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1   PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Alvin Roth pemenang Nobel 2012 untuk bidang Ekonomi memberikan 

pencerahan atas terjadinya permintaan dan penawaran melalui sebuah pendekatan 

The Theory of Stable Allocation and the Practice of Market Design dan dikenal 

dengan Matching Market. Pendekatan ini menggunakan Algoritma Shapley untuk 

membangun model sebuah alur permintaan dan penawaran kebutuhan khusus. 

Sebuah pengembangan disain baru dikembangkan menggunakan pendekatan Game 

Theory, Market design, dan Experimental Economics untuk proses rekrutmen 

Medical Residents, New York City High Schools dan Boston Primary School. 

Pendekatan ini menggambarkan perubahan arsitektural pasar yang disebabkan oleh 

perilaku manusia yang mengubah aturan lama di pasar dan menciptakan aturan baru 

yang berlaku di pasar.  

Permintaan terhadap hasil penelitian sebagai produk pada tingkat pengguna 

teknologi yang dipandang dari sudut alih teknologi menghadapi masalah yang mirip 

dengan keadaan pemenuhan kebutuhan ginjal (kidney exchange) atau intermediasi 

antara kebutuhan rumah sakit dengan tenaga medis. Calon pendonor dengan calon 

penerima donor yang berada pada lokasi yang menyebar, juga harus memenuhi 

kompatibilitas fisik kedua pihak. Broken bridge, seperti yang digambarkan Roth, 

kerap terjadi dalam proses pendonoran ginjal. Alih teknologi juga berhadapan 

dengan the valley of death dimana sebuah invensi mengalami risiko dan 

ketidakpastian yang tinggi untuk sampai di pasar dan keberhasilan produk sampai 

pada penggunapun tidak menjamin kepuasan kedua pihak. Kerjasama dan 

penjaminan permintaan serta harga difasilitasi oleh lembaga penelitian pemerintah 

untuk menstabilkan proses alih teknologi dan keberlanjutannya.  

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam peningkatan daya saing 

suatu bangsa sudah diakui. Tanpa perkembangan iptek maka dipastikan 

ketersediaan pangan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat akibat 

pertambahan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi juga meningkatkan harapan 

hidup manusia saat ini. Dalam skala yang lebih luas inovasi teknologi merupakan 

lokomotif bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Pemanfaatan teknologi 

baru (technological change) mampu meningkatkan hasil dan menurunkan biaya 

produksi. Konsumen diuntungkan dengan semakin banyak pilihan produk. 

Produsen diuntungkan dengan siklus produksi yang semakin cepat, mudah dan 

murah.  

Kesadaran terhadap pentingnya perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) 

mengarah pada pergeseran peran universitas dengan memberikan keleluasaan pada 

akademisi untuk melakukan kegiatan penelitian dan mengembangkan aplikasi 

penelitiannya. Pergeseran ini dikenal dengan Humboldt Social Contract (1809), 

yang tidak menghilangkan hak akademisi atas berkurangnya waktu dalam 

melakukan kegiatan pengajaran.  

Dalam perkembangannya, universitas dan lembaga penelitian milik swasta 

dan pemerintah diberikan keleluasaan dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangan. Bayh – Dole Act (1980) merupakan otorisasi pada universitas, 
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lembaga penelitian dan badan usaha pada hak kekayaan intelektual. Aturan ini 

diinisiasi oleh dua orang senator di Amerika yaitu Birch Bayh dan Bob Dole.  

Di Indonesia, Pemerintah memandang pentingnya pengembangan iptek yang 

salah satunya diterjemahkan dengan pembentukan Pusat Penelitian Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong pada tahun 1978 (Maludin 

2012). Ide awalnya adalah untuk meningkatkan jumlah penelitian yang 

direncanakan dan diarahkan untuk bisa dimanfaatkan (non-bookshelf- research). 

Penelitian diharapkan tidak berakhir pada publikasi ilmiah namun 

dioperasionalkan. Melalui Puspiptek diharapkan peningkatan jumlah penelitian 

unggulan yang bisa dimanfaatkan. 

