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Abstract: This research discusses the effects of poverty and unemployment on innovation. In 

Indonesia, the low innovation figure, around 5.3% causes the less maximum economic growth. 
Compared to industry sector, the intensive technology can contribute to 27% of PDB, but it can 

only employ 13% of labor. Meanwhile, the service sector supporting 7% of PDB merely employ 

2% of labor.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Pembangunan bangsa di masa depan 

bertumpu kepada teknologi dan ekonomi. Baik  

teknologi  dan ekonomi berjalan bersama-

sama. Suatu bangsa harus menguasi teknologi 

agar ekonominya dapat tumbuh. Sumber 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi 

di tentukan oleh kekuatan dan daya inovasi.

Indonesia saat ini, belum mengedepankan 

peran dan fungsi inovasi untuk pertumbuhan 

ekonomi dan kemajuan teknologi. Hal ini 

dapat dilihat dari data berikut ini.

1. Nilai inovasi Indonesia hanya sebesar 3,6 

pada tahun 2012.

2. Indonesia dalam posisi urutan 108 di dunia 

dalam ranking indeks ekonomi berbasis 

pengetahuan, sebagaimana tampak pada 

Tabel 1. 

3. Inovasi belum menjadi bagian utama dari 

pertumbuhan ekonomi. Karena 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 

tergantung kepada konsumsi sebesar 63% 

yang terdiri dari permintaan ekspor dan 

investasi. Hal ini menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 6,5 

% pada tahun 2011. 

4. Inovasi tidak menjadi fokus dari industri 

yang tumbuh di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari data pertumbuhan industri 

bahwa tidak terdapat kaitan dengan 

inovasi, melainkan karena bahan mentah  

atau pabrik rakitan atau seconday

component.

Jika inovasi dapat dinaikkan ke angka 14 

% GDP, maka PDB per kapita Indonesia bisa 

didongkrak ke angka 16.000 dolar AS yang 

memposisikan Indonesia pada status negara 

maju (advanced economy) (MP3EI, 2011). Hal 

ini memberikan isyarat penting bahwa inovasi 

di luar faktor produksi konvensional tanah 

(land), buruh (labour) dan modal (capital)

merupakan komponen penting, jika bukan 

terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Untuk merealisasi skenario pertumbuhan 

menjadi 14 % dengan sumbangan inovasi, 

perlu dikembangkan sistem inovasi nasional 

yang berkelanjutan (sustainable national 

innovation system). Melalui pengembangan 

sistem inovasi nasional yang berkelanjutan, 

penguasaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat dilaksanakan 

secara konsisten, bertahap, berjenjang, dan 

berkelanjutan. Sistem inovasi nasional 

meliputi sebuah visi masa depan, tatanan dan 

struktur, mekanisme, kompetensi inti, 

kemampuan sumber daya manusia dan budaya. 

Sebagai sistem inovasi yang berkelanjutan, 

perlu didorong tumbuhnya pelaku  inovasi 

yang unggul dan bersinergi satu sama lain. 

Pelaku inovasi adalah akademisi, pebisnis, 

masyarakat madani, dan pemerintah. Di 

Indonesia, sistem  inovasi  yang  berkelanjutan�
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dikenal dengan Sistem Inovasi Nasional. Tapi 

dalam perjalannya, Sistem Inovasi Nasional 

yang berada pada instansi pemerintah dan 

lembaga penelitian masih bersifat lokal karena 

mempunyai karakter dan versi sendiri-sendiri 

berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan 

kompetensi masing-masing instansi. Sehingga 

tidak dapat mendobrak dan daya dukung untuk 

menumbuhkan inovasi sebagai budaya bangsa. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa 

dampak inovasi  di Indonesia terhadap 

pertumbuhan nasional akan meningkat secara 

cepat. Masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat 

kemiskinan terhadap inovasi apakah 

bersifat positif atau negatif? 

