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Pendidikan Tinggi Teknik sebagai Pilar Inovasi

Pendukung Implementasi MP3EI

Yang terhormat,

Bapak Ir. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

dan sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni - ITB,

Bapak Prof. Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional RI,

Bapak Dr. Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan RI,

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

Pimpinan dan Anggota Dewan Audit,

Para Sesepuh, Tamu Kehormatan, dan Pimpinan Daerah,

Para Pimpinan Media Massa,

Para Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pengelola ITB,

Rekan Dosen dan Pegawai Non Akademik,

Para Mahasiswa yang kami banggakan dan cintai,

serta Undangan lainnya.

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, Sabtu 9 Juli 2011, dapat bersama-sama memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi

Teknik di Indonesia. Pada Sabtu, 3 Juli 1920, 91 tahun yang lalu, Technische

Hogeschool (TH) diresmikan oleh Gubernur Jendral Jhr. Mr. J.P. Graaf van Limburg

Stirum di tengah persawahan yang membentang di antara Cikapundung dan Jalan

Dago. Saat ini TH tersebut telah menjelma menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB),

suatu institusi pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks)

yang dihormati baik di tataran nasional maupun internasional.

Merupakan kehormatan dan kebahagian bagi saya mendapatkan kesempatan berada

di sini, untuk memperingati 91 tahun perjalanan pendidikan tinggi teknik di Tanah Air.

Patut kita panjatkan syukur ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berbagai kemajuan

dan prestasi yang telah dicapai oleh segenap anak bangsa baik dalam pemajuan

maupun dalam pemanfaatan ipteks untuk kemajuan bangsa dan negara.



2

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Penguasaan ilmu pengetahuan (natural dan sosial), seni dan humaniora, serta

teknologi—singkatnya iptek—merupakan prasyarat bagi kemandirian suatu bangsa

yang merdeka. Ini adalah prinsip yang diyakini oleh para anak bangsa perintis

pengembangan lembaga pendidikan tinggi teknik di tanah air. Tanpa penguasaan

iptek, sebuah bangsa akan menjadi lumpuh dan bangsa tersebut harus bersandar pada

belas kasihan dan pertolongan bangsa lain agar bertahan hidup.

Tetapi iptek lebih dari sekadar ‘alat untuk bertahan hidup’. Perkembangan iptek

merupakan aspek yang esensial dari perkembangan dan aktualisasi potensi insani yang

hakiki. Pada setiap lompatan peradaban manusia, kita menyaksikan perkembangan

iptek yang pesat. Astronomi, Matematika, Kimia, Kedokteran dan Kesusasteraan

berkembang pesat seiring dengan lahirnya Peradaban Islam di masyarakat Arab

Jahiliyyah. Mekanika, Kalkulus, Teknologi Konstruksi dan Arsitektur berkembang pesat

seiring dengan Renaissance di masyarakat Eropa Kegelapan.

Hari ini kita menyaksikan makin banyak bangsa yang telah meraih kemajuan melalui

pengembangan dan pemanfaatan iptek. Pada bangsa-bangsa maju tersebut iptek

berkembang pesat dan menjadi pemacu kemajuan-kemajuan di sektor ekonomi,

lingkungan, serta pertahanan dan keamanan (security). Prestasi yang diraih bangsa-

bangsa maju tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam perumusan

kebijakan publik serta penataan kelembagaan publik/swasta yang, pada gilirannya,

memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan pemanfaatan iptek. Bangsa-

bangsa tersebut telah berhasil menumbuh-kembangkan apa yang belakangan ini

popular dengan sebutan ‘sistem inovasi nasional’.

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Secara sederhana, gagasan ‘sistem inovasi nasional’ menyarankan bahwa lembaga-

lembaga yang bergerak di sektor penelitian dan pengembangan iptek, sektor

pendidikan tinggi, sektor ekonomi dan industri (serta sektor-sektor lainnya), saling

berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu kesatuan sistemik. Ciri dari kesatuan

sistemik ini adalah adanya kesatuan objektif, kaidah dan norma, di samping adanya

keragaman dan perbedaan. Adanya kesatuan dalam keragaman ini memungkinkan

lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi untuk berinteraksi, saling bertukar

pengetahuan dan sumber-sumber daya, dan menghasilkan peningkatan performa

sistemik. Seorang pakar ekonomika perintis gagasan sistem inovasi nasional, Richard

Nelson, merumuskan inti dari gagasan tersebut sebagai berikut:

“A set of institutions whose interactions determine the innovative performance

of national economies.”
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Iptek penting bagi kemajuan bangsa, tetapi bukan kemajuan iptek semata yang

menjadi sumber kemajuan bangsa. Ekonomi penting bagi kemajuan bangsa, tetapi

bukan pertumbuhan ekonomik semata yang menjadi sumber kemajuan bangsa.