Industri global (multinational company/MNC) memandang Indonesia sebagai 

pasar yang besar dengan filter standard dan variasi yang luas. Produk yang tidak 

diterima di negara lain seperti karkas sapi dan buah-buahan diimpor dengan harga 

yang murah2. Disisi lain, tidak banyak MNC yang melakukan kegiatan penelitian 

dan pengembangannya di Indonesia. Dalam suatu usaha menawarkan inovasi 

teknologi baterai dan elektrifikasi bahan bakar, seluruh Agen Tunggal Pemegang 

Merek (ATPM) menyatakan tertarik pada teknologi yang diperkenalkan namun 

Prinsipal mengarahkan untuk hanya menggunakan aplikasi yang dikembangkan 

oleh litbangnya yang tidak terdapat di Indonesia.   

Pemerintah melalui institusi dan aturan berupaya mendekatkan celah antara 

penyedia teknologi dengan pengguna teknologi. Insentif dan investasi pemerintah 

dalam bentuk kegiatan maupun fisik dialokasikan dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, ketersediaan bahan pangan, pemerataan sumber daya 

energi dan kesehatan melalui kegiatan penelitian. Namun hasil penelitian yang 

dilindungi banyak yang tidak termanfaatkan3 sehingga peningkatan biaya 

perawatan paten tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat dari 

pemanfaatannya. Disisi lain, kuantitas capaian perlindungan intelektual menjadi 

tujuan dan bukan alat sehingga jumlahnya peningkatannya tidak diimbangi dengan 

jumlah pemanfaatannya.  

Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia didirikan pada Juni 

2001. Satuan Kerja ini merupakan pengembangan dari kerjasama antara LIPI 

dengan Commonwealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO 

Australia). Kegiatan ini didanai oleh Bank Dunia. Teori dan konsep yang 

dikembangkan dari program LIPI-CSIRO dioperasionalkan dalam Kegiatan Pusat 

Inovasi-LIPI dengan tujuan utama untuk membawa hasil-hasil riset ke pengguna 

baik industri (komersial) maupun pemanfaatan non-komersial. 

Arsitektur strategi alih teknologi dibutuhkan dalam proses alih teknologi 

melalui penciptaan pasar yang berbeda dengan produk-produk yang diterima oleh 

konsumen akhir. Bahwa produk inovasi teknologi berada pada pasar monopoli 

sedemikian sehingga penyusunan disain alih teknologi yang dibutuhkan akan 

menyesuaikan. Namun produk yang baru bagi pasar (new to the world) sulit untuk 

didapat dan lebih banyak merupakan hasil penyempurnaan dari produk yang sudah 

                                                             
2 Pengembangan teknologi modifikasi genetik untuk pangan di Indonesia dilakukan pelarangan 

sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan Tapi tidak ada hambatan pada impor buah-buahan hasil modifikasi genetik.  
3Seperti tergambarkan dalam sebuah buku “Rembrandts in the Attic” dimana sebuah maha karya 

yang gagal ditampilkan pada masanya. 
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ada sebelumya seperti yang digambarkan sebagai Creative Destruction oleh 

Schumpeter.  

Rancang Bangun diterjemahkan sebagai arsitektur strategis (strategic 

architecture) oleh Hamel dan Prahalad (1996). “Strategic architecture is not a 

detailed plan. It identifies the major capabilities to be build but doesn’t specify 

exactly how they are to be built. It shows the relative position of the major load-

bearing structures, but the replacement of every electrical outlet and doorknob”. 

RB didasarkan pada disain pada level puncak yang digunakan dalam bentuk fungsi 

dan kompetensi baru atau migrasi dari kompetensi saat ini. Berbeda dengan 

perencanaan strategis, RB mengidentifikasi kapabilitas utama tanpa spesifikasi dan 

rincian strategi dan memperlihatkan posisi relatif terhadap struktur saat ini. 

Perbedaan renstra tradisional dengan RB seperti pada Tabel 1.1: 
 

Tabel 1.1 Rencana strategi dan rancang bangun strategi 
 

 Rencana Strategi Rancang Bangun Strategi 

Tujuan perencanaan Peningkatan secara bertahap Pengaturan ulang aturan dan 
penciptaan daya saing baru 

