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ABSTRAK

TANTANGAN. ERA PASAR DEDAS DAN PENINGKATAN PERAN PENELITI. Pasar bebas atau

globalisasi merupakan suatu fenomena yang harus dicennati dengan seksama. Di era ini. pasar akan menjadi satu/global
clan seolah tanpa batas dimana produk/barangljasa bebas mengalir dari suatu ternpat ke ternpat lain sesuai dengan
mekanisme pasar. Baranglproduk clanjasa yang dapat memenangi persaingan nantinya adalah produk daDjasa yang
mempunyai nilai tambah yang lebih daTilainnya. Begitu juga dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang

dapat bersaing di era pasar bebas nantinya adalah yang profesional, mempunyai spesialisasi clan kompetensi pada
bidangnya masing-masing. Sedangkan peneliti agar dapat berperan di era pasar bebas dituntut harns mempunyai
kompetensi, mampu mengantisipasi kebutuhan yang akan datang, menjalin kernitraan clan mempunyai motivasi yang
tinggi. Peran peneliti sangat penting dalam hubungan peningkatan nilai tambah ataupun pengembangan suatl! produk
dalam menunjang persaingan. Pernn tersebut diterapkan dalam kegiatan penelitian clanpengembangan bennitra dengan

pihak industri. Kernitraan ini perIu ditingkatkan melalui berbagai carn yang saling menguntungkan clan pihak peneliti
dapat memperoleh penghargaan yang mernadai sehingga lebih memacu motivasi.

ABSTRA CT

FREE MARKET CHALLENGE AND INCREASING OF RESEARCHERS ROLE. The free market or

globalization is a phenomenon which have to be observed carefully. In this era, the market becomes global and the
countries have no border in which products/goods and services flow freely from country to others according to market
mechanism. The products/goods and services which have more added value will win in the tight market competition. The
same case valid to human resources. Human resources who be able take participation in competition must refer to the

professionalism, specialization and competence or knowledge in related field. For researcher in order to get participation
in the near free market, they have to master the competence, anticipation for future needs, link with industries and strong
motivation. The role of researcher is very important in the increasing of added value and product development to win

competition. These role is applied in the R & D activity in cooperation between researcher and industry. The cooperation
should be developed through several ways in the mutual benefit and the researcher can obtain reward that can trigger their
motivation.

I. PENDAHULUAN

Fenomena era pasar/globalisasi merupakan

tantangan bagi seluruh pelaku bisnis di Indonesia.
Bagairnana implementasi, implikasi dan antisipasi,
serta strategi apa yang akan diterapk~ pelaku bisnis
sangat menentukan, apakah bangsa kita ini hanya
sebagai penonton atau dapat berbuat banyak di
negeri sendiri. Tantangan utama pasar bebas
meliputi penerapan strategi yang terpadu dan men-

ciptakan SDM yang berwawasan daDberkompetensi
global serta mandiri.

Dalam kesempatan ini kami mencoba
membahas tantangan, ancaman daD peluang untuk
pelaku ekonomi daD beberapa cara untuk

meningkatkan pecan peneliti pada era pasar bebas
nantinya.

ll. Pasar Bebas (Globalisasi)

Pas~ bebas/globalisasi merupakan kata yang

popular daD sering kita dengar sejak beberapa tabIDl
terakhir.

0.1. Arti daDMalma PBSBrBebas

Pasar bebas atau globalisasi bermakna

perdagangan bebas. Bahwa pasar bersifat global atau
satn, dirnana pasar intemasional merupakan pasar

local sedangkan pasar domestik adalah bagian daTi
pasar internasional. Dengan globalisasi seakan
negara daD dunia tanpa batas dirnana barang
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produksi, jasa/tenaga keIja bebas mengalir dari suatu

tempat ketempat lain. Berdasarkan kondisi ini dapat
dipastikan bOOwa produk yang mempooyai nilai
tambabJdaya saing lebih tinggi akan moocul sebagai
pemenang.

Kawasan Asia Tenggara akan menerapkan
perdagangan bebas pada awal taboo 2003 tetapi
menmllt Menperindag, inalOOakan berlaku efektif

dipercepat menjadi taboo 2002, tinggal sembilan
bulan lagi dari sekarang. Pelaku bisnis Indonesia clan
juga Komisi V DPR RI meminta agar AFf A (Ascan

Free Trade Area) dapat ditunda berlakunya menjadi
tOOoo2005. Menillllt mereka Indonesia belmn siap
ootuk bersaing karena selama tiga taboo terakhir ini
bangsa kita belmn berhasil membenahi sektor
ekonomi, illdustri claninvestasi.

