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Asia Timur dan Pasifik harus mengatasi sederet tantangan yang semakin kompleks untuk 
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ini dan sekitarnya dapat membantu mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang 
tidak, dan mengapa, dalam mencari solusi praktis untuk berbagai tantangan tersebut. 
Seri utama regional ini menyajikan analisis isu-isu yang relevan dengan kawasan ini, 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman global Bank Dunia dan para mitranya. Seri 
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Kebangkitan ekonomi yang luar biasa di 
Asia Timur selama 50 tahun terakhir su-
dah jamak diketahui. Rekam jejak nega-

ra-negara di kawasan ini dalam mempertahank-
an pertumbuhan yang cepat dan mengurangi 
kemiskinan terdokumentasi dengan baik dalam 
dua jilid sebelumnya dari seri regional ini, Rid-
ing the Wave: An East Asian Miracle for the 21st 
Century (2018) dan A Resurgent East Asia: Nav-
igating a Changing World (2019).

Negara-negara berpenghasilan menengah 
di kawasan ini bercita-cita lebih tinggi namun 
kini menghadapi tantangan yang belum per-
nah terjadi sebelumnya terhadap keberhasilan 
ekonomi mereka. Pertumbuhan produktivitas 
telah menurun sejak Krisis Keuangan Glob-
al. Perubahan dalam lingkungan perdagangan 
global dan kemajuan teknologi menghadirkan 
tantangan bagi mesin pertumbuhan kawasan 
yang diandalkan selama ini: yakni, manufak-
tur berorientasi ekspor. Perubahan iklim dan, 
baru-baru ini, pandemi COVID-19 telah 
meningkatkan urgensi untuk beralih ke moda 
produksi baru yang lebih ramah lingkungan, 
lebih fleksibel, lebih terintegrasi secara digital, 
dan lebih terhubung dengan konsumen.

Dapatkah model kesuksesan kawasan ini di 
masa lalu terus memberikan keuntungan yang 
cepat di masa depan? Ini tidak dapat dilakukan 
tanpa dorongan dan imbalan inovasi. Untuk itu, 
jilid terbaru dalam seri ini—Pentingnya Inovasi 
Bagi Kawasan Asia Timur Berkembang—akan 
memperdalam pemahaman pembuat kebijakan 
tentang peran penting inovasi dalam pertum-
buhan dan pembangunan di masa depan dan 
akan meletakkan agenda kebijakan untuk per-
tumbuhan yang didorong oleh inovasi.

Untuk negara-negara berpenghasilan me-
nengah dengan kapasitas kelembagaan, te-
knologi, dan tingkat perusahaan yang sangat 
bervariasi, “inovasi” tidak hanya mencakup 
invensi produk dan proses baru di garis depan 
Industri 4.0, tetapi juga penyebaran dan adopsi 
teknologi atau praktik yang ada. Dan bentuk 
inovasi yang lebih mendasar ini bisa mendapat-
kan hasil yang besar. Di sinilah laporan Pentin-
gnya Inovasi Bagi Kawasan Asia Timur Berkem-
bang memberikan kontribusi yang paling 
praktis dan bermakna: yakni sebagai panduan 
untuk merancang reformasi untuk mendukung 
inovasi dalam cara yang spesifik untuk setiap 
negara sesuai kapasitasnya.
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Panduan seperti itu sangat dibutuhkan. Ter-
lepas dari janji besar inovasi—dan beberapa 
kisah sukses yang dikenal luas—sebagian be-
sar negara berkembang di Asia Timur (kecuali 
Cina) berkinerja buruk dalam beberapa indika-
tor utama inovasi, termasuk pengeluaran un-
tuk penelitian dan pengembangan (R&D) dan 
paten, serta adopsi dan penggunaan teknologi 
baru. Faktanya, hanya sebagian kecil dari pe-
rusahaan di kawasan ini yang saat ini terlibat 
dalam aktivitas inovasi mana pun.

Mengapa demikian? Hasil survei baru yang 
disajikan dalam laporan ini mengungkapkan 
bahwa perusahaan di kawasan ini menghada-
pi beberapa hambatan untuk mengadopsi te-
knologi baru yang dapat mengubah produk-
tivitas mereka. Mereka kekurangan informasi 
yang memadai tentang teknologi dan meng-
hadapi ketidakpastian yang tinggi tentang ha-
sil dari penggunaannya. Mereka sering keku-
rangan kapasitas untuk berinovasi—karena 
kemampuan manajemen dan keterampilan 
tenaga kerja yang tidak memadai. Dan mereka 

sering kekurangan akses ke pembiayaan ekster-
nal untuk adopsi teknologi atau proyek ino-
vasi yang lebih luas. Yang penting, kebijakan 
dan lembaga inovasi negara juga sering tidak 
selaras dengan kemampuan dan kebutuhan 
perusahaan.

Jadi, apa yang diperlukan untuk memacu 
inovasi yang lebih besar di negara berkembang 
Asia Timur? Seperti yang dijelaskan dalam lapo-
ran ini, pembuat kebijakan di kawasan ini harus 
mengarahkan kembali kebijakan inovasi untuk 
fokus pada insentif banyak perusahaan untuk 
mulai berinovasi. Adopsi dan difusi teknologi 
yang ada secara luas, tidak hanya invensi te-
knologi baru, yang akan menentukan kecepa-
tan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas 
di kawasan ini.

Dengan mendorong inovasi yang lebih be-
sar dengan cara ini, negara-negara berkembang 
Asia Timur akan mampu mengatasi berbagai 
tantangan yang sedang mereka hadapi dan me-
macu kembali pertumbuhan dan pembangu-
nan untuk masa depan yang lebih baik.

Victoria Kwakwa 
Wakil Presiden Regional

Kawasan Asia Timur dan Pasifik 
Bank Dunia 
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Pendahuluan

Kawasan Asia Timur berkembang 
telah melalui transformasi ekonomi 
yang signifikan, namun kini kawasan 
ini tengah menghadapi berbagai 
tantangan dalam melanjutkan 
pertumbuhan

Keberhasilan ekonomi Asia Timur selama 50 
tahun terakhir sangat transformatif. Tingkat 
pertumbuhan yang tinggi telah mengangkat 
negara-negara di kawasan ini dari status nega-
ra berpenghasilan rendah menjadi negara ber-
penghasilan menengah, bahkan beberapa di an-
taranya mencapai status negara berpenghasilan 
tinggi. Pendekatan yang telah dikenal sebagai 
“Model Pembangunan Asia Timur”— kombi-
nasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan 
sektor-sektor padat karya yang berorientasi ke 
luar; investasi dalam modal dasar manusia; dan 
tata kelola ekonomi yang sehat—telah berper-
an dalam mengangkat ratusan juta orang kel-
uar dari kemiskinan dan menjadi aman secara 
ekonomi.

Terlepas dari keberhasilan masa lalu, nega-
ra-negara berpenghasilan menengah di kawasan 
ini sekarang menghadapi berbagai tantangan 
dalam upaya melanjutkan kemajuan ekonomi 
mereka: Pertama, pertumbuhan produktivitas 
menurun sejak krisis keuangan global 2008-09. 

Hal ini, dan populasi yang cepat menua di be-
berapa negara, menciptakan tekanan bagi pros-
pek pertumbuhan kawasan itu, mempersempit 
peluang untuk menuai dividen demografis. 
Kedua, perlambatan perdagangan barang global, 
ketidakpastian tentang masa depan sistem perda-
gangan global, dan perubahan teknologi yang ce-
pat, semuanya menantang mesin pertumbuhan 
utama di kawasan ini, yakni manufaktur berori-
entasi ekspor. Ketiga, pandemi COVID-19, ber-
sama dengan perubahan iklim yang tengah ber-
langsung, meningkatkan kerentanan ekonomi 
dan menyoroti kebutuhan mendesak akan moda 
produksi baru di kawasan tersebut.

Berbagai kekuatan ini, sendiri dan bersa-
ma-sama, menimbulkan pertanyaan tentang 
apakah model yang mendorong keberhasilan 
ekonomi Asia Timur di masa lalu dapat terus 
menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan 
yang cepat di masa depan.

Inovasi semakin penting untuk 
pertumbuhan di masa depan

Studi terbaru menyoroti peran penting yang ha-
rus dimainkan inovasi dalam membangun Asia 
Timur jika negara-negara di kawasan ini hen-
dak mempertahankan atau meningkatkan per-
tumbuhan produktivitas dalam ekonomi global 
yang berubah dengan cepat dan sangat tidak 
pasti (Mason dan Shetty 2019; Bank Dunia 
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dan DRC 2019). Banyak literatur global pent-
ing menunjukkan hubungan yang kuat antara 
inovasi dan produktivitas pada tataran makro 
dan mikroekonomi (Cirera dan Maloney 2017; 
Comin dan Hobijn 2010; Griliches 2011; 
Mohnen dan Hall 2013; Solow 1957). Ini me-
negaskan kembali betapa pentingnya mening-
katkan pertumbuhan yang dipimpin inovasi.

Dengan latar tersebut, laporan ini bertujuan 
untuk memperdalam pemahaman pembuat ke-
bijakan tentang peran penting inovasi dalam 
pertumbuhan dan pembangunan masa depan 
untuk membangun Asia Timur.1 Untuk mewu-
judkan hal tersebut, laporan ini meneliti berb-
agai tantangan inovasi utama kawasan, menilai 
kondisi inovasinya, dan menganalisis kendala 
utama yang dihadapi perusahaan untuk dapat 
berinovasi secara efektif. Laporan itu kemudi-

an mengkaji kebijakan dan kelembagaan yang 
diperlukan untuk mengampu lebih banyak ino-
vasi dan merumuskan agenda aksi untuk me-
macu pertumbuhan yang dipimpin inovasi di 
kawasan ini.

Laporan ini menekankan pentingnya ka-
wasan Asia Timur menggunakan teknologi 
yang sudah tersedia secara efektif di ekonomi 
berpenghasilan tinggi sebagai cara untuk 
meningkatkan produktivitas dan mengatasi 
tantangan ekonomi dan sosial. Untuk itu, lapo-
ran ini mengadopsi definisi inovasi yang luas 
yang mencakup inovasi sebagai “penemuan” 
produk baru maupun proses di garis depan pen-
getahuan dan sebagai “difusi dan adopsi” dari 
teknologi dan praktik yang ada yang memun-
gkinkan perusahaan melakukan mode produksi 
baru dan lebih efektif (kotak O.1).

Laporan ini mengadopsi pandangan luas tentang ino-
vasi sebagai akumulasi pengetahuan dan implementasi 
ide-ide baru. Secara khusus, mengikuti Oslo Manual 
2018, “inovasi bisnis” didefinisikan sebagai “produk 
atau proses bisnis baru atau lebih baik (atau kombinasi 
daripadanya) yang berbeda secara signifikan dari pro-
duk atau proses bisnis perusahaan sebelumnya dan yang 
telah diperkenalkan pada pasar atau digunakan oleh 
perusahaan” (OECD dan Eurostat 2018, 20). Laporan 
tersebut menganggap inovasi didefinisikan baik sebagai 
“invensi” (invention) atau “penemuan” (discovery) (yaitu, 
pengembangan yang mendorong garis depan teknolo-
gi) dan sebagai “difusi” atau “adopsi” dari teknologi 
dan praktik yang ada yang membawa perusahaan ke 
cara memproduksi atau bertindak yang baru. Definisi 
terakhir berlaku untuk sebagian besar perusahaan yang 
beroperasi di negara berkembang Asia Timur.

Suatu inovasi dapat berupa teknologi atau non-te-
knologi. Secara khusus, Oslo Manual 2018 mendefi-
nisikan dua jenis inovasi utama berikut (OECD dan 
Eurostat 2018, 21):

• Inovasi produk adalah “barang atau jasa baru atau yang 
lebih baik yang berbeda secara signifikan dari barang 
atau jasa perusahaan sebelumnya dan dari yang telah 
diperkenalkan di pasar.” Ini termasuk penambahan 

fungsi baru atau peningkatan pada fungsi yang ada 
atau utilitas pengguna. “Karakteristik fungsional 
yang relevan mencakup kualitas, spesifikasi teknis, 
keandalan, daya tahan, efisiensi ekonomi selama 
penggunaan, keterjangkauan, kemudahan, kegu-
naan, dan keramahan pengguna” (OECD dan Eu-
rostat 2018, 71).

• Inovasi proses bisnis adalah “proses bisnis yang baru 
atau lebih baik untuk satu atau lebih fungsi bisnis 
yang berbeda secara signifikan dari proses bisnis 
perusahaan sebelumnya dan yang telah digunakan 
oleh perusahaan.” Oslo Manual 2018 mencantum-
kan enam kategori fungsional untuk mengidenti-
fikasi dan membedakan antara jenis inovasi proses 
bisnis (OECD dan Eurostat 2018, 73):

 o Metode inovatif untuk membuat produk atau 
menawarkan jasa

 o Inovasi dalam distribusi dan logistik
 o Inovasi dalam aktivitas pemasaran dan penjualan
 o Inovasi dalam penyediaan dan pemeliharaan 

sistem informasi dan komunikasi
 o Inovasi dalam administrasi dan manajemen
 o Inovasi dalam pengembangan produk dan pros-

es bisnis.

KOTAK 0.1 Mendefinisikan inovasi

Sumber: Diadaptasi dari OECD dan Eurostat 2018.
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Pentingnya inovasi untuk 
membangun Asia Timur

Ada beberapa faktor pendorong ekonomi yang 
menimbulkan keharusan untuk menciptakan 
model pertumbuhan yang lebih dipimpin ino-
vasi di kawasan Asia Timur berkembang.

Produktivitas masih relatif rendah di 
kawasan Asia Timur berkembang—dan 
pertumbuhan produktivitas melemah 
sejak Krisis Keuangan Global

Terlepas pertumbuhan yang luar biasa, nega-
ra-negara berkembang Asia Timur masih meng-
hadapi tantangan produktivitas yang signifikan. 
Produktivitas—baik diukur dari produktivitas 
tenaga kerja (output per pekerja) atau sebagai 
total faktor produktivitas (TFP, ukuran efisien-
si ekonomi)—meningkat dari waktu ke waktu, 
meskipun tetap jauh di bawah produktivitas 
garis depan, yang didefinisikan sebagai ting-
kat produktivitas. di Amerika Serikat. Bahkan 
di Malaysia, yang produktivitasnya tertinggi di 
Asia Timur berkembang, produktivitas tenaga 
kerjanya hanya sekitar 42 persen, dan TFP seki-
tar 62 persen, dari tingkat di Amerika Serikat 
pada 2017. Meskipun produktivitas umumnya 
meningkat seiring berkembangnya suatu negara, 
TFP di sebagian besar negara Asia Timur berkem-
bang masih di bawah tingkat yang diprediksikan 
berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per 
kapita mereka (gambar O.1).