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat 

pengangguran terhadap inovasi? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Inovasi

Inovasi atau innovation berasal dari kata to 

innovate yang mempunyai arti membuat 

perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang 

baru. Inovasi kadang 

pula diartikan sebagai 

penemuan, namun 

berbeda maknanya 

dengan penemuan 

dalam arti discovery
atau invention

(invensi). Discovery

mempunyai makna 

penemuan sesuatu 

yang sebenarnya 

sesuatu itu telah ada 

sebelumnya, tetapi 

belum diketahui. 

Sedangkan invensi 

adalah penemuan 

yang benar-benar 

baru sebagai hasil 

kegiatan manusia.  

Sedangkan invent

yang dalam kamus 

didefinisikan sebagai 

menciptakan sesuatu 

yang baru yang tidak 

pernah ada 

sebelumnya. Contoh invention adalah 

penemuan Thomas Alva Edison, yaitu 

penemuan perekam suara elektronik, 

penyempurnaan mesin telegram yang secara 

otomatis mencetak huruf mesin, mesin 

piringan hitam, dan pengembangan bola lampu 

pijar.

Inovasi diartikan penemuan dimaknai 

sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang baik berupa discovery

maupun invensi untuk mencapai tujuan atau 

untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam 

inovasi tercakup discovery dan invensi. 

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. 

Inovasi positif didefinisikan sebagai proses 

membuat perubahan terhadap sesuatu yang 

telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu 

yang baru yang memberikan nilai tambah bagi 

pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan 

pelanggan enggan untuk memakai produk 

Tabel 1. 

Knowledge Economic Indicator (KEI) 
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tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, 

merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan 

hilang. Menurut Joseph Schumpeter (1934) 

definisi inovasi dalam ekonomi adalah 

“Mengenalkan barang baru dimana para 

pelanggan belum mengenalnya atau kualitas 
baru dari sebuah barang.”

Schumpeter dalam teorinya 

menitikberatkan pada pentingnya peranan 

pengusaha di dalam mewujudkan suatu 

pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu juga 

ditunjukan bahwa para pengusaha merupakan 

golongan yang akan terus-menerus membuat 

suatu pembaharuan atau inovasi dalam 

kegiatan ekonomi. Inovasi itu antara lain: 

memproduksi produk-produk baru yang belum 

ada di pasar saat ini, mempertinggi efisiensi 

produksi dalam menghasilkan suatu barang, 

memperluas pasar suatu barang ke pasaran-

pasaran yang benar-benar baru, 

mengembangkan sumber bahan baku atau 

bahan mentah yang baru dan juga mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan 

tujuan untuk mempertinggi keefisienan 

kegiatan perusahaan. Schumpeter juga 

membedakan investasi kepada dua golongan, 

yaitu penanaman modal otonomi dan 

penanaman modal terpengaruh. Penanaman 

modal otonomi adalah penanaman modal yang 

ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang 

muncul sebagai akibat kegiatan inovasi. 

Menurut Schumpeter jika semakin tinggi 

tingkat kemajuan sesuatu ekonomi maka 

semakin terbatas pula kemungkinan untuk 

mengadakan suatu inovasi. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat. 

Hingga akan tercipta keadaan tidak 

berkembang (stationary state).

Kemiskinan 

Istilah kemiskinan timbul ketika 

sekelompok atau seseorang tidak mampu 

mencukupi tingkat kebutuhan ekonomi yang 

dianggap sebagai kebutuhan dasar dari standar 

hidup tertentu. Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) 

mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi 

serba kekurangan yang terjadi bukan karena 

dikehendahi oleh si miskin, melainkan karena 

tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang 

ada padanya.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri 

Negara Kependudukan/BKKBN adalah suatu 

keadaan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri  dengan taraf 

kehidupan yang dimiliki dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun 

fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan keluaraga 

masuk dalam katagori miskin, antara lain: 

faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa 

faktor internal, yakni: kesakitan, kebodohan, 

ketidaktahuan, ketidaktrampilan, ketinggalan 

teknologi, ketidakmampuan modal. Sedangkan 

beberapa faktor eksternal, antara lain: (1) 

Struktur sosial ekonomi yang menghambat 

peluang untuk berusaha dan meningkatkan 

pendapatan; (2) Nilai-nilai dan unsur-unsur 

budaya yang kurang mendukung upaya 

peningkatan kualitas keluarga; (3) Kurangnya 

akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas 

pembangunan. 

Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran 

jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi 

mereka sedang melakukan usaha secara aktif 

dalam empat minggu terakhir untuk mencari 

pekerjaan. Pengganguran merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 

pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan. Pengangguran dapat 

terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan 

pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan 

melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. 

Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak 

secara aktif mencari mencari pekerjaan tidak 

tergolong sebagai penganggur.

Faktor utama yang menyebabkan 

pengangguran adalah pengeluaran agregat 

yang sedikit. Para pengusaha memproduksi 

barang dan jasa dengan maksud untuk mencari 

keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan 

diperoleh apabila para pengusaha dapat 
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menjual barang yang mereka produksi. 

Semakin tinggi permintaan, maka semakin 

tinggi pula barang dan jasa yang akan mereka 

wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan 

akan menambah penggunaan tenaga kerja.  

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang erat di antara tingkat 

pendapatan nasional yang akan dicapai dengan 

pengunaan tenaga kerja, sehingga semakin 

tinggi pendapatan nasional (GDP) semakin 

banyak penggunaan tenaga kerja dalam 

perekonomian. 

Berdasarkan penyebabnya. N. Gregory 

Mankiw membagi pengangguran menjadi 

empat kelompok, yakni sebagai berikut. 

1. Pengangguran Friksional 

Pengangguran ini tidak ada pekerjaan 

bukan karena tidak dapat memperoleh 

kerja, tetapi karena sedang mencari 

pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam 

perekonomian yang berkembang cepat, 

pengangguran menjadi rendah dan 

pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya 

pengusaha susah memperoleh pekerja, 

akibatnya pengusaha menawarkan gaji 

yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong 

para pekerja untuk meninggalkan 

pekerjaannya yang lama dan mencari 

pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya 

atau lebih sesuai dengan keahliannya. 

Dalam proses mencari kerja baru ini untuk 

sementara para pekerja tersebut tergolong 

sebagai penganggur. Mereka inilah yang 

digolongkan sebagai pengangguran 

normal. 

2. Pengangguran Siklikal 

Perekonomian tidak selalu berkembang 

dengan teguh. Adakalanya permintaan 

agregat menjadi naik, hal ini mendorong 

pengusaha menaikkan produksinya. Lebih 

banyak pekerja baru digunakan dan 

pengangguran berkurang. Akan tetapi pada 

masa lainnya permintaan agregat turun 

dengan cepat. Misalnya, di negara-negara 

produsen bahan mentah pertanian, 

penurunan ini mungkin disebabkan 

kemerosotan harga-harga komoditas. 

Kemunduran ini menimbulkan efek kepada 

perusahaan-perusahaan lain yang 

berhubungan, yang juga akan mengalami 

kemerosotan dalam permintaan terhadap 

produksinya. Kemerosotan permintaan 

agregat ini mengakibatkan perusahaan-

perusahaan mengurangi pekerja atau 

menutup perusahaannya, sehingga 

pengangguran akan bertambah.  

3. Pengangguran Struktural 

Tidak semua industri dan perusahaan 

dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan 

mengalami kemunduran. Kemerosotan ini 

ditimbulkan ditimbulkan oleh salah satu 

beberapa faktor berikut, barang baru yang 

lebih baik, kemajuan teknologi 

mengurangi permintaan ke atas barang 

tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat 

tinggi dan tidak mampu bersaing, dan 

ekspor produksi industri sangat menurun 

dikarenakan persaingan yang lebih serius 

dari negara-negara lain. Kemerosotan itu 

akan menyebabkan kegiatan produksi 

dalam industri tersebut menurun, dan 

sebagian pekerja terpaksa diberhentikan 

dan menjadi pengangur.  

