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1. Latar Belakang: 

Industri nasional adalah penyumbang Produk Domestik Brutto (PDB) terbesar bagi ekonomi Indonesia, 

yaitu sebesar 23,5%; jauh melampaui sektor pertanian (14,8%) maupun gabungan sektor jasa perdagangan, 

hotel dan restoran (13,8%). Data Global Competitiveness Report 2010-2011 dari World Economic Forum 

(WEF), juga melaporkan terjadinya peningkatan PDB Indonesia secara pesat sejak 3 tahun terakhir. Laporan 

tersebut menyebutkan daya saing global Indonesia di tahun 2010 - 2011 telah berada di peringkat ke 44 dari 

139 negara, padahal sebelumnya hanya menduduki peringkat ke 55 (2008-2009) dan ke 54 (2009-2010). Ini 

harus menjadi penyemangat, agar kita termotivasi untuk terus mengejar ketertinggalan kita, dari status negara 

berkembang agar secepatnya menjadi negara maju. Namun peringkat ini jika dibandingkan dengan negara 

tetangga kita di ASEAN masih tergolong rendah. Indonesia masih berada jauh di bawah peringkat Thailand 

(ke 36), Brunei Darussalam (ke 32), Malaysia (ke 24), apalagi dibanding Singapura yang menduduki peringkat 

ke 3 dunia (sumber: The Global Competitiveness Report, 2010-2011). 

Bila ditinjau dari aspek kemandirian, industri nasional kita masih lemah. Angka-angka Kementerian 

Perdagangangan RI untuk periode Januari - April 2010, menunjukkan bahwa impor barang modal kita 

mencapai US$ 8,23 Milyar, naik 46,67 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Impor 

bahan baku dan bahan penolong sebesar US$ 30,17 Milyar, naik 64,36 persen dibandingkan periode yang 

sama tahun sebelumnya. Dengan “keberhasilan” kebijakan pemerintah menekan impor barang konsumsi 

(barang jadi) akhir-akhir ini, besarnya porsi impor bahan baku dan bahan penolong terhadap total impor justru 

nampak semakin menyolok. Neraca perdagangan Indonesia per Agustus 2012, menunjukkan porsi impor 

bahan baku, komponen dan bahan penolong industri terhadap total barang impor non migas adalah 73 

persen, jauh melampaui impor barang modal yang porsinya 20 persen. Sedangkan barang konsumsi saat ini 

“hanya” mengambil porsi sebesar 7 persen dari total impor non migas Indonesia.  

Ini jelas menunjukkan bahwa industri nasional kita masih sangat tergantung pada bahan baku (dan 

komponen) maupun bahan penolong yang diimpor. Di sisi lain, ekspor utama Indonesia (di luar ekspor migas) 

didominasi oleh komoditas sumber daya alam dengan nilai tambah ekonomi yang relatif kecil; seperti 

batubara, minyak sawit “crude” (CPO), dan karet alam; maupun produk-produk komoditas alam lainnya. 

Bahkan, sebagian dari ekspor kita tadi, kemudian diolah oleh negara pengimpor dan diekspor balik ke 

Indonesia, dalam bentuk bahan baku industri , komponen, maupun bahan penolong industri lainnya dengan 

nilai yang jauh lebih tinggi. Ini sesuai dengan kesimpulan “The Global Competitiveness Report” 2011-2012 di 

atas, bahwa Indonesia adalah salah satu negara “dalam transisi” dari ekonomi berbasis sumber daya alam 

menuju ekonomi berbasis efisiensi; dan kelemahan Indonesia terutama ada di dua (2) dari 12 pilar daya saing 

ekonominya, yaitu: pilar kesiapan teknologi, dan pilar inovasi teknologi.   

 

 



 

 

 

• Kesiapan teknologi: diartikan sebagai “ukuran” seberapa besar kemampuan dan keleluasaan para pelaku 

ekonomi, dalam bereaksi menghadapi persaingan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya 

saing.  

• Inovasi teknologi: diartikan sebagai ekosistem yang “kondusif” bagi kegiatan inovasi berbasis teknologi, 

termasuk besarnya investasi dalam Riset dan Pengembangan (R&D),  tersedianya lembaga-lembaga iptek 

yang efektif, termasuk tingkat kolaborasi antara lembaga iptek dan pelaku bisnis, yang didukung oleh kebijakan 

pemerintah yang kondusif. 

Sekalipun kemajuan dan daya saing nasional kita telah dicapai melalui berbagai perbaikan dan 

pembenahan pilar sarana - prasarana, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta strategi dan 

pengelolaan ekonomi makro yang hebat; namun kemajuan dan daya saing ekonomi yang semata-mata 

disandarkan pada pilar-pilar ekonomi tersebut, suatu saat pasti akan mengalami kejenuhan.   

