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Kolaborasi A-B-G Plus:

Sebuah Refleksi tentang Ipteks sebagai Agent of Development

Yang terhormat,

Bapak Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, Menteri Pekerjaan Umum RI,

Bapak/Ibu Para Penerima Penghargaan Ganesa,

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, Selasa 3 Juli 2012, dapat bersama-sama memperingati 92 Tahun Pendidikan Tinggi

Teknik di Indonesia. Pada Sabtu, 3 Juli 1920, 92 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 92 tahun perjalanan pendidikan tinggi teknik di Tanah Air.

Patut kita panjatkan syukur ke Hadirat Allah SWT, atas berbagai kemajuan dan prestasi

yang telah dicapai oleh civitas akademika ITB serta segenap anak bangsa lainnya, baik

dalam pengembangan maupun dalam pemanfaatan ipteks untuk kemajuan bangsa

dan negara.
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Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan hal-hal berkenaan

dengan ipteks, tantangan pembangunan bangsa dan kolaborasi antarlembaga.

Ipteks dan Kemanusiaan

Dalam pembahasan filsafat Yunani Klasik, manusia didefinisikan sebagai ‘hewan yang

berakal’. Naluri untuk mempertahankan hidup dan berkembang biak dimiliki oleh

manusia dan juga hewan. Tetapi, aktualisasi diri dan pengembangan diri, memiliki dan

meraih cita-cita merupakan ciri khas manusia.

Ikan tidak berubah menjadi burung, atau sebaliknya. Burung merpati tidak menjadi

elang. Tetapi manusia sanggup menyelam ke palung laut, dan terbang ke luar

atmosfer Bumi. Ketika terbang, manusia sanggup melakukan navigasi dengan

sempurna, sekaligus mengintai sasaran dengan ketajaman jauh melampaui mata

elang. Untuk mempertahankan hidup, jenis serangga dan unggas tertentu sanggup

melakukan ‘koordinasi sosial’ yang nyaris sempurna. Tetapi manusia sanggup

melakukan koordinasi melampaui batasan ruang dan waktu, melalui teknologi

informasi.

Dengan akal, manusia sanggup menerabas batasan-batasan fisis dirinya. Dengan akal,

manusia memimpikan kesempurnaan, dan mewujudkan mimpinya tersebut. Dalam

konteks inilah kita menyaksikan kehadiran ipteks pada kehidupan manusia.

Lantas, apakah ipteks itu? Sudah banyak definisi yang ditawarkan untuk menjawab

pertanyaan ini. Tetapi tidak mudah menyusun definisi tentang ipteks secara utuh dan

sempurna. Ipteks bukan sekadar jenis pengetahuan atau jenis metoda tertentu.

Kehadiran ipteks terpaut erat dengan keberadaan akal dan karakter hakiki manusia.

Pembahasan tentang ipteks, mau tidak mau, terpaut erat dengan pembahasan

tentang manusia dan peradaban bangsa-bangsa.

Ipteks dan Kemajuan Bangsa

Bangsa-bangsa di dunia berbeda dalam cita-cita dan kemajuan yang diraih. Sering kali

tingkat kemajuan ipteks suatu bangsa diidentikkan dengan tingkat kemajuan

peradaban bangsa tersebut. Bangsa Romawi di masa Sebelum Masehi dikenal

memiliki peradaban yang sangat maju, yang ditandai dengan capaian-capaian dalam

ipteks bangunan, ipteks pertahanan dan infrastruktur. Tetapi di pertengahan

Milenium I peradaban tersebut runtuh. Sampai pertengahan Milenium II Bangsa Barat

berada di Era Kegelapan. Renaissance dan Revolusi Industri menandakan munculnya
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peradaban Barat yang baru, yang ditandai dengan perkembangan mesin-mesin

produksi, industrialisasi, dan lahirnya kapitalisme ekonomi. Lahirnya birokrasi modern

dan perguruan tinggi modern juga tidak terlepas dari pengaruh Renaissance dan

Revolusi Industri tersebut.

Abad ke-21, pembuka Milenium III, tampaknya bukanlah kelanjutan linier dari Revolusi

Industri dan modernisme. Alih-alih demikian, abad ke-21 dicirikan oleh adanya

pertemuan peradaban-peradaban yang disertai dengan gesekan-gesekan dan sintesis-

sintesis. Industrialisasi dan ekonomi modern menghadapi batasan-batasan yang

mengharuskan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam bentuk yang baru, dan tidak hanya

didasarkan pada persaingan menang-kalah (zero-sum game). Perubahan iklim global,

meluasnya kemiskinan global, keberlanjutan energi, persaingan antara lahan pangan

dan lahan energi, merupakan permasalahan pembangunan global yang dihadapi oleh

berbagai bangsa di bumi, baik bangsa maju maupun bangsa yang sedang berkembang.

