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Persoalan pokok yang menjadi tantangan bagi komunitas akademisi, peneliti, dan 

perekayasa saat ini adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi belum 

dirasakan memberikan kontribusi nyata yang signifikan terhadap pertumbuhan 

perekonomian Indonesia.  Padahal diyakini bahwa tumpuan harapan untuk menumbuhkan 

perekonomian nasional suatu bangsa terletak pada tingkat penguasaan dan penerapan 

teknologi dalam proses produksi barang dan jasa. 

Persoalan ini perlu dibedah secara cermat.  Mengapa sekitar 150 ribu akademisi dan 15 ribu 

peneliti/perekayasa belum unjuk kinerja sesuai ekspektasi publik?  Adakah ini terkait 

dengan persoalan kecerdasan intelektual atau budaya kerja dari para cendikiawan tersebut?  

Kemungkinan merupakan kombinasi dari kedua faktor tersebut.   

Budaya kerja terbentuk dari interaksi antar-personel dan dengan lingkungan tempat kerja.  

Lingkungan dimaksud bukan hanya yang bersifat fisik dan biotik, tetapi juga mencakup 

peraturan dan kebijakan, serta juga budaya dan etika.  Oleh sebab itu, lembaga riset dan 

pengembangan (selanjutnya akan disingkat R&D) perlu dicermati, baik yang ada di 

lingkungan perguruan tinggi (higher education), pemerintah (government), bisnis (business 

enterprise), maupun swasta (private non-profit).2 

Potret lembaga R&D Indonesia saat ini secara umum terlihat belum terlalu cerah, tentu 

dengan sedikit pengecualian pada beberapa lembaga R&D tertentu.  Kontribusi lembaga 

R&D Indonesia terhadap akumulasi ‘stock of knowledge’ pada tingkat global masih sangat 

terbatas, sebagaimana yang terindikasi dari jumlah dan kualitas artikel ilmiah yang 

dipublikasikan pada jurnal internasional.  Jumlah paten juga masih sangat sedikit. 

Untuk realita Indonesia saat ini, publikasi artikel ilmiah dan paten mungkin penting sebagai 

ukuran kinerja lembaga R&D, namun mungkin jauh lebih penting adalah kontribusi lembaga 

R&D tersebut dalam menyediakan teknologi yang secara nyata dibutuhkan rakyat, dunia 

usaha, dan/atau negara. 

                                                           
1
  Bahan keynote speech pada seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang yang diselenggarakan di 

Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, 23 November 2010. 
2
  Pengelompokan sektor R&D ini mengacu pada Frascati Manual yang dipublikasikan oleh OECD tahun 2002, 

digunakan dalam mengevaluasi kinerja R&D negara-negara seluruh dunia. 
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 Tulisan ini akan fokus pada isu revitalisasi lembaga R&D Indonesia, dikaitkan dengan upaya 

meningkatkan perannya dalam mendukung Sistem Inovasi Nasional (selanjutnya disingkat 

SINas). 

 

Identifikasi Persoalan.  Pada saat ekspektasi publik tak dapat dipenuhi, maka harusnya 

tumbuh kesadaran kolektif dari seluruh komunitas dan lembaga R&D bahwa ada persoalan 

yang harus dijawab, ada tanggung jawab yang harus dijalankan, dan ada harapan publik 

yang harus dipenuhi.  

Paling tidak ada tiga persoalan pokok terkait kinerja lembaga R&D saat ini, yakni: [1] 

kontribusi lembaga R&D dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi belum 

memenuhi harapan, terutama terindikasi dari sedikitnya publikasi ilmiah dan paten yang 

dihasilkan; [2] kontribusi lembaga R&D terhadap pembangunan perekonomian masih belum 

kentara, terutama terindikasi dari masih sangat terbatasnya teknologi domestik yang 

diadopsi dalam proses produksi barang atau jasa; dan [3] kontribusi lembaga R&D juga 

masih sangat terbatas dalam menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi bangsa dan 

negara, secara praktis terlihat dari ketergantungan pada teknologi impor dalam menghadapi 

persoalan kebencanaan. 