Fakta universal membuktikan, bahwa pada akhirnya kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa 

(termasuk daya saing dan ketahanan ekonomi), semakin tergantung pada kemampuan dan kesiapan kita 

untuk menguasai inovasi.  Jika Indonesia bertekad  untuk mengungguli daya saing beberapa negara ASEAN 

yang saat ini lebih maju, perlu adanya berbagai terobosan dalam mengoptimalkan sumber daya alam sendiri 

melalui prakarsa inovasi. Terobosan-terobosan dalam mendorong optimalisasi kekayaan sumber daya alam, 

untuk membangun daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia melalui inovasi teknologi inilah yang 

selanjutnya diberi judul “Inovasi Sektor Hulu” (Upstream Innovation).  Inovasi sektor hulu ini perlu menjadi 

“raison d'etre” prakarsa membangun sinergi A-B-G, dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) 

Indonesia, karena:  

• Bagi Akademisi / Litbang (A): bagian terbesar sumberdaya riil Litbang Indonesia ada di sektor hulu. 

• Bagi Bisnis (B): inovasi di sektor hulu adalah landasan membangun kemandirian / daya saing bisnis. 

• Bagi Pemerintah (G): inovasi sektor hulu berpotensi besar menciptakan lapangan kerja (karena pada 

umumnya bersifat padat karya), lebih berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi, dan merupakan landasan 

strategis untuk mendorong pertumbuhan PDB, dan kemandirian ekonomi nasional.   

Secara implisit, Inovasi Sektor Hulu telah tecermin dalam fokus Agenda Riset Nasional Indonesia selama 

bertahun-tahun. Melalui insentif dengan fokus ARN ini, komponen (A) dan (G) telah lama didorong untuk 

bekerjasama. Jadi, seandainya komponen bisnis (B) tertarik untuk “terlibat” secara sinergis sebagai “off-

takers” dalam prakarsa Inovasi Sektor Hulu ini, berbagai terobosan akan terjadi pada skala yang strategis, 

bagi kemajuan dan daya saing ekonomi Indonesia.  

Dalam hubungan di atas, Business Innovation Center (BIC) berencana menghimpun ketiga  komponen 

A-B-G, ke dalam suatu rangkaian seminar dengan tema “Inovasi Sektor Hulu”, sebagai tema utama kegiatan 

BIC Forum tahun 2012.  Seminar Inovasi Sektor Hulu BIC Forum 2012 ini diharapkan menghasilkan berbagai 

rekomendasi dan langkah-langkah konkrit untuk mengidentifikasikan peluang inovasi di berbagai sektor hulu 

industri agar bisa direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.  BIC Forum 2012 menargetkan untuk 

membahas berbagai peluang inovasi sektor hulu di 5 sektor yang prospektif bagi kemajuan Indonesia: (a) 

Pertambangan / Mineral / Kimia Dasar, (b) Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, (c) Kesehatan dan Obat-

Obatan,  (d) Energi Terbarukan, serta (e) Industri Makanan & Minuman. 

 

 



 

 

2. Tujuan:  

 

Tujuan setiap BIC Forum yang telah dilaksanakan setiap tahun adalah untuk membangun kerjasama inovasi 

berbasis sinergi antara Akademisi (A), Bisnis (B), dan Pemerintah (G).   Untuk tahun 2012 ini,  BIC Forum 

mengangkat tema “Inovasi Sektor Hulu” dengan tujuan: 

 

• Merintis kolaborasi inovasi sektor hulu antara pihak Akademisi, Pemerintah dan pihak Bisnis. 

• Memberikan usulan dan masukan bagi Pemerintah dalam mengembangkan kebijakan untuk 

mendorong berbagai inovasi sektor hulu. 

• Mengidentifikasikan peluang-peluang untuk pengembangan kegiatan intermediasi dan inkubasi bisnis 

bagi I-STP Puspiptek. 

 

3. Peserta: 

 

BIC Forum 2012 diharapkan dihadiri ke tiga komponen A-B-G di sektor hulu yang relevan:  

• Pemrasaran / narasumber, yang akan dihadirkan adalah para inovator terpilih dari ke lima sektor 

inovasi Mereka berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK), 

Lembaga Penelitian Kementerian (LPK), Perguruan Tinggi, maupun inovator dari kalangan swasta, 3 

pemrasaran per sektor. 

• Peserta yang akan diundang adalah para pejabat Kementerian dan Litbang yang terkait dengan ruang 

lingkup lima sektor hulu di atas, dan para pelaku bisnis: investor / venture capital, KADIN, serta 

asosiasi bisnis yang terkait dengan lima sektor hulu di atas.   