Dengan diberlakukannya AFI'A maka barang
clanjasa dari luar Degen bebas masuk dengan tarif
bea alltara 0 - 5% sedangkan sebagian besar produk
kita belmn kompetitif sehingga dapat mematikan
illdustri sejenis dalam Degen.

IL2. Tantangan Pasar Bebas

Dalam persaingan di era pasar bebas yang
mellentukan adalOOmekanisme pasar dimana produk
atau jasa yang mempooyai daya saing tinggi yang
akan menang. Untuk membuat barang clan produk
agar mempooyai daya saing yang tinggi diperlukan
pemOOaman ilmu Manajemen baik itu di bidang
teknologi, smnber daya manusia., pemasaran,
keuangan dB. .

Untuk menghadapi kompetisi global

diperlukan SDM yang efisien clan berdaya..saing
yang kala koocillya adalOOSDM yang profesional.
SDM yang dapat berhasil dalam ketatnya persaingan
global hams:

./ mellguasai ilmu pengetabuan (JalOwled...1?e)

./ dapat membOO ilmu pengetahuan menjadi
ketrampilall (skills)

./ mempullyai etika clanmoral (positive attitude)

Kata profesional dapat diartikan menelltukan

lallgkOO YcUlgbenar clan melaksanakmlllya dellgan

bemu'. Untuk mellelltukan langkah dellgall bellar

ditlmtut penguasaan ilmu pengetahuan secara

mendalam. Sekarang ini perIu dipertanyakan sejauh

mana tillgkat profesional yang kita rniliki sesuai

dengan tugas, foogsi clan posisi kita di bidang

masing-masing. Saar ini perillgkat kualitas SDM kita

ada di peringkat 109, sementara Malaysia di
peringkat 27, Filipina di peringkat 32 clanThailand
di peringkat 34 (Republika.,1/3/2001).

Menillllt Abdul Latief (1996), ada sekitar

54521 orang pekeIja asing di Indonesia dengan

penghasilan total sekitar 500 rnilyar mpiah, dengan
gaji rata-rata Rp. 7 jutalbulan. Saar ini jmnlah
tersebut bukan tidak moogkin sudOOjauh lebih besar
apalagi kalau pasar bebas telOOdimulai.

H.3. Kondisi Industri Indont.-sia.vallni

Industri, teknologi clan manusia mempakan
sesuatu yang tak terpisahkan. Teknologi merupakan
alar bagi manusia dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas kehidupan. Begitu juga dalam industri,
teknologi adalOOsuatu alar ootuk memberik,UJnilai

tambOO bagi suatu produk. Sesuai dengan teori

ekonomi, teknologi selain sumber daya manusia clan
modal mempakan faktor penentu daJam produk-
tifitas suatu produkloutput.

Pada saar ini sebagiall industri lIIa~ih

mengandalkan kekayaan alam clanupah tenaga kclja
yang murOO(natural resoUJre fl/ld ullskilkd I,,!>olll

intensive) yang merupakcul kcungguliul komparatil
(comparative advantage).Keunggulan kompcuatifini
tidak dapat bertahan lama dalam persaingan di era
pasar bebas hila tidak diikuti dengan keunggulan

kompetitif (competitive advantage). Keooggulan
kompetitif ini dapat diciptakan melalui pellguasacul
teknologi bagi pekeIjanya atau dengan kala lain
SDM yang profesional.

Kalau kita melihat negara-negara yang ber

GNP tinggi seperti: Swiss, Belanda.,Jepang, Kuwait,
Arab Saudi clanBrunei, dapat dibedakan bagaimana
cara Ilegara-negara tersebut dalam meraih nilai GNP
YCUlgtinggi tersebut. Jepang, Belculda clan Swiss
tidaklOOmerniliki kekayaan alam yang melimpah

seperti negara-negara lain yang disebut diatas tetapi
keooggulan mereka timbul karena sumber daya
manusia yang mempooyai daya saing tinggi yang
dapat menirnbulkan nilai tambOO clan efisiensi.