Proses perencanaan 1. Banyak mengandung 

formula dan ritual 
2. Keadaan industri saat 

ini dan didasarkan pada 

struktur pasar 

3. Menggunakan analisis 
struktur industri seperti 

segmentation analysis, 

value chain analysis, 
cost structure analysis, 

competitor 

benchmarking dll) 
4. Alokasi anggaran 

modal sebagai sumber 

penting 

5.  Skala analisis mikro 
(satuan unit kerja) 

1. Sifatnya lebih dalam dan 

terbuka 
2. Sebuah pemahaman 

yang terurai dan 

didasarkan pada 

kemampuan daya saing. 
3. Pencarian fungsi dan 

cara baru  

4. Memperluas horizon 
peluang 

5. Pengembangan rencana 

dalam persaingan dan 
migrasi 

6. Pengembangan 

perencanaan berbasis 

peluang 
7. Perpaduan unit analisis 

Sumber daya perencanaan 1. Eksekutif pada level 

korporasi 
2. Sedikit pakar 

3. Berhaluan pada staf 

1. Manajer 

2. Kumpulan kearifan 
lokal  

3. Berhaluan struktural 

maupun staf 

 
 

Hamel dan Prahalad (1996) memberikan ilustrasi rancang bangun dengan 

membandingan dengan hasil kerja arsitek dimana gambar yang dihasilkan pada 

kertas kalkir berbentuk bangunan konsep dalam bentuk gambar. Dalam gambar 

itu tidak dijelaskan kualitas semen, alur sirkuit pelistrikan atau jenis gagang pintu 

yang akan digunakan. Rancang bangun merupakan cetak biru (blue print) yang 

dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan yang meliputi pengelolaan fungsi baru, 

perolehan kompetensi baru, perubahan pada kompetensi baru atau cara baru dalam 

berkomunikasi dengan pengguna (teknologi). Sebuah rancang bangun terdiri dari 

Sumber: Hamel dan Prahalad (1996) 
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arah alur, variabel dan landasan yang memberikan informasi dalam penyusunan 

rekomendasi yang perlu dilakukan saat ini untuk mencapai tujuan masa depan. 

Rancang bangun menghubungkan hari ini dengan besok dan antara jangka pendek 

dengan jangka panjang. Sebuah rancang bangun bersifat dinamis dan menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungannya. Kombinasi yang baik sebuah arsitektur 

strategi dengan Business Process Management (BPM) berupa disain, modeling, 

monitoring, optimalisasi proses dan reinjiniring mampu meningkatkan kinerja 

dengan kontribusi rancang bangun pada penyusunan strategi dan BPM pada 

konteks, proses, dan pengukuran proses.  

Disain Prinsip alih teknologi di Indonesia yang pernah direkomendasikan dari 

sebuah proyek kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan 

Fraunhover seperti pada Gambar 1.1: 
 

 
Sumber: Mertins (2002)  

Gambar 1.1 Framework conditions of science research and technology  
  

Kerangka disain teknologi transfer pada gambar 1.1 dipengaruhi oleh tiga 

lapisan. Lapisan pertama merupakan aktor dalam alih teknologi yang terdiri dari 

Perusahaan/Usaha Kecil Menengah (UKM), Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan, Universitas dan Institusi Pendukung. Lapisan kedua konsep yang 

terkait dengan alih teknologi yang terdiri dari Jejaring Inovasi Global, Kluster 

Industri, Sistem Inovasi Nasional dan Regional Inovasi Sistem. Lapisan terluar 

merupakan sistem yang mempengaruhi alih teknologi yang terdiri dari Sistem 

Pendidikan, Kebijakan Persaingan, Infrastruktur TIK, Sistem Paten, Sistem 

Keuangan, Sosial Budaya dan Sistem Pajak. 

Kajian ini memperlihatkan peran yang signifikan lembaga litbang pemerintah 

dan universitas dalam mekanisme alih teknologi. Hambatan dalam mekanisme alih 

teknologi yang dikemukakan yaitu desentralisasi orientasi strategi; orientasi bukan 

pada permintaan (supply oriented), kepercayaan industri pada litbang pemerintah, 

komunikasi antara litbang dengan industri.  

Pendekatan high-level-strategic-recommendation yang dibangun dalam 

kerangka rancang bangun diperkuat dengan studi kasus pengembangan teknologi 

biorefineri. Teknologi ini merupakan pendekatan biologi molekular di Indonesia 

dengan memanfaatkan sumber biomasa limbah industri pertanian dan perkebunan 
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serta koleksi mikroba penghasil enzim potensial untuk berbagai produk turunannya. 

