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1 Januari 2007
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Diangkat Menjadi PNS:
1 Juli 1967

Purnabakti PNS:
1 Juli 2003
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Mengenang Saat Penandatanganan

Sehari semalam menjelang 2 Maret 1959 , saya sebagai Ketua IMA Gunadharma 
ITB harus mengajak terutama teman-teman mahasiswa arsitektur 
seangkatanku di bawah koordinasi Ir. Hasan Purbo (Prof. alm), harus kerja bakti 
gotong royong mendirikan tenda-tenda sepanjang jalan aspal kampus dari 
lokasi lonceng besar di selatan sampai sisi selatan Lapangan Bola di utara ketika 
itu.

Tenda-tenda itu didirikan di kampus dalam rangka peresmian lahirnya ITB yang 
sebelumnya adalah Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta peresmian 
gedung Reaktor Atom di lokasi yang lain di JI. Tamansari. Konstruksi tenda itu 
sederhana, terdiri atas tiang-tiang kayu yang diikat dan ditarik dengan tali serta 
kain blaco sebagai peneduhnya. Tendatenda itu sebagai tempat tamu utama 
yaitu, Presiden Soekarno yang mengajak Paman Ho (Ho Chi Minh, Presiden 
negara sahabat Vietnam) beserta undangan lainnya.

Sudah tentu pasukan Cakrabirawa sebagai penjaga keselamatan presiden 
sudah ikut memperhatikan gerak gerik kerja mahasiswa. Sekitar pukul delapan 
pagi Presiden dan rombongan sudah memasuki arena kampus dan acara 
dimulai. Setelah selesai berorasi, Soekarno menuju ke meja di mana terletak 
sekeping marmer prasasti untuk menorehkan tanda tangannya sebagai simbol 
kelahiran ITB. Marmer itulah yang sekarang menempel pada tugu prasasti di 
plaza kampus.

Selesai upacara di kampus ITB, Presiden dan Paman Ho menuju halaman Reaktor 
Atom di sudut Jl. Tamansari. Di sana tamu-tamu pun mendengarkan pidato 
singkat Soekarno, diteduhi dengan tenda-tenda yang sama disiapkan seperti di 

PRASASTI HARI JADI ITB
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kampus ITB. Untuk tempat Soekarno berdiri berpidato, dibuatkan tenda dengan 
bentuk khusus kreasi teman-teman mahasiswa arsitektur, dibuat dari rangka 
bambu yang ditahan dengan tali penahan tarik serta penutup dari bahan kain 
terpal.

Selesai upacara, Presiden Soekarno dan Paman Ho langsung bergegas 
meninggalkan tempat upacara. Hanya dalam hitungan detik saja, tepat saat 
mobil Presiden baru sampai di gerbang halaman ke luar ke .11 Tamansari, tenda 
tempat Presiden berpidato roboh total.

Tenda peresmian di halaman Reaktor Atom. Di latar belakang terlihat
tenda segitiga untuk tempat Presiden Soekarno berpidato.
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Teman-teman hanya saling berpandangan, terkejut, bengong. Apa jadinya 
nasib kami mahasiswa yang sudah semalaman lelah tak tidur jika ketika tenda 
presiden roboh dan presiden terkapar di bawah tumpukan terpal tenda, batang 
bambu dan tali-tali. Pasti kami akan jadi 'santapan' Cakrabirawa. Tapi kini 
kejadian itu menjadi cerita lucu bunga rampai masa lalu kami mahasiswa ITB.
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Diangkat Menjadi PNS:
1 Juli 1963
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 April 1996
Purnabakti PNS:
1 September 2005
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Wiranto Arismunandar

Diangkat Menjadi PNS:
1 Juli 1963
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 Oktober 1985
Purnabakti PNS:
1 Desember 2003
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Diangkat Menjadi Asisten Ahli ITB 
Pegawai Gol. F/II PGPN. 1961:
1 April 1962
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 Maret 1997
Purnabakti PNS:
1 Desember 2003
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Saya dan Institut Teknologi Bandung In Retrospect

Teknik Menengah (STM) sekarang ini. Jadi, kalau mau jadi insinyur satu-satunya jalan adalah harus pergi sekolah ke 
Bandung. Untunglah dua kakak perempuan almarhum ibu saya, Mak Tuo Nis dan Tante Jo, bersama keluarga mereka 
tinggal di Bandung. Suami Tante Nis, Pak Tuo Emir Maulana, bekerja di Kantor Pos Telegraf dan Telefon (PTT) Pusat di 
Gedung Sate dan tinggal di bekas rumah Belanda, mula-mula di Jalan Tasikmalaya dan kemudian di Jalan Ciliwung 
Bandung. Sebelumnya dia Kepala Kantor PTT di Pematang Siantar. Keluarga ini dekat sekali dengan keluarga saya, karena 
sepenanggungan sewaktu pendudukan aksi polisi pertama dan kedua Belanda. Keduanya, Pak Tuo Emir dan ayah saya, 
seorang pribumi/indisch (hirang), menyikapi pendudukan Belanda dengan politik non-kooperatif alias tidak mau bekerja 
untuk Belanda. Kami tinggal serumah di Jalan Sekolah, Pematang Siantar, dan mereka bertahan dengan menjual 
perhiasan atau apa saja barang berharga yang dimiliki untuk menghidupi kedua keluarga. Tiba di Bandung tentulah saya 
indekos pada Mak Tuo Nis, beli sepeda torpedo loakan untuk bisa pergi jalan-jalan dan ke sekolah insinyur. Suami Tante 
Jo, Oom Kolonel Mohamad Majoedin Lubis, adalah dokter bedah dan bekerja di Rumah Sakit Tentara Dustira di Cimahi 
tapi tinggal di Bandung, mula-mula di Jalan Tubagus Ismail dan kemudian di Jalan Dago, rumah yang kini jadi Donatello, 
di sebelah Rumah Sakit Santo Borromeus. Kemudian waktu saya sudah tingkat tiga, sesudah saya terkena sakit kuning 
karena terlalu capek bekerja sebagai mahasiswa, saya pindah indekos ke rumah Tante Jo karena lebih dekat dan bisa jalan 
kaki saja ke kampus. Kedua keluarga ini perlu saya ceritakan di sini karena dengan asuhan merekalah saya, dan keluarga 
saya nantinya, menjadi urang Bandung dan yang membuka peluang bagi saya untuk dapat mengabdikan hidup saya 
kepada ITB. Naik sepeda loakan saya, yang warnanya semua hitam termasuk stang dan pelaknya itu, saya carilah Jalan 
Ganesha tempat sekolah insinyur itu. Ketemu, dan terlihatlah taman yang indah membentang luas di depannya dengan 
gedung-gedungnya yang megah beratap tinggi dengan gaya Minangkabau. Masuk, terlihat gerbang dengan jam di 
atasnya dan di atas atap lorong-lorong yang ada di kiri dan kanannya semua hijau tertutup dengan tanaman merambat 
dengan bunganya yang ungu. Rasanya tak percaya awak bah sudah berada di kota Bandung, Parijs van Java. Ada Braga, 
Dago Teehuis, masih banyak taman-taman terbuka yang luas di mana mana, udaranya sejuk. Di ujung Jalan Braga waktu 
itu, mungkin juga di lobby Savoy Homann dan hotel Preanger, tiap Sabtu malam ada band, musik dan ada orang yang 
dansa-dansi.

Bagi seorang lulusan SMA pada waktu itu, apalagi di luar Jawa, tidak ada gambaran sama sekali mengenai apa 
sebenarnya sekolah insinyur itu. Tahunya insinyur itu orang yang kerjanya bikin jalan, jembatan, mobil, gedung, kapal 
terbang, atau pabrik. Tidak tahu bahwa ada insinyur sipil, elektroteknik, teknologi kimia, mesin, arsitektur, tambang dlsb. 
Setelah diterima mula-mula saya mendaftar ingin masuk Bagian Teknologi Kimia. Alasan logis pemilihan ini hanyalah 
karena nilai ujian akhir SMA saya yang paling baik adalah sembilan untuk mata pelajaran kimia. Saya ikut mendaftar 
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masuk organisasi ekstra-kurikuler, Persatuan Mahasiswa Bandung (PMB). Sebelum diterima, di plonco dulu 2 
Berat, apel tiap pagi jam lima, dikerjain dalam berbagai acara fisik dan dikasih tugas seharian penuh oleh para senior dan 
seniorita, pulang jam sebelas malam. Besoknya apel pagi lagi. Kalau terlambat distrap, dibentak-bentak, disuruh lari-lari 
keliling lapangan, kikkeren, dan push up. Tapi bagus juga, sebagai anak muda yang masih buta banyak hal mengenai 
perguruan tinggi, saya dapat teman-teman baru, bukan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia saja, juga dari 
Universitas Pajajaran (UNPAD), Universitas Parahyangan dll. Di antara teman-teman baru saya ada yang sudah mendaftar 
masuk Bagian Mesin. Mereka mengatakan kalau masuk Teknologi Kimia harus minum susu tiap hari. Kerjanya campur-
campur zat kimia dalam tabung reaksi terus-terusan di laboratorium dan uapnya racun berbahaya. Jadi harus minum 
susu, kalau tidak bisa sakit tbc nanti. Lihat saja sendiri ke laboratorium teknologi kimia sang, orangnya kurus-kurus. Wah, 
cilaka kalau begitu. Saya diajak seorang teman plonco melihat laboratorium teknologi mekanik Bagian Mesin. Ada yang 
praktikum, mengikir-ngikir, keringatan, entah bikin apa. Ada mesin-mesin yang berputar. Rasanya kok ini yang lebih 
cocok untuk saya. Akhirnya, saya mendaftar ulang masuk ke Bagian Mesin. Jadilah saya mahasiwa mesin. In retrospect, 
informasi mengenai perguruan tinggi lulusan SMA zaman saya hampir tidak ada. Sekarang lulusan SMU diberi informasi 
melalui ceramah-ceramah oleh para pembicara dari berbagai univesitas atau bisa cek di internet sehingga dapat 
menentukan pilihan jurusan yang diinginkan walau sebelum mendaftar ujian masuk, seperti SNMPTN atau yang 
sejenisnya. Menyesal nggak masuk Teknik Mesin? Tidak, tetapi if I have to do it all over again, mungkin saya akan 
mengambil lebih banyak matakuliah dari Bagian Fisika, belajar quantum physics, electrodynamics, statistical mechanics, 
electromagnetic wave theory dish. karena ilmu-ilmu ini, antara lain, diperlukan untuk dapat memahami dan 
mengembangkan nanotechnology yang kini kian saya minati untuk dipelajari.

Mahasiswa di ITB
Banyak yang dapat diceritakan tentang berbagai peristiwa yang saya alami sewaktu menjadi mahasiswa. Kecuali tahun 
pertama, saya mendapat beasiswa dari Shell hingga menyelesaikan studi pada Maret 1962. Beberapa peristiwa yang 
akan diceritakan di sini adalah hanya yang ada relevansinya dengan Bagian Mesin ITB. Menjelang akhir tahun 1960, saya 
diangkat menjadi asisten luar biasa II sub b terhitung 1 Desember 1960 untuk mata kuliah Mekanika Teknik 
menggantikan Ir. Usuluddin Sulyohadikusumo. Dia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Dosen yang mengajar 
matakuliah ini adalah Ir. Liem Bian Tien, lulusan Technische Hogeschool (TH) Delft, dan terkenal sebagai "dosen killer" 
karena dari ratusan yang ikut ujiannya hanya dua tiga orang saja yang lulus, dan beberapa lagi harus diher (diuji kembali). 
Lainnya tidak lulus. Kalau saya mengadakan responsi ruang kelas penuh sesak dengan para mahasiswa yang belum lulus.

minggu. 
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Menjelang akhir tahun 1961, Ir. Samudro, pada waktu itu selain menjabat Sekretaris Bagian Mesin, adalah juga 
Penanggung Jawab Laboratorium Mesin dan pengajar matakuliah Pengukuran Teknik, didaulat oleh mahasiwa mesin 
tidak boleh mengajar lagi. Jika tetap mengajar, mahasiswa akan memboikot kelasnya biarpun waktu itu semester belum 
berakhir. Walau saya baru lulus matakuliah tersebut, Ir. Samudro meminta saya untuk meneruskan memberi kuliah dan 
melaksanakan ujian akhir semester matakuliah ini. Itulah tugas yang diberikan kepada saya walau tanpa surat keputusan 
(SK). Ir. Samudro meminta Ir. Sularso, yang baru saja lulus ujian sarjana pada semester II 1961, untuk memikul tanggung 
jawab sebagai Kepala Laboratorium Mesin, dan saya juga diminta bertanggung jawab atas penyelenggaraan praktikum 
di laboratorium Motor Bakar. Sularso dan saya langsung menerima penugasan, tanpa memikirkan ada tidaknya SK atau 
surat tugas. Tidak ada itu harus ada SK-SKan baru mau kerja. Mental dan karakter macam inilah yang hidup di zaman itu. 
Penugasan serba dadakan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang berstatus dosen, ternyata 
dapat juga saya emban sampai terselesaikan, walau saya baru seorang mahasiswa tingkat akhir saja. Tak lama sesudah itu 
Ir Samodro dikirim tugas belajar ke Amerika Serikat untuk mendinginkan suasana di Bagian Mesin. In retrospect, 
sebenarnya saya mulai mengabdi untuk ITB sejak 1960, walaupun tidak pernah saya claim sebagai masa kerja. Surat 
Keputusan (SK) tentang ini dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 4529/UP/11/61 masih ada sampai 
sekarang. Hal penting lain yang yang perlu dicatat dari zaman itu adalah mental dan karakter para mahasiswa mesin yang 
kritis dan berani untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai benar baik untuk Bagian Mesin. Tokoh-
tokoh "pembangkangan mahasiswa saat itu" kini masih hidup, malah ada yang kemudian pernah menjadi Menteri 
Negara dalam kabinet. Para pembangkang itu mungkin perlu diinterview untuk mencari tahu apa sih masalah yang 
mencetuskan tindakan mereka. Jiwa dan semangat mahasiswa zaman itu untuk tidak manut saja dan takut kepada 
pejabat Bagian Mesin dan para dosen, perlu diteladani oleh mahasiswa mesin zaman sekarang. Mahasiswa harus berani 
melihat dirinya sebagai komponen yang penting dari sivitas akademika, tidak sebagai anak didik yang menjadi objek 
pendidikan semata seperti dalam pandangan Pemerintah. Mahasiswa secara berkelompok sebenarnya adalah agent of 
change yang ampuh mewakili pengemban kepentingan untuk aktif ikut memperbaiki penyelenggaraan pengajaran dan 
pembelajaran dalam program studi (Prodi) yang mereka tekuni. Kalau ada dosen yang tidak becus, malah ngaco 
mengajarnya karena tidak bevoegd, atau yang mengajarkan bahan kuliah sudah usang yang itu-itu saja yang tak ada 
gunanya lagi, atau yang melecehkan mahasiswa dengan begitu saja mangkir kuliah tanpa pemberitahuan, ya, jangan 
dibiarkan saja. Ini abad ke-21, zaman sains dan teknologi berubah sangat cepat, zaman reformasi dan perubahan. Jadi, 
bukan zamannya lagi untuk manut dan menelan apa saja yang disuguhkan oleh ITB melalui Prodinya, karena sekarang 
adalah zaman ITB sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP). Menurut undang-undang BHP para mahasiswa adalah jelas 
salah satu pengemban kepentingan institusi yang harus membuat dirinya diperhitungkan. Mahasiswa harus sadar
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bahwa eksistensi suatu universitas mengharuskan ada mahasiswa. Kalau yang ada hanya rektor dan jajaran pejabatnya, 
serta para dosen dan karyawan saja, tanpa ada mahasiswa, lalu entah apa entitas seperti itu akan dapat disebut.

Jadi Staf Akademik dan Tugas Belajar ke Amerika
Pada waktu saya belajar sebagai mahasiswa dalam periode Agustus 1957 hingga Maret 1962, di Bagian Mesin, mulamula 
sebagai bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI) dan sejak Maret 1959 menjadi bagian dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB), semua profesor adalah ekspatriat, empat orang Jerman (Vohdin, Borchert, Stromburg dan 
Buchman) dan dua orang Amerika (John A. Feyk dan R.C. Dunkel) dibantu beberapa dosen muda orang Indonesia, 
insinyur lulusan dari TH Delft, yang telah diberi tanggungjawab untuk mengajar secara solo (Samudro, Liem Bian Tien, 
Tjan Hwan Liat, Sukarman, Liem Keng Kie, 0. Diran). Para insinyur muda tersebut adalah hasil pengembangan tenaga 
pengajar akademik Indonesia gelombang pertama. Mereka kebanyakan dikirim tugas belajar ke Negeri Belanda karena 
pada tahun-tahun awal dekade limapuluhan Bagian Mesin hanya mempunyai program pendidikan sampai tingkat 2 
(propadeuse, P2) saja. Kalau mau lulus sebagai insinyur harus meneruskan ke TH Delft di Negeri Belanda.

Ketua Bagian Mesin waktu saya menjadi mahasiswa adalah seorang Profesor Jerman, Dr-Ing K. W. Vohdin, dan Sekretaris 
Bagian adalah salah satu dari orang Indonesia lulusan TH Delft itu, Ir Samudro. Orang Indonesia yang bergelar doktor dan 
mempunyai jabatan fungsional profesor dalam teknik mesin pada waktu itu belum ada di ITB. Yang ada adalah dalam 
bidang elektroteknik, yaitu sosok yang mengemban jabatan Dekan Departemen Mesin dan Elektro, Dr Ir 0 Hong Djie. 
Diapun di "pinjam" (entah bagaimana pengaturannya) dari Jawatan Pemerintah Pos, Telegraf dan Telefon (PTT) untuk 
bertugas di ITB. Pada waktu saya masih tingkat dua ada dua dosen muda Indonesia bergelar master of science dari 
gelombang Indonesianisasi pertama, yang pulang dari Amerika yaitu, Matthias Aroef dari Bagian Mesin dan Soedjana 
Sapiie dari Bagian Elektroteknik. Begitu pulang ke ITB langsung diberi tugas mengajar. Saya sempat diajar oleh keduanya 
ini. Dalam pandangan para mahasiswa kedua orang ini keren, karena Baru pulang dari Amerika dan punya gelar master 
pula.