Kolaborasi antarbangsa, atas dasar prinsip sejajar dan saling menghormati, merupakan

prasyarat untuk menjawab permasalahan global tersebut.

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami muliakan,

Kolaborasi A-B-G Plus

Salah satu hasil dari modernisme adalah pemisahan dan spesialisasi lembaga-lembaga

dalam sebuah negara: lembaga birokrasi modern, industri modern dan perguruan

tinggi modern. Melalui pemisahan dan spesialisasi, masing-masing jenis lembaga

tersebut meraih kompetensi yang spesifik. Hal ini memungkinkan pembagian peran di

antara lembaga-lembaga tersebut.

Dalam beberapa dekade belakangan, keterpisahan antara ketiga jenis lembaga

tersebut mendapat kritik yang meluas. Alih-alih keterpisahan, gagasan yang

ditawarkan adalah kolaborasi antara perguruan tinggi (Academician), Industri

(Business), dan organisasi pemerintahan (Government)—kolaborasi A-B-G. Kolaborasi

demikian dipandang perlu, baik pada skala lokal, nasional, maupun global, untuk

merespon dan menjawab berbagai permasalahan pembangunan di abad ke-21.

Elemen-elemen sosial yang lain seperti kelompok-kelompok civil society dan

komunitas-komunitas tradisional juga dipandang makin penting untuk menjadi bagian

dari kolaborasi tersebut—kolaborasi A-B-G plus.

Kolaborasi, sebagaimana dimaksudkan di atas, dicirikan oleh adanya hubungan-

hubungan timbal-balik antarlembaga-lembaga, yang diikuti dengan transformasi

internal pada masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga tetap menjalankan

fungsi dan tugas pokoknya. Tetapi dalam kolaborasi tersebut masing-masing turut

berkontribusi mensukseskan peran pihak yang lain—taking the role of others.
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Perguruan tinggi tetap menjalankan peran fundamentalnya, yaitu pelestarian,

pengembangan dan penyebarluasan ipteks. Pada saat yang sama perguruan tinggi

turut berkontribusi di arena bisnis, pemerintahan, dan mendukung kelompok-

kelompok civil society untuk mewujudkan demokrasi.

Pemerintah adalah penjamin kepentingan publik, dan industri merupakan sumber

kegiatan produktif. Di samping terus melakukan produksi barang dan jasa, industri

juga berkontribusi dalam pengembangan ipteks melalui penelitian, dan

penyelenggaraan pelatihan-pelatihan. Pemerintah bertanggung jawab untuk

menyediakan rules of the game, tetapi juga menyediakan modal ventura untuk

membantu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru.

Kelompok-kelompok civil society dan komunitas-komunitas tradisional turut berperan

dalam penyelenggaraan kontrol publik untuk memelihara nilai-nilai demokratis dan

menjaga kelestarian serta perkembangan kebudayaan-kebudayaan tradisional.

Melalui kolaborasi A-B-G plus, berbagai pihak mendapatkan kesempatan untuk

bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas internal

untuk menjalankan perannya masing-masing, dan saling membantu untuk

mensukseskan peran pihak yang lain. Kolaborasi A-B-G plus merupakan sebuah

interaksi yang penting untuk mewujudkan knowledge-based society, sekaligus

democratic society.

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami hormati.

Kolaborasi dalam Implementasi MP3EI

Kurang-lebih setahun yang lalu, pada tanggal 27 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menggariskan sebuah rencana induk pembangunan dengan nama

“Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”, yang kini

popular dengan singkatan MP3EI. Visi yang digariskan dalam MP3EI adalah bahwa

pada tahun 2025 negara Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara maju.

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) dan

ipteks di dalam masing-masing Koridor Ekonomi (KE). Berkenaan dengan strategi yang

ketiga tersebut, digariskan pentingnya pengembangan Center of Excellence di setiap

Koridor Ekonomi, dengan cara mendorong pengembangan potensi insani (SDM) dan

ipteks.

Hari ini, MP3EI telah masuk ke fase implementasi. Pada kesempatan ini perkenankan

saya menyampaikan gagasan tentang kolaborasi A-B-G plus dalam konteks

implementasi MP3EI. Bersesuaian dengan penetapan koridor-koridor ekonomi,
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kolaborasi A-B-G plus perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas inovasi

wilayah (regional innovation capacity). Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan-

perguruan tinggi dan pemerintahan-pemerintahan daerah dalam sebuah Koridor

Ekonomi, para perwakilan dunia usaha yang melakukan penanaman modal dalam

Koridor Ekonomi tersebut, dan para perwakilan elemen-elemen sosial di masyarakat.