Pengalaman bangsa-bangsa maju memperlihatkan bahwa sumber kemajuan bangsa

terletak pada kesatuan sistemik antara sektor iptek dan sektor ekonomi (dan juga

sektor-sektor lainnya).

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Pada tanggal 27 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan sebuah

rencana induk dengan nama ‘Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi

Indonesia”, disingkat menjadi MP3EI, sebagai panduan perencanaan ekonomi

Indonesia untuk kurun waktu 2011-2025. Implementasi MP3EI tersebut akan dipimpin

langsung oleh Presiden Yudhoyono. Visi yang digariskan dalam MP3EI adalah bahwa

pada tahun 2025 negara Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara yang

berpendapatan tinggi. Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan

pendapatan per kapita sekitar 3.005 dolar AS, dan pada tahun 2025 Indonesia

diprojeksikan mencapai peringkat ke-12 dengan pendapatan pe kapita berkisar pada

13.000 sampai 16.000 dolar AS. Berkaitan dengan peluncuran MP3EI tersebut,

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian menegaskan bahwa untuk menjadi sebuah

kekuatan ekonomi global, Indonesia harus sanggup menjawab tantangan dalam

pengembangan infrastruktur, pengembangan potensi insani (human resources),

perubahan iklim global dan urbanisasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, MP3EI dijabarkan ke dalam tiga strategi

utama, yaitu: (i) pengembangan potensi daerah melalui 6 (enam) Koridor Ekonomi; (ii)

pengembangan konektivitas intra- dan inter-koridor, serta internasional; dan (iii)

peningkatan kapasitas insani (SDM) serta iptek di dalam masing-masing Koridor

Ekonomi. Berkenaan dengan strategi yang ketiga tersebut, digariskan pentingnya

pengembangan Center of Excellence di setiap Koridor Ekonomi, dengan cara

mendorong pengembangan potensi insani (SDM) dan iptek untuk peningkatan daya

saing.

Penetapan Koridor Ekonomi (KE) tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan akan

posisi geo-strategis Indonesia baik pada skala kawasan (regional) maupun global.

Posisi geo-strategis tersebut menjadi basis bagi pengembangan keunggulan dan

keunikan pulau-pulau besar di wilayah Nusantara, yang secara keseluruhan

membentuk 6 KE sebagai suatu kesatuan ekonomi, yaitu: KE Sumatera, KE Jawa, KE

Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kep. Maluku.

Pada tahapan implementasi, salah satu masalah yang perlu dijawab adalah

pengembangan sistem inovasi, baik pada masing-masing KE maupun pada skala

nasional. Khusus berkenaan dengan pengembangan sistem inovasi, Presiden
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Yudhoyono telah membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN) melalui penerbitan

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2010. Komite tersebut terdiri atas 30 anggota

mencakup perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pelaku-

pelaku lain yang terkait dengan inovasi. KIN bertugas membantu Presiden dalam

kerangka upaya memperkuat sistem inovasi nasional dan mengembangkan budaya

inovasi nasional. Berkaitan dengan pembentukan KIN tersebut, Menteri Koordinasi

Bidang Perekonomian merumuskan,

"Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jejaring rantai antara lembaga publik,

lembaga-lembaga penelitian dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam

suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat

mendorong, mendukung, dan mensinergikan kegiatan untuk menghasilkan,

mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor dan menerapkan

serta mendisemenasikan hasilnya dalam skala nasional. Ini agar manfaat nyata

temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat".

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pemikiran mengenai peran

perguruan tinggi sebagai pilar sistem inovasi, dalam konteks implementasi MP3EI;

yaitu yang terkait dengan struktur sistem inovasi nasional, jejaring perguruan-

perguruan tinggi, peningkatan kapasitas serap iptek serta peran pemerintah.