Perubahan perdagangan global dan 
teknologi menciptakan tantangan bagi 
mesin pertumbuhan utama kawasan: 
manufaktur berorientasi ekspor

Perlambatan perdagangan barang global dan 
ketidakpastian tentang masa depan sistem perd-
agangan global menimbulkan risiko pada mod-
el pembangunan yang telah secara efektif meng-
gunakan perdagangan, investasi asing (FDI), 
dan integrasi ke dalam rantai nilai global (global 
value chain, GVC) sebagai saluran pertumbu-
han yang penting. Selain itu, revolusi teknolo-
gi baru—Industri 4.0—menghadirkan risiko 

disrupsi bagi struktur produksi yang ada yang 
berkembang ke arah manufaktur yang lebih 
fleksibel, spesialisasi dan kedekatan pelanggan 
menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi 
ini berpotensi memperpendek rantai nilai glob-
al atau mendekatkan kembali (reshoring) sistem 
produksi ke pasar tujuan akhir, hal yang selama 
ini berperan sentral dalam memacu pertumbu-
han di negara-negara Asia Timur.

Pandemi COVID-19 dan guncangan 
lain, termasuk perubahan iklim, 
mempercepat kebutuhan akan moda 
produksi baru

Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 semakin menegaskan 
pentingnya inovasi semenrara para pembuat 
kebijakan dan perusahaan dengan cepat meng-
adopsi atau mengembangkan teknologi untuk 
mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi dari 
pandemi. Upaya ini mencakup, antara lain, pen-
erapan teknologi seluler digital untuk memberi-
kan informasi real-time tentang penyebaran virus 
dan membantu menjaga jarak sosial; teknologi 
wahana nirawak (drone) untuk aplikasi seperti 
desinfeksi udara, transportasi persediaan medis 
tanpa kontak, dan jasa pesan-antar konsumen; 
dan teknologi biomedis dan kecerdasan buatan 
(AI) terkini untuk mengembangkan pengujian, 
vaksin, dan pengobatan untuk penyakit virus.2

Yang juga penting, pandemi COVID-19 me-
nimbulkan guncangan bagi Pendapatan Domes-
tik Bruto (PDB) pada skala yang sudah beber-
apa dekade tidak dialami di kawasan ini—dan 
efeknya kemungkinan akan bertahan lama. Be-
gitu besar guncangannya dan dampaknya pada 
permintaan maupun pasokan, keadaan ini men-
yoroti perlunya manajemen dan proses produksi 
yang lebih fleksibel, baik untuk mengakomodasi 
pembatasan sosial maupun untuk memper-
siapkan diri bagi kemungkinan berubahnya per-
ekonomian pasca-COVID-19. Proses produksi 
akan lebih otomatis, semakin terintegrasi secara 
digital, dan lebih terhubung ke konsumen.

Suka tidak suka, satu tantangan bagi pem-
buat kebijakan adalah bahwa pandemi mun-
gkin memiliki efek yang saling bertentangan 
pada dua dimensi inovasi: invensi dan difusi. 
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GAMBAR 0.1       Produktivitas faktor total di sebagian besar kawasan Asia Timur berkembang berada di 
bawah perkiraan berdasarkan PDB per kapita mereka

Sumber: Elaborasi Bank Dunia, berdasarkan Penn World Table (PWT) versi 9.1 dan Asian Productivity Organization (APO) Database 2019, versi 2 (https://www.
apo-tokyo.org/wedo/productivity-measurement/).
Catatan: Data dari 2017. Negara-negara dengan warna biru muda menunjukkan 10 negara “berkembang Asia Timur” yang diteliti dalam laporan ini. Produktivitas 
faktor total (TFP) diukur dalam istilah paritas daya beli (PPP) relatif terhadap Amerika Serikat (1,0). Rangkaian TFP dihitung oleh tim PWT, kecuali Kamboja, Myan-
mar, dan Vietnam, yang diestimasi melalui metodologi Feenstra, Inklaar, dan Timmer (2015), menggunakan data dari PWT (versi 9.1) dan estimasi pangsa tenaga 
kerja dari APO Database 2019 (versi 2). PDB = produk domestik bruto; PPP = paritas daya beli; TFP = produktivitas faktor total.

GAMBAR 0.2       Produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan TFP menurun di kawasan Asia Timur berkembang sejak Krisis 
Keuangan Global

Sumber: Conference Board (CB), Asian Productivity Organization (APO) Database 2019, versi 2 (https://www.apo-tokyo.org/wedo/productivity-measurement/); dan data Penn World Table 
(PWT) versi 9.1; van der Eng (2009); basis data World Development Indicators; dan Kalkulasi Bank Dunia.
Catatan: Produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai PDB per pekerja. Data PWT digunakan sebagai garis dasar. Di mana data PWT (versi 9.1) tidak tersedia, APO Database 2019 (versi 
2) digunakan. Data Conference Board digunakan untuk 2018. PDB = produk domestik bruto; TFP = produktivitas faktor total.
a. Panel b menunjukkan rata-rata tertimbang yang dihitung menggunakan bobot PDB pada harga 2010. Negara yang termasuk adalah Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Untuk Indonesia, pertumbuhan TFP dihitung oleh Bank Dunia, memperluas data dari van der Eng (2009).
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Terkait invensi, pandemi mendorong penelitian 
dan pengembangan (R&D) pada tes, vaksin, 
dan pengobatan untuk memerangi penyakit. 
Ini kemungkinan memberi efek limpahan posi-
tif untuk penelitian ilmiah dan medis yang leb-
ih luas di bidang seperti bioteknologi. Pada saat 
yang sama, jarak sosial yang dibutuhkan untuk 
mengendalikan persebaran penyakit ini telah 
menghambat penelitian ilmiah lain yang tidak 
terkait dengan COVID-19 dengan mematikan 
laboratorium dan menghentikan eksperimen 
untuk waktu yang lama.

Sedangkan terkait difusi, adaptasi dengan 
jarak sosial telah meningkatkan permintaan 
dari perusahaan dan rumah tangga akan te-
knologi yang mendukung komunikasi digital, 
pengiriman, dan perdagangan yang kemungk-
inan akan digunakan dengan baik setelah pan-
demi. Namun, kontraksi ekonomi akibat krisis 
dan ketidakpastian ini menghambat investasi 
baik dalam invensi maupun difusi di berbagai 
bidang lain dengan memangkas sumber daya 
dan mengurangi capaian hasil yang diperkira-
kan. Pembuat kebijakan akan perlu menemu-
kan cara untuk mempercepat transformasi 
teknologi ekonomi masing-masing sambil men-
gelola ketegangan ini.

Perubahan iklim
Demikian pula, perubahan iklim menantang 
pendekatan tradisional terhadap produksi dan 
pertumbuhan. Terkait mitigasi, sangat penting 
untuk memiliki produksi yang lebih bersih, leb-
ih hemat energi yang mengurangi emisi karbon. 
Adapun terkait adaptasi perubahan iklim, suhu 
akan meningkat secara signifikan di seluruh 
kawasan Asia Timur berkembang . Pemanasan 
global sudah menyebabkan peristiwa cuaca 
yang parah yang semakin sering: gelombang 
panas, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, 
dan angin topan. Negara-negara Asia Timur 
dan Asia Tenggara adalah di antara yang paling 
keras terdampak akibat iklim yang lebih panas.

Menurut Indeks Risiko Iklim Global (Glob-
al Climate Risk Index) 2020, empat negara Asia 
Tenggara—Myanmar, Filipina, Thailand, dan 
Vietnam—termasuk di antara 10 negara yang 
paling terpengaruh oleh peristiwa cuaca ekstrem 
antara 1999 dan 2018 (Eckstein et al. 2019). Se-

lain itu, masih tergantungnya negara-negara Asia 
Tenggara pada pertanian dan konsentrasi popu-
lasi di wilayah pesisir memperparah kerentanan 
mereka. Banyak kota besar pesisir yang sangat 
terancam, termasuk Shanghai dan Tianjin, Cina; 
Jakarta, Indonesia; Ho Chi Minh City, Vietnam; 
dan Bangkok, Thailand. Perubahan-perubahan 
tersebut menuntut solusi teknologi yang mende-
sak, baik untuk memastikan bahwa produksi 
pertanian berkelanjutan atau untuk memungk-
inkan lingkungan pabrik yang aman dan pro-
duktif pada suhu yang lebih tinggi.

Untuk mempertahankan kinerja 
ekonomi yang tinggi dalam 
menghadapi berbagai tantangan 
tersebut, negara-negara di kawasan 
ini harus bergerak menuju model 
pertumbuhan yang lebih dipimpin oleh 
inovasi

Untuk mengatasi semua tantangan ini mas-
yarakat dituntut untuk menjadi lebih inovatif. 
Negara-kawasan Asia Timur berkembang harus 
menemukan cara-cara baru dan lebih efektif 
untuk meningkatkan pertumbuhan produkti-
vitas dalam upayanya untuk meneruskan kes-
uksesan ekonomi masa lalu dan secara progresif 
berpindah dari status berpenghasilan menengah 
ke tinggi. Sesungguhnya, tetangga berpenghas-
ilan tinggi di kawasan ini—Jepang, Republik 
Korea, dan Singapura—semuanya amat sukses 
dalam menggunakan inovasi sebagai sarana un-
tuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan 
pendapatan mereka.

Penyempitan produktivitas dan kesenjangan 
teknologi dengan ekonomi berpenghasilan ting-
gi dapat membantu negara-negara berkembang 
di Asia Timur untuk mengatasi tantangan per-
dagangan, termasuk ancaman reshoring, dengan 
meningkatkan daya saing dan meningkatkan 
partisipasi mereka dalam rantai nilai global. 
Demikian pula, respons yang efektif terhadap 
pandemi COVID-19 dan risiko guncangan kes-
ehatan lainnya memerlukan dasar penelitian dan 
inovasi yang kuat untuk mengatasi dan meman-
tau dampak kesehatan, serta model bisnis yang 
lebih inovatif, otomatis, dan terintegrasi secara 



6 P E N T I N G N Y A  I N O V A S I  B A G I  K A W A S A N  A S I A  T I M U R  B E R K E M B A N G

digital. Akhirnya, risiko dan biaya perubahan 
iklim untuk ekonomi dan masyarakat di kawasan 
itu menuntut lebih banyak inovasi dan adopsi te-
knologi baru untuk adaptasi dan mitigasi.

Keadaan inovasi negara-negara 
berkembang Asia Timur

Minat inovasi di antara pembuat kebijakan di 
kawasan ini memuncak belakangan ini dengan 
munculnya teknologi digital. Memang, penca-
paian terkemuka oleh pelaku sektor swasta—
dalam e-commerce, teknologi keuangan digital 
(fintech), ridesharing, dan layanan pesan-antar 
dering—telah memicu imajinasi pembuat ke-
bijakan, media, dan warga negara. Perusahaan 
di ruang digital, seperti perusahaan teknologi 
multinasional China Alibaba dan jasa ride-hail-
ing Grab dan Go-Jek di Asia Tenggara, sudah 
menjadi nama yang awam dikenal.

Meskipun pencapaian para “unicorn” berki-
nerja tinggi itu penting dan patut diperhatikan, 
mewujudkan janji ekonomi inovasi membu-
tuhkan banyak perusahaan di berbagai sektor 
ekonomi kawasan untuk terlibat dalam kegia-
tan inovasi. Namun seberapa baik kinerja nega-
ra berkembang Asia Timur secara umum dalam 
hal inovasi?

Kawasan ini mengalami beberapa 
keberhasilan penting terkait inovasi

Data menunjukkan bahwa kawasan Asia Timur 
berkembang telah meraih beberapa keberhasilan 
penting terkait inovasi. Data terbaru tentang ke-
padatan spasial dari paten yang diajukan di bawah 
Perjanjian Kerja Sama Paten (Patent Cooperation 
Treaty, PCT) dari Organisasi Kekayaan Intelek-
tual Dunia (WIPO) menunjukkan peningkatan 
jumlah cluster inovasi di kawasan ini, terutama di 
Cina (Bergquist, Fink, dan Raffo 2017; Dutta, 
Lanvin, dan Wunsch-Vincent 2019).

Dilihat lebih luas di seluruh kawasan, data 
menunjukkan bahwa model pertumbuhan ber-
orientasi ekspor kawasan telah memung-kinkan 
sebagian besar negara untuk berpartisipasi da-
lam bentuk perdagangan manufaktur yang leb-
ih canggih sepanjang waktu. Data lintas negara 

menunjukkan, misalnya, bahwa sebagian besar 
negara berkembang di Asia Timur berkinerja 
pada atau di atas apa yang akan diprediksi dari 
tingkat pendapatan per kapita mereka sehu-
bungan dengan impor teknologi tinggi (gambar 
O.3, panel a) dan ekspor teknologi tinggi (gam-
bar O.3, panel b).

Meskipun sebagian besar partisipasi ka-
wasan dalam perdagangan ini dimulai dengan 
komponen dan perakitan yang tidak begitu 
canggih, langkah-langkah ini mencermink-
an meningkatnya adopsi teknologi global dan 
proses produksi dari waktu ke waktu melalui 
investasi asing (FDI), pembentukan usaha pa-
tungan, dan partisipasi dalam perdagangan dan 
rantai nilai global. Misalnya, antara tahun 2000 
dan 2008, pangsa kandungan domestik barang 
ekspor elektronik tumbuh secara signifikan di 
Malaysia dan Thailand, serta di permesinan 
industri di Indonesia dan Filipina (WTO dan 
IDE-JETRO 2011), mungkin karena arus in-
vestasi untuk produksi lokal dan partisipasi pe-
masok lokal. Sebagai inti dari manufaktur yang 
berorientasi ke luar dan strategi pertumbuhan 
di kawasan ini, bentuk keterlibatan internasi-
onal ini adalah peluang penting bagi transfer 
teknologi dan difusi pengetahuan selama seten-
gah abad terakhir.

Namun, sebagian besar negara di 
kawasan ini berkinerja di bawah tingkat 
yang diperkirakan pada beberapa 
indikator inovasi utama

Terlepas dari janji besar inovasi di kawasan ini—
dan beberapa contoh keberhasilan yang dikenal 
luas—analisis dari sejumlah indikator inovasi 
utama menunjukkan bahwa kawasan Asia Timur 
berkembang masih menghadapi tantangan pent-
ing untuk mendorong pertumbuhan yang dip-
impin inovasi. Sebagian besar negara-negara ini 
tampaknya berkinerja buruk pada beberapa ind-
ikator standar inovasi, baik untuk difusi (adopsi 
teknologi yang ada) maupun invensi (penemuan 
produk, proses, dan teknologi baru).