Keluaran dari kegiatan pengembangan biorefineri dengan memanfaatkan biomasa 

dari industri sawit dan industri gula adalah biotenanol dan bioplastik melalui proses 

terpadu dari pretreatment, fermentasi hingga separasi karakteristik produk. 

Kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama antara LIPI dengan Universitas Kobe 

Jepang dengan memanfaatkan biomasa selulosa lokal dan super-mikroba. Promosi 

dan kerjasama dilakukan melalui focus group discussion (FGD), company matching 

meeting dengan PT Pupuk Indonesia, PT Sinar Mas Tbk dan Sumitomo Chemicals.  
 

 

Perumusan Masalah 

Pemanfaatan teknologi hasil penelitian pada lembaga litbang belum berperan 

signifikan sebagai solusi permasalahan makro ekonomi. Tingkat kandungan dalam 

negeri pada produk-produk alat komunikasi dan elektronik masih rendah, MNC 

mendirikan litbangnya bukan di Indonesia. Disisi lain, tingkat pengangguran dan 

perdagangan internasional berdiri terbebas dari dinamika penelitian dan 

pengembangan di dalam negeri. 

Kedaulatan iptek teruji melalui keberpihakan dalam memanfaatkan hasil 

penelitian dari litbang nasional. Seringkali, impor beras, bahan bakar minyak, gula, 

garam dan daging dihubungkan dengan kemampuan litbang dalam kegiatan 

penelitian. Dengan kemajuan teknologi maka perkembangan pada satu titik di 

belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan dikembangkan ditempat lain 

termasuk di Indonesia sehingga bisa dikatakan bahwa kekurangan pasokan bahan 

bakar minyak (BBM), gula atau beras tidak ada hubungannya dengan Penelitian 

yang dilakukan di Universitas dan Lembaga Penelitian yang juga sudah maju. 

Kegiatan penelitian telah berhasil dalam pengembangan varians benih F1 Tebu 

unggul atau Sorghum, varietas padi unggul atau refinasi berbasis hayati.  

Pada lingkup global, The Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) pada tahun 1963 berhasil menyusun panduan yang bisa 

digunakan oleh pembuat kebijakan berupa standar data statistik yang konsisten dan 

seragam. Pertemuan pertama ini dilaksanakan di Frascati di Italia, sehingga 

panduan ini diberi nama Frascati Manual. Pada tahun 2004 telah diterbitkan edisi 

VI dari Frascati Manual. Selain panduan itu, terdapat Oslo Manual yang digunakan 

sebagai panduan Survey Inovasi Nasional, Canberra Manual untuk pengukuran 

SDM bidang iptek dan Patent Manual untuk statistik pemanfaatan informasi paten, 

seperti pada Gambar 1.2: 
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Gambar 1.2 Alur dasar alih teknologi 

Pada setiap proses penemuan ilmiah terdapat jurang dengan tahapan 

selanjutnya. Alih teknologi dilakukan untuk menghubungkan aplikasi teknologi 

dengan pengguna teknologi.  Proses ini mensyaratkan pemahaman yang 

komprehensif pada produk, pasar dan karakter teknologi dan bukan teknometrik 

yang terfokus pada karakteristik dan definisi yang sempit (narrowly defined 

technologies).  

Vannevar Bush dikenal dengan konsepnya yang dituangkan dalam dokumen 

laporan berjudul “Science: The Endless Frontier” (Juli 1945) yang 

merekomendasikan kebijakan untuk akses yang lebih terbuka pada institusi litbang 

dan universitas. Kontrak sosial ini berpengaruh besar pada pengembangan 

teknologi industri militer. Dalam masa ini dikembangkan teknologi kapal selam, 

radar dan bom atom. Bush memperkenalkan “linear model” berupa alur 

pengembangan dari penelitian dasar pada produksi seperti pada Gambar 1.3 : 
 

 

 

 

 

 

 
     Sumber: Stokes (1997) 

Gambar 1.3 Bush’s linier model 
 

The valley of death menggambarkan jurang yang terdapat antara litbang 

dengan hasil penelitian yang memiliki potensi pasar, akses pada sumber daya iptek 

baik keilmuan dalam bentuk perpustakaan, alat maupun laboratorium atau sumber 

daya manusianya. Disisi lain terdapat calon pengguna yang siap untuk 

memanfaatkan hasil penelitian, menghadapi masalah teknologi dalam proses 

produksi, atau kebutuhan keahlian tertentu. Bahkan pada saat jurang ini berhasil 

terhubung, masalah yang masih harus dihadapi adalah risiko dalam pengembangan 

produk baru dimana produsen akhir tidak melalukan permintaan.  