Dengan adanya para professor ekspatriat tersebut maka Bagian Mesin sudah dapat meluluskan insinyur di Bandung. 
Dalam rangka Indonesianisasi tenaga pengajar lanjutan, banyak lulusan Bagian Mesin pada akhir tahun limapuluhan dan 
awal tahun enampuluhan direkrut menjadi dosen dan dikirim ke Amerika Serikat untuk pendidikan pasca sarjana. dalam 
rangka kerjasama ITB dengan Kentucky Contract Team, yang didanai bantuan dari US Agency for International 
Development (USAID). Kentucky Contract Team mempunyai kantor di ITB juga di University of Kentucky, Lexington, 
Kentucky. Gelombang kedua dalam rangka pembinaan tenaga akademik Indonesia semua dikirim melalui Kentucky
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Cornell komunikasi ke Indonesia harus melalui Mr. Shultz, program officer di Washington D.C. Advisor saya kemudian
menulis surat ke Mr. Shultz meminta agar dukungan finansial dari USAID diperpanjang sampai saya selesai Ph.D. di
Cornell. Datanglah surat balasan dari Mr. Shultz yang mengatakan bahwa sesudah berkonsultasi dengan ITB melalui 
kantor USAID di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, balasan dari ITB melalui tilgram mengatakan bahwa saya diharuskan 
pulang segera sesudah selesai master of sciencenya karena tenaga saya diperlukan oleh pemerintah. Di samping itu 
dikatakan pula bahwa saya sudah menikah dan mempunyai tanggungan keluarga Kalau saya tidak pulang maka 
dukungan finansial akan diputus. Waduh, saya pikir, ini intrik kampungan yang macam mana pula ini. Beberapa profesor 
lain juga menulis surat untuk meminta saya diperpanjang ke program Ph.D. bila sudah selesai master of science. Karena 
saya diberangkatkan melalui program USAID langsung, tidak ada komunikasi langsung yang lancar dengan ITB karena 
harus melalui USAID Washington, D.C. Pada waktu itu saya tidak mengetahui bahwa barangkali ada semacam konsensus 
yang dicapai oleh para rekan staf Indonesia lebih senior yang telah kembali dari studi di luar negeri yang isinya kira-kira 
agar semua staf yang mendapat kesempatan belajar ke Amerika Serikat harus segera pulang sesudah mendapat gelar S2 
(master), tanpa kecuali, untuk segera mengemban tugas mengajar menggantikan staf lebih senior. Dengan demikian 
mereka akan mendapat giliran lagi tugas belajar ke luar negeri melanjutkan ke S3 dan bisa menjadi Ph.D. Karena tidak 
tahu, saya terus berusaha agar dapat diperpanjang karena sudah niat ingin jadi Ph.D. Rupanya Bagian Mesin di Bandung 
juga tetap pada pendiriannya.

Karena sampai awal semester musim gugur 1964 persoalan perpanjangan saya masih terombang-ambing tanpa 
keputusan maka saya tidak bisa mendaftar untuk tahun ajaran 1964/65. Jadi tidak boleh ikut kuliah. Kiriman beasiswa 
bulanan juga distop. Maka, saya masukkanlah segala apa yang saya miliki ke dalam mobil Fiat tua saya dan berangkatlah 
saya ke Washington D.C. untuk mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya, baik dari USAID maupun dari Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikdud) di Kedutaan Besar (Kedubes) R.I. Untung ditampung menginap di apartemen 
Bana Kartasasmita, Hartojo Wignjowijoto dan Faisal Mangoenkoesoemo yang letaknya persis di belakang gedung 
Kedubes R.I. Setelah saya melaporkan masalah saya, Atdikbud saat itu Drs. Indrosugondho, dan sesudah G30-S pecah 
diambil-alih oleh Atase Pertahanan (Athan), Brigjen Charis Suhud, melakukan kontak dengan USAID, Washington, D.C., 
dan dengan Jakarta-Bandung untuk mendapat konfirmasi mengenai posisi ITB bahwa saya diharuskan pulang. Para 
profesor dari Cornell juga menelpon Atdikbud di Kedubes R.I. di Washington, D.C. Prestasi akademik saya yang baik dan 
dukungan para profesor yang kuat kemudian menjadi dasar bagi Brigjen Charis Suhud untuk meyakinkan Duta Besar 
(Duties) Sudjatmoko untuk mendukung perpanjangan saya. Kedubes menyurati State Department untuk minta 
memperpanjang visa saya. Terjadilah pertukaran kawat bolak-balik antara Washington, D.C. dengan Jakarta-Bandung,
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dan tanpa sadar saya sudah satu semester tidak kuliah karena belum ada juga keputusan. Biasalah, kalau tidak setuju 
sesuatu, masalahnya digantung. Akhirnya masalah saya dapat diselesaikan sesudah pihak Kedubes bertemu dan 
membahas masalah perpanjangan saya dengan Dekan Departemen Mesin dan Elektro waktu itu, Prof. T.M. Soelaiman, 
yang pada musim panas 1965 mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat. Prof. Soelaiman sebagai Dekan "merasakan” 
sendiri dalam pembicaraan di Kedubes betapa kuatnya dukungan Dubes Sudjatmoko dan Brigjen Charis Suhud terhadap 
usulan perpanjangan studi saya di Cornell dan ia berjanji akan menyelesaikan masalah saya sekembalinya di ITB. Tak lama 
sesudah itu, menjelang akhir musim panas 1965 datanglah berita dari Prof. Soelaiman bahwa ITB memberi izin 
perpanjangan kepada saya dengan dukungan dari USAID tetapi hanya satu semester. Sesudah itu, mulai Januari 1966 
saya harus mengusahakan dukungan finansial sendiri. Kembalilah saya ke Cornell dan Cornell kemudian memberi 
berbagai Cornell scholarship untuk tuition and fees dan pekerjaan sebagai research assistant untuk proyek dari National 
Aeronatics and Space Administration (NASA) Cleveland Center hingga saya menyelesaikan Ph.D. pada bulan February 
1969. Belakangan saya ketahui dari surat yang saya terima dari Ir Samudro setahun kemudian, bahwa Prof Soelaiman 
sebagai Dekan dipersepsikan oleh para rekan di Bagian Mesin sebagai telah mengambil tindakan sepihak soal 
perpanjangan saya, karena sebelumnya rapat staf Bagian Mesin sudah menolak perpanjangan itu. Namun dalam 
suratnya tersebut Ir. Samudro meyakinkan saya bahwa walau telah ada masalah antara saya dengan Bagian Mesin, ia 
akan menerima saya dalam kelompok keahliannya bila kembali dan meminta saya secepatnya menyelesaikan program 
Ph.D. saya.

Sewaktu saya luntang-lantung selama satu semester dan satu musim panas pada tahun 1965 di Washington D.C. saya 
berkenalan dengan Mary E. Hopkins. Setelah saya kembali ke Cornell, Mary meneruskan kuliah ke Dutchess Community 
College, di Poughkeepsi, N.Y. kira-kira empat jam naik mobil dari Cornell di Ithaca N.Y. Kami kemudian sering bertemu. 
Apalagi sesudah dia lulus dari Dutchess dan mulai mengambil beberapa kuliah dari Cornell dan University of New York at 
Cortland, yang hanya setengah jam dari Cornell. Pada bulan Juni 1967, saya dan Mary menikah di Ithaca, N.Y. dengan 
Mohammed Yamani, mahasiwa S3 geologi dari Arab Saudi, ketua Cornell Muslim Students' Association, sebagai 
penghulu dan kawan-kawan Indonesia dan Ibu serta Bibi Mary sebagai saksi.

Setelah lulus Ph.D. saya pergi ke Washington D.C. dan melapor kepada Dubes Sudjatmoko, Athan Brigjen Charis 
Soehoed dan Atdikbud Drs. Herqutanto Sosronegoro. Saya katakan, saya sekarang mau pulang ke ITB, tapi tidak 
mempunyai uang untuk beli tiket pesawat isteri saya ke Indonesia. Apakah Pemerintah Indonesia dapat membantu. 
Dubes Soedjatmoko mengatakan berhubung Indonesia masih dalam taraf rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi yang 
rusak parah zaman Soekarno maka tidak ada dana yang dapat diberikan. Jalan keluar yang diberikan oleh Dubes
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Sudjatmoko adalah bahwa dia akan menyurati State Department untuk meminta dikeluarkannya visa atas dasar 
kemanusiaan untuk saya agar saya dapat bekerja dan dengan demikian akan dapat membeli ticket untuk Mary. 
Kembalilah kami ke Cornell dan lapor lagi kepada advisor saya, Prof. McManus.

Kebetulan seorang profesor Cornell, Dr. John F. Barrows, baru pindah bekerja ke Research Division, Carrier Corporation di 
Syracuse, N.Y. Setelah dikontak oleh Prof. McManus, Dr. John Barrows mengatakan bahwa dia memerlukan seorang 
research engineer untuk mengerjakan salah satu proyeknya. Inilah kemudian yang membawa saya bekerja di Research 
Divison, Carrier Corporation. Sesudah saya menyelesaikan proyek dalam delapan bulan, pada akhir November 1969, saya 
mohon diri untuk pulang ke Indonesia, karena sudah sanggup membeli tiket pesawat untuk Mary. Vice President and 
Director of the Research Division of Carrier Corporation, Dr. Dewey Sandell, ketika saya menghadap untuk minta 
mengundurkan diri berkali-kali menanyakan apakah saya memang betul-betul mau pulang ke Indonesia. Dia agak heran 
dan tidak habis pikir mengapa saya mau pulang ke negara berkembang seperti Indonesia, padahal posisi saya sebagai 
research engineer sudah baik dan makin mantep di Carrier karena telah dapat menyelesaikan dengan baik proyek 
research yang dipercayakan kepada saya. Saya mengatakan bahwa saya ada ikatan dengan ITB dan harus pulang bekerja 
di sana untuk memenuhi ikatan itu. Keinginan saya ini dituangkan Dr. Sandell juga dalam surat rekomendasi yang 
ditulisnya untuk melepas saya dari Carrier.

Sesudah melapor lagi ke Dubes Soedjatmoko dan Athan Brigjen Charis Soehoed dan Atdikbud Drs. Herqutanto untuk 
pamit, Mary dan saya pun berangkat ke Indonesia. Kami pulang lewat Inggeris, negeri Belanda, negeri Swiss, Thailand 
dan ke Medan dulu untuk bertemu keluarga di Pematang Siantar. Saya sengaja lewat negeri Belanda karena mau melihat 
sehebat apa sih sekolahnya Ir. Samudro, TH Delft itu. Setelah diadakan pernikahan menurut adat Tapanuli di Pematang 
Siantar, kami berangkat ke Jakarta. Sesampai di Jakarta saya tilpon Ir. Samudro dan saya katakan bahwa saya sudah 
pulang dan berada di Jakarta. Dari suaranya dia seolah-olah tidak yakin bahwa saya benar-benar sudah pulang. Sesudah 
melihat saya secara fisik muncul di kampus ITB, barulah Ir. Samudro dan rekan staf Bagian Mesin lainnya percaya bahwa 
saya sudah pulang. Itu pertengahan bulan Februari1970.

Tertembaknya Rene Louis Coenrad

Pada bulan Oktober 1970 banyak terlihat kadet Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di jalan-jalan kota Bandung. 
Mereka sedang praktek lapangan, antara lain, ada yang mengatur lalu lintas dengan sempritan dan entah apa lagi. Pada 
waktu itu mode yang populer bagi para pemuda adalah rambut gondrong ala hippy. Saya sendiri sebagai dosen muda

100



Filino Harahap

waktu itu berjenggot. Mengikut mode zaman itu, banyak mahasiswa ITB yang gondrong dan mereka sering dirazia oleh 
para kadet polisi tersebut. Konon ada yang sampai digunting rambutnya secara paksa di pinggir jalan. Suasana menjadi 
tegang antara mahasiswa dan para kadet. Mahasiswa menyebut para kadet itu "prit jigo." Suasana tegang dan panas ini 
ingin didinginkan dan dikendurkan oleh Pimpinan ITB. Sesudah berkonsultasi dengan Pimpinan Kepolisian di kota 
Bandung dicapai kesepakatan untuk mendamaikan mahasiswa dan para kadet dengan mengorganisir suatu 
pertandingan sepak bola persahabatan di lapangan bola yang pada waktu itu ada di tengah kampus ITB. Untuk menjaga 
terjadinya hal-hal yang tak diinginkan para kadet dan Pembinanya tidak boleh membawa senjata api ke dalam kampus. 
Pada tanggal 6 Oktober 1970, pertandinganpun dilangsungkan kedua tim lengkap dengan para supporters mahasiswa 
ITB di satu fihak dan para kadet polisi dipihak lain. Seperti biasa para supporters ini berteriak-teriak mendukung timnya 
masing-masing sambil meledek. Dan kalau soal meledek ini kan mahasiswa ITB paling ahli. Pada waktu tim mahasiswa ITB 
berhasil memasukkan gol pertama pertandingan ada ledekan yang merendahkan harkat para kadet yang kira-kira 
bunyinya "IQ rendah sih, karena itu hanya bisa masuk akademi polisi" sambil meniupkan sempritan. Para kadet juga 
membalas dengan ucapan-ucapan serupa. Suasana semakin panas dan terjadilah perkelahian antara para supporters tim 
mahasiswa ITB dan tim kadet polisi. Tindakan cepat segera diambil dengan menghentikan pertandingan. Tim kadet polisi 
diamankan dan digiring keluar melalui pintu belakang kampus. Para kadet yang menjadi supporter dikumpulkan dan 
digiring ke gerbang depan kampus menunggu bis polisi yang akan mengangkut mereka pergi dari kampus. Beberapa bis 
yang dikawal brimob kemudian datang dan para kadet masuk ke bis dan mulai bergerak meninggalkan gerbang kampus. 
Mahasiswa ITB pun bubar dan mulai pergi pulang. Rene Louis Coenrad, seorang mahasiswa elektro berbadan tinggi dan 
berperawakan besar seperti seorang Indo meluncur mengendarai sebuah motor besar, kalau tak salah Harley Davidson, di 
sebelah bis polisi kedua yang berisi kadet dan telah sampai di depan asrama Rumah A di Jalan Ganesha. Konon ada kadet 
yang meludahi Rene, sehingga Rene pun berhenti dan mendatangi bis yang masih bergerak pelan karena ada kerumunan 
mahasiswa yang pulang jalan kaki. Terjadilah ribut-ribut di tengah kerumunan banyak orang dan Rene ditembak hingga 
terkapar jatuh di tepi jalan dekat batang pohon angsana. Tidak jelas apakah ditembak oleh kadet atau anggota brimob 
yang mengawal. Jasad Rene, tidak jelas apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, cepat-cepat diangkat polisi dan 
dimasukkan ke bak salah satu truk pasukan brimob dan dibawa pergi. Dalam pada itu hari sudah menjelang magrib 
berangsur gelap. Gubernur Jawa Barat Solihin, Kapolda dan Rektor Doddy Tisna Amidjaja berkumpul di gerbang depan 
ITB di bawah jam untuk mengendalikan suasana yang kian tak menentu dan berpotensi rusuh. Tujuannya untuk 
menenangkan mahasiswa yang menganggap Rene diculik oleh polisi. Saya tidak tahu detilnya, tetapi seperti diceritakan 
oleh Mandi Kartasasmita, yang pada waktu itu mahasiwa dan anggota Resimen Mahawarman ITB, is menyelamatkan 
seorang mayor polisi yang menjadi Pembina para kadet polisi itu dari sanderaan para mahasiswa di kantor Dewan 
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Mahasiswa dan membawanya keluar kampus dan akhirnya menyerahkannya kepada intel polisi di pertigaan Jalan 
Ganesha dengan Jalan Dago di depan Rumah Sakit Santo Borromeus. Mayor Polisi itu ternyata adalah seorang yang masih 
mempunyai hubungan keluarga dengan Rektor Doddy Tisna Amidjaja. Pada malam harinya baru diperoleh berita bahwa 
Rene telah meninggal dan mayatnya ada di kompleks kepolisian Komtabes Bandung, di Jalan Merdeka. Mayatnya 
kemudian dijemput dan diserahkan kepada Mandi dan teman-temannya dari Resimen Mahawarman, lalu disemayamkan 
di Aula Barat, dan besoknya di arak keliling ke tengah kota Bandung sampai alun-alun dan kemudian dibawa ke Jakarta 
untuk dikebumikan oleh keluarga. Keesokan harinya krisis ini mendorong Rektor Doddy Tisna Amidjaja menggelar rapat 
di gedung Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB di Jalan Surapati untuk menenangkan keadaan dengan menggemboskan rasa 
marah para anggota sivitas akemika. Peserta rapat diminta berbicara untuk mengeluarkan isi hati dan perasaannya atas 
insiden tertembaknya Rene. Saya juga angkat bicara agak keras mengeluarkan perasaan saya. Banyak yang 
mempertanyakan mengapa senjata polisi yang dibeli dengan uang rakyat dipakai untuk menembak rakyat sendiri. Dalam 
pada itu Pembantu Rektor Urusan Mahasiswa, Wiranto Arismunandar, merekrut para dosen untuk piket menjaga 
kampus kalau-kalau ada serbuan dari luar oleh pihak-pihak yang pro polisi. Maklumlah informasi yang beredar pada 
waktu itu simpang siur. Ada isu bahwa mahasiswa ITB itu serem-serem tampangnya dan bengis. Benar saja, ada beberapa 
pawai yang mendukung polisi yang lewat di depan ITB sebagai ungkapan kecaman terhadap ITB, antara lain oleh Legiun 
Veteran Jawa Barat.

