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SUSUNAN ACARA 

PENGANUGERAHAN DOKTOR KEHORMATAN 

KEPADA 

IR. M. HATTA RAJASA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

08.55    Prosesi Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Pimpinan ITB,  
dan Tamu Kehormatan memasuki ruang upacara 

08.58    SIDANG TERBUKA ITB 
09.00    Pembukaan Sidang  
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09.15    Laporan Pertanggungjawaban Tim Promotor 
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10.30    Foto Bersama 
10.35    Lagu Persembahan 
10.40    Sambutan Rektor ITB 
11.00    Hymne ITB 
11.05    Lagu Persembahan 
11.20    Pembacaan Doa 
11.30    Penutupan Sidang 
11.35    Prosesi Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Pimpinan ITB,  

dan Tamu Kehormatan meninggalkan ruang upacara 
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK 

MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK 

Ir. M. Hatta Rajasa telah kita kenal sebagai seorang pengusaha, politisi dan 

birokrat, yang tampil berkiprah sejak awal Era Reformasi Indonesia. Karir 

politik beliau dimulai dengan berkontribusi dalam pendirian dan 

pengembangan Partai Amanat Nasional (PAN). Beliau mulai masuk ke bidang 

birokrasi pada tahun 2000, ketika Presiden Megawati Soekarnoputri 

mempercayakan kepada beliau jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi 

(Menristek) untuk periode 2001- 2004. 

 

Selanjutnya, di sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY), beliau secara sinambung mendapatkan kepercayaan untuk 

memegang jabatan tinggi di birokrasi, yaitu Menteri Perhubungan/Menhub 

(2004-2007) dan Menteri Sekretaris Negara/Mensesneg (2007-2009) di 

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian (2009-2014) di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. 

 

Kiprah yang panjang selama sekitar 15 tahun di bidang politik dan birokrasi 

telah menempatkan Ir. M. Hatta Rajasa sebagai sosok yang memiliki peranan 

penting dalam praktik kebijakan publik di Indonesia, dan dalam 

pengembangan kebijakan publik itu sendiri sebagai bidang studi Keilmuan. 

 

Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan oleh Institut Teknologi Bandung 

merupakan pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada seorang 
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putera/puteri bangsa yang memiliki kontribusi yang luar biasa dalam salah 

satu dari empat bidang berikut ini. Pertama, kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau 

kemasyarakatan. Kedua, kontribusi dalam pengembangan pendidikan dan 

pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, ilmu sosial, budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan. 

 

Ketiga, kontribusi dalam kemajuan kemakmuran, dan/atau kesejahteraan 

bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia. Keempat, kontribusi dalam 

pengembangan hubungan baik antara bangsa dan negara Indonesia dengan 

bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial 

budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan. Dengan memperhatikan 

keempat tolok ukur tersebut, dan didasarkan atas penilaian terhadap rekam 

jejak dan capaian-capaian dari Ir. M. Hatta Rajasa di bidang kebijakan publik, 

kami memandang bahwa Ir. M. Hatta Rajasa layak untuk mendapatkan 

anugerah gelar Doktor Kehormatan dari Institut Teknologi Bandung. 

 

Kebijakan publik merupakan bidang yang bersifat praktis dan keilmuan 

sekaligus. Sebagai bidang praktis, Kebijakan publik merupakan tindakan-

tindakan yang diambil pemerintah untuk menjawab permasalahan publik 

secara legal-konstitusional, dengan menyerap aspirasi-aspirasi politik yang 

berkembang. Prosedur suatu kebijakan publik yang dijalankan di suatu 

negara pada umumnya bergantung pada sistem pembagian kekuasaan, dan 

sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. 
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Sebagai bidang keilmuan, kebijakan publik merupakan bidang ilmu yang 

bersifat multidisiplin. Sintesis keilmuan multidisiplin yang lebih spesifik 

bergantung pada sektor-sektor publik yang dihadapi dalam suatu 

pengembangan kebijakan publik. Bidang ilmu kebijakan publik (policy 

science) merupakan bidang ilmu yang mengalami perkembangan pesat 

dalam beberapa dekade belakangan, dikarenakan adanya dua faktor 

pendorong utama: (i) perubahan sistem politik yang dianut negara-negara 

demokratis yang pada gilirannya menimbulkan kompleksitas tinggi dalam 

pengambilan keputusan-keputusan publik; (ii) dinamika di berbagai sektor 

publik sebagai konsekuensi dari perubahan-perubahan teknologi, budaya, 

ekonomi ataupun politik (technological, cultural, economic, political 

changes) yang memunculkan tantangan-tantangan baru dalam menjawab 

permasalahan publik. 

 

Ir. M. Hatta Rajasa tampil dan berkiprah di bidang kebijakan publik di 

Indonesia di Era Reformasi, ketika Indonesia tengah menempuh suatu 

perubahan di bidang politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dalam bidang 

politik, Indonesia tengah menempuh proses demokratisasi secara 

menyeluruh, yang mencakup desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, 

serta penegakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Dalam bidang ekonomi, Indonesia tengah menempuh sistem ekonomi baru 

yang memberi ruang yang lebih luas dan terbuka terhadap para pelaku 

swasta dan memperkuat peranan sektor swasta dalam pemacu 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan di bidang budaya terjadi di Indonesia 
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sebagai wujud dari penegakan prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan 

informasi dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia secara umum. Perubahan di 

bidang teknologi dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan industri di satu sisi, 

dan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta 

teknologi digital di lain sisi. Dengan perkataan lain, Ir. M. Hatta Rajasa 

tampil dalam bidang kebijakan publik di Indonesia di era di mana kebijakan 

publik tengah menghadapi tantangan-tantangan baik dalam aspek praktis 

maupun keilmuan sekaligus. 

 

Pemikiran beliau tentang kebijakan publik berinspirasikan pemikiran-

pemikiran John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi berkebangsaan 

Inggris yang pemikiran ekonominya membawa perubahan besar dalam 

kebijakan ekonomi Inggris di era Great Depression di tahun 1930-an. Di era 

itu, di tengah-tengah meluasnya kepercayaan akan gagasan pasar-bebas 

dalam paham ekonomi neo-klasik, Keynes mengedepankan kembali peranan 

negara melalui intervensi kebijakan publik dalam mendorong permintaan 

untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, Ir. M. Hatta 

Rajasa menekankan pentingnya untuk bergerak lebih jauh dari kebijakan 

ekonomi Keynesian, menuju beyond Keynesian. 

 

Bagi beliau, negara, melalui kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, perlu 

berperan efektif dalam peningkatan daya saing, kemajuan teknologi dan 

inovasi. Dengan mengadopsi pemikiran Michael E. Porter tentang 

‘keunggulan kompetitif’, beliau menekankan pentingnya peranan negara 

dalam mendorong peningkatan kemampuan para produsen untuk 
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memproduksi barang-barang yang berdaya saing, sehingga konsumen 

membeli barang-barang tersebut. 

 

Dengan perkataan lain, beliau menekankan pentingnya peranan negara 

dalam menumbuhkan industri nasional yang kompetitif sehingga konsumen 

domestik tidak bergantung pada barang-barang impor. Ir. M. Hatta Rajasa 

juga melihat relevansi dari pemikiran Paul Krugman tentang ‘ekonomi 

spasial’, di mana daya saing ditumbuhkan dengan cara membangun setiap 

‘ruang’ atau ‘kawasan’ sampai ke titik optimal, sehingga terwujud inter-

koneksi antar-’ruang’ yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara 

agregat. 

 

Lebih jauh lagi, beliau juga mendapatkan inspirasi dari pemikiran Mariana 

Mazzucato tentang ‘entrepreneurial state’, tentang pentingnya peranan 

kebijakan publik yang mendorong terbentuknya bangsa entrepreneurial. 

Selain ini semua, Ir. M. Hatta Rajasa juga mendapatkan inspirasi dari 

pemikiran Phillip Kottler tentang ‘the marketing of nations` dan pemikiran 

Ragnar-Nurske tentang ekonomi ‘big push’. Pemikiran-pemikiran ‘beyond 

Keynesian’ tersebut menjadi dasar keilmuan bagi Ir. M. Hatta Rajasa dalam 

mengembangkan, merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik di 

sepanjang karir beliau baik sebagai politisi maupun sebagai birokrat. 

 

Sebagai seorang politisi dan birokrat, lr. M. Hatta Rajasa memandang 

pentingnya pembaruan-pembaruan dalam praktik dan keilmuan dari 

kebijakan publik, agar bidang ini dapat memainkan peranan yang efektif dan 
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strategis dalam membawa perubahan-perubahan bagi bangsa dan negara 

Indonesia. Menurut hemat kami, kontribusi yang sangat signifikan dari Ir. M. 

Hatta Rajasa dalam bidang kebijakan publik adalah upaya mewujudkan 

‘konektivitas Indonesia’ melalui serangkaian produk kebijakan publik yang 

dikembangkan, dirancang dan diimplementasikan ketika beliau memegang 

jabatan menteri di sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

 

Produk-produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh Ir. M. Hatta Rajasa 

mencakup sektor riset dan teknologi, sektor transportasi dan sektor ekonomi 

secara keseluruhan. Produk kebijakan publik yang paling signifikan adalah 

rumusan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

(MP3EI), yang beliau kembangkan, rumuskan dan implementasikan ketika 

menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia 

Bersatu II. Melalui MP3EI, gagasan tentang ‘konektivitas Indonesia’ beliau 

terjemahkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang 

bersifat lintas-sektoral dan komprehensif. 

 

Ketika menjabat Menristek / Kepala BPPT, Ir. M. Hatta Rajasa berkontribusi 

dalam perumusan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK (Sinas P3 IPTEK) sebagai dasar 

hukum bagi pengembangan sistem nasional inovasi teknologi. Beliau 

kemudian merumuskan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan 

untuk penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan IPTEK, penguatan 

kemampuan rekayasa dan inovasi industrial, pengembangan rintisan usaha 
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(start-up) berbasis teknologi, pengembangan Asuransi Teknologi (ASNOTEK), 

pengembangan Sentra Promosi Teknologi, serta Warung Informasi Jasa 

Teknologi (WARINTEK). 

 

Selain itu, sebagai Kepala BPPT beliau mendorong pengembangan teknologi 

di bidang transportasi, yakni pengembangan pesawat khas perairan Wing 

Ground, dan di bidang pertahanan, yakni pengembangan teknologi UAV 

(drone) dan roket, serta rancang bangun Panser Anoa. Sebagai hasil dari 

implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terjadi peningkatan indeks 

kapasitas inovasi (capacity for innovation index) dan indeks kesiapan 

teknologi (technological readiness index) Indonesia secara cukup signifikan. 

 

Ketika menjabat Menteri Perhubungan, langkah utama yang dilakukan 

adalah menggulirkan Tiga Reformasi Sektor Perhubungan; Pertama, 

Reformasi Kebijakan guna memfasilitasi pembangunan sektor perhubungan 

yang makin terbuka dan makin berkeadilan. Kedua, Reformasi Pelayanan 

Publik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan jasa 

perhubungan. Ketiga, Reformasi Birokrasi, yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia. 

 

Ketiga Reformasi itu dituangkan dengan mencetuskan revisi paket Undang-

Undang Transportasi, yang meliputi Undang-Undang Tentang 

Perkeretaapian, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tentang 

Penerbangan dan Undang-Undang Tentang Pelayaran. 
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Guna mendorong peningkatan daya saing ekonomi di sektor Perhubungan, 

Ir. M Hatta Rajasa berhasil merumuskan azas cabotage yang mewajibkan 

komoditas domestik diangkut oleh pelayaran nasional, yang tertuang dalam 

Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 dan selanjutnya dimuat dalam Undang- 

Undang Pelayaran. 

 

Beliau merumuskan sejumlah rencana induk tentang pembentukan 

pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara di berbagai kota besar dan 

kabupaten di segenap pelosok Indonesia. Beliau menggagas kebijakan 

pembangunan produksi dalam negeri seperti, antara lain, pembuatan kereta 

api oleh PT INKA dan sistem signaling kereta api oleh PT LEN. 

 

Pada saat menjabat Menteri Koordinaor Perekonomian, selain perumusan 

MP3EI yang telah disebutkan di atas, Ir. M. Hatta Rajasa juga berkontribusi 

dalam merumuskan kebijakan di sektor infrastruktur dengan menggagas 

penetapan Keputusan Presiden No. 82 tahun 2011 tentang penugasan PT KAI 

dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-

Hatta via Tangerang dan Jalur Lingkar Jabodetabek. 

 

Ir. M. Hatta Rajasa juga merintis kebijakan terpadu dan terintegrasi untuk 

mendukung peningkatan dan pengembangan kinerja logistik nasional pada 

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. 

 

Upaya pengembangan ‘konektivitas Indonesia’ melalui serangkaian 

kebijakan publik tersebut merupakan sebuah kontribusi Ir. M. Hatta Rajasa 
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dalam menjawab tantangan pembangunan di abad ke-21, yang dicirikan 

dengan semakin meningkatnya interaksi antarnegara dan antarbangsa dalam 

pengelolaan pembangunan bangsa, dan dalam mendorong kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Tantangan pembangunan yang dihadapi 

bersama oleh berbagai bangsa di dunia adalah menjawab kesenjangan digital 

(digital divide), keberlanjutan pembangunan (sustainable development), 

pemanasan global, urbanisasi, dan krisis pangan dan energi, serta masalah 

kemiskinan. 

 

‘Konektivitas Indonesia’ dengan demikian dapat dipandang sebagai 

kristalisasi pemikiran-pemikiran beyond Keynesian yang dikembangkan dan 

dirumuskan Ir. M. Hatta Rajasa dalam konteks pembaruan kebijakan publik 

Indonesia dalam kerangka upaya menjawab tantangan-tantangan 

pembangunan Indonesia. 

 

Kiprah kepeloporan Ir. M. Hatta Rajasa dalam bidang kebijakan publik dapat 

dinilai juga dengan mempertimbangkan sejumlah penghargaan yang beliau 

raih, baik di tinngkat nasional maupun internasional. Salah satu penghargaan 

penting yang beliau raih adalah dari Asia Society, sebuah lembaga nirlaba 

prestisius yang berkedudukan di New York. Ir. M. Hatta Rajasa adalah orang 

pertama berkebangsaan Indonesia yang meraih penghargaan ‘Public Policy 

Award’ dari lembaga tersebut, karena dinilai berhasil menerapkan keahlian 

dan kompetensi keinsinyuran beliau melalui kepemimpinan, 

profesionalisme, dan kreativitas yang berhasil beliau terapkan dalam 

birokrasi pemerintahan. 
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Selain ini, pada 2011 beliau menerima penghargaan ‘Tokoh Perubahan 2011 

Harian Republika’. Ini merupakan penghargaan kepada mereka yang dinilai 

sebagai pemberi inspirasi perubahan, individu-individu pionir yang mampu 

menggerakkan masyarakat, memiliki visi ke depan yang mendahului 

zamannya dan memiliki keyakinan serta kemampuan untuk mewujudkannya. 

