga listrik akan mengalami revolusi. 

Kita memerlukan model penyaluran yang bukan saja dapat mengantarkan arus listrik (satu arah), 

tetapi sekaligus mengirimkan informasi timbal balik dua arah. Ya, kita sedang memasuki era 

jaringan cerdas yang disebut open source grid, di mana aliran informasi mengalir ke segala arah 

bagaikan open-source internet. Inilah model energy grid cerdas, terdesentralisasi, dan 

transparan; sebuah sistem yang memungkinkan setiap pelanggan, industri dan sistem komponen 
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peralatan yang terkait di mana pun dapat meningkatkan manfaat, kemampuan dan nilainya 

masing-masing. 

Sistem jaringan cerdas terdesentralisasi ini mampu mengakses berbagai sumber energi 

terbarukan seperti surya, angin, gelombang dan mikrohidro, yang sangat terkait dengan lokasi 

keberadaannya yang terpencar. Dengan bantuan sistem sensor-kontrol otomatis, sumber-sumber 

energi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai karakteristik waktu ketersediaannya (misalnya surya 

untuk siang hari atau batere pada malam hari). Tampak bahwa jaringan cerdas terdesentralisasi 

ini sangat sesuai dengan karakteristik Benua Maritim Indonesia (BMI) yang terdiri dari 

himpunan pulau-pulau yang masing-masing memiliki keragaman jenis energi terbarukan. 

Sistem semacam ini telah mulai diterapkan di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumba, NTT, 

daerah yang memiliki keanekaragaman sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, 

dan biogas kotoran ternak. Sebuah teknologi jaringan cerdas skala mikro (smart micro 

grid/SMG) yang diciptakan Pusat Konversi dan Konservasi Energi Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) dioperasikan pada pertengahan 2012 guna mengoptimalkan 

kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan ke dalam jaringan sistem kelistrikan 

konvensional. Instalasi tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga hibrida yang 

menggabungkan pemanfaatan sel surya fotovoltaik, mikrohidro, angin, dan diesel sebagai 

sumber energinya. Disebut jaringan cerdas karena smart grid yang terpasang di dalamnya akan 

mengatur secara otomatis pasokan listrik dari tiap pembangkit yang akan disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan listrik dari waktu ke waktu. Jaringan listrik cerdas ini juga memanfaatkan 

komunikasi data satelit VSAT untuk sistem kontrol dan manajemen data. Seluruh pembangkit 

dilengkapi perangkat remote terminal unit yang berfungsi memantau parameter kelistrikan setiap 

pembangkit, mengendalikan, dan mengirimkan data ke pusat pengendali untuk penetapan 

pembangkit yang paling optimal beroperasi. Di tingkat pembangkit, efisiensi energy dilakukan 

dengan berbagai cara. 

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), misalnya, sebuah batere cerdas akan 

menjadi kompensator, mengantisipasi fluktuasi keluaran daya PLTS, memungkinkan penetrasi 

pembangkit dapat dioptimalkan. Batere ini juga akan berperan sebagai pemasok listrik pada 

malam hari, lantaran PLTS yang mengandalkan sinar matahari hanya dapat beroperasi pada 

siang hari. 
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Di masa depan, sistem jaringan cerdas ini dapat terus ditingkatkan kemampuannya 

mengandalkan kemampuan open source. Lantaran bersifat dua arah, misalnya, perangkat sensor 

kontrol ‘smart-home’ pada jaringan cerdas ini dapat melakukan monitoring secara transparan 

harga KWH ketika terjadi beban puncak (on-peak) atau pada saat off-peak. Ini berguna untuk 

menentukan saat yang tepat beroperasinya peralatan rumah tangga dan industri secara efisien. 

Sistem integrated-open source ini juga memungkinkan ‘komunikasi cerdas’ antara pelanggan 

dan pemasok, contohnya, ketika pelanggan rumah tangga dan industri yang menggunakan panel 

surya memiliki kelebihan pasokan energi listrik, maka mereka dapat melakukan transaksi jual 

beli KWH secara otomatis alih-alih membuangnya dalam bentuk panas sebagaimana sistem 

sentralisasi yang boros energi itu. 

Pendek kata, open source smart grid merepresentasikan sebuah model baru jaringan cerdas 

(networked-intelligence) yang dibangun di atas platform keterbukaan. Sistem ini dirancang guna 

mengakomodasi mobilitas yang bukan saja meliputi pembangkit listrik skala besar (fossil fuel), 

tetapi juga seluruh ekosistem pembangkit skala kecil (surya, angin, mikrohidro) termasuk yang 

berasal dari kelebihan pasokan rumah tangga, pengembang software serta dunia bisnis/industri. 

Pada akhirnya ini adalah sebuah upaya bersama untuk membendung dominasi kecanduan bahan 

bakar fosil dan sekaligus mempercepat terwujudnya perekonomian berbasis energi bersih. 

 

Prospek Mobil Listrik di Indonesia 
Peralihan menuju mobil berbahan bakar nonfosil perlu dilakukan segera, meski secara 

bertahap. Bukan saja mengingat kian tingginya beban emisi karbon, tetapi juga menimbang terus 

melejitnya beban subsidi BBM yang kini nilainya mencapai Rp165,2 triliun (2011). Pemerintah 

karenanya menargetkan telah memproduksi mobil listrik nasional paling cepat pada tahun 2014 

sebagai bentuk diversifikasi pemanfaatan bahan bakar. Namun, betulkah mobil jenis ini memiliki 

prospek? 

Indonesia berpeluang sama besar dengan negara-negara lain untuk sukses di ranah mobil 

listrik. Teknologi batere tidaklah semapan teknologi mesin internal combustion, di mana 

Indonesia sudah tertinggal jauh. Bisa dikatakan, sebagian besar industri mobil listrik di dunia 

berangkat dari titik mulai yang sama. Jepang, pemimpin dunia di bidang ini, baru berada pada 

skor 2.6 dari skala 5 mengacu survei McKinsey (2012), sementara China 1.5. 
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Kemunculan mobil listrik ciptaan Dasep Ahmadi, seorang insinyur asal Depok, pada 

pertengahan 2012 adalah sinyal positif. Secara teknis mobil listrik ini punya sejumlah 

keunggulan. Jarak 150 km dapat ditempuh dalam sekali periode charging (4-5 jam pengisian 

penuh atau 30 menit dengan sistem cepat). Diperkuat batere lithium ion 36 buah berkapasitas 21 

kWh, mobil ini sangat fleksibel untuk pengisian di rumah dengan tegangan 220 V.“Ahmadi 5.0”, 

nama mobil listrik ini, telah diujicobakan langsung oleh Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, 

dan ditargetkan untuk dijadikan mobil nasional dengan produksi 5.000 hingga 10.000 unit pada 

tahap awal. 

Senada dengan survei McKinsey, mobil karya Dasep Ahmadi diperhitungkan lebih 

ekonomis. Meski harga on-the-road Rp 200jutaan, tapi biaya operasionalnya diprediksi cuma Rp 

50-60 ribu per bulan lantaran tak memerlukan BBM. Luar biasa murah. Namun, itu bukanlah pil 

mujarab yang membuat mobil ini mampu menggeser dominasi mobil BBM. Dari sisi produksi, 

mobil listrik “Ahmadi 5.0” ini masih harus mengandalkan 50 persen komponen impor. Padahal 

tarif pajak pertambahan nilai komponen tersebut mencapai 10 persen. Inilah salah satunya yang 

membuat harga mobil listrik tersebut cukup tinggi. Pertanyaannya: apakah pemerintah siap 

memberikan subsidi atau insentif pajak? 

Kendala lain adalah ketersediaan infrastruktur pengisian batere. Untuk operasionalisasi 

mobil listrik, yang harus disediakan bukan saja stasiun pengisian bahan bakar listrik, tetapi juga 

tempat parkir khusus mobil listrik (untuk charging). Tentu ini akan menuntut sumber daya yang 

besar dan waktu lama untuk mewujudkannya. Tak mengherankan jika masyarakat lebih memilih 

kendaraan konvensional lantaran mampu menempuh perjalanan jauh, tanpa dibayangi kecemasan 

kehabisan bahan bakar. 

Secara teknis, terobosan untuk mengatasi persoalan ini adalah menciptakan batere mobil 

berbasis teknologi nano yang memungkinkan jarak tempuh tinggi (di atas 500kilometer) dengan 

harga ekonomis. Namun, mengacu prediksi, dibutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun hingga batere 

nano tersebut dapat diproduksi massal guna menggantikan batere konvensional lithium-ion yang 

mempunyai jarak tempuh terbatas ini. 

 

Model Bisnis Agassi 
Upaya mewujudkan mobil listrik, tanpa menunggu belasan tahun hingga batere nano 

menjadi feasible, telah diupayakan sebuah perusahaan inovatif yang bermarkas di California AS, 
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Better Place. Perusahaan ini memang tak menyodorkan solusi radikal keberadaan infrastruktur 

pengisian batere, menurut mereka, memang mutlak diperlukan. Namun Better Place menawarkan 

konsep ‘electric recharge grid’, sebuah model bisnis inovatif dalam menjual mobil sekaligus 

memenuhi kebutuhan pengisian batere. 

Shai Agassi, pendiri Better Place, menyadari tingginya harga mobil listrik menyusul 

besarnya biaya produksi batere. Ia pun mencoba mengubah cara pandang dengan menempatkan 

batere mobil sebagai bagian dari infrastruktur pengisian batere, bukan bagian dari mobil itu 

sendiri. Walhasil Agassi mampu memangkas harga mobil listrik 5.000 dolar AS lebih murah 

ketimbang mobil BBM, namun mengalihkan subsidi tersebut ke dalam skema kontrak 

‘pembelian per jarak tempuh’ seperti halnya mekanisme pascabayar atau fixed-plan pada ponsel. 

Dalam hal ini pembeli mobil listrik akan memperoleh sebuah paket batere mobil yang harus diisi 

ulang per 160 kilometer dengan siklus isi ulang hingga 2.000kali (diprediksi berumur sekitar 8 

tahun). Konsumen kemudian meneken kontrak untuk pengisian batere listrik tersebut di jaringan 

Better Place melalui mekanisme iuran wajib bulanan (monthly payment). 

Sebelumnya SPBU-SPBU listrik akan didirikan oleh BetterPlace di berbagai titik di kota 

tertentu guna memungkinkan charging batere. Ini akan dikembangkan melalui system franchise, 

di mana investor perlu menyuntikkan modal sedikitnya 500 ribu dolar AS. Untuk mengisi batere 

di SPBU, konsumen cukup menunjukkan kartu pelanggan; robot otomatis akan mengisi batere 

dalam tempo kurang dari dua menit. Piranti lunak cerdas dari Intel dan Microsoft akan mencegah 

beban berlebih saat peak hours. Singkatnya, konsumen dibuat nyaman. SPBU listrik ini telah 

diujicobakan dikota Yokohama dan Tokyo, Jepang, dan San Fransisco, AS, dan mencatat sukses. 

Pada dasarnya, konsep bisnis Agassi ini memungkinkan beban penyediaan infrastruktur 

pengisian batere mobil, yang sebelumnya ditanggung oleh produsen mobil, dibagi (shared) 

dengan konsumen. Ini merupakan sebuah model bisnis infrastruktur baru yang patut diapresiasi. 

Meski demikian ini belum menjadi solusi sempurna permasalahan utama mobil listrik: 

keterbatasan jarak tempuh dan ketersediaan/sebaran SPBU listrik. 

 

Selain dapat mengambil pelajaran dari Better Place, Indonesia perlu pula belajar dari China 

terkait metode introduksi mobil listrik. Di Negeri Tirai Bambu ini gerbang masuk ke penerapan 

mobil listrik skala massal dilakukan melalui moda transportasi publik (khususnya bus). Bus kota, 

atau khususnya Bus TransJakarta, beroperasi pada rute yang sudah baku dan memiliki pangkalan 
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terpusat sehingga memungkinkan adanya tempat dan waktu khusus untuk pengisian (charging) 

batere. Di China, kampanye mobil listrik untuk transportasi umum tercatat lebih sukses 

ketimbang untuk mobil pribadi. Insentif dan subsidi yang ditawarkan pemerintah melalui 

program “Ten Cities and Thousand Units Plan” tercatat mampu mendongkrak penetrasi mobil 

listrik (bus, taksi dan angkutan umum non-bus) sebesar 0,3 persen pada tahun 2011, atau 10 kali 

lipat ketimbang mobil pribadi. 