Berbeda dengan Kuwait, Arab Saudi dCUlBmnei

dimana kemajuan ekonomi (GNP YCUlgtinggi)
ditimbulkan oleh sumber daya alamo KemajU<Ul
ekonomi yang dihasilkan bukan dari kemampuan
menciptakan nilai tambOOclanefisiensi, diperkirakan
keunggulan daya saing mereka suatu saar cenderung
akan turun. Swiss clan Belanda merupakan negara
yang berada ditengOOnegara besar di Eropa seperti:
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Inggris, Jennan, Perancis dan ltalia, tetapi tantangan

ini dapat mereka ubah menjadi sebuah peluang.

Mereka melihat negara besar disekitarnya ini

merupakan suatu pasar yang sangat potensial bagi

produk-produk yang mereka hasilkan. Negara ini

membuat produk-produk yang mempunyai nilai

"competitive advantage'.

0.4. Peron Riset don Pengembangan Soot ini

Riset dan Pellgembangan (R&D) merupakan

suatu faktor yang dapat meningkatkan clara saing
suatu industriJperusahaan melalui penemuan
teknologi barn ataupun inovasi produk. reran R & D
saar illi di Indonesia belwnlah menggembirakan.
Induslli besar jenis PMA hanYaiah perpanjangan

tallgcul industriJperusahaan tersebut di negeri
asahlYa,disini mereka hanya melaksanakan kegiatan
produksi sedangkan R & D dilakukan di negara asal,
sedangkcul illdustri besar jenis PMDN tidak banyak
melakukan R & D. InduslIi jenis PMDN banyak
memanfaatkculkedekatan mereka dellgall kekuaSaaII
tculpamelnikirkcul produktifitas clan inovasi produk
serra memandang R & D sebagai suatu pemborosan.
Hal illi bukcullahkesalahan sepihak pengusaha tetapi

juga kesalahcul pihak pemerintah, untuk masa yang
akculdatcuIghat ini harns dirombak total.

Pemerintah harns berperan besar dalam
menciptakan suasanalkondisi bisnis dimana semua

pengusaha mempunyai kesempatan dan peluang
YCUIgsama/proporsional sehingga mereka tidak lagi
memallfaatkcul kedekatan dengan pemerintah
meiaillkculberpalillg pacta profesionalisme. Dengan
profesiollalisme dapat diharapkan induslIi kita dapat
lebih etisien, produktif clanberdaya saing tinggi.

Di era pasar bebas hat seperti diatas tentu

tidak dapat dipertahcutkcul lagi khususnya bagi
induslli PMDN, mereka mall tidak mall harns
melakukcul R&D untuk memberikan nilai tambah

bagi produk mereka. Kondisi ini merupakan suatu
tCUltCUIgCUlsekaligus peluang sangat baik bagi
pelleliti-pelleliti Indonesia untuk melakukan kerja
sarna dellgan induslIi dalam hat R & D.

ill. Peningkatan reran Peneliti
Scunpai sekarang ini memcuIgbelum banyak

kerjasama R & D antara induslIi dengan peneliti

YCUlgacta di pusat-pusat penelitian dan pengem-
bangculserta Universitas. Melihat peluang yang acta
didepan serta mellgantisipasi masuknya peneliti-

peneliti asing ke Indonesia yang perlu dipikirkan

beberapa hat sebagai berikut ;

HI.1. Kompetensi Inti

Somber clara manusia yang dapat bersaing di
era pasar bebas adalah SDM yang profesional.
Profesional dalam suatu bidang berarti mempunyai
spesialisasi dalam profesi keilmuan. Mereka yang
mempunyai spesialisasi dapat menawarkan solusi
yang cocok bagi suatu permasalah.U1yang acta.
Seorang profesional yang mcmpwlyai <;pco;j;Ilisasi
pacta ilmu terrentu dapat discbut mcmpunyai
kompetensi inti pacta bidang tersebut. Seorang
peneliti juga dituntut harns profesional, mempunyai
spesialisasi clan kompetensi pada bidang ilmu
tertentu. seperti juga pacta suatu pcrusaha<U1hCU1JS
mempunyai kompetensi inti agar dapat ungguJ dalam
persaingan. Kompetensi merupakan kumpulanl
gabungan ketrampilan clan teknologi d,U! bukcul
berdiri sendiri.