Struktur Sistem Inovasi Nasional

Bersesuaian dengan penetapan koridor-koridor ekonomi sebagai bagian dari strategi

MP3EI, sistem inovasi nasional dapat dijabarkan ke dalam sistem-sistem inovasi

wilayah (regional innovation sistems). Sebuah sistem inovasi wilayah berfungsi

menopang pertumbuhan dan perluasan ekonomi dalam sebuah Koridor Ekonomi.

Sebuah sistem inovasi wilayah terdiri atas perguruan-perguruan tinggi dan

pemerintahan-pemerintahan daerah dalam sebuah KE, dan para perwakilan dunia

usaha yang melakukan penanaman modal dalam KE tersebut.

Pengembangan sistem inovasi wilayah dalam sebuah KE dapat diawali dengan

pertemuan antara perguruan-perguruan tinggi, Pemerintah-Pemerintah Daerah dan

perwakilan-perwakilan dunia usaha untuk menyusun agenda penelitian dan

pengembangan iptek serta agenda pendidikan tinggi iptek, disesuaikan dengan

prioritas pembangunan ekonomik pada KE tersebut. Penyelenggaraan pertemuan-

pertemuan demikian secara berkala dan sinambung memungkinkan pemantauan

perkembangan kebutuhan iptek yang dihadapi oleh industri dan perusahaan.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, topik-topik penelitian dan pengembangan

iptek dapat dirumuskan dan diadaptasikan terhadap kebutuhan-kebutuhan iptek yang

telah diidentifikasi. Pertemuan-pertemuan multi-pihak juga dapat menjadi wadah bagi
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kegiatan foresight iptek yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran pembangunan

ekonomi di masing-masing KE.

Jejaring Perguruan-Perguruan Tinggi

Untuk membentuk sistem inovasi wilayah dalam sebuah KE, dapat dikembangkan

hubungan-hubungan antar-perguruan tinggi yang bersifat jejaring. Dalam sebuah

jejaring, tidak ada pusat ataupun pinggiran, atas ataupun bawah. Yang ada hanyalah

simpul-simpul (nodes) yang saling menghubungkan satu dengan yang lain. Hubungan

jejaring antara perguruan-perguruan tinggi tersebut akan mempercepat dan

memperluas diseminasi informasi iptek (mencakup skripsi, tesis dan disertasi) yang

dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Informasi iptek yang dihasilkan dalam

jejaring perguruan-perguruan tinggi tersebut harus dapat diakses oleh para pelaku

dari lingkungan non-akademik yang mencakup para praktisi, pelaku usaha, perwakilan

komunitas lokal, tokoh adat, dan lain-lain.

Untuk membangun jejaring perguruan tinggi tersebut diperlukan pengembangan

infrastruktur untuk menopang jejaring informasi antar-perguruan tinggi, koneksi

antar-perpustakaan, serta kegiatan kolaborasi pengajaran/penelitian.

Satu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian di sini adalah bahwa terdapat

keragaman yang tinggi antara perguruan-perguruan tinggi. Sebagian besar perguruan-

perguruan tinggi di daerah di luar Pulau Jawa memiliki kapasitas penelitian yang relatif

terbatas. Sementara itu, sejumlah (kecil) perguruan tinggi di Pulau Jawa memiliki

kemampuan penelitian bertaraf internasional. Kebanyakan perguruan tinggi di luar

Jawa beroperasi pada skala daerah, sedangkan beberapa perguruan tinggi di Jawa

beroperasi pada skala nasional dan memiliki kerjasama-kerjasama internasional yang

intensif dalam bidang penelitian dan pengajaran. Dalam situasi demikian, diperlukan

pembedaan peranan di antara perguruan-perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dengan kapasitas penelitian yang relatif tinggi dapat memiliki

peranan ganda, yaitu: (i) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan iptek yang

berorientasi ke masa depan melalui kemitraan dengan perguruan-perguruan tinggi

terkemuka di dunia; (ii) melakukan alih iptek untuk perguruan-perguruan tinggi

daerah yang memiliki kapasitas penelitian relatif terbatas. Jadi, perguruan-perguruan

tinggi dengan kapasitas penelitian yang relatif tinggi (umumnya di KE Jawa), berperan

dalam menopang sistem inovasi wilayah di KE Jawa, dan (secara tidak langsung)

menopang sistem-sistem inovasi wilayah di KE-KE lainnya.