Persoalan rendahnya jumlah artikel ilmiah yang dipublikasi oleh komunitas R&D Indonesia 

sering dikaitkan dengan kendala bahasa, karena mayoritas jurnal internasional 

menggunakan bahasa Inggeris.  Namun alasan ini tidak sepenuhnya sahih, mengingat 

banyak akademisi, peneliti, dan perekayasa sukses menempuh pendidikan formal jenjang S2 

dan S3 dari perguruan tinggi internasional dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa 

Inggeris.  Dari sisi lain juga dapat dibandingkan dengan beberapa negara Asia yang publikasi 

ilmiahnya jauh lebih banyak walaupun bahasa nasionalnya bukan Inggeris. 

Dugaan yang lebih rasional adalah rendahnya publikasi ilmiah internasional tersebut  (pada 

recognized scientific journal) disebabkan oleh: [1] kurangnya rangsangan (baca: paksaan) 

untuk mempublikasikan di jurnal internasional, misalnya sistem promosi jabatan fungsional 

terkait R&D masih menyediakan opsi lain yang lebih mudah3; dan [2] kualitas riset yang 

rendah sehingga tidak memungkinkan untuk menghasilkan artikel ilmiah yang layak 

dipublikasikan di jurnal internasional. 

Jika ternyata persoalan utamanya disebabkan karena kualitas riset yang rendah, maka 

sesungguhnya kita sedang berada dalam persoalan yang sangat serius dan fundamental.  

                                                           
3
  Memang sudah ada upaya paksa, misalnya untuk dipromosikan  menjadi guru besar (profesor) harus punya 

publikasi internasional, akan tetapi persyaratan ini sering ditelikung dengan mempublikasikan pada jurnal 
kurang bergengsi, asal diterbitkan di luar negeri dan/atau asal ditulis dalam bahasa asing saja.  Rangsangan 
juga sudah diberikan misalnya dengan memberikan angka kredit yang tinggi untuk publikasi internasional 
dan juga ada program untuk membiayai ‘publication fee’ jika ada tulisan akademisi/peneliti/perekayasa 
Indonesia yang terbit di jurnal internasional. Namun upaya ini belum cukup, atau lebih parah jika ternyata 
upaya ini sudah cukup tetapi penyebab sesungguhnya adalah penyebab yang kedua: kualitas riset yang 
rendah! 
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Walaupun semua boleh berdoa agar ini bukan persoalan utamanya, namun jika disimak 

gejala-gejala yang ada, misalnya kasus penjiplakan, pengulangan dengan modifikasi minimal 

(ganti lokasi atau ganti objek/komoditasnya saja), serta meneliti isu yang sesungguhnya 

hampir pasti dapat diduga jawabannya walaupun dengan tanpa melakukan riset; maka 

kemungkinan rendahnya mutu riset bisa jadi adalah realita yang sedang dihadapi saat ini.  

Novelty masih merupakan sesuatu yang langka di Indonesia. 

Paten juga masih menjadi barang langka dalam komunitas R&D Indonesia, baik yang baru 

didaftarkan (registered) apalagi yang sudah diberikan (granted).  Apalagi kalo diikuti lebih 

lanjut bahwa sangat langka sekali paten tersebut yang kemudian berhasil dikomersialisasi 

sehingga memberikan royalti bagi pemegang paten tersebut. 

Kegiatan R&D di Indonesia sampai saat ini masih sangat kental bernuansa ‘supply-push’.  

Kembangkan dulu teknologinya baru kemudian diupayakan (baca:berharap) agar hasilnya 

dapat digunakan.  Buah dari pendekatan ini sudah sangat jelas: sangat langka teknologi 

domestik yang diadopsi oleh pihak pengguna. 

Kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian hanya dapat terjadi jika 

teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang mempunyai 

nilai ekonomi.  Dalam konteks penguatan SINas maka adopsi teknologi menjadi isu pokok 

yang esensial.  SINas tidak akan ada jika adopsi teknologi tidak terjadi.  Dengan demikian 

maka persoalan rendahnya adopsi teknologi domestik sebagaimana yang diuraikan 

sebelumnya merupakan isu pokok yang harus ditangani. 

Orientasi kegiatan R&D perlu ditinjau ulang.  Pengembangan teknologi perlu mulai lebih 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi para (calon) 

pengguna potensial, serta produk yang dihasilkan dari aplikasi teknologi yang dipilih perlu 

lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen domestik.  Pendekatan ‘demand-

driven’ menjadi pilihan yang lebih layak untuk kegiatan R&D di masa yang akan datang. 

Para aktor SINas perlu masing-masing mengambil peran secara profesional dan proposional.  