IIL2. Pengetahuan Tentang KehutuhJlll }Jm/:

Akan Datang

Untuk dapat terus bcrsaing dil11a~"yang akan

dataIIg seseorculg penditi hcu1JS mcmpunyai

pandangan jauh kedepcul (fO/ward ont:llted).

Pengetahuan tentang kebutuhan yang akcul datang

bagi ilmunya maupun induslIi dapat memberikan

arab pacta peneliti tersebut Menurnt Gamel clan

Prahalad, pengetahuan tentang kebutuhan pacta masa

yang akan datcuIg dapat membantu melljawab

pertanyaan renting antara lain;

./ apa selja jenis manfaat YCUIg baru bagi

pelanggan yang harns kita sediakan wltuk

lima, sepuluh, lima betas tahun mendatang ?

./ apa saja kompetensi baru yang harus kita

tingkatkan atau ciptakan untuk menawarkan
manfaat tersebut ?

HI.3. Kel11itraan

Strategi kemitraan sangat diperlukan bagi
peneliti, pelaku ekonomi, pemerintah dan
masyarakat secara bersama menghadapi tantangan
dalam persaingan di era pasar rebels. Khususnya
kemitraan antara kalangan industri dengan peneliti
harns dilakukan dengan segera. InduslIi membutuh-

kan jalan pintas untuk melaksanakan R & D.
Bennitra dengan peneliti dapat menghemat waktu
clan biaya. Kaiangcul induslIi dapat menggunakan
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fasilitas R & D yang ada di pusat penelitian clan
perguruan tinggi clan tidak perlu mendidik peneliti.
Dilain pihak peneliti dapat melaksanakan R & D
dengantujuan yang lebih folms clanterarah sehingga
hasiInya dapat digunakan langsung pacta industri
bersangkutan. Dana untuk R & D di Indonesia
sampai sekarang masih sangat kecil yaitu sekitar
0,2% dari APBN sehingga hasiInya masih jauh daTi

yang diharapkan clan kebanyakan belum siap untuk
tahapan komersialisasi.

Oi Iliar negeri seperti Jepang, Australia,
strategi kemitraan ini yang banyak ditempuh oleh

indusui dengan institusi R&D Pemerintah clan
Universitas, hal ini dapat mendorong semangat
penelitian dan lebih terarahnya program serta
kegiatan di R&D tersebut. Kunci utama daTi
kemitraan ini acta pacta pihak industri, artinya
merekalah yang mempunyai program untuk R&D
tersebut. Apa yang jadi masalah di suatu industri
lidaklah mudah diketahui oleh para peneliti daTi
lembagaJinstitusi/wliversitas. Sehingga perlu diada-

bm lerobosan-terobosall yang aktif daTi peneliti
ulltuk berkomunikasi. Kemitraan ini menjadi sangat
perin selama pihak industri belum dapat menyelesai-
kan sendiri dan selama industri memandang bahwa
R&D dapat mellingkatkan daya saing produkmereka
dalam menghadapi tantangan pacta era pasar bebas
nantillya.

3.4. Motivasi

Motivasi sangat menentukan dalam produkti-

fitas sualU organisasi. Motivasi dapat didefinisikan

> .sebagai kesediaan usaha yang sebesar-besamya

untuk mellcapai tujuan organisasi yang dikolldisikan
oleh kemampuan usaha itu Wltuk memelluhi
kebutuhan individu. Teori telltang motivasi yang
terkellal ialah Teori Hirarki Kebutuhan Abraham

Maslow:

1. Kebutuhan Fisiologis (Physjological Needs)

seperti : rasa lapar, hans, perlindungan,
perumahan, pakaian dIl.

2. Kebutuhan Keselamatan (Safety Needs)

seperti : Keselamatan clan perlindungan daTi
ancaman fisik clanemosi

3. Kebutuhan Sosial (Sodal Needs) seperti :
kasih sayang, rasa dimiliki, persahabatan.
Kebutuhall Rasa Hormat (Esteem Needs)

seperti : harga diri, pengakuan.

4.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualjza-

tjon Needs) seperti : dorongan bagi seseorang
untuk mencapai sesuatu, kebutuhan pribadi/
hobbi.