Invensi
Pengembangan 
Teknologi dan 

Perlindungan HKI 
Aplikasi Teknologi
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Perkembangan jumlah Paten yang didaftarkan dari LIPI mengalami 

peningkatan dengan rata-rata 20 persen pertahun. Pertumbuhan ini tidak diikuti 

dengan jumlah Paten yang dimanfaatkan dalam satu tahun. Terjadinya broken 

bridge dalam alih teknologi diakibatkan oleh masih mahalnya biaya pengembangan 

yang dibebankan pada harga produk, waktu yang dibutuhkan sejak dari teknologi 

terlindungi sampai termanfaatkan, atau dari permintaan dari masyarakat terhadap 

solusi teknologi sampai bisa diselesaikan, risiko yang tidak terukur dan pandangan 

jangka pendek pada investasi teknologi (quick win).  
 

 

Sumber:  Pusat Inovasi LIPI, 2017 (diolah) 

Gambar 1.4 Pertumbuhan jumlah paten LIPI 1991 – 2016 

 

Tujuan litbang pada riset dasar,  yang berseberangan dengan tujuan pengguna 

teknologi pada riset aplikatif, yang  potensial searah dengan perspektif (Ansoff 

1965) dalam Hoskisson dan Hitt (1999) menekankankan pada kerangka dasar 

kekuatan dan kelemahan internal mengarah pada Resource Based View (RBV) pada 

industrial organization (IO). Perkembangan internal dan dinamika eksternal 

berpengaruh pada Rancang bangun strategi. Dalam kajian ini diarahkan pada disain 

rancang bangun alih teknologi.  

Frascati Manual (1963) membagi kegiatan litbang menjadi tiga bagian 

(OECD 2002). Pertama adalah Penelitian Dasar yaitu kajian teoritikal yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan pengetahuan baru berdasarkan 

kajian dan observasi atas fakta tanpa tujuan aplikasi tertentu. Kedua adalah Riset 

Aplikatif yang bersumber dari Penelitian Dasar yang dikembangkan untuk 

mendapatkan pengetahuan baru dengan tujuan aplikatif. Ketiga adalah 

pengembangan eksperimentasi yang merupakan kegiatan sistematis yang 

bersumber dari kegiatan riset yang diarahkan untuk memproduksi material, produk, 

alat baru, sistem baru dan proses penyempurnaan dari yang sudah ada. De Weerd-

Nederhof (2007) dari kajiannya dengan menggunakan 200 titik survey 

menyampaikan 3 isu penting pada alih teknologi yaitu: 

1. Kekeliruan pandangan konsep dan peran alih teknologi 

2. Pengembangan alih teknologi dengan melibatkan banyak sasaran 

3. Pandangan terhadap alih teknologi yang berdiri sendiri (single 

discipline) 

Isu ini searah dengan yang disampaikan Professor Roy Rothwell seorang 

pionir pada studi inovasi yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya berbicara 

teknologikal inovasi tanpa pemahaman konsep dasar dan tidak ada artinya riset 

inovasi tanpa pemahaman pasar dan aktivitas yang lintas disiplin (hill climber and 
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valley crosser). Inovasi merupakan anti disiplin dari ekonomi Neo-klasik seperti 

digambarkan bidang ilmu Fisika Newtonian yang mempelajari hukum fundamental 

dan atom kimia dengan bidang ilmu kimia.  

Disisi lain, peran pemerintah secara terpusat berusaha untuk memperluas dan 

memperkuat peran inovasi sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi antara lain 

melalui kebijakan intervensi industri (interventionist industrial policies) yang 

biasanya memilih dan memfasilitasi perusahaan, sektor dan teknologi tertentu. 

Alternatif lain yang dilakukan adalah melalui intervensi pasar dengan pengaturan, 

keterbukaan dan perlindungan.  