Peningkatan Kapasitas Serap Iptek

Iptek yang tersedia tidak begitu saja dapat menciptakan nilai ekonomi/sosial. Nilai-

nilai ekonomi/sosial tercipta melalui upaya-upaya penyerapan (absorption) iptek oleh

para pengadopsi iptek (perusahaan/organisasi). Para pengadopsi iptek perlu memiliki
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kapasitas serap iptek, yaitu kapasitas untuk memahami, mengadopsi dan

mengadaptasikan iptek ke dalam konteks-konteks praktis yang mereka hadapi.

Kapasitas serap iptek tersebut dapat ditingkatkan melalui, antara lain: (i) penelitian

dan pengembangan iptek secara kolaboratif antara perguruan tinggi dan

industri/perusahaan swasta; (ii) penyelenggaraan pendidikan S2 dan S3 melalui

program kemitraan antara perguruan tinggi dan industri/perusahaan swasta; dan (iii)

penyelenggaraan program-program lifelong training untuk membentuk on-the-job

students. Langkah-langkah ini semua akan mempererat interaksi antara para

akademisi/peneliti dan para praktisi non-akademik.

Peran Pemerintah

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, memiliki peranan

yang krusial bagi perkembangan sistem-sistem inovasi baik pada skala nasional

maupun wilayah. Khususnya, pemerintah dapat berkontribusi dalam penumbuh

kembangan sistem-sistem inovasi dengan cara, antara lain:

 Memfasilitasi interaksi yang erat dan berkesinambungan antara perguruan-

perguruan tinggi dan industri/organisasi swasta dan organisasi-organisasi sosial

lain yang relevan;

 Menstimulasi permintaan (demand) atas hasil penelitian iptek dengan cara,

misalnya: (i) memberikan prioritas pada produk-produk iptek nasional dalam

belanja barang pemerintah maupun swasta; (ii) pengurangan pajak atas belanja

untuk pengembangan iptek; (iii) pengurangan pajak atas pendapatan yang berasal

dari pengembangan iptek baru; dan lain-lain;

 Meningkatkan kapasitas serap iptek dari pelaku-pelaku industri nasional melalui

peningkatan kompetensi tenaga kerja terlatih di perusahaan-perusahaan,

terutama UMKM, serta penyediaan lembaga ventura sebagai sumber pendanaan

bagi UMKM-UMKM berbasis iptek.

Penutup

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Beberapa dekade yang silam, para founding fathers lembaga-lembaga pendidikan

tinggi teknik di Tanah Air meyakini peranan iptek sebagai sebuah agent of

development. Keyakinan ini tetap absah pada hari ini. Tantangan yang kita hadapi

pada hari ini terletak pada ranah pengembangan kebijakan dan kelembagaan yang

terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan iptek. Sebagaimana saya sampaikan

di atas, kemajuan iptek semata bukan merupakan sumber kemajuan bangsa. Sumber

kemajuan bangsa terletak pada konektivitas sistemik antara sektor iptek dan sektor

ekonomi (dan juga sektor-sektor lainnya). Implementasi Masterplan Percepatan dan
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Perluasan Ekonomi Indonesia menyediakan ruang bagi kita semua untuk membangun

konektivitas sistemik tersebut.

Semoga Tuhan yang Maha Memiliki Ilmu dan Maha Pencipta mencurahkan Petunjuk -

Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadikan lembaga pendidikan teknik di

Tanah Air sebagai pilar sistem inovasi nasional, dan sekaligus sumber kemajuan ilmu

pengetahuan itu sendiri. 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

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan sekaligus Ketua Umum Ikatan

Alumni-ITB, yaitu Bapak Ir. Hatta Rajasa. Sebelum orasi beliau, Menteri Pendidikan

Nasional, Prof. Dr. Muhammad Nuh, akan juga menyampaikan pidato peringatan 91

Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih

atas pencurahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan oleh Bapak Menko

Peronomian dan Bapak Mendiknas untuk menyiapkan orasi ilmiah dan sambutan

peringatan tersebut. Semoga Allah swt membalas kebaikan beliau-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


