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Video Teknologi
Perhatikan dengan seksama tayangan video

Video/Ventilator buatan ITB resmi diluncurkan, harganya Rp 60 juta per unit.mp4


PENGERTIAN

Nilai Kemandirian: konsekuensi dari

bangsa yang berada di tengah arus

tantangan/pengaruh negara-negara di 

dunia dan globalisasi

Nilai Kemandirian: spirit yang dimiliki segenap warga

negara untuk membangun bangsa dengan mengandalkan

kekuatan sendiri, sedangkan bantuan dari luar sifatnya

memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional



▪ IPM Indonesia tahun 2020 
sebesar 71,94, atau tumbuh
0,03 persen (meningkat 0,02 
poin) dibandingkan tahun 2019.

▪ Indonesia menduduki peringkat
107 dari 189 negara.

▪ Indonesia tengah menghadapi
tantangan besar terkait kualitas
dan keterampilan sumber daya
manusia (SDM) yang dimiliki.

▪ Perlu untuk segera meningkatkan
kualifikasi dan keterampilan
SDM secara berkelanjutan.

Sumber: 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-

pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-

mencapai-71-94.html



▪ Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Erick Thohir
mengatakan, 
keberpihakan menjadi
kata kunci dalam
membangun kemandirian
bangsa ke depan.

▪ Indonesia memiliki
kekuatan besar dari
sisi market atau pasar 
mengingat populasi
penduduk yang besar. Sumber: https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/qu0nhc423/keberpihakan-

pada-produk-lokal-kunci-kemandirian-bangsa

Kunci Kemandirian Bangsa



https://www.bppt.go.id/berita-bppt/dorong-kemandirian-

bangsa-melalui-inovasi-teknologi

▪ BPPT dengan inovasi teknologinya
dapat mendukung kemandirian
industri farmasi terutama dari
segi bahan baku sehingga industri
obat bisa berkembang.

▪ BPPT giat memberikan solusi
teknologi yang inovatif
terhadap permasalahan di 
bidang pangan dan kesehatan

▪ BPPT akan menghilirisasikan
produk teknologinya agar dapat
menjadi penghela peningkatan
perekonomian nasional berbasis
inovasi teknologi.
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▪ Pandemi Covid-19 menjadi

momentum kebangkitan

kemandirian riset dan 

inovasi tanah air dengan

banyaknya inovasi yang telah

dilahirkan oleh anak bangsa.

▪ Untuk mewujudkan
kemandirian bangsa dalam
menghadapi pandemi Covid 
19, terdapat dua hal
penting yang harus ada
yaitu talenta dan rasa. Sumber: http://lipi.go.id/berita/kolaborasi-kunci-kemandirian-bangsa-dalam-

penanganan-pandemi/22348
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Implementasi Nilai-Nilai Kemandirian Bangsa

Meningkatkan daya saing bangsa

Perluasan kesempatan kerja

Pengembangan produk lokal kompetitif 

Penguasaan & pengembangan IPTEK

Pengelolaan SDA, energi, pangan, ramah lanjut

Pengembangan watak kewirausahaan

Peran generasi muda



KUIS ONLINE

Ketik di HP anda: 

www.kahoot.it

Masukan PIN: 

7427513

http://www.kahoot.it/
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