Satu input penting untuk bentuk inova-
si yang lebih mendasar, seperti meningkatkan 
kualitas produk dan proses, adalah sertifikasi 
internasional yang memberi perusahaan akses 
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GAMBAR 0.3       Beberapa kawasan Asia Timur berkembang merupakan peserta yang penting dalam rantai nilai global untuk 
produk berteknologi tinggi

Sumber: World Bank elaboration, using the Global Innovation Index database (https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator).
Catatan: Indikator ekspor dan impor berteknologi tinggi mencakup produk teknis dengan intensitas penelitian dan pengembangan (R&D) yang tinggi, sebagaimana ditentukan dan 
diklasifikasikan oleh Eurostat, kantor statistik Uni Eropa. “Kawasan Asia Timur Berkembang” mengacu pada 10 negara berpenghasilan menengah yang tercakup dalam studi ini (ditunjukkan 
dengan warna biru muda): Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Angka ini tidak termasuk Laos dan Myanmar, yang tidak memiliki 
data terbaru. PDB = produk domestik bruto; PPP = paritas daya beli.
a. Indikator impor teknologi tinggi mengukur impor teknologi tinggi sebagai persentase dari total perdagangan.
b. Indikator ekspor teknologi tinggi ditentukan oleh ekspor teknologi tinggi dikurangi ekspor ulang sebagai persentase dari total perdagangan.
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ke pasar negara lain. Sertifikasi internasional 
terbukti berkontribusi pada produktivitas di 
tingkat perusahaan di beberapa negara ber-
penghasilan menengah, termasuk Cina dan em-
pat negara Asia Tenggara (Cirera dan Maloney 
2017; Escribano dan Guasch 2005). Namun, 
semua negara berkembang di Asia Timur kec-
uali Cina memiliki kinerja di bawah nilai yang 
diprediksikan untuk sertifikasi internasional 
(gambar O.4, panel a).

Lisensi teknologi asing—input penting lain-
nya untuk difusi dan adopsi teknologi baru—
berhubungan dengan output inovasi yang lebih 
tinggi di antara perusahaan-perusahaan di neg-
ara-negara berkembang di Asia Timur (Iootty 
2019). Kinerja kawasan terkait lisensi teknologi 
asing lebih beragam: di separuh negara, lebih 
sedikit perusahaan memperoleh lisensi untuk 
teknologi luar negeri daripada ekspektasi ber-
dasarkan pendapatan per kapita negara mereka 
(gambar O.4, panel b).

Data tentang input utama penemuan 
produk dan teknologi baru, penelitian dan 

pengembangan (R&D), dan satu proksi uta-
ma dari invensi, yakni paten, menunjukkan 
pola yang serupa. Sebagian besar negara di ka-
wasan ini membelanjakan lebih sedikit untuk 
penelitian dan pengembangan daripada yang 
diperkirakan berdasarkan pendapatan per kap-
ita mereka (gambar O.5, panel a). Hanya tiga 
negara (Cina, Malaysia, dan Vietnam) yang 
membelanjakan pada atau di atas ekspektasi.

Demikian pula, sebagian besar negara 
berkembang Asia Timur menghasilkan lebih se-
dikit paten daripada perkiraan sesuai pendapa-
tan per kapita mereka (gambar O.5, panel b). 
Sekali lagi, Malaysia, Vietnam, dan dalam hal 
ini, Mongolia, berkinerja pada atau mendekati 
level yang diprediksi. China patut dicatat kare-
na kinerjanya jauh di atas ekspektasi terkait 
pengeluaran litbang dan paten yang diberikan.

Pola serupa terlihat dalam kaitannya dengan 
input dan output inovasi lain di kawasan ini, 
termasuk beberapa bidang utama terkait inovasi 
jasa (terlepas beberapa kesuksesan yang dikenal 
luas).
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GAMBAR 0.4       Persentase perusahaan dengan sertifikasi internasional rendah di sebagian besar kawasan Asia Timur 
berkembang, dan di setengah negara-negara tersebut, lebih sedikit perusahaan memperoleh lisensi untuk teknologi asing 
daripada yang ekspektasi sesuai pendapatan per kapita mereka 

Sumber: Elaborasi Bank Dunia. Menggunakan data Survei Perusahaan Bank Dunia Enterprise (tahun-tahun terkini yang datanya tersedia).
Catatan: “Kawasan Asia Timur Berkembang” mengacu pada 10 negara berpenghasilan menengah yang tercakup dalam studi ini (ditunjukkan dengan warna biru muda): Kamboja, Cina, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. PDB = produk domestik bruto; PPP = paritas daya beli
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GAMBAR 0.5       Sebagian besar negara di kawasan Asia Timur berkembang membelanjakan lebih sedikit untuk R&D dan 
menghasilkan lebih sedikit paten daripada ekspektasi berdasarkan pendapatan per kapita mereka

Sumber: Elaborasi Bank Dunia, berdasarkan data 2018 dari Basis Data Statistik Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) (https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm) dan basis data 
World Development Indicators.
Catatan: “Kawasan Asia Timur Berkembang” merujuk pada 10 negara berpenghasilan menengah yang tercakup dalam studi ini (diwarnai biru muda): Kamboja, Cina, Indonesia, Lao PDR, 
Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. PDB = produk domestik bruto; PPP = paritas daya beli; R&D = penelitian dan pengembangan. Panel b dari bagan mengec-
ualikan Laos , yang tidak memiliki data paten tahun 2019.
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Negara berkembang Asia Timur 
mengalami konvergensi dalam 
kelambanan adopsi, namun mengalami 
divergensi dalam intensitas penggunaan 
teknologi

Meskipun partisipasi negara-negara meningkat 
dalam rantai nilai teknologi tinggi, teknologi 
baru tampaknya tidak mempenetrasi sedalam 
itu di kawasan Asia Timur berkembang. Anal-
isis dataset Adopsi Historis Teknologi Lintas 
Negara (Cross-Country Historical Adoption of 
Technology, CHAT) atas adopsi dan penggu-
naan terutama teknologi tujuan umum (Comin 
dan Mestieri 2018) menunjukkan bahwa adopsi 
teknologi, di satu sisi, tertinggal antara kawasan 
Asia Timur berkembang dan negara-negara 
anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (OECD)—yaitu, waktu antara 
pengenalan teknologi baru dan saat pertama 
kali diadopsi—semakin menyempit dari waktu 
ke waktu (gambar O.6, panel a). Namun, di sisi 
lain, perbedaan antara Asia Timur dan OECD 
dalam “intensitas penggunaan” teknologi 
baru—yaitu, seberapa luas teknologi baru telah 
digunakan—meningkat dari waktu ke waktu 
(gambar O.6, panel b).

Beragamnya kapabilitas inovasi 
di dalam negara, sektor, dan 
perusahaan

Angka kinerja agregat yang disajikan di atas men-
yamarkan adanya keberagaman yang signifikan. 
Yang paling penting bagi pertumbuhan dan kin-
erja produktivitas suatu negara adalah seberapa 
cepat teknologi dan inovasi menyebar ke seluruh 
perusahaan dalam suatu negara. Tanpa pengaruh 
positif dari sektor-sektor yang berkinerja baik 
dibandingkan yang lainnya dalam ekonomi, 
kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan secara 
keseluruhan menjadi terbatas. Di dalam sektor, 
kesenjangan produktivitas dan teknologi antara 
perusahaan terkemuka dan yang tertinggal di ka-
wasan Asia Timur berkembang mencerminkan 
lambatnya penyebaran teknologi. Kawasan ini 
memang menunjukkan keberagaman yang sub-

stansial dalam pola adopsi dan inovasi teknologi 
di dalam dan lintas negara, sektor, dan dalam 
beberapa kasus, bahkan di dalam perusahaan. 
Keberagaman ini, jika terus berlanjut, akan se-
cara signifikan menghambat pertumbuhan di 
kawasan.

Negara-negara di kawasan ini 
menunjukkan perbedaan yang signifikan 
dalam kinerja inovasi

Pengukuran inovasi tingkat perusahaan, ber-
dasarkan data Survei Perusahaan Bank Dunia, 
mengungkapkan heterogenitas kinerja yang sig-
nifikan di seluruh negara kawasan. Perusahaan di 
Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, 
Myanmar, dan Thailand melaporkan sedikit ak-
tivitas inovasi; jauh di bawah setengah dari semua 
perusahaan di negara-negara tersebut menunjuk-
kan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ino-
vasi apa pun (gambar O.7). Data tersebut juga 
menunjukkan Cina sebagai outlier positif di ka-
wasan. Hampir 60 persen perusahaan Cina mel-
aporkan adanya inovasi produk atau jasa, dan 20 
persen melisensikan teknologi asing. Di ujung 
lain spektrum, kurang dari 15 persen perusahaan 
di Myanmar dan Thailand melaporkan memili-
ki inovasi produk atau jasa, dan hanya 5 persen 
yang memiliki lisensi teknologi dari perusahaan 
asing.

Aktivitas inovasi juga sangat bervariasi 
antar sektor, dengan lebih sedikit inovasi 
dalam jasa

Meskipun inovasi paling menonjol yang digam-
barkan dalam media populer di kawasan ini ada-
lah contoh dari perusahaan sektor jasa (misalnya, 
Grab, Go-Jek, Alibaba, atau Tencent), data dari 
survei sampel statistik menceritakan kisah yang 
berbeda. Diukur dari apakah mereka telah men-
erapkan inovasi produk atau proses, perusahaan 
sektor jasa di kawasan Asia Timur berkembang 
(dan di tempat lain) tampaknya secara signifikan 
kurang inovatif daripada perusahaan manufaktur 
(gambar O.8). Inovasi dalam jasa adalah kun-
ci untuk mengampu model dan jasa bisnis baru 
yang diperlukan dalam transisi ke Industri 4.0, 
tetapi kawasan ini tertinggal dalam hal itu.
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GAMBAR 0.6       Kelambanan adopsi teknologi di kawasan Asia Timur berkembang mendekat dengan 
negara-negara OECD, tetapi intensitas penggunaan teknologi menjauh

Sumber: World Bank, using country technology-level estimates from Comin and Mestieri 2018.
Catatan: Kelambatan adopsi (jumlah tahun bagi teknologi untuk tiba di suatu negara setelah penemuan) dan margin intensif, atau intensitas penggunaan 
(seberapa luas teknologi baru diadopsi), keduanya merupakan parameter model khusus negara yang diperkirakan secara struktural menggunakan basis data 
Adopsi Historis Teknologi Lintas Negara (Cross-Country Historical Adoption of Technology, CHAT) yang dikembangkan oleh Comin dan Hobijn (2004). Garis biru 
dan oranye disesuaikan  , masing-masing, ke negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara-negara kawasan Asia 
Timur berkembang (sampel di sini termasuk Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Vietnam). Balok-balok menunjukkan kelam-
batan adopsi median (panel a) atau margin intensif (panel b) dari dua grup negara untuk setiap teknologi berlabel. PC = komputer pribadi.

Ke
re

ta
 p

en
um

pa
ng

Pe
m

in
ta

l

Ka
pa

l

Ke
re

ta
 b

ar
an

gKe
re

ta
pe

nu
m

pa
ng

Te
le

gr
af

Po
s

Ba
ja

 (B
es

se
m

er
, t

un
gk

u 
te

rb
uk

a)

Te
le

po
n

Li
st

rik
M

ob
il

Tr
uk

Tr
ak

to
r

Pe
ne

rb
an

ga
n 

ba
ra

ng
Pe

nr
ba

ng
an

 p
en

um
pa

ng
Tu

ng
ku

 b
us

ur
 li

st
rik

Pu
pu

k
M

es
in

 p
an

en

Tu
ng

ku
 o

ks
ig

en
se

m
bu

r

Te
le

po
n 

se
lu

la
r

Ko
m

pu
te

r P
rib

ad
i

In
te

rn
et

–2.5

–2.0

–1.5

–1.0

–0.5

0

m
ar

gi
n 

lo
g 

in
te

ns
if 

(A
S 

=
 0

)

1800 1850 1900 1950 2000
Tahun invensi teknologi

Garis rerata, OECD

Pe
m

in
ta

l

Ka
pa

l

Ke
re

ta
 b

ar
an

g

Te
le

gr
af

Po
s

Ba
ja

 (B
es

se
m

er
, t

un
gk

u 
te

rb
uk

a)

Te
le

po
n

Li
st

rik
M

ob
il

Tr
uk

Tr
ak

to
r

Pe
ne

rb
an

ga
n 

ba
ra

ng
Pe

ne
rb

an
ga

n
pe

nu
m

pa
ng

Tu
ng

ku
 b

us
ur

 li
st

rik
Pu

pu
k

M
es

in
 p

an
en

Tu
ng

ku
 o

ks
ig

en
 se

m
bu

r

Te
le

po
n 

se
lu

la
r

Ko
m

pu
te

r
pr

ib
ad

i

In
te

rn
et

0

50

100

150

200

Je
da

 a
do

ps
i d

al
am

 ta
hu

n

1800 1850 1900 1950 2000
Tahun invensi teknologi

b. Intensitas penggunaan, 1700an–2000

a. Jeda adopsi teknologi, 1700an–2000

Se
ra

t s
in

te
nt

is

Garis rerata, kawasan Asia Timur berkembang

Se
ra

t s
in

te
nt

is



11I K H T I S A R

Perusahaan yang memperkenalkan produk atau jasa baru

Perusahaan yang menggunakan teknologi lisensi perusahaan asing

Perusahaan yang menerapkan inovasi proses

Perusahaan yang ada pengeluaran R&D
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Sebagian besar perusahaan tetap jauh 
dari garis depan teknologi; bahkan di 
dalam perusahaan, terdapat variasi 
dalam penggunaan teknologi lintas 
fungsi bisnis

Bukti mikro dari survei Firm-level Adoption of 
Technology (FAT) di Vietnam menunjukkan 
bahwa sebagian besar perusahaan masih jauh 
dari garis depan dalam adopsi dan penggunaan 
teknologi baru. Gambar O.9 menunjukkan 
teknologi yang paling sering digunakan un-
tuk berbagai fungsi bisnis, berdasarkan sektor, 
dengan teknologi tercanggih di atas dan yang 
paling tidak canggih di bawah, sebagai berikut:

• Di bidang manufaktur, untuk fabrikasi, 
sebagian besar perusahaan Vietnam (70 
persen) menggunakan mesin yang diken-
dalikan operator, hanya 9 persen yang 
menggunakan mesin yang dikendalikan 

Sumber: Kalkulasi Bank Dunia menggunakan data Survei Perusahaan Bank Dunia terkini.
Catatan: Skor inovasi menangkap output dan input dari inovasi. Ini dihitung sebagai rata-rata kemungkinan bahwa perusahaan memiliki inovasi produk, inovasi proses, pengeluaran 
penelitian dan pengembangan (R&D) positif, atau teknologi lisensi dari perusahaan asing.

