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1.  Pendahuluan 

Tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan multi-jenjang yang diformulasikan oleh tim atau 

lembaga yang berbeda adalah memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilahirkan 

berada dalam koridor yang tepat sehingga diyakini akan efektif menuju pada sasaran yang sama, 

sinergis satu dengan lainnya dan tidak tumpang-tindih sehingga efisien dalam pengelolaan 

sumberdaya.  

Di Indonesia, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilakoni oleh banyak pihak, 

termasuk semua perguruan tinggi sesuai dengan tridharma yang diembannya; lembaga pemerintah 

non-kementerian (LPNK), unit atau sub-unit kerja dalam organisasi kementerian, dan satuan kerja 

pemerintah daerah yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan (litbang); divisi litbang pada badan usaha/industri; dan lembaga swadaya 

masyarakat serta individu yang melakukan kegiatan litbang.  Masing-masing lembaga ini mempunyai 

tujuan dan sasaran yang berbeda, sehingga pada lapis inipun upaya menggiring agar semuanya 

sepakat menuju ke tujuan bersama sudah akan sulit.  Boardman (2009) mengingatkan bahwa: There 

is a fundamental management task of aligning individual behaviors with center goals and objectives. 

Tujuan bersama pembangunan iptek sesuai amanah konstitusi adalah untuk memajukan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia.2  Iptek untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia mengandung makna bahwa iptek yang dikembangkan harus berdampak positif bagi 

kehidupan manusia, baik dalam konteks peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi yang lebih 

maju maupun dalam menyediakan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. 

Walaupun demikian, amanah konstitusi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pilihan antara 

mengembangkan teknologi maju atau menyejahterakan rakyat, karena hakikinya kesejahteraan 

rakyat tersebut membutuhkan baik teknologi sederhana maupun teknologi maju.  Edgerton (2006) 

juga mengingatkan bahwa teknologi yang dibutuhkan dan memberi kontribusi terhadap 

perkembangan peradaban suatu bangsa bukan hanya teknologi yang spektakuler tetapi juga 

teknologi sederhana yang umum dijumpai dalam kehidupan sehar-hari.  Dalam ungkapan beliau: 

                                                           
1
  Workshop Peningkatan Kontribusi Iptek dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia, Dewan Riset Nasional, Jakarta 10 Mei 2012. 
2
  Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (5): “Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”   
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“History is changed when we put into it the technology that counts: not only the famous spectacular 

technologies but also the low and ubiquitous ones”. 

Dengan demikian maka akan sangat keliru jika kemajuan pembangunan iptek hanya diukur 

berdasarkan tingkat kemajuan teknologi yang mampu dikuasai, tetapi tidak memberikan kontribusi 

nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.  Pilihan untuk pengembangan teknologi 

sederhana, menengah, atau maju hendaknya didasarkan pada realita kebutuhan dan persoalan 

nyata yang dihadapi bangsa dan negara.  Dengan demikian, maka teknologi yang dihasilkan akan 

berpeluang untuk digunakan baik dalam kegiatan ekonomi maupun digunakan untuk kepentingan 

negara yang lain, sehingga amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat dapat dipenuhi. 

 

2. Peran dan Kontribusi Iptek Indonesia 

Kontribusi Terhadap Kemajuan Iptek.  Pengembang iptek di Indonesia adalah akademisi di perguruan 

tinggi dan para peneliti/perekayasa di LPNK, badan litbang kementerian, divisi litbang badan 

usaha/industri, dan lembaga non-pemerintah yang melakukan kegiatan litbang.  Berdasarkan jumlah 

dan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana litbang, maka sudah sepatutnya 

perguruan tinggi menjadi tumpuan utama pengembangan iptek Indonesia.  Secara nasional, 

perguruan tinggi pada tahun 2009 saja sudah memiliki tidak kurang dari 13.435 orang doktor (S3) 

dan 76.455 orang master (S2) lulusan dari dalam dan luar negeri, dari hampir seluruh penjuru dunia.  

Jumlah seluruh tenaga fungsional akademik telah mencapai 159.660 orang pada tahun 2009 

(Santoso, 2011).  Total peneliti/perekayasa di luar perguruan tinggi hanya sekitar sepersepuluh dari 

total akademisi. 