Komunikasi dan interaksi antara masing-masing aktor perlu diintensifkan agar aliran 

informasi dapat berlangsung lebih lancar.  Akan ideal jika para pengguna teknologi secara 

terbuka berbagi informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi yang dihadapinya 

dan para pengembang teknologi meningkatkan sensitivitasnya terhadap realita kebutuhan 

dan persoalan tersebut.  Pemerintah mengambil peran dalam menciptakan iklim yang 

kondusif (melalui perannya dalam regulasi, intermediasi, dan fasilitasi) agar komunikasi dan 

interaksi pengembang-pengguna teknologi berlangsung intensif dan produktif.  

 

Penyebab Persoalan.  Umumnya jika pertanyaan dialamatkan kepada komunitas 

pengembang teknologi tentang penyebab rendahnya kontribusi riset terhadap 

pembangunan nasional, baik terhadap perekonomian maupun terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jawaban yang paling dominan adalah karena 

dukungan anggaran yang sangat kurang memadai. 
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Argumen ini biasanya didasarkan atas kenyataan bahwa alokasi APBN untuk pembangunan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat minimal, kurang dari 0,1 persen dari PDB.  Jauh 

lebih rendah dari alokasi anggaran yang dianggap pantas oleh komunitas internasional.  

Misalnya negara-negara Uni Eropah menetapkan target 3 persen dari PDB (dikenal sebagai 

Barcelona Target).4 

Selain anggaran, kesungguhan komunitas R&D dalam melaksanakan riset juga perlu 

dipertanyakan.  Apakah kegiatan riset sudah secara sungguh-sungguh dirancang untuk 

menghasilkan sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap stock of knowledge atau 

menghasilkan teknologi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pengguna potensial? 

Jika ditelusuri secara jujur, maka banyak riset yang dilakukan saat ini, baik di lembaga 

pendidikan tinggi maupun lembaga R&D pemerintah, hanya merupakan ‘academic exercise’. 

Kegiatan yang dilakukan hanya merupakan wahana untuk memahirkan cara melakukan riset 

atau hanya dalam rangka memelihara agar komunitas R&D tetap memiliki kegiatan, 

sehingga sering kegiatan yang dilakukan tersebut  menjadi hanya bersifat ritual, mengulang-

ulang sesuatu yang sudah rutin dilaksanakan dan hasil riset tersebut sesungguhnya sudah 

dapat diketahui sebelum riset dilakukan. 

Dalam konteks ini, ada baiknya disimak kembali pandangan Freeman dan Soete (2009) 

berikut ini:”The main theoretical for the separation of the R&D function from related 

scientific activities was the distinction between novelty and routine”.  Pembedaan fungsi 

R&D dengan kegiatan ilmiah lainnya terletak pada apakah kegiatan tersebut dirancang 

untuk menghasilkan novelty atau hanya kegiatan rutin. 

Kultur yang menjadikan riset hanya sebagai kegiatan rutinitas tentu perlu digerus habis.  

Riset harus dikembalikan pada ‘khitah’-nya, yakni untuk memperkaya stok pengetahuan 

yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan memberikan kemanfaatan 

dan/atau meningkatkan peradaban umat manusia.  

Perubahan mindset para pelaku R&D perlu menjadi agenda penting yang mendapat 

dukungan dari semua pihak.  Anggaran yang terbatas tetap akan memberikan kontribusi 

dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi jika digunakan secara tepat; 

sebaliknya peningkatan anggaran tetap tidak akan memberikan kontribusi nyata jika 

kegiatan riset tetap hanya merupakan rutinitas akademik.  

 

Orientasi Lembaga R&D.  Banyak lembaga R&D yang memilih ‘jalan pintas’ untuk 

memperoleh pengakuan, secara nasional ataupun internasional.  Dari sisi lain, banyak pula 

kelembagaan yang sengaja menyediakan jalan pintas tersebut, yakni berupa program 

pemeringkatan.   

                                                           
4
  Target ini ternyata sulit dipenuhi, termasuk oleh negara-negara Uni Eropah tersebut.  Pada awalnya 

diharapkan bahwa pihak bisnis dapat meningkatkan kegiatan R&D-nya sehingga secara nyata berkontribusi 
dalam pencapaian target tersebut. 
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Pemeringkatan bagaikan pisau bermata dua.  Bisa positif tetapi juga bisa cenderung negatif, 

tergantung bagaimana para pihak yang diperingkati menyikapinya.  Adanya pemeringkatan 

bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik dan untuk unjuk kerja secara maksimal, 

tetapi sebaliknya bisa memerangkap pihak yang diperingkati dalam kebanggaan semu.  

