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Tren Global

•Globalisasi sebagai sebuah
realitas yang tidak bisa ditolak

•Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) telah resmi berlaku

• Persaingan di level kawasan 
ASEAN kian ketat

• Revolusi Industri 4.0 
mengharuskan negara untuk
beradaptasi secara cepat

• Perkembangan era internet of 
things



Revolusi Industri 4.0
Masalah
• Revolusi 4.0 mencakup beragam

teknologi canggih, seperti kecerdasan
buatan (AI), Internet of Things (IoT), 
wearables, robotika canggih, dan 3D 
printing.

• Revolusi ini mengandalkan internet 
dan robot karena kecepatan dan
efisiensi produksi. Sehingga tenaga
manusia semakin minim. Angka
pengangguran akan meningkat.

• Perusahaan tidak lagi melihat lulusan
universitas berdasarkan ijazah namun
kompetensi. 

• Bahkan perusahaan seperti Google 
dan Apple tidak lagi menjadikan
ijazah sebagai syarat masuk sebagai
karyawan

Intervensi
• Guna merespon Revolusi 4.0, Indonesia 

akan berfokus pada lima sektor utama
untuk penerapan awal dari teknologi ini, 
yaitu:  (i) makanan dan minuman, (ii) 
tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) 
kimia, dan (v) elektonik. 

• Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah
melalui evaluasi dampak ekonomi dan
kriteria kelayakan implementasi yang 
mencakup ukuran PDB, perda- gangan, 
potensi dampak terhadap industri lain, 
besaran investasi, dan kecepatan
penetrasi pasar. 

• Indonesia akan mengevaluasi strategi dari
setiap fokus sektor setiap tiga sampai
empat tahun untuk meninjau
kemajuannya dan mengatasi tantangan
pelaksanaannya (Kemenperin RI, 2019). 



Robot Mengambil Alih Kerja
Manusia



Tantangan Indonesia

• Data BPS menunjukkan 58 
persen tenaga kerja Indonesia 
adalah tamatan SMP

•Kondisi ini tentu saja
mengkhawatirkan karena
kompetisi di kawasan ASEAN 
semakin ketat

•Tenaga kerja terampil/lulusan
perguruan tinggi dari negara
tetangga berpotensi mengambil
alih lapangan kerja di Indonesia





Indeks Pembangunan Manusia
Indonesia level ASEAN

• Di tingkat ASEAN Human Capital 
Index atau Indeks Pembangunan 
Manusia Indonesia berada
dibawah Malaysia, Thailand, 
Vietnam dan Filipina

•Index IPM memiliki korelasi
dengan produktifitas sebuah
negara



Dana 
pemerintah 

untuk riset di 
3 negara

MALAYSIA

THAILAND



• Sumber: Data Konsultan untuk UI 2019

Dana pemerintah 
untuk riset di 3 

negara

INDONESIA

• Dari 3 Negara Indonesia bantuan dana dari Pemerintah Indonesia masih yang  paling 

kecil 

• Namun sebenarnya Jumlah Alokasi Pemerintah untuk Pendidikan tidak jauh berbeda 

hanya saja factor jumlah penduduk yang lebih besar dan jumlah Perguruan Tinggi di 

Indonesia yang lebih besar daripada di Malaysia dan Thailand sehingga alokasi 

terlihat lebih kecil daripada di 2 negara



Pengalaman Negara-negara Maju

•Negara yang mengalokasikan dana 
riset dan pengembangan (R&D) 
menduduki posisi puncak negara
paling inovatif

• Investasi dana untuk riset memiliki
pengaruh terhadap perkembangan
inovasi

• Inovasi menjadi ciri khas
perusahaan-perusahaan yang saat
ini menguasai dunia

•Mereka yang duduk di list terkaya
dunia didominasi warga negara dari
negara-negara paling inovatif



Peta Startup Global Didominasi AS, 
China, Inggris, India,Jerman, Korsel



Bagaimana
dengan Startup 

Indonesia?
•Ovo, belakangan menjadi pendatang baru Unicorn 

di Indonesia. Sehingga menambah jumlah unicorn 
menjadi 5. Penyedia layanan pembayaran
elektronik besutan Grup Lippo, ditaksir memiliki
valuasi sebesar 2,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp
41 triliun.

•Dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta, 
market Indonesia sangat potensial

•Namun masih belum sebanding dengan jumlah 
startup yang ada

• Indonesia perlu meningkatkan anggaran riset dan 
pengembangan untuk beradaptasi dengan 
perubahan

•Startup di Indonesia, termasuk dari UI sudah ada, 
namun masih perlu dorongan dan suntikan modal



Proyek Startup UI
•UI telah mempersiapkan ekosistem bagi 

kelahiran startup mulai dari kampus

•UI sejak tahun 2019 telah menggelar Program 
Akselerator UI Works. Untuk batch pertama
ini, UI bekerjasama dengan Code Margonda, 
yang telah berpengalaman membina startup. 

•Peserta Batch pertama terdiri dari
15 startup terbaik dari 86 pendaftar yang berasal
dari seluruh Nusantara. Dibagi menjadi 3 kategoti
yaitu Kategori engineering/science seperti : Nano 
Turbo, Sinergi Nanotect, ATM Sehat. Kategori
digital platform: Awan.io, Kodi, Pintaar, Skydu, 
Westbike Messenger, Assist.id, Rumah Kapas, 
Infishta dan sisanya dari kategori consumer 
product.

•UI melalui Direktorat Inovasi dan Science 
Tecnopark menjaring kemitraan dengan 
industri/perusahaan

•UI memberikan hibah bagi perusahaan 
rintisan/startup berbasis inovasi melalui program 
Pre-Incubate 2020



Hal yang bisa Mendorong Tumbuh-
kembangnya Startup: Kampus Merdeka





Rekomendasi
• Kampus di Indonesia harus terus
berupaya memperbaharui dan
menyesuaikan kurikulum sesuai
kebutuhan stake holders 
(pasar/industri)

•Peningkatan alokasi dana riset dan
pengembangan harus menjadi
prioritas pemerintah

•Perlu adanya sinergi antara
pemerintah, kampus dan industri
untuk memenuhi kebutuhan nasional

•Partisipasi swasta nasional menjadikan
kampus sebagai mitra riset menjadi
salah satu strategi untuk mengejar
ketertinggalan
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