GAMBAR 0.7       Negara-negara kawasan Asia Timur berkembang sangat bervariasi dalam aktivitas inovasi tingkat perusahaan
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Sumber: Data Survei Perusahaan Bank Dunia, putaran terkakhir.
Catatan: Bagan menunjukkan pangsa rata-rata dan interval kepercayaan 95 
persen dalam sampel yang dikumpulkan, dengan memperhitungkan efek 
tetap negara. Data mencakup perusahaan sektor manufaktur dan jasa yang 
dicakup oleh Survei Perusahaan di 10 negara berpenghasilan menengah 
yang tercakup dalam studi ini: Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

GAMBAR 0.8       Perusahaan manufaktur dan jasa 
berbeda dalam tingkat inovasi, terutama produk 
atau proses baru
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Sumber: Perkiraan Bank Dunia menggunakan survei 2020 Firm-level Adoption of Technology (FAT) dari perusahaan-perusahaan Vietnam (Cirera, Comin, Cruz, Lee, dan Martins-Neto 2020).

GAMBAR 0.9       Penggunaan teknologi mutakhir yang intensif untuk manufaktur, ritel, dan pertanian masih terbatas di 
Vietnam
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komputer dan kurang dari 1 persen meng-
gunakan teknologi yang lebih maju seperti 
robot, printer 3D, atau manufaktur aditif 
(gambar O.9, panel a).

• Di ritel, untuk manajemen inventaris, 63 
persen perusahaan menggunakan basis 
data komputer dengan pembaruan man-
ual, 25 persen menggunakan sistem ma-
najemen gudang dengan perangkat lunak 
khusus, dan hanya 1 persen menggunakan 
teknologi canggih seperti sistem penyim-
panan dan pengambilan otomatis (gambar 
O.9, panel b).

• Di bidang pertanian, untuk penyiangan dan 
pengendalian hama, hampir sepertiga peru-
sahaan masih mengandalkan teknik manual, 
dan sepertiga lainnya menggunakan teknik 
mekanis, sedangkan penggunaan teknik 

pertanian presisi otomatis hampir tidak ada 
(gambar O.9, panel c).

Diagram radar pada gambar O.10 mem-
perkuat adanya keberagaman yang substansial 
dalam penggunaan dan kecanggihan teknologi 
lintas perusahaan, tetapi juga menyoroti adan-
ya keberagaman dalam perusahaan. Menggu-
nakan informasi tentang perusahaan besar yang 
umum (Perusahaan 1) dan perusahaan ukuran 
menengah (Perusahaan 2) di sektor pengolahan 
makanan, gambar tersebut menunjukkan bah-
wa, untuk fungsi bisnis yang sama, kedua peru-
sahaan ini dapat sangat berbeda dalam rentang 
penggunaan teknologi yang luas (gambar O.10, 
panel a), meskipun celahnya lebih kecil jika 
intensitas penggunaan (margin intensif ) diper-
timbangkan (gambar O.10, panel b). Perlu di-

Sumber: Cirera, Comin, Cruz, Lee, dan Martins-Neto 2020.
Catatan: Dalam setiap diagram radar, nilai 1–5 menunjukkan jarak relatif dari perbatasan dalam penggunaan teknologi perusahaan untuk fungsi bisnis tertentu 
(1 adalah yang paling jauh dan 5 mewakili perbatasan). Perusahaan 1 dan Perusahaan 2 adalah perusahaan pengolahan makanan Vietnam yang menyediakan 
data untuk survei Firm-level Adoption of Technology (FAT)..

GAMBAR 0.10       Diagram radar menunjukkan heterogenitas substansial dalam kecanggihan teknologi di 
dalam perusahaan
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catat bahwa perusahaan yang sama (misalnya, 
Perusahaan 1) dapat saja berada di dekat garis 
depan teknologi dalam penggunaan teknologi 
penyimpanan makanan tetapi jauh dari garis 
depan dalam penggunaan teknologi pengujian 
input (gambar O.10, panel d).

Hanya sebagian kecil perusahaan yang 
terlibat dalam aktivitas inovasi yang 
lebih canggih seperti R&D

Ada juga heterogenitas yang cukup besar antar 
perusahaan dalam hal bentuk inovasi yang lebih 
canggih yang dapat menghasilkan invensi garis 

Sumber: Data Survei Perusahaan Bank Dunia.
Catatan: Di kedua panel, Israel (garis tebal gelap) merupakan patokan. FT = purnawaktu; R&D = penelitian dan pengembangan.
Panel a menggambarkan distribusi investasi R&D di semua perusahaan, per negara.
Panel b (bagian panel a yang diperbesar) menggambarkan distribusi intensitas R&D (pengeluaran R&D per karyawan FT) di antara perusahaan-perusahaan yang 
berinvestasi dalam R&D.

GAMBAR 0.11       Terdapat dualitas yang signifikan dalam investasi R&D di tingkat perusahaan
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depan , sebagaimana dibuktikan oleh tingkat 
konsentrasi yang tinggi dalam investasi R&D 
perusahaan. Gambar O.11 menunjukkan dis-
tribusi intensitas R&D (diukur dengan penge-
luaran R&D per karyawan purnawaktu) di 
Kamboja, Cina, Malaysia, dan Filipina, meng-
gunakan Israel sebagai tolok ukur. 

Di semua negara yang ditampilkan, seba-
gian besar perusahaan tidak melakukan R&D 
sama sekali (gambar O.11, panel a). Hanya se-
bagian kecil yang terlibat secara intensif dalam 
kegiatan R&D. Secara khusus, di antara peru-
sahaan yang berinvestasi dalam R&D, distribu-
si intensitas R&D berbeda secara signifikan di 
berbagai negara (gambar O.11, panel b). Distri-
busi intensitas R&D di antara perusahaan-pe-
rusahaan di Cina paling mirip dengan distribu-
si yang ditemukan di Israel, sedangkan kinerja 
di antara perusahaan- perusahaan yang paling 
intensif R&D-nya di Kamboja, Malaysia, dan 
Filipina masih jauh di bawah level Israel.

Mengapa difusi itu penting

Meskipun invensi dan teknologi baru men-
awarkan kemungkinan peningkatan produkti-
vitas yang besar, difusi teknologi baru inilah, 
alih-alih invensi, yang pada akhirnya menen-
tukan kecepatan pertumbuhan ekonomi dan 
produktivitas (Hall dan Khan 2003). Heteroge-
nitas yang cukup besar yang diamati di negara 
berkembang Asia Timur menunjukkan bahwa 
difusi tidak terjadi pada laju dan tingkat yang 
diinginkan. Pendekatan percepatan inovasi 
melalui akuisisi teknologi yang tertanam dalam 
impor dan FDI, walau menjadi bagian penting 
dari model pertumbuhan kawasan sejauh ini, 
belum berhasil mendorong difusi luas teknologi 
dan proses baru di luar perusahaan terkait ek-
spor. Dan hal ini tidak akan cukup untuk men-
dorong pertumbuhan produktivitas di masa 
depan.

Mengingat kinerja inovasi perusahaan yang 
sangat heterogen di kawasan ini, diperlukan 
model berbasis inovasi yang lebih luas—mod-
el yang masih mencoba untuk memaksimalkan 
penyerapan investasi asing dan partisipasi da-
lam rantai nilai global namun juga mendukung 

terbentuknya “massa kritis ” perusahaan untuk 
mengadopsi teknologi baru dan melakukan 
inovasi. Meskipun tetap penting untuk men-
gampu perusahaan yang lebih canggih untuk 
melakukan proyek R&D dan menghasilkan in-
vensi di garis depan teknologi, sangat penting 
untuk mendukung banyak perusahaan untuk 
mulai berinovasi.

Banyak literatur empiris 
menghubungkan semua jenis inovasi 
dengan produktivitas perusahaan yang 
lebih tinggi

Literatur empiris yang meneliti hubungan an-
tara inovasi dan produktivitas—sebagian besar 
fokus pada negara-negara berpenghasilan tinggi 
serta Cina—menunjukkan bahwa inovasi se-
cara umum meningkatkan produktivitas pada 
tingkat perusahaan. (Untuk survei bukti, lihat 
Hall [2011] dan Mohnen dan Hall [2013].) 
Dampak produktivitas cenderung paling kuat 
untuk inovasi produk, meskipun ini mungkin 
sebagian mencerminkan tantangan berkenaan 
dengan pengukuran bentuk inovasi lainnya.

Analisis data Enterprise Survey baru-baru ini 
memberi bukti lebih jauh untuk negara berkem-
bang Asia Timur konsisten dengan literatur 
yang lebih luas, inovasi di antara perusahaan di 
wilayah ini dikaitkan dengan produktivitas tena-
ga kerja yang lebih tinggi dan pendapatan TFP 
yang lebih tinggi (de Nicola 2019). Hubungan 
positif antara inovasi dan produktivitas berlaku 
baik untuk perusahaan yang memperkenalkan 
produk baru maupun yang memperkenalkan 
proses baru.

Meskipun kebanyakan literatur fokus 
pada invensi, bentuk-bentuk inovasi 
yang lebih mendasar—peningkatan 
difusi dan adopsi—juga memberi hasil

Kebanyakan literatur sejauh ini fokus pada ino-
vasi yang didefinisikan sebagai invensi, terutama 
berdasarkan data paten. Namun penting untuk 
ditekankan bahwa inovasi dalam bentuk peniru-
an produk dan proses, adopsi teknologi baru, 
atau peningkatan kualitas produk juga penting 
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untuk produktivitas dan pertumbuhan. Kebija-
kan yang berhasil mendorong inovasi yang baru 
bagi perusahaan atau baru di pasar domestik 
dapat memberikan hasil yang signifikan.

Keuntungan ini terlihat jelas dari model 
pertumbuhan, seperti dalam Madsen, Islam, 
dan Ang (2010), tetapi juga dari bukti mikroe-
konomi terkini. Misalnya, dalam salah satu dari 
sedikit studi yang secara khusus meneliti dampak 
inovasi yang baru hanya bagi perusahaan atau 
pasar lokal (yaitu, yang sudah ditemukan di tem-
pat lain), Fazliog˘lu, Dalgiç, dan Yereli (2019) 
menemukan hasil positif berdasarkan panel pe-
rusahaan Turki. Jenis inovasi yang lebih sederha-
na ini, yang membantu perusahaan untuk tetap 
kompetitif, juga membuahkan hasil.

Data dari survei FAT baru-baru ini di 
Vietnam juga menunjukkan hubungan posi-
tif antara adopsi teknologi dan produktivitas 
tenaga kerja di tingkat perusahaan. Gambar 
O.12 menunjukkan hasil regresi logaritma 
nilai tambah per pekerja pada indeks teknolo-
gi dan dummy sektor untuk mengontrol fungsi 

produksi yang berbeda, per sektor. Perusahaan 
yang menggunakan teknologi yang lebih cang-
gih untuk fungsi bisnis umum (GBF) seperti 
manajemen sumber daya manusia, manajemen 
rantai pasokan, dan penjualan (margin luas, 
ditunjukkan pada panel a) dan yang menggu-
nakannya lebih intensif (margin intensif, ditun-
jukkan pada panel b) cenderung memiliki nilai 
tambah yang lebih tinggi untuk setiap pekerja.

Menafsirkan temuan ini dalam kaitannya 
dengan kausalitas dan dampak keseluruhan 
pada TFP perlu dilakukan dengan hati-hati 
karena sulit untuk membedakan secara empiris 
antara efek adopsi teknologi dan pendalaman 
modal. Meski demikian, analisis menunjuk-
kan bahwa peningkatan teknologi kemungk-
inan besar berhubungan dengan produktivitas 
yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan liter-
atur mikro yang lebih luas yang menemukan 
dampak positif dari adopsi teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) (Bloom, Sadun, dan Van 
Reenan 2012; Brynjolfsson dan Hitt 2003) dan 
teknologi lainnya (Kwon dan Stoneman 1995; 

Sumber: Cirera, Comin, Cruz, and Lee 2020.
Catatan: Angka-angka tersebut menunjukkan prediksi bersyarat (garis solid) dan tingkat kepercayaan 95 persen (garis putus-putus) dari regresi log nilai tambah 
tenaga kerja per pekerja pada indeks teknologi dan variabel dummy sektor. Indeks (dari 1 hingga 5) mengukur kecanggihan teknologi—1 yang paling tidak 
canggih dan 5 teknologi paling canggih—untuk serangkaian fungsi bisnis umum (GBF) termasuk administrasi bisnis (sumber daya manusia, akuntansi, dan 
sebagainya); perencanaan operasi produksi atau jasa; sourcing, pengadaan, dan manajemen rantai pasokan; pemasaran dan pengembangan produk; penjualan; 
pembayaran; dan kontrol kualitas. Indeks dikembangkan menggunakan data dari survei Firm-level Adoption of Technology (FAT) dari perusahaan-perusahaan 
Vietnam di bidang manufaktur, ritel, dan pertanian.
a. Indeks “ekstensif” mengacu pada penggunaan yang paling canggih—di sini, sebagai rata-rata di antara semua GBF dari teknologi paling canggih yang digu-
nakan di setiap fungsi bisnis, meskipun digunakan secara marginal.
b. Indeks “intensif” mengacu pada penggunaan paling canggih dalam teknologi yang digunakan secara lebih intensif—di sini, sebagai rata-rata di antara semua 
GBF dari teknologi tercanggih yang digunakan secara lebih intensif untuk setiap fungsi bisnis (yaitu, teknologi utama yang digunakan oleh perusahaan).

GAMBAR 0.12       Adopsi teknologi membawa peningkatan produktivitas tenaga kerja bagi perusahaan-
perusahaan Vietnam
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Mcguckin, Streitwieser, dan Doms 1998). 
Hubungan yang diamati lebih kuat untuk mar-
gin intensif (teknologi yang paling intensif di-
gunakan), sesuai ekspektasi.

Apa yang menghambat inovasi?

Adopsi dan difusi teknologi ditentukan 
tidak hanya oleh harga relatif tetapi 
juga oleh faktor-faktor seperti 
perbedaan hasil inovasi, ketidakpastian 
tentang permintaan, dan perbedaan 
kapabilitas pada tingkat perusahaan.

Jika hasil dari adopsi teknologi, dan inovasi 
secara lebih luas, cenderung positif, apa yang 
menghambat difusi, adopsi, dan penemuan 
tingkat perusahaan di wilayah tersebut? Salah 
satu pandangan yang menonjol tentang adop-
si dan difusi teknologi dari perspektif makro 
fokus pada peran harga relatif dan kelimpah-
an faktor . Idenya adalah bahwa negara-negara 
yang kurang berkembang, karena perbedaan 
kondisi ekonomi dan harga-harga faktor— 
termasuk hambatan transfer teknologi, tenaga 
kerja yang melimpah, dan kelangkaan tenaga 
kerja terampil—akan cenderung menggunakan 
teknologi yang berbeda dengan negara-negara 
berpenghasilan tinggi (Acemoglu and Zilibot-
ti 2001). Implikasinya adalah bahwa kawasan 
Asia Timur berkembang diperkirakan akan 
menggunakan teknologi yang lebih padat karya 
dan tidak terlalu padat modal dibandingkan 
dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. 
Sejauh mana ini terjadi akan bergantung pada 
bagaimana teknologi dan tenaga kerja saling 
melengkapi (Acemoglu 2010) dan seberapa 
sukses R&D tingkat perusahaan dalam meng-
hasilkan teknologi baru.