Semua tentu ingin berada pada peringkat yang baik, tetapi tidak semuanya akan melakukan 

dengan cara yang baik. 

Wabah peringkat ini telah menjangkiti hampir seluruh lembaga pendidikan tinggi Indonesia 

saat ini.  Semua ingin diakui sebagai ‘world class university’.  Karena ada banyak lembaga 

pemeringkat, maka lembaga pendidikan umumnya ‘secara cerdas’ memilih peringkat 

tertinggi yang diperoleh dari berbagai versi peringkat tersebut sebagai modal untuk 

membangun citranya, maka sesungguhnya ada world class university versi W, atau versi T, 

atau versi lainnya.  Kayak tinju profesional ya?  Lembaga R&D (lainnya) mau ikut juga 

mengejar peringkat? 

Peringkat seharusnya tidak dijadikan tujuan, tetapi seharusnya diposisikan sebagai akibat.  

Dengan demikian maka wajar jika lembaga R&D yang telah terbukti memberikan kontribusi 

signifikan terhadap stok pengetahuan dan/atau menghasilkan teknologi yang dimanfaatkan 

para pengguna berada di peringkat atas.  Sebaliknya, menjadi tidak wajar jika kegiatan 

lembaga R&D difokuskan pada upaya mengejar peringkat, bukan pada dua fungsi hakikinya 

tersebut. 

Secara pragmatis, soal peringkat adalah urusan lembaga pemeringkat, bukan urusan 

lembaga R&D.  Lembaga R&D Indonesia tak perlu menguras energi (yang faktanya hanya 

sedikit) dengan ikut mengejar hantu peringkat.  Lebih bijak jika energi yang tersedia 

difokuskan pada upaya menghasilkan teknologi yang saat ini secara nyata dibutuhkan dalam 

mengelola sumberdaya nasional dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian nasional dan untuk menyejahterakan rakyat.   

Amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV, Pasal 31 ayat (5), 

menyebutkan bahwa  tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk 

menyejahterakan rakyat dan memajukan peradaban bangsa. 

Jika lembaga R&D Indonesia sudah melakukan amanah konstitusi ini dengan konsisten dan 

mampu menghasilkan teknologi-teknologi yang bermanfaat sehingga Indonesia mampu 

mandiri dalam penyediaan teknologi untuk kebutuhan pembangunan nasional, maka 

lembaga R&D Indonesia layak berada pada peringkat atas.   

 

Posisi R&D dalam SINas.  Saat ini semakin tumbuh keyakinan bahwa kemajuan 

pembangunan perekonomian perlu mendapat sokongan yang kuat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  Istilah ‘knowledge-based economy’ (selanjutnya disingkat KBE) telah lama 

didengungkan.  Namun bagaimana dengan aktualisasinya di Indonesia? 
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Secara teoritis, bangsa Indonesia tergolong sebagai bangsa yang cepat belajar.  KBE bukan 

hanya menjadi bahasan populer para pakar, tetapi juga telah menjadi bahasa publik.  

Inovasi-pun telah menjadi kata yang sangat populer.  Semua orang menggunakannya, 

walaupun tidak menjadi jaminan bahwa semua orang paham tentang makna sesungguhnya 

dari inovasi. 

Namun demikian, aktualisasinya dalam skenario besar pembangunan nasional masih samar-

samar terlihat.  Realita yang terlihat jelas adalah: [1] dukungan pembiayaan dari pemerintah 

untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat terbatas dan partisipasi 

dunia usaha dalam hal ini juga belum nyata terlihat; [2] kontribusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi terhadap pembangunan nasional juga masih belum kentara; dan [3] peran 

lembaga R&D dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan nasional juga belum signifikan, terbukti dengan rendahnya adopsi 

teknologi domestik oleh para pelaku pembangunan nasional. 

Pertanyaan teknis yang wajar dikemukakan adalah: Dari mana akan dimulai proses 

pembenahannya?  Sebelum menjawab pertanyaan ini ada baiknya disimak terlebih dahulu 

pengertian ‘baku’ tentang R&D dan Inovasi berikut ini: 

“Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on a 

systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, 

culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications”. 