Mengapa adopsi mobil listrik pada moda transportasi umum diyakini akan membuka jalan 

bagi aplikasi lebih luas electric vehicle dimasyarakat? Permintaan awal dari pasar komersial akan 

memungkinkan terciptanya massa kritikal (critical mass) dalam skala produksi mobil listrik dan 

mengkatalisasi seluruh mata rantai produksi guna meningkatkan kapasitas dan memperdalam 

kapabilitas produksi. Ini pada gilirannya bakal berdampak pada turunnya biaya produksi, kian 

baiknya kinerja, dan semakin luasnya ketersediaan infrastruktur pengisian batere. 

Untuk membangun pasar mobil listrik di Indonesia, semua stakeholders terkait mesti 

melakukan penghitungan kembali dan mensinkronkan ekspektasi dan aksi. Pemerintah, industri 

otomotif, pemasok dan penyedia infrastruktur (dalam hal ini PLN) perlu duduk bersama guna 

merumuskan strategi yang lebih menukik. 

 

Pengalaman China dan Model Bisnis Better Place 
Ambisi pemerintah China meramaikan jalanan negeri itu dengan mobil listrik tersandung 

pasar yang lesu. Di luar dugaan, masyarakat kurang bergairah membeli mobil tanpa desing dan 

polusi ini, bahkan setelah banderolnya disusutkan lewat subsidi. Di kota Shenzhen, misalnya, 

hanya 600 mobil listrik terjual pada akhir 2011 lalu. 

Ketidaksiapan (infrastruktur) teknologi ditengarai sebagai salah satu penyebab. Stasiun 

pengisian ‘bahan bakar’ listrik, contohnya, baru terbangun 16 ribu titik pada tahun 2011 dari 

rencana 400 ribu pada tahun 2015, atau hanya 5 persen pencapaian. Faktor utama, sedikit vendor 

lokal yang mampu menciptakan dan mensuplai batere mobil listrik jantung kendaraan jenis ini 

yang qualified tetapi cost-efficient untuk industri otomotif, meski sejauh ini dana lumayan gemuk 

(10 miliar RMB) telah dikucurkan pabrikan mobil China dan para pemasok suku cadang untuk 

riset batere. Konsekuensinya, produk mobil listrik yang ada kurang membangkitkan minat 

konsumen. Walhasil, sebagai imbas dari berbagai faktor, hanya 6.000 mobil listrik yang 
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diproduksi pada tahun 2011 pencapaian yang terlampau mungil untuk target setengah juta mobil 

tahun itu. China tentu harus lebih memutar otak untuk mengejar target 2 juta mobil listrik pada 

tahun 2016. Berita kurang sedap dari China boleh jadi menciutkan semangat para pendukung 

energy hijau. Akankah pengalaman serupa terjadi di negara-negara lain, termasuk Indonesia? 

Kita justru dapat belajar dari China. 

Pertama-tama, kita perlu mendalami perilaku dan sikap konsumen terhadap kendaraan 

rodaempat dan mengaitkannya dengan kehadiran mobil listrik. Sejauh ini, di Indonesia, terdapat 

dua tipe pembeli mobil para trend-setter dan mereka yang sensitif terhadap ongkos 

kepemilikan/pemeliharaan mobil. Mayoritas masyarakat berada di golongan kedua. Dengan 

demikian, menjadi penting untuk membandingkan ongkos operasional mobil listrik dan mobil 

berbasis BBM apakah electric vehicle lebih menguntungkan? 

Jawabannya adalah ya. Studi McKinsey menunjukkan bahwa mobil listrik membutuhkan 

ongkos operasional 5,6 sen dolar AS per kilometer, atau setengah dari mobil hibrida (mobil 

kombinasi listrik dan gas), lantaran memiliki efisiensi yang tinggi dalam produksi energi. Ini 

sekaligus membuat mobil listrik memiliki daya tempuh yang lebih besar. Dengan batere 

berkapasitas 24kiloWatt/jam yang menghasilkan energi setara 0,71 galon bensin, mobil listrik 

Nissan Leaf mampu menempuh 144 hingga 160 kilometer per charge batere. Ini jauh lebih besar 

ketimbang mobil konvensional dengan tingkat efisiensi tinggi yang hanya mampu menempuh 47 

kilometer (dengan 0,71 galon bensin). 

Keunggulan lainnya, mobil listrik tidak membutuhkan perawatan yang ruwet. Tak perlu 

ganti oli disetiap 4.800 hingga 8.000 kilometer, misalnya. Batere mobil listrik juga dapat 

bertahan hingga lima tahun. Survei McKinsey memprediksi ongkos (produksi) batere listrik 

bakal turun hingga 60 persen pada tahun 2020, membuat harga mobil listrik kian terjangkau. 

Andai harus membeli lebih mahal di awal pun, ongkos operasional yang lebih rendah membuat 

harga rilnya lebih kompetitif. 

 

 

 

 



151 
 

Sektor Air  
Kontroversi Air Bersih 

Sekitar 70 persen permukaan bumi berupa air. Volumenya kira-kira 1,4 ribu juta kilometer 

kubik. Namun hanya 0,003persen yang dapat dimanfaatkan. Selebihnya, 97 persen berupa air 

laut yang berkadar garam terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan, dan sisanya tersimpan 

dalam bentuk es di kutub, atau sangat dalam di bawah tanah. Pada kenyataannya, jumlah air 

semua sungai di dunia hanya sepersejuta dari volume seluruh air dibumi. Memang jumlahnya 

seolah spektakuler: kira-kiras epadan dengan 7.000 meter kubik air untuk setiap penduduk Bumi. 

Namun hanya sebagian kecil air tawar dari sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Kebanyakan berada di tempat-tempat yang ‘tidak tepat’. Dikawasan pedalaman, 

walaupun air melimpah, tidak ekonomis untuk ditransportasikan ke tempat-tempat yang 

memerlukan. 

Ambang batas potensi ketersediaan air bersih dalam suatu negara adalah 1.000 meter kubik 

per orang. Di bawah itu dianggap sangat mengkhawatirkan dan mengakibatkan tekanan besar 

bagi pembangunan. Dan kenyataannya, laju angka kelahiran tertinggi di dunia justru terjadi di 

kawasan-kawasan yang sumber daya airnya mengalami tekanan paling berat. Artinya 

ketimpangan bakal semakin parah. 

 

Penyalahgunaan dan Pencemaran Air 
Sektor pertanian menyedot ketersediaan air paling banyak, jauh melebihi kebutuhan industri 

dan rumah tangga. Namun ini juga antara lain disebabkan tidak efisiennya pengelolaan. 

Ketiadaan sistem irigasi yang baik di satu sisi menyebabkan kekurangan air pada banyak 

kawasan pertanian, namun di wilayah lain menimbulkan penghamburan sumber daya air. 

Ditambah lagi dengan meruyaknya penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Air yang sebenarnya 

hanya ‘numpang lewat’ sebelum kembali ke siklus hidrologi alami, menjadi tidak dapat 

dipergunakan karena tercemar. 

Konsumsi industri sebenarnya jauh lebih sedikit, namun seringkali dampaknya jauh lebih 

parah. Selain penggunaan yang tidak efisien, pembuangan limbah industri yang tidak diolah 

mencemari air permukaan atau air bawah tanah. Banyak bahan kimia modern begitu kuat 
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sehingga sedikit kontaminasi saja sudah cukup membuat air dalam volume yang sangat besar 

tidak dapat dikonsumsi tanpa proses pengolahan khusus yang mahal. 

 

Masalah Air Indonesia 
Salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia 2015, setidaknya 68 

persen masyarakat Indonesia dapat mengakses air bersih. Kini angka itu baru 50-an persen. Dan 

hanya sebagian kecil saja yang terlayani pipanisasi. Makin dekat kepusat-pusat pemerintahan, 

perbandingan antara akses dan potensi alami air bersih makin bergantung kepada kebijakan 

penyediaan prasarana publik. 

Manusia mengkonsumsi 8 liter per hari air. Total kebutuhan, di samping air minum dan 

memasak, yaitu untuk mandi, mencuci dan lainnya, 100-200 liter per orang per hari. Di kota 

besar angkanya menjadi 140-200 liter, dan di Jakarta malah sekitar 250 liter perorang per hari. 

Sementara itu, tak lebih dari 17 persen penduduk Indonesia terjangkau oleh layanan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). Layanan PDAM tidak optimal antara lain akibat jeleknya kualitas 

pipa. Sekitar setengah volume air bersih yang disalurkan bocor di tengah jalan, alias tidak sampai 

ke konsumen, tercecer di mana-mana. Dan itu juga terjadi di kota-kota metropolitan ‘modern’ 

seperti Jakarta. Selain pipanisasi, masyarakat Indonesia mengandalkan air sumur, air kemasan, 

dan sumber-sumber lain yang aman, sebanyak 82 persen. Angka ini hampir sama dengan 

Bangladesh, di bawah kebanyakan negara-negara pusat perekonomian Asia. Dengan kecepatan 

pembangunan prasarana dan sarana air bersih seperti sekarang, pada tahun 2030 diperkirakan 

kebutuhan air Indonesia 18 persen melampaui ketersediaannya, 15 juta warga perkotaan dan 10 

juta penduduk perdesaan tidak memiliki akses terhadap air yang terlindungi. 

Persoalan pengembangan air bersih di Indonesia: 

•  Menurunnya kuantitas air baku, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan daerah 

aliran sungai (DAS) berperan besar dalam hal ini. Dari 470 DAS, lebih dari 60 rusak. Di 

samping itu juga pola penggunaan air yang tidak bijaksana, termasuk penyedotan air tanah 

secara berlebihan yang mengakibatkan intrusi air laut yang mencemari air tanah di pesisir. 

•  Lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonomi menimbulkan pola pengelolaan 

sumber daya air yang tidak efisien bahkan berbenturan, termasuk rendahnya kualitas 

pengelolaan data dan informasi. 
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•  Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan pemerintah, termasuk keterbatasan anggaran dana 

pengembangan. Dari jaringan irigasi yang berpotensi mengairi 6,77 juta hektar areal 

pertanian, hampir 25 persennya belum atau sudah tidak berfungsi. 

•  Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat karakter geografi 

Indonesia, sentralisasi bukan solusi tepat. Jaringan PDAM, seperti juga jaringan PLN, hanya 

efektif untuk perkotaan. Padahal separuh penduduk Indonesia hidup di kawasan perdesaan. 

 

Maka peran swasta maupun swadaya masyarakat mau tidak mau sangat menentukan. 

Kebijakan pembangunan prasarana air bersih di Indonesia secara sentralistis berawal dari 

diterbitkannya Algemeene Water Regiement (Peraturan Umumn tentang Air) oleh Pemerintah 

Hindia Belanda pada tahun 1936. Berikutnya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I-

IV (tahun 1968-1974), yang dalam hal irigasi turut mewujudkan swasembada pangan di tahun 

1980. Namun peningkatan pelayanan tak mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan. 

Undang-undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang dikeluarkan pada tahun 

2004 masih memerlukan peraturan perundangan turunan sebagai acuan operasional. UU SDA 

mengakomodasi prinsip-prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM), yang 

bersifat inklusif terhadap peran masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah sejak 

perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Tetapi rupanya atmosfer bisnis 

belum menunjang. 

Meski masih banyak kelemahan dan kebocoran, Indonesia dianggap memiliki pengetahuan 

dan pengalaman dalam pengelolaan air. Pertemuan Network of Asian River Basin Organizations 

(NARBO) tahun 2011memilih Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa dasar. Salah satu 

capaian yang diperhitungkan adalah UU SDA, yang di banyak Negara berkembang masih dalam 

perjuangan. Indonesia dipandang sebagai model terbaik karena memiliki organisasi yang 

efisiendan didukung aturan perundangan. 

