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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT untuk kesehatan dan

kekuatan yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga kita pada hari ini, Kamis 3 Juli

2014, dapat bersama-sama memperingati 94 Tahun perjalanan Pendidikan Tinggi Teknik di

Indonesia. Awal dari perjalanan ini adalah berdirinya Sekolah Tinggi Teknik (Technische

Hogeschool, TH) di Bandung pada tahun 1920. Sesudah bangsa Indonesia mencapai

kemerdekaannya di tahun 1945, segenap Anak Bangsa Indonesia memperjuangkan

pendirian dan pengembangan lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Teknik di Tanah Air. Hasil

dari perjuangan ini adalah, antara lain, berdirinya Persatuan Insinyur Indonesia (PII),

transformasi TH menjadi Institut Teknologi Bandung, dan berdirinya Institut Teknologi

Sepuluh November. Pada kurun 1970-an sampai akhir1980-an, tumbuh makin banyak

institusi pendidikan tinggi teknik, industri-industri strategis, dan pusat-pusat penelitian. Para

tokoh pendidikan teknik di Tanah Air meyakini bahwa pendidikan tinggi teknik, penelitian/

pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) serta pengembangan industri

merupakan tiga serangkai yang tak terpisahkan.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pandangan berkenaan dengan

permasalahan kualitas pendidikan tinggi dan akses terhadap pendidikan tinggi. Dari waktu

ke waktu, permasalahan ini telah dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan

pendididikan tinggi, di berbagai forum. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan telah menggariskan kebijakan-kebijakan untuk menjawab permasalahan

tersebut. Pada kesempatan ini, saya secara khusus akan membahas perguruan tinggi ipteks.



Peningkatan Kualitas dan Akses Perguruan Tinggi Ipteks

Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Luaran dari sebuah perguruan tinggi ipteks adalah: (1) para sarjana ipteks baik pada strata

Sarjana, Magister maupun Doktor; dan (2) ipteks baik dalam bentuk teori, model, karya seni,

rancangan, prototipe, paten dan lain sebagainya. Para sarjana ipteks adalah segenap anak

bangsa yang telah siap untuk mengambil peranan sebagai pelaku pembangunan. Begitu

pula, berbagai bentuk ipteks yang dikembangkan dalam perguruan tinggi ipteks juga

merupakan sumber daya pembangunan. Dengan perkataan lain, luaran perguruan tinggi

ipteks adalah sumber-sumber daya pembangunan: (1) segenap potensi insani sebagai

pelaku pembangunan dan (2) berbagai bentuk karya intelektual yang dihasilkan oleh

peneliti/akademisi. Dengan makin tingginya kualitas perguruan tinggi ipteks, makin tinggi

pula kualitas sumber-sumber daya pembangunan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi

ipteks tersebut.

Jika kita memandang perguruan tinggi sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan tertentu, peningkatan kualitas perguruan tinggi berarti peningkatan

kapasitas institusional perguruan tinggi tersebut. Sebuah perguruan tinggi didukung oleh

staf akademik dan staf non-akademik; dan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi

membutuhkan infrastruktur, biaya operasional serta biaya pengembangan. Tetapi tanpa

kapasitas institusional yang memadai, kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi tidak akan

menghasilkan luaran dengan kualitas yang optimal. Jadi, peningkatan kualitas perguruan

tinggi membutuhkan tiga hal: (1) alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran; (2) staf

akademik/non-akademi dengan kualitas yang terus-menerus ditingkatkan, dan (3) kapasitas

institusional yang terus-menerus dikembangkan.

Segenap hadirin dan insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Akses ke perguruan tinggi ipteks sendiri akan mencakup dua hal, yaitu: (1) akses ke sumber-

sumber pembelajaran di perguruan tinggi; dan (2) akses ke berbagai bentuk ipteks sebagai

hasil penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. Akses ke sumber-sumber

pembelajaran dibutuhkan oleh para lulusan pendidikan di tingkat menengah atas, dan para

sarjana yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penghambat akses itu

adalah, antara lain, biaya dan kesenjangan latar belakang pendidikan. Mengenai kendala

biaya, Pemerintah telah merumuskan skema-skema untuk mengatasi kendala tersebut.