“An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or 

service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business 

practices, workplace organization or external relations”. 

Definisi R&D di atas dikutip dari Fasciati Manual yang diterbitkan OECD (2002); sedangkan 

definisi inovasi dikutip dari Oslo Manual yang diterbitkan OECD (2005).  Dua definisi ini jelas 

menunjukkan bahwa kegiatan R&D mencakup aplikasi stok pengetahuan dan inovasi 

utamanya untuk implementasi hasil-hasil R&D.   

Untuk lebih tegasnya lagi, wajib disimak kutipan dari publikasi resmi World Bank (2010) 

berikut ini: 

“What is not disseminated and used is not an innovation” 

Sekarang sudah terang benderang bahwa kegiatan R&D mencakup tidak hanya untuk 

menghasilkan invensi tetapi juga mencakup upaya menyiapkan aplikasi dari invensi tersebut 

dalam bentuk paket teknologi yang siap didiseminasikan.  Untuk dapat dikategorikan 

sebagai inovasi, maka paket teknologi ini harus diadopsi oleh para pengguna dalam proses 

produksi barang ataupun jasa ,atau digunakan secara langsung oleh pengguna akhir sebagai 

suatu produk jadi. 

Keterkaitan fungsional antara kegiatan R&D dengan inovasi merupakan justifikasi kuat untuk 

menempatkan lembaga R&D atau komunitas R&D sebagai salah satu aktor utama yang 
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esensial dalam SINas.  Lembaga dan komunitas R&D merupakan unsur pengembang 

teknologi dalam SINas (Lihat Gambar 1) 

 

 

Gambar 1.  Unsur Esensial Sistem Inovasi Nasional. 

 

Unsur Esensial SINas.  Sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mengembangkan 

teknologi dan sebagai salah satu aktor penting dalam membangun SINas, maka lembaga 

R&D perlu ditata agar postur dan fungsinya pas dalam SINas.  Aktor SINas lainnya yang 

menjadi mitra Lembaga R&D adalah komunitas dan lembaga pengguna teknologi. 

Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif dan 

kontinyu agar SINas dapat produktif mengalirkan kontribusinya terhadap pembangunan 

perekonomian nasional.  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 dan [2] sensitivitas pihak 

pengembang teknologi dalam mencermati kebutuhan teknologi dan persoalan nyata.   

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 
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tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati 

tentang apa yang perlu dibenahi di wilayah peran masing-masing. 

Sebagai pancingan awal, mungkin lembaga R&D sebagai pengembang teknologi perlu 

mengevaluasi kembali tentang: [1] kesesuaian dan kehandalan teknis, serta biaya jasa yang 

ditawarkan untuk pengembangan teknologi; dan [2] tingkat pemaham tentang kebutuhan 

dan persoalan nyata di sisi pengguna yang mencakup tidak hanya dimensi teknisnya tetapi 

juga dimensi ekonomi dan sosiokulturalnya. 

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 lembaga R&D nasional yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa 

oleh industri domestik (bisa juga internasional atau multinasional).  Sekali lagi perlu 

digarisbawahi bahwa teknologi hanya akan berkontribusi terhadap perekonomian nasional 

jika dan hanya jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang atau jasa 

yang dibutuhkan konsumen. 

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

ditawarkan oleh lembaga R&D 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. 

Pada fase awal (seperti kondisi saat ini), menggerakkan dua aliran bolak-balik ini akan 

membutuhkan daya yang besar dan upaya yang intensif.  Oleh sebab itu, butuh peran dan 

komitmen yang sungguh-sungguh dari aktor ketiga dalam SINas, yakni pemerintah.  

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.  

Akan ideal jika pemerintah dalam memerankan fungsinya tersebut hanya fokus pada upaya 

membangun perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, tanpa dicemari dengan 

kepentingan politik (apalagi kepentingan personal aparatur). 

 

Transformasi Struktur SINas.  Eksistensi peran masing-masing aktor utama yang menjadi 

unsur esensial SINas tetap akan selalu penting.  Peran ketiga aktor utama saat ini masih 

belum optimal, tetapi pada tahap awal peran pemerintah masih sangat diperlukan dan 

bahkan dirasakan masih perlu ditingkatkan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi 

pihak pengembang dan pengguna teknologi untuk mengintensifkan komunikasi dan 

interaksinya. 