 

Menurut hemat kami, penting juga melihat sosok Ir. M. Hatta Rajasa dari sisi 

aspek kemahasiswaan dan kealumnian. Ketika menempuh studi sebagai 

mahasiswa ITB, beliau merupakan seorang aktivis kemahasiswaan yang 

meraih kepercayaan di kalangan mahasiswa untuk menjadi Senator dari 

Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan (PATRA) di Majelis 

Permusyawaratan Mahasiswa. Ir. M. Hatta Rajasa juga merupakan alumni 

ITB yang aktif, pernah menjabat Ketua Ikatan Alumni (IA) ITB pada periode 

2007-2011. Sebagai ketua, Ir. M. Hatta Rajasa berkontribusi pada ITB dengan 

menghasilkan kebijakan dan keputusan penting. 

 

Beliau misalnya merumuskan ketentuan dalam AD-ART IA ITB bahwa setiap 

Ketua IA ITB wajib untuk memberikan hibah tahunan kepada ITB sebagai 

sumbangan bagi pembiayaan kegiatan riset di ITB. Atas kontribusi Ir. M. 

Hatta Rajasa kepada almamaternya, ITB menganugerahi beliau penghargaan 

‘Ganesha Prajamanggala Bakti Adiutama’ pada tahun 2009 dan ‘Ganesha 

Prajamanggala Bakti Kencana’ pada peringatan ‘91 tahun Pendidikan Tinggi 

Teknik Indonesia’ pada tahun 2011. 
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Demikian kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan kami, selaku Tim 

Promotor untuk penganugerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. 

Hatta Rajasa. Kami berharap penyelenggaraan penghargaan seperti ini dapat 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan dan 

meningkatkan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dan kemanusiaan 

pada umumnya. 

 

 

Tim Promotor : 

1. Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc. (Ketua) 

2. Prof. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D. 

3. Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D. 

4. Prof. Freddy Permana Zen, M.Sc, D.Sc. 

5. Prof. Ir Doddy Abdassah M.Sc, Ph.D. 
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KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL: 

TANTANGAN INDONESIA KEMARIN, KINI, DAN ESOK 

Ir. M. Hatta Rajasa 

Disampaikan Dalam Sidang Terbuka ITB 

Penganugerahan Doktor Kehormatan 

Aula Barat ITB, 25 November 2019 

 

Empat Puluh Enam tahun yang lalu, di Aula Barat yang bersejarah ini, saya 

berdiri diantara 1.000 mahasiswa Angkatan 73 mendengarkan sambutan 

penerimaan mahasiswa baru dari Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja (Alm), 

Rektor Institut Teknologi Bandung. Masih saya ingat esensi pesan beliau :  

 

“Mahasiswa adalah manusia dewasa. Manusia yang bertanggung jawab. 

Selesainya pendidikan di ITB tidak hanya ditentukan kemampuan akademik 

semata—karena kalian pasti mampu. Tapi ditentukan oleh apakah kalian 

mau menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab”.  

 

Sebagai mahasiswa baru, itulah pelajaran Pertama yang saya terima, pesan 

itu sangat membekas dan selalu saya ingat, “Menjadi manusia bertanggung 

jawab”. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang 

telah memberikan jalan kepada saya, dapat menempuh pendidikan di 

Perguruan Tinggi terbaik di tanah air, Perguruan Tinggi Kebanggaan Bangsa, 

tempat mimpi dan keyakinan akan masa depan diperjuangkan. 

 

ITB tidak hanya membekali ilmu pengetahuan, tapi juga wawasan.  

Tidak hanya melatih berpikir kritis dan rasional, tapi juga rasa dan kearifan. 
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Kami terlatih untuk dipimpin, tapi juga belajar cara memimpin. 

 

Kini, di mimbar yang sangat terhormat ini, di hadapan Hadirin yang mulia, 

kembali saya bersyukur atas kehormatan yang diberikan ITB. Terima kasih 

yang setulusnya pada Almamater tercinta atas anugerah Doktor 

Kehormatan, yang tak pernah saya bayangkan. Kebanggaan dan 

kehormatan ini akan saya maknai sebagai anugerah dari ITB, kepada orang-

orang yang berjasa kepada saya : Kedua Orang Tua yang telah tiada, para 

guru dan dosen, para mentor, para sahabat, Istri dan Anak-Anak tercinta.  

 

Terima kasih Tuhan, begitu banyak kesempatan yang diberikan selama ini. 

Kesempatan dididik oleh para dosen dan mentor terbaik serta kesempatan 

memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. 

 

Segalanya bermula dari rumah dan sekolah. Ayah, Ibu, guru, teman dan 

saudara seringkali menjadi sumber inspirasi. Ibu menularkan ketulusan. 

Ayah memancarkan keteguhan dan kekuatan. Guru membekali ilmu dan 

wawasan. Para Sahabat mengingatkan pentingnya semangat berbagi. Saya 

membayangkan negeri ini, sebuah keluarga besar, tempat perlindungan 

dan harapan digantungkan. Para Pendiri Bangsa telah merumuskan tujuan 

berbangsa dan bernegara dalam konstitusi kita :  

 

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 



21 
 

Narasi di atas memberi pelajaran sederhana namun penuh makna. 

Keberhasilan seseorang ditentukan oleh keputusan yang dibuatnya. Orang 

tua saya membuat keputusan menyekolahkan di tempat terbaik. Para 

pahlawan dan pendiri bangsa telah mengambil keputusan terbaik pada 

masanya. Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang 

membangun Kebijakan Unggul (Great). Inilah premis pertama saya : 

“Kebijakan publik menentukan keberhasilan suatu negara, apa pun ideologi 

dan politiknya”. Dari sini saya memulai Pidato Penganugerahan Doktor 

Kehormatan yang saya beri judul “Kebijakan Publik Unggul : Tantangan 

Indonesia Kemarin, Kini, dan Esok”. 

 

Dengan Kebijakan Unggul, Pemerintah dapat mengelola negara dengan 

efektif. Jadi, bukan karena Pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun 

karena kebijakan publik yang unggul dan didukung Rakyatnya. Premis ini 

secara jelas dikatakan para penulis terbaik masa kini, seperti Daron 

Acegmoglu dan James A Robinson dalam Why Nations Fail : The Origins of 

Power, Prosperity, and Poverty (2012) dan Prof. Peter H. Shuck dalam Why 

Government Fails So Often : And How It Can Do Better (2014). 

 

Guru Manajemen Strategis, Michael Porter menyatakan hal senada : “What 

makes government effective? This is among the most important question 

facing any society, because the failure of government is all too common and 

often catastrophic. There are numerous examples of countries that have 

been saddled by bad government policies, poor implementation, ethical 

failures, and the inability of government to change when it necessary. The 

victims are citizens, whose lives and livehoods suffer”.  
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Menurut Porter, public policy yang buruk di suatu negara, tidak hanya 

mengakibatkan gagalnya program pembangunan, lebih jauh, menjadikan 

rakyat menderita. 

 

Prof. Thomas R. Dye, Guru Besar kebijakan publik Amerika, mendefinisikan 

secara sederhana : “Whatever governments choose to do or not do…It is 

what government do, why they do it, and what difference it makes”. 

Kebijakan publik adalah, seperangkat keputusan politik yang melembaga 

dari suatu kekuasaan politik yang sah. Keputusan tersebut berkenaan 

dengan alokasi sumberdaya penting dan langka yang ada pada bangsa 

tersebut. 

 

Public policy ibarat koridor yang mengarahkan energi dari suatu bangsa agar 

menjadi sebuah kekuasaan yang mengarah ke satu tujuan bersama. 

Pemahaman ini saya yakini sejak saya memasuki dunia politik (praktis) dan 

administrasi negara pada awal krisis hingga hari ini. Dari situ saya mulai 

memahami apa yang menjadi penyebab krisis. Pemahaman saya semakin 

diperkaya seiring pengalaman mengemban tugas kenegaraan di berbagai 

lini, baik eksekutif maupun legislatif. 

 

Tugas utama pemerintah dapat dikerucutkan pada dua hal, yaitu 

membangun kebijakan publik, dan lanjutannya, menyediakan barang publik 

serta pelayanan publik. Pembangunan dapat dipandang sebagai bagian dari 

penyediaan barang dan pelayanan publik. Jadi pada dasarnya kebijakan 

publik merupakan proses pembuatan keputusan kebangsaan mulai dari 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 
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Menteri, Peraturan Daerah, hingga segenap turunannya. Baik atau 

buruknya seperangkat keputusan tersebut sangat menentukan tinggi-

rendahnya kinerja pembangunan negara. Kebijakan publik adalah kunci dari 

keunggulan ataupun kegagalan suatu bangsa. 

 

Public policy dimulai dari gagasan policy makers, gagasan itu diawali 

kerangka teori yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Teori tersebut 

selayaknya baik dan relevan, atau masih hidup pada zamannya. Jika teori 

sudah menjadi Zombie, maka kebijakan yang dimiliki menjadi kebijakan 

Zombie (Quiggin dalam bukunya Zombie Economic : How Dead Ideas Still 

Walk Among Us, 2010). Jadi, jika ada kebijakan publik yang “gagal”, maka 

ada dua penyebabnya. Pertama, teori dari sektor kebijakan publik itu salah. 

Kedua, teori kebijakan publiknya yang bermasalah. Izinkan pada pidato ini, 

saya berbicara hanya pada kebijakan publik di bidang ekonomi. 

 

Pertama, krisis teori ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 

1998 disebabkan krisis pada teori ekonomi yang diyakini sebagai kebenaran 

mutlak. Saya belajar untuk senantiasa kritis dalam memandang sebuah 

fenomena, termasuk pada saat melihat krisis. Pertanyaan kritis kita, 

mengapa ekonomi Indonesia serapuh itu? Dalam perjalanan waktu saya 

menemukan narasi yang sangat kritis dari Albert O. Hirschman dalam Essays 

in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (1981). Ia menulis, “The 

discipline of economy become progressively more narrow and precisely the 

moment when the problems demanded broader, more political, and social 

insight”, (Hirschman, 1981: v).  
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Pada bangsa yang memerlukan jawaban yang lebih sosial, politik, bahkan 

filosofis, nasihat-nasihat ekonomi hanya berkutat pada jawaban teknis, 

sektoral, bahkan hermitik–hanya berbicara pada bahasa yang 

dimengertinya saja.  

 

(.....Pada hemat saya, sudah waktunya para pemikir di luar bidang ekonomi 

bersinergi dengan para ahli ekonomi untuk memperbaiki konstruksi pikir 

tentang ilmu ekonomi. Paling tidak, hal ini sudah dilakukan oleh dua orang 

pemenang nobel ekonomi yaitu Daniel Kahneman, pakar psikologi dan 

Richard Thaler, pakar Behavioral Economy. Keduanya meraih Nobel 

Ekonomi masing-masing tahun 2002 dan 2017). 

 

Kedua, krisis ekonomi selain disebabkan oleh krisis teori ekonomi, juga 

disebabkan oleh krisis teori kebijakan publik. Di Indonesia yang saya amati 

masih sedikit pakar Indonesia yang menulis buku-buku kebijakan publik. 

Kajian kebijakan publik di negara berkembang termasuk Indonesia menjadi 

referensi penting namun langka. Ini merupakan pertanda krisis tersebut 

tetap ada. Krisis kebijakan publik juga terjadi pada keilmuan. Sebagian besar 

model kebijakan publik yang diajarkan adalah model rasional, dan pada 

prakteknya hanya diarahkan ke model inkremental, dan mengabaikan 

kekayaan model-model kebijakan publik, sejak rumusan hingga 

pengendalian.  

 

Belum lagi “kegagapan” untuk melakukan “harmonisasi”, yang acapkali 

menghasilkan “kompromisasi”. Hal yang tidak kalah berat, di legislatif, 

proses pembuatan kebijakan publik harus berhadapan dengan “beberapa 
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kepentingan politik jangka pendek”, dan terbatasnya kapasitas 

membangun kebijakan publik unggul di legislatif. Yang lebih mencemaskan, 

bila kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan tanpa suatu 

model yang jelas. 

 

Mengapa Kebijakan Publik Begitu Penting? (Pelajaran Dari Krisis Ekonomi) 

 

Bapak Rektor, Ketua Senat dan Guru Besar, Segenap Civitas Academica 

yang saya muliakan.  

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Para Pejabat Negara, Hadirin yang saya 

hormati. 

 

Izinkan saya menyampaikan beberapa krisis ekonomi yang terjadi dan 

kaitannya dengan kebijakan publik. 

 

Minggu lalu saya menyaksikan kembali film berjudul Too Big To Fail. Sebuah 

film televisi drama biografi Amerika. Film ini disutradarai Curtis Hanson, 

dengan aktor utama William Hurt yang memerankan Hendry Paulson, 

Menteri Keuangan AS, serta Paul Giamatti memerankan Ben Bernanke, 

orang nomor satu di Federal Reserve Amerika. Too Big To Fail diangkat dari 

buku non-fiksi Andrew Ross Sorkin. Mengisahkan krisis keuangan dahsyat 

di Amerika pada tahun 2008. Bagaimana otoritas keuangan dan moneter 

mengatasi krisis, serta upaya Wall Street (Lehman Brotehrs, AIG, etc) 

berjuang untuk tetap survive dari kehancuran. 
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Publik Amerika yang diwakili pengamat dan media waktu itu berpendapat, 

“If we don’t do this now, we won’t have an economy on Monday.” Too Big 

To Fail memperjelas bahwa, tidak melakukan tindakan apapun akan 

menjadi bencana besar. Film ini penuh dengan pertarungan gagasan, 

menyelamatkan bank-bank bermasalah memerlukan penggabungan 

dengan bank-bank yang sehat. Sehingga akhirnya tercipta lembaga baru 

yang lebih besar dari yang diselamatkan pemerintah. “Karena mereka 

terlalu besar untuk gagal”.  