Dari ungkapan-ungkapan sivitas akademika dalam rapat, Rektor Doddy Tisna Amidjaja mengambil tindakan dengan 
membentuk Panitia Ad-Hoc ITB untuk Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wahana untuk lebih lanjut menyalurkan 
kekesalan dan kemarahan para anggota sivitas akademika ITB. Guess what? Saya dijadikan Rektor Doddy ketua Panitia 
Ad-Hoc ini dengan anggota-anggotanya, antara lain, M.T. Zen, Median Sirait, Rochadi Gapar dll. Mungkin Pak Doddy 
mengamati bahwa ungkapan saya dalam rapat adalah yang paling galak dan penuh emosi. Maklumlah baru pulang dari 
Amerika Serikat di mana nyawa seorang manusia itu dihargai sangat tinggi. Apa sebenarnya HAM itu? Saya hanya tahu 
samar - samar. Karena itu saya memboyong sebanyak mungkin anggota Panita Ad Hoc dan beberapa mahasiswa untuk 
menemui Adnan Buyung Nasution di rumahnya untuk mendapat kursus cepat mengenai HAM. Tiba di rumah Adnan 
Buyung Nasution, yang pada waktu itu masih di dekat bioskop Menteng, kedatangan Panitia Ad-Hoc ITB sudah ditunggu 
oleh tokoh-tokoh HAM seperti Yap Thiam Hien dan Tasrif. Melengkapi crash course dari tokoh-tokoh HAM ini, sewaktu 
pulang ke Bandung pada larut malam kami dibekali dengan banyak literatur mengenai HAM, termasuk buku kecil PBB 
mengenai Universal Human Rights.
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Bagaimana akhir cerita ini? Seorang tamtama Brimob diajukan sebagai terdakwa yang melakukan penembakan terhadap 
Rene, diadili dan dihukum beberapa tahun. Tamtama polisi ini dibela oleh Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung itu 
adalah paman saya. Kali itu kami berada di pihak yang sama, tapi pada beberapa kasus lain kami sering mengambil posisi 
yang bertentangan. Dalam sidang-sidang pengadilan banyak anggota sivitas akademika ITB, termasuk ibu-ibu isteri 
dosen ITB antara lain Mary Harahap, yang menyempatkan hadir di ruang pengadilan untuk menunjukkan dukungan 
mereka terhadap tamtama polisi yang tengah diadili itu. Kebanyakan orang ITB percaya bahwa penembak Rene itu 
bukanlah tamtama yang diadili itu, tetapi salah seorang kadet polisi. Tamtama itu hanyalah kambing hitam. Bagaimana 
karir dari kadet yang diperkirakan menembak Rene itu sesudah lulus PTIK? Untuk melengkapi cerita ini hanya pihak 
kepolisianlah yang dapat melakukannya. In retrospect: ITB lah yang termasuk pertama-tama maju membela HAM di 
negeri ini, terutama hak-hak asasi mahasiswa.

Jadi Ketua Bagian Mesin

Setelah kembali ke Bandung, saya langsung diberi tugas oleh Bagian Mesin, yang telah mendapat nama baru sebagai 
Departemen Mesin, dan tergabung dalam Fakultas Teknologi Industri (FTI), untuk mengajar matakuliah termodinamika, 
mekanika fluida, dan perpindahan panas. Semua buku teks matakuliah saya ganti dengan yang paling mutakhir.

Pada tahun 1971 saya diapproach oleh ketua Departemen Mesin waktu itu, Ir. Tata Surdia M.S. Met. E., agar bersedia 
untuk menjadi ketua menggantikannya karena masa jabatannya akan berakhir. Saya katakan bahwa status pegawai 
negeri saya masih belum beres karena selama saya di luar negeri sistem kepegawaian juga berubah. Ir. Tata Surdia lalu 
memproses kembali status calon pegawai golongan IIla saya. Kemudian dengan persetujuan rapat Departemen Mesin 
saya ditetapkan oleh Rektor Prof. Dr Doddy A. Tisna Amidjaja sebagai Ketua Departemen Mesin pada bulan Januari 1972, 
suatu tanggung jawab yang saya emban hingga Januari 1975.

Setelah beberapa bulan menjadi ketua saya merasa ada yang tidak benar dalam penyelenggaraan program pendidikan di 
Departemen Mesin waktu itu. Banyak sekali mahasiswa angkatan lama yang masih berkeliaran di kampus karena belum 
lulus. Ada yang sudah menjadi mahasiwa sewaktu saya berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1962. Maklumlah baru 
setahun lebih menjadi dosen sudah ditugaskan menjadi ketua, jadi belum paham soal indikatorindikator pendidikan. 
Naluri saya mengatakan something is not right here. Kalau di Cornell jumlah lulusan undergraduate program per tahun 
tidak beda banyak dengan mahasiswa baru yang masuk. Pada waktu itu daya tampung Departemen Mesin adalah 80 
mahasiswa baru. Ternyata dalam tiga tahun sebelum saya menjadi ketua jumlah rata-rata lulusan per tahun hanya 20. 
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Analog dengan sebuah motor bakar, efisiensi program pendidikan adalah hanya 25 persen. Jadi, something has to be 
done. Lalu dengan kerjasama semua dosen dilancarkan upaya khusus Depertemen Mesin untuk meluluskan sebanyak 
mungkin mahasiswa-mahasiswa lama dengan membantu mereka mengatasi persoalan-persoalan individual yang masih 
mengganjal. Pada waktu itu ada pemberlakukan kurikulum baru, jadi setiap mahasiswa harus dievaluasi untuk 
penyetaraan matakuliah yang sudah lulus dengan matakuliah dalam kurikulum baru. Dalam tiga tahun periode saya 
menjadi ketua, Departemen Mesin dapat mendongkrak jumlah lulusan menjadi 52 pada tahun 1972, 61 pada taun 1973 
dan 100 pada tahun 1974. Sekretaris Departemen Mesin pada waktu itu adalah Ir. Giri Suseno MSME. Dialah yang sangat 
pandai dan luwes mengajak para dosen mau memberi kerjasama mereka dalam upaya khusus tersebut. Pada waktu itu 
ada 34 dosen tetap dan 10 dosen luar biasa pada Departemen Mesin.

Hal aneh lain yang saya jumpai adalah tidak adanya informasi lengkap yang telah dihimpun dan dibukukan mengenai 
Departemen Mesin, sehingga tersedia dan dapat dipakai oleh publik sebagai referensi. Maka dilakukan pula upaya 
pengumpulan dan sistimatisasi informasi Departemen Mesin, mulai dari dosen, kurikulum, silabus, perpustakaan, 
laboratorium sampai informasi mengenai Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM), biaya hidup di Bandung, besarnya 
sumbangan pendidikan dan ketersediaan bea siswa. Semua dibukukan dan diberi judul Maklumat 1973/1974 & 1974/75 
Departemen Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Berbagai detail upaya penerbitan buku 
petunjuk mengenai Departemen Mesin ini ditangani oleh Ir. Anwari, sebagai sekeretaris Departemen yang menggantikan 
Ir. Giri Suseno. In retrospect, ada jugalah beberapa perbaikan yang dapat dicapai ketika saya menjadi Ketua Departemen 
Mesin.

Pada suatu hari saya mendapat kunjungan Dekan FTI, Prof. Dr-Ing Iskandar Alisjahbana. Dia minta dukungan saya untuk 
mengusulkan Dr-Ing B.J. Habibie, seorang ahli konstruksi pesawat terbang yang secara akademis dikenal dengan Habibie 
faktornya, sebagai professor luar biasa di Departemen Mesin. Iskandar mengatakan, Habibie adalah salah seorang 
direktur dari maskapai industri manufaktur Jerman yang besar, Messerschmitt, Bolkow dan Blom. Dia dibujuk untuk mau 
pulang ke Indonesia antara lain oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Ibnu Sutowo, untuk memimpin Divisi Advanced 
Technology, Pertamina. Terlebih lagi, Habibie adalah seorang kepercayaan Presiden Suharto yang diproyeksikan akan 
menjadi menteri kabinet. Saya jadi bingung, lalu saya katakan bahwa saya akan membicarakannya terlebih dahulu dalam 
rapat staf Departemen Mesin. Iskandar, seperti halnya banyak insinyur pada waktu itu, memang merasa bahwa peran 
para insinyur dalam pembangunan agak terkesampingkan karena Pak Harto pada Rencana Pembangunan Lima Tahun 
Pertama (REPELITA I) sangat mempercayakan pembangunan kepada para ekonom Universitas Indonesia saja seperti, 
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Sumitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisatro, Ali Wardhana, Emil Salim, Radius Prawiro, Sumarlin, Sadli, Soebroto dll. Jadi 
dengan adanya seorang insinyur/teknolog seperti Habibie yang menjadi kepercayaan Pak Harto maka ini akan menjadi 
entry point yang ditunggu-tunggu para insinyur dan teknolog Indonesia untuk peran yang kian besar dalam 
pembangunan. Memang Iskandar Alisjahbana selalu dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda sama sekali 
dari kebanyakan orang lain. Dalam rapat, usul Dekan ini tidak sepenuhnya mendapat sambutan yang hangat. Ada 
beberapa dosen senior yang belum begitu mengenal Habibie, antara lain Wiranto Arismunandar, tidak sepenuh hati 
mendukung dan mengingatkan agar berhati-hati, walau akhirnya tidak berkeberatan. Semua dosen teknik 
penerbangan, yang pada waktu itu adalah Sub-Jurusan di Departemen Mesin, memberi dukungan mereka. Apalagi nanti 
ada prospek Habibie bisa memberi kuliah di sub-jurusan itu. Walaupun konsensus pada waktu itu tidak bulat, usul Dekan 
Iskandar Alisjahbana untuk memberikan profesor luar biasa kepada Dr-lng B.J. Habibie akhirnya mendapat dukungan, 
tapi hanya untuk jangka waktu satu tahun saja. Pencalonan Habibie menjadi guru besar ini ternyata melalui proses yang 
panjang juga melalui Senat Guru Besar dan Baru sesudah Iskandar terpilih menjadi Rektor pada akhir 1976, barulah 
Habibie dilantik dengan upacara yang megah menjadi profesor luar biasa Departemen Mesin di Aula Barat. Habibie pun 
menggunakan gelar profesor itu sampai dia jadi presiden tanpa pernah diperbaharui. Lagi pula, dia tidak pernah memberi 
kuliah di ITB walau satu semester pun. In retrospect, ini bukanlah hal yang di luar sangkaan, karena dalam agenda 
Habibie, seperti dia sendiri pernah mengatakan dalam berbagai perjumpaan dengannya sesudah jadi Menteri Riset dan 
Teknologi (Menristek), dari semula memang dia mau jadi presiden, bukan jadi dosen.

Karena pengalaman saya sewaktu tugas belajar di Cornell yang banyak diganggu-ganggu, disuruh pulang segala 
sewaktu belum meraih Ph.D., maka setiap kali saya sebagai Ketua Departemen melepas dosen muda yang akan 
berangkat tugas belajar ke luar negeri saya nasihati agar bekerja keras untuk mencapai prestasi akademik setinggi 
mungkin dan belajar terus sampai doktor; dan, kalau tidak meraih doktor tidak usah pulang ke Departemen Mesin. 
Pokoknya Departemen Mesin akan selalu mendukung sampai tercapainya gelar doktor. Lalu, sembari setengah 
berseloroh saya tambahkan, kalau bisa, bawa isteri orang asing pulang. In retrospect mereka memang kembali dengan 
gelar doktor, dan  ada tiga orang yang kembali bukan hanya dengan gelar doktor, tetapi betul-betul juga dengan isteri 
orang asing.

Cita-cita dan Realisasi Laboratorium Surya

Sewaktu saya masih belajar di Cornell salah satu kegiatan yang memberi kesan mendalam dalam diri saya adalah 
keterlibatan saya dalam merealisasikan modernisasi laboratorium thermal science untuk pendidikan S1 (praktikum para 
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mahasiswa S1) di sana. Pembaruan laboratorium di Cornell waktu itu didorong oleh berbagai kebutuhan yang timbul 
untuk mendukung upaya Amerika memenangkan space race dari Uni Soviet dan pernyataan Presiden John F. Kennedy 
untuk mendaratkan orang Amerika di bulan. Pendidikan engineering waktu itu menjadi lebih science oriented dengan 
membekali para mahasiswa dengan dasar-dasar umum dan khusus bidang, seperti thermal science, yang kuat sedangkan 
pendekatan desain menggunakan rumus-rumus dari handbook sudah tidak memadai lagi untuk memampukan para 
lulusan dapat mengikuti perubahan teknologi ruang angkasa yang cepat terjadi. Modernisasi ini dimotori dan dipimpin 
oleh Profesor Benjamin Gebhart, yang berhasil mendatangkan dana untuk kegiatan ini. Gebhart ingin bahwa semua 
peralatan laboratorium didesain dan dibuat sebanyak mungkin di machine shop yang ada di kampus Cornell, termasuk 
yang ada di Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering. Inilah yang dikenal sebagai pendekatan 
unpackaging terhadap teknologi. Hanya komponen yang tidak dapat dimanufaktur di kampus yang boleh di pesan dari 
luar. Saya waktu itu direkrut oleh Gebhart untuk mendesain dan merealisasikan dua percobaan untuk praktikum dalam 
thermal process termasuk pembuatan peralatannya. Pengalaman ini sangat berharga karena memberi kepada saya 
kemampuan untuk selalu berpikir mendesain dan membuat sendiri sebanyak mungkin komponen peralatan yang 
diperlukan untuk praktikum maupun untuk research. Selain itu pembaruan yang saya lihat dalam pengembangan 
laboratorium pengetahuan dasar thermal science di Cornell, dengan instrumentasi yang serba mutakhir, telah begitu 
memberi kesan pada saya sehingga saya pun bercita-cita untuk juga melakukan hal serupa untuk Bagian Mesin ITB. 
Sewaktu saya menjadi mahasiswa di ITB belum ada praktikum mengenai pengetahuan dasar khusus mesin yang terkait 
dengan berbagai phenomena dasar terkait dengan mekanika teknik, dinamika teknik, termodinamika, mekanika fluida, 
perpindahan panas dlsb. Yang sudah ada pada waktu itu adalah praktikum teknologi mekanik (yang dulu sewaktu saya 
baru diterima di ITB saya lihat ada yang praktikum ngikir-ngikir itu Iho), praktikum ilmu logam dan praktikum percobaan 
mesin-mesin, semuanya mengambil tempat di dalam gedung laboratorium mesin buatan Belanda dulu, dekat kolam 
mesin. Agar jangan ketinggalan, saya mempunyai impian bahwa di Bagian Mesin ITB harus juga ada laboratorium dasar 
khusus mesin seperti thermal science di Cornell itu.

Itu adalah suatu impian yang upaya realisasinya sudah saya mulai ketika masih berada di Amerika. Bahkan sebelum 
pulang ke Indonesia setelah memperoleh Ph.D., saya telah mengusulkan per surat kepada Ketua Bagian Mesin waktu itu 
untuk memasukkan mata praktikum dasar khusus thermal science ke dalam kurikulum dan saya minta mandat untuk 
boleh mengupayakan peralatan untuk laboratorium tersebut dari berbagai perusahaan Amerika, terutama yang 
beroperasi di Indonesia melalui penanaman modal, seperti Caltex, Mobil Oil, Stanvac, Goodyear International, dan 
Westinghouse. Dengan mandat yang saya peroleh dari Ketua Bagian Mesin, Konsul Jenderal R.I. di New York, Sudarmo 
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Martonagoro, memberi bantuan jasa baik kantornya untuk membuatkan appointments bagi kunjungan saya ke 
headquarters dari berbagai perusahaan yang ingin saya kunjungi untuk mencari dukungan bagi laboratorium baru yang 
telah saya usulkan bagi pendidikan sarjana teknik mesin di ITB. Semua perusahaan itu, walau menyatakan tertarik atas 
usulan tersebut, meminta saya melakukan follow up dengan kantor mereka di Jakarta. Artinya belum ada yang betulbetul 
mau memberi dana. Tapi ada juga satu surprise. Ada sebuah peti berisi instrumen yang di kirim kepada saya dengan 
alamat Kedubes R.I. di Washington. D. C. Ternyata isinya adalah sebuah hot wire anemometer yang used tapi masih dapat 
dipakai untuk pendidikan. Instrumen ini ternyata dikirim oleh John Barrows dari Carrier Corporation, Syracuse, tempat 
saya pernah bekerja. Peti berisi hotwire anemometer ini sempat berbulan-bulan nongkrong di basement dari gedung 
Kedubes R.I. di Masachusetts Avenue, Washington, D.C., sebelum dapat uluran tangan dari R. Hasmoro, Kepala 
Perwakilan Pertamina di New York, untuk memikul ongkos pengirimannya ke ITB. Alat inilah modal pertama dari 
Laboratorium Dasar Khusus Mesin ITB pada awal tahun tujuh puluhan.