Meskipun belum jelas secara empiris se-
berapa kuat pola-pola makro adopsi teknologi 
berdasarkan harga faktor mempengaruhi difu-
si, bukti mikro menunjukkan bahwa elemen 
lain berperan dalam menghambat keberhasilan 
adopsi teknologi, difusi, dan invensi di wilayah 
tersebut. Ini termasuk ketidakpastian dan ku-
rangnya informasi, kapabilitas perusahaan yang 
lemah, keterampilan tenaga kerja yang tidak 

memadai, kurangnya pembiayaan eksternal, 
serta kebijakan dan kelembagaan inovasi neg-
ara yang lemah atau tidak selaras—yang mas-
ing-masing akan dibahas di sini satu persatu.

Pertama, perusahaan menghadapi 
ketidakpastian yang cukup besar terkait 
investasi dalam teknologi
Inovasi pada hakikatnya adalah upaya yang ber-
isiko. Dan memang salah satu ciri proses adop-
si teknologi adalah ketidakpastian yang sig-
nifikan—yakni jalur masa depan teknologi dan 
manfaatnya—serta oleh informasi terbatas ten-
tang manfaat, biaya, dan bahkan kelangsungan 
hidup teknologinya itu sendiri. (Hall 2004).

Ketidakpastian tentang permintaan produk 
baru atau efisiensi teknologi baru dapat menye-
babkan rendahnya adopsi awal teknologi baru di 
antara perusahaan (seperti yang dijelaskan secara 
teoretis oleh Atkin et al. [2017]). Bukti adanya 
peningkatan investasi dalam peningkatan kuali-
tas menanggapi permintaan ekspor baru mem-
beri dukungan empiris untuk argumen ini (At-
kin, Khandelwal, dan Osman 2017).

Data dari survei FAT di Vietnam men-
gonfirmasi bahwa perusahaan menganggap 
ketidakpastian sebagai faktor penting dalam 
keputusan untuk mengadopsi teknologi baru. 
Lebih dari 75 persen perusahaan kecil dan me-
nengah dan dua pertiga dari perusahaan besar 
yang disurvei menunjukkan bahwa ketidakpas-
tian tentang permintaan dan keraguan tentang 
manfaat ekonomi dari investasi dalam teknolo-
gi baru adalah hambatan utama dalam adopsi 
teknologi (gambar O.13).

Selain itu, lebih dari 50 persen perusahaan, 
terlepas dari ukurannya, melaporkan bahwa ku-
rangnya pengetahuan atau kemampuan terkait 
adalah hambatan utama bagi investasi dalam 
teknologi baru. Selain itu, hampir setengah 
dari perusahaan kecil dan menengah dan seki-
tar sepertiga dari perusahaan besar melaporkan 
kesulitan dalam memperoleh pembiayaan se-
bagai hambatan utama untuk adopsi teknolo-
gi.3 Biaya regulasi pemerintah dan kurangnya 
infrastruktur yang memadai (seperti listrik atau 
internet) juga disebut oleh perusahaan sebagai 
hambatan untuk adopsi teknologi, walau pada 
tingkat yang lebih rendah.
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Sumber: Cirera, Comin, Cruz, Lee, dan Martins-Neto 2020.
Catatan: Ukuran perusahaan kecil (5–19 karyawan), sedang (20–99), dan besar (100+). Data dikum-
pulkan dari survei Firm-level Adoption of Technology (FAT) dari perusahaan-perusahaan Vietnam di 
bidang manufaktur, ritel, dan pertanian.

GAMBAR 0.13       Kurangnya permintaan dan ketidakpastian adalah 
penghalang adopsi teknologi yang paling banyak dilaporkan oleh 
perusahaan-perusahaan Vietnam semua ukuran
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Inovasi membutuhkan sejumlah kapabilitas 
yang memungkinkan perusahaan menangga-
pi kondisi pasar, mengidentifikasi peluang te-
knologi baru, mengembangkan rencana untuk 
mengeksploitasinya, dan kemudian mengem-
bangkan sumber daya yang diperlukan untuk 
melakukannya. Akuisisi atau kurangnya ke-
mampuan ini—khususnya, kemampuan mana-
jerial— merupakan hal mendasar dalam proses 
peningkatan (Sutton 2012).

Bukti survei baru dari Cina mendukung 
pandangan ini. Seberapa jauh daya inovasi pe-
rusahaan (yang diukur dengan seberapa sering 
perusahaan menghasilkan produk, inovasi pros-
es, proyek R&D, atau paten) secara signifikan 
berhubungan dengan kualitas manajemen peru-
sahaan (Park dan Xuan 2020).

Data dari Survei Manajemen Dunia (WMS) 
menunjukkan bahwa kualitas manajemen pe-
rusahaan di negara-negara Asia Timur tertentu 

secara kasar setara dengan apa yang diharapkan, 
sesuai tingkat pendapatan per kapita mereka.4 
Namun, kualitas manajemen mereka masih jauh 
dari garis depan global (diwakili oleh Amerika 
Serikat). Dibandingkan perusahaan AS, peru-
sahaan di negara berkembang Asia Timur ku-
rang terkelola dengan baik, baik secara rata-rata 
maupun di seluruh distribusi (gambar O.14).

Selain itu, kinerja keseluruhan yang buruk 
didorong oleh kesenjangan kualitas yang umum-
nya lebih besar untuk perusahaan-perusahaan 
terbaik.5 Artinya, perusahaan-perusahaan terde-
pan di negara berkembang Asia Timur jauh lebih 
buruk daripada perusahaan terdepan di Amerika 
Serikat. Kesenjangan dalam kapabilitas manaje-
men ini kemungkinan besar berkontribusi pada 
kesenjangan inovasi antara kawasan dan garis de-
pan global, sementara juga membantu menjelas-
kan sebagian heterogenitas perusahaan di dalam 
negara yang dijelaskan sebelumnya.

Ketiga, keterampilan tenaga kerja yang 
tidak memadai menghambat inovasi di 
kawasan
Serangkaian keterampilan tingkat lanjut pent-
ing dalam memungkinkan inovasi di tingkat 
perusahaan dan negara, termasuk keterampilan 
kognitif, sosio-emosional, dan teknis tingkat 
lanjut. Keterampilan tingkat lanjut seperti itu 
menjadi semakin penting ketika perusahaan 
bergerak dari difusi dan adopsi teknologi menu-
ju teknologi terdepan.

Analisis baru yang dilakukan untuk peneli-
tian ini menyoroti bahwa karyawan di perusa-
haan yang sangat inovatif melakukan lebih ban-
yak tugas kognitif dan interpersonal nonrutin 
dan lebih sedikit tugas manual dibandingkan 
karyawan di perusahaan yang lebih tidak inova-
tif (gambar O.15). Untuk alasan ini, perusahaan 
yang sangat inovatif di negara berkembang Asia 
Timur mempekerjakan lebih banyak karyawan 
yang berpendidikan (perguruan tinggi), dengan 
pelatihan teknis tingkat lanjut, kemampuan 
kognitif yang lebih baik, dan keterampilan so-
sioemosional yang lebih kuat.

Perusahaan di Asia Timur secara konsisten 
melaporkan skills gap sebagai penghambat serius 
bagi operasi mereka. Ini berlaku untuk perusa-
haan mana pun terlepas mereka berinovasi atau 
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Sumber: Elaborasi Bank Dunia berdasarkan Park dan Xuan 2020 dan Miyamoto dan Sarzosa 2020, menggunakan, masing-masing, 2018 China Employer-Employee Survey (CEES) dan 
Enterprise Survey on Innovation and Skills (ESIS) 2019 untuk Vietnam.
Catatan: Perusahaan dikategorikan berdasarkan “intensitas inovasi”, yang diukur dengan jumlah aktivitas inovasi yang dilakukan, seperti yang ditangkap dalam survei masing-masing. Skala 
dari 0–5, inovasi rendah, sedang, dan tinggi didefinisikan, masing-masing, sebagai mereka yang melakukan kegiatan inovasi 0–1, 2–3, dan 4–5. Analisis Vietnam tidak mencakup ukuran 
agregat dari “intensitas tugas rutin”; oleh karena itu, panel b menunjukkan ukuran individual dari tugas-tugas “manual rutin”. Tidak ada informasi yang dimasukkan dalam kedua panel 
tentang tugas kognitif rutin karena tidak ada koefisien regresi terkait yang signifikan secara statistik.
a. CEES mengumpulkan tanggapan dari 2.001 perusahaan manufaktur dan 16.379 pekerja dari lima provinsi Cina: Guangdong, Jiangsu, Jilin, Hubei, dan Sichuan.
b. ESIS mengumpulkan tanggapan dari 201 perusahaan jasa teknologi informasi dan komunikasi serta 849 staf di lima provinsi Vietnam: Hanoi, Bac Ninh, Da Nang, Kota Ho Chi Minh, dan 
Binh Duong.

GAMBAR 0.15       Karyawan di perusahaan yang lebih inovatif di Cina dan Vietnam memiliki pekerjaan yang lebih intensif 
dalam tugas analitis dan interpersonal kognitif nonrutin

Sumber: World Management Survey (WMS), Centre for Economic Performance.
Catatan: Skor WMS (dikumpulkan selama beberapa tahun) berkisar dari 1 (praktik terburuk) hingga 5 (praktik terbaik) di seluruh praktik manajemen utama yang digunakan oleh organisasi di berbagai 
sektor. Praktik-praktik ini dikelompokkan menjadi lima area: Manajemen Operasi, Pemantauan Kinerja, Penetapan Target, Manajemen Kepemimpinan, dan Manajemen Bakat. PDB = produk domestik 
bruto; PPP = paritas daya beli.

GAMBAR 0.14       Perusahaan di negara berkembang Asia Timur mendapat skor lebih rendah dalam kapabilitas manajemen 
dibandingkan perusahaan di garis depan global

Perusahaan inovasi rendah Perusahaan inovasi menengah Perusahaan inovasi tinggi

Kognitif
analitis

nonrutin

Manual
nonrutin

Kognitif
interpersonal

nonrutin

Manual
rutin

0

–0.3

–0.2

–0.1Ko
efi

sie
n

0.1

0.2

0.3

–0.3
Kognitif
analitis

nonrutin

Kognitif
interpersonal

nonrutin

Intensitas
pekerjaan

rutin

–0.2

–0.1

In
de

ks

0

0.1

0.2

0.3

a. Intensitas pekerjaan di Cina, sesuai jenis, 2018a b. Intensitas pekerjaan di Vietnam, sesuai jenis, 2018 b

Ethiopia
Ghana

Kenya

Mozambik

Nigeria

Tanzania

Zambia

Australia

Selandia BaruMalaysia

Cina

India

Jepang

Myanmar

Singapura

Vietnam

Perancis

Jerman

Great Britain

Yunani

Italy

Irlandia Utara
Polandia

Portugal

IrlandiaSpanyol

Swedia

Turki

Argentina

Brazil

Chili

Kolombia

Mexico

Nikaragua

Kanada

Amerika serikat

2.0

2.5

3.0

3.5

Re
ra

ta
 p

ra
kt

ik
 m

an
aj

em
en

 (s
ko

r)

6 7 8 9 10 11

a. Rerata skor manajemen terkait PDB per kapita 

Log rerata PDB per kapita 10 tahun, PPP
($ internasional saat ini, milyar)

Afrika
Australasia

Asia SelatanAsia Timur
Eropa

Amerika Latin 
Amerika Utara

b. Distribusi skor praktik manajemen, negara terpilih

0

0.2

0.4

0.6

0.8

D
en

si
ta

s
1 2 3 4 5

Skor manajemen keseluruhan

Cina VietnamMyanmar Amerika Serikat



20 P E N T I N G N Y A  I N O V A S I  B A G I  K A W A S A N  A S I A  T I M U R  B E R K E M B A N G

tidak. Meskipun demikian, tantangan yang di-
hadapi perusahaan inovatif dalam menemukan 
staf yang terampil cukup besar. Lebih dari 50 
persen perusahaan yang berinovasi di Indone-
sia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, 
dan Vietnam menyebutkan kurangnya keter-
ampilan manajerial dan kepemimpinan sebagai 
tantangan saat merekrut pekerja baru (gambar 
O.16). Dan lebih dari setengah dari semua pe-
rusahaan inovatif di setidaknya tiga dari enam 
negara tersebut menyebutkan kelangkaan ket-
erampilan interpersonal dan komunikasi, keter-
ampilan bahasa asing, keterampilan komputer 
dan teknologi informasi (TI), atau keterampi-
lan teknis (non-TI) sebagai tantangan kritis da-
lam perekrutan.

Tantangan mendasar dalam konteks ini ada-
lah bahwa sebagian besar negara di kawasan ini 
masih menghadapi kesulitan untuk memastikan 
siswanya mengembangkan keterampilan mem-
baca, matematika, dan sains dasar. Memang, 
siswa di beberapa negara (Indonesia, Malaysia, 
Filipina, dan Thailand) mendapat nilai buruk 
pada tes PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment)—jauh di bawah prediksi ber-
dasarkan pendapatan negara.

Perkembangan kemampuan membaca, 
matematika, dan sains yang lemah—“keter-
ampilan dasar”—menjadi hambatan penting 
bagi pengembangan keterampilan kognitif, 
teknis, dan sosioemosional yang lebih maju 
yang diperlukan untuk mendukung inovasi. 
Kendala terkait keterampilan ini relevan den-
gan proses difusi dan adopsi teknologi yang ada, 
dan semuanya lebih parah lagi terkait invensi.

Keempat, kurangnya sumber keuangan 
eksternal yang terdiversifikasi menghambat 
inovasi perusahaan 
Akses ke pembiayaan eksternal— dan ke berb-
agai instrumen keuangan yang sesuai—sangat 
penting untuk memungkinkan inovasi perusa-
haan. Bagaimana perusahaan membiayai investa-
si dan operasi mereka mempengaruhi keputusan 
untuk berinovasi dan kualitas inovasi tersebut.