 

Singkat cerita, 15 September 2008 dunia dikejutkan, Lehman Brothers, bank 

investasi besar berusia 158 tahun mengajukan kebangkrutan. 84 bank 

ditutup, industri keuangan Amerika dan bursa rontok. Krisis berkembang 

menerjang Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Bursa saham global runtuh 

diterjang badai. 

 

Di Amerika, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Kekayaan netto rumah 

tangga di seluruh Amerika, anjlok Triliunan US$. Dampak krisis ini juga 

mengakibatkan menguapnya sebagian dari kekayaan global.  

 

Mengapa ekonomi raksasa Amerika bisa rontok? Apa yang terjadi? Pada 

tahun 1993 Presiden Bill Clinton membuat kebijakan populis, memberikan 

pinjaman perumahan kepada kelompok miskin, atau sering disebut kredit 

“Ninja”—(No Income, No Job, No Assets). Sebelumnya kredit perumahan 

atau Mortgage Loan hanya diberikan kepada mereka yang bankable.  
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Kebijakan ini dimanfaatkan Wall Street menyulap pinjaman bermasalah 

tersebut menjadi obligasi yang dijual ke pasar saham di seluruh dunia. 

Penggelembungan nilai obligasi (bubble) mencapai puncaknya dan akhirnya 

pecah menimbulkan krisis global.  

 

Krisis di Amerika semestinya tidak perlu terjadi manakala kebijakan 

Presiden Clinton disikapi dengan hati-hati. Keyakinan kapitalisme berbasis 

fundamentalisme pasar menjadi penyebab utamanya. Meletusnya bubble 

di sektor properti ini tidak berakhir di sini, pecahnya bubble derivatif 

menimbulkan credit crisis. Semua produk derivatif itu diperdagangkan di 

pasar keuangan Amerika, dan dibeli investor dari berbagai negara. Situasi 

inilah yang menyebabkan jangkauan krisis keuangan di Amerika menjadi 

sangat dalam dan luas, yang tidak mudah diatasi.  

 

Pada tahun 2010 di Eropa, Yunani mengalami krisis utang dengan Debt 

Service Rasio (DSR) jauh di atas 100%. Sejak 10 tahun terakhir utang Yunani 

meningkat mencapai 145% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Defisit 

fiskal mencapai 25% dari PDB. Dengan pertumbuhan kisaran minus -1,9% 

sampai 3% per tahun, fenomena Yunani adalah Fenomena Krisis. Virus 

utang Yunani menjalar ke dunia. Obligasi pemerintah Yunani menyeret 

pasar keuangan Eropa dan menjadi persoalan besar bagi Uni Eropa (UE).  

Kegagalan Yunani disebabkan kebijakan keuangan pemerintah yang tidak 

mampu mengendalikan defisit fiskal. Kemakmuran Yunani ditopang oleh 

obligasi yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai kemakmuran 

masyarakatnya. Kejatuhan Yunani menyeret seluruh Eropa. Pemberat lain 

adalah ketidakdisiplinan Uni Eropa atas pagu DSR. Gambaran di atas 
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memberikan pelajaran kepada kita bahwa krisis dimulai dari sebuah 

kebijakan publik yang tidak tepat. 

 

Tanggal 17 Agustus 1995, Indonesia merayakan 50 Tahun Kemerdekaan. 

Dari negara miskin, dengan pendapatan per kapita di bawah US$ 100, 

menjadi negara berpendapatan menengah, di atas US$ 1.000. Dua tahun 

sebelumnya, Indonesia dijuluki oleh Bank Dunia sebagai “Keajaiban Asia”, 

yang tertuang dalam laporannya, “The Asian Miracle : Economic Growth and 

Public Policy”.  

 

“They are High-performing Asian economies (HPAEs), led by Japan. The 

HPAEs are subclassified roughly according to the duration of their succcssfiul 

record of economic growth. (Then) the Tigers, usually identified as Hong 

Kong, the Republic of Korea, Singapore, and Taiwan, China, have been 

growing rapidly for decades and have joined or approached the ranks of 

high-income economies. The newly industrialized economies (NIEs) are 

Indonesia, Malaysia, and Thailand. They have joined the group of HPAEs 

more recently, within the last two decades”  

Tiga tahun setelah Ulang Tahun Emas, Indonesia terhempas dalam krisis 

keuangan dan moneter yang berujung pada krisis multi-dimensi. 

Pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada keunggulannya, tiba-

tiba terhempas.  

 

Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar 

modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. 

Ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat 
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bertumbangan. Mengapa kita bisa terhempas hanya 3 tahun setelah 

merayakan keberhasilan dalam Ulang Tahun Emas? Apa yang terjadi? 

Berbagai analisa telah banyak kita baca dan diskusikan. Saya ingin melihat 

dari sisi kebijakan.  

 

Pertama, kebijakan yang memberikan fasilitas tertentu yang berlebihan 

kepada beberapa individu dan kelompok yang sangat dekat dengan 

kekuasaan.  

 

Kedua, teori Trickle Down Effect yang menjadi kebijakan masa itu ternyata 

tidak mampu menjawab tantangan dan harapan. Pemerataan tidak terjadi, 

tetesan tidak mengalir, bahkan hanya menghasilkan sekelompok kecil 

konglomerat yang dekat dengan kekuasaan.  

 

Ketiga, Ekonomi Indonesia dengan pelaku usaha belum siap untuk bersaing 

dan bekerjasama secara global.  

 

Keempat, Kelembagaan pengawasan sektor finansial belum siap saat 

melakukan kebijakan liberalisasi sektor keuangan, sehingga terjadi 

penyaluran dana Pihak Ketiga kepada peminjam-peminjam yang tidak 

memenuhi syarat. 

 

Kebijakan yang salah telah menimbulkan “bencana besar” bagi masyarakat. 

Tiga peristiwa krisis di atas, memberikan pelajaran, krisis dimulai dari 

kebijakan tidak tepat. Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara semakin 

ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya 
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alam (SDA), posisi strategis, bahkan politiknya. Semua itu adalah faktor 

pembentuk (input producers) namun bukan lagi faktor penentu (driver).  

Negara-negara yang berhasil unggul dan menang pada hari ini adalah 

negara-negara yang pemerintahannya berhasil dalam membangun 

kebijakan yang tepat dan unggul pada masa-masa sebelumnya. 

 

Pengalaman Mengatasi Dampak Krisis Global 2008 dan 2012 : Mengapa 

Kita Berhasil? 

 

Bapak Rektor dan Civitas Academica yang saya muliakan 

 

Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman menghadapi krisis 

global yang berdampak terhadap Indonesia serta Policy Response 

penanggulangannya.  

 

Pengalaman Menghadapi Dampak Krisis Global 2008 

 

Krisis keuangan di Amerika Serikat pada 2008 berimbas ke seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Kedalaman krisis bisa menyeret lebih parah kepada 

negara-negara emerging seperti Indonesia. Para investor portofolio di bursa 

saham menarik dananya, sehingga bursa saham rontok, dan nilai tukar mata 

uang Asia ikut rontok. Peran pemerintahan SBY sangatlah besar dalam 

upaya membendung dampak krisis ekonomi global agar kita tidak lagi 

terhempas. Mengapa kita berhasil?  
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Pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia melakukan pembenahan 

perekonomian dengan memperkuat sektor-sektor fundamental. Di awal 

Pemerintahan Presiden SBY, memprioritaskan pemulihan ekonomi, 

investasi dan sektor riil, dengan reformasi berbagai kebijakan di bidang 

investasi, keuangan dan kelembagaan, serta program untuk mengatasi 

kemiskinan dan ketimpangan melalui kebijakan Triple Tracks Strategy (Pro-

Growth, Pro Job, Pro Poor). 

 

Ada beberapa indikator ekonomi yang menjadi penguat dari serangan krisis 

keuangan tahun 2008, yaitu: 

 

 Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,5% di tahun 2006 menjadi 

6,3% di tahun 2008. 

 Pertumbuhan konsumsi meningkat 3,2% di tahun 2006 menjadi 5,0% 

pada tahun 2007. 

 Pembentukan modal tetap bruto meningkat tajam dari 2,5% di tahun 

2006 menjadi 9,2% di tahun 2007. 

 Pengeluaran pemerintah menurun dari 9,6% menjadi 3,9%.  

 Terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (US$). 

 Laju inflasi relatif terkendali. 

 Menurunnya suku bunga (BI Rate). 

 Penerimaan Pajak terus meningkat. 

 

Dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat, Indonesia dapat menjaga 

perekonomian dalam kondisi stabil. Sehingga ketika krisis keuangan global 

datang, Indonesia mampu bertahan dari dampak yang lebih dalam.  
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Presiden SBY mengeluarkan 10 Direktif dan mengambil kebijakan 

Kontigensi berupa penerbitan Empat (4) PERPPU yang terbukti ampuh 

untuk mengurangi dampak krisis lebih dalam. Adapun sepuluh direktif 

Presiden SBY untuk mengatasi dampak krisis 2008 adalah: 

 

 Semua kalangan harus tetap optimis, dan besinergi untuk memelihara 

momentum pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mengatasi 

dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu 

kita semua tidak boleh panik dan harus tetap menjaga kepercayaan 

masyarakat. 

 Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, serta dengan kerja keras 

dan upaya maksimal, nilai pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan 

sebesar 6%. Komponen yang perlu dijaga antara lain: konsumsi, belanja 

pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Tindakan yang perlu 

dilakukan adalah pemanfaatan perekonomian domestik dan 

mengambil pelajaran dari krisis 1997, dimana sabuk pengaman 

perekonomian Indonesia adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor 

informal. 

 Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun 

social safety net. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: (a) Penyediaan 

infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan. (b) Alokasi anggaran 

penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas. (c) Defisit 

anggaran harus tepat dan rasional atau tidak mengganggu pencapaian 

sasaran kembali (growth with equity). 

 Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak, agar 

penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah. 
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 Semua pihak agar cerdas menagkap peluang untuk melakukan 

perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat. 

 Galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar 

domestik akan bertambah kuat. 

 Memperkokoh sinergi dan kemitraan pemerintah dengan perbankan 

dan pemerintah dengan perbankan dan dunia usaha. 

 Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral dan 

memandang remeh masalah. Presiden menegaskan pentingnya 

kerjasama yang terkoordinir antar instansi terkait. 

 Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan 

pribadi. 

 Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak 

kepada masyarakat. 

 

Mengambil langkah-langkah kontigensi yang dibutuhkan melalui 

penerbitan PERPPU, antara lain: 

 

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Indonesia. 2/2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Indonesia. 3/2008 

tentang Bank Indonesia. 

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Indonesia. 3/2008 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 

 Peraturan Pemerintah Indonesia. 4/2008 tentang JPSK. 

 Percepatan Perumusan RUU Indonesia Safety Net. 

 Program Jaring Pengaman Sosial. 
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Langkah kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan tepat di 

saat yang tepat sebagai benteng bagi perekonomian Indonesia sehingga 

kita terhindar dari krisis yang dalam. Sejarah mencatat pada tahun 2008 

untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke dalam kelompok negara G-20. 

 

Ujian Menghadapi Dampak Krisis Global 2012 

 

Pada tahun 2012, Indonesia kembali menghadapi potensi krisis, ditandai 

pada Kwartal III 2011 terjadinya Capital Outflow sebesar US$ 4,7 Miliar pada 

berbagai instrumen investasi. Menurunnya permintaan global 

menyebabkan turunnya harga-harga komoditi, yang berakibat pada 

menurunnya kinerja ekspor. Tribunnews pada 15 November 2011 

menurunkan berita, “2012 Indonesia Alami Krisis Ekonomi”, yang isinya 

mengingatkan Indonesia bisa dihantam krisis ekonomi sedahsyat yang 

pernah dialami pada 1997—sebagai akibat krisis utang di Eropa dan 

Amerika Serikat. Jumlah aliran dana asing yang beredar di Indonesia, lima 

kali lipat dibandingkan dengan tahun 1997. Pengetatan likuiditas di negara-

negara Eropa, sebagai obat krisis utang beberapa negara anggota Uni Eropa 

bisa membuat dana asing di Indonesia ditarik keluar. 

 

Tim Ekonomi bekerja keras mengantisipasi agar krisis Eropa dan Amerika 

tidak berdampak besar terhadap Indonesia. Jajaran Tim Ekonomi bersama 

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Empat (4) Paket Kebijakan Ekonomi 

untuk menjaga nilai rupiah dan sektor riil, mencegah krisis dan menjaga 

pertumbuhan ekonomi. Keep buying strategy adalah kebijakan yang 
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dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi dapat 

terjaga. 

 

Paket Pertama, mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak 

kepada industri yang berkonsentrasi pada kegiatan ekspor. Hal ini bertujuan 

untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah 

terhadap Dollar AS, menurunkan impor migas dan mendorong penggunaan 

biofuel. 

Paket Kedua, memastikan defisit APBN 2013 sebesar 2,38%, pembiayaan 

aman, pemberian insentif terhadap industri padat karya dan keringanan 

pajak. Langkah ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.   

 

Paket Ketiga, pemerintah dan BI bekerjasama menjaga gejolak harga dan 

inflasi, menjaga daya beli.  

 

Paket Keempat, Memperkuat sistem Layanan Terpadu Satu Pintu perizinan 

guna mepercepat investasi. Mempercepat revisi peraturan DNI (Daftar 

Negatif Investasi). Memberikan insentif bagi kegiatan ekspor. 

Mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis. Serta mempercepat 

renegosiasi kontrak karya pertambangan. 

 

Dengan kebijakan yang tepat Indonesia dapat mencegah dampak krisis. 

Bahkan ekonomi tumbuh di atas 6%. Sektor riil tetap terjaga, tidak terjadi 

capital outflow, tidak tercatat adanya PHK. Daya beli masyarakat dapat 

terjaga. Kebijakan pemerintah yang cepat dan dijalankan pada waktu yang 

tepat, terbukti dapat mencegah krisis lebih dalam.  
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Kebijakan Unggul : Menuju Negara Maju di Masa Depan 

 

Bapak Rektor, Ketua Senat dan Guru Besar, Majelis Wali Amanat (MWA), 

Segerap Civitas Academica, Hadirin yang saya muliakan. 

 

Pada tahun 2011 Pemerintahan SBY meluncurkan Masterplan Percepatan 

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai bagian 

integral perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 

Visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, serta 

target capaian Indonesia Maju di 2045. 