Secara umum, produktivitas pengembang iptek Indonesia masih rendah, baik jika diukur 

berdasarkan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah maupun jika digunakan indikator akademik lainnya.  

Walaupun demikian pada dasawarsa terakhir mulai terlihat peningkatan jumlah publikasi pada jurnal 

ilmiah internasional (Gambar 1).  Namun jika dibandingkan dengan produktivitas akademik negara-

negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya, maka produktivitas pengembang iptek Indonesia masih 

belum membanggakan (Gambar 2).  Jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand; 

relatif setara dengan Vietnam, Filipina dan Brunei; hanya lebih baik dibandingkan dengan Laos, 

Kambodia, Myanmar, dan Timor Leste. 

Perkembangan produktivitas akademik negara-negara ASEAN sejak tahun 2000 menarik untuk 

disimak.  Singapura sejak tahun 2000 memang telah jauh lebih produktif dibandingkan seluruh 

negara ASEAN lainnya.  Namun selama dasawarsa terakhir, terlihat bahwa Thailand secara bertahap 

dan konsisten meningkat pesat memperkecil kesenjangannya dengan Singapura dan yang lebih 

mengesankan adalah capaian yang ditunjukkan oleh Malaysia yang selama kurun waktu yang sama 

menunjukkan pertumbuhan eksponensial dan –berdasarkan kecenderungan tersebut – akan 

melampaui Singapura pada tahun ini atau paling lambat tahun 2013 mendatang.  Ketiga negara ini 

menjadi kelompok paling produktif di ASEAN.  Sementara itu, Indonesia, Vietnam, dan Filipina 

mengalami pertumbuhan yang lamban sehingga pada tahun ini diyakini Brunei akan masuk dalam 

kelompok menengah ini .  Empat negara lainnya yang tidak menunjukkan perkembangan yang 

berarti adalah Laos, Kambodia, Myanmar, dan Timor Leste. 
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Gambar 1.  Peningkatan jumlah publikasi oleh pengembang iptek Indonesia  

pada jurnal ilmiah internasional, 2002-2011 (Lakitan et al., 2012) 
 

 
Gambar 2.  Publikasi artikel ilmiah negara ASEAN, 2002-2011 (Lakitan et al., 2012) 

 

Kinerja yang ditunjukkan pada level makro ini tidak banyak berbeda jika ditelusuri lebih lanjut pada 

level individu pengembang iptek.  Selama periode yang sama, pengembang iptek Indonesia hanya 

mampu mempublikasikan 0,33 artikel (jika dihitung per head count) atau 0,17 artikel (jika dihitung 

berbasis Full Time Equivalence).  Kalah produktif dibandingkan pengembang iptek Singapura, 

Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam (Gambar 3). 
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Gambar 3.  Rata-rata jumlah artikel yang dipublikasi pengembang iptek  
di negara-negara ASEAN, 2001-2011 (Lakitan et al., 2012) 

 
 

Temuan yang menarik adalah ternyata para pengembang iptek di negara-negara ASEAN yang 

produktif cenderung lebih intensif dan ekstensif bekerjasama dengan sesama peneliti domestik di 

negara masing-masing dibandingkan dengan negara ASEAN yang kurang produktif (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Korelasi antara produktivitas dengan jumlah peneliti domestik per artikel  
di negara ASEAN, 2001-2011 (Lakitan et al., 2012) 

 

Kolaborasi antara pengembang iptek di Indonesia masih belum tumbuh subur.  Beberapa upaya 

fasilitasi pemerintah untuk membangun kolaborasi antara lembaga pengembang iptek umumnya 

tidak dapat berkelanjutan setelah program fasilitasi berakhir.  Padahal kolaborasi dapat menjadi 

tujuan bersama pembangunan iptek.  
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Kontribusi Terhadap Penyejahteraan Rakyat.  Perguruan tinggi, sesuai dengan tridharma yang 

diusungnya, akan sangat dibutuhkan untuk berperan sebagai pengembang iptek (sesuai dengan 

dharma penelitian), selain sebagai pemasok sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (sesuai 

dharma pendidikan dan pengajaran), serta mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dikuasai dan/atau yang telah berhasil dikembangkan kepada masyarakat, termasuk industri (sesuai 

dharma pengabdian kepada masyarakat).  Lembaga pengembang iptek lainnya juga perlu mengambil 

peran yang sama, minus sebagai pemasok SDM karena tidak menyelenggarakan fungsi pendidikan 

dan pengajaran. 