Seperti disebutkan sebelumnya, sekitar 16 
persen perusahaan Vietnam yang disurvei mel-
aporkan kesulitan dalam mendapatkan pinja-

man sebagai hambatan utama dalam menga-
dopsi teknologi baru. Lebih luas lagi, analisis 
data Survei Perusahaan Bank Dunia dari ka-
wasan Asia Timur berkembang menunjukkan 
bahwa perusahaan yang menggunakan keuan-
gan eksternal, selain dari bank, lebih cend-
erung untuk berinovasi dan terlibat dalam lebih 
banyak aktivitas inovasi (Mare, de Nicola, dan 
Liriano segera terbit). Sebuah studi inovasi ba-
ru-baru ini di China juga menunjukkan bahwa 
kendala finansial mempengaruhi kualitas ino-
vasi. Perusahaan yang memiliki keterbatasan 
finansial cenderung tidak berinvestasi dalam 
proyek inovasi besar dengan potensi untuk 
mengubah produktivitas, dan lebih memilih 
fokus pada perbaikan marginal produk yang su-
dah ada (Cao 2020).

Pasar keuangan yang dalam dan mapan 
memungkinkan perusahaan untuk meman-
faatkan instrumen keuangan yang beragam, 
mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas 
inovasi. Keberagaman sumber penting karena 
instrumen keuangan yang berbeda memiliki 
karakteristik yang berbeda, misalnya masa jatuh 
tempo, biaya, dan layanan tambahannya. Berb-
agai karakteristik ini kemudian akan memban-
tu mengurangi gesekan pasar akibat informasi 
asimetris, ketidakpastian arus kas, dan tenggat 
waktu antara investasi dan pengembalian. Friksi 
semacam itu sangat serius di antara perusahaan 
yang melakukan proyek R&D jangka panjang 
yang biasanya terkait dengan invensi.

Meskipun sektor keuangan di negara 
berkembang Asia Timur semakin terdiversifi-
kasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian 
besar tetap berbasis perbankan, tidak memiliki 
kedalaman maupun keluasan untuk secara efek-
tif mendukung pertumbuhan yang didorong 
oleh inovasi (gambar O.17). Selain itu, akses 
pasar keuangan sebagian besar masih dikuasai 
oleh perusahaan besar (Abraham, Cortina, dan 
Schmukler 2019). Oleh karena itu, tantangan 
utama tetap bagaimana terus melakukan penda-
laman pasar keuangan negara secara berkelanju-
tan untuk memastikan keragaman yang lebih 
besar dari sumber keuangan untuk inovasi— 
terutama invensi—dan mengampu akses yang 
lebih besar untuk usaha kecil dan menengah.
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Sumber: Kalkulasi Bank Dunia, berdasarkan Survei Perusahaan Bank Dunia.
Catatan: Perusahaan “inovatif” didefinisikan sebagai perusahaan yang memperkenalkan produk atau jasa (produk) baru atau yang lebih baik secara signifikan, atau mengadopsi metode 
(proses) produksi baru, selama tiga tahun fiskal terakhir. IT = teknologi informasi.

GAMBAR 0.16       Sebagian besar perusahaan inovatif di negara berkembang Asia Timur melaporkan kesulitan dalam merekrut 
pekerja dengan keterampilan yang memadai
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Sumber: The World Bank’s Global Financial Development and FinDebt databases.
Catatan: Grafik melaporkan rata-rata selama tiga periode. “Ekuitas” mengacu pada kapitalisasi pasar saham, “obligasi korporasi” untuk jumlah obligasi domestik 
yang diterbitkan oleh entitas swasta di industri selain keuangan, dan “bank” untuk jumlah pinjaman swasta yang diberikan oleh bank domestik. “Kawasan Asia 
Timur Berkembang” mengacu pada 10 negara berpenghasilan menengah yang tercakup dalam studi ini: Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Angka tersebut tidak termasuk Kamboja, Laos, dan Myanmar karena tidak tersedianya data. Untuk Mongolia, data 
penerbitan obligasi korporasi tidak tersedia sebelum 2011.

GAMBAR 0.17       Bank tetap menjadi sumber pembiayaan yang dominan bagi perusahaan-perusahaan di 
sebagian besar negara berkembang di Asia Timur (kecuali Cina)
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Kelima, kebijakan dan institusi inovasi 
negara seringkali tidak sesuai dengan tujuan
Kebijakan dan lembaga di negara berkembang 
Asia Timur tidak berada pada posisi yang tepat 
untuk memungkinkan proses peningkatan ino-
vasi dan pengejaran teknologi. Di antara fak-
tor-faktor yang menumpulkan dampak kebija-
kan terhadap inovasi, bauran kebijakan negara 
saat ini tidak berorientasi pada pembangunan 
kapabilitas perusahaan untuk inovasi atau per-
cepatan difusi dan adopsi teknologi; selain itu 
tidak dibuat untuk memungkinkan inovasi da-
lam jasa. Selain itu, lemahnya tata kelola dan 
kapasitas kelembagaan di antara lembaga inova-
si dan organisasi penelitian publik (PRO) sering 
menghalangi kemampuan mereka untuk men-
gatasi tantangan inovasi yang paling mendesak 
di negara tersebut.

Kebijakan inovasi di kawasan ini tidak 
berfokus pada hambatan utama, tidak 
memprioritaskan adopsi teknologi atau 
membangun kapabilitas inovasi

Dengan kinerja inovasi yang tertinggal di seba-
gian besar negara di kawasan ini, tidak mengher-
ankan jika kebijakan mereka menekankan pada 
pembangunan kapabilitas dasar perusahaan dan 
memprioritaskan dukungan untuk adopsi dan 
difusi teknologi. Tinjauan mendalam tentang 
bauran kebijakan inovasi di Indonesia, Filipina, 
dan Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan 
negara-negara tersebut tidak mendukung tu-
juan ini. Dalam kadar yang berbeda, kebijakan 
inovasi mereka tidak selaras dengan tantangan 
inovasi yang paling mendesak.

Terdapat dua kesenjangan kebijakan pent-
ing yang menonjol:

(a) kurangnya dukungan untuk adopsi dan 
difusi teknologi, dan (b) nyaris tidak adanya 
dukungan untuk inovasi di sektor jasa. Keti-
dakselarasan kebijakan ini menunjukkan, antara 
lain, bahwa banyak negara di kawasan ini tidak 
memiliki bekal yang memadai untuk merespons 
dengan cepat tantangan teknologi yang dicip-
takan oleh krisis COVID-19, baik dalam hal 
digitalisasi atau penciptaan sistem produksi yang 
lebih fleksibel.
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Kapasitas sebagian besar negara untuk 
menerapkan kebijakan inovasi masih relatif 
lemah
Upaya pembuatan tolok ukur saksama yang 
dilakukan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam 
mengungkapkan banyak kekurangan dalam 
desain dan implementasi kebijakan inovasi. Di 
antara kekurangan desain terpenting adalah:

• Kurangnya justifikasi ekonomi yang mema-
dai untuk kebijakan publik;

• Tidak adanya kerangka logis untuk meman-
du rancangan dan implementasi intervensi 
kebijakan; dan

• Kurangnya mekanisme pemantauan dan 
evaluasi (M&E) untuk sebagian besar in-
strumen kebijakan.

Akibat dari absennya praktik baik ini adalah 
baik rancangan maupun implementasi kebija-
kan tidak dapat mencapai potensinya. Kualitas 
bauran kebijakan secara keseluruhan juga ter-
hambat oleh kurangnya koordinasi antar lem-
baga pemerintah yang terlibat dalam inovasi. 
Koordinasi tersebut sangat penting karena ke-
butuhan dan tantangan inovasi melintasi sek-
tor, kementerian, dan lembaga.

Pembuatan kebijakan inovasi juga 
terhambat oleh kelembagaan yang lemah
Lembaga-lembaga yang mendukung inovasi 
di kawasan ini menggunakan model tata kelo-
la yang sudah ketinggalan zaman, dan bersama 
dengan kurangnya koordinasi, hal ini merusak 
koherensi kebijakan di seluruh sistem inovasi 
negara. Beberapa ciri yang menonjol dari pen-
galaman negara-negara berpenghasilan tinggi 
menggarisbawahi pentingnya (a) memiliki strate-
gi yang jelas untuk mengatasi kegagalan pasar, 
(b) mempekerjakan staf yang cakap, (c) melem-
bagakan struktur pemerintahan yang efektif, dan 
(d) melembagakan kerangka P&E yang kuat.

Menerapkan praktik-praktik yang baik ini 
di lembaga-lembaga inovasi di kawasan akan 
membantu meningkatkan rancangan dan im-
plementasi kebijakan dan harus menjadi prior-
itas utama. Menciptakan dan memberdayakan 
lembaga inovasi yang berdedikasi untuk men-
gambil pandangan tingkat tinggi tentang ke-

bijakan dan berkoordinasi dapat menjadi salah 
satu cara untuk meningkatkan dan memprofe-
sionalkan pembuatan kebijakan —walau tan-
pa kehati-hatian dan mandat yang sesuai, ada 
risiko bahwa lembaga semacam itu berisiko ga-
gal dalam misinya, sehingga meneruskan kega-
galan koordinasi seiring menambah fragmentasi 
dan memperburuk persaingan untuk mendapa-
tkan sumber daya.

Struktur tata kelola yang tidak memadai 
dan kurangnya orientasi misi membatasi 
kontribusi penelitian publik untuk inovasi
Sebuah survei baru terhadap lembaga peneli-
tian publik (public research organizations, PRO) 
dan pusat penelitian di Malaysia, Filipina, dan 
Vietnam menunjukkan bahwa pemerintah neg-
ara-negara tersebut telah memperkuat kapasitas 
penelitian nasional mereka, meningkatkan in-
vestasi mereka dalam mendukung PRO untuk 
menciptakan peluang bagi generasi pengeta-
huan baru dan kompetensi berbasis inovasi. Di 
Malaysia, dan pada tingkat yang lebih rendah 
di Filipina dan Vietnam, jumlah peneliti di sek-
tor publik telah meningkat pesat selama dekade 
terakhir. Hal ini dibarengi dengan peningkatan 
yang signifikan dalam aktivitas publikasi, teru-
tama di Malaysia, dan peningkatan paten oleh 
universitas dan PRO.

Namun, hasil dari upaya ini dan dampak 
PRO terhadap inovasi dan ekonomi masih 
jauh dari jelas. Survei menunjukkan, dengan 
beberapa pengecualian penting, bahwa PRO 
dan departemen penelitian universitas berhasil 
membangun beberapa hubungan industri-sains 
(termasuk hubungan pengetahuan dan interak-
si modal manusia). Memang, aktivitas transfer 
teknologi masih embrionik dan terutama ter-
konsentrasi di beberapa organisasi saja.

Dampak PRO dan pusat-pusat penelitian 
dapat dimanfaatkan dengan menyasar masalah 
tata kelola dan pendanaan, bersama dengan 
ketidakkonsistenan dalam kerangka peraturan 
nasional yang mengatur sistem penelitian pub-
lik. Secara khusus, tata kelola yang tidak mema-
dai terkait dengan:

• Tingkat otonomi yang rendah;
• Kurangnya hubungan antara kebijakan pen-
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danaan kelembagaan dan pengukuran kin-
erja; dan

• Ketidakcukupan insentif akademis, yang 
menghalangi aktivitas transfer teknologi, 
seringkali dengan mekanisme yang tidak 
jelas untuk berbagi kekayaan intelektual

Faktor utama yang menghalangi peneli-
ti untuk terlibat dalam transfer teknologi dan 
kegiatan kewirausahaan, bagaimanapun, adalah 
beratnya bobot publikasi ilmiah (jumlah artikel 
yang diterbitkan) di antara kriteria untuk ke-
majuan karir peneliti dan peningkatan gaji.

Memacu inovasi di negara 
berkembang Asia Timur: Arah 
kebijakan

Untuk memacu inovasi secara lebih efektif di 
negara berkembang Asia Timur—baik difusi te-
knologi yang ada dan invensi garis depan—dan 
untuk dapat lebih baik mengikuti gelombang 
teknologi baru, pembuat kebijakan di kawasan 
ini perlu berinvestasi dalam membangun kapa-
bilitas inovasi perusahaan. Pendekatan ini secara 
efektif digunakan oleh negara-negara berpeng-
hasilan tinggi di Asia Timur, seperti Jepang, Ko-
rea, dan Singapura, yang mencapai konvergensi 
teknologi yang cepat dengan berfokus pada ke-
bijakan yang menyasar kesenjangan kapabilitas 
inovasi mereka (Cirera dan Maloney 2017).

Namun seperti apa pendekatan seperti ini 
dalam praktiknya? Bagaimana seharusnya pem-
buat kebijakan menghadapi keberagaman yang 
substansial dalam kemampuan inovasi negara 
mereka? Untuk memperkuat kebijakan inova-
si dan memacu pertumbuhan yang dipimpin 
inovasi dengan mengatasi hambatan inovasi 
sebagaimana dijelaskan di atas, negara-negara 
dapat mengambil beberapa langkah kunci:

• Reorientasi tujuan kebijakan secara bertahap 
(“eskalator kapabilitas”) untuk mengurangi 
ketidakpastian dan masalah informasi den-
gan menghilangkan bias yang ada terhadap 
difusi; membangun kapabilitas manajemen 
dan inovasi; termasuk fokus pada inovasi 
sektor jasa

• Perkuat faktor pelengkap—keterampilan dan 
keuangan—untuk inovasi

• Mereformasi lembaga dan lembaga inovasi 
serta memperkuat kapasitas mereka.

Ubah arah tujuan kebijakan dan 
hilangkan bias kebijakan terhadap 
adopsi dan inovasi sektor jasa

Secara efektif mendorong inovasi, baik 
difusi maupun penemuan, membutuhkan 
pendekatan bertahap untuk menggerakkan 
perusahaan mendekati garis depan—
pendekatan yang mengakui heterogenitas 
dalam kapasitas untuk berinovasi
Cirera dan Maloney (2017) mengusulkan un-
tuk menilai kecukupan kebijakan dan lemba-
ga melalui lensa “eskalator kapabilitas”—agar 
mencerminkan kapasitas perusahaan dan sistem 
negara untuk menyerap dan menggunakan 
pengetahuan (gambar O.18). 

 Kapabilitas produksi. Pada anak tangga 
eskalator yang terendah, perusahaan memili-
ki kapabilitas yang produktif, namun sedikit 
kapabilitas teknologi. Kebijakan harus fokus 
pada pembangunan kemampuan teknologi 
dengan mengelola ketidakpastian dan informasi 
kritis yang diperlukan untuk adopsi (misalnya, 
melalui infrastruktur kualitas nasional (nation-
al quality infrastructure (NQI) dan perluasan 
manajemen), meningkatkan keterampilan, dan 
mendukung peningkatan kualitas manajemen. 
Jika iklim bisnis dan persaingan lemah, kebi-
jakan harus fokus pada penciptaan lingkungan 
yang kondusif bagi investasi dan difusi penge-
tahuan, di mana perusahaan bersaing, memiliki 
akses ke input yang kompetitif, dan dapat me-
maksimalkan limpahan pengetahuan melalui 
FDI dan perdagangan.

