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Penguasaan Ipteks dan Kedaulatan Bangsa

Yang terhormat,

Ibu Ir. Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina

Bapak/Ibu Para Penerima Penghargaan Ganesa,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Advisory Board,

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

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, Rabu 3 Juli 2013, dapat bersama-sama memperingati 93 Tahun perjalanan

Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Suatu perjalanan yang telah menempuh suatu

lintasan yang berlika-liku, yang penuh dengan tantangan dan capaian, serta kaya akan

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

Hogeschool, TH) di Bandung pada tahun 1920. Pada Sabtu, 3 Juli 1920, 93 tahun yang

lalu, TH Bandoeng diresmikan oleh Gubernur Jendral Jhr. Mr. J.P. Graaf van Limburg

Stirum di tengah persawahan yang membentang di antara Sungai 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 93 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

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.
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Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Sesudah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya di tahun 1945, Soekarno dan

Djuanda beserta sejumlah Anak Bangsa yang lain memperjuangkan pendirian dan

pengembangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi teknik di Tanah Air. Mereka

meyakini bahwa pendidikan tinggi teknik yang maju merupakan sebuah pilar bagi

kemandirian bangsa Indonesia. 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 dan

1980-an, tumbuh makin banyak institusi pendidikan tinggi teknik. Pada kurun waktu

itu juga sejumlah industri strategis dibangun dan pusat-pusat penelitian didirikan. Para

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

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

industri merupakan tiga serangkai yang tak terpisahkan.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia kini

mendekati usia 68 tahun, dan pada tahun 2045 genap mencapai usia satu abad.

Sejumlah bangsa-bangsa di dunia berhasil meraih kemajuan-kemajuan yang gemilang

dalam kurun waktu kurang dari setengah abad. Tetapi ada bangsa-bangsa yang

lainnya, yang nasibnya tidak berubah secara berarti dalam kurun waktu yang amat

panjang. Pesat atau lambatnya pembangunan yang dialami oleh sebuah bangsa

ditentukan oleh kejernihan dan kecerahan visi bangsa tersebut akan kemajuan dirinya

sendiri, serta perjuangan dan pengorbanan untuk mewujudkan visi tersebut.

Kemerdekaan itu sendiri memiliki dua tingkatan. Pada tingkatan pertama, merdeka

berarti terbebas dari paksaan-paksaan oleh pihak luar. Pada tingkatan berikutnya,

merdeka berarti sanggup menentukan dan mewujudkan cita-cita. Kemerdekaan politik

membebaskan sebuah bangsa dari paksaan-paksaan bangsa lain. Tetapi agar sanggup

menentukan dan mewujudkan cita-cita, sebuah bangsa perlu mengembangkan dan

menguasai ipteks. Oleh karena ini, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa

penguasaan ipteks merupakan sebuah pilar bagi kemerdekaan bangsa.

Segenap hadirin dan insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Penguasaan ipteks merupakan sebuah faktor determinan bagi kemajuan bangsa. Di

mana pun kita melihat sebuah bangsa yang mengalami kemajuan-kemajuan, di situ

kita menyaksikan perkembangan ipteks yang pesat dan terobosan-terobosan

kemajuan yang ditimbulkan oleh ipteks. Tetapi ipteks akan menjadi kekuatan

‘penerobos kemajuan’, hanya jika pembangunan ipteks terintegrasikan ke dalam

pembangunan di sektor-sektor yang lain. Khususnya sangat penting bahwa

perencanaan pembangunan ipteks berlangsung secara selaras dengan perencanaan
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pembangunan industri, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Ketika perencanaan

pembangunan ipteks berlangsung secara terisolasi dari sektor-sektor pembangunan

yang lain, potensi-potensi besar dari ipteks menjadi sulit terwujudkan.

Ipteks merupakan sebuah ‘mesin ekonomi’ yang penting. Tetapi makna penting dari

kemajuan ipteks bukan hanya dalam tolok ukur ekonomi saja, melainkan juga dalam

tolok ukur kebudayaan. Kemajuan ipteks sebuah bangsa juga merupakan tolok ukur

kemajuan kebudayaan bangsa tersebut. Dalam perspektif ekonomi, ipteks merupakan

faktor penting untuk peningkatan efisiensi produksi dan daya saing industrial. Tetapi,

ipteks juga merupakan ‘cahaya pencerah’. Bangsa dengan ipteks yang maju dapat

menerawang jauh ke depan, dan mewujudkan hal-hal yang sebelumnya dianggap

mustahil. Ini makna kebudayaan dari kemajuan ipteks.

Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati, serta

segenap insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Sekitar dua dekade yang lalu, berkembang gagasan bahwa di abad ke-21 sejarah

bangsa-bangsa di dunia akan mencapai tahapan final. Dipercayai bahwa demokrasi

liberal dan ekonomi liberal adalah bentuk final dari sistem politik dan sistem ekonomi

bangsa-bangsa dunia. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku yang berjudul “The

end of history.” Tetapi sejarah mengatakan hal yang berbeda. Justru di abad ke-21 ini

terlihat bahwa sistem ekonomi liberal dan sistem demokrasi liberal memiliki

kelemahan-kelemahan sistemik, yang berdampak pada krisis ekonomi/politik yang

meluas, khususnya di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Demokrasi liberal dan ekonomi

liberal belum berhasil mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan kemajuan-

kemajuan yang holistik. Alih-alih telah final, sejarah justru menunjukkan episode

perkembangan yang baru. Sejumlah bangsa-bangsa di Amerika Latin, Timur Tengah

dan Asia kini tengah bergulat mencari sistem-sistem politik/ekonomi yang baru.

Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam diskusi tentang model pembangunan

bangsa adalah peranan negara: apakah negara perlu menjadi penggerak utama dan

pengawal pembangunan; atau pelaku pasar yang perlu menjadi penggerak

pembangunan. Yang pertama dikenal sebagai pembangunan dengan pola state-driven,

yang ke dua market-driven. Kajian-kajian akademik memperlihatkan bahwa keduanya

memiliki kelemahan, selain kelebihan-kelebihan. Model state-driven dapat

menimbulkan pemerintahan yang otoriter, ekonomi yang stagnan, dan terancamnya

hak-hak publik. Sebaliknya, model market-driven dapat membuat pemerintahan

kehilangan efektivitas, menimbulkan ekonomi yang turbulen, serta terancamnya hak-

hak konsumen dan para pelaku usaha kecil.

Sejumlah bangsa kini tengah bereksperimen untuk menghindari kondisi-kondisi

ekstrim yang dapat ditimbulkan baik oleh model state-driven ataupun market-driven.
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Kita saksikan misalnya, Cina memiliki pemerintahan yang kuat dan pada saat yang

sama membuka ruang yang sangat luas bagi pelaku swasta untuk mengambil peranan

dalam pembangunan. Ekonomi Cina adalah ekonomi pasar. Tetapi pemerintahan Cina

berfungsi efektif untuk menetapkan haluan ekonomi dan mengawal perkembangan

ekonomi dan industri. Pemerintah Cina dan pelaku swasta Cina bekerja bahu-

membahu untuk memperjuangkan kepentingan nasional Cina di tataran global. Sistem

ekonomi Cina lebih menyerupai socialist market daripada capitalist market. Dalam

socialist market, free-competition bukanlah prinsip tertinggi. Alih-alih demikian, free-

competition diimbangi dengan fair-competition. Gagasan tentang socialist market

tersebut juga tengah diujicobakan di beberapa negara anggota Uni Eropa.

Segenap hadirin serta insan-insan pendidikan yang saya muliakan,

Dalam model state-driven, pengembangan ipteks dan industri sepenuhnya didorong

dan dikendalikan oleh negara. Dalam pendekatan demikian, pengembangan-

pengembangan yang terjadi cenderung kurang berorientasi persaingan pasar, dan

kurang relevan dengan kebutuhan para pelaku swasta. Sebaliknya, dalam model

market-driven perkembangan ipteks dan industri berlangsung sepenuhnya melalui

persaingan pasar. Ipteks yang berkembang di sini akan memiliki relevansi yang tinggi

dengan kebutuhan para pelaku pasar. Tetapi, persaingan pasar itu sendiri

menimbulkan dinamika dengan time constant yang pendek. Ipteks yang hari ini

relevan dengan pasar, belum tentu bulan depan masih relevan. Perkembangan ipteks

yang dihela oleh pasar cenderung berlansung dalam lintasan yang berubah-ubah

dengan cepat. Akibatnya, tidak akan terjadi perkembangan ipteks yang berwatak

fundamental. Dalam catatan sejarah, perkembangan ipteks yang fundamental

seringkali dihela oleh kepentingan pertahanan atau kepentingan-kepentingan stratejik

negara, bukan oleh persaingan pasar. Ketika perkembangan ipteks telah mencapai

tahapan kematangan tertentu, barulah terbuka peluang bagi spin-off ipteks melalui

investasi pelaku swasta.

Pengembangan ipteks tampaknya membutuhkan peranan negara dan pasar sekaligus,

dalam kombinasi yang pas. Negara menjadi sumber penggerak dan pengarah

perkembangan ipteks dengan berorientasi pada visi bangsa di masa depan. Pelaku

swasta berperanan dalam menciptakan spin-off melalui komersialisasi ipteks. Kedua

peranan ini dapat menjadi selaras dan sinkron jika para penyelenggara negara, para

peneliti/pengembang ipteks dan para pelaku swasta senantiasa berdialog secara dekat

dan sinambung.

Segenap hadirin dan undangan saya muliakan,

Institut Teknologi Bandung adalah institusi pendidikan tinggi yang dibesarkan oleh

segenap anak bangsa dari berbagai penjuru Tanah Air. Dalam kebhinnekaannya, para
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anak bangsa tersebut berkumpul di jalan Ganesa, Bandung, dengan disatukan oleh

sebuah misi untuk memajukan ipteks bangsa, dan memacu sumbangsih ipteks bagi

kemajuan peradaban bangsa.

Hingga hari ini, meski para peneliti, akademisi, mahasiswa dan alumni ITB telah

berhasil memajukan ipteks bangsa dengan prestasi yang membanggakan, kami sadar

bahwa ipteks belum sepenuhnya berhasil menjadi pilar bagi pembangunan bangsa.

Sebagaimana sama-sama kita saksikan, berbagai kegiatan produksi di sektor-sektor

ekonomi dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor publik masih bersandar pada

ipteks impor. Tentu saja, ini bukan situasi yang diinginkan bersama, dan belum sesuai

dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kebergantungan ipteks pada pihak-pihak asing mana pun akan membuat

pembangunan bangsa Indonesia terancam keberlanjutannya. Kebergantungan ipteks

akan membuat bangsa Indonesia sulit menentukan masa depannya sendiri, dan secara

perlahan-lahan kehilangan kedaulatannya. Upaya untuk mengurangi, atau bahkan

menghilangkan, kebergantungan ipteks merupakan sebuah tantangan yang harus

dijawab untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan berkedaulatan.

Permasalahan ini merupakan ‘pekerjaan rumah’ bagi setiap dan segenap pelaku

pendidikan tinggi teknik di Tanah Air.

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 Ibu Ir.

Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina.

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

yang telah diberikan oleh Direktur Utama PT Pertamina 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