 

Memindahkan Air 
Sama seperti pada bidang energi, permasalahan air bersih harus dipandang dalam kerangka 

segitiga pengadaan, penyimpanan, pengiriman. Namun teknologi pengiriman air tidak banyak 

berkembang, kecuali dalam perkembangan teknik sipil saja. Sungai buatan terbesar di dunia 

adadi Gurun Sahara, dibangun oleh Pemerintah Libya. Terdiri dari 1.300 lebih sumur, sebagian 
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lebih dalam dari 50 meter, mengantarkan 6.500.000 meter kubik air bersih setiap hari ke kota-

kota besar Libya dan sekitarnya, melalui 2.820 kilometer jalur pipa raksasa. Proyek ini bermula 

dari kegiatan eksplorasi minyak bumi, yang pada tahun 1953 menemukan tandon air tanah yang 

luar biasa besar, justru di bawah gurun terluas di dunia itu. Proyek yang dimulai tahun 1983 itu 

hingga kini masih terus dikembangkan. 

 

Penjernihan Air dengan Bioremediasi 
1.  Air limbah dialirkan melewati rangkaian saluran berisi tumbuhan air yang bersifat 

membersihkan air. Jenis-jenis tumbuhan ini, seperti kangkung (Ipomoea aquatica), kiambang 

(Salvinia molesta), eceng gondok (Eichhornia crassipes, mampu menangkap logam-logam 

berat kadmium (Cd), merkuri (Hg), nikel (Ni)), hidup dari zat-zat racun didalam air limbah, 

antara lain nitrat (dari larutan pupuk kimia) dan .... (dari deterjen).Kadar tertentu nitrat dalam 

air limbah dapat mempengaruhi kemampuan sel darah merah mengangkut oksigen. 

Sebaliknya, ganggang dan tumbuhan air lain justru membutuhkan nitrat sebagai makanan. 

2.  Tumbuhan air menjadi biomassa untuk bahan dasar pembuatan biogas, dapat dicampur 

dengan kotoran ternak, ampas tahu, dan jenis limbah lain. 

3.  Ampas proses pembuatan biogas dijadikan kompos. Proses seperti ini antara lain dipakai oleh 

Sonoma State University bekerja sama dengan pemerintah kota Santa Rosa, California, pada 

sistem air limbah kota. 
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Air Limbah Membersihkan Dirinya Sendiri 
Air limbah menyimpan energi, dalam bentuk unsur-unsur organik. Air limbah rumah tangga 

mengandung 9 kali energi kimia dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk 

mengolahnya. Bahkan air limbah peternakan dan produksi makanan lebih kaya lagi. Satu metoda 

pengolahannya adalah dengan menggunakan microbial fuel cells (MFC). Kultur organisme 

memecah dan mengoksidasi unsur-unsur organik, melepaskan elektron, yang kemudian 

ditangkap oleh elektroda 

positif. Bersamaan, ion-ion 

hidrogen (H) dari air (H2O) 

dilewatkan selaput pertukaran 

proton, menuju tabung katoda. 

Elektron ditarik ke katoda dari 

anoda melalui sirkuit, 

sehingga menimbulkan arus 

listrik. Proses ini, bersama 

dengan ion-ion hidrogen dan 

oksigen dari udara, 

membentuk H2O murni. 

 

Elektrodialisis Terbalik 
Proses elektrodialisis terbalik (reverse electrodialysis, RED), memanfaatkan perbedaan 

salinitas antara air laut dan air tawar. Keduanya dipompa melewati rangkaian selaput penyaring 

ion, yang masing-masing hanya meloloskan ion negatif atau ion positif, sehingga menghasilkan 

arus listrik. Teknologi ini mahal, terutama karena harga produksi selaput-selaput tadi. Arus 

listrik yang dihasilkan menjadi lebih besar jika garam laut (NaCl atau KCl) diganti dengan garam 

amonium bikarbonat (NH4HCO3). Sebelum populernya baking powder, ammonium bikarbonat 

dipergunakan untuk mengembangkan adonan roti. Di China, sebelum digantikan oleh urea, 

amonium bikarbonat juga dipakai sebagai pupuk. Amonium bikarbonat dibuat dengan 

menggabungkan amonia (NH3) dengan air (H2O) dan karbondioksida (CO2). Listrik dan air 
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dapat diambil dari proses MFC, CO2 dari udara, amonia dari proses pembusukan biomassa 

(antara lain sisa pembuatan biogas).ketimbang Mengobati 
Inovasi dapat berupa gabungan teknologi-teknologi yang sudah umum digunakan, namun 

diorkestrasikan untuk menjawab tantangan kebutuhan baru yang spesifik. Contohnya hadir di 

upaya kelompok Cikapundung Rehabilitation Program untuk menjernihkan aliran Sungai 

Cikapundung. Hampir setiap rumah di Dusun Batu Lonceng, Maribaya, memelihara sapi perah. 

Rata2 5-6 ekor per KK. Sehari dua kali warga memerah sapi, lantas susunya dijual ke koperasi 

susu di Lembang. Sebelum diperah, sapi dimandikan. Kandangnya disemprot air hingga bersih, 

tentu agar susunya higienis. Air gelontoran masuk ke selokan, dan ke sungai. Rata-rata 10 ton 

kotoran sapi masuk hulu Cikapundung saban hari. 

Alih-alih mencari teknologi penjernihan-Cikapundung adalah salah satu sumber air PDAM 

kota Bandung-CRP mengajak warga Batu Lonceng bersiasat agar kotoran sapi tidak dibuang 

kesungai. Usul yang paling sering terdengar dari luar: "Bikin biogas saja". Sayangnya kebutuhan 

warga akan bahan bakar 'hijau' ini tidak sebesar itu. Rumus umum biogas bagi keperluan rumah 

tangga adalah dua ekor sapi per KK. Maka didirikan lah percontohan pembuatan kompos. Bukan 

teknologi baru, walau pun masyarakat di sana memang belum biasa melakukannya. Dibuka juga 

keran pemasaran, dengan menghubungi pengumpul dan produsen besar, yang mengolah kompos 

warga lebih lanjut sampai siap pasar. Proses lanjutan ini sengaja tidak dilakukan sendiri, karena 

tujuan utama adalah menyerap sebanyak mungkin 'produk harian' kotoran sapi agar tidak 

mencemari Hulu Cikpundung. 

Dicoba juga membuat bata dari kotoran sapi yang tinggi kandungan seratnya itu. Di sini 

adainovasi. Setelah dicoba beberapa komposisi: pasir, tanah liat, kapur, zat kimia pengeras, dll., 

akhirnya yang terbaik justru kotoran sapi murni. Tidak perlu dibakar seperti bata tanah liat. 

Cukup dipres dengan alat pres batako yang sederhana, lantas dijemur hingga keras. Dari sudut 

pandang teknologi, mungkin batako kotoran sapi ini sedikit lebih 'keren'. Setidaknya ada 'temuan 

baru'. Tetapi dikembalikan ke tujuan semula, mencegah pencemaran hulu sungai, maka warga 

memilih untuk lebih fokus ke pembuatan kompos, yang lebih banyak menyerap pencemarnya. 

Jika lima RT yang sekarang berkiprah berhasil 'mengembangkan sayap' ke yang lain, maka 

setidaknya sekian ribu meter kubik sumber daya air terselamatkan. 
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BAB V 

MASA DEPAN INOVASI INDONESIA 
(Memburu Pertumbuhan Berkelanjutan) 

 

Dari ketinggian angkasa, kita menyaksikan Borneo yang kian pudar. ‘’Rambut’’ hijau nan 

tebal itu raib dipangkas bilah gergaji. Laju pengawahutanan (deforestation) di negeri ini pantas 

membuat mata terbelalak memang: sepanjang tahun 2000 hingga 2005 saja, menurut  FAO, 

sebanyak 1.871 juta hektare hutan rusak dan lenyap saban tahunnya angka yang setara dengan 

364 lapangan bola musnah per jam! Guinness Book of Record seakan tak perlu berpikir dua kali 

ketika mengganjar Indonesia predikat ‘’Negara dengan Laju Deforestasi Tertinggi di Dunia’’ 

(2008). 

 

Potret Borneo adalah potret dominan strategi pembangunan negeri ini: sebuah strategi 

pertumbuhan berbasis industri ekstraktif yang berporos terhadap pandangan semu atas Produk 

Domestik Bruto (PDB). Disebut semu lantaran PDB negeri ini terus melejit, dari 140 miliar dolar 

AS pasca krisis moneter (1999) ke angka 852 miliar dolar AS pada 2012, namun kemiskinan 

serasa tetap menyesakkan, kualitas manusia Indonesia tetap di papan bawah yang dicirikan 

terpuruknya rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara sumber daya alam (SDA) 

negeri ini terkuras habis.   

Juga cukup mengherankan ketika negara-negara lain mengalami kontraksi pasca krisis 

global 2008, perekonomian kita tetap tumbuh. Padahal negara ini tak menghasilkan banyak 

produk bernilai tambah tinggi. Pada 2010 misalnya produk manufaktur berteknologi tinggi hanya 

meliputi 10 persen dari total ekspor manufaktur Indonesia, sisanya didominasi produk 
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berteknologi rendah (65 persen), menengah-rendah dan menengah-tinggi (25 persen). 

Darimanakah asal muasal angka PDB yang terus terlihat gemuk ini? Konsumsi kelas menengah 

dan ekspor sumber daya alam mentah adalah jawabannya.  

Terdapat hubungan resiprokal antara kondisi-kondisi tersebut dengan minimnya inovasi di 

negeri ini.  Keberlimpahan sumber daya alam membuat kita merasa berada di comfort zone, dan 

ketiadaan visi jangka panjang mendorong kita mengekspornya bulat-bulat guna memperoleh 

pemasukan cepat tanpa memberinya suntikan inovasi. Joseph Schumpeter tak keliru ketika 

mengatakan bahwa kondisi makro yang ‘’stabil’’ akan membuat inovasi terkesampingkan. 

Inovasi mengandung risiko memang. Dan, sebagian kita tak mau ambil pusing: jika barang-

barang ini (batu bara, gas alam, kayu gelondongan, dan masih banyak lagi) bisa langsung dijual, 

untuk apa repot-repot membuat inovasi? Dan saat ini kita menanggung akibatnya: ketika jumlah 

consuming class kian besar, negeri ini tak kuasa menghadirkan produk-produk unggul, membuat 

kaum berduit lebih suka mengalirkan uangnya ke kantung-kantung asing alias membeli produk-

produk impor.  

Padahal ekonomi konsumtif (berbasis spending kelas menengah) dan ekonomi kotor 

(berbasis sumber daya alam) kian kehilangan daya saingnya dari waktu ke waktu. Belakangan 

daya beli global terus melemah: angka pengangguran terus merangkak naik di Amerika Serikat 

dan Eropa (sebagian negara Eropa bahkan di ambang kebangkrutan seperti Yunani, Spanyol dan 

Siprus). Jepang juga termasuk yang mengalami perlambatan ekonomi. Dampaknya, di masa 

mendatang, komoditas alam Indonesia tak lagi terlalu diburu. Harganya pun jatuh. Pemasukan 

negara via ekspor pun menciut. Kerugian yang ditanggung negeri ini pun bakal berlipat-lipat: 

bukan saja harga SDA kita kian tidak kompetitif, cadangan SDA kita juga tergerus habis, dan 

kita mesti terus menanggung subsidi bahan bakar minyak yang jumlahnya triliunan rupiah itu 

lantaran gas alam kita diekspor habis-habisan. Alhasil, ekonomi kita pun menjadi ekonomi 

berbiaya tinggi (high-cost economy).           

Maka, tak banyak pilihan, kita harus segera hijrah ke perekonomian yang lebih 

berkelanjutan, yakni ekonomi hijau (green economy) berbasis inovasi, bukan ekonomi yang 

rakus sumber daya alam. Korea Selatan membuktikan, kelangkaan sumber daya alam justru 

membuat sebuah negara menjadi gigih: Negeri Gingseng yang sukses mentransformasi diri, kini 



159 
 

telah berada di tahap ekonomi inovasi. Singapura sudah tiba terlebih dahulu. China sedang 

mempersiapkan diri.     