Transfer atau diseminasi iptek kepada masyarakat awam dapat diposisikan sebagai bentuk nyata 

pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran negara.  Sedangkan transfer iptek 

kepada industri atau badan usaha dapat lebih berorientasi profit.  Wajar jika lembaga pengembang 

iptek menerima royalti dalam transaksi dengan dunia usaha ini untuk menambah anggaran 

operasional penyelenggaraan kegiatan litbang.  Tentu dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

Untuk dapat secara nyata berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan upaya memperbaiki 

kesejahteraan rakyat, maka iptek yang dikembangkan perlu relevan dengan realita kebutuhan dan 

persoalan negara dan masyarakat.  Sayangnya saat ini, pengembangan iptek di Indonesia masih 

belum dominan berorientasi pada realita kebutuhan, sehingga hanya sedikit yang diadopsi dalam 

proses produksi barang atau jasa.  Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya kandungan teknologi  

dari produk ekspor Indonesia, hanya mencapai puncak sekitar 16 persen pada periode 2000-2005 

dimana pada kurun waktu sebelum dan sesudahnya hampir selalu kurang dari 10 persen. 

Fungsi ideal lembaga pengembang iptek di Indonesia belum terwujud.  Freeman dan Soete (2009) 

menyatakan bahwa: “The main theoretical for the separation of the R&D function from related 

scientific activities was the distinction between novelty and routine”.  Kebanyakan lembaga 

pengembang iptek masih cenderung mengerjakan kegiatan rutin atau ‘academic exercise’, belum 

sungguh-sungguh fokus pada upaya baik untuk pengembangan iptek baru atau untuk memberikan 

solusi pada persoalan nyata. 

Daya saing Indonesia secara global memang tidak buruk, tetapi posisi daya saing Indonesia lebih 

didongkrak oleh faktor stabilitas makro ekonomi, ukuran pasar domestik Indonesia yang besar, dan 

kinerja sektor kesehatan dan pendidikan dasar; bukan karena keunggulan inovasi dan kesiapan 

teknologis (WEF, 2011).  Skor untuk kapasitas inovasi hanya 3,7 dan kesiapan teknologis hanya 3,2 

dari rentang skor 1 sampai 7, bermakna bahwa performa kedua pilar penopang daya saing ini belum 

dapat dikatakan sudah baik.   

Berdasarkan hasil Survei Prospek Investasi Dunia 2008-2011, Indonesia berada pada posisi ke 

sembilan sebagai negara tujuan investasi asing.  Namun demikian, sekali lagi daya tarik Indonesia ini 

lebih disebabkan karena ukuran pasar domestik Indonesia yang besar dan diprediksi akan terus 

tumbuh. 

Fakta yang disajikan pada makalah ini cukup untuk menggambarkan performa lembaga pengembang 

iptek Indonesia, baik dari sisi kontribusinya terhadap pemajuan iptek maupun kontribusinya 

terhadap pemenuhan realita kebutuhan atau penyediaan solusi bagi persoalan pembangunan.  

Amanah konstitusi untuk memajukan peradaban dan menyejahterakan umat manusia belum 

sepenuh ditunaikan. 
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Tentunya upaya untuk menunaikan amanah konstitusi ini akan lebih mudah dilakukan jika 

pengembangan iptek mendapat dukungan pembiayaan yang lebih pantas; infrastruktur penunjang 

yang baik, terutama infrastruktur informasi dan telekomunikasi; SDM iptek dalam jumlah yang 

memadai, kapasitas iptek yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi pula; serta dukungan sistem 

manajemen teknologi yang profesional. 

Untuk memahami kondisi komponen pendukung pengembangan iptek Indonesia saat ini secara 

relatif dibandingan dengan negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi empat komponen 

pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan iptek. 