 

Visi Indonesia menjadi negara maju disampaikan kembali Presiden SBY 

dalam “Indonesia in 2045 : The Centennial Journey” (Perjalanan Satu Abad), 

dalam jurnal Strategic Review : The Indonesian Journal of Leadership, Policy 

and World Affairs, Agustus 2011. Menurut Presiden SBY di tahun 2045, 

“Ekonomi Indonesia betul-betul kuat dan berkeadilan, demokrasi kita 

semakin matang dan peradaban kita semakin maju”. 

 

Presiden Jokowi dalam Pidato Pelantikan di Gedung MPR RI, 20 Oktober 

2019, menyampaikan, “Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada Satu 

Abad Indonesia Merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari 

jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju 

dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta Per Kapita Per 

Tahun, atau Rp27 Juta Per Kapita Per Bulan”.  
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Target Indonesia menjadi negara maju di Tahun 2045 telah disampaikan 

baik Presiden SBY maupun Presiden Joko Widodo. Menjadi tugas kita 

generasi sekarang dan mendatang untuk mewujudkannya. Apa yang harus 

kita lakukan? 

 

Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 

juta, 73% masyarakat tinggal di perkotaan. 90% penduduk Pulau Jawa 

tinggal di kota. Bagaimana dengan kondisi ekonomi kita? Price Waterhouse 

Coopers (PwC)  merilis  sebuah  riset, “The  Long  View,  How  Will  the  Global  

Economic  Order  Change by 2050?” dengan memprediksi Indonesia akan 

berada di peringkat 5 ekonomi terbesar dunia di tahun 2030 dengan 

estimasi nilai PDB berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 

5.424 miliar dan naik peringkat 4 di tahun 2050, setelah China, Amerika 

Serikat, India, dengan estimasi PDB sebesar US$ 10.502 miliar.  

 

Apakah kita bisa mencapai itu? Tentu sejarah yang akan mencatat, tapi kita 

semua harus optimis, kita bisa. Memang tidak mudah, diperlukan kerja 

keras, strategi dan kebijakan yang unggul, di tengah ketidakpastian 

ekonomi global yang sedang menerpa kita.  

 

Laporan Bank Dunia (World Bank), yang dirilis September 2019, berjudul 

“Global Economic Risks & Implications for Indonesia”. Menyebutkan 

pertumbuhan ekonomi global akan menurun, potensi terjadinya resesi 

meningkat. Perang dagang Amerika dan China, serta risiko geopolitik 

semakin tajam.  
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang menurun akan melemah 

seiring melambatnya perekonomian global. Lemahnya productivity dan 

menurunnya pertumbuhan tenaga kerja adalah salah satu penyebabnya. Di 

sisi yang lain, perlambatan ekonomi global menyebabkan turunnya harga-

harga komoditi, yang lebih menekan ekonomi kita. Resiko pelemahan 

tersebut akan menimbulkan negative economic shock yang berpotensi 

terjadinya capital outflow. “Outflows could be larger than what Indonesia 

faced in the past 10 years – and lead to even higher interest rates and more 

Rupiahs depression”.  

 

Saya yakin, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk 

mengatasi dampak pelemahan ekonomi global tersebut. Menurut saya 

sejumlah Agenda jangka Pendek-Menengah menjadi pekerjaan rumah kita, 

yaitu; Mengatasi defisit transaksi berjalan, Mendorong investasi baik FDI 

maupun dalam negeri, Mendorong ekspor dan mengurangi impor barang 

konsumtif, Mendorong sektor riil dan memperkuat pasar dalam negeri, 

Menjaga kesinambungan APBN dan kualitas belanja, Menjaga daya beli 

masyarakat, serta Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Perpajakan. 

 

Bapak Rektor, Hadirin sekalian yang saya muliakan 

 

Kini izinkan saya menyampaikan pemikiran tentang Agenda Prioritas 

Pembangunan Ekonomi menuju Indonesia Maju 2045 yang menjadi 

keyakinan saya. Bagian lengkap termasuk pembahasan Post-Keynesian, 

saya masukkan dalam lampiran. 
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Agenda Pertama dan Utama : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

 

Kita sedang memasuki bonus demografi yang harus dimanfaatkan menjadi 

kekuatan penggerak ekonomi nasional. Pemahaman terhadap proses 

inovasi, creativity dan entrepreneurship harus menjadi Budaya Bangsa. 

Meningkatkan kesadaran kolektif, terutama para pemimpin di daerah, 

untuk secara sungguh-sungguh membangun kualitas SDM, pendekatan 

Business As Usual tidak bisa lagi kita andalkan. Kita memerlukan A Radical 

Rethinking Way of Human Capital Development.  

 

Memang tidak mudah, setiap kali kita berbicara pembangunan SDM selalu 

menimbulkan perdebatan. Selalu ada Pro dan Kontra. Tapi tidak masalah, 

lagi pula apa yang tidak diperdebatkan di negeri tercinta ini? Kita harus 

memulai dengan sangat serius. Data menunjukkan kita sudah tertinggal. 

 

World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya, Global 

Competitiveness Indeks 2019, menurunkan posisi Indonesia dari urutan ke-

45 menjadi 50. Dari 12 pilar yang diukur, ada 5 Pilar yang mengalami 

penurunan. Kesemuanya berkaitan dengan kualitas SDM. Yaitu : Pertama, 

ICT Adoption, Kedua, Kesehatan (Health), Ketiga, Skill Set para lulusan serta 

kemudahan mendapatkan tenaga kerja (terampil), Keempat, pasar tenaga 

kerja yang berkaitan dengan upah versus produktivitas, dan Kelima, produk 

market sebagai efek dari distorsi Kebijakan Pajak dan kompleksitas tarif. 
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Dari mana kita memulai mengatasi kualitas SDM kita? Menurut saya dimulai 

dari pendidikan. Perlu segera meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional, 

mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, Ekstra Sekolah yang 

berkualitas, kreatif dan inovatif. Kurikulum dan sarana fisik pendidikan 

dibangun dengan rujukan keberhasilan negara-negara maju yang sukses 

mengembangkan pendidikan kreatif dan inovatif dengan memasukkan 

elemen pendidikan, etika dan akhlak.  

 

Kita harus berani menginvestasikan cukup besar pada sarana dan prasarana 

pendidikan, termasuk Laboratorium Modern, Research Center, peningkatan 

kualitas guru dan dosen, sampai pada kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

Terbaik di dunia. Kolaborasi intelektual secara global perlu mendapatkan 

perhatian dan dukungan Pemerintah.  

 

Pengembangan Program Pendidikan Akademik diarahkan pada 

penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan 

ekonomi di setiap wilayah. Universitas pusat riset dikembangkan secara 

nasional sebagai bagian dari Pusat Inovasi Nasional yang didasarkan pada 

prinsip integrasi, resource sharing dan memanfaatkan Teknologi Informasi 

secara optimal. Program pendidikan Vokasi didorong untuk menghasilkan 

lulusan terampil, yang disesuaikan dengan potensi kawasan pertumbuhan 

ekonomi. (MP3EI : 2011). Serta perlunya dilakukan revitalisasi terhadap 

Pendidikan Kejuruan, pengembangan Pelatihan Kerja dan Pengembangan 

Lembaga Sertifikasi. 
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Kita harus berani mentargetkan pada tahun 2030, setidaknya 35% pasar 

tenaga kerja Indonesia adalah lulusan Perguruan Tinggi dan diploma yang 

terampil guna menghadapi Revolusi Industri 4.0 and Beyond. Data BPS pada 

2018 menunjukkan pasar tenaga kerja kita masih didominasi lulusan SD dan 

SMP. Lulusan Perguruan Tinggi dan Diploma baru mencapai 12%. Dengan 

komposisi tenaga kerja seperti ini, sulit bagi kita untuk bersaing secara 

regional maupun global.  

 

Pengembangan SDM berbasis creativity dan inovatif akan meningkatkan 

productivity menuju keunggulan kompetitif. Warisan ekonomi berbasis 

sumber daya alam yang bertumpu pada labor intensive wajib ditingkatkan 

menuju skill labor intensive dan kemudian menjadi human capital intensive.  

 

Agenda Kedua : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru  

 

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral 

dan regional, setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi 

keunggulannya. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), baik yang terbarukan 

maupun yang tidak terbarukan, tidak lagi diutamakan sebagai sumber 

devisa, dengan menjualnya dalam bentuk bahan mentah, tetapi dijadikan 

sebagai prime mover yang mendukung pusat pertumbuhan baru. Dengan 

demikian kita mendapatkan keuntungan aglomerasi, nilai tambah, dengan 

melakukan hilirisasi serta mengatasi ketimpangan spasial pembangunan 

ekonomi Indonesia.  
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Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru diartikan sebagai pengembangan 

wilayah untuk memberdayakan basis ekonomi terpadu, kompetitif dan 

berkelanjutan. Pembangunan pusat pertumbuhan dilaksanakan dengan 

mengembangkan cluster industry dan Special Economic Zone (SEZ). 

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut haruslah disertai 

dengan penguatan konektivitas nasional, baik antar pusat-pusat 

pertumbuhan, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan, serta dilengkapi 

dengan infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan pusat-pusat 

pertumbuhan baru tersebut, yang dihubungkan dengan konektivitas yang 

handal akan menciptakan kawasan ekonomi. (MP3EI : 2011). 

 

Agenda Ketiga : Penguatan Connectivity dan Infrastruktur  

 

Mengintegrasikan konektivitas secara domestik dan terhubung secara 

global (Locally Integrated, Globally Connected). Pertama, Menghubungkan 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan 

pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, 

melalui inter-modal supply chains systems.  

 

Kedua, Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah 

belakangnya (hinterland). Ketiga, Menyebarkan manfaat pembangunan 

secara luas.  

 

Sasaran kita, Pertama, Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan 

informasi. Kedua, Menurunkan biaya logistik. Ketiga, Mengurangi ekonomi 
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biaya tinggi, Keempat, Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah. 

Kelima, Mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan infrastruktur dan 

connectivity, sehingga kita harapkan sasaran akan dapat kita capai.  

 

Agenda Keempat : Transformasi Ekonomi Ekstraktif Menuju Value Added 

Economy 

 

Bangsa kita dikaruniai Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, namun jumlah 

tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan populasi yang kita miliki, yang 

pada Tahun 2045 mencapai 319 Juta jiwa. Pola pikir yang menganggap kita 

memiliki SDA “melimpah”, membuat kita mempunyai kebijakan yang 

cenderung ekstraktif. Prof. Jonathan Pincus dari Harvard Kennedy School 

pernah mengkritik, “Indonesia gagal memanfaatkan peluang globalisasi, 

yang ditandai dari ekspor SDA Indonesia dalam bentuk mentah. Indonesia 

tidak masuk dalam rantai produksi global, investasi asing terkonsentrasi di 

ekstraksi SDA”, (Kompas, 14/8/2010).    

 

Prof. Jonathan benar, kekayaan SDA baik terbarukan maupun tidak 

terbarukan, seharusnya kita jadikan keunggulan untuk membangun industri 

manufaktur yang berdaya saing. Sebagai orang yang berlatar belakang 

insinyur, saya sungguh meyakini bila kita tidak mentransformasi 

pembangunan ekonomi yang ekstraktif, maka kita tidak akan pernah 

menjadi negara maju.  
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Saatnya kita menghentikan secara total penjualan bahan mentah galian, 

dan memprosesnya melalui hilirisasi industri. Kerugian terbesar menjual 

bahan mentah, tidak terjadinya industrialisasi, tidak dibutuhkannya 

insinyur untuk bekerja (tidak terjadi Man Hour Enginering / MHE), dan 

secara ekonomi tidak mendapat value added. Yang lebih parah, membuat 

bangsa kita menjadi tergantung dengan bangsa lain, serta eksploitasi 

berlebihan akan merusak ekosistem. 

 

Tidak mudah untuk menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah, selalu 

saja ada tantangan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dari dalam 

maupun luar negeri. Pengalaman itu pernah saya rasakan ketika 

mengemban tugas sebagai Menko Perekonomian. Kritik datang dari dalam 

dan luar negeri. Seorang ekonom dan analis pasar global, Kevin O’ Rourke, 

dari  Harvard University, sebuah institusi pendidikan kelas dunia. Ia memuat 

kritikannya dalam artikel di Wall Street Journal (WSJ), sebuah media 

berpengaruh di dunia dengan judul “The Politics of Indonesia’s 

Protectionism” yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2012.  

 

Rourke secara subjektif mem-framming kebijakan publik yang kita jalankan 

akan membawa ekonomi Indonesia mengarah pada proteksionisme, 

restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing. Kondisi yang 

menurutnya mencemaskan para investor, khususnya berkenaan dengan 

kebijakan renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di 

pertambangan, penghentian ekspor mineral mentah, pembatasan impor 

daging, dan diharuskannya investor asing mendivestasikan kepemilikan 

saham perusahaan tambang sampai 51% kepada peserta Indonesia. Kita 
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tidak “anti-investasi asing”, bahkan mendukung, hanya saja dengan 

mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan yang lain.  

 

Agenda  Kelima, Entrepeneurial Economy.  

 

Adalah Joseph Schumpeter yang mengatakan peran entrepreneur dalam 

teori pertumbuhan ekonominya. Ia memperkenalkan istilah “inovasi” 

sebagai creative destruction yang menggerakkan perkembangan 

pertumbuhan ekonomi. Ada lima jenis inovasi; produk baru, metode baru, 

pasar baru, bahan mentah baru, dan organisasi baru. Pencipta inovasi atau 

para inovator adalah para entrepeneur. Makin banyak entrepreneur, makin 

berkembang ekonomi suatu bangsa. Itulah sebabnya kebijakan yang pro-

entrepreneur menjadi kunci keberhasilan Indonesia masa depan.  

 

David McClelland menemukan bahwa suatu negara akan menjadi makmur 

apabila mempunyai entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. 

Menggunakan laporan Global Entrepreneur Monitor (GEM) Tahun 2005, 

Indonesia hanya memiliki sekitar 400,000 entrepreneur, atau sekitar 0,18% 

dari populasi. Pada tahun 2012 rasio wirausaha Indonesia terhadap total 

jumlah penduduk adalah 1,67%. Pada tahun 2018 dilaporkan Badan Pusat 

Statistik (BPS), rasio wirausaha Indonesia meningkat menjadi 3,10% atau 

sekitar 8,06 juta orang. Pertanyaannya adalah, mengapa kita belum 

bergerak menuju kondisi ideal? 