 

B
en

ya
m

in
 L

ak
it

an
:  

R
ev

it
al

is
as

i L
em

b
ag

a 
R

&
D

 

9 
 

Regulasi yang diharapkan menjadi fondasi untuk bangunan SINas ternyata saat ini masih 

rapuh dan tidak efektif, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang 

Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan 

Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.  Lembaga intermediasi yang diinisiasi oleh 

pemerintah juga belum mampu unjuk kinerja sesuai harapan.  Program insentif yang 

dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi, 

misalnya program difusi dan peningkatan kapasitas iptek yang dikelola Kementerian Riset 

dan Teknologi belum signifikan diminati oleh pihak para aktor SINas. 

Upaya peningkatan peran pemerintah dalam melakukan fasilitasi, intermediasi, dan regulasi 

ini  diharapkan akan meningkatkan intensitas komunikasi dan interaksi antara pengembang 

dan pengguna teknologi, sehingga secara bersama dan bertahap mampu menumbuhkan 

simbiosis mutualistik (kerjasama saling menguntungkan) antara keduanya.  Setelah 

hubungan mutualistik pengembang-pengguna teknologi ini tumbuh, maka peran 

pemerintah dapat secara gradual dikurangi atau secara sendirinya akan berkurang (Lihat 

Gambar 2). 

 

 

Gambar 2.  Transformasi Peran Aktor SINas 

 

Inovasi Terbuka.  Walaupun saat ini Indonesia sedang gencar mendorong tumbuh kembang 

SINas, namun perlu dipahami bahwa saat ini juga aliran informasi sudah secara cepat 

mengalir ke seluruh penjuru dunia.  Hal ini terjadi berkat kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi.  Keterbukaan arus informasi lintas negara merupakan suatu realita yang tak 

mungkin diabaikan. 
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Suka atau tidak suka, saat ini dunia sudah memasuki era inovasi terbuka (open innovation).  

Sebagai antisipasi, bagus jika disimak petuah dari Freeman dan Soete (2009) berikut ini: “In 

the current global world economy, it seems obvious that increasing R&D investment is 

unlikely to benefit only the domestic economy”. 

Tersurat dalam petuah ini bahwa kalaupun suatu negara meningkatkan invenstasinya untuk 

mendukung kegiatan R&D, maka tidak ada jaminan bahwa yang akan menimba 

keuntungannya hanya negara yang bersangkutan itu sendiri.  Oleh sebab itu perlu siasat 

yang tepat.  Anjuran agar lembaga R&D Indonesia lebih fokus untuk mengembangkan 

teknologi sesuai kebutuhan dan persoalan domestik diyakini tepat dalam konteks inovasi 

terbuka ini. 

Lembaga R&D Indonesia tak perlu selalu melakukan semua hal mulai dari nol atau bahkan 

tidak perlu mengembangkan sendiri semua teknologi yang dibutuhkan.  Selain 

meningkatkan kapasitas pengembangan teknologi, lembaga R&D di era inovasi terbuka ini 

perlu mengembangkan kapasitas serapnya (populer disebut ‘absorptive capacity’). 

Cohen dan Levinthal (1990) mendefinisikan kapasitas serap sebagai: “the ability [of a firm] 

to recognise the value of new, external information, assimilate it, and apply it to commercial 

ends”.   

Kapasitas serap lembaga R&D perlu dimaknai sebagai kemampuannya untuk mengenali nilai 

kebaruan suatu teknologi, sumber-sumber eksternal untuk informasi tentang teknologi 

tertentu, memahami dan mencerna teknologi eksternal, serta mengadaptasikannya dengan 

kebutuhan nasional. 

Secara teoritis, inovasi terbuka dibedakan sesuai arah alirannya menjadi ‘inbound 

innovation’ (menyerap teknologi dari luar) dan ‘outbound innovation’ (mengaliran teknologi 

ke luar).  Selanjutnya Dahlander and Gann (2010) juga membedakan inovasi terbuka 

berdasarkan apakah aliran teknologi tersebut terkait dengan kompensasi finansial atau 

gratis, menjadi bersifat pecuniary atau non-pecuniary (lihat Gambar 3). 

