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SAMBUTAN REKTOR ITB

pada

PERESMIAN PENERIMAAN MAHASISWA PASCASARJANA BARU ITB
SEMESTER 2 TAHUN AKADEMIK 2012/2013

PENDIDIKAN PASCASARJANA DAN KNOWLEDGE SOCIETY

Aula Barat, Kampus ITB, 17 Januari 2013

Yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Advisory Board,

Pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar,

Para pengelola ITB di ketiga Satuan : Satuan Akademik,

Satuan Usaha Komersial serta Satuan Kekayaan dan Dana ITB,

Rekan Dosen Dan Pegawai Administrasi,

Para Mahasiswa Pasca Sarjana Baru ITB 2012 yang berbahagia dan

sangat saya banggakan

Para Mahasiswa lainnya yang saya cintai, serta

Para undangan dan hadirin sekalian,

Assalamualaikum Wr.Wb. ,

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, atas karunianya sehingga pada

pagi hari yang sangat berbahagia ini kita diberi kesehatan lahir dan batin,

sehingga dapat berkumpul di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung.

Kehadiran kita di sini adalah untuk melaksanakan salah satu agenda utama ITB

di tahun 2013, yaitu penerimaan mahasiswa pascasarjana baru untuk Semester

2 tahun Akademik 2012/2013. Pada semester ini ITB menerima sejumlah 651

orang pada strata pendidikan Magister, dan 18 orang pada strata pendidikan

Doktor.
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Sebagai Rektor ITB, perkenankan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan

saudara/i, segenap mahasiswa pascasarjana baru ITB, atas kerja kerasnya

selama ini sehingga dapat bergabung dalam komunitas kampus yang

membanggakan kita semua ini. Bagi Anda yang berasal dari luar Jawa Barat,

saya sampaikan selamat datang di Bandung, di Bumi Parahyangan.

Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Pada kesempatan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan bahagia ini,

perkenankan saya menyampaikan pandangan tentang pendidikan pascasarjana

dari sudut pandang knowledge society, atau masyarakat pengetahuan.

Gagasan Knowledge Society

Bahwa ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) itu penting bagi

masyarakat, saya kira kita semua mempercayainya. Argumentasi yang lazim

dikemukakan adalah, kurang-lebih: dengan ipteks yang makin maju,

permasalahan di masyarakat akan dapat dijawab dan dicarikan solusinya

dengan lebih baik. Atas dasar argumen demikian, dipercayai bahwa kalau

makin banyak individu yang menguasai ipteks yang makin tinggi, maka makin

maju ipteks di masyarakat, dan makin maju masyarakat tersebut. Tetapi

argumentasi di atas memiliki kelemahan. Aspek yang kurang diperhatikan

adalah: konektivitas.

Keberadaan individu-individu dengan keahlian yang tinggi di bidang-bidang

ipteks belum tentu membawa implikasi perkembangan ipteks itu sendiri, kalau

tidak ada konektivitas di antara mereka. Kalau masing-masing individu ahli

tersebut merencanakan program-program penelitian hanya dari sudut

pandang atau minatnya sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan potensi dari

kolaborasi, sulit dihasilkan program penelitian dengan intensitas yang tinggi

dan berkesinambungan. Tanpa program-program penelitian dengan intensitas

yang tinggi dan berkesinambungan tidak akan dihasilkan perkembangan ipteks

yang signifikan dalam sebuah masyarakat.

Kemajuan ipteks itu sendiri belum tentu membawa kemajuan pada

masyarakat, kalau ipteks tersebut tidak relevan dengan dinamika masyarakat,

atau kalau upaya untuk membangun relevansi tersebut minimal. Yang

dimaksud dengan ipteks yang relevan bukanlah sekadar ipteks yang berpotensi



3

diterapkan. Ipteks yang berorientasi terapan, ipteks terapan, adalah ipteks

yang dikembangkan untuk problem-solving berjangka pendek-menengah.

Tetapi ipteks yang relevan mungkin saja berorientasi jauh ke masa depan.

Misalnya, seandainya kita bersepakat untuk mewujudkan Indonesia sebagai

kekuatan ekonomi global dengan keunggulan inovasi berbasiskan

keanekaragaman hayati, hal ini memerlukan rencana pengembangan ipteks

mencakup bidang-bidang bio-, nano-, info-, dan kogno- secara terintegrasi

dengan rencana-rencana pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan,

industri dan ekonomi. Kalau rencana-rencana ini kita rumuskan dan wujudkan

secara terintegrasi, maka ipteks yang berkembang akan menjadi sangat relevan

dengan kemajuan bangsa.