4. Pengangguran Musiman 

Pengangguran ini umumnya terjadi di 

sektor perikanan dan pertanian. Bila 

musim hujan penyadap karet dan nelayan 

tidak bisa melaksanakan pekerjaan mereka 

dan terpaksa menganggur. Musim kemarau 

tiba sehingga para petani tidak dapat 

mengerjakan sawahnya. Di samping itu 

para petani pada umumnya tidak begitu 

aktif di antara waktu sesudah menamam 

dan sesudah panen. Para penyadap karet, 

nelayan dan petani tidak bisa 

melaksanakan pekerjaan dalam keadaan 

musim tertentu  sehingga menyebabkan 

mereka menganggur. Pengangguran seperti  

ini termasuk digolongkan ke dalam 

pengangguran musiman.  

Kerangka Pemikiran 

Ekonomi berbasis inovasi merupakan 

pembaharuan dari model ekonomi neoklasik. 

Hal yang membedakannya adalah teori 
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ekonomi klasik tidak melihat bahwa 

knowledge-science, teknologi dan inovasi 

sebagai variabel fungsi produksi melainkan 

tenaga kerja (labour) dan modal (capital).

Penyumbang terbesar dalam 

pertumbuhanekonomi justru faktor lain di luar 

modal dan jumlah buruh, yakni apa yang 

disebut dengan total faktor productivity (TFP), 

faktor yang terkait erat dengan penguasaan, 

kemajuan, dan aplikasi teknologi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

kerangka pemikiran ini digambarkan dengan 

skema seperti pada Gambar 1 berikut. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Harapan yang akan diperoleh dari 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

dampak inovasi terhadap pengurangan tingkat 

kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. 

Variabel yang digunakan antara lain Modal 

(capital), Tanah (land), Tenaga Kerja (labor), 

Teknologi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat 

Pengangguran. Penelitian ini menggunakan 

data time series dari periode 2005 sampai 

dengan 2011. 

Dalam penelitian ini jumlah variabel yang 

digunakan sebanyak 6 variabel. Variabel 

tersebut terdiri atas variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen 

adalah tingkat kemiskinan dan tingkat 

pengangguran, sedangkan variabel independen 

adalah  Modal (capital), Tanah (land), Tenaga 

Kerja (labor), dan Teknologi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 

MP3EI, sebagaimana tampak pada Gambar 2, 

dimana PDB akan dinaikkan secara bertahap 

mulai 720 miliar dolar AS pada tahun 2010 ke 

angka 1,2 triliun dolar AS pada tahun 2014  

Variabel Independen 

CAPITAL

SUMBER DAYA 

ALAM

TENAGA KERJA 

TEKNOLOGI 

Tingkat

Kemiskinan 

Tingkat

Pengangguran 

Variabel Dependen 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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kemudian pada tahun 2025 minimal 3,76 

triliun dolar AS. 

Untuk mendongkrak PDB 5 sampai 6 kali 

lipat dalam waktu 15 tahun, produktivitas 

menjadi determinan. Pertumbuhan masih 

mengandalkan kepada penggunakan sumber 

daya alam mengandalkan faktor produksi 

konvensional tanah (land), tenaga kerja 

(labour) dan modal (capital) yang 

memberikan kontribusi sebesar 94,7 % dalam 

proses produksi nasional di tahun 2010. 