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan: 

 

Secara garis besar, seminar BIC Forum ini dibagi menjadi tiga fase dalam 1(satu) hari: 

 

A. Plenary Sessions (Pembukaan dan Keynote / Arahan)  

 

B. Parallel / Break-up Sessions (Bahasan Inovasi Hulu dari 5 Sektor Industri) 

1. Sektor Pertambangan / Mineral / Kimia Dasar 

2. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. 

3. Sektor Kesehatan dan Obat-Obatan 

4. Sektor Energi Baru dan Energi Terbarukan  

5. Sektor Industri Makanan dan Minuman  

 

C.   Plenary Session (Presentasi Rangkuman Diskusi dan Penutupan Forum) 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 Pola Kegiatan : 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5. Rancangan Susunan Acara: 

 

Mulai Akhir Acara    

      

8:30 9:00 Registrasi dan Networking 

9:00 9:20 Laporan & Pengantar oleh Direktur Eksekutif BIC 

9:20 9:40 Keynote Address: Upstream Innovation oleh Ketua KADIN* 

9:40 10:00 Sambutan & Pembukaan oleh Menristek* 

    * Menunggu konfirmasi 

10:00 10:30 Coffee Break 

      

10:30 11:30 Breakup Sessions: 3 Pemrasaran / Narasumber @ 20 menit  

11:30 12:00 Diskusi & Tanya Jawab dalam Break-Up Sessions  

      

12:00 13:00 ISHOMA 

      
13:00 14:00 Break-Up Sessions: Diskusi Panel Membahas Peluang Upstream Innovation di Lima  

Sektor Industri  

14:00 14:30 Break-Up Sessions: Rangkuman, Kesimpulan dan Action Plans di Lima Sektor Industri 

      

14:30 15:00 Coffee Break 

      

15:00 15:50 
Presentasi:  Rangkuman, Kesimpulan, Action Plans dari ke Lima Sektor Industri  
                    @ 10 menit 

15:50 16:00 Penutupan Forum 
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Rangkuman BIC Forum – 2012 (Pleno ) 

Penutup 

( 1 Hari) 

Setengah Hari - Pagi 

Setengah Hari – Siang 



 

 

6. Pemrasaran dan Thema Pemrasaran: 

 
 Nara Sumber Lembaga Topik Presentasi 

1 Sektor Pertambangan / Mineral / Kimia Dasar 

 
1 Arsam Sunaryanto  Swasta 

Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan 
Tambang Rakyat  

2 Sumaryono Tekmira Teknologi Ekstraksi Mineral untuk Tambang 
Rakyat  

3 Dr. Nurul Taufiqu Rochman LIPI Material Nano:  Standar Baru Bahan Industri 
Bernilai Tinggi 

2. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 

 
1 Dr. Maman Turjaman Kementerian 

Kehutanan 

Budidaya Gaharu: Menuju Kelestarian Gaharu 
Sekaligus Mengembangkan Ekspor Bernilai 
Tambah Tinggi  

2 Dr. Suhendar I. Sachoemar BPPT Pengembangan Industri Budidaya Ikan Nila Salin 

3 Dr. Syachruddin + Karnadi Winaga  LIPI- Swasta Menuju Swa-Sembada Sapi Nasional 

3 Sektor Kesehatan dan Obat-Obatan 

 1 Dr. Linawaty Hardjito  IPB Pengembangan Carrageenan dari Rumput Laut 
untuk Substitusi Gelatin yang 100% Halal  

2 Prof. Sidik Universitas 
Padjajaran 

Potensi obat herbal sebagai TIM: Traditional 
Indonesian Medicine 

3 M Syamsul Arifin   GP Farmasi Permasalahan dalam Pengembangan Industri 
Bahan Baku Obat Nasional 

4 Sektor Energi Baru dan Energi Terbarukan 

 1 Dr. Bambang Prihandoko  LIPI Membangun Jaringan Industri Baterai Lithium di 
Indonesia 

2 Dr. Adiarso  BPPT Prospek, Tantangan, dan Strategi Industrialisasi  
Bio-Diesel Indonesia 

3 Darman Mappangara, M. Eng.Sc. PT. LEN Prospek Industri cell fotovoltaik di Indonesia 

5 Industri Makanan dan Minuman 

 1 Alisjahbana Haliman Swasta Ekstraksi untuk keunggulan daya saing Nasional 

2 Dr. Irawati Zubaidah  BATAN Prospek / Tantangan Aplikasi Teknologi Iradiasi 
untuk Bisnis Makanan Minuman 

3 Unggul Abinowo Swasta Telo - Ketela : Bahan Dasar Makanan Indonesia 
yang Berprospek Global 

 