Sekadar ilustrasi mengenai relevansi ipteks, di akhir abad ke-19 Pemerintah

Federal Amerika Serikat mendorong praktik ‘pinjam dan komersialisasi’ atas

ipteks yang dimiliki Eropa. Kebijakan ini menghasilkan komersialisasi ipteks

secara ekstensif dan pertumbuhan industri berbasis ipteks yang sangat pesat di

awal abad ke-20. Di era Restorasi Meiji Tenno (di awal abad ke-20) Pemerintah

Jepang melakukan praktik ‘curi ilmu pengetahuan ‘ dari Eropa dan melakukan

sintesis antara pengetahuan Eropa dan pengetahuan tradisional Jepang. Ini

dilakukan untuk alasan kedaulatan: menjaga posisi Jepang di ranah global dan

mengantisipasi ekspansi industri Eropa. Kurang-lebih 70 tahun sesudah itu,

industri elektronik Jepang mendominasi pasar Amerika Serikat dan Eropa.

Jadi membangun relevansi ipteks artinya adalah mengintegrasikan rencana

pengembangan ipteks dan recnana pembangunan bangsa secara menyeluruh,

stratejik, dan konsisten. Dengan cara demikian, arah kemajuan ipteks dan arah

kemajuan masyarakat menjadi konvergen.

Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Ciri dari sebuah knowledge society bukanlah sekadar bahwa di dalamnya

terdapat banyak individu yang menguasai ipteks terdepan. Lebih luas dari ini,

dalam knowledge society, ipteks berkembang melalui interaksi yang intensif di

antara berbagai organisasi dan pelaku ipteks, dan terdapat konvergensi antara

arah perkembangan ipteks dan arah pembangunan bangsa. Dalam knowledge

society, dialog antara para ahli iptek, para negarawan, para politisi, para

pimpinan perusahaan swasta, dan para tokoh masyarkat lainnya merupakan
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hal yang biasa dan lumrah. Di Amerika Serikat, Gedung Putih bukan hanya

tempat untuk para politisi. Sebagai ilustrasi, di tahun 1998 Stephen Hawking

berbicara di Gedung Putih di depan negarawan, politisi dan tokoh-tokoh lain

dalam sebuah forum yang disebut Millenium Evening. Dalam forum tersebut

dibicarakan kondisi umat manusia di Milenium III.

Pertumbuhan jumlah publikasi ilmiah bukanlah indikator yang lengkap dari

sebuah knowledge society. Tentu saja para akademisi dalam knowledge society

memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Tetapi publikasi ilmiah, sebagai

indikator output, tidak menggambarkan struktur kelembagaan dan interaksi

antara organisasi-organisasi ipteks—termasuk interaksi antara industri dan

perguruan tinggi, yang menopang produktivitas tersebut. Knowledge society,

baik di Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat maupun di Timur seperti

Jepang, Cina dan belakangan Iran, memiliki perangkat-perangkat kelembagaan

yang memungkinkan interaksi-interaksi terjadi antara organisasi-organisasi

ipteks, dan memungkinkan konektivitas terajut makin erat dan padat.

Pada dekade 1980-1990 an, Indonesia telah berinisiatif membangun

kelembagaan iptek yang menghubungkan kemajuan ipteks, kemajuan industri

dan kemajuan ekonomi. Di masa itu Indonesia memiliki Puspiptek di Serpong,

BPPT, lembaga-lembaga litbang dan sejumlah industri strategis nasional, yang

terkoordinasi secara efektif melalui sebuah perencanaan nasional. Ini semua

dapat dipandang sebagai inisiatif untuk membangun kelembagaan knowledge

society. Tetapi inisiatif ini berhenti di tahap yang masih dini, akibat krisis

moneter di pertengahan dekade 1990-an.

Para undangan yang saya muliakan,

Segenap hadirin yang saya hormati,

Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Pendidikan Pascasarjana dan Knowledge Society

Inti dari uraian di atas yang saya ingin tekankan adalah bahwa perkembangan

ipteks berpotensi membawa kemajuan pada masyarakat, tetapi potensi ini

hanya menjadi aktual melalui cara-cara yang sistemik. Dalam uraian berikut ini,

mari kita tengok peranan dari pendidikan pascasarjana.
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Dalam Surat keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2012

tentang Harkat Pendidikan di ITB, digariskan hal-hal yang antara lain sebagai

berikut:

 Program magister adalah kelanjutan linear program sarjana, atau

merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan;

 Lulusan program magister harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan

program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya,

melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan

penelitian;

 Lulusan program doktor harus mampu melakukan penelitian secara

mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan

keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinil kepada bidang

ilmunya.