Kapabilitas adopsi teknologi. Di nega-
ra-negara di mana beberapa perusahaan memi-
liki kemampuan teknologi, tetapi hanya sedikit 
yang memiliki kemampuan R&D dan invensi—
yakni langkah selanjutnya di eskalator kapabili-
tas—kebijakan harus fokus pada perluasan dan 
penguatan kapabilitas teknologi, sementara juga 
mendukung lebih banyak perusahaan dalam 
melaksanakan proyek R&D yang berorientasi 
pada invensi.
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Kapabilitas invensi. Di negara-negara di 
mana perusahaan memiliki kapabilitas yang 
lebih canggih, tujuan kebijakan haruslah untuk 
mengampu inovasi dengan mendukung proyek 
R&D jangka panjang yang lebih kompleks. 
Pada tahap ini, negara juga membutuhkan per-
lindungan kekayaan intelektual yang memadai 
dan akan mendapatkan keuntungan dari kerja 
sama yang signifikan antara industri dan uni-
versitas atau penyedia pengetahuan lainnya.

Gambar O.18 mengilustrasikan beberapa 
instrumen kebijakan, masing-masing sesuai 
tingkat eskalator kapabilitas yang berbeda.

Menangani heterogenitas dalam kapabilitas 
inovasi mengharuskan pemerintah 
mendukung difusi dan adopsi serta 
invensi, memprioritaskan kebijakan dan 
mengalokasikan sumber daya yang konsisten 
dengan kapabilitas
Kerangka yang disajikan di sini tidak meny-
iratkan bahwa hanya satu jenis kebijakan yang 
berlaku untuk setiap negara. Justru, ini berarti 
bahwa kebijakan dan sumber daya publik untuk 
inovasi harus selaras dengan kapasitas dan ke-
butuhan sektor swasta. Karenanya, negara-neg-
ara dengan kemampuan inovasi yang relatif 
rendah—biasanya negara- negara berpenghasilan 
menengah ke bawah di kawasan—paling disa-

rankan untuk memprioritaskan adopsi dan difusi 
teknologi yang ada. Seiring meningkatnya kapa-
bilitas inovasi, bauran kebijakan dapat bergeser, 
secara progresif berfokus pada kebutuhan teknis 
yang meningkat dari perusahaan terkemuka.

Patut dicatat bahwa bahkan negara-negara 
berpenghasilan tinggi dan berkapasitas tinggi di 
Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Singapu-
ra—juga Kanada dan Amerika Serikat—men-
awarkan dukungan untuk adopsi dan invensi 
teknologi, dengan rangkaian kebijakan yang 
berbeda untuk mendorong kedua dimensi ino-
vasi tersebut. Pada tingkat kapabilitas mana pun, 
intinya bukanlah memfokuskan kebijakan hanya 
pada adopsi atau invensi, melainkan untuk men-
galokasikan lebih banyak sumber daya dengan 
cara yang sepadan dengan kapabilitas inovasi.

Gambar O.19 memberikan perkiraan di 
mana kawasan Asia Timur berkembang berada 
dalam kapabilitas inovasi mereka. Scatterplot 
menggunakan data Global Innovation Index 
pada input inovasi (mengukur infrastruktur, in-
stitusi, R&D, penelitian, dan kualitas sumber 
daya manusia) dan indeks output inovasi yang 
menangkap kualitas pengetahuan, teknologi, 
dan output kreatif perekonomian.

Sesuai ekspektasi, hubungannya positif. Se-
bagian besar negara di bagian kanan atas gam-
bar, kecuali Cina, adalah negara berpenghasilan 

Sumber: Diadaptasi dari Cirera dan Maloney 2017. ©World Bank. Izin lebih lanjut diperlukan untuk penggunaan kembali.
Catatan: R&D = penelitian dan pengembangan.

GAMBAR 0.18       Instrumen kebijakan yang tepat untuk mendorong inovasi berbeda tergantung pada 
tingkat kapabilitas inovasi
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Dukungan litbang langsung & tidak langsung

Proyek kolaboratif
Pengadaan prakomersial

Ekstensi teknologi dan pusat teknologi
Hibah penelitian & pengembangan

Hibah kolaborasi industri-perguruan tinggi
Akselerator dan infrastruktur lain

Peningkatan dan dukungan kualitas ekspor

Ektensi manajemen
Voucher untuk berkolaborasi
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Inkubasi

Pembiayaan risiko
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Sumber: Elaborasi Bank Dunia dari data Global Innovation Index (GII) (https://www.globalinnovationindex.org/).
Catatan: Subindeks “input inovasi” menilai aspek-aspek seperti infrastruktur, institusi, penelitian dan pengembangan (R&D), dan kualitas sumber daya manusia. 
Subindeks “output inovasi” menilai kualitas pengetahuan, teknologi, dan output kreatif perekonomian. Di antara 10 negara berkembang di Asia Timur dalam 
studi ini (Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam), Laos dan Myanmar dikecualikan karena kurangnya data.

GAMBAR 0.19       Negara-negara kawasan Asia Timur berkembang berada dalam tiga gugus berbeda terkait 
kemampuan inovasi
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tinggi, sedangkan negara di bagian kiri bawah 
gambar adalah negara berpenghasilan rendah 
dan menengah. Gambar tersebut menunjukkan 
tiga gugus yang, dengan beberapa pengecualian, 
sesuai dengan tingkat kapabilitas sebagaimana 
digambarkan “eskalator kapabilitas” (gambar 
O.18).

Prioritas kebijakan memerlukan 
penyesuaian dari waktu ke waktu seiring 
berkembangnya kapabilitas inovasi 
Mendaki eskalator kapabilitas adalah proses 
yang dinamis dan karenanya membutuhkan 
penyesuaian prioritas sepanjang waktu. Nega-
ra-negara dengan inovasi tinggi di Asia Timur, 
seperti Korea dan Singapura, secara berkala 
menyesuaikan bauran kebijakan mereka dari 
waktu ke waktu untuk mencapai konvergensi 
ke garis depan teknologi.

Ada dua pelajaran penting yang dapat ditar-
ik dari perjalanan Korea bagi negara berkem-

bang Asia Timur: Pertama, negara tersebut 
mengejar tujuan yang menyeluruh dan fokus 
selama periode ini pada pentingnya mengem-
bangkan kemampuan teknologi. Kedua, pri-
oritas kebijakan Korea terus berevolusi yang 
didasarkan pada inovasi dan kemampuan 
teknologinya yang juga berevolusi. Prioritas 
kebijakan diperbarui dari waktu ke waktu, 
mencerminkan tantangan yang berubah—dari 
prioritas pengembangan kemampuan inovasi 
dasar pada 1960-an dan 1970-an; menjadi me-
maksimalkan tautan dengan GVC, FDI, dan 
masuk ke pasar ekspor pada 1980-an; ke fokus 
yang signifikan pada R&D dan paten di tahun 
2000-an; dan kepemimpinan teknologi di sek-
tor-sektor tertentu pada tahun 2000-an.

Prioritas saat ini termasuk menghilangkan 
bias kebijakan terhadap sektor jasa
Biasanya, inovasi dan pengembangan teknologi 
dilihat sebagai proses yang terutama didorong 
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oleh sektor manufaktur dan pertanian. Jejaring 
lembaga penelitian publik yang melakukan pe-
nelitian dan pengembangan sudah terbentuk 
di seluruh kawasan maupun secara global di 
bidang-bidang manufaktur dan pertanian yang 
terdefinisi secara sempit.

Namun kenyataannya adalah bahwa inovasi 
dalam jasa semakin penting untuk daya saing di 
bidang manufaktur, untuk memperkuat GVC, 
dan juga untuk jasa itu sendiri yang mempeker-
jakan jumlah terbesaran orang di semua negara. 
Misalnya, internasionalisasi bisnis bergantung 
pada transportasi, logistik, dan jejaring komu-
nikasi. Inovasi dalam jasa-jasa ini sangat penting 
untuk memfasilitasi integrasi perusahaan lokal 
ke dalam jejaring global. Perbaikan infrastruk-
tur digital, jejaring digital, dan platform juga 
memungkinkan tumbuhnya perusahaan jasa 
inovatif di kawasan. Namun, kebijakan inovasi 
justru jarang mendukung inovasi dalam jasa.

Menghapus bias ini membutuhkan tindakan 
di dua front. Pertama, penting untuk tidak mem-
batasi pada instrumen yang biasa mendukung 
perusahaan jasa, seperti akselerator, dan untuk 
menjangkau perusahaan jasa dan ritel dengan 
instrumen inovasi lain seperti dana pendamping 
untuk proyek inovasi atau digitalisasi. Kedua, 
perlu untuk memperluas lingkup kegiatan ino-
vasi untuk memasukkan desain—komponen 
penting dari R&D (Kox dan Rubalcaba 2007) di 
bidang manufaktur tetapi juga dalam jasa—dan 
memperkuat kapabilitas digital perusahaan. Sek-
tor jasa sangat beragam, dan inovasi mengambil 
bentuk yang berbeda dengan prioritas yang ber-
beda lintas subsektor. Misalnya, elemen digital 
dan AI lebih penting dalam jasa rutin, sedangkan 
desain, model bisnis, dan delivery lebih penting 
dalam jasa dengan intensitas pengetahuan yang 
tinggi (Salter dan Tether 2006).

Oleh karena itu, mengenali perbedaan-per-
bedaan ini dan merancang kebijakan yang me-
madai akan sangat penting untuk mengampu 
inovasi di sektor ekonomi yang semakin pent-
ing ini. Hal ini dapat dilihat di Britania Raya, 
misalnya, di mana kebijakan inovasi pemerin-
tah telah mendukung pertumbuhan industri 
kreatif, sektor yang menyumbang £90 miliar 
dan 2 juta pekerjaan bagi perekonomian Brita-
nia Raya.

Kembangkan faktor pelengkap utama: 
keterampilan dan keuangan

Kemampuan perusahaan untuk berinovasi 
bergantung pada beberapa faktor yang berada 
di luar bidang kebijakan inovasi, sesuai defi-
nisi ketat. Faktor-faktor ini mencakup keter-
sediaan tenaga kerja yang cukup terampil dan 
pembiayaan yang memadai untuk mendukung 
aktivitas inovasi perusahaan—yang seringkali 
berisiko.

Membangun keterampilan tenaga kerja 
yang kuat sangat penting untuk mendorong 
inovasi
Sebagaimana dicatat sebelumnya, pembuat ke-
bijakan menghadapi tantangan ganda untuk 
memastikan bahwa populasinya mengembang-
kan keterampilan dasar yang diperlukan sem-
bari membangun jenis keterampilan lanjutan 
yang diperlukan untuk memungkinkan inovasi. 
Untuk memenuhi tantangan ganda ini, penting 
bagi pembuat kebijakan untuk bertindak di be-
berapa bidang, seperti yang dijelaskan di bawah 
ini.

Perkuat keterampilan dasar siswa dengan 
meningkatkan pendidikan dasar. Pelajaran dari 
sistem pendidikan yang maju di Asia Timur dan 
sekitarnya menunjukkan bahwa membangun 
keterampilan dasar yang lebih kuat membu-
tuhkan penguatan kondisi untuk pembelajaran; 
meningkatkan persiapan guru dan kualitas pen-
gajaran; memastikan pengeluaran publik yang 
memadai untuk pendidikan dasar; mening-
katkan kesiapan anak untuk belajar, termasuk 
melalui pendidikan anak usia dini dan layanan 
perkembangan anak; dan melakukan penilaian 
pembelajaran secara regular untuk mendiag-
nosis tantangan dan menentukan langkah per-
baikan yang perlu diambil (Bank Dunia 2018).

Meletakkan dasar untuk keterampilan 
kognitif dan sosioemosional tingkat lanjut 
di awal siklus hidup pendidikan. Bahkan ke-
tika negara-negara telah mengakui pentingnya 
menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, 
pemecahan masalah, dan kemampuan untuk 
bekerja secara efektif dalam tim, tetap ada ke-
butuhan untuk melembagakan pengembangan 
keterampilan kognitif dan sosio-emosional ting-
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kat lanjut ke dalam kurikulum sekolah standar 
dan program ekstrakurikuler. Pelaku inovasi 
yang kuat di wilayah ini—Jepang, Korea, dan 
Singapura—semuanya telah merevisi kuriku-
lum mereka untuk memasukkan penekanan 
pada pengembangan keterampilan kognitif dan 
sosioemosional tingkat tinggi (Kataoka dan 
Alejo 2019). Studi terbaru tentang pembentu-
kan keterampilan menekankan bahwa memba-
ngun keterampilan kognitif dan sosioemosional 
yang kuat paling baik dimulai pada awal siklus 
hidup pembelajaran (Arias, Evans, dan Santos 
2019; Cunningham dan Villaseñor 2016).

Perkuat keterampilan teknis melalui pen-
ingkatan akses dan kualitas pendidikan sains, 
teknologi, teknik, dan matematika (STEM). 
Permintaan akan keterampilan teknis untuk be-
rinovasi cukup beragam antar perusahaan. Un-
tuk perusahaan yang berfokus pada difusi dan 
adopsi teknologi yang ada, literasi digital dasar 
dan kapasitas untuk menggunakan teknologi 
umum dan aplikasi perangkat lunak yang ada 
mungkin sudah cukup. Saat perusahaan berger-
ak menuju garis depan teknis, diperlukan keter-
ampilan teknis yang lebih canggih. Diperlukan 
upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pendidikan teknis di sebagian besar wilayah. 
Menciptakan peluang untuk pengembangan 
keterampilan yang berkelanjutan akan men-
dukung peningkatan keterampilan angkatan 
kerja saat ini. 

Sistem pengembangan keterampilan berke-
lanjutan—atau pembelajaran seumur hid-
up—untuk pekerja dewasa diperlukan untuk 
mendukung peningkatan keterampilan dalam 
menghadapi perubahan teknologi yang begitu 
cepat. Mungkin ada ruang untuk memberi in-
sentif pada pelatihan di tempat kerja yang ter-
bukti berkontribusi pada aktivitas inovasi pada 
tingkat perusahaan. Singapura, misalnya, telah 
menerapkan sistem akun pelatihan individu 
yang menjanjikan untuk mempromosikan 
peningkatan keterampilan tenaga kerja mas-
yarakat (Kataoka dan Alejo 2019). Program 
pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuru-
an (TVET) juga dapat berperan— meskipun, 
agar efektif, program semacam itu harus be-
nar-benar mencerminkan permintaan sektor 
swasta untuk memastikan relevansi pasarnya.

Memperkuat keuangan dapat mendukung 
inovasi
Seperti dibahas di atas, akses ke keuangan ek-
sternal dan berbagai instrumen keuangan yang 
sesuai sangat penting untuk mengampu inova-
si di tingkat perusahaan. Untuk memperkuat 
keuangan untuk inovasi, negara-negara di ka-
wasan ini harus menerapkan kebijakan di tiga 
bidang yang berbeda: (a) mengembangkan 
pasar modal yang berfungsi dengan baik, (b) 
mempromosikan pasar modal ventura, dan (c) 
memperluas ragam instrumen keuangan yang 
tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang be-
rinovasi melalui sektor perbankan.