Pandangan Polanyi (1962) dalam Fischer dan Mandell (2009) yang dikenal 

dengan Republic of Science memperlihatkan pentingnya pemisahan tujuan bisnis 

dengan keilmuan (intellectual production) berseberangan dengan Humboldt Social 

Contract dan Bayh-Dole Act. Pada HSC, akademisi mendapatkan keleluasaan 

dalam kegiatan keilmuan sekaligus pada aplikasinya. Seperti pada BDA yang 

dikenal sebagai “Innovation’s Golden Goose” yang memungkinkan membuka 

invensi yang dihasilkan di universitas untuk dimanfaatkan. Kawasan perkembangan 

teknologi diharapkan terhindar dari pengumpulan kegiatan (hollow shell). 

Prioritas pembuat kebijakan bisa dilihat dari alokasi anggaran. Mazzucato 

(2013) menyampaikan bahwa pemotongan anggaran litbang bisa menurunkan 

peran inovasi teknologi sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya pembangunan infrastruktur tapi 

melibatkan perkembangan iptek. Sehingga pemerintah diharapkan keluar dengan 

kebijakan yang ramah inovasi yang menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Rekomendasi menarik yang disampaikan Mazzucato adalah distraksi inovasi oleh 

zonasi iptek dengan pertimbangan bahwa inovasi bersumber dari banyak orang dan 

banyak tempat. 

Invensi yang sudah tidak diperbarui paten dan lisensinya juga sudah banyak 

(freedom to operate). Mekanisasi pertanian dan teknologi terkait dengan energi 

yang bebas diakses jumlahnya meningkat. Seperti komposisi obat-obatan 

antibiotika dan transistor mini.  

Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji merupakan 

bagian dari studi inovasi dalam rumpun alih teknologi, yaitu: 
 

1. Bagaimana proses alih teknologi yang dilakukan pada saat ini? 

2. Bagaimana faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam proses 

alih teknologi? 

3. Bagaimana Rancang Bangun alih teknologi yang tepat untuk aplikasi inovasi 

teknologi unggul? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan kontribusi ilmiah pada bidang ilmu manajemen inovasi 

teknologi melalui analisis alih teknologi untuk teknologi maju melalui lembaga 

intermediasi dalam bentuk inkubasi teknologi yang bertujuan: 

1. Memetakan proses alih teknologi saat ini  

2. Menganalisis faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan 

dalam proses alih teknologi 
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3. Mendisain Rancang Bangun alih teknologi yang tepat untuk aplikasi 

inovasi teknologi unggul 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Memberikan andil dalam pengembangan teori dan konsep dalam disiplin 

manajemen inovasi teknologi. 

2. Menjadi acuan pengambil kebijakan dalam perbaikan sistem alih 

teknologi nasional 

3. Penerapan teori dan konsep management strategi dalam pengelolaan alih 

teknologi 

 

 

Tinjauan Kebaruan Penelitian 

Kebaruan pada penelitian ini terdiri dari empat kategori. Pertama, tulisan ini 

berlandaskan pada ekonomi evolusionari dengan penekanan pada alih teknologi. 

Teori ekonomi evolusionari berakar pada ilmu sosial, perilaku, sosiologi dan 

perilaku organisasi yang memandang teknologi sebagai faktor endogen dalam 

sistem ekonomi yang berbeda dengan ekonomi neo-klasik dengan tiga faktor 

produksi (land, labor, capital) yang memandang teknologi sebagai faktor eksogen 

dalam sistem ekonomi. Konsep ini pertama kali diaplikasikan dalam tinjauan alih 

teknologi di Indonesia yang disusun dalam bentuk kajian ilmiah. Pemilihan rumpun 

disiplin ilmu dengan faham Schumpeterian direfleksikan pada pilihan referensi 

yang digunakan sedemikian sehingga kajian berkontribusi pada khasanah ilmu 

ekonomi evolusionari.  

Kedua adalah tersusunnya Rancang Bangun sebagai dasar alih teknologi 

dengan lembaga litbang pemerintah yang dari konsep Schumpeterian dengan 

kekhasan karakter lokal.  

Kebaruan ketiga adalah temuan terhadap variabel diplomasi iptek yang 

berperan penting dalam internasionalisasi litbang. Dengan telah terbangunnya 

fungsi diplomasi iptek pada negara-negara tetangga termasuk pada organisasi 

regional ASEAN dan variabel ini merupakan temuan baru dalam sistem alih 

teknologi di Indonesia.  