Dengan kontribusi inovasi yang rendah, 

sekitar 5,3%  menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi yang kurang maksimal. Sebagai 

contoh; bahwa sektor pertanian yang masih 

menggunakan teknik tradisional, dapat 

memberikan kontribusi hanya 15% PDB tetapi 

menyerap 38% tenaga kerja, sebagaimana 

tampak pada Gambar 3. Hal ini dapat 

dibandingkan dengan sektor industri yang 

intensif teknologi dapat menyumbang 27 % 

terhadap PDB tetapi hanya menyerap 13% 

tenaga kerja. Kemudian sektor jasa dapat 

berkontribusi 7% PDB tetapi menyerap 2% 

tenaga kerja. 

Melihat pengalaman 

negara-negara maju, 

terdapat tiga faktor 

produksi, yakni modal 

finansial (capital), sains 

dan teknologi (S&T), seta 

modal manusia (human

capital). Ketiga faktor 

tersebut menjadi penentu 

pertumbuhan dalam era 

ekonomi baru saat ini. Hal 

ini menggantikan peran 

land, labour dan capital.

Dengan tidak ada faktor 

tanah (land) dalam faktor 

produksi yang baru 

memperlihatkan bahwa 

bahan baku utama 

pertumbuhan tidak 

bersandar kepada sumber 

daya alam (natural

resources), tetapi 

knowledge-science,

teknologi dan inovasi yang dikombinasikan 

dengan capital. Eksploitasi knowledge

merupakan pengganti penggunaan sumber 

daya alam, hal ini mampu menciptakan 

produktivitas lebih tinggi guna menciptakan 

pertumbuhan ekonomi. Jadi knowledge adalah 

mesin pertumbuhan ekonomi baru dalam era 

baru yaitu ekonomi berbasis inovasi 

(innovation driven economy).

SIMPULAN DAN SARAN 

Kebijakan Yang Dapat Diterapkan 

Ekonomi berbasis inovasi merupakan 

pembaharuan dari model ekonomi neo-klasik. 

Hal yang membedakanya adalah teori ekonomi 

klasik tidak melihat bahwa knowledge-science,

teknologi dan inovasi sebagai variabel fungsi 

produksi melainkan tenaga kerja (labour) dan 

modal (capital).

Dengan penguatan human capital  dan 

kesiapan teknologi akan diraih pertumbuhan 

tinggi dan dalam waktu yang relatif singkat, 

Indonesia memerlukan keunggulan-

keunggulan kompetitif. Indonesia tidak boleh 

menggantungkan lagi pada keunggulan  

Gambar 2 

Visi 2025 
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Tabel 4 

Peningkatan Produktivitas Menuju Keunggulan Kompetitif 

Gambar 3  

Transformasi Perkembangan Ekonomi Suatu Negara 
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komparatif (sumber daya alam melimpah atau 

buruh murah). Dengan bertumpu pada 

keunggulan kompetitif akan diperoleh PDB 

sebesar 5 atau 6 kali lipat dapat diperoleh.

Indonesia dewasa ini masih bertumpu 

kepada labor intensive dan akan diubah secara 

bertahap menuju skilled labor intensive

kemudian pada akhirnya akan beralih ke 

human capital intensive. Dengan human
capital yang berkualitas merupakan bahan 

baku utama dalam innovation driven economy. 

Diharapkan keunggulan kompetitif ini, 

Indonesia dapat mampu mendapatkan PDB 

yang tinggi pada tahun 2025.

Secara umum pendekatan yang dilakukan 

MP3EI untuk merubah perekonomian 

Indonesia adalah dari sisi demand, melalui 

investasi di sektor industri dan infrastruktur 

dan perdagangan internasional. Sedangkan 

dari sisi supply melalui pertumbuhan total 

faktor productivity yang dicapai dengan cara 

skala ekonomi, peningkatan kapasitas sosial 

untuk menguasai dan mengembangkan 

teknologi.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan 

tersebut MP3Ei membuat tiga strategi utama, 

yakni: (1) Penguatan Koridor Ekonomi 

Indonesia sebagai pusat pertumbuhan; (2) 

Penguatan Konektivitas Nasional; dan (3) 

Percepatan kemampuan iptek nasional. 
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