Mengembangkan pasar modal yang da-
lam dan berfungsi dengan baik. Pengemban-
gan pasar modal yang dalam sangat penting 
untuk memastikan sumber alternatif modal 
eksternal bagi perusahaan inovatif pada berb-
agai tahap siklus hidup perusahaan. Beberapa 
negara di kawasan telah bergerak ke arah terse-
but dengan melakukan reformasi pasar mod-
al yang bertujuan untuk meningkatkan basis 
investor; memperbaiki infrastruktur pasar 
keuangan (misalnya, memperkenalkan sistem 
gudang data pasar modal); dan meningkatkan 
perlindungan investor (Abraham, Cortina, 
dan Schmukler 2019). Di negara-negara yang 
telah membuat kemajuan untuk memperda-
lam pasar modal, penerima manfaat utama 
sejauh adalah perusahaan yang relatif lebih 
besar. Instrumen inovatif masih diperlukan 
untuk meningkatkan akses pasar modal ke 
perusahaan kecil dan menengah (Mason dan 
Shetty 2019).

Mempromosikan pengembangan pas-
ar modal ventura. Tiga rangkaian tindakan 
pelengkap yang luas penting untuk pengemban-
gan pasar modal ventura yang sukses: Pertama, 
sisi penawaran pasar dapat ditingkatkan dengan 
mengampu investasi domestik dan menarik 
modal asing, seperti melalui aturan kebangkru-
tan yang jelas dan standar akuntansi yang trans-
paran. Kedua, permintaan pembiayaan risiko 
dapat dirangsang dengan mengembangkan 
ekosistem kewirausahaan dan inovasi yang ak-
tif. Dan ketiga, pemerintah dapat memberikan 
dukungan untuk semua pelaku pasar dengan 
memperkuat kerangka kelembagaan dan pera-
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turan untuk modal ventura, serta dengan berin-
vestasi secara langsung atau melalui kemitraan 
publik-swasta (contohnya, program Yozma 
yang sukses di Israel). Desain intervensi publik 
yang cermat penting untuk memastikan bahwa 
program dapat secara efektif mengatasi kegaga-
lan pasar dan tidak menyingkirkan (crowd out) 
investasi dari sektor swasta.

Memanfaatkan hubungan bank-perusa-
haan yang ada. Pemerintah di kawasan dapat 
menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan 
melalui sektor perbankan, memanfaatkan 
hubungan bank-perusahaan yang ada. Program 
pinjaman pemerintah yang dirancang dengan 
baik dapat membantu menyelaraskan insen-
tif debitur dan kreditor, mengurangi masalah 
moral hazard (Cirera, Frias, Hill, dan Li 2020; 
SQW 2019). Walau demikian, pendekatan 
ini bukannya tanpa risiko, karena mengiden-
tifikasi, menargetkan, dan memantau proyek 
inovasi potensial kemungkinan sulit dilakukan 
dan mahal bagi instansi pemerintah. Skema 
jaminan kredit mungkin lebih efisien karena 
memanfaatkan produk pinjaman yang ada, me-
mungkinkan bank untuk memilih proyek dan 
meneruskan insentif untuk memantau perilaku 
peminjam. Contoh skema tersebut adalah Kor-
porasi Keuangan Teknologi Korea (KOTEC), 
yang telah berhasil memberikan jaminan pinja-
man kepada perusahaan kecil dan baru di sektor 
teknologi tinggi.

Mereformasi badan dan lembaga 
inovasi serta memperkuat kapasitas 
mereka

Berinvestasi dalam kapasitas kelembagaan 
sangat penting untuk kebijakan inovasi yang 
lebih efektif
Sejauh ini, diskusi tentang inovasi dan kebija-
kan teknologi umumnya mengabaikan kapasi-
tas negara untuk merancang dan menerapkan 
kebijakan inovasi secara efektif, sementara kap-
asitas ini sangat penting untuk efektivitas inter-
vensi. Tinjauan awal terhadap lembaga inovasi 
menunjukkan bahwa beberapa negara berkem-
bang di Asia Timur tertinggal dalam penggu-
naan praktik terbaik dalam manajemen publik 
untuk kebijakan inovasi.

Ke depan, akan penting untuk meningkat-
kan investasi kapasitas pembuatan kebijakan. 
Negara perlu merekrut staf yang cakap dan 
memberikan pelatihan yang memadai tentang 
kebijakan inovasi dan manajemen publik, setya 
memastikan bahwa para manajer memiliki in-
frastruktur digital yang memadai untuk me-
mantau penerima manfaat dan mencatat hasil 
proyek inovasi.

Lembaga inovasi yang lebih profesional 
dan peningkatan koordinasi antarlembaga 
sangat penting
Badan-badan yang mendukung kebijakan ino-
vasi di kawasan menggunakan model tata kelola 
yang sudah ketinggalan zaman dan koordinasi 
antar entitas tidak memadai, sehingga kebija-
kan yang dihasilkan tidak selaras. Kebijakan 
inovasi memerlukan koordinasi antarlembaga 
atau kementerian karena sifatnya yang lintas 
sektor. Kurangnya koordinasi saat ini meng-
hasilkan fragmentasi upaya yang signifikan, 
serta kebijakan yang dirancang dan dijalankan 
dengan buruk.

Selain meningkatkan kemampuan mana-
jemen publik lembaga inovasi, pemerintah di 
kawasan perlu (a) memastikan koordinasi yang 
lebih baik dari berbagai kementerian dan lem-
baga yang bertanggung jawab atas kebijakan 
inovasi, dan (b) mengadopsi model kelem-
bagaan baru yang mengampu perekrutan talen-
ta yang memadai dan layanan yang profesional. 
Tidak ada model tunggal untuk koordinasi, dan 
setiap negara perlu menemukan pendekatannya 
sendiri. Meski demikian, koordinasi diperlukan 
untuk memastikan kebijakan inovasi yang lebih 
terintegrasi, terfokus, dan efektif.

Memperkuat tata kelola dan struktur 
insentif Lembaga Riset Publik (PRO) 
dan pusat penelitian akan membantu 
memaksimalkan kontribusi mereka terhadap 
inovasi dan difusi teknologi
Dampak dari upaya pemerintah untuk mem-
perkuat kapasitas riset nasional dan investa-
si iptek di lembaga riset publik masih belum 
jelas. Institusi publik dan departemen pene-
litian universitas tidak banyak terlibat dalam 
kolaborasi sains-industri (termasuk hubungan 
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pengetahuan dan pertukaran personel). Selain 
itu, aktivitas transfer teknologi masih bersifat 
embrionik dan terkonsentrasi di sejumlah kecil 
organisasi. Memaksimalkan kontribusi lemba-
ga penelitian ini terhadap inovasi memerlukan 
reformasi di empat bidang utama:

• Memperbaiki tata kelola, misalnya, mening-
katkan otonomi, memperjelas mandat hu-
kum untuk transfer teknologi, dan mem-
perkuat hubungan antara pendanaan dan 
kinerja kelembagaan; serta menyebarluaskan 
praktik manajemen publik yang baik dan 
perencanaan strategis

• Meningkatkan insentif akademik untuk ko-
laborasi penelitian-industri dan transfer te-
knologi

• Mengadopsi kebijakan berorientasi misi un-
tuk mengatasi tantangan inovasi spesifik 
yang dihadapi kawasan (seperti COVID-19 
dan perubahan iklim)

• Memberi insentif kepada PRO untuk mening-
katkan dampak mereka terhadap inovasi dan 
produktivitas perusahaan melalui perluasan 
teknologi; peningkatan layanan dukungan 
(termasuk untuk kewirausahaan berbasis 
teknologi baru); perizinan teknologi baru 
untuk usaha kecil dan menengah (UKM); 
dan dukungan untuk perusahaan rintisan 
(start-up).

Penutup

Negara berkembang Asia Timur berhasil men-
capai pertumbuhan di luar dugaan dalam be-
berapa dekade terakhir yang telah meningkat-
kan pendapatan secara luas dan mengangkat 
ratusan juta orang keluar dari kemiskinan.

Laporan ini mengajukan argumen bahwa ki-
nerja pertumbuhan kawasan akan terancam jika 
negara-negara tidak mengubah model pemba-
ngunan mereka menjadi model di mana ino-
vasi berada di garis depan. Dampak pandemi 

COVID-19 sangat parah, dan karena kawasan 
ini fokus pada pemulihan, ini merupakan 
momen yang tepat untuk mempercepat refor-
masi yang tertunda yang akan mempercepat 
proses pengejaran teknologi pula.

Meskipun transformasi ini penting dalam 
semua keadaan, pandemi COVID-19 telah 
menyoroti urgensi reformasi. Pandemi kemu-
ngkinan akan semakin memperketat kendala 
inovasi yang diidentifikasi dalam laporan ini: 
kemampuan perusahaan yang terbatas, kelang-
kaan modal manusia dan keuangan, dan ketida-
kpastian tentang permintaan dan pengembalian 
inovasi. Selain itu, pandemi juga meningkat-
kan ketidakpastian dan dapat memperdalam 
perselisihan internasional yang memang sudah 
meningkat sebelum wabah. Pembatasan perd-
agangan, investasi, dan mobilitas orang tidak 
hanya dapat mengganggu aliran pengetahuan 
yang ada, tetapi juga penciptaan pengetahuan 
baru melalui kolaborasi internasional. Demiki-
an pula, sikap saling curiga dapat memecah in-
frastruktur digital dan mengekang arus digital 
yang penting untuk semua aktivitas kreatif saat 
ini.

Untuk mempercepat kemajuan dalam 
menghadapi tantangan, kawasan Asia Timur 
berkembang harus memperbarui tujuan mere-
ka dan memberikan prioritas yang lebih besar 
pada kebijakan inovasi yang lebih baik. San-
gat penting untuk fokus pada difusi teknologi 
dan memberi insentif lebih banyak kepada pe-
rusahaan untuk melakukan inovasi. Proses ini 
membutuhkan kerangka peraturan yang lebih 
kuat serta kebijakan yang selaras dengan kapa-
bilitas teknologi sektor swasta di setiap negara. 
Di luar kebijakan domestik, Asia Timur harus 
terus memperdalam tradisi keterbukaan inter-
nasionalnya, yang juga dapat mendorong ket-
erbukaan di belahan dunia lain, dan memban-
tu mempertahankan aliran ide, perdagangan, 
investasi, dan orang-orang yang memfasilitasi 
penciptaan dan penyebaran pengetahuan. Seka-
rang saatnya untuk beraksi.
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Catatan

1. Istilah “Asia Timur” dan “negara berkem-
bang Asia Timur” digunakan di seluruh 
laporan. Untuk kenyamanan, kecuali di-
tentukan lain, istilah ini merujuk pada 10 
negara berpenghasilan menengah yang di-
cakup dalam studi ini: Kamboja, Tiongkok, 
Indonesia, Republik Rakyat Demokratik 
Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Fili-
pina, Thailand, dan Vietnam.

2. Untuk informasi lebih lanjut tentang tang-
gapan inovatif terhadap COVID-19, lihat 
Peta Inovasi Coronavirus (https://corona-
virus.startupblink.com/); the World Eco-
nomic Forum COVID Action Platform (se-
bagai contoh, Chandran [2020], at https://
www.weforum.org/agenda/2020/03/
asia-technology-coronavirus-covid19-solu-
tions/); dan Huang, Sun, dan Sui (2020).

3. Tantangan terkait perolehan pendanaan 
eksternal untuk inovasi dibahas lebih rinci 
dalam Ikhtisar ini kemudian.

4. WMS (https://worldmanagementsurvey.
org/), yang dioperasikan oleh Centre for 
Economic Performance of the London 
School of Economics and Political Science, 
dilakukan dengan wawancara mendalam 
terhadap lebih dari 20.000 perusahaan 
di 35 negara. Praktik manajemen, seperti 
yang diukur dalam WMS, mencakup be-
berapa dimensi, termasuk praktik perusa-
haan dalam penetapan target, pemantauan, 
dan manajemen sumber daya manusia. 
WMS tidak dilakukan khusus untuk ino-
vasi, tetapi merupakan proksi untuk kapa-
bilitas perusahaan secara keseluruhan.

5. Perbedaan-perbedaan ini signifikan secara 
statistik pada tingkat kepercayaan 95% 
dan berlaku untuk jumlah yang berbeda 
dari distribusi skor manajemen WMS se-
cara keseluruhan.
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Setelah setengah abad kemajuan ekonomi transformatif yang mengangkat 
ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, kawasan Asia Timur berkembang 
menghadapi sederet tantangan untuk pembangunan masa depan 

mereka. Pertumbuhan produktivitas yang melambat, sistem perdagangan 
global yang semakin rapuh, dan perubahan teknologi yang cepat, semuanya 
mengancam manufaktur padat karya yang berorientasi ekspor, yang menjadi 
mesin pertumbuhan kawasan selama ini. Tantangan global yang signifikan—
seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19—memperparah kerentanan 
ekonomi. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah model 
pembangunan kawasan ini di masa lalu dapat terus menghasilkan pertumbuhan 
yang cepat dan mengurangi kemiskinan.

Dengan latar ini, Pentingnya Inovasi Bagi Kawasan Asia Timur Berkembang 
hendak memperdalam pemahaman tentang peran inovasi dalam pembangunan 
di masa depan. Laporan ini mengkaji keadaan inovasi di kawasan dan 
menganalisis kendala utama yang dihadapi perusahaan dan negara untuk 
berinovasi. Laporan ini mengkaji kebijakan dan kelembagaan saat ini, dan 
menjabarkan sebuah agenda tindakan untuk memacu lebih banyak pertumbuhan 
yang dipimpin inovasi.

Temuan utama dari laporan ini adalah bahwa kebijakan inovasi negara-negara 
saat ini tidak selaras dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Kebijakan 
perlu memperkuat kapasitas perusahaan untuk berinovasi dan mendukung difusi 
teknologi, alih-alih hanya invensi. Pembuat kebijakan juga perlu menghilangkan 
bias kebijakan terhadap inovasi dalam jasa, sebuah sektor yang semakin penting 
secara ekonomi. Selain itu, negara-negara perlu memperkuat faktor pelengkap 
utama untuk inovasi, termasuk kualitas manajerial perusahaan, keterampilan 
pekerja, dan keuangan untuk inovasi.

Negara-negara kawasan Asia Timur berkembang sebaiknya juga memperdalam 
tradisi keterbukaan internasional mereka, sesuatu yang dapat menumbuhkan 
keterbukaan di bagian lain dunia. Hal ini akan membantu melanggengkan aliran 
ide, perdagangan, investasi, dan orang-orang yang memfasilitasi penciptaan dan 
penyebaran pengetahuan untuk inovasi.


