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1. Pendahuluan 

Sebelum mengulas secara komprehensif tentang kebijakan dan strategi yang tepat untuk 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar dapat secara nyata berkontribusi 
terhadap peningkatan daya saing bangsa, maka perlu terlebih dahulu dipahami bahwa daya saing 
suatu bangsa tidak hanya tergantung pada kemajuan ipteknya semata, tetap banyak faktor lain 
yang akan juga ikut menentukan, termasuk faktor-faktor yang terkait dengan kebutuhan dasar 
pembangunan, yakni: [1] eksistensi kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dengan kinerja 
yang baik serta berpedoman pada prinsip-prinsip good governance; [2] kualitas dan jaringan 
infrastruktur fisik maupun non-fisik yang efektif, efisien, dan ekstensif; [3] kondisi makroekonomi 
yang kondusif; dan [4] ketersediaan tenaga kerja terampil, terdidik, dan produktif. 

Selain empat faktor kebutuhan dasar, daya saing suatu bangsa akan pula ditentukan oleh 
berbagai faktor lainnya yang dibutuhkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien, 
termasuk: [1] kualitas institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang baik dengan 
kapasitas tampung yang sesuai kebutuhan; [2] mekanisme pasar barang dan jasa yang efisien; [3] 
ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan layanan jasa-jasa keuangan; [4] kesiapan 
teknologis, terutama untuk dukungan kelancaran aliran informasi dan komunikasi, serta proses 
transfer dan adopsi teknologi; dan [5] kapasitas pasar domestik yang besar. 

Selanjutnya ada dua faktor lagi yang menjadi kunci daya saing suatu bangsa, yakni [1] kapasitas 
inovasi, dan [2] kecanggihan bisnis.  Kapasitas inovasi tercermin dari eksistensi lembaga riset dan 
pengembangan teknologi yang berkualitas dan berkelas, belanja riset yang relatif besar yang 
dialokasikan oleh industri, kerjasama yang intensif dan produktif antara pengembang dan 
pengguna teknologi, perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), dan beberapa 
indikator lainnya. Sedangkan kecanggihan bisnis tercermin dari kuantitas dan kualitas pebisnis 
lokal/nasional, kecanggihan proses produksi, jaringan distribusi yang luas dan mampu dikuasai, 
menunjukkan keunggulan kompetitif, profesionalisme pelaku bisnis, dan lain-lain. 

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, maka iptek selayaknya memberikan kontribusi 
langsung melalui paling tidak tiga faktor, yakni: [1] meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga 
terampil, terdidik, dan berdedikasi tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan 
nasional; [2] meningkatkan kesiapan teknologis dengan tidak hanya terkait ketersediaan dan 
jangkauan jaringan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan energi; tetapi juga melalui 
penyiapan tenaga-tenaga operatornya serta peningkatan kandungan nasional pada teknologi-
teknologi yang dibutuhkan tersebut; dan [3] meningkatkan kapasitas inovasi nasional. 
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2. Kondisi Daya Saing dan Kontribusi Iptek Indonesia Saat Ini. 

Secara umum daya saing Indonesia sudah lebih membaik sejak 2011, sebagaimana diindikasikan 
dari peningkatan fase pembangunan dari transisi antara Factor-driven dan Efficiency-driven pada 
tahun 2010 menjadi penuh masuk ke fase Efficiency-driven (WEF, 2011).  Kondisi daya saing 
Indonesia sebenarnya terdongkrak oleh tiga pilar utama, yakni kondisi makroekonomi yang 
kondusif, pendidikan dasar dan kesehatan, dan ukuran pasar domestik yang besar (masing-
masing skor >5,0).  Sebaliknya ada empat pilar utama yang masih perlu ditangani lebih intensif, 
yakni kelembagaan, infrastruktur, kesiapan teknologis, dan inovasi (masing-masing skor <4,0).  
Pilar pendidikan tinggi dan pelatihan tidak tergolong buruk, tetapi belum dapat disebut 
memuaskan (skor = 4,2), karena hasil survei WEF (2011) juga menunjukkan bahwa tenaga kerja 
terdidik (educated workforce) masih belum memadai sehingga menjadi salah satu persoalan 
serius dalam melakukan bisnis di Indonesia. 