Konsep laboratorium dasar khusus thermal science terus saya dorong untuk diterima ketika saya menjadi Ketua 
Departemen Mesin, dan tenyata mengimbas rekan-rekan dosen lain di luar thermal science yang menginginkan agar 
laboratorium baru ini juga mengikutsertakan fenomena dasar yang terkait bukan hanya dengan thermal science saja 
tetapi juga dengan pengetahuan dasar lain seperti mekanika teknik, dinamika teknik dlsb. sehingga mencakup semua 
pengetahuan dasar khusus dari teknik mesin. Karena gedung laboratorium mesin buatan Belanda itu sudah penuh, maka 
saya mengusulkan agar sebuah gedung baru dibangun untuk menampung laboratorium yang telah menjadi impian itu. 
Ketika konsep laboratorium pengetahuan dasar khusus teknik mesin saya ajukan secara resmi kepada Pimpinan ITB, 
Rektor Doddy A. Tisna Amidjaja memberi dukungannya sehingga dana untuk membangun gedung laboratorium ini, 
yang kini di kenal sebagai Laboratorium Surya itu, dimasukkan dalam anggaran pembangunan ITB 1975/1976 mata 
anggaran 091 04 3444 02 "Pengembangan Laboratorium Pengetahuan Dasar Teknik Mesin dan secara Komplementer 
Mengembangkan Laboratorium Enersi Matahari dan Perencanaan Mesin-Mesin Sederhana." Gedung baru ini selain 
menyediakan ruang untuk laboratorium dasar khusus mesin, didesain secara khusus untuk dapat menampung kegiatan 
penelitian dan pengembangan dalam pemanfaatan energi surya. Ini adalah suatu bidang yang mulai saya minati waktu 
itu dan dikembangkan bersama beberapa mahasiswa bimbingan saya, antara lain, Ariadi Suwono dan Suryandi Sadeli, 
untuk menghasilkan es dengan memanfaatkan energi surya bagi pendinginan vaksin di pedesaan. Selain itu Abdurrachim 
dan Mustajab melakukan pengembangan peralatan pengering padi yang didayai energi surya. Peralatan-peralatan surya 
tersebut ditempatkan begitu saja di mana ada ruang kosong tanpa pengamanan di halaman Bagian Mesin di daerah 
dekat kolam, karena itu memerlukan suatu tempat khusus yang terbuka bagi penyinaran radiasi matahari tanpa 
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terhalangi sepanjang hari. Untuk keperluan itu, Hari Santo, arsitek yang atas usul saya direkrut ITB mendesain gedung 
baru ini, melengkapi gedung dengan sebuah platform yang tinggi di atas tanah yang ditopang oleh enam tiang beton. 
Platform itu diperuntukkan khusus untuk menampung berbagai pengujian peralatan pemanfaatan energi surya dan 
pengukuran terkait. Adanya platform khusus ini menyebabkan dana pembangunan yang telah dialokasikan menjadi 
tidak cukup. Untunglah Biro Pembangunan ITB waktu itu tidak kehilangan akal. Mereka menggabungkan alokasi dana 
gedung laboratorium baru itu dengan alokasi dana pembangunan gedung untuk Fakultas Teknologi Industri (FTI) 
sehingga pembangunannya dapat diselesaikan pada 1977, walau sebagian gedung dipakai oleh FTI. Baru sesudah tahun 
2000 bagian yang ditempati oleh FTI dapat diintegrasi ke dalam Laboratorium Surya.

Adanya tambahan "perencanaan mesin-mesin sederhana" dalam pengajuan alokasi dana untuk laboratorium ini adalah 
untuk mengantisipasi terealisasinya letter of intent untuk kerjasama dalam bidang Selective Agriculture Engineering and 
Mechanization yang ditanda-tangani pada bulan Agustus 1974 oleh Rektor Doddy Tisna dan saya di pihak ITB dengan Mr. 
J. van Eerde, Board of Governors, Prof Ir. A. Horowitz, dan Ir. C.F. Poelma di fihak TH Eindhoven, sedangkan Dr. A. Kater, 
Head of the Department of University Contracts kemudian menandatangani dokumen tersebut pada bulan Mei 1975. 
Saya sebagai project leader dari pihak Indonesia dan duet Prof. Horowitz & Ir. C.F. Poelma sebagai project leader di pihak 
Belanda, mendorong proyek ini agar terealisasi dan untuk disetujui oleh Pemerintah masing-masing. Baru pada awal 
1976, setelah proses yang cukup panjang yang melibatkan perumusan konsensus dengan Jurusan Mekanisasi Pertanian 
di Institut Pertanian Bogor di Indonesia dan Landbouw Hogeschool (LH) Wageningen di Negeri Belanda, proyek ini, yang 
didanai melalui Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) dengan kode THE/LHW-1 
mendapat persetujuan dari kedua Pemerintah. Di ITB counterpart proyek ini adalah kelompok perencanaan mesin di 
Departemen Mesin ITB, yang diwakili Ir Anwari dan Ir. Hadi Suganda MSME, dan Pusat Teknologi Pembangunan, yang 
saya pimpin.

Gagasan pertama untuk proyek ini timbul dari percakapan saya pada pertengahan 1974 dengan Ben van Bronckhorst, 
sosok yang nanti akan pembaca jumpai lagi terkait pengembangan socially appropriate technology di ITB melalui Pusat 
Teknologi Pembangunan (PTP ITB). Kepada Ben saya katakan bahwa Departemen Mesin ITB, yang adalah kelanjutan dari 
Bagian Mesin Fakultas Teknik buatan Belanda tahun 1949 itu, mempunyai orientasi hanya untuk melayani kepentingan 
Pemerintah dan investasi Belanda dalam agroindustri dan agrobisnis. Kalau belajar di Departemen Mesin pilihan desain 
tugas akhir terbatas pada konstruksi mesin-mesin yang diperlukan pabrik - pabrik besar, seperti ketel uap, turbin uap, 
motor bakar, mesin perkakas, mesin pengangkat, pesawat terbang dlsb., yang hanya relevan bagi kepentingan Belanda. 
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Tidak ada peluang di Departemen Mesin ITB bagi mahasiswa yang ingin belajar mendesain dan membuat peralatan untuk 
mekanisasi pertanian rakyat yang digeluti oleh mayoritas rakyat Indonesia yang agraris. Hal paling menyedihkan lagi 
adalah pacul saja masih harus diimpor pada waktu itu. Ben tidak menyangkal, bahkan membenarkan ucapan saya 
dengan seolah-olah menunjukkan adanya semacam "guilty feeling" dalam dirinya. Guilty feeling inilah yang 
mendorongnya untuk bersama saya mempersiapkan letter of intent tersebut di atas di Bandung, yang kemudian saya 
bawa ke Eindhoven ketika diundang oleh Ben pada bulan September 1974 memberi studium generale untuk para 
mahsiswa di sana. Di TH Eindhoven saya diperkenalkan oleh Ben dengan vakgroep dari Prof. Horowitz dan Ir. Poelma dan 
diperkenalkan dengan proyek-proyek pengembangan di workshop mereka.

Pengembangan sumberdaya insani untuk proyek Selective Agriculture Engineering and Mechanization diawali dengan 
pengiriman staf muda Departemen Mesin, Ir. Djoko Soeharto, ke Pensylvania State University di Amerika pada tahun 
1974, khusus untuk mendalami desain mesin-mesin pertanian. Setelah menyelesaikan Ph.D.-nya, Djoko kembali pada 
pertengahan 1978 untuk bergabung secara full time sebagai staf proyek mendampingi staf ITB, yang selama ini 
dikerahkan secara part time menangani proyek ini sejak1975, antara lain Ir. Anwari dan Ir. Hadi Suganda, MSME. Pada 
bulan Februari 1976, Ir. Sugeng Hugragana, asisten dari Ir. Anwari, dikirim ke TH Eindhoven untuk memperdalam dalam 
aspek-aspek yang relevan dengan tujuan proyek. Malangnya sesudah beberapa waktu di Negeri Belanda Sugeng jatuh 
sakit sehingga harus masuk rumah sakit. Sugeng kembali pada tahun 1977 ke ITB dan tak lama kemudian meninggal 
dunia. Sejak awal 1976, TH Eindhoven merekrut Ir. Bertus van Heughten untuk mempersiapkan di Negeri Belanda 
berbagai kebutuhan proyek di ITB, sepeti buku-buku, peralatan dan instrumentasi, yang pada akhir 1976 dikirimkan ke 
Indonesia. Bertrus kemudian bergabung dengan proyek di Laboratorium Surya ITB pada pertengahan 1976. Adanya 
buku-buku dan peralatan ini kemudian memungkinkan para mahasiswa yang berminat mendesain dan membuat mesin-
mesin pertanian untuk mendapat pendidikan di Departemen Mesin ITB di bawah bimbingan Hadi Suganda dan Bertrus, 
dan belakangan juga Djoko Suharto. Untuk menampung buku-buku, peralatan dan instrumentasi proyek yang untuk 
sementara ditempatkan di ruangan yang sebenarnya diperuntukkan untuk laboratorium dasar khusus mesin, gedung 
laboratorium diperluas dengan menambah ruangan untuk staf, perpustakaan, dan bengkel khusus untuk proyek pada 
tahun anggaran 1977/1978.

Pada saat itu, dalam mewujudkan impian sewaktu masih di Cornell yang menjadi impetus dari upaya mendirikan 
laboratorium ini, saya dan para mahasiswa bimbingan saya telah mendesain dan membuat sendiri dengan pendekatan 
unpackaging tiga percobaan untuk praktikum dasar dalam thermal science. Departemen Mesin saat itu juga menerima  
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Peralatan dan instrumentasi Laboratorium, selain dari proyek NUFFIC 
THE/LHW-1 juga terus diperbanyak dan dilengkapi dengan mengerjakan 
berbagai kegiatan kerjasama pengembangan teknologi-tepat yang 
"dipesan" oleh Pusat Teknologi Pembangunan (PTP) ITB, melalui proyek 
DTC-TOOL yang mempunyai banyak dana bantuan dari Belanda, antara 
lain, untuk pengembangan pemanas air surya, tungku sekam untuk 
pengering gabah, konverter pirolisa sekam, pengering tapioka dengan 
fluidized bed, semen sekam, traktor tangan, bajak cakram dlsb. 
Kerjasama ini mencapai puncaknya ketika mempersiapkan teknologi-
teknologi hasil pengembangan dan penelitian yang diperagakan dalam 
Pameran Riset ITB pada bulan Mei 1983 di Jakarta. Upaya lain untuk 
melengkapi peralatan adalah dengan memenangkan dan mengerjakan 
proyek-proyek research yang dibiayai dari dana penelitian ITB, seperti 
pengembangan proyek curing tembakau dengan energi surya. 
Perpustakaan, peralatan dan instrumentasi laboratorium ini menjadi 

tawaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk tambahan peralatan praktikum, yang dimanfaatkan oleh ketua 
Departemen waktu itu, Ir. Soufyan Norbambang MSME, untuk melengkapi peralatan praktikum dasar khusus mesin 
dengan set ups terkait fenomena dasar dalam mekanika teknik, dinamika teknik dlsb. Sayangnya karena peralatan itu 
ditawarkan oleh Pemerintah maka semua harus dibeli dalam bentuk turn key set ups walau untuk percobaan praktikum 
mahasiswa sekalipun. Jadi tidak ada mekanisme untuk dapat diunpackage, karena pesanan melalui Pemerintah waktu itu 
hanya mempunyai mekanisme turn key dengan memilih dari katalog saja. Padahal semua set ups itu sebenarnya dapat 
kita desain dan buat sendiri.

salah satu yang terlengkap dan mutakhir di ITB pada awal 1980-an untuk menangani praktikum dan proyek tugas akhir 
para mahasiswa, serta proyek penelitian para dosen. Demikianlah cerita terbentuknya laboratorium yang kini dikenal 
sebagai Laboratorium Surya, yang sebenarnya namanya lengkapnya adalah Laboratorium Energi Surya, Dasar Khusus 
Mesin, dan Peralatan Pertanian. Nama ini kemudian dipreteli oleh para penerus saya yang kurang memahami pentingnya 
bagi kita untuk menerapkan sains dan engineering yang prorakyat. Bukan itu saja, ketika saya pulang pada tahun 1992 
dari menjalankan tugas dari Pemerintah di Bangkok, berbagai peralatan dan instrumentasi laboratorium ini juga ikut 
terpreteli. Cerita ini, jika mereka baca, mungkin dapat membangkitkan kembali ingatan mereka kepada impian dan
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falsafah semula yang melandasi pendirian Laboratorium Energi Surya, Dasar Khusus Mesin, dan Peralatan Pertanian dulu 
di Departemen Mesin dan semoga dapat menjadi roh untuk meneruskan misi mulia yang semula lekat untuk diemban 
laboratorium ini. Misi itu masih tetap relevan sampai sekarang. Tetapi mungkin juga pemretelan itu adalah suatu 
konspirasi yang keji. Walahualam.

Ikut dalam Mereorientasikan ITB

Menjelang akhir Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA I) (1969-1974) pendekatan teknokratik terhadap 
pembangunan, di samping capaian berbagai sukses dalam bidang ekonomi, mengalami pula berbagai masalah yang 
perlu di atasi. Berbagai masalah tersebut tidak unik bagi Indonesia saja karena juga dihadapi oleh negara-negara 
berkembang lainnya, yang pola pembangunannya non komunis, mengikuti alur perkembangan industri ala negara-
negara Barat yang maju. Telah terjadi upaya yang benar-benar mentransplantasi apa-apa yang telah berkembang di dunia 
Barat, sehingga terbentuklah suatu bayangan cermin dari masyaratkat consumer-industrial, yang dalam banyak hal tidak 
tepat, karena bertolak belakang dengan berbagai kebutuhan dasar negara-negara berkembang. Kesadaran ini telah 
menyebabkan tejadinya pergeseran penekanan dalam perencanaan pembangunan menuju REPELITA II sekitar tahun 
1973 dan 1974. Hambatan bagi kelangsungan pembangunan banyak diwacanakan saat itu, antara lain, belum 
berdampaknya capaian-capaian dalam sektor ekonomi dan pengalihan teknologi negara maju dalam pembangunan 
industri terhadap masyarakat berpendapatan rendah dan pedesaan. Ini menyebabkan terjadinya arus urbanisasi dan 
pengangguran. Tidak efektifnya teknologi industri intensif modal yang telah diterapkan, terutama dalam industri 
ekstraktif yang hampir semuanya turn key projects, dalam mengatasi persoalan pengangguran dan rendahnya 
pendapatan mayoritas penduduk Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak kalangan. Penerapan turn key projects 
terjadi karena langkanya sumber daya insani saintifik dan keteknologian pada waktu itu. Disamping itu langkanya 
enterpreneur pribumi sebagai unsur yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan mengatasi kegagalan 
koperasi di pedesaan ditemu-kenali sebagai masalah yang menghambat pembangunan. Untuk mengatasi berbagai 
hambatan ini, pemerintah memperkuat Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI), yang diinstitusionalisasikan 
pada 1968, dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) untuk menggiatkan kembali koperasi dan untuk mengatasi berbagai 
struktur kekuasaan tradisional yang menghambat pembangunan di pedesaan. Para sukarelawan BUTSI adalah para 
sarjana dan bertugas dua tahun di daerah pedesaan. Mirip dengan BUTSI, Pemerintah cq. Direkorat Jendral Pendidikan 
Tinggi, pada 1971 meluncurkan sebuah pilot project, yang melibatkan tiga universitas, untuk mengorientasikan para
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mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata (KKN) pembangunan di daerah pedesaan selama tiga sampai enam bulan. Pada 
tahun 1974 program KKN telah melibatkan lima belas universitas dan akhirnya pada tahun 1976 semua perguruan tinggi 
negeri telah mengikuti program KKN. Dan KKN pun menjadi wajib sebagai kerja praktek bagi semua mahasiswa.

Badan-badan internasional yang saat itu banyak berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia 
mengajukan berbagai konsep dan resep untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan tersebut. Antara lain, 
dengan dikumandangkannya konsep transfer and adaption of technology, economically appropriate technology, 
intermediate technology, progressive technology dlsb serta berbagai paket pelatihan seperti business leaders training, 
achievement motivation training, management motivation training dlsb. melalui berbagai seminar dan workshop untuk 
pencerahannya.

ITB yang merupakan kelanjutan dari TH Bandung, yang dipolakan seperti TH Delft, pada waktu itu masih banyak 
menyandang atribut suatu perguruan tinggi menara gading, yang hanya melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan 
pemerintah dan kaum atas pemodal kuat melalui lulusannya. Secara tradisional kegiatan suatu perguruan tinggi menara 
gading adalah terbatas, karena terfokus hanya pada berbagai aktivitas akademik dan keskolaran. Dalam Seminar 
Limapuluh Tahun Pendidikan Teknik, yang diadakan di ITB pada tahun 1970, saya mendengar cerita seorang sesepuh, 
insinyur sipil lulusan pertama TH Bandung, bahwa sebenarnya motivasi Belanda mendirikan TH Bandung pada tahun 
1920 adalah karena kapok mengalami terputusnya pasokan insinyur dari negeri Belanda selama Perang Dunia I (1914-
1918). Pada waktu itu hubungan antara Hindia Belanda dan negeri Belanda terputus oleh blokade Jerman. Padahal para 
insinyur sangat diperlukan untuk membangun berbagai infrastruktur fisik yang diperlukan pemerintah Hindia Belanda 
dan bagi kelanjutan berbagai kepentingan ekonomi Belanda lainnya, seperti perkebunan dan pabrik - pabrik terkait. 
Singkatnya, TH Bandung didirikan untuk melayani kepentingan Belanda, bukan untuk melayani anak negeri yang 
ekonominya lemah dan terpisah. Roh TH Bandung seperti ini belum banyak berubah dalam awal-awal berdirinya ITB pada 
1959. Seperti telah saya ceriterakan sebelumnya, sewaktu saya menjadi mahasiswa ITB, dosen-dosen muda Indonesia 
pada waktu itu adalah semuanya lulusan TH Delft. Dan memang, TH Delft, seperti juga banyak universitas di daratan 
Eropa, karena sejarah pendirian dan perkembangannya memang mempunyai ciri-ciri menara gading jadi, terlepas dari 
interaksi langsung dengan berbagai persoalan masyarakatnya. Tidak demikian halnya di Amerika Serikat, terutama 
dengan apa yang dikenal sebagai land grant universities, yang didirikan dan dikembangkan untuk menangani secara 
langsung persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat sekelilingnya. Sebagai contoh, Department of Ceramics di 
Georgia Institute of Technology pada tahun tujuh puluhan tidak boleh ditutup walau mahasiswanya sudah tidak ada. 
Mengapa? Karena berdasarkan undang-undang Negara Bagian Georgia, Departemen itu harus ada untuk melayani dan  
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memenuhi kebutuhan keramik dari industri susu di sana. Secara historis banyak universitas yang saat ini terbilang besar di 
Amerika Serikat sebenarnya tumbuh dari yang pada mulanya adalah field stations yang secara langsung melayani 
kebutuhan masyarakat sekelilingnya.