Keempat adalah pandangan terhadap pentingnya dominasi peran pemerintah 

dalam eko-sistem inovasi nasional sebagai penghubung (matchmaker/procuress) 

dan regulator dengan kapasitas alokasi anggaran pada riset dengan risiko dan 

ketidakpastian tinggi. Selain anggaran riset, peran pemerintah dalam penguatan alih 

teknologi diperkuat oleh kualitas SDM iptek dan infrastruktur TIK. 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Alih teknologi yang dikaji adalah pada model altek vertikal dari penyedia 

teknologi yang merupakan lembaga litbang pemerintah dan universitas pada 

pengguna. Terdapat 4 lembaga litbang milik pemerintah yang berada dibawah 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang 
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didalamnya terdapat fungsi alih teknologi yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN). 

Penelitian dilakukan pada tingkat pengambil kebijakan pada kementerian Riset & 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementerian Ristek Dikti), Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil & Menengah dan LIPI sebagai otoritas ilmiah. Pendapat pakar pada tingkat 

Kementerian dan lembaga diperkuat dengan survey yang dilakukan pada pakar dari 

pelaku alih teknologi yang terdiri dari lembaga intermediasi.  

Kajian alih teknologi dilakukan pada lingkup Nasional yang merupakan 

bagian dari Sistem Inovasi Nasional. Dalam Laporan Regional Based Technology 

Transfer Strategis yang disusun oleh OECD (1992), dikemukakan bahwa terdapat 

perbedaan kebijakan untuk promosi inovasi dan altek. Misalnya insentif riset yang 

dialokasikan pada promosi inovasi memiliki target yang berbeda dengan promosi 

altek. Sementara metode promosi altek baru pada kegiatan diseminasi dan hasil 

penelitian untuk teknologi baru. Batasan altek pada skala makro (National 

Technology Transfer System) mengarah pada keterkaitan antara litbang pemerintah, 

pengguna industri dan pengalihan tekonologi sesama badan swasta (public-private-

intercompany transfer) dan fokus sektoral. 

Cakupan penelitian dilakukan pada proses alih teknologi yang dilakukan di 

Indonesia. Studi yang dilakukan dalam rumpun ilmu manajemen inovasi yang 

sudah banyak dilakukan sejak awal tahun 2000 diperkuat oleh riset dalam beragam 

jenis teknologi, pasar dan negara. Kajian ini memberi penekanan pada spesifik 

makro pada proses alih teknologi di Indonesia. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perkembangan inovasi teknologi mulai diakui dan berkembang sebagai suatu 

disiplin pada awal 90an, seperti disampaikan oleh Boutellier et al. (2008) dan 

Dodgson et al. (2006). Sementara studi terhadap sistem inovasi dikembangkan 

Fredrich List (1856) yang pertama kali memaparkan pentingnya inovasi dan 

pengetahuan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Perkembangan 

selanjutnya oleh Marshall (1898) melalui pandangannya terhadap kluster industri 

sebagai wadah perkembangan pengetahuan dan inovasi untuk pertumbuhan 

ekonomi lokal. Pandangan terhadap studi ini semakin terfokus pada difusi inovasi 

dan kewirausahaan oleh Joseph Schumpeter (1912) (Dodgson et al. 2008; 

Fagerberg dan Srholec 2008; Freeman 1995; Lundvall 2009; Malerba 2002a). 
Ekonomi evolusinari yang diakui sebagai bagian penting Schumpeterian yang 

memandang berbeda pemanfaatan teknologi dengan pandangan Smithian dan 

Marxian (Edquist dan Hommen 1999, Mytelka 2005). Studi manajemen inovasi 

lahir lebih awal dibandingkan dengan ilmu manajemen strategi yang 

perkembangannya sejak kajian strategi dan struktur oleh Chandler pada tahun 1962 

dan strategi organisasi oleh Ansoff pada tahun 1965 (Hoskisson et al. 1999; Hitt et 

al. 2016). Namun perkembangan teori inovasi baru dikenal luas pada akhir 1970an 

dengan kebijakan inovasi pada sekitar 1990an. Bahkan penggalian terhadap konsep 

ekonomi evolusionari baru terjadi pada tahun 1980an (Mytelka dan Smith  2001). 