Kondisi kerja ditempat-tempat kerja R&D
saat ini agaknya perlu ditingkatkan. Banyak peneliti
yang tergoda untuk beralih ke togas manajerial atau
structural. Michael K. Badawi menjelaskan alasan
kenapa scielltis beralih ke togas manajerial .antara
lain :

1. Melaku.k:anpekerjaan yang lebih menarik (kerja
teknik terlalu rutin)

2. Memberikan kontribusi lebih banyak pacta
tujuan organisasi

3. Lebih "presdge' clanstatus
4. Mendapatkanlebih banyak uang
5. Mempunyai lebih kekuasaan clanpengamh
6. Menjadi pemimpin
7. Bekelja dengan cakupan yang lebih luas

Motivasi peneliti akan lebih terpacu apabila diterap-
kan sistem insentif daB penghargaan (reward

system). Dilihat daTi aspek kepuasan keIja, sistem
penghargaan dapat mendorong karyawan untuk
dapat lebih berprestasi dalam menghasilkan sesuatu

yang barn. Apabila suatu basil temuan ini dapat
dipatenkan maka insentif secara langsung dapat
diperoleh peneliti berupa royalti. Hal ini sudah
cukup banyak dirasakan manfaamya baik ditinjau
daTi manfaat produk clan konsumen maupun bagi
yang menerima royalti tersebut. Motivasi sangat
diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi yang
lebih tinggi clanhal ini memerlukan komitlnen, baik
daTi peneliti itu sendiri ataupun dati sistem
matlajemen yang mendukungnya. Sehingga masalah
utatIla ada1ah bagaimana cara-cara meningkatkatl
motivasi kelja para peneliti hamslah dipikirkan
secara bersama clanmendalatIl.

Sedatlgkan Stephen Robin menjelaskan
beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong
kepuasan keIja antara lain :
1. Kerja yang secara mental menantang
2. Ganjaran yatlg pantas
3. Kondisi kerja yang mendukung
4. Rekan kelja yang mendukung
5. Kesesuaian dengan bakat/kepribadian
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Beberapa hat yang telah diuraikan diatas

adalah bagaimana cara-cara reran peneliti dapat
ditingkatkan agar dapat berperan aktif dalam
memasuki persaingan di era glo,balisasi. Proses
tersebut diatas tidaklah mudah karena juga
menyangkut kepercayaan pihak industri terhadap

peneliti tersebut. Untuk itu peneliti selain harns
meningkatkan profesionalisme juga hams lebih aktif

berkomwukasi dengan pihak industri agar strategi
kemitraan dapat lebih cepat terwujud. Kegiatan
R&I) ini akan lehih dirasakan mallfaatnya apabila
ha~iI-hasilpcnelitian dapat memberikan nilai tambah
(value added) pada suatu produk sehingga biaya
pellelitian dapat tertutupi clan tidak lagi dianggap
suatu pemborosan.

Sehingga, sebagaimana diuraikan didepan
hahwa reran serta peneliti di era pasar rebels adalah
sangat renting, maka dengan kondisi keterlibatanl
kcikutscltaml para peneliti saat iIu yang masih
kurang haruslah ditingkatkan dengan berbagai upaya
Jan cara.

IV. KESIMPlILAN

Dari tulisan clan pembahasan didepan dapat
ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

l. Untuk dapat bersaing di era pasar .bebas
nantinya diperlukan sumber daya manusia yang
profesional clan mempunyai spesialisasi clan
kompetensi dalam bidangnya.
Pemerintah harns lebih. berperan dalam
menciptakan suasana yang kompetitif bagi

semua pengusahalilldustri dengan memberikan
peluang dan kesempatan yang samal
proporsional
Untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk

agar dapat bersaing di era pasar rebelS
diperlukan Riset clan Pengembangan (R & D)
yang melibatkan peneliti yang ada di lembagal
institusilwliversitas.

Untuk meningkatkan reran peneliti di era pasar
bebas diperlukan : kompetensi inti, pengetahuan
tentang kebutuhan untuk masa yang akan
datang, kemitraan clanmotivasi.

2.

3.

4.
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D1.~KUSI

Sri Mulyasih - RSVP Dr. Kariadi-Semarang

Mohon dijelaskan apa solusinya.

Bagaimanalapa strategi (kiat) karni untuk
meningkatkan pelayanan, sehingga bisa
meningkatkan pendapatan RS dalam kiprahnya di

bidang jasa pelayanan kedokteran nuklir, yang mana
sangat berkaitan antara kemampuan SDM; kesiapan
sumber (radioaktif) yang memerlukan waktu kirim
clan waktu paruh serta harganya yang tinggi clan
kemampuan alaI (hanya punya satu alaI : Gamma
Kamera), sedang-kan tarif pelayanan.terbentur pada
birokrasi (fungsi sosial harns dijalankan) !.