Dihadapkan pada berbagai masalah pembangunan Indonesia pada waktu itu, tidaklah mengherankan bahwa pada awal 
tahun tujuh puluhan ITB aktif melakukan reorientasi institusional. Apalagi permasalahan transfer and adaptation of 
technology yang dihadapi Indonesia waktu itu jelas menjadi kepentingan dari sebuah perguruan tinggi dalam sains, 
teknologi dan seni seperti ITB. Di bawah kepemimpinan rektor waktu itu, Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaja, mengikuti 
semboyan tridharma perguruan tinggi yang telah dicanangkan secara nasional oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, diselenggarakan berbagai wacana dan diskusi dalam rangka reorientasi dan perencanaan peran ITB ke 
depan dalam konteks pembangunan Indonesia. Tridharma perguruan tinggi memperluas peran tradisional perguruan 
tinggi menara gading yang hanya terfokus pada pengajaran dan penelitian, bukan hanya dengan memperluas peran 
tersebut dengan pengabdian pada masyarakat atau public service, tetapi juga dengan memberi penekanan pada fungsi 
ini. Hasil dari berbagai kegiatan diskusi dan perencanaan ini adalah diselesaikannya Rencana Pengembangan ITB 1970-
1980 serta dikumandangkannya semboyan "ITB yang development oriented dan development-committed" agar 
menjadi relevan dengan berbagai kebutuhan pembangunan Indonesia. Setelah Rencana Pengembangan ITB 1970-1980 
disahkan oleh Senat Guru Besar dibentuklah Badan Pengembang ITB untuk implementasinya. Pengembangan ITB hingga 
1980 akan diarahkan pada pencapaian stabilitas, relevansi, dan pendidikan serta penelitian berkualitas tinggi. Instrumen 
sangat penting yang memfasilitasi implementasi dari rencana Pengembangan tersebut adalah sebuah dekrit dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), yang menetapkan ITB sebagai pilot project untuk pengembangan pendidikan sains 
dan teknologi untuk jangka waktu lima tahun. Sesudah itu sebuah kesepakatan kerjasama dicapai antara ITB dan 
Departemen Dalam Negeri, cq. Direktorat Jendral Pembangunan Desa, untuk penerapan teknologi dalam pertumbuhan 
dan pengembangan desa Indonesia, yang didukung oleh penelitian dan pemanfaatan sumberdaya insani dan fisik secara 
maksimal. Tokoh-tokoh dari Departemen Planologi dan Pengembangan Wilayah ITB seperti Hani W. J. Waworoentoe dan 
Aboe Kasan dan kawan-kawan lain melakukan penelitian mengenai daerah pedesaan dan menghasilkan tipologi bagi 
68.000 desa yang ada pada waktu itu. Sebuah seminar dengan tema Penerapan Teknologi dalam Pertumbuhan dan 
Pengembangan Desa diadakan di ITB, 31 Juli - 3 Agustus 1974, disponsori oleh Departemen Dalam Negeri, dihadiri oleh 
banyak tokoh akademik dan pemerintahan. Jadi, mantaplah posisi ITB sebagai garda terdepan dengan izin otomatis 
untuk mengakses daerah pedesaan, yang demi ketertiban dan keamanan pada waktu itu tidak begitu saja dapat 
dimasuki oleh para peneliti lain tanpa izin kasus per kasus.
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Konsep dan semboyan ITB yang development-oriented dan development-committed tidak begitu saja diterima secara 
merata oleh seluruh masyarakat intern ITB. Para akademisi konvensional yang terbiasa dan merasa aman di bawah 
payung tujuan dan fungsi perguruan tinggi tradisional seperti di universitas menara gading tempat mereka pernah 
belajar, melibatkan diri mereka hanya secara marjinal atau dengan lip service saja pada gagasan baru ini. Menurut mereka 
tekanan yang sudah begitu berat terhadap sumberdaya institusi yang terbatas, walau hanya untuk melakukan fungsi-
fungsi tradisional berupa pengajaran dan penelitian saja pun, sudah tak tertahankan lagi, kok mau macammacam lagi. 
Staf akademik lain, yang terkelompok dalam academic entrepreneurs, menyambut baik dan mendukung implementasi 
gagasan tersebut. Argumen mereka adalah kalau institusi perguruan tinggi tidak berbaur dengan berbagai kebutuhan 
masyarakat dan melibatkan diri dalam mencari pemecahan atas berbagai persoalan terkait yang timbul, maka institusi 
perguruan tinggi tidak akan pernah memperoleh umpan balik yang diperlukan untuk mengkoreksi berbagai asumsi yang 
irelevan yang pernah dilakukan, jadi tidak pernah akan menjadi relevan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu suatu 
pandangan baru harus muncul dengan meninjau berbagai kebutuhan dan permasalahan kemasyarakatan secara 
menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada yang terkait dengan pendidikan saja. Para academic entrepreneurs melihat 
berbagai peluang, risiko dan tantangan yang timbul dari konsep baru tersebut. Mereka melihat datangnya berbagai 
keuntungan, bukan hanya dalam bentuk materi dan uang, tetapi dalam bentuk suatu sains baru — sains pembangunan 
— dan kapabilitas serta kapasitas untuk membangkitkan teknologi yang tepat dalam konteks pembangunan masyarakat 
Indonesia. In retrospect, memakai bahasa sekarang, telah terjadi sudah penghalalan perilaku "mroyek", yang ternyata 
nantinya kebablasan merongrong perilaku keskolaran (scholarship) karena pengelolaannya bertahun-tahun ke depan 
dari saat itu tidak diikuti dengan manual dan protap yang rind dan dibiarkan tercampur-aduk dengan kegiatan akademik 
tanpa adanya fire wall yang memisahkannya. Jadi, sekarang proyek dilakukan hanya untuk mencari uang bagi proyektan 
menuruti agenda pemberi proyek, sedang berbagai sindiran seperti "di mana ITB sewaktu Bandung dilanda baunya 
sampah yang menumpuk di mana-mana", "di mana ITB sewaktu masalah kenaikan harga energi Indonesia memerlukan 
solusi", "di mana ITB sewaktu lumpur keluar dari perut bumi dan merendam desa-desa di Sidoardjo" dlsb berlalu begitu 
raja tanpa kedengaran apa-apa tentang kepedulian ITB oleh masyarakat. Apakah ITB yang sekarang sudah enak 
mengenyam keberadaan di comfort zonenya sehingga kurang peduli tentang citranya sebagai pemberi solusi atas 
berbagai persoalan masyarakat yang mendesak?

Dalam konteks ini, mula-mula pada tahun 1972, Rektor Prof. Doddy A. Tisna Amidjaja mengeluarkan surat keputusan 
mengenai pembentukan Kelompok Intermediate Technology ITB dengan ketua W.J. Waworoentoe dan mempunyai 
banyak anggota termasuk para staf yang kemudian menjadi badan pengurus Pusat Teknologi Pembangunan 
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(Development Technology Center, DTC). Pembentukan kelompok ini tercetus oleh 
berbagai kritikan terhadap strategi pembangunan teknokratik pro Barat negara 
berkembang, termasuk Indonesia, dan dipengaruhi oleh berbagai publikasi, antara 
lain, Limits of Growth oleh Club of Rome dan Small is Beatiful oleh E. F. Schumacher. 
Kelompok ini diberi sebuah ruangan yang kosong dan dibekali bantuan mesin tik 
serta alat tulis kantor dari LAPI. Karena saya pada waktu itu Ketua Departemen Mesin 
dan adalah salah satu anggota Kelompok tersebut, saya tak tahan melihat Kelompok 
ini tidak punya apa-apa. Saya pun meminjamkan empat meja gambar dan beberapa 
kursi agar Kelompok dapat rapat. Maka berdiskusilah Kelompok ini selama hampir 
satu tahun tanpa ada hasil yang konkrit kecuali wacana-wacana yang indah. 
Kemudian Rektor Prof. Doddy A. Tisna Amidjaja meningkatkan status Kelompok ini 
menjadi Pusat Teknologi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (PTP-ITB), atau

lebih dikenal sebagai Development Technology Center (DTC) ITB, dengan status lembaga yang berlaku mulai 1 Septembar 
1973 dengan badan pengurus W.J. Waworoentoe (ketua merangkap anggota), Filino Harahap (wakil ketua merangkap 
anggota), dengan para anggota Iskandar Alisjahbana, Soedjana Sapiie, M.T. Zen, Samaoen Samadikoen, Harsono 
Taroepratjeka, Kho Kian Hoo, dan Poerwo Arbianto, yang semuanya adalah staf akademik ITB yang ditugaskan secara 
part-time. Dalam merencanakan berbagai kegiatan pembangkitan dan adaptasi teknologi secara programatis, 
termotivasi oleh berbagai wacana dan diskusi yang telah dilakukan, DTC-ITB mengadopsi tiga kriteria yang harus 
dipenuhi, yaitu:

Persyaratan teknis. (a) Dengan memperhatikan kelestarian tata lingkungan hidup, menggunakan sebanyak 
mungkin bahan baku dan sumber energi setempat dan sesedikit mungkin menggunakan bahan baku yang 
diimpor. (b) Jumlah produksi harus cukup dan mutu produksi harus dapat diterima oleh pasaran yang ada, baik 
di dalam maupun di luar negeri. (c) Menjamin agar hasil produksi dapat diangkut ke pasar dengan sarana 
angkutan yang ada, dan yang masih dapat dikembangkan, sehingga dapat dihindarkan kerusakan atas mutu 
hasil itu serta menjamin agar kontinuitas pemasokan yang cukup teratur.

Persyaratan sosial. (a) Memanfaatkan ketrampilan yang sudah ada, atau ketrampilan yang mudah 
pemindahannya, serta sejauh mungkin mencegah diperlukannya latihan-ulang yang selain sukar dilakukan, 
juga mahal dan memakan waktu. (b) Menjamin terjadinya perluasan lapangan kerja yang dapat terusmenerus 
berkembang. (c) Meminimumkan penggeseran tenaga kerja yang berakibat meningkatnya pengangguran dan
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setengah pengangguran, (d) Mencegah sejauh mungkin timbulnya ketegangan sosial dan budaya dengan 
mengatur agar peningkatan produksi terjadi dalam batas-batas tertentu sehingga terwujud keseimbangan 
sosial dan budaya yang dinamis. (e) Menjamin agar peningkatan produksi serasi dan seirama dengan 
peningkatan pendapatan yang merata.

Persyaratan ekonomi. (a) Membatasi sekecil mungkin kebutuhan akan modal. (b) Meminimumkan 
kebutuhan akan devisa. (c) Mengarahkan pemakaian modal agar sesuai dengan rencana pengembangan loka, 
regional, dan nasional. (d) Menjamin agar hasil dan keuntungan kembali kepada produsen dan tidak 
menciptakan terbentuknya berbagai mata rantai baru. (e) Dapat menggiring lebih banyak produsen ke arah 
cara perhitungan ekonomis yang sehat. (f) Menggiring usaha ke pengelompokan secara koperatif.

Saya dan Institut Teknologi Bandung In Retrospect

Yang menarik dari deretan nama-nama pengurus DTC-ITB ini adalah Iskandar Alisjahbana, karena hanya dia sendiri 
lulusan dari daratan Eropa, yaitu dari TH Munchen. Lainnya adalah lulusan Amerika, yang telah mengalami suasana 
pragmatisme dan fleksibilitas dari suatu pendidikan di perguruan tinggi di sana, dan bagi mereka suatu universitas yang 
melakukan public service adalah hal biasa. Uniknya lagi, Iskandar Alisjahbana adalah pengagum MIT dan Stanford 
University yang kerap dikunjunginya, yang menurut Iskandar patut dicontoh, karena telah meruntuhkan menara gading. 
Ini terbukti dari tumbuhnya industri di sekitar kedua perguruan tinggi ini sebagai hasil dari komersialisasi berbagai hasil 
penelitian yang telah dilakukan di kedua perguruan tinggi itu. Memang Iskandar adalah seorang pengagum pikiran 
Adam Smith yang agak obsesif, karena itu adalah sosok yang pada waktu itu gencar mempromosikan dan menganjurkan 
pengembangan entrepreneur pribumi, karena jumlahnya jauh di bawah 0.5 persen penduduk Indonesia. Iskandar sering 
mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu memandang rendah golongan waisya (pedagang dan tukang) karena itu 
semua ingin jadi priayi karena dipandang terhormat. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat jumlah entrepreneur 
adalah 2 persen dari jumlah penduduk. Menurut Iskandar para dosen perlu ikut mengatasi masalah kurangnya 
entrepreneur dan jangan hanya mau jadi para raden mas Baru karena titel-titel akademiknya dan sibuk membuat 
makalah akademik saja. Keyakinannya ini dicontohkannya dengan apa yang telah dilakukannya bersama staf akademik 
Laboratorium Radar ITB dalam berperan sebagai entrepreneur dengan membentuk PT Radio Frecuensy Communication 
(RFC) yang berhasil memproduksi satellite relay stations melalui unpackaging dari teknologi yang dikembangkan di 
Stanford University. Demikian berhasilnya perusahaan ini seperti diclaim Iskandar, sehingga dapat memberi keuntungan 
bagi ITB berupa pemilikan suatu persentase minoritas non-voting share perusahaan dan pengembalian perumahan yang 
sebelumnya ditempati oleh Iskandar dan staf Laboratorium Radar kepada ITB, karena masing-masing mereka sudah 
cukup kaya dari perusahaan untuk memiliki rumah sendiri. Apalagi setelah berkenalan dengan temuan David McClelland,
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seorang psikolog Harvard University, dalam bukunya The Achieving Society, bahwa entrepreneur dapat dikembangkan 
dengan hasil-hasil yang meyakinkan dengan mengilik-ngilik need for achievement dalam diri seseorang. Kemudian dari 
berbagai diskusi di DTC, dengan dorongan Iskandar, diterimalah agenda bahwa pembangkitan dan adaptasi teknologi 
harus diintegrasikan dengan pengembangan entrepreneur-innovator. Harsono Taroepratjeka pun dikirim ke Technology 
Development Institute dari East-West Center (TDI-EWC), University of Hawaii, untuk mendalami entrepreneurship 
development selama kurang lebih setahun. Sepulangnya dari sana Iskandar meminta Harsono untuk membuat project 
proposal mengenai entrepreneur development di ITB tetapi tak kunjung terealisasi.

Pada suatu hari, kalau tak salah pada bulan Agustus 1974 Iskandar Alisjahbana datang kepada saya dan meminta saya 
untuk mempersiapkan suatu proposal pengembangan entrepreneur dalam dua hari untuk diajukan dukungan 
pembiayaannya kepada Bank Dagang Negara (BDN). Walau saya lebih tertarik pada hardware development dari pada 
entrepreneur development, tetapi Iskandar selain lebih senior juga Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI), maka jungkir 
baliklah saya dua hari mempelajari buku McClelland The Achieving Society untuk dapat membuat proposal itu. Proposal 
itu singkatnya secara logic berisi kegiatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas ITB dalam mengembangkan 
sumber daya insani dan metode untuk pengembangan entrepreneur ala McClelland, yang diadaptasikan untuk situasi 
dan kondisi Indonesia melalui penelitian. Kemudian menerapkan metode yang telah dikembangkan kepada 43 
entrepreneur pribumi ekonomi lemah dan, akhirnya memantau hasilnya. Setelah selesai, Iskandar dan saya pergi naik 
kereta api ke Jakarta, menemui Dirut BDN, Omar Abdalla. Rupanya Iskandar sudah bertemu dengan Omar Abdalla 
sebelumnya dan tanpa berlama-lama proposal pun diterima untuk dibiayai seperti belakangan tertuang dalam Surat 
Konfirmasi No.1/1974 yang ditanda tangani bulan September 1974 dalam rangka kerjasama ITB- BDN dalam Proyek 
Pengembangan Entrepreneur. Pengurus Pusat Teknologi Pembangunan (PTP) ITB dengan persetujuan Rektor ITB 
kemudian sepakat untuk mengangkat saya sebagai Direktur DTC-ITB, karena harus ada yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan proyek ini. Proyek yang pertama kali dilakukan di Indonesia ini dilaksanakan dari September 1974 sampai 
November 1976. Dengan maraknya berbagai program pengembangan entrepreneur di manamana oleh berbagai pihak 
saat ini, orang lupa bahwa pionir dan ujung tombak dari kegiatan ini adalah ITB tigapuluh lima tahun tahun yang lalu.