Tetapi bila kualitas pendidikan di tingkat menengah atas masih berbeda-beda, hal ini

menimbulkan kesenjangan dalam akses ke perguruan-perguruan tinggi. Mengenai

kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang berpihak pada daerah-daerah yang masih

tertinggal dalam pembangunan. Misalnya saja, dapat diterapkan skema khusus yang

menyiapkan putra-putri terbaik di daerah-daerah tertinggal untuk bisa mengikuti sistem

seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Jadi, secara umum keberpihakan sebaiknya tidak



dilakukan dengan cara menerapkan kriteria seleksi yang berbeda, tetapi dengan cara

memfasilitasi persiapan yang lebih baik bagi putra-putri terbaik dari daerah-daerah

tertinggal. Meskipun begitu, dalam hal ini program afirmasi bisa saja diterapkan seandainya

ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat.

Akses ke hasil-hasil ipteks perguruan tinggi dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan

nasional, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar, lembaga-lembaga

pemerintahan, lembaga-lembaga non-pemerintahan, ataupun komunitas-komunitas sosial

lainnya. Dalam hal ini, akses ke hasil-hasil ipteks akan lebih mudah bila hasil-hasil ipteks

tersebut relevan dengan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika hasil-hasil ipteks

tersebut tidak relevan, maka akan sulit diakses. Permasalahan ‘relevansi ipteks perguruan

tinggi’ ini penting untuk dielaborasi lebih jauh, karena berkaitan dengan arah dari

peningkatan kualitas perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, upaya peningkatan kualitas

perguruan tinggi harus selaras dengan upaya peningkatan relevansi hasil-hasil ipteks

perguruan tinggi tersebut.

Peningkatan Relevansi Perguruan Tinggi

Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Memiliki relevansi berarti memiliki hubungan atau konektivitas. Meningkatkan relevansi

berarti mengembangkan dan memperkuat konektivitas secara sistematik. Relevansi ini perlu

ditingkatkan pertama-tama di ranah penelitian dan pengembangan ipteks. Kemudian,

dengan memasukkan hasil-hasil ipteks tersebut ke dalam pengajaran ipteks, maka akan

dihasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan juga.

Bagaimana relevansi ipteks dari perguruan tinggi dapat ditingkatkan? Konsepnya relatif

sederhana, yakni melalui interaksi yang lebih erat antara peneliti/akademisi, pelaku bisnis,

pelaku pemerintahan dan pihak-pihak lainnya. Di literatur akademik kita telah mengenal

sejumlah gagasan seperti triple helix, university-industry linkage (UIL), sistem inovasi

ataupun perguruan tinggi entrepreneurial. Semua gagasan ini, dalam satu dan lain cara,

mencoba menjawab permasalahan relevansi hasil-hasil ipteks perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Riset dan Teknologi, maupun Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), telah

menggulirkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan relevansi hasil-hasil ipteks

perguruan tinggi. Tetapi dalam hal ini, kesulitan-kesulitan umumnya terjadi di lapangan, di

tahap implementasi, seperti yang dijelaskan berikut ini.

Kalau kita lihat, iklim persaingan usaha kita belum sepenuhnya pro-inovasi. Ini berkaitan

dengan beberapa faktor. Misalnya, regulasi berkaitan dengan ijin usaha belum

memperhatikan faktor innovativeness dari perusahaan. Pajak, atau insentif fiskal secara

umum, belum sepenuhnya pro-inovasi. Untuk kebutuhan permodalan perusahaan-



perusahaan kecil/menengah yang merintis inovasi, belum tersedia lembaga-lembaga

ventura, atau angel investors. Di sisi lain, perilaku konsumtif sebagian masyarakat yang tidak

didukung dengan daya beli yang memadai, menimbulkan perilaku yang counter-innovation.

Muncullah perilaku konsumen yang hanya mementingkan harga yang murah, tanpa

mempersoalkan kualitas produk. Kesemua faktor di atas membentuk iklim yang kurang

kondusif bagi para pengusaha yang ingin bersaing dengan mengedepankan inovasi. Dan

pada gilirannya, hal ini menyebabkan rendahnya permintaan (demand) akan hasil ipteks

perguruan tinggi.

Di sisi perguruan tinggi, para peneliti dan akademisi memang akrab dengan suasana

laboratorium dan kelas. Tetapi pada umumnya para peneliti/akademisi kurang mengenal

situasi persaingan bisnis. Target dan kriteria capaian akademik berbeda dari target dan

kriteria capaian bisnis. Hal ini menimbulkan kendala-kendala dalam komunikasi antara para

peneliti/akademisi dan para pelaku bisnis. Kendala-kendala ini bisa diatasi, tetapi

membutuhkan penanganan secara bersistem dan institusional.