 

 
INBOUND OUTBOUND 

PECUNIARY Acquiring Selling 

NON-PECUNIARY Sourcing Revealing 

 

Gambar 3.  Klasifikasi Inovasi Terbuka 

 

Pada era inovasi terbuka dan memahami realita lembaga R&D Indonesia saat ini, maka yang 

realistis untuk diasah adalah kemampuan dalam melakukan sourcing.  Hanya jika 
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diperhitungkan akan betul-betul memberikan keuntungan atau ada kebutuhan mendesak 

yang tak dapat segera dipenuhi, maka baru patut mempertimbangkan untuk acquiring.  

Aliran teknologi keluar hanya akan menjadi penting untuk diwaspadai jika kualitas teknologi 

domestik yang dihasilkan sudah mencapai tingkat yang kompetitif. 

Terkait inovasi terbuka ini, nasihat Spithoven et al. (2010) untuk dunia usaha perlu 

dipertimbangkan dan diadopsi untuk lembaga R&D di Indonesia, yakni untuk mengasah 

kemampuan menyaring dan mencari teknologi dan pengetahuan dari luar yang sesuai 

dengan kebutuhan nasional sehingga tidak harus sepenuhnya tergantung pada teknologi 

yang dihasilkan sendiri (in-house R&D). 

Secara ringkas, yang perlu dilakukan di era inovasi terbuka ini adalah memanfaatkan 

teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan mengembangkan teknologi 

nasional dengan fokus pada kebutuhan dan persoalan domestik. 

 

Strategi Revitalisasi Lembaga R&D.  Ada tiga kapasitas yang sangat mendasar yang perlu 

dilakukan dalam rangka revitalisasi lembaga R&D, yakni: [1] kapasitas untuk menyerap ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar (sourcing capacity); [2] kapasitas untuk 

melakukan riset dan mengembangkan teknologi (R&D capacity); dan [3] kapasitas untuk 

mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (disseminating capacity). 

Kapasitas serap lembaga R&D terindikasi antara lain dari aksesibilitas ke berbagai sumber 

informasi sains dan teknologi, tidak terjadi tumpang tindih riset yang dilakukan dengan riset 

yang (telah) dilakukan di tempat lain, dan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya 

riset dalam menghasilkan teknologi yang bermanfaat. 

Kapasitas R&D tercermin dari kualitas riset dan teknologi yang dihasilkan, relevansi 

teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan nyata para pengguna, dan produktivitas 

teknologi yang dihasilkan lembaga per satuan sumberdaya dan/atau biaya yang dikelola. 

Kapasitas diseminasi terlihat dari intensitas dan jangkauan publikasi kegiatan riset yang 

dilakukan dan teknologi yang dihasilkan baik melalui media cetak maupun elektronik, 

kuantitas dan kualitas teknologi yang diadopsi oleh pihak pengguna, dan royalti yang 

diterima oleh lembaga atas produk teknologinya yang berhasil dikomersialisasikan. 

Pada era inovasi terbuka, ketiga jenis kapasitas ini perlu secara paralel dikembangkan dalam 

sebuah sistem yang terintegrasi.  Strategi revitalisasi lembaga R&D perlu dikemas secara 

komprehensif dan integratif, tidak secara partial maupun tersegmentasi. 

Ukuran keberhasilan dan pilihan indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja 

lembaga R&D perlu dikonstruksi secara cermat.  Peringatan dari Loikkanen et al. (2009) 

perlu mendapat perhatian: “Although useful in benchmarking of country performances, S&T 

indicators, if poorly constructed, can convey misleading policy messages”. 
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Indikator kinerja yang dikembangkan dan telah digunakan oleh lembaga internasional 

dengan reputasi baik, serta telah diadopsi oleh berbegai negara, tetap perlu dicermati 

karena tidak secara otomatis menjamin bahwa indikator tersebut merupakan indikator yang 

paling pas untuk kondisi saat ini. 

Terkait dengan penggunaan indikator ini, sangat bijaksana nasehat yang dikemukakan oleh 

seorang tokoh inovasi dunia yang berkerja puluhan tahun untuk lembaga internasional 

ternama dalam mengembangkan indikator sains, teknologi, dan inovasi (STI) berikut ini: 

“On the basis of 40 years of indicators work, we argue that frontiers and characteristics of 

STI indicators that were important last century may no longer be so relevant today and 

indeed may even be positively misleading” (Freeman and Soete, 2009). 