Kolaborasi A-B-G plus dalam sebuah Koridor Ekonomi dapat diawali dengan

pertemuan-pertemuan untuk mengidentifikasikan peluang-peluang dan tantangan-

tantangan bersama, yang diikuti dengan penyusunan rencana pengembangan ipteks,

rencana infsastruktur dan rencana investasi. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan

demikian secara berkala dan sinambung memungkinkan tumbuhnya pemahaman

bersama, serta sikap saling menghormati dan saling percaya.

Dialog-dialog antara perguruan-perguruan tinggi merupakan hal yang penting untuk

mempercepat dan memperluas perkembangan ipteks (melalui diseminasi skripsi,

tesis, disertasi dan kerjasama-kerjasama penelitian). Penting bahwa informasi ipteks

yang dihasilkan ini dapat diakses oleh pihak-pihak di luar kampus mencakup para

praktisi, pelaku usaha, pelaku pemerintahan, perwakilan komunitas lokal, tokoh adat,

dan lain-lain. Untuk membangun jejaring perguruan-perguruan tinggi tersebut

diperlukan pengembangan infrastruktur, khususnya untuk menopang koneksi

antarperpustakaan-perpustakaan dan kegiatan-kegiatan kolaborasi pengajaran/

penelitian..

Peningkatan Kapasitas Serap Iptek

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

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

oleh para pengadopsi (perusahaan-perusahaan/organisasi-organisasi). Para

pengadopsi ipteks perlu memiliki kapasitas serap ipteks, yaitu kapasitas untuk

memahami, mengadopsi dan mengadaptasikan ipteks ke dalam konteks-konteks

praktis yang mereka hadapi. Kapasitas serap ipteks tersebut dapat ditingkatkan

melalui, antara lain: (i) penelitian dan pengembangan ipteks 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, antara lain:
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 Memfasilitasi interaksi yang erat dan berkesinambungan antara perguruan-

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

organisasi sosial lain yang relevan;

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

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

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

untuk pengembangan ipteks; (iii) pengurangan pajak atas pendapatan yang

berasal dari pengembangan ipteks baru; dan lain-lain;

 Meningkatkan kapasitas serap ipteks 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 ipteks.

Bapak/Ibu para undangan dan hadiri yang kami muliakan,

ITB, melalui perjalanan panjangnya, telah menginisiasi banyak kolaborasi dengan

berbagai pihak untuk menjawab permasalah pembangunan bangsa melalui

pengembangan dan adopsi ipteks. ITB telah menjalin kemitraan dengan berbagai

perusahaan (baik bersakala besar maupun kecil), berbagai lembaga pemerintahan

(baik di tingkat pusat maupun daerah) dan juga berbagai kelompok-kelompok sosial

lain di masyarakat. Hasil-hasil telah diraih melalui kolaborasi dan kemitraan tersebut.

Khususnya, ITB telah merintis dan memelopori pengembangan-pengembangan ipteks

yang relevan dengan permasalahan-permasalahan perubahan iklim global,

keberlanjutan energi (energy sustainability), ketahanan pangan, ekonomi berbasis

informasi, ekonomi berbasis keanekaragaman hayati (biodiversity-based economy),

mitigasi bencana serta keamanan nasional di area perbatasan (cross-border national

security). Ke depan, ITB akan terus meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan

lebih beragam pihak, guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan

lebih baik lagi.

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

tinggi teknik di Tanah Air meyakini peranan ipteks sebagai agent of development.

Keyakinan ini tetap absah pada hari ini. Tetapi, ada satu catatan yang perlu

ditambahkan. Ipteks tidak akan menjadi agent of development jika lembaga-lembaga

pendidikan ipteks bekerja sendiri-sendiri, secara terisolasi dari lembaga-lembaga lain

di masyarakat. Ipteks akan menjadi agent of development hanya melalui kolaborasi

A-B-G plus.

Semoga Tuhan yang Maha Memiliki Ilmu, Maha Pencipta dan Pemelihara segenap

bangsa-bangsa manusia, mencurahkan Petunjuk Nya kepada kita semua, sehingga kita

dapat menjadikan ipteks sebagai sumber kemajuan dan persatuan bangsa. Amin
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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 Pekerjaan Umum RI yaitu Bapak Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE.

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

yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum 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