 

Setidaknya terdapat tiga penyebab. Pertama, dari segi penyiapan, kebijakan 

pendidikan dan pelatihan belum mampu menjawab kebutuhan 
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membangun entrepreneur. Kedua, kebijakan makro belum cukup memberi 

insentif kepada pengembangan inovasi, dan akhirnya berakibat pada 

kualitas entrepreneurship. Ketiga, kebijakan ekonomi secara umum belum 

cukup mendukung pengembangan entrepreneurship. Melihat tantangan 

tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2013 

tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, pemerintah mencanangkan 

Gerakan Kewirausahaan Nasional.  

 

Kebijakan entrepreneurial dimulai sejak kebijakan pendidikan formal yang 

menyiapkan anak didik yang diundang untuk berani menghadapi tantangan. 

Bicara menghadapi tantangan, mengingatkan saya pengalaman 40 tahun 

yang lalu. Bersama sahabat Al-Hilal Hamdi, Bambang Sukarsono, dan Alimin 

Abdullah, kami bertekad menjadi pengusaha. Enam bulan lebih berkeliling 

Jakarta, naik-turun bus kota, menawarkan jasa perusahaan kami tanpa 

hasil. Dalam situasi yang berat godaan datang, kami semua diterima di oil 

company dengan gaji yang besar. Hanya semangat dan keyakinan yang 

membuat kami tidak menyerah. Singkat cerita, melalui proses dan dinamika 

yang panjang, pada akhirnya kami dapat membangun perusahaan 

pemboran minyak dan gas bumi yang masih eksis hingga saat ini. Bisa 

dikatakan kami melakukan terobosan, mengingat pada masa itu dunia oil 

and gas masih identik dengan perusahaan asing. 

 

Tidak mudah untuk membangun Gerakan Kewirausahaan. Oleh sebab itu 

diperlukan kebijakan yang membangun ekosistem entrepreneurial. 

Pertama, dukungan permodalan kepada usaha-usaha awal, termasuk start-

up, dari negara maupun swasta melalui modal ventura. Perusahaan yang 
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mengalokasikan dana untuk modal ventura harus mendapatkan insentif 

pajak. Sedangkan pebisnis pemula (start-up) harus mendapatkan 

perlindungan fiscal dalam bentuk tax holiday. Kita memerlukan kebijakan 

inkubasi entrepreneur. 

 

Kedua, menjadikan negara sebagai “Entrepreneurial State”. Tugas negara 

adalah membangun kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya 

bangsa entrepreneur. Negara harus memfasilitasi tumbuh-suburnya 

kemitraan, kolaborasi dan beragam bentuk kerjasama konstruktif antara 

industri dan usaha besar dengan kelompok usaha kecil-menengah yang 

disebut dengan Creative Class Entrepreneur.  

 

Pada saat mengemban tugas sebagai Menristek / Kepala BPPT, 2001, kami 

mengambil inisiatif dengan mengalokasikan dana APBN sebagai seed 

capital bagi start-up company berbasis teknologi. Pada saat itu istilah start-

up dan seed capital belum dikenal luas seperti sekarang. 

 

Itulah Lima agenda kebijakan yang saya yakini sebagai Pilar Utama menuju 

masa depan, untuk menjadi pemikiran kita bersama. 

 

Bapak Rektor, Hadirin yang saya muliakan. 

 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan Rasa Bangga 

kepada ITB yang memiliki visi jauh ke depan sebagai Entrepreneurial 

University. ITB telah mengambil peran terdepan untuk melahirkan generasi 

yang kreatif, inovatif dan mandiri. Generasi Unggul yang bukan berjiwa 
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“Pencari Kerja”, melainkan mereka yang siap menjawab tantangan masa 

depan. 

 

Empat Puluh Enam tahun yang lalu ITB membuat terobosan dengan 

Kebijakan Kurikulum Baru 4 Tahun. Satu tahun pertama Matrikulasi dan TPB 

diisi dengan pendidikan Ekstrakurikuler sebagai elemen penting pendidikan 

karakter. Seperti kesenian, olahraga, leadership, mentoring, studi sosial, 

serta pelatihan soft skill. Bila kini banyak kalangan membicarakan 

pendidikan harus melahirkan insan yang kreatif dan inovatif, sesungguhnya 

ITB telah memulai 46 Tahun yang lalu. 

 

Tahun depan, 2020, ITB Genap berusia 100 Tahun (Satu Abad). Sebagai 

Pusat Keunggulan Bangsa (The Center of Excellence), ITB memiliki sejarah 

yang panjang dalam mentransformasi bangsa menuju kemajuan. Begitu 

besar peran dan kiprah ITB memajukan dan mengawal perjalanan bangsa. 

Berjuta harapan di pundak ITB akan lahirnya gagasan dan terobosan baru, 

tidak hanya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tapi juga persoalan 

kemanusiaan yang semakin kompleks.  

 

Bila di 100 Tahun pertama ITB melahirkan Alumni Bapak Pendiri Bangsa, Ir 

Soekarno, serta Ribuan Alumni Generasi Pejuang dan Pembangun Bangsa, 

Harapan di 100 Tahun kedua dan masa-masa mendatang, ITB tidak hanya 

menjadi Pusat Keunggulan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tapi 

juga Par Excellence, Better or More Than All Others of The Same Kind 

menjadi Champion untuk menjawab persoalan Kemanusiaan dalam 

membangun peradaban. 
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Bapak Rektor, Ketua Senat dan Guru Besar, Majelis Wali Amanat (MWA), 

Segenap Civitas Academica, Hadirin yang saya muliakan. 

 

Ke depan, Indonesia memasuki hari-hari yang penuh tantangan. Dunia yang 

akan dihadapi generasi penerus bangsa ini bukan saja sangat berbeda 

dengan era kita. Volatiliy, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA), 

adalah tema keseharian masa depan. Kita belum dapat membayangkan 

dengan jelas, apa yang akan terjadi setelah “Industri 4.0”.  

 

Ekonomi Indonesia tidak cukup dikelola dengan kebijakan ekonomi masa 

lalu yang diajarkan di masa kini. Policy makers ekonomi Indonesia tidak 

cukup hanya mengandalkan teori yang tampaknya up to date padahal 

Zombie economy. Kita perlu berani untuk menantang keyakinan-keyakinan 

usang yang tidak relevan untuk masa depan. Presiden Jokowi pun dalam 

Pidato Pelantikan 20 Oktober 2019 mengajak kita untuk terus 

mengembangkan cara-cara baru untuk mencapai cita-cita bangsa, di tengah 

dunia yang penuh risiko. Pesan yang juga disampaikan Presiden SBY pada 

saat pelantikan Presiden, sepuluh tahun yang lalu. 

 

Pada akhirnya, Indonesia esok haruslah menjadi negara yang menang. 

Indonesia adalah negara dan bangsa yang patut diperjuangkan, karena 

negara dan bangsa ini adalah Rahmad Tuhan YME.  

Sebagai penutup, izinkan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang 

tulus kepada ITB, almamater tercinta atas Penghargaan Doktor 

Kehormatan. Kehormatan ini akan saya pertanggung jawabkan kepada 

Tuhan, Almamater, Bangsa dan Negara. 
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Terima kasih juga kepada Para Promotor, Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc., 

Prof. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D., Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D., 

Prof. Freddy Permana Zen, M.Sc, D.Sc., Prof. Ir Doddy Abdassah M.Sc, PhD, 

yang banyak meluangkan waktu, serta kesabaran dalam diskusi-diskusi 

kritis yang banyak memberikan pembelajaran kepada saya. 

 

Doa yang tak henti kepada Kedua Orang Tua saya yang telah tiada, yang 

membawa saya hadir di bumi Indonesia yang indah untuk berkarya bagi 

bangsa. Juga kepada Istri dan Anak-Anak Tercinta, yang memberikan 

inspirasi, kesabaran dan cinta yang tak berkesudahan. 

 

Kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, saya ucapkan 

terimakasih atas kepercayaan dalam Kabinet Gotong Royong. 

 

Kepada Bapak SBY, Presiden RI ke-6 saya ucapkan terima kasih atas 

kepercayaan kepada Saya untuk membantu Bapak dalam 10 Tahun 

Pengabdian. Serta para sahabat Menteri KIB I dan KIB II, terima kasih atas 

kebersamaan dalam Pemerintahan sebagai wujud pengabdian. 

 

Kepada Sahabat-Sahabat saya di Teknik Perminyakan ITB, serta FORTUGA, 

terima kasih yang tulus atas dukungan dan kebersamaan kita yang Panjang. 

Khusus FORTUGA, di usia kita yang tak lagi muda, kita tidak pernah letih 

untuk terus berkarya bagi negeri tercinta. 
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Bapak Rektor, Civitas Academica, Hadirin yang mulia. 

 

Sebelum saya mengakhiri Pidato ini, saya ingin mengutip ucapan Tim Cook, 

CEO Apple, Inc. saat memberikan Commencement Speech di MIT, dua tahun 

lalu.  

 

“I'm not worried about artificial intelligence giving computers the ability to 

think like humans. I'm more concerned about people thinking like 

computers, without values or compassion, without concern for 

consequence”. (Tim Cook, Apple, Inc. CEO) 

 

Tim Cook benar, pesan kemanusiaan ini haruslah menyadarkan kita semua, 

pada akhirnya yang hendak kita bangun adalah Manusia. Manusia-manusia 

yang memiliki Values and Compassion yang dapat melahirkan kebijakan 

yang membawa Perdamaian, Keadilan dan Kesejahteraan Umat sedunia. 

 

Akhirnya bila ada sedikit karya dan pengabdian kepada bangsa dan negara, 

itu semua karena Allah SWT dan peran orang-orang yang berjasa kepada 

saya. Tanpa mereka saya bukan siapa-siapa. “You raise me up, to more than 

I can be...” – (Josh Groban).  

 

Terima Kasih, Semoga Tuhan YME Melindungi Bangsa Kita 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh 
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Lampiran 

 

Kebijakan Unggul Membangun Ekonomi Masa Depan 

 

Kita perlu terobosan baru yang tidak didasarkan sekadar pada semangat 

“business as usual”. Kita perlu mempercepat, memperluas, dan 

mensinergikan serta mendorong perekonomian Indonesia melalui 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkelanjutan dan tahan 

terhadap guncangan. Apa yang harus kita lakukan? 

 

Di dalam perjalanan waktu, saya menemukan bebrapa teori yang 

dikembangkan oleh ekonomi “garda depan”, seperti Michael Porter 

tentang keunggulan kompetitif dan pengembangan industri berbasis 

kluster;  Paul Krugman, dengan Ekonomi Spasial-nya, yang mengemukakan 

bahwa setiap “spasi” atau “kawasan” perlu dibangun sampai pada titik 

optimal sehingga masing-masing akan menciptakan kontrusi efektif satu 

sama lain.  
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Phillip Kottler dengan The Marketing of Nations-nya, yang menjelaskan 

tentang bagaimana pada akhirnya pertumbuhan ekonomi adalah masalah 

kemampuan memasarkan kekuatan ekonomi negara tersebut bukan dalam 

keadaan tercerai-berai, namun dalam sebuah kesatuan kebijakan investasi, 

industri, dan ekspansi; Entrepreneurial State dari Mariana Macuzzato, yang 

mengemukakan bahwa tugas negara adalah membangun kebijakan-

kebijakan yang mendorong tumbuhnya bangsa entrepreneur; hingga teori 

klasik “Pertumbuhan Besar” atau Big Push, dari Ragnar-Nurske, yang 

disesuaikan dengan kondisi setempat dan kapasitas penggerakan oleh 

negara. 

 

Undangan terbesar dari Peter F. Drucker adalah bagaimana kita 

membangun teori Post-Keynes. Adalah benar, bahwa kita tidak dapat 

meninggalkan Keynes, meski teorinya pada awalnya hanya diarahkan untuk 

menyelesaikan krisis atau “malaise” ekonomi yang terjadi tahun 1932. 

Keynes benar karena, pada hemat saya, ia telah mengemukakan bahwa 

invisible hand, yaitu kekuatan pasar, hanya dapat berjalan dengan baik dan 

membaikkan masyarakat jika diarahkan oleh visible hand, yaitu kebijakan 

publik dari pemerintah. Permintaan memang penting, tetapi tidak berhenti 

disitu, harus diikuti dengan peningkatan daya saing, produktivitas serta 

inovasi.  

 

Kita menyaksikan kegairahan belanja yang diciptakan oleh produsen 

melalui berbagai metode komunikasinya, membuat konsumsi berlipat-lipat 

melampaui kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Kebutuhan untuk 
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mendapatkan pertumbuhan korporasi tanpa henti, dengan skala minimum 

10% per tahun, maka konsumsi adalah tambang emas bagi pasar.  

 

Jadi, nampaknya kita perlu mengembalikan Keynes ke tempat yang 

seharusnya, di mana peran Pemerintah adalah melakukan intervensi untuk 

menggerakkan produksi atau penawaran. Bagaimana jika tidak terjadi 

permintaan? Inilah yang dilengkapi oleh Michael E. Porter dengan teori 

keunggulan kompetitif-nya. Porter menemukan, produk-produk dengan 

keunggulan kompetitif akan melampaui keung-gulan-keunggulan kom-

paratif yang dikembang-kan oleh David Ricardo pada abad pertengahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokia, dari Swedia, Erikson dari Denmark, Blackberry dari Kanada, bersaing 

dengan Iphone -Apple dan Motorolla dari AS, Hitachi dari Jepang, Samsung 

dan LG dari Korea, Zenphone-Asus dari Taiwan, dengan Oppo, Vivo, Xiaomi, 

bahkan Huwaei dan ZTE. Pemenangnya hari ini adalah Samsung, sebagai 

pemegang pangsa pasar terbesar, disusul Huawei, kemudian Apple/Iphone. 

Xiaomi, Oppo, dan Vivo di belakangnya. Nokia, Erikson, Motorolla, “lenyap”.  
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Dengan demikian, intervensi Pemerintah, sebagaimana teori Keynes, 

adalah untuk membangun keunggulan kompetitif dari industri suatu 

bangsa. Pada tahun 1932, implementasi kebijakan dari teori Keynes adalah 

proyek-proyek padat karya. Berbeda dengan masa lalu, saat ini yang 

dibutuhkan adalah dukungan, mulai dari riset, fiskal dan infrastruktur dasar 

kepada industri, agar mampu menghasilkan produk global yang berdaya 

saing. Kita dapat membayangkan jika Korea dan China membebaskan 

seluruh warganya membuat handphone, maka keunggulan Huawei-Oppo / 

Vivo-Xiaomi akan merosot, karena tidak terjadi konsolidasi kekuatan. 