Bagaimana dengan Indonesia? Sebetulnya keunggulan komparatif benua maritim membuat 

peluang Indonesia untuk membangun sustainable economy sangatlah besar, bahkan melebihi 

negara manapun di dunia. Zamrud Khatulistiwa. Pusat iklim dunia. Produsen crude palm oil 

(CPO) terbesar di dunia. Gudang Protein Dunia. Sumber panas bumi terbesar di dunia, adalah 

sederet predikat yang melambangkan kekayaan hayati dan energi, serta kekhasan benua laut 

negeri ini. Dengan segenap modal yang dimilikinya Indonesia bisa memilih area ceruk (niche 

area) pengembangan teknologi bersih (clean  technology) yang tepat agar dapat bersaing di era 

ekonomi hijau. Fokus pada riset-riset clean-tech berbasis bioteknologi mengacu pada 

keunggulan biodiversity yang kita miliki dan transformasi global menuju era bioekonomi 

merupakan sebuah opsi yang menjanjikan.  

Terlepas dari bakal ketatnya persaingan di medan ekonomi hijau, transisi menuju green 

economy sebetulnya merupakan imperatif global agar kita dapat berkelanjutan dalam arti 

sesungguhnya: hidup lebih lama. Ya, kita dan dunia sedang menghadapi bom waktu itu: global 

warming.  

Era Ekonomi Hijau dan Teknologi Bersih 
Di Rio Janeiro, Brasil, pada pertengahan 2012, dunia kembali merapatkan barisan dalam 

sebuah konferensi akbar yang dihadiri 193 negara, dan merilis sebuah dokumen penting: The 

Future We Want. ‘’Masa Depan yang Kita Inginkan’’ itu tertuang dalam sekitar 700 keputusan 

bersama, namun jika diringkas dalam satu kalimat, masa depan itu tidak lain adalah: ekonomi 

hijau (green economy). Ekonomi baru ini, secara sederhana, merupakan antitesis dari model 

pembangunan konvensional berwatak kapitalistik yang telah berlangsung dua abad terakhir yang 

rakus sumber daya alam dan hambur karbon.  

Menarik bahwa green economy menjadi isu global hanya sekitar tiga dekade setelah para 

ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Roma merilis The Limits to Growth (1972), sebuah 

prediksi tentang ‘’sejauh mana dunia bisa tumbuh’’. Pertanyaan itu pun terjawab sudah: dunia 

tak bisa tumbuh lebih agresif lagi.    
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GLOBAL WARMING adalah harga yang harus dibayar atas kesejahteraan jika bukan 

kemewahan yang kita miliki. Ketika pertumbuhan ekonomi membutuhkan pembakaran sumber 

energi fosil (minyak, batubara dan gas), dalam kurun waktu lama atmosfer Bumi kian sesak 

akibat emisi karbon yang masif. Hasilnya adalah ‘’efek rumah kaca’’ yang memerangkap panas 

matahari sulit terusir dari langit. Terjadilah pemanasan global, terjadilah kenaikan suhu bumi. 

Jika emisi karbon terus berlanjut seperti laju saat ini, menurut Turney dalam The Future (2010), 

maka pada tahun 2070 suhu Bumi akan naik sebesar rata-rata 4 derajat Celcius. Kenaikan suhu 

diramalkan akan berbeda di setiap wilayah, dan di area tertentu akan meroket fantastis: 15 

derajat di wilayah Arctik dan 10 derajat di barat dan selatan Afrika. Curah hujan di lokasi-

lokasi tersebut akan surut 20 persen. Sementara kekeringan bakal kian intens di Amerika 

Tengah, Mediterania, dan sebagian wilayah pantai Australia. Pada gilirannya krisis air akan 

mengancam 15 persen populasi global (sekitar 1 miliar orang) pada 2080. Secara bersamaan 15 

persen lahan gembur akan menjadi terlalu kering untuk ditanami: sebuah ancaman terhadap 

ketahanan pangan dunia.         

 

Green economy adalah respons atas global warming, atas masa depan yang 

mengkhawatirkan ini. Berbeda dengan konsep economic development konvensional, ekonomi 

hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang pararel, dan secara spesifik mengaitkan 

diri, dengan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Untuk itu, konsep ini memberi penekanan 

khusus terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, serta pola konsumsi dan produksi yang 

berkesinambungan dalam proses economic development. Ekonomi hijau pada dasarnya 

merupakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menyaratkan 

harmonisasi antara kepentingan ekonomi, biaya sosial dan lingkungan dikenal sebagai triple 

bottom line dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan. Green economy secara 

kongkret mewujud, misalnya, dalam pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan transportasi 

bersih, manajemen air dan ketahanan pangan yang berkesinambungan.  

Ketika ‘’efisiensi’’ dan ‘’kehati-hatian’’ (yakni, pertimbangan segitiga: ekonomi-sosial-

lingkungan) menjadi kata kunci dalam proses pembangunan, maka pertanyaan substansial yang 

mengemuka adalah: “dapatkah melalui green economy kita tetap tumbuh secara ekonomis dan 

masih bertahan?” (Dalam konteks Indonesia yang dihuni puluhan juta penduduk miskin, 

ekonomi hijau bisa jadi malah dianggap mengerem pertumbuhan dan menambah kemiskinan). 
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Namun jawaban atas pertanyaan itu adalah: bisa. Kita mampu melejitkan PDB sembari menjaga 

kesinambungan aspek sosial dan lingkungan melalui inovasi (teknologi) karena itulah inovasi 

dan green economy bagaikan dua sisi mata uang. Solusi yang ditawarkan inovasi, dalam hal ini, 

adalah bahwa ia memungkinkan terobosan ‘’teknologi bersih’’ (clean technology) untuk 

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.   

Teknologi bersih, mengacu Pernick dan Wilder (2007), adalah produk, servis atau proses 

yang menghasilkan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber-sumber tidak terbarukan (non-

renewable resources) secara terbatas, atau bahkan nol, dan/atau menciptakan lebih sedikit 

sampah dibanding teknik-teknik konvensional. Teknologi bersih mencakup beragam produk dan 

servis dari tenaga surya, gedung hemat energi, hingga mobil listrik yang mampu:   

1. Meningkatkan penggunaan material dan sumber energi terbarukan, atau mengurangi 

pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakannya secara efisien dan produktif.  

2. Memangkas atau mengeliminasi polusi dan sampah beracun. 

3. Menghasilkan kinerja yang setara atau lebih superior dibanding teknik konvensional. 

4. Memberikan investor, perusahaan, dan pelanggan harapan mengenai peningkatan 

pengembalian modal, pemangkasan biaya produksi, dan penurunan harga barang. 

5. Mendorong terciptanya level pekerjaan yang berkualitas baik dalam manajemen, produksi 

maupun distribusi.  

Teknologi bersih mencakup empat sektor utama, yakni : 

1. Energi. Contoh teknologi bersih di bidang ini antara lain solar photovoltaics, tenaga angin, 

tenaga gelombang, dan biofuel. 

2. Transportasi. Misalnya, sel tunam (fuel cell) berbasis silikon, mobil listrik/hibrida plug-in, 

dan nanomaterial untuk baterai mobil listrik. 

3. Air. Teknologi terkait contohnya teknik penyulingan melalui lapisan ultra violet atau 

nanomaterial, dan penyulingan berbasis osmosis terbalik (reverse-osmosis) skala besar.    

4. Material-material. Misalnya, material baru berbasis bio-science dan nano-science, atau proses 

daur ulang sampah berbasis material baru.  
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Revolusi Teknologi Bersih dan Posisi Indonesia 
Clean-tech menawarkan sebuah harapan untuk menjadi mesin besar baru dalam 

pertumbuhan ekonomi (new big engine of growth) yang lebih kompetitif, yang memampukan 

kita lepas secara perlahan dari ketergantungan terhadap sumber daya alam dan kompleksitasnya. 

Ini merupakan salah satu alasan bagi perkembangan pesat teknologi bersih pada abad 21.    

Investasi sektor privat di bidang teknologi bersih terus meningkat dari tahun ke tahun: dari 

hanya 460 juta dolar AS pada 2001 menjadi 6,6 miliar dolar AS pada 2011. Di Denmark, 

Portugal, dan Spanyol, misalnya, tenaga angin telah menyumbang lebih dari 15 persen suplai 

listrik secara nasional. Pada 2010 telah terdapat lebih dari 1,4 juta pengendara mobil hibrida di 

AS dan telah tersedia 30 merek yang berasal dari pabrikan Asia, Eropa dan AS meroket drastis 

dari hanya 10 ribu pengguna mobil hibrida dan dua merek mobil saja pada tahun 2000. Jika pada 

tahun 2000 hanya terdapat tiga gedung komersial di dunia yang ‘’ramah lingkungan’’, yakni 

bangunan bersertifikat LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), pada akhir 2010 

angkanya sudah meroket ke 8.100 gedung.    

Sejumlah pendorong global (global driver) telah menjadi pemicu perkembangan pesat 

clean-tech saat ini. Salah satunya adalah harga (cost) teknologi bersih yang kian ekonomis. 

Sebagai contoh, harga tenaga surya, baik yang berbasis crystalline silicon maupun teknologi 

thin-film, turun drastis dari semula 25 hingga 41 sen per kilowat-hour pada 2007 menjadi 17 

hingga 28 sen per kilowat-hour pada 2010. Direktur riset GE, Mark Little, memprediksi bahwa 

tenaga surya akan sama kompetitifnya dengan energi fosil dalam tiga atau lima tahun ke depan. 

Penurunan drastis juga terjadi untuk harga mobil listrik. Tesla, misalnya, dilego dengan harga 

100 ribu dolar AS (sekitar Rp 1 miliar) saat kemunculan perdana pada 2007. Pada 2012 

Mitsubishi-i ditawarkan hanya 27.990 dolar AS (sekitar Rp 270 juta).              

Penurunan harga adalah pintu bagi terbukanya adopsi besar-besaran semua jenis teknologi 

bersih. Tren tersebut diramalkan akan terus berlangsung, mengikuti formula yang terjadi pada 

industri teknologi sebelumnya, contohnya teknologi microprocessor pada 1970-an: ketika kali 

pertama diluncurkan ke pasar, harganya mahal lantaran teknologi dan skala ekonomi untuk 

produksi belumlah mencapai tahap ideal. Tetapi kemudian pasar berkembang, para pesaing 

mulai berdatangan, dan pada gilirannya harga pun jatuh. Negara-negara maju, dalam hal ini, 
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dapat berperan dalam meningkatkan pangsa pasar dengan menyerap teknologi bersih tersebut 

secara khusus dan besar-besaran hingga tercapai harga produksi yang layak secara komersial.   

Selain harga yang kian murah, pendorong global lain bagi berkembangnya energi bersih 

adalah:  

1. Aliran investasi yang besar di sektor ini. Ketika investasi clean-tech oleh perusahaan 

melonjak drastis sepanjang satu dekade (2001-2011), investasi oleh pemerintah malah jauh 

lebih besar. AS saja telah mengeluarkan dana publik sebesar 90 miliar dolar AS untuk 

teknologi bersih sepanjang 2007-2011; Jerman 41,2 miliar dolar AS pada tahun 2010 saja.   

2. Kompetisi yang kian ketat. Ketika semua negara berlomba untuk membuat 

perekonomiannya kian kompetitif dan terbebas dari ketergantungan terhadap sumber-sumber 

energi fosil, maka investasi di bidang clean-tech menjadi pilihan strategis. Persaingan malah 

bukan saja terjadi antar negara (nations), tetapi juga antar negara bagian, provinsi dan kota.  

3. Pertumbuhan kelas menengah baru. Seiring dengan melejitnya perekonomian negara-negara 

berkembang, jumlah masyarakat berdaya beli tinggi kian besar dan mereka menjadi pasar 

baru bagi produk-produk baru. Terdapat sebuah ‘’konsensus’’ guna memangkas emisi gas 

rumah kaca agar produk-produk tersebut diciptakan melalui proses yang efisien, ramah 

lingkungan dan minim emisi karbon. Ini pada gilirannya menuntut adopsi teknologi bersih.   

4. Perubahan iklim. Ratifikasi Protokol Kyoto, sebagai aksi global memerangi climate change,  

mendorong separuh negara di dunia mengarahkan wajahnya ke investasi teknologi bersih. 

Perusahaan-perusahaan raksasa juga turut berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon, 

sebagaimana respons positif 409 dari 500 perusahaan yang tergabung dalam S&P Global 

500.    