Febria//to

1. Perlunya peningkatan kemampuan SDM untuk
mengemban tugasnya.

2. Alat yang dimiliki hanya satu, mungkiIl dapat
dilakukan keljasama dengan RS lain untuk
meningkatkan efisiensi alaI.

3. Tarif terbentur birokrasi, budaya ini memang
susah untuk dihilangkan, seyogyanya kita hams
cepat (menghilangkan faktor birokrasi) clan

melungkatkall efisiellsipelayanan.

~
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Pujadi - P3KRBiN
Pacta makalah Saudara disebutkan bahwa

negara-negara tetangga telah lebih maju, menurut

pengetahuan saudara seberapa besar basil R&D
bidang nuklir ill negara-negara tersebut ikut
mendukung ? 1%? 5%? 25%? atau 0% ?
Apabila kecil dukungan R&D bid. Nuklir, apa yang
harns diperbuat oleh R&D bid. Nuklir di Indonesia
(tennasuk peneliti-penelitinya).

Febrianto

Indusui manufaklur di negara lelangga,

memang lebih maju dari kita, karena mereka pwlya

arab alan pola daB prioritas pengembangan industri.

Saya tidak tabu partisipasi R&D Nuklir disana.

Nada Marnada

Disebutkan bahwa salah saID persyaralan

untuk memasuki pasar bebas adalah barns tersedia

SDM yang memiliki Elika daB Moral. Apakah bias

dijelaskan lagi secara rinci tentang "Etika daB

Moral" ini tennasuk conloh-conlohnya.

Febrianto

Elika daB Moral, merupakan suatu value,

bilief YcUlgmelekal pacta sese orang alan perusahaan.

Contohnya, salah satu perusahaan hanya berpikir

tentang faktor ekonomi daD tidak pemah berpikir

tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat ataupun

lingh.'1111ganhidup disekitamya, banyak pablik huang

limball dimalam hari setalmasyarakat tidur lelap.

A..": Dal11ayanti- P3Tm

Apakah peran" peneliti Balan telah siap
menghadapi era globalisasi AFf A Th. 2000 ?

Febrianto

Pertanyaan ini kita renungkan bersama,

apakall kita tdah mempunyai syarat minimal yang
actasepelti Jalali makalah ini.

Wahyudi - P3KRBiN

Untuk melakukan R&D perin biaya (mahal),

sedangkan dana dari pemerintah terbatas, apabila

kerja sarna dengan suatu perusahaan, maka

perusallaan menanyakan status Lab. kita (Batan),

sudah terakreditasi alan belum ? sedangkan untuk

terakreditasi perIu biaya/sarana daD dukungan SDM

daD R&D yang banda!.

Bagairnana solusinya ? supaya R&D berjalan lancar

dengan biaya minimal daD hasilnya valid.

Febrianto

1. Masalah kita selesaikan dulu akreditasi lab,

mall tak mall barns kita lakukan, perin investasi
awal.

2. Untllk R&D maksimal daD biaya mi!limal,

dl:n)!an kcmitra.UI dcng.UI industri. kita dapat

IOpik R&U y,Ulgjdas d.UI tcrm'ah, dcngan biaya

mercka alan bersama lergantwlg bentuk

kerjasamanya.

Gatot Wurdiyanto - P3KRBiN

Mellllrut Salldara, apa yang barns dilakukan

Batan dalam mempersiapkan era pasar bebas ?

sepelti salldara ketahui Bat.UI adaJall inslansi

pemcrintah d;m mcmpllnyai visi, misi dilll lugas

Yilllg tidak IIIcngarah pacta kellntllng;m ekonomi.

Febrianto

Dl:ngan vi~i. l1lisi JaIl tllgas tidak mcngill"ah

profit, tapi tidak mcl1lpakan ha(;mgan kaJau BAT AN

Imtuk membentllk profit center lanpa melupakan

tugas intinya. Dengan sulitnya keuangan negara,

agar program Batilll dapat berjalan dengan baik,

butuh dana, daD ini dapat diuSahakilll sendiri.