Demikian juga di Korea, jika pelaku elektronik raksasanya tidak dibatasi 

hanya dua, Samsung dan LG, maka energi bangsa tersebut akan habis untuk 

saling “memangsa” di dalam negeri. 

 

Model kedayasaingan Porter dikembangkannya ke dalam pola 

pengembangan industri berbasis kluster. Jika di Amerika dan Eropa Barat 

menggunakan kluster spesifik, yaitu satu kawasan satu produk, misalnya 

otomotif di Detroit, Jasa Hiburan di Las Vegas, komputer dan digital di 

Silicon Valley, dan seterusnya. Demikian juga di Jerman, Prancis, Italia, 

bahkan Inggris. Negara-negara berkembang mengembangkan konsep yang 

sama, namun model yang berbeda. China, misalnya, dengan istilah Special 

Economic Zones, klusternya terlokalisasi di wilayah Timur Negara dan 

konsentrasi mereka tumbuh, bergerak ke arah Tenggara. Aglomerasi cluster 

terbesar terutama terletak di Provinsi Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Fujian 

dan Guangdong. Perbedaan utamanya adalah, jika kluster atau aglomerasi 

“generasi pertama” berpola one-region-one-product (OROP), maka di China 
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satu kluster adalah sebuah aktivitas ekonomi yang tidak satu produk, tetapi 

saling mendukung, dari sejak industri hingga pelabuhan dan transportasi. 

 

Konsep ini dapat disebut sebagai “generasi ke dua model kluster” dari 

Porter, karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan negara 

berkembang yang berhadapan dengan kapasitas dan kapabilitas untuk 

mengembangkan berbagai produk yang kompetitif pada satu lokasi, bahkan 

lebih khusus, produk tersebut dikonsumsi oleh kawasan lain dari negara 

tersebut, bahkan oleh konsumen di negara lain. Indonesia sudah memulai 

sejak era orde baru, dengan adanya kawasan ekonomi khusus hingga 

kawasan otorita. Inilah yang dapat diadopsi sebagai kebijakan publik post-

Keynes diperkaya oleh teori Porter. 

 

Model ini sangat didukung oleh para akademisi dari MIT, salah satunya 

adalah Paul Krugman yang mengembangkan pemikiran bahwa setiap 

kawasan dalam suatu negara perlu mempunyai sub kawasan sebagai 

kekuatan spasial dari kawasan tersebut, untuk dapat menjadi penggerak 

dari ekonomi spasial dari kawasan lain, dan seterusnya menggerakkan 

ekonomi spasial di tempat yang lain lagi. 

 

Namun, teori itu tidak cukup. Phillip Kottler, Somkid Jatusripitak, dan Suvit 

Maesince mengembangkan teori tentang bagaimana Pemerintah 

memahami tantangan pembangunan ekonomi nasional; bagaimana 

dorongan strategis keseluruhan suatu negara dapat dirumuskan; 

bagaimana mengembangkan postur strategis negara; bagaimana korporasi 

berkolaborasi dengan Pemerintah dalam mengejar kepentingan bisnis 
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dalam kerangka kepentingan nasional. Teorinya menggabungkan kerangka 

kerja faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi yang 

kompleks yang mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional. Boleh 

dikatakan, Marketing of Nations adalah buku pertama yang 

menghubungkan kebijakan publik ekonomi makro dengan perilaku 

ekonomi mikro industri, perusahaan, dan konsumen, dan yang pertama 

menerapkan perencanaan strategis untuk membangun kekayaan nasional.  

 

Kotler menunjukkan Jepang Cina, India, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan 

Eropa Timur berhasil karena memanfaatkan sintesis komprehensif faktor 

ekonomi, politik, dan budaya untuk menciptakan kemajuan ekonomi. Hal 

itu terjadi karena ada sinergi antara Kebijakan Publik dengan Kebijakan 

Korporasi, sebagamana dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi, intervensi 

pemerintah, kedayasaingan, kluster, dan ledakan spasial efektif 

membentuk pertumbuhan ekonomi yang kuat jika mempertimbangkan 

sintesis faktor-faktor yang ada pada suatu kawasan dan sekitarnya.  

 

Pembelajaran dari Kotler dkk adalah bahwa perlu ada kebersamaan, atau 

semacam Incorporated antara kebijakan primer pemerintah, yaitu 

kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan, dengan 

kebijakan korporasi, yaitu kebijakan pembangunan bisnis, kebijakan 

pengembangan produk, dan kebijakan (pengembangan pasar). Jadi, 

intervensi Pemerintah, termasuk pengembangan kluster dan “ledakan 

ekonomi” secara spasial harus mempertimbangkan faktor-faktor mikro, 

atau faktor-faktor korporasi. Dengan demikian, Keynes pada dasarnya 
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harus tetap merangkul kaum merkantilis dan kaum fisiokrat, bahkan kaum 

utilitarianis.  

 

 

 

 

 

 

 

Model-model pikir tersebut tidak lepas dari teori Pembangunan Berimbang 

dengan penekanan kepada model Big Push yang dikembangkan oleh 

Rosentein-Rodan, Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis, sebagai kritik kepada 

teori pertumbuhan model tahapan, sebagaimana dipromosikan oleh W.W. 

Rostow, dan model pertumbuhan tidak berimbang, sebagaimana 

dikembangkan oleh pakar yang mengusulkan agar suatu negara 

mengembangkan hanya sektor yang memang dapat dikembangkan saja dan 

memberikan kontribusi terbesar kepada ekonomi negara. Nurske, sebagai 

salah seorang penganjur “Big Push Theory” mengusulkan sebuah “serangan 

frontal” berupa gelombang investasi yang beraneka ragam pada banyak 

kawasan secara serentak untuk memutus vicious circle of poverty. 

 

Namun, kekuatan itu saja tidak cukup bagi Indonesia. Kita perlu tenaga 

booster untuk menambah daya dorong roket pembangunan ekonomi, yaitu 

Innovation and Entrepreneurship, sebagaimana dikemukakan Peter Drucker 

dan juga dikemukakan oleh pakar kebijakan ekonomi kontemporer, 

Mariana Macuzzato dalam Entrepreneurial State-nya.  
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Saya ingin menekankan sekali lagi, sudah saatnya para pemikir di luar 

bidang ekonomi, dilibatkan untuk memperbaiki konstruksi pikir (cara 

pandang) tentang ilmu ekonomi, agar kita menemukan marwah ekonomi 

yang khas Indonesia. Karena menurut saya Ilmu Ekonomi bukanlah Hard 

Science, tapi bisa dikatakan Behavior Science. 

 

Kita pun perlu membuka diri (open minded society) terhadap teori dan 

model ekonomi yang dikembangkan oleh para intelektual yang kita bahas 

di atas. Kita tidak boleh terpaku pada satu model ekonomi, kita perlu 

mengintegrasikan model / teori tersebut dengan tidak meninggalkan 

kearifal lokal budaya bangsa yang jiwanya ada pada Pancasila dan UUD 

1945. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa dan kita 

telah memulai. 

 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

disusun dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan teori dan 

model ekonomi yang kita bahas di atas, dan melibatkan seluruh 

stakeholders, Akademisi / Perguruan Tinggi, Politisi, Budayawan, Kalangan 

Dunia Usaha, BUMN, KADIN, Asosiasi di Bawah KADIN, HIPMI, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Para Bupati / Walikota, Gubernur, Para Menteri, 

pimpinan DPRD Daerah, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi 

Nasional (KIN), dan Pimpinan Lembaga.     

 

Visi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah 

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan 

Makmur”. Tiga misi yang menjadi fokus utamanya adalah : 
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 Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai proses produksi serta 

distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) Sumber Daya Alam 

(SDA), geografis wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui 

penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam 

maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ada 6 

koridor ekonomi yang dikembangkan di seluruh tanah air, dan masing-

masing koridor memiliki pusat pertumbuhan dan Kawasan Potensi 

Investasi (KPI), yaitu Koridor Ekonomi (KE) I (Sumatera), KE II (Jawa), KE 

III (Kalimantan), KE IV (Sulawesi), KE V (Bali, Nusa Tenggara), dan KE VI 

(Maluku, Papua). 

 Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan 

pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan 

daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Pembangunan 

konektivitas intra-koridor, antar-koridor dan konektifitas global. Di 

samping itu kita juga membangun konektifitas kelembagaan 

(institutional connectivity) dan konektifitas sosial budaya (people to 

people contact).  

 Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, 

maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang 

berkelanjutan menuju Innovation-Driven Economy.  

 

Visi dan misi pembangunan ekonomi Indonesia tersebut telah sejalan 

dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyerasikan sumber 

daya alam dan manusia dalam pembangunan dengan berlandas tiga pilar 

utama yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan kelestarian 

perlindungan lingkungan. Sejalan dengan itu, percepatan dan perluasan 
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pembangunan ekonomi, melalui langkah MP3EI akan mengangkat 

Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia 

tahun 2025 dan 8 besar dunia tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi 

tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

Saya percaya bahwa masterplan ini jauh daripada sempurna. Tugas para 

pemimpin dan kita semualah yang perlu terus memperbaiki, dan 

memperbaruinya. Kita harus menaruh harapan dan keyakinan yang besar, 

kita juga perlu strategi dan kebijakan yang unggul. Orang bijak mengatakan, 

“Dengan strategi kita mungkin masih bisa gagal, tapi tanpa strategi paski 

kita gagal”. Strategi merupakan sebuah sekuensi dimana kita berada saat 

ini, dimana kita akan berada di masa depan, dan bagaimana kita bisa berada 

di sana. 

 

Alhamdulilah, sejak diluncurkan oleh Presiden SBY pada tanggal 20 Mei 

2011, sampai 2014, sebanyak 545 proyek pembangunan telah diawali 

pembangunannya. Total proyek dimaksud senilai Rp1.299,1 Triliun yang 

dibangun menyebar di enam koridor ekonomi. 

 

Berbagi Pengalaman : Beberapa Kebijakan Publik dalam Pengabdian 

sebagai Menteri 2001-2014  

 

Sebagai pejabat publik yang mengemban tugas hampir 15 tahun, tentu saja 

banyak dinamika yang saya alami di dalam pengambilan keputusan, dan 

pembuatan kebijakan publik. Sengaja saya lampirkan kebijakan-kebijakan 

yang diambil di dalam pos-pos jabatan yang saya tempati. Namun dalam 
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kesempatan ini saya ingin sharing sebagian kecil pengalaman dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menjadi sebuah kebijakan.  

 

Menteri Riset dan Teknologi / Kepala BPPT (2001-2004) 

 

Tidak mudah bagi saya yang berlatar belakang entrepreneur dan politisi, 

untuk menduduki jabatan Menristek / Kepala BPPT. Apalagi saat itu 

Indonesia masih menghadapi masa pemulihan pasca krisis moneter, yang 

berlanjut dengan krisis multi dimensi. Kondisi saat itu sebagaimana kita 

semua tahu, keuangan negara tidak bisa dikatakan sehat, sementara 

kondisi politik berjalan dinamis (penuh gejolak).  

 

Maka tidak masuk akal bila kita melanjutkan program Ristek sebagaimana 

di era Orde Baru yang bersifat heavy investment dan big spender. Tidak 

hanya situasi di dalam negeri yang sulit, kita juga berada dalam kekangan 

Internasional Monetary Fund (IMF). Bersama seluruh jajaran Ristek / BPPT, 

kami melakukan reposisi. Intinya kita ingin agar seluruh agenda-agenda 

Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan untuk secepat mungkin 

mendorong pemulihan perekonomian nasional. Riset nasional harus 

memberi stimulus dan kolaborasi dengan dunia usaha sehingga bisa 

menjawab tantangan. 

 

Untuk menjadi sebuah entrpereneur state (Mazzucato, 2011), kita 

memerlukan kebijakan publik di bidang Ristek yang mendorong penelitian-

penelitian yang dapat dikomersialisasikan, tidak sekedar diterbitkan di 

jurnal-jurnal, apalagi jurnal internal. Kita memerlukan kebijakan fiskal yang 
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memberi insentif kepada riset-riset yang dilakukan oleh korporasi. Sejalan 

dengan pemikiran tersebut, salah satu agenda kunci yang diambil pada 

tahun 2001 adalah mendorong lahirnya start-up.  

 

Gagasan intinya adalah pemerintah menyiapkan anggaran berupa seed 

capital untuk industri digital, yang akan dikembangkan oleh anak-anak 

generasi milenial. Pada waktu itu istilah start-up dan seed capital belum 

dikenal luas. Namun kita sudah memulai. Semangatnya adalah negara harus 

hadir dalam memfasilitasi tumbuh-kembangnya entrepreneur melalui 

kolaborasi antara pemerintah (kebijakan publik), pegusaha dan lembaga 

riset (perguruan tinggi), yang kami wadahi  dalam Bussines Technology 

Center (BTC). 

 

Kita memerlukan kebijakan yang mendukung, bahkan menghormati 

keberadaan dan arti penting riset. Sebagai Menristek, saya menyadari 

bahwa hanya dengan Undang-Undang kita dapat membangun entitas dan 

lingkungan riset yang baik, berkualitas, dan mampu me-leverage kekuatan 

bangsa Indonesia. Pada tahun 2002, kita berhasil menyelesaikan UU No 18 

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

 

Sebagai policy-maker di bidang Ristek dan pembantu Presiden –waktu itu 

Ibu Megawati—kita memastikan bahwa Indonesia mempunyai kebijakan 

publik bukan sekedar di bidang ristek, tetapi yang membangun, 

mengayomi, dan mengkolaborasikan seluruh stakeholders termasuk 

masyarakat dalam agenda-agenda riset nasional. 
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Nilai inti yang kita kembangkan pada kebijakan publik tersebut adalah: 

 

 Menjadikan riset sebagai pengungkit keunggulan bangsa, karena 

hanya inovasi yang dapat menjadi tambahan “roket pendorong” 

bagi percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa, agar tahun 2030 

kita tidak menjadi bangsa yang termasuk “middle income trap”–

terjebak di pendapatan menengah, dan tidak dapat menjadi negara 

berpenghasilan tinggi. Hari ini kita melihat kenyataan, bahwa 

bangsa-bangsa yang mempunyai keunggulam riset yang menguasai 

teknologi, dan bangsa-bangsa yang menguasai teknologi yang 

menguasai dunia.  