Dalam konteks ini, menarik untuk disimak adalah ITB sebagai sebuah perguruan tinggi dalam sains, teknologi dan seni 
sebenarnya tidak memiliki sumberdaya insani yang cukup dalam behavioral science untuk melakukan suatu kegiatan 
pengembangan entrepreneur. Sebelumnya, kira-kira pada tahun 1972, Prof. McClelland sendiri dan seorang rekannya, 
David Berlew, pernah memberikan suatu Business Leaders' Training Demonstration berbasis Achievement Motivation
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Training (AMT) di ITB atas prakarsa Ir. Benny Kodyat dari Litbang Departemen Perindustrian. Walaupun ITB yang menjadi 
tuan rumah untuk demonstration ini berbagai pihak dari luar ITB diundang untuk menghadiri kegiatan ini, antara lain 
KADIN Jawa Barat, tokoh-tokoh Fakultas Ekonomi dan Fakultas Psikologi UNPAD, Psikologi Angkatan Darat selain dari ITB 
sendiri, kebanyakan dari Departemen Teknik Industri. Mereka yang menghadiri demonstration inilah yang kemudian saya 
kumpulkan sewaktu membentuk Tim Pengembangan Entrepreneur DTC-ITB. Suatu tim multidisipiliner yang mencakup 
psikologi, ekonomi, antropologi dan teknik industri, dipayungi dan direkat oleh teori entrepreneur McClelland. Tim 
dipimpin oleh Kolonel Soemarto, kepala Psikologi Angkatan Darat (AD) di Bandung. Disamping Soemarto, psikolog lain 
dalam tim adalah Bob Dengah (Psikologi AD) dan Sidarta Poespadibrata (Fakultas Psikologi UNPAD), termasuk asistennya 
Nana Sumpena. Dari disiplin ekonomi, semuanya dari UNPAD, yaitu Soeharsono Sagir, Frans Sadikin, Tatang Sulaiman, 
Tatang G., dan Hassan. Antropolognya, juga dari UNPAD, Judistira Garna. Dari Teknik Industri ITB, Moh. Halim, Surna 
Tjahja, Gde Raka, Munawar, Indrawan, Hendro dan Utin S. Dari DTC-ITB, Bersih Tarigan, seorang entrepreneur, lulusan 
teknik industri ITB. BDN juga mengikut-sertakan dua orang stafnya bergabung dalam tim, yaitu A. Rafli dan Paulus 
Trahono. Tim yang terdiri dari 18 orang ini pun mulai bekerja menyiapkan modul-modul bahan ajar dan pelatihan untuk 
pengembangan entrepreneur seperti achievement motivation training (AMT) dan management technologyl training 
(MTT), diikuti dengan try-outs, dan penerapan untuk melatih 43 entrepreneur ekonomi lemah dari Bandung dan 
sekitarnya, yang dilakukan pada bulan Mei 1975.

Untuk memperkuat profesionalisme tim dalam melakukan penelitian pengembangan entrepreneur, saya mengusahakan 
bantuan luar negeri melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus dengan persetujuan Departemen 
Perindustrian, karena soal pengembangan entrepreneur adalah ranah Departemen Perindustrian dengan counterpart 
PBB-nya the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Permintaan bantuan konsultan luar negeri ini 
disalurkan melalui UNIDO Headquarters, Vienna, dan disetujui untuk dibiayai oleh United Nations Development 
Programme (UNDP). Sewajarnyalah bila permintaan konsultan ini diajukan kepada Prof. David McClelland sendiri, yang 
kemudian merekomendasikan agar dua orang ahli behavioral science dari McBer and Company, sebuah perusahaan yang 
dipimpinnya, bertindak sebagai konsultan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tim entrepreneur DTC-ITB. Mereka 
adalah James A. Burruss, Director of Motivation Training, dan Dr. Lyle M. Spencer, Jr., Director of Organization 
Development. Kedua konsultan melakukan tiga kegiatan training for the trainers di DTC ITB, meliputi Achievement 
Motivation Training (AMT) Demonstration Program (24-26 Juli 1975), Supervised AMT I, 4-6 Agustus 1975, dan 
Supervised AMT II, 13-16 Agustus 1975, di samping secara implisit mentransfer hasil-hasil penelitian AMT terakhir dari 
Harvard dan memperkenalkan pula management motivation training (MMT). AMT Demonstration Program diberikan
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langsung oleh kedua konsultan diikuti oleh Tim DTC-ITB sebagai peserta, ditambah dengan peserta undangan dari 
Fakultas Ekonomi UNPAD, BDN dan BNI-1946. Dari kegiatan pertama ini, terpilihlah Moh. Halim dan Soemarto sebagai 
trainer untuk melatih di bawah supervisi kedua konsultan dalam Supervised AMT I, yang diikuti oleh 18 peserta dari 
pemerintah daerah, BDN Pusat, BAPINDO, Pikiran Rakyat dan KOMPAS. Kemudian, untuk melaksanakan Supervised AMT 
II, terpilihlah Sidharta Poespadibrata, Bob Dengah, dan Gede Raka sebagai trainer yang dilatih. Peserta Supervised AMT II 
kebanyakan dari bank, seperti BAPINDO, Bank Indonesia, BNI-1946, BDN, dan beberapa pemerintah daerah. Hasil dari 
training of the trainers oleh konsultan dari McBer and Company ini adalah tersertifikasinya Moh. Halim, Sidharta 
Poespadibrata, Soemarto dan Gede Raka sebagai trainer, dan Moh. Halim, Bob Dengah, Sidharta Poespadibrata, Surna 
Tjahja, dan Tatang G. sebagai scorer, sedangkan peserta lainnya tersertifikasi untuk mengikuti advanced training. 

Penting untuk dicatat di sini bahwa di akhir proyek pengembangan entrepreneur ITB-BDN 
dicapai kesepakatan antara ITB dan BDN untuk membuka bagi kepentingan umum semua 
dokumentasi metodologi dan pengalaman tim DTC-ITB, seperti bahan ajar, bahan pelatihan 
dan simulasi dlsb. yang dikembangkan dari pelaksanaan proyek. Dengan demikian, program 
entrepreneur DTC-ITB kemudian menjadi a self sustaining program karena diminati dan dipesan 
oleh banyak kalangan hingga bertahun-tahun ke depan. Catatan penting lainnya adalah 
berhasilnya kata "wirausaha", sebagai pembawa konotasi dari makna kata bahasa Inggris 
"entrepreneur", diterima oleh masyarakat luas, walaupun ada upaya gencar Dr. Soeparman dari 
UNPAD melalui media cetak dan TV untuk mensosialisasikan kata "wiraswasta" untuk 
mengindonesiakan kata "entrepreneur". Tim DTC-ITB pada waktu itu berpendapat bahwa 
bukan kalangan "swasta" saja yang harus mempunyai jiwa wirausaha, tetapi seorang birokrat 
atau akademisi sekalipun harus mempunyai need for achievement atau kebutuhan berprestasi 
yang tinggi, yang lebih menonjol relatif terhadap need for power (kebutuhan berkuasa)
dan need for affiliation (kebutuhan bersahabat) dalam dirinya. Jadi, sebagai hasil dari upaya publisitas yang dilancarkan 
Dr. Soeparman, Program Pengembangan Entrepreneur DTC-ITB menjadi bergema ke seluruh daerah Indonesia.

Penting untuk dicatat di sini bahwa di akhir proyek pengembangan entrepreneur ITB-BDN dicapai kesepakatan antara ITB 
dan BDN untuk membuka bagi kepentingan umum semua dokumentasi metodologi dan pengalaman tim DTC-ITB, 
seperti bahan ajar, bahan pelatihan dan simulasi dlsb. yang dikembangkan dari pelaksanaan proyek. Dengan demikian, 
program entrepreneur DTC-ITB kemudian menjadi a self sustaining program karena diminati dan dipesan oleh banyak 
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Sekitar tahun 1973, saya bertemudengan seorang staf akademik dari Departemen Teknik Industri TH Eindhoven, Ir. Ben 
van Bronckhorst. Dia adalah seorang yang sangat gandrung melibatkan diri dalam kerjasama internasional guna 
membantu negara-negara berkembang, terutama Indonesia, karena dia adalah seorang Indo-Belanda, yang mempunyai 
akar di Bogor. Dia berada di ITB untuk suatu program NUFFIC dalam bidang teknik produksi bekerjasama dengan 
Departemen Mesin. Walaupun saya tidak terlibat langsung dengan kerjasama NUFFIC yang membawanya ke ITB, tetapi 
karena dia tipikal seorang Belanda yang sangat aktif, dia sering menemui saya sebagai ketua Departemen Mesin untuk 
berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai topik teknologi yang populer saat itu, seperti masalah transfer of 
technology, entrepreneur development, appropriate technology dan solar energy. Sewaktu saya dan Samaoen 
Samadikoen mendapat undangan untuk menghadiri Seminar on Transfer of Technology, 11- 13 Desember 1973, di New 
Delhi, yang diorganisir oleh Council of Scientific and Industrial Research, Government of India, dengan bantuan UNIDO, 
kristalisasi dari berbagai diskusi saya dan Ben Bronckhorst, atas desakan dari Ben, kami tuangkan ke dalam sebuah 
makalah untuk Seminar tersebut. Judul papernya adalah A Strategy to Evaluate Technology Transfer. Sejak itu saya dan 
Ben menjadi teman dekat. Setahun kemudian, saya ditugaskan oleh Menteri Riset, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, 
dalam kapasitas saya sebagai Pembantu Bidang Riset Sektor Industri dan Teknologi Industri di Kementerian Riset, untuk 
mempelajari technology institutions dan menjajaki kerjasama di beberapa negara maju, termasuk negeri Belanda. Saya 
juga dibekali sebuah surat dari Prof. Soemitro sebagai Menteri Riset yang ternyata sakti. Kunjungan saya ke negeri 
Belanda dimanfaatkan oleh Ben untuk mengundang saya sebagai guest lecturer Studium Generale on Appropriate 
Technology di TH Eindhoven pada bulan September 1974. Di Departemen Teknik Industri TH Eindhoven pada waktu itu 
telah diberikan sebuah mata kuliah dalam appropriate technology. Dalam dikusi, sewaktu makan siang dengan Ben, 
disimpulkan pula bahwa dari seluruh penduduk suatu negara orang yang sebenarnya menguasai pembangkitan dan 
adaptasi teknologi maju, di negara maju seperti Belanda sekalipun, kian lama kian sedikit, sedangkan mayoritas warga 
masyarakat telah tergiring hanya menjadi pengguna teknologi saja. Apalagi di negara berkembang yang menerapkan 
teknologi maju yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada karena terlalu kompleks. Lain halnya dengan 
teknologi tradisional yang dibangkitkan sendiri, kalau rusak banyak yang dapat memperbaikinya karena banyak orang 
yang menguasainya. Masalahnya adalah bahwa teknologi tradisional yang sederhana itu sudah terbukti tidak dapat 
menjadi pendorong pembangunan di negara berkembang agar warganya dapat ikut mengecap berbagai kemudahan 
yang dapat diberikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pengertian-pengertian baru tentang 
teknologi yang berada di antara kedua ekstrim itu, dengan apa yang disebut sebagai appropriate technology, kepada 
para mahasiswa Belanda. Kemudian Ben memperkenalkan saya dengan sebuah unit TH Eindhoven bernama 
Microprojekten, yang kesibukannya adalah memberi layanan informasi appropriate technology untuk negara 
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berkembang. Dalam diskusi dengan kelompok yang menjalankan unit inilah saya jadi kecil hati ketika mendengar bahwa 
permintaan informasi untuk pemecahan masalah-masalah teknologi sederhana dari daerah pedesaan yang mereka 
terima adalah terbesar dari Indonesia. Macam mana pula ini pikir saya, sudah ada ITB kok masih lebih cenderung untuk 
minta informasi teknologi ke TH Eindhoven yang jauh di negeri Belanda. Malu jugalah awak sebagai orang ITB. Spontan 
saya menyampaikan bahwa permintaan informasi teknologi sedemikan melalui kerjasama dengan TH Eindhoven 
sebaiknya dialihkan saja ke DTC-ITB. Bukan itu saja, permintaan layanan informasi teknologi ternyata tidak dialamatkan 
hanya kepada TH Eindhoven saja, tetapi juga kepada TH Delft, TH Twente, LH Wageningen dan beberapa perguruan 
tinggi Belanda lainnya, dan bahwa mereka sedang dalam proses untuk mengkoordinasikan pemberian respons terhadap 
permintaan informasi teknologi negara berkembang melalui suatu pintu dengan pengagasan pembentukan suatu 
yayasan yang akan disebut Technische Ontwikkeling Ontwikkelings Landen (TOOL). Motor dari upaya koordinasi ini 
adalah Anton de Wilde, seorang yang mempunyai akses langsung kepada Jan Pronk,  Menteri Kerjasama Pembangunan 
Belanda, yang pada waktu itu baru diangkat. Anton de Wilde mempunyai afinitas ideologi politik yang kental dengan Jan 
Pronk, yang kebijakan kerjasama pembangunannya untuk membantu negara berkembang menekankan pada 
pencapaian kemandirian dan bantuan kepada golongan yang termiskin dari para orang miskin (de armste van de armen). 
Singkatnya, ada kesamaan pandangan ideologis antara DTC-ITB dengan kelompok yang saya temui di TH Eindhoven 
serta kesamaan tujuan untuk mentransfer kemampuan kegiatan layanan pemberian respons terhadap permintaan 
teknologi dari Indonesia yang ada di negeri Belanda ke ITB, dan atas dasar kedua hal ini, menjelang akhir pertemuan 
ditanda-tanganilah sebuah letter of intent untuk kerjasama yang mencakup tiga kegiatan utama; (i) pendokumentasian 
dan diseminasi socially appropriate technology untuk melayani kebutuhan pedesaan akan appropriate technology, (ii) 
pengadaan seksi pengembangan perangkat keras di DTC-ITB, dan (iii) penghubungan DTC-ITB dengan jejaring 
internasional akan informasi dan permintaan informasi tentang socially appropriate technology. Pada malam harinya, 
Anton de Wilde dan teman-teman dari TH Eindhoven mengatur suatu pertemuan dengan Menteri Jan Pronk, yang 
kebetulan akan ada di Amersfoort untuk salah satu acaranya. Maka berangkatlah kami ke sana dan terjadilah pertemuan 
selama 10 menit antara saya ditemani oleh kelompok Belanda dari TH Eindhoven, dengan Menteri Jan Pronk. Setelah 
mendengarkan laporan singkat mengenai letter of intent untuk kerjasama itu, menteri Pronk langsung menyatakan 
dukungannya. Keesokan harinya sewaktu saya menemui para pejabat Direktorat Jendral Kerjasama Internasional di 
Kementrian Luar Negeri Belanda, semua berjalan dengan mulus berkat telah adanya dukungan dari Menteri Jan Pronk. 
Itulah asalmula dari suatu kerjasama yang kemudian berlangsung hampir 8 tahun antara DTC-ITB dengan pada mulanya 
TH Eindhoven dan sesudah pembentukannya, dengan TOOL.
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Sekembalinya di ITB, mengikuti format dan sistimatika proposal yang biasa digunakan oleh UNDP, saya menuangkan 
berbagai hasil pembicaraan di negeri Belanda ke dalam sebuah proposal proyek kerjasama. Proposal itu kemudian dikirim 
ke Negeri Belanda untuk dipelajari dan dikomentari oleh TH Eindhoven dan TOOL. Sesudah itu, pada bulan Januari 1975, 
ketua TOOL dengan mandat penuh dari pemerintah Belanda, datang ke ITB untuk menilai kesesuaian proyek DTC-TOOL 
yang sedang digodok dengan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia dan sejauh mana DTC-ITB, sebagai suatu 
organisasi, memang cocok untuk mensukseskan pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan akan dilakukan 
untuk mencapai tujuan kerjasama. Walaupun pada waktu itu kegiatan DTC-ITB baru mencakup pengembangan 
entrepreneur saja, bahkan dengan staf part time, dan belum mempunyai kerjasama langsung dengan daerah pedesaan, 
ketua TOOL tetap menilai bahwa DTC-ITB adalah organisasi yang secara potensial paling mampu untuk melaksanakan 
proyek kerjasama dibandingkan dengan berbagai institusi lainnya di Indonesia. Untuk mengatasi belum adanya kaitan 
langsung DTC-ITB dengan pedesaan, maka sebagai agen penyalur dan pemindah teknologi pembangunan ke pedesaan 
akan dilibatkan BUTSI dan para instruktur KKN terkait berbagai stasiun lapangan yang akan dibangun dalam rangka 
proyek kerjasama. Konsultasi dengan berbagai pihak juga kian meluas, antara lain antara Direktorat Jenderal Kerjasama 
Internasional Belanda dengan Kedubes RI di Den Haag.

Tidak mengherankan bahwa dukungan kuat terhadap proposal kerjasama diberikan oleh Atase Kebudayaan Kedubes RI 
di Negeri Belanda waktu itu, Koesnadi Hardjasoemantri, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang mencetuskan 
konsep mengenai KKN dan meluncurkan pilot project KKN di 3 universitas, ketika masih di Jakarta. Koesnadi melihat 
DTC-ITB yang kuat akan dapat menjadi wadah pelatihan teknologi bagi para instruktur yang akan melatih para 
mahasiswa melakukan KKN. Proposal kerjasama juga diperluas dengan upaya mempersiapkan DTC-ITB sebagai pionir 
untuk nanti membantu 27 perguruan tinggi negeri lainnya mendirikan lembaga sejenis dan bekerjasama melalui jejaring 
yang akan terbentuk. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi negeri akan mempunyai lembaganya sendiri untuk 
tempat melatih mahasiswa melakukan transfer teknologi bagi pembangunan desa.