Berdasarkan anatomi persoalan yang dihadapi Indonesia tersebut, maka sangat logis jika 
diperlukan komitmen nasional dan upaya kolektif untuk meningkatkan kontribusi iptek terhadap 
daya saing bangsa.  Tiga tantangan bidang iptek untuk peningkatan daya saing Indonesia disajikan 
pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Tiga tantangan bidang iptek untuk peningkatan daya saing Indonesia 
(WEF, 2011) 

Rendahnya kesiapan teknologis Indonesia lebih disebabkan oleh belum memadainya unsur-unsur 
penunjang untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya terindikasi dari 
rendahnya jumlah pengguna internet, jumlah pelanggan internet broadband, and bandwidth 
internet.  Untuk tiga indikator ini, Indonesia secara berturut-turut menempati peringkat 117, 103, 
dan 108 dari 142 negara yang disurvei WEF (2011).  Hasil kajian Kao et al (2008) juga 
menunjukkan bahwa walaupun secara agregat kinerja pengembangan teknologi Indonesia berada 
pada peringkat 4 di ASEAN, namun dukungan teknologi informasi dan komunikasi tergolong 
buruk, hanya lebih baik jika dibandingkan dengan Laos, Cambodia, dan Myanmar (Tabel 1).   

Untuk indikator ketersediaan teknologi mutakhir, adopsi teknologi pada tingkat perusahaan, dan 
transfer teknologi (terkait investasi asing) di Indonesia memang belum memuaskan, tetapi tidak 
terlalu buruk.   
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Tabel 1.  Kinerja teknologi dalam peningkatan daya saing negara-negara ASEAN 

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) 

Rendahnya kapasitas inovasi, rendahnya kualitas dan produktivitas lembaga riset, dan rendahnya 
belanja riset dan pengembangan yang alokasi oleh dunia usaha merupakan unsur-unsur utama 
yang menyebabkan inovasi di Indonesia dikategorikan belum baik.  Sementara itu, kerjasama 
riset dan pengembangan antara perguruan tinggi dan industri, penggunaan produk teknologi 
tinggi oleh pemerintah, serta ketersediaan insinyur dan ilmuwan walaupun juga belum 
memuaskan, tetapi dianggap sudah lebih memadai. 

Semua lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Pendidikan 
Tinggi, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  Namun demikian, diantara ketiga unsur tridharma tersebut, mayoritas perguruan 
tinggi masih fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran.  Hasilnya secara umum dapat 
terlihat dari kinerja yang relatif baik dalam menyiapkan sumberdaya manusia terdidik, tetapi 
belum memuaskan dalam pengembangan iptek.   

Sebaliknya, pengembangan teknologi masih sangat menumpukan harapan pada akademisi di 
perguruan tinggi, terutama karena jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah 
peneliti dan perekayasa di Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan di badan penelitian 
dan pengembangan pada berbagai kementerian.  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.  Sayangnya baik produktivitas maupun relevansi teknologi yang berhasil 
dikembangkan perguruan tinggi dan lembaga riset Indonesia masih belum optimal. 
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Rendahnya kontribusi teknologi terhadap pembangunan ekonomi umumnya ditaksir berdasarkan 
nilai Total Factor Productivity (TFP), yakni kontribusi faktor lain selain modal dan tenaga kerja 
yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi.  Dalam Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2010 
terlihat bahwa nilai TFP Indonesia tergolong rendah.  Hambatan utama yang masih menjadi 
kendala bagi pertumbuhan TFP antara lain: (1) infrastruktur dasar (transportasi dan distribusi) 
yang memperkuat interkoneksitas dalam perekonomian, (2) kecukupan pasokan energi, (3) 
kurang memadainya aktivitas penelitian dan pengembangan, (4) kualitas modal manusia (human 
capital) dan inklusivitas sistem pendidikan nasional, dan (5) kesenjangan digital (digital divide) 
(Bank Indonesia, 2010). 

Berdasarkan hasil kajiannya, van der Eng (2010) juga menyimpulkan bahwa: ‘The case of 
Indonesia appears that economic growth in recent decades was ‘perspiration’, rather than 
‘inspiration’-based.’  Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa 
dekade belakangan ini lebih sebagai hasil dari pengurasan sumberdaya alam daripada sebagai 
hasil aplikasi teknologi nasional yang merupakan cerminan dari kemampuan intelektual bangsa. 

Konsistensi hasil berbagai kajian tersebut, baik kajian ilmiah yang dilakukan oleh individu (van der 
Eng, 2010), kelompok peneliti/akademisi (Kao et al, 2008), lembaga resmi pemerintah Indonesia 
(Bank Indonesia, 2010), maupun oleh lembaga internasional (WEF, 2011) yang mengindikasikan 
bahwa iptek belum berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing Indonesia, harusnya 
cukup untuk mengingatkan seluruh pihak terkait agar memberi perhatian serius terhadap 
pembangunan iptek di masa yang akan datang.   

WEF (2011) mengingatkan bahwa: ‘In the long run, standards of living can be enhanced only by 
technological innovation. It means sufficient investment in R&D, especially by the private sector; 
the presence of high-quality scientific research institutions; extensive collaboration in research 
between universities and industry; and the protection of intellectual property’. 