 

Pemerintah, seperti prinsip David Osborne dan Ted Gaebler dalam 

Reinventing Government (1992), adalah steering, dan bukan 

rowing. Jika Pemerintah ikut rowing, sama dengan Pemerintah 

bersaing dengan masyarakat atau publik, termasuk melalui BUMN, 

menjadi tidak elok dilihat. Pemerintah lebih berperan membangun 

lingkungan yang kondusif untuk hadirnya riset yang baik, 

berkualitas, dan me-leverage.  

 

 Memberikan insentif bagi masyarakat, termasuk industri, yang 

melakukan riset. Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa (1) Pemerintah 

berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi 

dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi 
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perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. (2) Dalam 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka 

kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan 

nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pasal 21 tertulis, bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah 

berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk 

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(1) dan Pasal 20 ayat (1). (2) Instrumen kebijakan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan 

dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua 

unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Instrumen kebijakan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat 

berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian 

insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan pembentukan lembaga.  

 

Pada penjelasan pasal 21 ayat 3 (c) menyebutkan pemberian 

insentif yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keringanan 

pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, 

maupun bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan 

kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi dan 
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difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta 

meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang 

melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Insentif sudah disiapkan 

kebijakannya, namun dalam pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan 

karena terkendala kebijakan keuangan dan perpajakan. Artinya, 

kebijakan pengembangan teknologi pun berhadapan dengan 

kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas fiskal. Padahal, 

tanpa keunggulan riset dan akhirnya teknologi, suatu bangsa akan 

sulit memenangkan masa depan. 

 

 Menetapkan Kepmen Nomor III/M/KP/IX/2004, bulan September 

2004 tentang Visi Iptek 2025, Kepmen ini berisikan arah, prioritas 

utama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang IPTEK yang 

ditujukan untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan 

stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi 

perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan IPTEK, sesuai amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 

2002. 

 

Beberapa Program Terobosan yang di pernah inisiasi saat menjabat 

Menristek, Pertama, Program Insentif yang ditujukan untuk merangsang 

pemanfaatan teknologi domestik oleh industri, khususnya Industri Kecil dan 

Menengah (IKM). Kedua, Beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam 

lingkup Program Insentif itu antara lain: Rintisan Usaha Berbasis Teknologi, 

Insentif Asuransi Teknologi (ASNOTEK), Insentif Sentra Promosi Teknologi, 

Warung Informasi Jasa Teknologi (WARINTEK), pendirian lembaga 
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perantara (bridging agency), dan penyediaan modal ventura bagi 

pemanfaatan teknologi domestik oleh IKM. 

 

Menteri Perhubungan (2004-2007) 

 

Sebagai Menteri Perhubungan langkah utama yang dilakukan adalah 

menggulirkan tiga reformasi sektor perhubungan. Ketiga reformasi itu 

adalah: 

 

Pertama, Reformasi Kebijakan guna memfasilitasi pembangunan sektor 

perhubungan yang makin terbuka dan makin berkeadilan. Makin terbuka 

bermakna pada perluasan investasi khususnya dari sektor swasta serta 

dorongan peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan 

infrastruktur perhubungan. Makin berkeadilan bermakna pada peningkatan  

produktifitas pembangunan sektor perhubungan yang harus benar-benar 

terbebas dari monopoli, oligopoli dan beragam skim distorsi pasar lainnya 

yang tidak kompetitif. 

 

Kedua, Reformasi Pelayanan Publik, yang ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas layanan jasa perhubungan dengan tingkat keselamatan, 

kenyamanan dan ketersediaan --safety, comfortability and availability-- 

yang makin berstandar internasional; dan 

 

Ketiga, Reformasi Birokrasi, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan Departemen 

Perhubungan. 
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Ketiga Reformasi itu dituangkan dengan mencetuskan revisi paket Undang-

Undang Transportasi, yang meliputi Undang Undang Nomor 13 Tahun 1992  

tentang Perkeretaapian, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 

tentang Penerbangan dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 

Pelayaran. Revisi paket Undang Undang transportasi itu ditujukan untuk 

memastikan agar dinamika pembangunan infrastruktur transportasi 

nasional makin sesuai. 

 

Ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dalam sebuah rapat 

dengan para Dirjen dan pejabat Eselon 1 lainnya, saya bertanya kepada para 

peserta rapat. Bagaimana kita menentukan tarif angkutan dari satu kota ke 

kota yang lain antar provinsi, atau dari pelabuhan ke pelabuhan. Dijelaskan 

bahwa tarif ditentukan oleh jarak. Namun mengapa ongkos angkutan laut 

dari Jakarta ke Singapura jauh lebih murah, dibandingkan angkutan dari 

Jakarta ke Bengkulu? Padahal jarak geografis Jakarta ke Bengkulu sepertiga 

dari Jakarta ke Singapura.  

 

Tentu saja banyak faktor yang bisa dijelaskan, namun tetap tidak bisa 

menjawab persoalan. Kenyataan yang ada, jarak geografis tidak sama 

dengan jarak ekonomi. Kita perlu memperpendek jarak ekonomi. Kata 

kuncinya adalah, benahi connectivity nasional. Tidak mungkin kita dapat 

menghadapi persaingan apabila ekonomi biaya tinggi tidak dapat kita atasi. 

Bla sistem konektifitas nasional kita tidak terintegrasi, apalagi connectivity 

secara global tidak terkoneksi, maka pastilah kita tidak bisa bersaing. Dari 

situ fokus saya tertuju pada bagaimana memperkuat sistem connectivity 
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nasional, yang kelak menjadi salah satu pilar dalam penyusunan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

 

Sebagaimana Michael E. Porter mengatakan dalam Competitive Advantage 

of Nations (1998) bahwa tugas Pemerintah adalah membangun lingkungan 

yang kondusif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitasnya agar 

menjadi kompetitif. Menurutnya, “for government, old distinction between 

laissez-faire and intervention are obsolete. Government, first and foremost, 

must strive to create an environment supports rising 

productivity...Government must strive to improve business environment in 

many ways.” 

 

Untuk meningkatkan daya saing angkutan kita di laut, kita perlu melakukan 

terobosan mendasar. Di tahun-tahun itu armada angkutan laut didominasi 

oleh kapal-kapal berbendera asing. Bahkan termasuk pengangkutan antar 

pulau di dalam negeri. Dominasi kapal-kapal asing ini tentu saja 

melumpuhkan armada angkutan nasional, tingginya biaya angkutan, 

terkurasnya devisa dan pada akhirnya menurunkan daya saing bangsa. Kita 

harus segera mengatasi situasi yang berpotensi mematikan tumbuh-

kembangnya armada angkutan nasional. Kebijakan strategis harus segera 

diambil. Bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang ada, kita 

rumuskan azas cabotage. Intinya kebijakan yang melarang armada 

angkutan berbendera asing mengangkut logistik di perairan antar wilayah 

kedaulatan kita. Tidak mudah melahirkan kebijakan tersebut, sejumlah 

protes dan ancaman boikot mewarnai lahirnya azas cabotage. 
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Begitu pentingnya kebijakan azas cabotage ini di dalam upaya peningkatan 

sistem logistik dan konektivitas nasional, semula dipayungi dalam Inpres no 

5 Tahun 2005, kemudian dituangkan dalam UU Pelayaran Nasional, 2008. 

 

Sebelum diterapkan azas cabotage, armada angkutan laut nasional kita 

baru berjumlah 6.041 unit. Pasca pemberlakukan azas cabotage sampai 

2018, terjadi peningkatan jumlah kapal secara signifikan menjadi 29.928 

kapal, atau meningkat 356%. Beberapa poin penting dalam Inpres 

dimaksud: pertama pada bidang Perdagangan :  (a) dinyatakan bahwa 

muatan pelayaran antarpelabuhan di dalam negeri dalam jangka waktu 

sesingkat-singkatnya setelah Instruksi Presiden ini berlaku, wajib diangkut 

dengan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan 

pelayaran nasional.  

(b) Muatan impor yang biaya pengadaan dan/atau pengangkutannya 

dibebankan kepada APBN/APBD wajib menggunakan kapal yang 

dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan barang/jasa pemerintah. (c) Mendorong diadakan kemitraan 

dengan kontrak angkutan jangka panjang antara pemilik barang dan 

perusahaan angkutan laut nasional. 

 

Dalam bidang Keuangan, khususnya perpajakan, Inpres Cabotage 

mengatur: (1) Menata kembali tata cara pelaksanaan berbagai kebijakan 

yang telah ada untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada industri 

pelayaran nasional dan industri perkapalan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. (2) Menyempurnakan kebijakan perpajakan yang 
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lebih mendukung tumbuh dan berkembangnya industri pelayaran nasional 

dan industri perkapalan, termasuk pemberian insentif kepada pemilik 

muatan ekspor yang diangkut dengan kapal berbendera Indonesia dan 

dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.  

 

(3) Menerapkan secara tegas ketentuan mengenai penalti pada perusahaan 

pelayaran nasional dan perusahaan galangan kapal yang telah 

mendapatkan insentif, namun kemudian melakukan investasi di luar bidang 

usahanya. Lalu pada sektor Lembaga Keuangan, Inpres mengamanatkan, (1) 

Mendorong perbankan nasional untuk berperan aktif dalam rangka 

pendanaan untuk mengembangkan industri pelayaran nasional. (2) 

Mengembangkan lembaga keuangan bukan bank yang khusus bergerak di 

bidang pembiayaan pengembangan industri pelayaran nasional. (3) 

Mengembangkan skim pendanaan yang lebih mendorong terciptanya 

pengembangan armada nasional.  

 

Di bidang Perhubungan, Inpres mengatur Angkutan Laut sebagaimana ayat 

(2) Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan 

insentif kepada kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur, antara lain 

melalui pemberian prioritas sandar, keringanan tarif jasa kepelabuhanan 

dan penyediaan bunker. Ayat (3) Menata kembali proses penggantian 

bendera kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia. Ayat (6) 

Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat antara lain 

fasilitas pendanaan, peningkatan kualitas kapal, sumber daya manusia, 

manajemen usaha serta pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan 

untuk pelayaran rakyat. 
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Pada penataan Pelabuhan diperintahkan, (1) Menata kembali 

penyelenggaraan pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang 

efektif dan efisien. (2) Menata kembali pelabuhan yang terbuka bagi 

perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang berfungsi untuk lintas batas. 

(3) Mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan untuk mencapai 

tingkat pelayanan yang optimal. (4) Mengembangkan manajemen 

pelabuhan sehingga secara bertahap dan terseleksi terjadi pemisahan 

fungsi regulator dan operator, dan memungkinkan kompetisi pelayanan 

antarterminal di suatu pelabuhan dan antarpelabuhan. 

 

Berikutnya pada bidang Perindustrian, Inpres No 5 Tahun 2005 menjelaskan 

(a) mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perkapalan termasuk 

industri perkapalan rakyat, baik usaha besar, menengah maupun usaha 

kecil serta koperasi. (b) Pembangunan kapal yang biaya pengadaannya 

dibebankan kepada APBN/APBD wajib dilaksanakan pada industri 

perkapalan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 

 

Pembenahan nyata bidang pelayaran tak hanya berhenti disitu. Tingginya 

tarif ekspor/impor juga menjadi perhatian pemerintah. Misalnya suatu hari 

datang kepada saya Saudara Benny Soetrisno, Ketua Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API). Keluhan Benny yang didapat dari anggota API, kegiatan 

ekspor-impor tengah mengalami tekanan berat, salah satunya karena 

tingginya biaya Terminal Handling Charge (THC). Ini merupakan biaya 

tambahan atas handling container, yang dibayarkan oleh eksportir dan 

importir kepada penyelenggara angkutan kapal berbendera asing. Nilainya 
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cukup besar, sekitar US $ 150 per kontainer 20 Feet. Padahal pada waktu 

itu jumlah kontainer yang keluar-masuk dari dan menuju pelabuhan 

Tanjung Priok mencapai 6 juta Tius. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka 

banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK. Saya melihat hal 

tersebut tidak boleh dianggap enteng. Akar masalahnya harus diatasi. 

 

Melalui serangkaian koordinasi dan negosiasi dengan stakeholders terkait, 

pemerintah mengambil sikap tegas dengan menurunkan biaya THC. 

Penurunan dari semula US $ 150 menjadi US $ 95 per kontainer 20 Feet. 

Dengan pemberlakuan kebijakan itu, biaya yang dihemat pengusaha ekspor 

- impor mencapai Rp 4 Triliun per tahun. Tidak semua pihak senang dengan 

penurunan THC. Imbasnya, beberapa Duta Besar negara-negara sahabat 

dari Eropa memprotes kepada saya.  

 

Mereka meminta agar pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi 

terhadap mekanisme pasar yang telah berjalan selama ini. Pandangan 

tersebut tentu berbeda dengan apa yang saya yakini. Bagi saya, jika the 

invisible hands (mekanisme pasar) tidak dikendalikan, maka akan 

mendistorsi kegiatan ekonomi itu sendiri. Diperlukan kehadiran the visible 

hands (negara) untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik, 

secara berkeadilan. Ada pelajaran yang harus kita petik: 

 

Pertama, policy-makers senantiasa berhadapan dengan “lawan-lawan yang 

nyata”. Baik lawan dari luar maupun dalam organisasi. Bila kepentingan 

merasa terusik, maka tentu yang bersangkutan akan melakukan 
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perlawanan. Disinilah pentingnya peran negara, dalam rangka penyusunan 

kebijakan strategis yang mengutamakan kepentingan nasional. 

 

Menko Perekonomian (2009-2014) 

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI 

 

Pada tanggal 30 Desember 2010 dalam Retreat Kabinet Terbatas di Bogor, 

saya selaku Menko Perekonomian memaparkan konsep awal tentang upaya 

untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. 

Dalam paparan tersebut saya menjelaskan tentang jarak geografis versus 

jarak ekonomi, dimana jarak ekonomi membuat cost logistik mahal, 

mengakibatkan Indonesia menjadi tidak kompetitif. Gagasannya adalah, 

membangun connectivity dengan prinsip secara domestik kita terintegrasi, 

secara global kita terkoneksi. Dengan connectivity maka kita dapat 

membangun pusat-pusat pertumbuhan dan menhubungkan pusat 

pertumbuhan ke daerah-daerah tertinggal (Hinterland).  