5. Kian tinginya konektivitas. Kemampuan untuk melakukan kolaborasi instan di semua titik di 

dunia, melalui internet, telah membantu teknologi bersih untuk berkembang lebih cepat dan 

murah. Kolaborasi ini bukan saja terjadi antar perusahaan, tetapi dari perusahaan ke 

pelanggan, kolega, bahkan para pesaing, yang bisa berujung pada ide-ide bisnis terkait-

teknologi bersih seperti energy savings dengan kata lain: efisiensi.     
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Dalam konteks Indonesia, wacana tentang teknologi bersih pada dasarnya amat terkait 

dengan keterbatasan-keterbatasan dan tantangan serius yang kita hadapi saat ini, dan di masa 

datang, yang membuat clean-tech sebuah jika bukan satu-satunya pilihan. Keterbatasan itu antara 

lain: cadangan sumber daya alam yang kian menipis (ketersediaan minyak Indonesia diprediksi 

hanya berumur dua dekade ke depan tanpa pembukaan sumur baru), kian tingginya harga energi 

fosil dan besarnya beban anggaran negara akibat kebutuhan impor (harga minyak dunia naik 1 

dolar AS saja per barel, beban subsidi di APBN membengkak Rp 900 miliar), serta degradasi 

lingkungan akibat eksploitasi brutal yang membuat negeri ini kian rawan bencana (bencana 

banjir kian intens dalam dua dekade terakhir sebagai dampak akumulatif penggundulan hutan 

yang sistematis).         

Hanya saja, agar dapat turut meluncur dalam gelombang teknologi bersih, kita memerlukan 

kemampuan berinovasi. Sebagaimana dipaparkan bab-bab sebelumnya, inovasi teknologi tak 

muncul dari langit biru (out of the blue): ia merupakan outcomes dari sebuah (eko)sistem inovasi 

nasional yang mapan yang lahir dari penataan sistemik dan berkelanjutan oleh pemerintah, 

termasuk di dalamnya upaya sinergi dengan pihak akademisi dan bisnis, dalam keterkaitan mikro 

dan makro yang kompleks.   

Namun lanskap inovasi global belakangan mulai tampak kian multipolar. Kemunculan 

teknologi disruptive, seperti disinggung dalam Bab Dua, menghadirkan jalan inovasi ‘’lompatan 

katak’’ (leapfrog) sebuah berkah bagi negara-negara berkembang yang mengikis peran 

(eko)sistem inovasi nasional sebagai model dominan menuju ekonomi inovasi. Disruptive 

technology memungkinkan knowledge, teknologi dan keterampilan “know-how” dapat dikuasai 

lebih cepat. Ini lantaran pada era ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, desiminasi “corpus of 

knowledge” atau akumulasi gugus iptek yang sudah tersedia secara global itu, dapat mengalir dan 

diserap lebih cepat melalui kemajuan dan keterbukaan teknologi informasi ke lokasi atau negara-

negara yang siap menerimanya. Kondisi serba mengalir ini berlaku pula untuk pengembangan 

teknologi bersih.  

EFISIENSI ENERGI. Selain penggunaan energi-energi bersih, pengurangan emisi karbon 

dalam rangka green economy dapat dicapai melalui efisiensi energi (energy efficiency). Ini 

merupakan suatu upaya untuk memangkas secara drastis penghamburan pemakaian energi di 

berbagai lokasi konsumtif-energi, seperti pabrik, pusat bisnis, kendaraan bermotor atau rumah 



165 
 

tangga. Efisiensi energi dapat dicapai ketika, misalnya, mobil menggunakan bahan-bahan 

ringan seperti carbon fiber; bangunan terbuat dari material-material kuat yang ringan; hotel-

hotel menerapkan smart lighting system; konsep smart grid diterapkan dalam jaringan listrik, 

dan lain-lain.  

Terdapat sebuah skenario mengenai bagaimana Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari 

energy efficiency, sebagaimana analisa McKinsey Global Institute, bahwa pada tahun 2030 

diprediksi total penghematan dan keuntungan sosial yang dapat dikantungi negeri ini lewat 

efisiensi energi adalah sebesar 60 miliar dolar AS atau sekitar Rp 600 triliun nyaris separuh 

dari angka APBN Indonesia (2012). 

 

 

 

Dari Teknologi Disruptive untuk Teknologi Bersih:  

Bagaimana Peluang Indonesia? 

Para arsitek yang tergabung dalam Open Architecture Network ini menunjukkan pertalian 

erat antara internet dengan (perkembangan) teknologi bersih. Organisasi dunia maya ini 

mendorong ke-30 ribu anggotanya, yang tersebar di berbagai negara dan hanya dipersatukan 

lewat ‘’persaudaraan’’ di internet, merancang sebuah disain rumah dan bangunan yang murah, 

awet dan efisien untuk diterapkan di negara berkembang dan di wilayah pasca bencana. Hasilnya 



166 
 

cukup fantastis. Melalui pertukaran ide di dunia maya, dalam rentang empat tahun sejak 2007, 

organisasi ini telah mengantungi 6.500 proyek disain rumah berteknologi bersih. Sebanyak 80 di 

antaranya telah diaplikasikan. ‘’Internet telah menciptakan demokratisasi yang luar biasa di 

industri  arsitektur,’’ tutur Cameron Sinclair, pimpinan organisasi cyber yang dibidani 

kelahirannya oleh Architecture for Humanity, sebuah lembaga nirlaba di San Fransisco, AS, ini.  

Adagium lama menyebutkan ‘’bersatu (baca: berkolaborasi) kita teguh’’, dan tatkala internet 

memungkinkan kolaborasi yang lebih ekstensif dan intensif yakni: tanpa sekat (antarwilayah, 

antarnegara, dan antarbenua) dan tanpa jeda (24 jam sehari/7 hari seminggu) maka produktivitas 

ide-ide akan berlipat. Kian mudah, berlimpah, dan murahnya ekspansi ide-ide teknologi bersih 

dari dunia maya, membawa kita pada sebuah prediksi yang kuat, bahwa: konektivitas yang tinggi 

ini diyakini akan menyumbang saham besar untuk mempercepat transisi global menuju era 

energi bersih. Melalui konektivitas tinggi, kurun waktu transisi diprediksi jauh lebih cepat 

beberapa dekade ketimbang era energi sebelum-sebelumnya (misalnya transisi ke era minyak 

bumi).        

Indonesia (semestinya) berpeluang cukup besar untuk turut berselancar di atas gelombang 

transisi global menuju era clean-tech mengingat cukup tingginya akses sebagian penduduk 

negeri ini terhadap disruptive technologies (teknologi komunikasi digital dan/atau internet). 

Terdapat 220 juta pelanggan telepon genggam di Indonesia (2010). Sebagaimana dilansir 

McKinsey Global Institute (2012), negeri ini juga dihuni sekitar 40 juta pengguna internet, dan 

merupakan pasar Facebook ke-4 terbesar di dunia setelah AS, Brasil dan India, sebuah indikasi 

antusiasme sekaligus kesiapan Indonesia terkait pemakaian sarana digital. Dengan kecepatan 

pertumbuhan lebih dari 20 persen per tahun, pengguna internet diperkirakan akan mencapai 100 

juta orang pada 2016 sebuah perbaikan konektivitas yang luar biasa. Meroketnya angka internet 

users merupakan peluang emas bagi perusahaan atau lembaga berbasis web yang kini tumbuh 

pesat untuk membentuk perilaku dunia maya (online behaviour) masyarakat.  

Saat ini sebagian pemanfaatan berbagai aplikasi dan platform internet masih pada tingkatan 

yang dangkal, misalnya, sekadar mencari hiburan atau aktualisasi diri. Tetapi, seiring dengan 

kian matangnya online behaviour, pergeseran ke tahap pemakaian  yang lebih bermakna bisa 

terjadi. Belajar melalui internet (e-learning), misalnya, merupakan potensi yang masih bisa 

berkembang pesat guna mengisi celah keterbatasan infrastruktur pendidikan fisik di negeri ini. 
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Atau crowdfunding, sebuah konsep penggalangan dana di dunia maya untuk membiayai proyek-

proyek (sosial) tertentu. Situs wujudkan.com merupakan kanal crowdfunding pertama di 

Indonesia yang berdiri 2012 lalu, bergabung dengan sekitar 460 situs serupa yang sebagian besar 

ada di negara-negara maju, dimana salah satu proyeknya adalah membuat film ‘’Atambua 39 

derajat Celcius’’. 

Ketika penetrasi broadband kian meningkat di masa mendatang, dan perilaku online 

masyarakat menjadi lebih matang, maka internet dapat menjadi urat nadi yang vital bagi lalu 

lintas informasi dalam e-learning, e-health, e-business, e-government, e-disaster atau e-

monitoring-GPS, sebagai mekanisme yang sangat efisien untuk mensiasati kondisi geografis 

Indonesia yang tercerai-berai ribuan pulau. Seorang siswa di Papua, misalnya, tak perlu jauh-

jauh hijrah ke Jakarta untuk dapat mengakses materi kuliah berbobot di sebuah universitas negeri 

ternama, namun bisa melalui universitas virtual. Sementara e-health memungkinkan rekam jejak 

medis seseorang terintegrasi di dalam e-KTP guna memudahkan akses jaringan rumah sakit; 

selain e-health juga dapat menjembatani kesenjangan ketersediaan infrastruktur kesehatan 

melalui telekonsultasi.     

Dan, pada gilirannya, berkah internet ini juga akan merambah ranah (pengembangan) 

teknologi bersih dan/atau gaya hidup hijau. Pengembangan aplikasi online terkait hal tersebut 

mulai tumbuh di mancanegara, salah satunya yang dipelopori gerakan akar rumput CleanWeb 

yang tersebar di 20 kota di AS dan Eropa. Komunitas ini berkreasi menciptakan piranti lunak 

internet  (internet software) untuk berbagai efisiensi di bidang transportasi, energi, sampah, atau 

air yang sebagian besar diperuntukkan guna keperluan domestik, khususnya untuk wilayah 

urban. Sekitar 100 aplikasi cyber telah dirilis CleanWeb yang terintegrasi dengan teknologi 

mobile, gaming, dan media sosial. Contoh aplikasi antara lain kalkulator panel surya, yang 

memungkinkan pelanggan melakukan penawaran (bidding) secara online untuk instalasi panel 

surya; game online kreatif yang menawarkan kompetisi antarrumah secara real-time untuk 

konsumsi listrik terendah; atau aplikasi sosial (social app) bernama Active Green Score yang 

dapat mengindentifikasi sejauh mana pengguna berjalan kaki dan bersepeda ke kampus, kantor, 

atau pasar dibandingkan dengan menyetir mobil. 

Di masa mendatang investasi teknologi bersih diprediksi akan bergeser pada bisnis 

intelligence-based, software-based dan web-based, ketimbang industri padat modal yang 
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menuntut investasi besar namun dengan rentang waktu pengembalian investasi yang lama. 

Mengingat peran strategis internet dalam pengembangan teknologi bersih di masa depan, dan 

menimbang status sebagai negara dengan internet users yang tinggi, Indonesia seharusnya dapat 

memanfaatkan peluang ini.      

 

Ekonomi Hijau Ala Indonesia 
Dunia menjuluki Brasil sebagai negara dengan ‘’ekonomi biofuel pertama’’ menyusul 

sukses negeri ini dalam pengembangan dan aplikasi bahan bakar etanol untuk kendaraan. Para 

pengamat menyebut sukses Brasil dalam pengembangan etanol, selain lantaran keunggulan 

kompetitif telah mapannya teknologi agro-industri, tak terlepas dari keunggulan komparatif 

adanya dukungan kondisi alam dan ketersediaan lahan subur yang luas untuk penanaman tebu 

sebagai bahan baku etanol. Negara kota semacam Singapura tentu takkan mampu mengekor 

jalan Brasil.  

Supaya dapat unggul ketika masuk ke dalam era ekonomi hijau, Indonesia juga harus 

mengambil niche area yang tepat (dalam pengembangan clean-tech). Area ceruk tersebut 

haruslah merupakan titik temu antara keunggulan-keunggulan yang dimiliki dengan tantangan 

atau kebutuhan nasional yang dihadapi. 