 

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Iptek Indonesia 

Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas mengamanahkan bahwa pembangunan 
iptek adalah untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Pasal 
31 ayat (5).  Selanjutnya, konsisten dengan amanah konstitusi tersebut dan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan iptek, maka Kementerian 
Riset dan Teknologi, melalui Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 
03 /M/Kp/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2010-2014, 
telah menetapkan visi pembangunan iptek 2010-2014 adalah “Iptek untuk kesejahteraan dan 
kemajuan peradaban”. 

Selanjutnya kebijakan Iptek diarahkan kepada:  

[1].  Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk 
mendukung proses transfer dari ide menjadi prototip laboratorium, kemudian menuju 
prototip industri sampai menghasilkan produk komersial (penguatan sistem inovasi 
nasional);  

[2].  Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan 
produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya 
inovasi serta kreativitas nasional;  
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[3].  Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional 
maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan 
pendayagunaan litbang nasional;  

[4]. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang 
dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas 
masyarakat; dan 

[5].  Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan 
perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. 

Strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: 

[1].  Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan 
jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan 
Iptek dalam jangka panjang; dan 

[2]. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan 
sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.  

Dalam hal ini pemerintah menempatkan posisi sebagai nakhkoda untuk mendorong proses 
pendayagunaan berbagai hasil litbang iptek menjadi produk inovasi yang bernilai tambah tinggi 
(value creation), merubah orientasi pengembangan teknologi yang bersifat supply-push menjadi 
demand-driven dalam bingkai Sistem Inovasi Nasional (SINas). 

 

4. Penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah 

Dalam setiap sistem inovasi, baik pada tingkat nasional (SINas) maupun daerah (SIDa), akan selalu 
memerlukan peran dari para aktor pengembang teknologi, pengguna teknologi, dan para pihak 
yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif (Gambar 2).   

 

Gambar 2.  Unsur esensial sistem inovasi (Lakitan, 2011a) 
 



 

 

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 
pengembangan iptek berbasis kebutuhan nyata ini, antara lain: market-driven, issue-driven, 
mission-driven atau evidence-based yang maknanya kurang lebih identik. 

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 dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.  Secara 
sederhana namun tegas dan jelas, World Bank (2010) menyatakan bahwa: ‘What is not 
disseminated and used is not an innovation’.  

Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif, produktif, 
dan kontinyu agar SINas dapat memberikan 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 dan kapasitas pihak pengembang teknologi dalam mencermati realita kebutuhan 
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 dalam lingkup 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 
pengembang teknologi yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri 
domestik (bisa juga asing atau multinasional).  

Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: [1] teknologi yang dikembangkan dan 
ditawarkan 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, sehingga merangsang aktor pengguna dan 
pengembang teknologi untuk 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.  
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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) (Gambar 3). 

 

Gambar 3.  Tiga kapasitas yang perlu dimiliki lembaga  
pengembang Teknologi (Lakitan, 2011b) 

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. Dukungan Iptek dalam Implementasi 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 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tetapi diharapkan menjadi dokumen yang terintegrasi 
dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan 
pembangunan ekonomi. 

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 4).     

 

Gambar 4.  Prinsip dasar, strategi utama, dan inisiatif strategis MP3EI dalam rangka 
mewujudkan Visi Indonesia 2025 (Perpres 32/2011) 

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 
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tetap mengacu pada kegiatan ekonomi utama untuk masing-masing koridor dan mendukung 
upaya penguatan konektivitas nasional. 
 

6. Penutup 

Memang banyak dimensi yang harus dilihat terkait dengan masih belum signifikannya kontribusi 
iptek nasional terhadap upaya peningkatan daya saing bangsa, yang saat ini juga masih belum 
tinggi.  Alokasi anggaran pemerintah masih sangat rendah dan dunia usaha juga belum 
melakukan investasi untuk pengembangan iptek.  Kedua kondisi ini tentu mengakibatkan 
intensitas kegiatan riset dan pengembangan akan rendah.  Rendahnya intensitas kegiatan 
pengembangan iptek ini juga sering diperburuk oleh tidak fokusnya kegiatan ini pada realita 
kebutuhan dan persoalan bangsa, sehingga hasilnya tidak relevan dan sering pula kalah 
kompetitif dibanding produk teknologi serupa yang sudah tersedia.  Resultan dari semua ini 
bermuara pada hanya sangat sedikit teknologi nasional yang diadopsi oleh pengguna, sehingga 
juga tidak mampu mendongkrak daya saing bangsa. 

Harus ada komitmen semua pihak untuk mewujudkan SINas dan SIDa sebagai strategi 
implementasi untuk setiap kegiatan ekonomi utama yang sudah dipreskripsikan MP3EI.  
Perjalanan panjang ini perlu dimulai dengan pengembangan teknologi yang relevan dengan 
realita kebutuhan dan persoalan bangsa.  Edgerton (2006) mengingatkan bahwa: “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”. 
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