 

Presiden memberikan arahan bahwa tantangan pembangunan ke depan 

semakin berat. Dinamika ekonomi regional dan global mengharuskan 

Indonesia untuk selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia 

di Pusat Baru Gravitasi Ekonomi regional dan global, yaitu kawasan Timur 

Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk 

mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil pembangunan yang 

dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan potensi 

yang kita miliki, serta tantangan pembangunan yang dihadapi, Indonesia 
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memerlukan transformasi ekonomi, berupa percepatan dan perluasan 

ekonomi, untuk menuju negara maju. 

 

Presiden menugaskan saya selaku Menko Perekonomian, untuk 

melanjutkan penyusunan konsep MP3EI dengan melibatkan Bappenas, KEN 

dan KIN. Selanjutnya Menko Perekonomian membentuk tim koordinasi 

penyusunan MP3EI, untuk menyempurnakan konsep awal dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan; Kementerian dan LPNK, para 

Pimpinan BUMN, KADIN, APINDO, HIPMI, berbagai asosiasi usaha, UMKM, 

para pakar dan akademisi, Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Hasil 

penyempurnaan rancangan MP3EI dilaporkan kepada Presiden pada 

tanggal 18-19 April 2011 dalam Rapat Akbar di Istana Bogor, yang dihadiri 

500 peserta dari seluruh pemangku kepentingan. Adapun kerangka dasar 

MP3EI sebagaimana gambar di bawah ini: 
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Sejak diluncurkan, April 2011 hingga 2014 proyek-proyek MP3EI yang telah 

dilakukan ground breaking menunjukkan perkembangan yang 

menggembirakan. Kondisi ini terlihat pada semakin meningkatnya investasi 

proyek-proyek MP3EI, baik sektor riil maupun infrastruktur yang telah 

dilaksanakan di berbagai daerah. Dari catatan Tim Kerja dan Sekretariat 

KP3EI, hingga Oktober 2013 terdapat 253 proyek yang telah melakukan 

ground breaking dengan total investasi mencapai sekitar Rp.737,6 trilliun, 

dimana 103 proyek termasuk dalam investasi berbagai sektor riil dan 150 

proyek-proyek infrastruktur strategis. 

 

Proyek-proyek investasi MP3EI yang telah dilakukan ground breaking 

tersebut tersebar di enam koridor ekonomi. Dinjau dari sumber pendanaan 

pada proyek-proyek MP3EI yang telah dilakukan ground breaking hingga 

Oktober 2013, sebesar Rp181,5 triliun (27%) merupakan investasi BUMN, 

Rp254,8 triliun (38%) merupakan investasi swasta, Rp127,7 triliun (19%) 

merupakan investasi pemerintah, dan Rp111,7 triliun (16%) merupakan 

investasi campuran. Yang dimaksud investasi campuran tersebut adalah 

gabungan dana pemerintah dan swasta dengan skema Kerjasama 

Pemerintah Swasta (KPS), atau gabungan antara BUMN dengan swasta, 

maupun pemerintah dengan BUMN. 
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Menyusun Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) 

 

Sejalan dengan MP3EI maka Menko Perekonomian mempersiapkan cetak 

biru Sislognas. Dan mengingat pentingnya meningkatkan daya saing 

nasional, potensi sumber daya maka kita perlu menyusun cetak biru 

Sislognas. Pendekatan utamanya adalah, Pertama, berbasis manajemen 

Rantai Pasok (Supply Chain Management), Kedua, Paradigma Ship Follows 

The Trade & Ship Promote The Trade. Ketiga, menggunakan pendekatan 

enam kunci penggerak utama logistik (Six key drivers), yaitu Komoditas, 

Infrastruktur, Pelaku dan Penyedia Jasa, SDM, TIK dan Regulasi. 

 

Sehingga dengan cetak biru Sislognas, akan memperlancar arus barang 

secara efektif dan efisien dapat tercapai. Pertama, menurunkan biaya 

logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik 

sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan 

pasar domestik. Kedua, menjamin ketersediaan komoditas popok dan 
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strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau 

sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan 

memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI. Ketiga, mempersiapkan diri 

untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi 

pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020. 

 

Menjaga Kepentingan Nasional 

 

Menyoal tentang national interest, memori saya melompat sejenak ke 

tahun 2012 ketika mengemban tugas di Menko Perekonomian. Perlawanan 

bahkan datang dari orang seperti Kevin O Rourke, ekonom dari Harvard 

University (salah satu kampus terbaik di dunia) yang juga analis pasar global. 

Ia memuat kritikannya dalam artikel di Wall Street Journal (WSJ), sebuah 

media berpengaruh di dunia dengan judul The Politics of Indonesia’s 

Protectionism yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2012. Saya yakin tulisan 

Kevin itu merefleksikan pandangan pihak-pihak yang merasa 

kepentingannya terusik. Ia secara subjektif mem-framming kebijakan publik 

yang saya jalankan sebagai “Hattanomics”.  

 

Aliran ini menurutnya akan membawa ekonomi Indonesia mengarah pada 

proteksionisme, restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing. 

Kondisi yang menurutnya mencemaskan para investor. Pada level yang 

lebih teknis, ia juga mempersoalkan kebijakan renegosiasi kontrak karya, 

pembatasan saham asing di pertambangan, penghentian ekspor mineral 

mentah, pembatasan impor daging, dan diharuskannya investor asing 

mendivestasikan kepemilikan saham perusahaan tambang sampai 51% 
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kepada peserta Indonesia. Tentu saja ini menimbulkan sedikit pro maupun 

kontra. Kita sudah terbiasa menghadapi tekanan dan perlawanan seperti 

itu. Yang terpenting adalah, kebijakan strategis yang kita ambil sepenuhnya 

berpihak untuk kepentingan nasional dan rasa keadilan.    

 

Tantangan seperti ini juga terjadi ketika Presiden SBY memerintahkan kami 

melalui Keppres No 27 Tahun 2010 untuk mengkoordinasikan pengakhiran 

kerjasama PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dengan pihak Jepang 

di Sumatera Utara. Sejalan dengan pelarangan ekspor mineral mentah, 

maka keberadaan INALUM untuk dikuasai secara nasional 100% menjadi 

strategis. Agar terbangun hilirisasi industri berbasis aluminium yang bahan 

bakunya berupa bauksit yang kaya di negara kita. Kami dihadapkan dengan 

berbagai kepentingan, baik pihak Jepang maupun dalam negeri yang ingin 

ikut menguasai. Melalui serangkaian perundingan yang alot dan tantangan 

yang tidak ringan, akhirnya Indonesia dapat menguasai 100% saham 

INALUM. 
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Assalamu’alaikum wr. wb., 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita rahmat, 

kesehatan, dan niat baik untuk berkumpul pada pagi ini untuk 

menyelenggarakan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Institut 

Teknologi Bandung kepada Ir. M. Hatta Rajasa. 

 

Dengan mengacu pada rekomendasi Senat Akademik ITB yang diketuai oleh 

Prof. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D., dan Tim Promotor yang 

diketuai oleh Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc. dengan anggota Prof. Tommy 

Firman, M.Sc., Ph.D., Prof. Freddy Permana Zen, M.Sc, D.Sc., serta Prof. Dr. 

Doddy Abdassah, M.Sc., Rektor ITB telah memutuskan untuk 

menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan kepada Bapak Ir. Hatta Rajasa. 

Bersama ini saya sampaikan selamat kepada Bapak Ir. Hatta Rajasa atas 

penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan tersebut.  

 

Doktor (HC) Hatta Rajasa adalah alumni Teknik Perminyakan ITB angkatan 

1973 sebagaimana telah disebutkan oleh Ketua Tim Promotor. Kita telah 

mengikuti perjalanan karir beliau sesudah menyelesaikan studi tingkat 

sarjana di ITB. Beliau merintis karir profesional di bidang usaha keenergian, 

sebelum kemudian memasuki bidang politik dan birokrasi di akhir dekade 

1990-an. Karir beliau dalam politik dimulai dengan menjadi salah seorang 

perintis dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), dan telah menjalankan 

amanah sebagai  anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik 

Indonesia. Beliau mulai masuk ke bidang birokrasi pada tahun 2000, ketika 

Presiden Megawati Soekarnoputri mempercayakan kepada beliau jabatan 
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Menteri Negara Riset dan Teknologi. Di sepanjang pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mendapatkan kepercayaan untuk 

memegang jabatan Menteri Perhubungan periode 2004-2007, Menteri 

Sekretaris Negara periode 2007-2009, dan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian periode 2009-2014. Perjalanan karirnya yang panjang dan 

produktif di bidang politik dan birokrasi telah menempatkan Dr. (HC) Hatta 

Rajasa sebagai pelaku yang penting dalam praktik kebijakan publik di 

Indonesia, dan pengembangan ilmu kebijakan publik (policy sciences) itu 

sendiri.  

 

Secara tradisional, ‘kebijakan publik’ dapat diartikan sebagai tindakan-

tindakan praktis (practical actions & measures) yang diambil pemerintah 

(government) untuk menjawab permasalahan publik. Dalam sistem 

pemerintahan yang non-demokratis, pemerintah merupakan pelaku 

tunggal yang membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik. Praktik 

kebijakan publik merupakan arena yang relatif tertutup, di mana 

pemerintah memainkan peranan yang dominan. Tetapi sejak berakhirnya 

Perang Dingin (Cold War) pada tahun 1989, sistem pemerintahan yang 

demokratis dianut secara meluas berbagai negara di dunia. Dalam sistem 

pemerintahan demokratis, pemerintah harus accountable dalam setiap 

tindakannya. Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan yang demokratis 

menjadi sebuah arena yang terbuka, tempat pertemuan antara pemerintah 

(eksekutif dan legislatif), para politisi, para akademisi, dan berbagai elemen 

civil society. Kebijakan publik menjadi bidang yang sarat dengan kontestasi 

politik, dan semakin bergantung pada pendekatan-pendekatan akademik 

yang berpola lintas-disiplin untuk mendukung validitas dan legitimasinya. 
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Selain ini, kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek), meluasnya interaksi antarbangsa, serta perubahan iklim global telah 

membuat permasalahan publik menjadi semakin kompleks, dan sarat 

dengan ketidakpastian-ketidakpastian (uncertainties). Kedua hal di atas, 

demokratisasi sistem pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas 

permasalahan publik, telah membawa kebijakan publik dari ranah praktis 

ke ranah akademik lintas-disiplin.  

 

Dr. (HC) Hatta Rajasa merintis dan mengembangkan karir di bidang 

kebijakan publik di Indonesia, di masa ketika negara dan bangsa Indonesia 

tengah mengalami demokratisasi sistem pemerintahan, dan sekaligus 

menghadapi tantangan-tantangan sebagai imbas dari dinamika global. Di 

masa tersebut Indonesia telah dan tengah menempuh proses demokratisasi 

politik, desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, serta penegakan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di bidang ekonomi, 

Indonesia  tengah menempuh sistem ekonomi baru yang memberi ruang 

yang lebih luas bagi para pelaku swasta, serta memperkuat peranan sektor 

swasta. Di bidang budaya, bangsa Indonesia mengadopsi prinsip kebebasan 

berekspresi, kebebasan informasi dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia 

(HAM) secara umum. Di bidang teknologi, bangsa Indonesia tengah 

mengadopsi dan menggali pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) serta teknologi digital di berbagai sektor pembangunan.  

 

Pemikiran-pemikiran Dr. (HC) Hatta Rajasa tentang kebijakan publik, 

khususnya di bidang kebijakan ekonomi, berinspirasikan pemikiran pakar 

ekonomi John Maynard Keynes tentang peranan negara. Meskipun 
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demikian, pemikiran-pemikiran Dr. (HC) Hatta Rajasa bergerak lebih jauh, 

menuju beyond Keynesian. Bagi beliau, kebijakan publik perlu bekerja 

secara efektif dalam peningkatan daya saing ekonomi melalui 

pengembangan iptek dan inovasi. Kebijakan publik perlu mendorong 

terbentuknya suatu bangsa yang memiliki karakter entrepreneurial. Beliau 

juga melihat pentingnya gagasan tentang ‘ekonomi spasial’, di mana daya 

saing ekonomi ditumbuhkan dengan cara membangun setiap ‘spasi’ atau 

‘kawasan’ sampai ke titik optimal, sehingga terwujud inter-koneksi antar-

’spasi’, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara agregat. 

Pemikiran-pemikiran ‘beyond Keynesian’ tersebut dikembangkan oleh Dr. 

(HC) Hatta Rajasa sebagai basis akademik/keilmuan, yang menjadi pijakan 

dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik baik di sektor riset 

dan teknologi, sektor transportasi dan sektor ekonomi secara keseluruhan.  

 

Bagi Institut Teknologi Bandung, kebijakan publik merupakan bidang yang 

sangat penting untuk membawa kemajuan-kemajuan iptek dan inovasi ke 

dalam kehidupan publik, guna mewujudkan peningkatan kualitas hidup 

(well being), daya saing ekonomi, serta pengukuhan martabat dan 

kedaulatan bangsa dalam pergaulan antarbangsa. ITB, dengan segenap 

khazanah ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya, telah 

memainkan peranan yang penting dan unik dalam pengembangan keilmuan 

dari kebijakan publik itu sendiri. Kajian-kajian lintas-disiplin tentang 

kebijakan publik di berbagai sektor pembangunan telah dilaksanakan di 

berbagai Kelompok Keahlian, Pusat dan Pusat Penelitian di ITB. Capaian-

capaian yang telah diraih oleh Dr. (HC) Hatta Rajasa sebagai seorang alumni 

ITB, baik di bidang praktik maupun keilmuan kebijakan publik, adalah hal 
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yang layak dibanggakan dan sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi 

peningkatan dan perluasan kontribusi ITB di bidang kebijakan publik.   

 

Sekali lagi saya atas nama pribadi dan ITB dengan penuh rasa hormat dan 

kebanggaan menyampaikan selamat kepada Dr. (HC) Ir. M. Hatta Rajasa 

atas anugerah doktor kehormatan ini. Kami sampaikan pula selamat kepada 

Ibu Oktiniwati Rajasa dan keluarga yang senantiasa mendampingi beliau 

dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita 

tercinta. Semoga anugerah ini dapat juga menginspirasi para alumni dan 

civitas akademika ITB untuk memberikan karya terbaiknya bagi negeri ini. 

Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, kesehatan dan kebahagiaan 

kepada Dr. (HC) Ir. M. Hatta Rajasa dan kita semua hingga dapat terus 

berkarya, aamiin. 

 

Terima kasih, 

Wabillahi taufik wal hidayah, 

Wassalamualaikum W.W., 

 

Bandung, 25 November 2019 

 

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA 

Rektor ITB 

 