Peringatan dan nasehat seperti ini perlu secara serius diperhatikan oleh para pakar inovasi 

di Indonesia, karena kasus ‘abuse’ indikator STI (dan data statistik lainnya) bukan 

merupakan kejadian langka di Indonesia. 

Cara yang bijak adalah pahami secara komprehensif dan mendalam tentang lembaga R&D 

Indonesia saat ini dan ekspektasi peran lembaga R&D ini yang ideal di masa yang akan 

datang, baru kemudian dipilih indikator yang pas untuk mengevaluasi kemajuan yang 

dicapai secara berkala dengan interval waktu yang rasional, sepanjang kurun waktu yang 

dibutuhkan untuk proses transformasi dari kondisi saat ini menjadi lembaga R&D ideal yang 

diharapkan. 

 

Tiga Langkah Penting.  Revitalisasi lembaga R&D diyakini akan menempuh tiga langkah 

penting, yakni: [1] merumuskan kembali tujuan dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai; 

[2] melakukan reformasi struktural agar organisasi lembaga R&D dapat menjadi kendaraan 

yang efektif untuk mencapai tujuan; dan [3] mengubah mindset dan budaya kerja komunitas 

R&D. 

Lembaga R&D tidak dapat lagi diposisikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri.  Lembaga ini 

kini sudah menjadi bagian integral dari sistem yang lebih besar, yakni SINas.  Oleh sebab itu, 

visi dan misi, serta tujuan dan sasarannya perlu disesuaikan.  Rencana strategis dan rencana 

aksi lembaga R&D perlu ditinjau ulang.  Kegiatan riset yang hanya untuk pemuasan hasrat 

akademik semata, atau yang hanya bersifat sebagai academic exercise, perlu digeser 

prioritasnya untuk mendahulukan kegiatan riset untuk menghasilkan teknologi yang sesuai 

kebutuhan nyata.   

Pembiayaan subsektor R&D pantas diperlakukan sebagai investasi.  Maknanya kegiatan R&D 

dalam jangka panjang harus memberikan keuntungan yang sebanding dengan 

pembiayaannya.  Tentu dipahami bahwa riset sangat jarang dapat memberikan keuntungan 

finansial secara instan.  Namun demikian, sejak awal kegiatan R&D harus punya orientasi 

yang jelas, yakni untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat.   
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Perubahan misi organisasi sangat wajar jika diikuti dengen penyesuaian struktur organisasi.  

Rasmussen (2008) mengungkapkan bahwa: ” Reforms in national research systems aiming 

to increase technology transfer and the commercialization of research have become a global 

trend”.  Lembaga R&D di Indonesia juga perlu melakukan reformasi, agar transfer/difusi 

teknologi dapat berjalan lebih lancar.  Komersialisasi hasil R&D yang di masa lalu dianggap 

sebagai topik yang kurang patut dibicarakan di lembaga-lembaga R&D konvensional, 

sekarang merupakan realita yang nyata dihadapi dan perlu difasilitasi.  

Jika langkah pertama dan kedua di atas diyakini relatif tidak sulit untuk dilakukan, maka 

langkah ketiga, yakni mengubah mindset dan budaya kerja komunitas R&D, akan menjadi 

tantangan dan ujian yang paling sulit tetapi mutlak harus dilakukan.  Keberhasilan pada dua 

langkah pertama akan sia-sia jika langkah ketiga ini tidak berhasil dilaksanakan. 

Boardman (2009) mengirimkan sinyal tentang tantangan yang sulit ini: [There is] a 

fundamental management task of aligning individual behaviors with [research] center goals 

and objectives.  Apalagi individu-individu dalam komunitas R&D selama ini terbiasa dan 

lebih nyaman berkerja secara individual dibandingkan sebagai bagian dari kelompok atau 

komunitas yang lebih besar. 

 

Epilog.  Revitalisasi lembaga R&D perlu dilakukan, tetapi perlu dilakukan dengan cerdas 

sesuai dengan posisinya saat ini sebagai salah satu unsur esensial SINas.  Kinerja lembaga 

R&D perlu ditingkatkan, tetapi perlu disiapkan indikator kinerja yang pas, sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yakni peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi terhadap pembangunan nasional.  Salah satu tujuan pembangunan nasional yang 

penting adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Teknologi dan ekonomi tak lagi dapat dipisahkan.  Demikian pula antara kecerdasan dan 

kesejahteraan perlu selalu digandengkan. 
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