Kunto Wiharto - P3KRBiN

Dikatakilll bahwa etika dilll moral merupakilll

faklor renting Jalali menghadapi persaingan bebas.
Kita tabu bahwa etika daD moral adalah tennasuk

Jalali budaya yang untuk mengubah diperlukan

waktu yang panjang (ukurallllya generasi) sedang

sebentar lagi kita akan memasuki globalisasi.

Apakah actajalilll pintas (ShOlt cut) untuk itu ?
Catatilll :

1. Untuk faktor lain seperti mewujudkan Iptek

menjadi suatu keterampilan tidak membutuhkan

waktu yang terIalu lama.

2. Pengamatilll di lingkwlgan BAT AN sendiri

menwljukkilll etas kerja yang menyedihkilll
secara umum.

Febrianto

1. Etika dilll moral memang butull waktu Yilllg
lama, tetapi dapat kita mulai dengan membuat
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2.

aturan clanhokum clanlama-lama ini bias jadi

kebiasaan clanmenjadi etika clanmoral.
Etos ketja yang secara umum agak
menyedihkan memang menjadi problema,
karena dengan kondisi negara yang krisis, .
lUltuk memberikan reward yang memadai
bagi karyawan BATAN sangat sulcar sekali
karena menyangkut dana.

Riau Amorino - P3KRBiN

Hampir kehanyakan arab R&D daTi industri

(user) deUl pemt peneliti sangat berbeda. Bagaimana

kiat Bapak wltuk dapat menyamakan persepsi (arab)

R&D yang dilakukan antara peneliti dan user?

sehingga penelitian yang dilakukan oleh para

peneliti dapat dimanfaatkan oleh user, atau diketabui
oleh user.

Febrianto

DengeUl melal'llkan kemitraan sehingga

teljadi persamaan persepsi clan kita sehagai peneliti

dapat berkomunikasi dengan pelaku indusui deUl

bagaimeUla kita dapat meyakinkan indusui dengan

kemampumllspesialisasi kita.

TitoSutjipto-FT, UGM

Hingga dewasa ini, kemitraan antara

pergWUeUl tinggi, indusui dan peneliti belum dapat

dirasakan manfaatnya. Terbukti di indusui R&D

belum jalan bagus, sementara perguruml tinggi clan

peneliti masih berkiprab pacta hal-hat yang lama

(tidak acta inovasi yang barn). Bagaimana idealnya

supaya kemitraan itu dapat betjalan baik.. termasuk

menghadapi era globalisasi ?

Febrianto

Kemitraan itu dapat beljalan dengan bagus :

1. Pengusallalpelaku ekonomi harus merubab

paradigma babwa R&D suatu pemborosan,

kalau mereka dapat melihat R&D merupakan

suatu alar lUltuk dapat meningkatkan kualitasl

produk atau lUltuk inovasi prod uk lUltuk

meningkatkan daya saing lUltukjangka panjang

2. Indusui harns terbuka dalam apa permasalaban

yang mereka hadapi.

M. ,~alehKasim

Apa yang Lelah dilakukan lUltuk

meningkatkan ketjasama Swasta NasionallIndusui

<>

dengan Institusi R&D BATAN glUla mengantisipasi

perdagangan bebas yang akan datang?

Bagaimana menarik minat indusui lUltuk

menggunakan teknologi nuklir clan bagaimana

polanya -?

Febrianto

I. R&D dalam hal ini BATAN harns dapat meliliat
pasar karena segala kegiatan intinya adalab
kebunlhan pasar. .

2. BATAN harus dengaJl genear menjdask;m
kemampuan daB apa ymlg bisa dilaksanakan
oleh BATAN rumprogram BATAN itu aman.

M. Thoyib Thamrin - P3KRBiN

1. Berapa persen penelitian di BAT AN }"iUlgbasil

penelitiannya langslUlg dimanfaatkan oleh

masyarakat kecil clan mencngah ?

2. Bila masih teramat keeil bagaulIiUla jalall

keluarnya? apa sarml saudara?

3. Apakab Lelah bmlyak dilakuk;m olch peneliti

BAT AN mdakukeUl keljas.una deng.UI swasta

yang langsung dimanl;utlkan olch masyarakat -/

Febrianto

1. Saya tidak mempunyai data y;Ulgakurat
2. Kita hams melmat apa yang dibutuhkan

masym-akatkecillmenengab.
3. Sudab ada tetapi belum banyak.
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