Dengan harkat pendidikan seperti yang digariskan tersebut, pendidikan pada

jenjang pascasarjana merupakan arena yang sangat penting bagi

perkembangan knowledge society. Pertama, dalam penyelenggaraan

pendidikan pascasarjana, terbuka ruang yang lebar untuk mengembangkan

konektivitas, baik antara sesama akademisi maupun antara akademisi dan

praktisi. Kebanyakan peserta pendidikan di jenjang pascasarjana telah memiliki

afiliasi pada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga tertentu, baik publik,

swasta maupun non-pemerintahan. Melalui pengalaman kerja, mereka telah

mengenali permasalahan di dunia nyata—real life problems. Dan setelah lulus,

mereka akan kembali berkiprah di masyarakat sebagai insan ipteks. Jadi, para

mahasiswa pascasarjana merupakan pelaku yang dapat berperanan penting

dalam membangun konektivitas antara dunia akademik dan dunia praktis.

Ke dua, pada jenjang pascasarjana lebih dimungkinkan terjadinya interaksi

antara disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, yang berlanjut dengan sintesis dan

pengembangan pengetahuan baru yang unggul (dalam hal akademik) dan

sekaligus relevan (dengan dinamika masyarakat). Interaksi dan sintesis ini

dapat ditingkatkan dengan mempererat konektivitas antara disertasi-disertasi,
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konektivitas antara disertasi dan tesis, dan konektivitas antara tesis-tesis.

Konektivitas-konektivitas tersebut dapat diwujudkan dengan menyusun

agenda pengembangan ipteks bersama, melalui interaksi dan dialog di antara

para akademisi di perguruan tinggi, antara akademisi di perguruan tinggi dan

para peneliti di lembaga-lembaga litbang, dan antara para akademisi/peneliti

dan para praktisi.

Di masa lalu kita pernah memiliki RUSNAS (Riset Unggulan Strategis Nasional),

di mana agenda pengembangan ipteks nasional ditetapkan melalui proses top-

down. Saat ini kita memiliki Agenda Riset Nasional (ARN) yang dirumuskan oleh

Dewan Riset Nasional dengan melibatkan berbagai pihak di masyarakat. ARN,

sebagai sebuah dokumen resmi, perlu manjadi acuan kita bersama. Namun

demikian, dinamika aspirasi pada skala lokal membutuhkan adanya pengayaan-

pengayaan dan kontekstualisasi terhadap ARN. MP3EI, sebagai dokumen

rencana pembangunan ekonomi nasional, juga perlu menjadi acuan bersama.

Agenda-agenda pengembangan ipteks, sebagai panduan dalam penentuan

topik-topik penelitian disertasi dan tesis, dapat dirumuskan melalui dialog

antara para akademisi dan para praktisi untuk mengaktualkan potensi-potensi

ekonomi di masing-masing Koridor Pembangunan Ekonomi.

Para hadirin yang saya muliakan,

Segenap insan-insan ipteks yang saya hormati,

Kita semua sepakat bahwa kita harus memajukan ipteks demi kemajuan

bangsa Indonesia, dan demi kiprah bangsa Indonesia di kancah global. Uraian

terdahulu memberikan ilustrasi mengenai hal-hal yang penting untuk

dilakukan, untuk menjadikan ipteks sebagai sumber kemajuan bangsa.

Khususnya telah saya tekankan pentingnya pendidikan di jenjang pascasarjana

sebagai wadah untuk mengembangkan interaksi dan konektivitas.

Perlu kita akui bahwa kondisi kelembagaan ipteks Indonesia tidak semaju

kelembagaan ipteks di sejumlah negara lain. Interaksi antara perguruan tinggi

dan industri di Indonesia masih lemah, dan kolaborasi antara organisasi-

organisasi/pelaku-pelaku ipteks masih terbatas. Ini semua berdampak pada, di

satu sisi, terbatasnya kontribusi ipteks pada pembangunan bangsa, dan di sisi

lain, terbatasnya produktivitas ilmiah kita.
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Sebuah tantangan kita bersama adalah secara bertahap membangun dan

memajukan kelembagaan ipteks Indonesia, dan mempererat interaksi di antara

berbagai organisasi/pelaku ipteks. Dengan menjawab tantangan tersebut kita

akan bisa meningkatkan kontribusi ipteks pada pembangunan bangsa, dan

meningkatkan produktivitas ilmiah kita. Penyelenggaraan dan pengembangan

pendidikan pascasarjana merupakan sebuah langkah yang penting dalam

menjawab tantangan tersebut.

Para mahasiswa baru serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada akhir acara ini, marilah kita panjatkan doa ke Hadirat Allah SWT agar kita

semua senantiasa dilimpahi Rahmat, Hidayah dan Bimbingan Nya, sehingga

kita sanggup menjadikan ipteks sebagai sumber kemajuan dan sekaligus

sebuah pilar bagi kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Amin

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Prof. Akhmaloka, PhD

Rektor ITB