Setelah persetujuan dan dukungan berbagai pihak terkait diperoleh, maka secara resmi proyek kerjasama DTC-TOOL 
diajukan kepada Pemerintah Indonesia (Bappenas dan Setkab), untuk mendapat persetujuan dan kepada Pemerintah 
Belanda untuk mendapat dukungan finansial dan bantuan teknik. Pada bulan September 1975, setahun sesudah letter of 
intent disepakati di Eindhoven, persetujuan dari kedua Pemerintah pun diperoleh untuk proyek DTC-TOOL, yang akan 
menelan biaya 4,5 juta US dollar dan diimplementasikan dalam tiga fase dari Maret 1976 hingga Desember 1983.
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mengintroduksikan rural appropriate technology untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan 
pedesaan di Indonesia;
mengoperasikan sebuah layanan jawaban atas pertanyaan/permintaan informasi dan sistem penyebarluasan 
informasi terkait dengan rural appropriate technology;
mendirikan stasiun lapangan di desa-desa untuk pengetesan berbagai perangkat keras dan prototip yang 
dikembangkan dan juga berfungsi sebagai tempat pelatihan.

Tujuan jangka-panjang proyek DTC-TOOL adalah:

Pada tahap ini perlu dijelaskan bahwa apa yang dimaknai oleh mitra kerja Belanda kami sebagai rural appropriate 
technology atau socially appropriate technology, bagi kami di DTC-ITB telah tercakup dalam istilah "teknolog-tepat", 
karena harus memenuhi kriteria teknis, social dan ekonomis yang telah dirumuskan sebagai kesimpulan dari berbagai 
diskusi di DTC. Satu kriteria yang tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi terkait secara implisit dalam istilah "teknologi-
tepat" adalah kriteria politik. Teknolog-tepat dalam pikiran kami yang terlibat dengan DTC-ITB waktu itu ditujukan untuk 
melayani mayoritas atau lebih dari 80 persen penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan dan pesisir sebagai 
kelompok sasaran. Memakai istilah singkat yang banyak digunakan dalam pemilu 2009, teknologi-tepat itu pro-rakyat, 
tidak anti neolib, tetapi bersifat komplementer untuk mengisi kekurangan pembangunan teknokratik yang dicap sebagai 
neolib.

Satuan-satuan fungsiona pengorganisasian proyek dalam mencapai tujuan jangka-panjang tersebut di atas terdiri dari:

Satuan Perencanaan, Pemrograman dan Pengevaluasian, yang bertanggungjawab untuk menyuluh seluruh 
program kerja, dngen tugas-tugas spesifik melakukan kajian-kajian asesmen kebutuhan dan dampak;
Satuan lnformasi, dengan tanggungjawab memulai dan memfungsikan layanan informasi dan publikasi dan 
membantu pekerjaan penyebarluasan informasi teknologi pembangunan. Satuan ini juga menjadi penghubung 
antara DTC-ITB dengan jejaring internasional dalam rural appropriate technology serta juga dengan berbagai 
lembaga pembangunan desa di Indonesia. Belakangan satuan ini berkembang dengan mencakup metodemetode 
dan pelatihan audio visual;
Satuan Pengembangan Teknologi, yang melakukan adaptasi appropriate technology yang sudah ada, dan 
melakukan desain, manufaktur, dan uji-coba appropriate technology yang baru sesudah langkah-langkah nyata 
dijalankan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan spesifik;
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Satuan Aplikasi Lapangan, yang berkembang dari satuan yang sebelumnya disebut Satuan Penanggap Kebutuhan, 
yang mempunyai tugas memulai dan mengoperasikan tiga stasiun lapangan (Cidadap, Cibadak, dan Pasir 'pis) di 
Kabupaten Sukabumi, tempat berbagai perangkat keras diuji-coba dan didemonstrasikan dan kemudian dialihkan 
ke desa-desa. Selain itu, juga tempat mengadakan pelatihan untuk para relawan BUTS' dan para mahasiswa KKN 
dlsb.

Saya dan Institut Teknologi Bandung In Retrospect

Sebagai Direktur DTC-ITB saya adalah manajer keseluruhan yang bertanggung 
jawab untuk implementasi proyek DTCTOOL di lapangan. Saya pun mengajak 
beberapa teman untuk bergabung menjadi pengurus DTC-ITB dan ikut memikul 
berbagai fungsi manajemen proyek DTC-TOOL. Pengurus Pusat Teknologi 
Pembangunan (PTP) ITB yang lama praktis sudah menjadi semacam badan 
penasihat saja bagi DTC-ITB dengan masuknya berbagai proyek. Untuk mengurus 
keuangan saya meminta Saswinadi Sasmojo dari Departemen Teknologi Kimia 
sebagai wakil direktur bidang keuangan DTC-ITB, termasuk keuangan semua 
proyek DTC-ITB lainnya. Bana Kartasamita dari Departemen Metematika, yang 

baru saja kembali dari Amerika Serikat pada akhir 1975 saat akan dimulainya fase I proyek DTC-TOOL, langsung 
bergabung menjadi pemimpin proyek pihak Indonesia, mendampingi co-project leader dari Belanda, Hans Rolloos. 
Bambang Bintoro Soedjito dari Departemen Planologi memikul tanggungjawab wakil direktur pengembangan wilayah 
pedesaan, dan Harsono Wirjosumarto dari Departemen Mesin bergabung menjadi wakil direktur untuk pengembangan 
perangkat keras, sedangkan Bersih Tarigant dikukuhkan sebagai sekretaris dan bendahara DTC-ITB. Keenam orang ini, 
ditambah seorang perwakilan dari Kedubes Belanda di Jakarta, membentuk Majelis Operasional (Operational Board) 
proyek DTCTOOL, yang bertugas menentukan berbagai kebijakan dan strategi implementasi serta menyetujui berbagai 
usulan yang diajukan oleh pemimpin proyek, memonitor dan mengevaluasi jalannya implementasi.

Berbagai aspek proyek DTC-TOOL adalah unik untuk waktunya dan dianggap bersifat eksperimental baik oleh 
pemerintah Indonesia maupun Belanda:

Proyek ini adalah hasil dari inisiatif Indonesia, dengan tanggungjawab manajemen sepenuhnya berada di tangan 
orang-orang Indonesia di DTC-ITB; para ahli ekspatriat mempunyai peran subordinat saja;
Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Belanda mendelegasikan seluruh proyek kepada TH Eindhoven dan 
kemudian kepada TOOL, sesuatu yang di luar kebiasaan pada waktu itu;
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Pendekatan yang fleksibel diadopsi terhadap isi proyek untuk memungkinkan proyek beradaptasi kepada 
pengalaman dan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah;
Berbagai stasiun lapangan di daerah pedesaan digunakan sebagai titik-titik untuk menyebar-luaskan berbagai 
model appropriate technology kepada berbagai kelompok sasaran;
Berbagai kelompok pekerja lapangan yang sudah ada, seperti para relawan BUTSI dan para mahasiswa KKN akan 
dikerahkan secara sistematik untuk menyebar-luaskan berbagai model appropriate technology kepada berbagai 
kelompok sasaran.

Pada fase I dari proyek (Maret - Sepetember 1976) dilakukan berbagai pendekatan kepada Pemerintah Propinsi Jawa 
Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menjalin kerjasama agar mendapatkan akses ke daerah 
pedesaan dan tanah untuk mendirikan stasiun lapangan. Kerjasam juga dijalin dengan BUTSI Jawa Barat dan pengelola 
program KKN di berbagai universitas. Kemudian kerjasama ini dirangkum dalam suatu Panel Desa yang bertugas 
memberi pengarahan kepada pelaksanaan suatu studi untuk menjawab pertanyaan "Apa sih yang dibutuhkan oleh 
orang di pedesaan?" Studi asesmen kebutuhan ini nanti akan memberi landasan kerja bagi Satuan Pengembangan 
Teknologi yang juga disebut Satuan Perespons Kebutuhan dalam mengembangkan atau mengadaptasi perangkat keras 
teknologi yang dipandang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Fase II proyek kerjasama DTC-TOOL berlangsung dari Oktober 1976 sampai Desember 1979. Dalam fase II ini dilakukan 
rekrutmen staf proyek baik full time maupun part time meliputi bidang teknik, informasi dan administrasi serta 
penghubung dengan lapangan. Pada pertengahan 1978, di luar personil Majelis Operasional, proyek DTC-TOOL telah 
mempunyai 31 orang staf, 18 di antaranya adalah para insinyur muda lulusan baru dari berbagai bidang dan teknisi. Ada 
dua tenaga bantuan teknis dari negeri Belanda yang juga telah bergabung dalam implimentasi proyek, yaitu Hans de 
longh, seorang information specialist, untuk memimpin pengembangan Satuan Informasi, dan Willem Wurdeman, 
seorang dari LH Wageningen, ahli mesin pertanian, untuk memimpin pengembangan Satuan Pengembangan Teknologi. 
Hans de longh didampingi oleh Lani Tanaka Nardi, dan Ani Rohani dalam mengembangkan Satuan Informasi. Sebagai 
mitra-pendamping Willem Wurdeman para insinyur muda Indonesia yang Baru lulus dengan bermacam-macam disiplin 
dan kalau diperlukan bukan lulusan ITB pun direkrut pula. Mereka adalah Patuan Lam Siagian (Pertanian, IPB), Priyono 
(Pertanian, UGM), Priyatna (Teknologi Kimia, ITB) , Pangestiono (Mesin, ITB), Cocak Mulyadi (Agronomi, Universitas 
Satyawacana), Harro Salim (Teknik Penyehatan, ITB), Anshori Djausal (Teknik Sipil, ITB), Umar Handoyo (Teknik Sipil, ITB), 
Yenny Yanuati (Teknologi Kimia, ITB), Yahya Hanafi (Pertanian, IPB). Para insinyur muda ini diberi orientasi Managing 
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Motivation Training selama lima hari oleh Tim Pengembangan Entrepreneur dan orientasi 
mengenai falsafah dan konsep teknologi-tepat DTC-ITB. Kemudian mereka ditugaskan bekerja 
di daerah pedesaan sekitar stasiun lapangan Cidadap, Pelabuhan Ratu, di mana mereka 
melakukan uji-coba proyek masing-masing mulai dari beberapa teknologi sederhana seperti 
pengembangan tungku sekam, perbaikan proses pemindangan ikan, introduksi pembuatan 
minyak goreng dengan fermentasi sampai yang agak lebih pelik seperti pengetesan lapangan 
pompa hidram, pompa pralon, tangki air ferosemen, sampai yang lebih pelik lagi seperti 
pengembangan dan uji-coba biodigester termasuk tungku masak dan lampu biogas, pemanas 
air surya, pengering tepung singkong dengan proses fluidized bed dan kapal nelayan 
tradisional dengan teknologi ferrosemen. Di samping para tenaga sarjana direkrut pula 20 
tenaga lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan status magang untuk periode 3 
hingga 12 bulan tanpa gaji tetapi at cost keterlibatan mereka dalam membantu para sarjana 
melakukan proyek masing-masing.

Keunikan proyek DTC-ITB sebagai suatu pioneering project yang mentransfer appropriate technology mendapat banyak 
publisitas, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, dalam berbagai forum seperti konferensi, jurnal-jurnal dan surat 
kabar. Tebar pesona ITB melalui DTC-ITB tentang pengembangan entrepreneur dan pembangkitan dan adaptasi 
teknologi-tepat untuk daerah pedesaan oleh berbagai pihak dalam berbagai media juga menjadikan DTC-ITB sebagai 
sebuah magnet yang menarik negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia untuk memberi proyek. Amerika 
melalui USAID mmenghibahkan Jana sebesar 500.000 US dollar untuk 
pengembangan teknologi ferrosemen dan pirolisa. UNDP (Indonesia country 
office) juga memberi batuan teknis dengan mendatangkan ke Pelabuhan 
Ratu, dua orang ahli pembuat kapal ferosemen dari Irian Jaya, di mana 
mereka sedang membuat kapal dalam suatu proyek UNDP. Mereka adalah 
David Wells dan B.W. Donovan, keduanya warganegara New Zealand. 
Bukan hanya di Pelabuhan Ratu para teknisi DTC-ITB dilatih dalam 
penggunaan ferosemen untuk membuat kapal, tetapi empat orang teknisi 
juga di latih di Irian Jaya. The ASEAN-Australia Economic Co-operation 
Program melalui Departemen Pe tanian R.I. menyalurkan dana sebesar 
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50.000 Australian dollar untuk membiayai pelaksanaan "Stud! tentang Pemanfaatan Sekam Padi sebagai Sumber Energ! 
di Negara-negara ASEAN" oleh DTC-ITB untuk the ASEAN Study Group on Rice Hulls. Dalam pengembangan pirolisa 
sekam padi untuk menghasilkan minyak, gas dan arang dua orang ahli dari Amerika, John Tatom, dan Hadley Welborn, 
bekerja sama dengan Saswinadi.

Kunjungan berbagai petinggi R.I. maupun Belanda menambah publisitas untuk DTC-ITB dan 
tentunya ITB. Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie dan rombongan mengadakan 
kunjungan kerja ke kantor DTC-ITB di kampus ITB dan ke lokasi-lokasi pendemonstrasian 
teknologi-tepat oleh DTC-ITB di berbagai desa dan di stasiun lapangan Cidadap, kabupaten 
Sukabumi, pada bulan Juli 1978. Banyak wartawan yang meliput kunjungan kerja Habibie 
ini. Surat kabar Suara Karya memuat berita to kait berjudul "Menteri Habibie hargai karya 
nyata ITB di desa." Harian Mandala memuat berita berjudul "Menteri Riset: ITB maju terus, 
Kerjasama Ilmiawan dengan Pemda penting." Harian Pikiran Rakyat menulis "Menteri 
Habibie Kepada ITB: Teruskan Usaha Teknologi Di Pedesaan." The Indonesian Times menulis 
artikel berjudul "ITB's Effective Technology Praised by Min. Habibie." Surat kabar Sinar 
Harapan "Dr. Habibie: Jalan Terus Seluruh Proyek Teknologi Tepat PTP-ITB." Artikel singkat di 
harian Merdeka berbunyi "Karya-karya ITB masuk desa.
"Harian Kompas menulis berita berjudul "Menteri Dr. BJ

Habibie: Pandanglah Desa sebagai Sumber Potensi, Langan sebagai Problem 
Sosial." Harian Angkatan Bersenjata menulis "Teknologi-tepat ditawarkan kepada 
masyarakat." Parni Hadi, seorang wartawan yang ikut rombongan Habibie pulang 
ke Indonesia dari Jerman dan meliput kunjungan kerja Habibie untuk harian Gala 
menulis judul artikel yang berbunyi "Sebuah Pujian Dan Tantangan Bag! Institut 
Teknologi Bandung." Di akhir sebuah artikel berjudul "Penerapan Teknologi 
Menurut B.J. Habibie" dalam Pikiran Rakyat tanggal 28 Juli 1978, 
dimuat ucapan Habibie dalam pertemuan dengan peserta para pejabat Pemda Sukabumi dan ITB pada akhir kunjungan 
kerjanya ...."Apa yang sekarang sudah dan akan terus dilakukan ITB melalui Pusat Teknologi Pembangunannya, sudah 
sangat tepat dan berada dalam jalur yang benar. Yang sudah dilakukan oleh PTP-ITB itu semuanya sudah berorientasi 
kepada kepentingan rakyat dan dilakukan dengan memperhatikan juga filsafat, adatistiadat, tradisi serta kebutuhan 
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rakyat. Hal ini sangat menggembirakan saya" Kalau boy wonder dari Hamburg, yang baru diangkat menjadi Menristek, 
sudah berkata seperti ini, pastilah dia benar-benar kagum melihat sendiri melalui kunjungan kerjanya bahwa sudah 
sebegitu jauhnya ITB melalui DTC-ITB melakukan penetrasi teknologi ke desa-desa. Malah seorang wartawan harian 
PELITA menulis sebuah artikel berjudul "Teknologi-Tepat Untuk Mengatasi Problem-Problem Yang Dihadapi: Dengan 
Teknologi mendekatkan diri kepada Allah SWT." Sebagai hasil publisitas ini para staf DTC-ITB diundang ke mana-mana 
untuk memberi ceramah mengenai kegiatan teknologi-tepat dan citra ITB sebagai perguruan tinggi nasional yang 
mampu memberi jawaban terhadap masalah-masalah teknologi bangsa mulai terbentuk.

Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, Jan de Koning, dalam rangka kunjungannya ke Indonesia pada bulan 
September 1978 pun menyempatkan diri melakukan kunjungan kerja ke berbagai lokasi pendemonstrasian teknologi-
tepat DTC-TOOL di kabupaten Sukabumi. Bukan para petinggi saja yang tertarik pada pesona ITB dan DTC-ITB, tetapi juga 
anak-anak muda. Selain para mahasiswa Belanda yang datang jangka pendek untuk belajar suatu topik tertentu, the Asia 
Foundation juga menempatkan lulusan terpilih dari universitas di Amerika Serikat untuk melakukan kuliah kerja nyata 
selama satu tahun di DTC-ITB, antara lain, James K. Harlan, Greg Thornton, dan James Henessey. James Harlan, sekarang 
adalah seorang wirausahawan yang berhasil di Housten, Texas, tetapi masih tetap menjadi seorang teman yang setia dari 
Indonesia.

Setahun menjelang dimulainya fase III (Januari 1980-Desember 1983), yaitu pada awal tahun 
1979 dilakukan berbagai penyesuaian dan pengembangan proyek DTC-TOOL, yaitu:

Indonesianisasi proyek;
Konsolidasi program magang untuk para lulusan STM;
Langkah awal pembangunan bengkel Lembang;
Pemantapan Satuan Informasi.