Segenap hadirin dan insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Perguruan tinggi bekerja dengan dipandu oleh misi tridharma: mengajar/mendidik, meneliti

dan mengabdi pada masyarakat. Dalam kaidah institusional yang kini berlaku, seorang

akademisi dituntut untuk menjalankan ketiga misi tersebut secara sekaligus. Saat ini sudah

muncul pemikiran agar ada pembagian peranan di antara para akademisi secara lebih

fleksibel, dinamis dan stratejik dalam pelaksanaan tridharma PT. Kalau seorang akademisi

setiap waktu harus menjalankan ketiga misi sekaligus, tentu intensitasnya untuk masing-

masing misi menjadi terbatas. Misalnya, akan sulit seorang peneliti untuk bisa meningkatkan

intensitas penelitian, kalau pada saat yang sama juga dituntut mengajar sejumlah mata

kuliah, dengan jumlah siswa yang makin meningkat. Sebaliknya juga begitu.

Pembagian peranan secara fleksibel dan dinamis di antara para akademisi memungkinkan

seorang akademisi untuk, pada kurun waktu tertentu, berfokus pada misi tertentu dari

tridharma perguruan tinggi. Misalnya, kalau seorang akademisi sedang merintis penelitian

kemitraan dengan industri, ia memiliki waktu yang lebih luang untuk berinteraksi secara

lebih intensif dengan para pelaku bisnis. Peneliti tersebut akan memiliki keleluasaan untuk

bisa mengikuti target-target dan kriteria yang berlaku di dunia bisnis. Begitu pula, seorang

akademisi yang sedang menyusun buku ajar, ia dapat berkonsentrasi penuh pada kegiatan

pengajaran dan penelitian yang ia butuhkan untuk menghasilkan buku ajar yang unggul.

Para akademisi yang merintis upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat berfokus pada

kegiatan pendampingan di lapangan, untuk mencapai target-target pemberdayaan

masyarakat secara optimal.

Dunia bisnis, dunia akademik dan dunia sosial memiliki perbedaan-perbedaan satu dengan

yang lain. Tetapi ini bukan halangan bagi para akademisi untuk berinteraksi dengan berbagai

pelaku di masyarakat. Hanya saja, para akademisi membutuhkan ruang dan waktu yang



cukup untuk menjalin dan mengembangkan interaksi tersebut untuk dapat memenuhi

target-target secara optimal. Untuk menyediakan ruang dan waktu yang cukup tersebut,

diperlukan kaidah-kaidah institusional yang mendukung. Sebagai institusi pendidikan tinggi,

perguruan tinggi ipteks tetap harus menjalankan tridharma perguruan tinggi secata utuh

dan konsisten. Tetapi, dalam kerangka upaya peningkatan relevansi perguruan tinggi, ke

depan sebaiknya mulai dipikirkan pembagian peranan di antara akademisi secara lebih

fleksibel, dinamis, dan stratejik.

Peranan Stratejik Perguruan-Perguruan Tinggi

Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Dalam sejarah perguruan-perguruan tinggi, kita mengenal adanya tiga jenis perguruan

tinggi: perguruan tinggi pengajaran (teaching university), pergurun tinggi riset (research

university), dan perguruan tinggi entrepreneurial. Klasifikasi jenis-jenis perguruan tinggi ini

bukan atas dasar gagasan evolusioner. Artinya, perguruan tinggi riset bukanlah bentuk yang

lebih maju dari perguruan tinggi pengajaran, dan perguruan tinggi entrepreneurial bukanlah

bentuk yang lebih maju dari perguruan tinggi riset. Di banyak negara saat ini, kita dapat

menemukan perguruan-perguruan tinggi pengajaran, riset dan entrepreneurial yang bekerja

secara berdampingan (co-existing).

Di dunia, tridharma tetap merupakan misi universal perguruan-perguruan tinggi. Yang

berbeda antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi yang lain adalah strategi,

program dan tata kelola internal yang berkaitan dengan strategi dan program tersebut.

Tujuan utama perguruan tinggi pengajaran adalah penyebarluasan ipteks dan pelulusan

sarjana-sarjana. Bagi negara dengan jumlah sarjana yang masih terbatas, perguruan-

perguruan tinggi pengajaran masih sangat dibutuhkan. Tujuan utama dari perguruan tinggi

riset dan perguruan tinggi entrepreneurial adalah penelitian dan pengembangan ipteks

untuk merespons kebutuhan kekinian masyarakat, ataupun untuk mengantisipasi

permasalahan di masa depan.