Negara 

Komponen 

Agregat 
Infrastruktur Dukungan TIK 

Kegiatan 

Litbang 

Manajemen 

Teknologi 

Singapura 9,74 8,72 9,37 10,00 9,46 

Malaysia 4,51 4,45 4,55 8,37 5,49 

Thailand 4,60 2,36 4,40 7,08 4,60 

Indonesia 3,89 1,57 4,38 6,68 4,12 

Brunei 0,97 4,54 1,56 6,22 3,37 

Filipina 1,22 2,07 3,52 6,03 3,22 

Vietnam 2,51 1,79 1,07 5,38 2,70 

Cambodia 2,14 0,60 1,36 6,28 2,60 

Myanmar 0,85 0,08 1,37 5,67 2,01 

Laos 0,85 1,33 0,92 3,92 1,77 

Sumber: Kao et al. (2008) 

 

3.  Dukungan Iptek untuk MP3EI 

Posisi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) 

pada saat ini tidak lagi hanya sebagai referensi akademis, tetapi telah menjadi produk hukum yang 

mengikat dengan ditetapkannya sebagai  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2011 (Perpres 32/2011).  Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dijadikan acuan bersama secara 

integratif dan sinergis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian berbagai sektor 

pembangunan, terutama di bidang perekonomian dan semua sektor lainnya yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional maupun daerah. 

MP3EI bukan merupakan dokumen ataupun produk hukum yang berdiri sendiri, karena MP3EI 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI 

dirancang tidak untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang- Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tetapi diharapkan menjadi dokumen yang terintegrasi 

dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi. 
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Substansi MP3EI telah diselaraskan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam 

RPJPN 2005-2025, yakni untuk “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan 

Makmur”.  Indonesia sangat berpeluang untuk mewujudkan visi ini karena didukung oleh potensi 

demografis, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geografis yang strategis. 

MP3EI merupakan rencana pokok untuk mewujudkan Visi 2025, yakni melalui tiga misi yang menjadi 

fokus utamanya, yaitu:  (1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta 

distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumberdaya alam (SDA), geografis wilayah, dan 

sumberdaya manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di 

dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Mendorong terwujudnya 

peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka 

penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan (3) Mendorong penguatan sistem 

inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang 

berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.  

Berdasarkan tiga misi tersebut, maka telah dipilih dan ditetapkan tiga strategi utama dalam 

mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia, yakni: [1] Pengembangan potensi 

ekonomi melalui koridor ekonomi; [2] penguatan konektivitas nasional; dan [3] penguatan 

kemampuan SDM dan iptek nasional (Gambar 5).  Ketiga strategi ini tentunya tidak masing-masing 

berdiri sendiri, tetapi tetap harus saling sinergi dalam rangka mempercepat dan memperluas 

pembangunan ekonomi Indonesia.  Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan dalam rangka 

implementasi strategi penguatan iptek nasional harus tetap mengacu pada kegiatan ekonomi utama 

untuk masing-masing koridor dan mendukung upaya penguatan konektivitas nasional.  Berdasarkan 

telaah komprehensif, dalam dokumen MP3EI telah diidentifikasi 22 kegiatan ekonomi utama secara 

nasional dan telah pula diidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi masing-

masing koridor (Tabel 2). 

 

Gambar 5.  Prinsip dasar, strategi utama, dan inisiatif strategis MP3EI dalam rangka mewujudkan 

Visi Indonesia 2025 (Perpres 32/2011) 
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Tabel 2.   Kegiatan ekonomi utama pada masing-masing koridor ekonomi Indonesia 

 

 

4. SINas Selaras MP3EI 

Pasca penetapan MP3EI sebagai peraturan presiden, Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) telah 

mensinkronisasikan program dan kegiatannya dengan hal-hal pokok yang diatur dalam MP3EI.  Pada 

tataran kebijakan3, sebetulnya sudah sejalan, karena  strategi pembangunan iptek 2010-2014 

dilaksanakan melalui penguatan SINas yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, 

yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka 

panjang. 

Dalam setiap sistem inovasi akan selalu memerlukan peran dari para aktor pengembang teknologi, 

pengguna teknologi, dan para pihak yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif 

(Gambar 6).   

Tautan antara pembangunan iptek dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang 

dihasilkan digunakan dalam kegiatan ekonomi.  Oleh sebab itu, untuk memperbesar peluang agar 

tautan itu terjadi, maka pengembangan iptek perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan 

nyata, atau bersifat ‘demand-driven’.  Banyak istilah yang digunakan untuk pendekatan 

                                                           
3 Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 /M/Kp/I/2010 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014. 
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pengembangan iptek berbasis kebutuhan nyata ini, antara lain: market-driven, issue-driven, mission-

driven atau evidence-based yang maknanya kurang lebih identik. 