Keunggulan Komparatif  Benua Maritim 
Ditaburi 17.508 pulau dan diliputi 70 persen laut (sebagian besar merupakan perairan 

dangkal), menjadikan Indonesia sebuah benua maritim (maritime continent), satu-satunya di 

dunia. Apakah implikasi dari keberadaan sebuah benua maritim yang terhampar tepat di bawah 

garis katulistiwa? Secara sederhana ini berarti: pancaran sinar matahari dan guyuran hujan yang 

berlimpah, yang dikelilingi perairan sangat luas. Kombinasi tiga hal ini saja telah menciptakan 

sebuah ''surga'' yang sulit tertandingi: suatu hamparan area hijau yang kaya akan 

keanekaragaman hayati baik di darat dan, terutama, di laut, disamping keberlimpahan sumber-

sumber energi seperti angin dan surya (yang terkait dengan iklim tropis negeri ini), aneka ragam 

bioenergi, dan panas bumi (yang terkait dengan posisi Indonesia sebagai bagian sabuk Ring of 

Fire). Tak satu negara pun mampu menandingi Indonesia dalam hal biodiversity, energy-

diversity dan kekhasan benua lautnya. Tidak Brasil, tidak pula Amerika Serikat (sebagai benua 
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non-kepulauan), apalagi Singapura dan Jepang (yang  miskin sumber daya alam). Inilah 

keunggulan komparatif Indonesia yang sangat menonjol sebagai modal besar untuk bersaing di 

era ekonomi hijau.  

Namun sebagian besar kekayaan mentah ini belum dieksplorasi, dieksploitasi dan diberi 

suntikan inovasi supaya menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi. Andai dapat diolah 

secara cerdas, produk-produk tersebut nantinya dapat langsung dilempar ke pasar domestik guna 

memenuhi kebutuhan 234 juta penduduk pasar yang sangat besar. McKinsey Global Institute 

(2012) memprediksi bakal meroketnya jumlah masyarakat berdaya beli tinggi (consuming class) 

di Indonesia pada tahun 2030 tiga kali lipat dari saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa 

mendatang  pasar domestik negeri ini bukan saja kian besar, tetapi juga kian agresif, yang siap 

menyerap produk-produk bernilai tambah tinggi hasil karya tangan anak-anak negeri: ‘’dari kita, 

untuk kita’’. Besarnya pasar domestik juga merupakan keunggulan komparatif lain negeri ini; 

satu hal yang tak dimiliki Singapura misalnya. 

Keunggulan Kompetitif 

Berkah kekayaan natural resources yang dimiliki negeri ini, andai diolah melalui campur 

tangan teknologi, berpotensi membawa Indonesia sebagai pemimpin global di sejumlah sektor 

ekonomi hijau. Negeri ini adalah produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, kondisi yang 

membuka peluang bagi litbang, produksi, dan pemanfaatan secara massal bahan bakar nabati 

berbasis CPO seperti halnya Brasil dengan etanol. Area ceruk ini kian menjanjikan mengingat 

harga biofuel yang terus turun di tengah trend kenaikan harga bahan bakar fosil, yang 

memberikan kita kelak keunggulan kompetitif harga (cost competitiveness). Ketika cost 

competitiveness ini berkombinasi dengan besarnya pasokan bahan baku CPO, bukannya tidak 

mungkin Indonesia menjadi ekonomi biofuel paling kompetitif dan berpengaruh di dunia, 

menyaingi Brasil.  

Indonesia juga memiliki keunggulan kompetitif terkait kapasitas inovasi. Indeks kapasitas 

inovasi Indonesia (3.8) yang berada di atas India mencerminkan kualitas sumber daya manusia 

negeri ini terkait kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi (meski potensi ini belum 

teroptimalkan sepenuhnya menyusul belum mapannya ekosistem inovasi lihat Bab Dua). 
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Keunggulan Lingkungan       

Aksi global melawan climate change tidak bisa tidak melibatkan Indonesia sebagai pusat 

iklim dunia. Sebagai satu-satunya benua maritim di muka Bumi, dinamika perubahan iklim di 

kawasan Indonesia akan berpengaruh terhadap dinamika iklim kawasan Asia bahkan dunia. 

Serangkaian peristiwa banjir yang melanda Asia Tenggara dan Selatan serta Australia pada 2007, 

misalnya, diyakini tak terlepas dari kejadian banjir besar Jakarta pada tahun yang sama, sebagai 

dampak posisi Indonesia selaku pusat sirkulasi monsun Asia. Kondisi ini sekaligus menjadikan 

Indonesia sebagai kawasan kunci untuk mengerti masalah iklim di tingkat global: pengetahuan 

yang menyeluruh tentang kondisi iklim Indonesia dinilai akan sangat membantu menekan 

dampak negatif global warming.  

Sebagai pengendali iklim global, beban Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

seharusnya lebih besar ketimbang negara lain. Karenanya, bagi Indonesia, inovasi untuk 

menghasilkan produk-produk emisi rendah (low-emission) merupakan imperatif yang mendesak. 

Situasi ini sebetulnya juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk merintis kerjasama saling 

menguntungkan (win-win cooperation) dengan komunitas internasional. Dalam kerjasama ini 

Indonesia dapat berperan sebagai penyedia laboratorium alam bagi riset-riset iklim dan teknologi 

bersih, sementara negara-negara maju selaku penyedia investasi riset dan sumber daya saintis. 

Melalui kerjasama ini, diharapkan terjadi transfer knowledge dan teknologi bersih. 

Keunggulan Budaya     

Budaya hidup hijau (green life style), sebagai nilai fundamental ekonomi hijau, telah 

memiliki akarnya dalam budaya tradisional Indonesia. Kita misalnya tak sulit menemukan 

kearifan lokal (local wisdom) di banyak masyarakat rural yang menjunjung tinggi keseimbangan 

ekologis atau harmonisasi alam ketimbang hasrat memburu ‘’kemajuan yang berlebih-lebihan’’ 

yang justru destruktif, dimana hal ini amat berkorelasi dengan prinsip triple bottom line dalam 

ekonomi hijau.   

Jauh sebelum inovasi pupuk hayati (biofertilizer) digalakkan sebagai respons ambruknya 

kesuburan jutaan hektare tanah di Indonesia akibat penggunaan pupuk kimia, warga Desa 

Gunung Malang, Kabupaten Bogor, telah mengkritik panen tiga sekali dari semula dua kali 
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setahun yang dipaksakan pemerintah Orde Baru melalui program Revolusi Hijau. Warga desa 

menilai hal ini sebagai ‘’pemerkosaan’’ terhadap tanah. Di Desa Maria, Kabupaten Bima, Pulau 

Sumbawa, budaya hidup hemat, yang berkorelasi dengan prinsip efisiensi dalam green economy, 

juga telah terlembagakan dalam praktik hidup masyarakat komunal di sana melalui tradisi ampa 

fare. Ini merupakan ritual menyimpan padi di lumbung warga yang terletak di atas bukit, yang 

selain ditujukan guna menyiasati musim kemarau, juga untuk mendidik penduduk agar makan 

secukupnya, terhindar dari sikap konsumtif.  

Hngga kini praktik hemat semacam menjemur pakaian (ketimbang memanfaatkan mesin 

pengering yang boros listrik) atau mandi dengan gayung (ketimbang berendam di bath-up yang 

menghabiskan air) masih merupakan kelaziman. Lain kata, penduduk negeri ini memiliki 

keunggulan budaya sebagai prekondisi untuk bertransisi menuju era ekonomi hijau.    

 
Area Fokus Teknologi Bersih: Konvergensi Bioteknologi dan 

Teknologi Informasi 
Sebagai perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia (2012), Samsung Electronic 

menjadi simbol kepemimpinan global Korea Selatan di ranah high-tech, khususnya untuk 

produk-produk elektronik, smart-phone dan semikonduktor. Kecuali Korsel, tak banyak yang 

mampu menjadi pemain anyar di ranah kompetitif ini: Jepang  (melalui Sony, Panasonic atau 

Fujitsu, misalnya) dan terutama Amerika Serikat (melalui Apple, HP, IBM, atau Intel, misalnya) 

telah menjadi penguasa ladang high-tech ini sepanjang empat dekade terakhir. Sulit 

membayangkan dalam dua atau tiga puluh tahun ke depan Indonesia mampu melahirkan produk 
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televisi sekelas Sony atau perusahaan global consumer electronics semacam Samsung. Harus 

diakui memang, kita sudah terlalu terlambat untuk berkompetisi di ranah ini. Namun kita bisa 

membuka pintu harapan lain.   

Adagium ‘’daripada memperkuat kelemahan, lebih baik mempertajam kekuatan’’, bisa kita 

terapkan. Maka, simpan sejenak mimpi televisi atau komputer buatan Indonesia, sebab kita 

seyogianya lebih memfokuskan diri untuk menjadi pionir biofuel berbasis tanaman Alga 

(mengingat potensi budidaya Alga yang gigantik terkait ketersediaan garis pantai yang panjang 

di negeri ini serta pancaran matahari sepanjang tahun). Lupakan sejenak angan-angan menjadi 

produsen smartphone kelas dunia, karena kita bisa menjadi pionir global di produk-produk 

kesehatan herbal (menimbang fakta bahwa Indonesia adalah rumah bagi 80 persen spesies 

tanaman obat dunia!). Tahan dahulu mimpi mendirikan pabrik semikonduktor sekelas Intel, 

karena kita bisa menjadi produsen vaksin dan antibiotik terdepan di dunia (mengingat Indonesia 

merupakan surga bagi jutaan jenis mikroba sebagai bahan dasar obat-obatan tersebut, yang 

sebagian besar sayangnya belum terungkap).       

Ya, kita perlu memahami keunggulan benua maritim Indonesia yang tak dimiliki negara lain 

itu untuk menetapkan area ceruk (niche area) pengembangan teknologi bersih yang tepat, yang 

disesuaikan dengan: kapasitas sumber daya yang ada, kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam 

negeri, keharusan untuk tumbuh secara berkelanjutan, serta visi untuk kelak mampu bersaing 

secara global.  

 

Berdasarkan kriteria tersebut, dengan mempertimbangkan analisa SWOT (strength, weakness, 

opportunity, threat),  maka pengembangan teknologi bersih di Indonesia haruslah merupakan: 

konvergensi antara inovasi berbasis bioteknologi dengan teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT). Dalam hal ini, bioteknologi menjadi payung besar dan basis bagi fokus-

fokus riset dan inovasi terkait teknologi bersih, sementara ICT berperan sebagai pendukung 

utama dalam hal konektivitas elektronik di semua lini terkait inovasi clean-tech. 
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Pilihan untuk fokus pada bioteknologi terutama didasarkan atas pertimbangan keunggulan 

komparatif Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan bioenergi. Inilah mengapa 

Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tidak membidik penguasaan ranah bioteknologi, 

melainkan teknologi informasi, pada awal perkembangan industri nasionalnya. Fakta bahwa 

dunia saat ini tengah bergerak ke fase bioekonomi (bioeconomics) menyusul senjakala era 

ekonomi berbasis teknologi informasi, adalah poin plus tersendiri. Ini mengandung arti bahwa 

Indonesia takkan terlalu ketinggalan gerbong kereta manakala bertransisi ke era bioekonomi: 

tidak sama halnya era teknologi informasi, kita relatif memulai dari garis start yang sama dengan 

kebanyakan negara di dunia. Dan, tentu, keunggulan komparatif megabiodiversity Indonesia 

seharusnya dapat menjadi modal besar supaya unggul di medan persaingan ini.  

Pilihan untuk berkonsentrasi di ranah bioteknologi kian menemukan relevansi mengingat 

bahwa secara pinsip clean-tech lebih mirip atau beririsan dengan bio-tech ketimbang high-tech 

dari aspek keragaman sektor yang diliputi. Jika high-tech terfokus terutama pada komputer, 

piranti genggam dan perangkat jaringan komunikasi, bio-tech meliputi area lebih luas seperti 

aplikasi-aplikasi teknologi di sektor farmasi, pertanian, manufaktur, energi, atau lingkungan 

dimana sektor-sektor ini juga merupakan area fokus clean-tech.    