Untuk merespons tantangan bangsa Indonesia di masa depan, kita dapat pikirkan bersama

langkah-langkah untuk menempatkan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia pada

posisi/peranan yang lebih stratejik. Misalnya, perguruan-perguruan tinggi tertentu dapat

mengedepankan misi pengajarannya. Bagi perguruan-perguruan tinggi tersebut, kegiatan-

kegiatan penelitian dilakukan untuk mendukung misi pengajaran. Misi pengabdian pada

masyarakat pun dilakukan sebagai bagian dari penyebarluasan ipteks. Sementara itu,

perguruan-perguruan tinggi tertentu yang lainnya mengedepankan misi pengembangan

ipteks, apakah untuk merespons permasalahan jangka pendek/menengah, atau untuk

mengantisipasi permasalahan masa depan, atau untuk keduanya. Bagi perguruan tinggi

demikian, program pendidikan bertitikberat pada program-program Magister dan Doktor.



Sedangkan pendidikan sarjana diselenggarakan di bidang-bidang studi yang dipandang

stratejik untuk dikembangkan.

Segenap hadirin dan insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Bagi perguruan-perguruan tinggi yang mengedepankan misi penelitian, perlu dilembagakan

kegiatan-kegiatan penelitian secara multi- dan lintas-disiplin. Pemisah-misahan ipteks ke

dalam disiplin-displin diperlukan bagi konservasi dan pengajaran ipteks di perguruan-

perguruan tinggi pengajaran. Tetapi bagi perguruan-perguruan tinggi penelitian, dibutuhkan

upaya-upaya multi-dan lintas-disiplin secara stratejik untuk bisa menghasilkan ipteks baru

dan terobosan-terobosan. Untuk menjawab relevansi ipteks, misalnya, dibutuhkan

penelitian tentang aspek-aspek sosial-kemanusiaan dari teknologi (penelitian tentang

science, technology and society; STS). Misalnya, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

telah merintis pengembangan ilmu STS lebih dari setengah abad yang lalu. Kini bidang ilmu

STS telah menjadi bagian dari institut-institut teknologi terkemuka di dunia.

Pembedaan peranan (penekanan misi) antara satu perguruan tinggi dan perguruan tinggi

yang lain dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut: (1) setiap perguruan tinggi

dapat memilih peranan yang lebih spesifik dan meraih keunggulan dalam peranan yang

spesifik tersebut; dan (2) terbuka ruang bagi kolaborasi antarperguruan-perguruan tinggi

dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang berpotensi untuk saling memperkaya dan

memperkuat.

Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Meskipun pendidikan tinggi teknik di Indonesia telah berusia 94 tahun, masih banyak

pekerjaan rumah yang kita perlu kerjakan bersama untuk menghadapi tantangan-tantangan

ke depan. Tahun depan ASEAN Economic Community mulai efektif bekerja. Kita perlu

melihat hal itu sebagai peluang, sekaligus tantangan. Di tataran global, sentra-sentra

kegiatan ekonomi dunia tengah bergeser ke kawasan Asia. Indonesia, dengan kondisi

sumber daya alam, demografi, dan geo-oseonografinya, menjadi semakin penting di mata

dunia. Ini semua perlu kita lihat sebagai peluang untuk mempercepat kemajuan bangsa

Indonesia, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan kemajuan ipteks

maupun pemerataan kesejahteraan. Kemajuan ipteks tersebut penting bukan saja untuk

mendorong daya saing, tetapi juga bagi kemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa

Indonesia.

Semoga Allah SWT yang Maha Memiliki Ilmu, Maha Pencipta dan Pemelihara segenap umat

manusia, mencurahkan Petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadikan

ipteks sebagai kekuatan intelektual pencerah kehidupan bangsa, dan pilar bagi

pembangunan bangsa Indonesia di era global. Amin.



Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Pada akhir sambutan kami ini, dengan rasa syukur dan bahagia kami sampaikan bahwa pada

acara yang sangat penting bagi ITB ini, orasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. (HC)

Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga dan pikiran yang

telah diberikan oleh Bapak Menteri untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Allah

SWT membalas kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat

memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Prof. Akhmaloka, PhD

Rektor ITB