 

 

Gambar 6.  Unsur esensial sistem inovasi (Lakitan, 2010; 2011b) 

 

Sistem inovasi akan terwujud hanya jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang 

atau jasa yang dibutuhkan konsumen; atau digunakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga 

keutuhan kedaulatannya atau untuk meningkatkan kualitas layanan publik.  Secara sederhana 

namun tegas dan jelas, The World Bank (2010) menggunakan pernyataan: ‘What is not disseminated 

and used is not an innovation’ sebagai deskripsi tentang inovasi. 

Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif dan kontinyu 

agar SINas dapat produktif mengalirkan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian 

nasional atau daerah.  Sebagai sebuah sistem, maka SINas tidak dapat dipandang hanya sebagai 

kumpulan dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya aliran informasi dan produk 

antar-lembaga. 

Dalam konteks SINas, maka mutlak perlu terjadi aliran informasi kebutuhan teknologi dan persoalan 

nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari pihak pengguna teknologi ke pihak pengembang 

teknologi.  Prasyarat agar aliran ini terjadi adalah [1] keterbukaan atau keinginan dari pihak 

pengguna untuk berbagi informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi; dan [2] sensitivitas 

pihak pengembang teknologi dalam mencermati kebutuhan realita teknologi dan persoalan 

teknologi yang dibutuhkan pengguna.  

Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam menghasilkan 

teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara ekonomi akan menjadi 

pemicu terjadinya aliran informasi.  Jika saat ini aliran tersebut masih tersendat, maka adalah bijak 

jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati tentang apa yang perlu dibenahi di 

wilayah peran masing-masing.  

Selain aliran informasi, maka aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna perlu pula terjadi.  

Jika ini tidak terjadi, maka SINas hanya seperti jiwa yang tak memiliki raga.  Hal ini bermakna bahwa 

SINas itu ada dan dapat dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi 
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atau lembaga litbang yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri domestik 

(bisa juga internasional atau multinasional).  

Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: [1] teknologi yang dikembangkan dan ditawarkan 

oleh perguruan tinggi atau lembaga litbang relevan dengan kebutuhan pengguna; [2] teknologi yang 

ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) kapasitas adopsi pengguna 

potensialnya; dan [3] penggunaan teknologi tersebut mempunyai prospek keuntungan yang lebih 

baik dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah tersedia.  

Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator 

agar suasana yang kondusif dapat diwujudkan, untuk merangsang pengguna dan pengembang 

teknologi mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, 

pemerintah perlu memahami kapasitas dan keterbatasan, atau kekuatan dan kelemahan, yang 

dimiliki pihak pengembang teknologi, serta juga memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi 

pihak pengguna teknologi.  

Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai tiga kapasitas, 

yakni: [1] kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi 

sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan 

mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, 

dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitasnya dalam mempublikasikan 

hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan 

akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya 

dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta 

sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011a). 

Lembaga pengembang iptek saat ini, terutama perguruan tinggi, harus berani menghadapi 

tantangan baru dan tidak mungkin hanya melakukan business as usual.  Para pakar di perguruan 

tinggi saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi teknologi yang sesuai 

kebutuhan agar dapat secara nyata dan langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

   

5. Penutup 

Dengan hati dan pikiran yang jernih akan sangat mudah melihat bahwa amanah konstitusi, MP3EI, 

SINas, dan Iptek telah tertata pada satu alur yang sama, yakni menuju terwujudnya kesejahteraan 

rakyat dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.  Sebagian kita juga telah diajarkan bahwa ilmu 

yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita 

telah meninggalkan dunia yang fana ini.  Oleh sebab itu, strategi yang perlu diusung adalah fokus 

pada pengembangan iptek yang sesuai realita kebutuhan dan/atau menjadi solusi bagi persoalan 

nyata sehingga: (1) bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan/atau dunia usaha, (2) sistem 

inovasi lebih mungkin untuk diwujudkan dan diperkuat, (3) jika disesuaikan dengan potensi lokal, 

koridor ekonomi, atau nasional akan pula berkontribusi nyata terhadap upaya percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, dan (4) jika dikelola dalam sistem pemerintahan yang 

baik akan sangat mungkin untuk dapat mewujudkan amanah konstitusi: rakyat sejahtera dan 

peradaban bangsa maju.  Semoga.   
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