Dapat diusulkan, area fokus riset dalam koridor ‘’konvergensi antara inovasi berbasis 

bioteknologi dengan teknologi informasi dan komunikasi’’ adalah:  

1. Energi bersih. Ini ditujukan untuk menjamin ketahanan energi. Wilayah pengembangan 

inovasi di area ini meliputi, antara lain, bahan bakar terbarukan berbasis tanaman (biodiesel 

atau etanol), termasuk di dalamnya teknologi pemanfaatan energi-energi terbarukan (angin, 

surya, biomassa, atau panas bumi), teknologi untuk efisiensi energi (green building, lampu 

LED, dan manajemen penghematan energi) serta teknologi penyimpanan energi (fuel cell, 

baterai listrik, dan lain-lain).    

2. Moda transportasi bersih. Ini  ditujukan untuk memperkuat konektivitas fisik melalui 

aplikasi teknologi bersih. Area inovasi antara lain meliputi mobil listrik, mobil hibrida, 

mobil rendah emisi, penyediaan infrastruktur untuk mobil listrik, dan lebih luas lagi 

penciptaan teknologi transportasi yang efisien bahan bakar baik di darat, laut maupun udara.   
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3. Material-material baru berbasis teknologi nano. Ini merupakan upaya guna 

mengembangkan dan melibatkan teknologi nano dalam penciptaan bio-based material untuk 

inovasi di berbagai sektor. Di sektor kesehatan, misalnya, nanobiotek memungkinkan 

penciptaan protein artifisial tanpa bahan kimia berbahaya dan peralatan mahal untuk 

pengobatan yang lebih efektif.         

4. Biosains. Ini ditujukan terutama untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan. Area 

pengembangan misalnya aplikasi biotek untuk penciptaan pupuk hayati (biofertilizer), 

vaksin-vaksin tropis, terapi-terapi berbasis herbal, atau makanan-makanan sehat (healthy 

food).    

5. Teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan area ini lebih ditujukan untuk 

mendukung penciptaan dan aplikasi inovasi pada sektor-sektor di atas, khususnya di dalam 

menyajikan konektivitas elektronik mengingat kondisi geografis benua maritim Indonesia. 

Contoh-contoh aplikasi ICT terkait antara lain e-learning, e-health, smart grid, smart meter, 

atau grid monitoring dan kontrol. 

6.  
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Tantangan Indonesia dan Dual Economic Scheme 

Ramalan itu bagaikan semilir angin surga. Dalam paparan hasil riset mereka pada 2012 

silam di Jakarta, lembaga konsultan McKinsey Global Institute menyatakan bahwa Indonesia 

akan merangsek ke jajaran tujuh besar ekonomi dunia pada 2030 melampaui Inggris dan Jerman. 

Jumlah kelas menengah negeri ini diramalkan meroket 300 persen, dari 45 juta orang (2012) ke 

angka 135 juta orang saat itu. Nyaris tigaperempat penduduk, 71 persen, akan menghuni kota-

kota dan mereka adalah penyumbang bagi 86 persen PDB.   

Analisis McKinsey, meski patut disikapi secara kritis, sedikit banyak memang 

menggambarkan paradigma pembangunan yang dianut dan dijalankan Indonesia selama ini: 

pembangunan berorientasi urban (urban-centric). Pertumbuhan, dalam paradigma ini, diciptakan 

di dan dari kota-kota besar, pusat-pusat keunggulan, dan sentra-sentra ekonomi urban yang pada 

gilirannya memicu dampak negatif urbanisasi sebagai respons ketidaktersediaan sumber-sumber 

ekonomi produktif di wilayah rural. Dari kota-kota besar, kelas menengah baru tercipta, dan 

masyarakat berdaya beli tinggi ini pun segera terintegrasi dengan masyarakat consumer global. 

Dari kelas menengah baru inilah pertumbuhan PDB dipacu sebuah pertumbuhan berbasis 

konsumsi.  

Sebagaimana disinggung pada awal bab ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kerap 

dipuji sebagai paling stabil di Asia itu, tak ubahnya menara yang keropos. Pertumbuhan PDB 

terjadi cukup pesat, namun tidak berkorelasi terhadap pengentasan kemiskinan. PDB semu ini 

terjadi lantaran pertumbuhannya lebih ditopang oleh konsumsi domestik (para kelas menengah) 

yang meliputi lebih dari 70 persen indikator pertumbuhan PDB. Indikator penyusun PDB 

lainnya, yaitu ekspor-impor, belanja pemerintah, dan investasi yang justru lebih strategis hanya 

berkontribusi kurang dari 30 persen. Karena itulah, meski angkanya terlihat gemuk (852 miliar 

dolar AS pada 2012), PDB semacam ini tidak merepresentasikan aspek distribusi kesejahteraan: 

kita menyaksikan paradoks adanya jutaan warga desa menganggur di satu sisi, dan segelintir 

masyarakat kota yang menikmati surga-surga belanja di sisi lain, ditengah klaim PDB yang terus 

membaik. Pertumbuhan PDB seharusnya berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan semacam ini 

dicirikan kian meningkatnya produktivitas masyarakat luas menyusul makin terbukanya 

lapangan pekerjaan, yang bukan saja di kota-kota tetapi juga di desa-desa; bukan saja di Pulau 
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Jawa, tetapi juga di pulau-pulau terluar negeri ini. Pertumbuhan semacam ini tentu tak bisa 

terwujud andai strategi pembangunan masih berorientasi penciptaan kelas menengah di kota-kota 

besar atau pertumbuhan berbasis kapitalisasi pasar saham demi mengejar fatamorgana 

pertambahan angka PDB. Pembangunan inklusif yang berkesinambungan sesungguhnya hanya 

bisa terjadi manakala ia merupakan aktivitas-aktivitas riil produktif yang berbasis inovasi atau 

eksploitasi knowledge, yang selalu dapat diperbarui (renewable), bukan lagi sumber alam 

mentah.   

Tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah distribusi kesejahteraan yang tidak 

merata. Pedesaan masih merupakan rumah besar bagi kaum miskin, meliputi 62 persen (18,1 juta 

orang) dari total penduduk di bawah garis kemiskinan di negeri ini (2012). Persoalan menjadi 

tidak sederhana mengingat profil geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, menciptakan 

daerah-daerah yang terpencil dan sangat tertinggal, yang kerap kali memerlukan strategi atau 

perlakuan pembangunan yang berbeda. 

Ketika tantangan pemerataan begitu mendesak, di sisi lain, kita menghadapi tekanan untuk 

terus mendongkrak pertumbuhan dan berpartisipasi dalam persaingan global. Hal ini mendorong 

kita tetap mengoptimalkan titik-titik episentrum pertumbuhan di area urban, yang sebagian besar 

berlokasi di pulau Jawa. Tampak bahwa ada tarik menarik antara kebutuhan distribusi 

kesejahteraan dengan kepentingan pertumbuhan dan daya saing global. 

Penting untuk memahami adanya dualisme ini dan menerimanya sebagai ‘’unik’’ Indonesia. 

Situasi ini pada gilirannya mengharuskan kita menerapkan dua paradigma pembangunan 

ekonomi, atau dual economic scheme, yang menjadi pijakan dalam penetapan kebijakan 

pembangunan terkait inovasi.   

1. Urban-global. Paradigma pembangunan ini lebih berorientasi pada upaya untuk terus 

menggenjot pertumbuhan ekonomi (angka PDB) serta meningkatkan daya saing nasional, 

yang bukan saja dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi sekaligus 

untuk berkompetisi di aras global. Strategi pembangunan ekonomi ini bersifat urban sentris 

dengan optimalisasi pusat-pusat keunggulan, yang lazimnya sudah terbangun di kota-kota 

besar, sebagai pijakan menuju berdirinya klaster unggulan nasional. Sebagaimana 

dipaparkan pada Bab Tiga, strategi ini antara lain mengejewantah dalam pendirian klaster 
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inovasi taman iptek, klaster industrial park, atau klaster industri strategis, yang kental 

dengan sinergi triple helix dan bersifat top-down. Output dari strategi pembangunan ini 

adalah produk-produk ‘’innovated in Indonesia’’ yang dipasarkan di area urban dan/atau 

pasar internasional, yang dengan demikian ia harus head-to-head secara langsung dengan 

produk global lainnya.           

2. Rural-lokal. Paradigma pembangunan ini, selain ditujukan pula untuk menciptakan 

pertumbuhan, difokuskan guna mendorong pemerataan ekonomi atau distribusi 

kesejahteraan yang dilakukan terutama melalui peningkatan produktivitas pelaku industri 

dan usaha kecil dan menengah (IUKM) sebagai aktor-aktor ekonomi tingkat akar rumput. 

Upaya ini dapat diupayakan melalui sinergi antara kelompok berkepentingan (stakeholders) 

untuk secara bersama-sama memberdayakan potensi unggulan di daerah masing-masing dan 

lebih jauh mendorong terciptanya klaster inovasi regional. Stakeholders antara lain meliputi 

investor, pemda setempat, institusi akademik, rantai pemasok, kelompok IUKM utama 

(seperti koperasi atau pesantren, yang dapat berperan sebagai focal point) disamping aktor 

indivdual semisal petani atau nelayan sebagai pelaku ekonomi langsung dan/atau 

beneficiaries. Tidak sama halnya paradigma urban-global yang bernuansa top-down, 

pembangunan rural-lokal dapat menjadi ruang bagi munculnya inisiatif-inisiatif bottom-up 

serta medan bagi penerapan inovasi hemat (frugal innovation) dan pemanfaatan teknologi 

disruptive, sebagaimana disinggung dalam Bab Tiga.   

Posisi investor lokal, nasional atau bahkan asing (melalui FDI) juga terbilang strategis dalam 

model pembangunan rural-lokal: mereka dapat berperan sebagai pengembang industri hulu 

hingga hilir yang bukan saja akan menciptakan pertumbuhan di daerah, tetapi memungkinkan 

terjadinya transfer dan aplikasi langsung teknologi bagi pelaku ekonomi grass-root untuk 

meningkatkan pendapatan mereka hingga pada gilirannya mendorong terciptanya klaster inovasi 

industri berbasis unggulan daerah. Pengembangan kawasan inovasi industri hortikultura PT. 

Polowijo Gosari di Gresik, Jawa Timur, merupakan sebuah contoh strategi rural-lokal berbasis 

inisiatif bottom-up yang berkombinasi dengan sinergi triple helix.  
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Medicy Diplomacy: Kerja Sama Saling Menguntungkan (Win-Win) 

Akankah aksi global melawan perubahan iklim efektif? Saat ini sebagian besar episentrum 

pengembangan clean-tech berada di belahan bumi Barat, meliputi negara-negara Eropa (terutama 

Jerman, Italia, Inggris, Prancis) dan Amerika Serikat. Mereka antara lain unggul dalam besaran 

investasi, produksi dan aplikasi clean-tech, serta penciptaan paten. Namun, tanpa sebaran 

episentrum clean-tech yang merata, boleh jadi, misi global memangkas emisi karbon sulit 

dioptimalkan. Belakangan pemain-pemain dari belahan Timur, seperti Korea Selatan dan India, 

mulai serius menggeluti clean-tech, dan China tercatat sebagai yang paling agresif hingga 

mampu merangsek ke urutan pertama dalam rangking 10 besar clean-tech leader, menyalip 

Amerika Serikat (2012).  

Keseriusan untuk beralih ke ranah teknologi bersih tidak didorong semata-mata oleh 

kesukarelaan untuk menyelamatkan Bumi dari global warming, tetapi lebih didasari oleh 

semangat meraih keuntungan. Ya, clean-tech adalah sebuah megabisnis. Hanya saja, meski 

persaingan clean-tech mulai sengit, diyakini bahwa tak satu pun negara mampu memonopoli 

pasar clean-tech menimbang luasnya cakupan dan varian clean-tech., serta perlunya konteks 

lokal dalam pengembangan teknologi tersebut.   

Situasi ini membuat kompetisi di sektor clean-tech tidaklah bersifat zero-sum-game. 

Kerjasama saling menguntungkan justru sangat diperlukan dan dimungkinkan, khususnya antara 

negara maju dengan negara berkembang. Indonesia misalnya yang memiliki keunggulan sumber 

daya alam dan keunikan sebagai “steam engine” sirkulasi atmosfer global dapat menjadi 

laboratorium alam bagi ilmuwan negara-negara maju untuk menemukan berbagai terobosan 

teknologi bersih.  

Inilah medici diplomacy, atau titik 

temu antara negara maju dan 

berkembang, yang bisa dimanfaatkan 

untuk mereduksi degradasi lingkungan 

global. Konsep medici diplomacy 

terinspirasi dari kebutuhan mendasar 

akan interaksi yang harmonis dan 
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damai antara negara-negara untuk mengamankan dunia. Ketimbang saling menunjuk tangan 

mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap begitu banyak kerusakan lingkungan, negara 

maju dan berkembang seharusnya bekerjasama menyediakan solusi atas isu mendesak climate 

change. Daripada mengutuk Indonesia terkait program perluasan lahan penanaman kelapa sawit 

untuk memberantas kemiskinan, negara maju lebih baik menyediakan insentif dan teknisi-teknisi 

berpengalaman guna mengembangkan proyek penanaman spesies tanaman indigenous, misalnya 

sagu (Metroxylon sago), makanan pokok masyarakat Papua, yang dapat diolah untuk 

menghasilkan etanol sebagai bahan dasar biofuel.    

Namun sulit membayangkan, atas nama solidaritas mengatasi perubahan iklim, bahwa 

negara maju bakal dengan ringan kaki masuk ke negara-negara berkembang membawa dukungan 

teknis untuk transfer teknologi hijau. Sebagaimana disinggung di muka, sisi lain dari 

pengembangan clean-tech, selain merupakan imperatif global untuk melawan global warming, 

adalah bahwa ranah ini merupakan megabisnis kompetitif yang menuntut investasi jutaan dolar 

AS. Dalam urusan bisnis, tentu, ‘’tak ada makan siang yang gratis’’. Terlebih ini mengingat 

bahwa, pada kenyatannya, paten-paten produk teknologi bersih dipegang oleh segelintir individu 

atau perusahaan-perusahaan besar asing, bukan milik pemerintah salah satu negara maju (yang 

memungkinkan kerjasama government-to-government/G-to-G).    

Karena itulah istilah ‘’transfer teknologi’’ lebih tepat jika diartikulasikan ke dalam istilah 

‘’kolaborasi teknologi’’. Paradigma ini menuntut kerjasama saling menguntungkan (win-win) 

antara sektor publik suatu negara berkembang dengan calon investor dari negara maju, bukan 

semata-mata bantuan hibah. Sektor publik melalui penciptaan regulasi tertentu dapat merangsang 

permintaan (demand) atau penciptaan pasar atas teknologi bersih, sementara calon investor akan 

mengisi gap investasi, produksi dan distribusi teknologi-teknologi yang dibutuhkan tersebut.   

Melalui kerjasama win-win, untuk kasus Indonesia misalnya, investor dari negara maju akan 

memboyong foreign direct investment untuk teknologi bersih beserta dukungan teknis dan 

sumberdaya lainnya, sementara kita menyediakan keunggulan komparatif sumber daya alam 

(sebagai laboratorium alam bagi para saintis yang terlibat), pasar yang besar (sebanyak 234 juta 

penduduk, di dalamnya terdapat kelas menengah yang angkanya terus melejit), serta instrumen 

kebijakan investasi (misalnya berupa insentif pajak dan dukungan regulasi lainnya).          
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Dukungan regulasi ini amat penting; tanpanya maka keunggulan sumber daya alam dan 

ketersediaan pasar yang raksasa bisa menjadi nihil. Kasus gagalnya produsen BlackBerry, 

Research in Motion (RIM), mendirikan pabrik di Indonesia merupakan sebuah pelajaran 

berharga. Ketiadaan instrumen kebijakan yang suportif membuat perusahaan Finlandia itu 

memilih melabuhkan investasinya di Malaysia, meski Indonesia merupakan pasar BlackBerry 

terbesar di dunia.           

Padahal foreign direct investment (FDI), sebagaimana yang dilakukan RIM, memiliki peran 

strategis sebagai wahana yang sangat efisien dalam transfer teknologi. Inilah mekanisme paling 

realistis dan reliable untuk memperkenalkan, mengembangkan dan menerapkan clean-tech. 

Hanya saja sejauh ini banyak didapati investasi-investasi dangkal (shallow investment) di 

Indonesia, dimana industri-industri yang terlibat di dalamnya lebih berorientasi pada eksploitasi 

sumber daya alam (lazimnya untuk kepentingan ekspor belaka) ketimbang memberi nilai tambah 

pada natural resources yang ada dan lebih mengandalkan tenaga kerja lokal murah. Agar terjadi 

transfer teknologi (bersih), FDI haruslah berupa investasi mendalam (deep-investment). Investasi 

jenis ini berbasis pada eksploitasi pengetahuan, berorientasi pada maksimalisasi transfer 

teknologi, serta melibatkan dan mengandalkan tenaga-tenaga lokal berpendidikan. Medicy 

diplomacy di ranah clean-tech dapat menjadi kerjasama yang ‘’win-win’’ dalam arti 

sesungguhnya jika ia berupa deep investment.        
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EPILOG : 
GELOMBANG TRANSFORMASI KEDUA 
Sebagai ‘gangs of elite’ yang dapat menembus daftar G20, keanggotaan Indonesia di kelompok 

ini memang tak semata-mata mengandalkan status kemajuan ekonomi, tetapi pengaruh suatu 

negara bagi pertumbuhan dan arah ekonomi dunia ke depan. Indonesia dinilai memenuhi kriteria 

itu. 

Sanjungan G20 ini adalah sebuah permulaan. Seterusnya, banyak lembaga tak alpa memasukkan 

nama negeri ini dalam daftar kelompok elite mereka. Sebut saja Goldman Sach lewat “N-11” dan 

“MIKT”, Economist Intelligence Unit melalui “CIVETS”, Economic Research Institute of Japan 

dengan “VISTA”, dan BBVA Research dengan “EAGLEs”, di mana akronim-akronim ini 

menggambarkan para kandidat perekonomian terbesar abad 21, dan kesemuanya mencantumkan 

nama Indonesia. Lembaga think tank terkemuka Amerika Serikat, Foreign Policy, tak 

ketinggalan dengan merilis artikel: “5 Reasons to Believe in Indonesian Miracle” (2012). 

Kabar-kabar ini terasa menyejukkan, dan kita seolah-olah merasa bahwa hal itu telah terjadi atau 

pasti akan terjadi dengan sendirinya, sehingga sampai-sampai kita lupa: itu hanya ramalan. Dari 

dalam negeri, kita sebetulnya punya ramalan sendiri tentang masa depan Indonesia. Sebagaimana 

disinggung dimuka, andai pertumbuhan dilakukan dengan cara-cara biasa (business as usual), 

berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan konsumsi, maka PDB per kapita negeri ini 

diperkirakan hanya akan menepis angka 8.000 dolar AS pada 2025. Ini tentu bukan angka yang 

cukup untuk menaikkan status kita ke ‘advanced economies’ sebagaimana digadang-gadang 

Goldman Sach dan kawan-kawan (Portugal, misalnya, yang berada pada posisi terakhir dalam 

daftar advanced economies 2011 versi IMF memiliki PDB per kapita 22.359 dolar AS). Prediksi 

berbagai lembaga internasional tadi hanya akan menjadi kenyataan jika strategi pembangunan 

Indonesia memasukkan elemen sains, teknologi dan inovasi yang diyakini mampu meningkatkan 

PDB per kapita mencapai titik potensi maksimum 16.000 dolar AS pada tahun 2025 dan 

memungkinkan pertumbuhan yang berkesinambungan hingga akhirnya mencapai predikat negara 

maju. 

Tentu menjadi pertanyaan: bagaimana agar elemen sains, teknologi dan inovasi tersebut bisa 

menjadi darah segar dalam denyut pertumbuhan ekonomi negeri ini? Pembenahan sistematik 

adalah mutlak. Kita mafhum tentang adanya ‘keping yang hilang’ (missing puzzle) dalam mesin 
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pembangunan negeri ini: Sistem Inovasi Nasional (Sinas). Sinas berperan sebagai peta rencana 

yang menuntun dan mengawal program-program nasional menuju visi pembangunan nasional 

yang berkesinambungan melalui inovasi, guna memastikan bahwa input inovasi dapat terus 

tumbuh dan berpengaruh efektif terhadap growth. Jika diringkas dalam satu kalimat, 

pembenahan sistematik ini dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem inovasi Indonesia yang 

terdiri atas perbaikan unsur-unsur: pendanaan R&D, kepemimpinan, kebijakan, pendidikan dan 

budaya Inovasi, di mana kesemua butir-butir ini dirangkum dalam sebuah rekomendasi yang 

disebut “Inisiatif Inovasi 1-747”. Deskripsi dari masing-masing angka pada 1-747 ini, 

sebagaimana dipaparkan dimuka, sedikit banyak menguak “Kesiapan Indonesia Berselancar di 

Era Ekonomi Baru” Tak diragukan lagi, pembenahan Sinas merupakan sebuah pekerjaan berat 

yang menuntut investasi besar serta memerlukan waktu tak sebentar. Namun kabar baiknya, 

adalan kenyataan bahwa globalisasi dan Googlisasi telah memunculkan model ‘inovasi lompatan 

katak’ (leapfrog) dan ‘model inovasi frugal’ sebagai strategi alternatif bottom-up yang 

memungkinkan kita menempuh ‘jalan pintas’ menuju negara inovatif, sembari secara paralel 

memperbaiki Sinas. India dan China dalam kadar tertentu telah membuktikan kemujaraban resep 

komplementer ini. 

Penting dipahami memang upaya menuju masyarakat dan perekonomian berbasis inovasi secara 

substansial merupakan sebuah proses transformatif, yang mengarah pada perubahan sosial 

(social change), di mana melalui proses tersebut diharapkan terjadi perubahan pola tingkah laku, 

nilai atau cara pandang masyarakat terhadap inovasi dalam jangka panjang (long-term). Upaya 

penciptaan Sinas yang produktif karenanya bukan sekadar ‘permainan’ angka-angka, dari 1 ke 7, 

ke 4 dan ke 7, namun suatu aksi yang tumbuh dari kesadaran semesta, keyakinan kuat tentang 

masa depan inovasi, keberanian menanggung risiko, yang berujung pada sebuah konsensus 

nasional. Korea Selatan, sekali lagi, merupakan sebuah role model: baik sektor publik maupun 

privat Negeri Ginseng, misalnya, secara konsisten mengalokasikan dana riset yang besar, baik di 

masa tenang maupun di masa sulit. Korea Selatan juga menjadi satu dari sedikit negara yang 

malah meningkatkan dana litbangnya tatkala semua negara justru memangkasnya. Ini adalah 

contoh komitmen luar biasa, yang dimotivasi oleh visi dan keyakinan yang kuat, seteguh ketika 

Presiden Korea Selatan melontarkan: “go nano or die” manakala menegaskan keharusan negeri 

ini merangkul teknologi nano. 

Proses transformasi menuju perekonomian inovasi pernah dilakukan Indonesia secara sistematis 
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sepanjang tiga dasawarsa (1967-1998), tetapi sayangnya proses ini tersuruk di tengah jalan 

setelah mencapai puncaknya lewat peluncuran pesawat N250 menyusul tsunami krisis moneter, 

yang sekaligus mengubur mimpi negeri ini untuk tinggal landas (take-off) bersama sejumlah 

negara yang kini telah menjadi Macan Asia. 

Saat ini, melalui inisiatif 1-747, Indonesia berada pada fase kebangkitan dari gelombang 

transfomasi yang sempat mati suri tadi. Transformasi kedua ini didasarkan atas kesadaran baru 

tentang kebutuhan (need) untuk bertahan di abad 21 yang jauh lebih menekan, keharusan untuk 

bertindak cepat (speed) di area ceruk yang menjadi keunggulan kita, sebelum dijamah negara 

lain; dan keinginan atau ambisi (greed) untuk dapat segera berselancar di era ekonomi baru serta 

tumbuh secara berkelanjutan. Ini juga sekaligus merupakan peluang emas bagi kita untuk 

membuktikan prediksi banyak pengamat internasional tentang nasib Indonesia di paruh pertama 

abad 21, setelah sebelumnya julukan The AsianTiger, yang sempat disematkan pada era 90-an, 

lepas dari tangan kita. 
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