Dengan diterapkannya Indonesianisasi proyek DTC-TOOL, peran para ahli Belanda diciutkan 
menjadi hanya sebagai konsultan. Willem Wurdeman dan Hans de longh pun pulang 
sesudah kontrak mereka berakhir, masing-masing, pada 1 April dan 1 Agustus 1979. Hans 
Rolloos, yang tadinya co-project leader mendampingi Bana, memutuskan tetap tinggal 
dalam proyek, tetapi hanya sebagai konsultan dalam bidang audio visual. Ini terkait dengan 
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pemantapan Satuan Informasi. Drs Jan Cowie, seorang lulusan Seni Rupa ITB, direkrut untuk bergabung dengan Satuan 
Informasi dan dikirim ke negeri Belanda untuk pelatihan dalam bidang audio visual selama satu bulan untuk 
menggantikan Hans de longh.

Program magang bagi lulusan STM diperluas menjadi untuk 25 orang dan diperpanjang masanya hingga satu tahun 
untuk menutupi kekurangan tenaga teknis. Lima sarjana teknik yang direkrut pada tahun 1978 mengundurkan diri 
karena ditawari gaji yang lebih menarik oleh pihak luar. Pada bulan Januari 1979 direkrut 6 orang lulusan D-3 pertama dari 
Politeknik Swiss-ITB untuk membantu Reuben Hardy, seorang tenaga mekanik helikopter bekas tentara Amerika di 
Vietnam, membangun bengkel di Lembang. Bengkel Lembang dibangun agar berbagai kegiatan pengembangan 
teknologi dapat dilakukan sendiri oleh proyek DTC-TOOL tanpa harus bergantung pada fasilitas bengkel yang ada di 
dalam kampus ITB. Belakangan seorang dari lulusan D-3 juga dikirim ke negeri Belanda untuk dilatih dalam manajemen 
bengkel.

Tujuan kerjasama DTC-TOOL bagian terbesar sudah tercapai menjelang fase III. Berkat publisitas terhadap ITB dengan 
teknologi-tepatnya, hingga Agustus 1979, Satuan Informasi telah melayani 460 permintaan informasi teknologi secara 
tertulis dan menerima 239 pengunjung yang mencari berbagai informasi. Di Satuan Informasi pada waktu itu telah ada 
tersedia dan dikatalogkan 1000 dokumen mengenai teknologi-tepat yang diterima dari berbagai sumber seantero dunia. 
Proyek DTC-TOOL sendiri menerbitkan ulang 12 manual dan pamflet mengenai bermacam-macam teknologitepat yang 
telah dikembangkan dan menerbitkan 8 lagi yang Baru.

Komitmen proyek DTC-TOOL untuk memberi pelatihan kepada para koordinator lapangan BUTSI dan para instruktur KKN 
dilakukan pada pertengahan 1979. Tujuh orang koordinator lapangan BUTSI dan 17 instruktur KKN dilatih selama 5 
minggu di stasiun lapangan Cidadap. Selama tahun 1979 ada 8 kunjungan singkat satu bulanan para ahli Belanda 
sebagai bantuan teknik dalam teknik hidram, ternak ikan, kincir angin, komunikasi audio visual dan, sistem dokumentasi 
dan informasi.

Jalannya proyek kerjasama DTC-TOOL tidak selalu mulus tetapi juga mengalami saat-saat yang mencekam. Pada akhir 
setiap fase, kinerja implementasi proyek dievaluasi oleh suatu tim independen yang terdiri atas ahli-ahli Belanda dan 
Indonesia. Jelang akhir fase II tim evaluasi mengeluarkan berbagai kritik atas struktur organisasi proyek yang dianggap 
terlalu kaku dan hirarkis, sedang para staf DTC dipandang kurang berbaur dengan kehidupan di pedesaan karena 
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menjaga jarak. Kontinuitas pendanaan proyek menjadi terancam seperti berada di ujung tanduk. Saya sebagai ketua dari 
Majelis Operasional proyek DTC-TOOL menjawab semua kritik tersebut, karena keadaan di ITB memang sedang susah 
pasca didudukinya kampus oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 21 Januari 1978 dan 9 Februari 1978. 
Pendudukan kampus yang kedua berlangsung hingga pertengahan April 1978. Pelaksanaan pekerjaan lapangan di 
pedesaan menjadi terganggu. Ini disebabkan karena menjelang pemilihan presiden 1978 para mahasiswa ITB 
mengadakan gerakan anti kebodohan, mengeluarkan Buku Putih, dan sebagai kulminasinya mendeklarasikan tidak 
menginginkan terpilihnya kembali Pak Harto sebagai presiden periode 1978-1983. Sesudah ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi Presiden kembali, Pak Harto mengangkat Daoed Joesoef sebagai Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabinet Pembangunan III. Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) Daoed 
Joesoef bukan hanya ditolak, tetapi dibenci oleh mahasiswa sedemikian rupa sehingga menteri tidak mempunyai akses 
masuk kampus. Hubungan kampus dengan pemerintah menjadi agak tegang, sedang akses ke lapangan di pedesaan 
oleh personil DTC juga agak dibatasi. Padahal untuk kelangsungan pendanaan fase III 
proyek DTC-TOOL, pihak Belanda meminta agar persetujuan dari Menteri P&K harus 
diperoleh sebelum diajukan untuk persetujuan Sekretariat Kabinet. Dalam suasana terjepit 
seperti ini, dengan rasa ngeri di dalam hati pergilah saya menghadap Menteri Daoed 
Joesoef untuk membujuknya agar mau mengadakan kujungan meninjau berbagai lokasi 
pendemonstrasian teknologi-tepat proyek DTC-TOOL di Kabupaten Sukabumi. Tujuan akhir 
bujukan ini tentulah untuk mendapatkan persetujuannya bagi perpanjangan proyek 
kerjasama DTC-TOOL masuk ke fase III. Suasana mencekam di kantor Menteri sirna ketika 
Daoed Joesoef bersedia menerima undangan tersebut, asal dia dapat dipertemukan 
dengan para mahasiswa ITB. Persyaratan ini ora masalah, saya pikir. Maka kami bawalah 
rombongan para mahasiswa, yang hampir semua dari Resimen Mahawarman ITB, untuk 
menyambut awal kunjungan kerja Menteri Daoed Joesoef di sebuah taman nasional hutan 
pohon damar di Kabupaten Sukabumi dan setelah itu diikuti dengan bincang-bincang 
mahasiswa dengan menteri.

Sesudah salah satu acara potret bersama di bawah sebuah pohon sawo di sebuah desa, di many Daoed Joesoef tidak 
hanya didampingi oleh pejabat ITB dan PEMDA Sukabumi serta staf DTC-ITB saja, tetapi juga oleh banyak mahasiswa ITB, 
terlontarlah ucapan "perdamaian di bawah pohon sawo" karena Daoed Joesoef yang tidak pernah terlihat tersenyum, 
terekam dalam photo itu lagi tersenyum lebar. Di Pelabuhan Ratu, Daoed Joesoef diberi kehormatan untuk memimpin 
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Sesudah salah satu acara potret bersama di bawah sebuah pohon sawo di sebuah desa, di many Daoed Joesoef tidak 
hanya didampingi oleh pejabat ITB dan PEMDA Sukabumi serta staf DTC-ITB saja, tetapi juga oleh banyak mahasiswa ITB, 
terlontarlah ucapan "perdamaian di bawah pohon sawo" karena Daoed Joesoef yang tidak pernah terlihat tersenyum, 
terekam dalam photo itu lagi tersenyum lebar. Di Pelabuhan Ratu, Daoed Joesoef diberi kehormatan untuk memimpin 
acara dan sekaligus memberi nama kepada dua perahu nelayan ferosemen yang akan diserah-terimakan sebagai 
bantuan kepada seorang nelayan. Perahu itu dinamainya Rizki dan ditulis dalam aksara Arab dan aksara Latin. Dengan 
adanya pakta perdamaian antara ITB dan Menteri Daoed Yoesoef di bawah pohon sawo ini terbukalah jalan yang lebar 
dan lurus bagi proyek DTC-TOOL untuk disetujui pendanaannya memasuki fase III.

Selain memantapkan capaian-capaian fase II proyek kerjasama DTC-TOOL, pada fase III (Januari 1980 - Desember 1983) 
perhatian diberikan pada pentingnya melakukan cost-ben fit analysis terhadap berbagai teknologi yang telah dan Baru 
dikembangkan. Seorang ekonom Belanda, Wiebe van Rij, didatangkan untuk melatih para staf dan teknisi DTC 
melakukan cost-benefit analysis beberapa bulan. Selain itu, desain perahu nelayan tradisional panjang 7 dan 12 m yang 
sebelumnya diadopsi untuk dibuat dengan bahan ferosemen, dalam fase III ditingkatkan desainnya di negeri Belanda 
menjadi kapal gill-net 12 m dan dibuat di lapangan dengan bantuan teknis dari Joop L.G. de Schutter, seorang konsultan 
jangka-pendek dari TOOL.

Pertengahan 1982 jumlah personil yang dipekerjakan pada proyek kerjasama DTC-TOOL mencapai puncaknya, yaitu 70
orang, diorganisir kembali ke dalam empat satuan satuan tugas, yaitu pengembangan teknologi, informasi, pelatihan
dan penyuluhan, dan penerapan lapangan. Kalau selama ini stasiun lapangan Cidadap di Pelabuhan Ratu yang kerap 
dijadikan basis pelatihan dan penyuluhan lapangan, maka kini berbagai kegiatan serupa mulai dilakukan di stasiun 
lapangan Pasir Ipis, dan di stasiun lapangan Cibadak.

Pasir Ipis, terletak jauh di Selatan Kabupaten Sukabumi, adalah betul-betul desa pertanian terpencil. Di situ diuji-coba tiga 
jenis teknologi yang tepat untuk situasi dan kondisi setempat, yaitu kincir angin pemompa air, biogas digester dan ponton 
ferosemen yang berfungsi sebagai ferry untuk menyeberangkan orang dan berbagai kendaraan menyeberangi sungai 
Cikarang.

Stasiun lapangan Cibadak terletak dekat jalan raya yang merupakan poros penghubung utama kota Sukabumi dan kota 
Cianjur, suatu daerah yang ditaburi oleh banyak industri kecil dan rumah-tangga, seperti kerajinan logam, kerajinan 
tanduk, kerajinan tangan lainnya, seperti tikar pandan, dan pengeringan tapioka. Di daerah ini kerap dilakukan survei 
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oleh mahasiswa untuk DTC-TOOL guna menentukan penyuluhan seperti apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan 
desain dan mutu berbagai produk yang telah di produksi.

Sejak akhir 1976, sewaktu Iskandar Alisjahbana terpilih menjadi Rektor ITB, saya diangkat menjadi Sekretaris ITB Bidang 
Penelitian dan Pengembangan, suatu tanggung jawab yang saya emban terus hingga September 1983, melayani empat 
periode kepemimpinan ITB yang berganti-ganti. Baru Iskandar menjadi rektor selama 15 bulan, pada 14 Februari 1978 
beberapa hari sesudah kampus ITB diduduki ABRI untuk kedua kalinya, dia harus menyerahkan jabatan kepada rektorium 
yang diketuai oleh Sudjana Sapie, yang pada gilirannya harus digantikan kembali oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, 
Prof. D.A.Tisna Amidjaja, sebagai Pejabat Sementara Rektor pada bulan Mei 1979. ITB Baru mendapat rektor definitif 
pada 22 November 1980, pada waktu Prof. Dr. Hariadi P. Soepangkat diangkat menjadi rektor. Dalam periode yang sama, 
seperti telah diuraikan sebelumnya, saya juga merangkap sebagai direktur PTP-ITB (DTC-ITB). Dalam kedua kapasitas ini, 
salah satu masalah sukar yang dihadapi suatu perguruan tinggi seperti ITB adalah transfer dari hasilhasil penelitian dan 
pengembangan dari laboratorium ke industri. Pada waktu itu industri belum mengenal kapabilitas dan kapasitas ITB. 
Dana penelitian ITB dari pemerintah juga masih sangat kecil, sedangkan dari industri hampir boleh dikatakan tidak ada. 
Oleh karena itu, pada waktu menjelang akhir 1982 ketika ITB mendapat undangan dari Departemen Perindustrian untuk 
ikut dalam Pameran Industri di Jakarta, saya melihat tebukanya kesempatan baik untuk memamerkan kapabilitas dan 
capaian penelitian dan pengembangan ITB dengan mempromosikan berbagai teknologi yang telah dihasilkan kepada 
pemerintah dan dunia industri dengan harapan dapat mendatangkan komisi dari kedua sektor ini. Sebagai Sekretaris ITB 
Bidang Penelitian dan Pengembangan, saya mengetuai Badan Riset ITB, suatu organ ITB yang tugasnya, antara lain, 
adalah melakukan seleksi atas usulan penelitian yang diajukan para peneliti untuk pendanaan setiap tahun anggaran. 
Jadi, Badan ini mempunyai data hasil-hasil penelitian terapan yang telah atau dapat segera dikembangkan menjadi 
teknologi di berbagai departemen dan laboratorium untuk dimobilisasi keikutsertaannya dalam pameran itu. Saya, 
sebagai ketua Majelis Operasional kerjasama DTC-T00L mempunyai otoritas untuk pengerahan dana proyek membiayai 
persiapan dan peragaan hasil-hasil riset ITB bersama berbagai teknologi-tepat yang telah dikembangkan dan diuji-coba 
dalam rangka proyek DTC-TOOL. Satuan Tugas Informasi dibantu oleh teman-teman dari departemen Seni Rupa dibiayai 
untuk mempersiapkan berbagai media promosi yang profesional bagi teknologiteknologi yang akan dipamerkan, dalam 
bentuk berbagai brosur, video tape, photo dan panel pameran. Estetika penampilan dan tata letak berbagai stand 
pameran didesain dan dikerjakan oleh kelompok dari Seni Rupa ITB yang dipimpin oleh A.D. Pirous bertempat di gedung 
pameran utama Arena Pekan Raya Jakarta di atas luas lantai 2000 m persegi.
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Duapuluh satu hasil penelitian dan pengembangan ITB diperagakan dalam Pameran Industri 1983. Enam dari 21 produk 
yang diperagakan adalah teknologi-tepat yang dikembangkan dalam rangka kerjasama DTC-TOOL, yaitu dua kapal 
ferosemen, ponton ferosemen, pompa, kincir angin pemompa air, pemanas air surya dan pembuat dan pengering 
tapioka. Limabelas produk lainnya yang diperagakan adalah kontribusi dari departemen-departemen ITB, yaitu bajak 
cakram, traktor tangan, mekanika presisi, mesin gurdi, batang bor, pemantau gempa, pengukur resistivitas bahan, 
inkubator bayi, penghitung denyut jantung, robot Udin, pembuat setempat natrium hipokhlorit, kultur jaringan 
tumbuhan, bangunan konstruksi ringan, PLTA mikro, dan semen sekam. Pameran hasil riset ITB 1983 ini mendapat 
sambutan yang baik dari masyarakat luas dan para pelaku bisnis. DTC menerima 71 permintaan informasi yang serius 
terkait kemungkinan manufaktur atau pembelian; beberapa produk yang diperagakan langsung terjual, seperti halnya 
kedua kapal ferosemen. Menteri Perindustrian Hartarto dan Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi 
Dalam Negeri (P3DN) Ginanjar Kartasasmita datang mengunjungi Pameran. Hartarto yang tertarik pada ferosemen 
berkomentar bahwa is sangat surprised atas hasil-hasil yang dicapai ITB. Ginanjar banyak bertanya mengenai kapal 
ferosemen. Pada akhir artikel harian Kompas 24 April 1983 berjudul Perahu ferosemen dan visi riset ITB dituliskan:

“Terlepas dari maksud pameran itu sendiri, melihatnya dapat menimbulkan kesan 
mendalam terhadap ITB dewasa ini. Materialnya sendiri kaya. Di bidang teknologi, 
terdapat bentuk yang slap dialihkan ke industri dengan pelbagai panel yang 
menyertainya. Terdapat pula video Ganesha yang merekam kehidupan kampus 
ITB. Lalu ada pula seni rupa dan desain industri yang perannya makin penting 
dalam industrialisasi.

Menurut kepentingannya, orang bisa mengamati pelbagai hasil menurut 
sektornya masing-masing .....................”

..............."Melihat itu semua, agaknya apa yang dilakukan ITB mendekati relevansi pembangunan di kota dan
desa. Datangnya pesanan atau minat untuk mempelajari apa yang dipamerkan, serta hadimya Menteri P3DN Ir. Drs. 
Ginanjar Kartasasmita barangkali bisa membesarkan hati masyarakat ITB.”

Menristek B.J. Habibie tidak menyempatkan diri datang berkunjung ke pameran riset ITB 1983 walaupun brosur-brosur 
mengenai berbagai hasil riset ITB disampaikan ke kantor Habibie. Sebulan sesudah Pameran usai muncullah satu artikel di 
harian Pikiran Rakyat tanggal 3 Mei 1983 berjudul Habibie Ttg Kebijaksanaan Penelitian ITB. Berikut awal dari artikel itu:
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"Menteri Negara Riset dan Teknologi Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie menilai, kebijaksanaan penelitian ITB kurang tepat, 
karena sebelum penelitian itu diselesaikan secara tuntas, hasilnya telah dicaplok pasaran.

Hal ini dikatakan Habibie kepada "PR" Senin kemarin, padahal sebelumnya is "memuji" pameran hasil penelitian 
ITB di Pameran Industri 1983 di Pekan Raya Jakarta akhir Maret ybl"
Paragraf pada pertengahan artikel ini berbunyi:

"Menurut Habibie kebijaksanaan penelitian seperti itu kurang tepat karena penelitian seperti itu selalu kehabisan 
pasaran. Kalau kita terus-terusan mengembangkan biogas, biomass maka kita akan terus-terusan diapusi (dibohongi), 
oleh karena itu kita harus mengembangkan teknologi mutakhir di dalam negeri"
Lalu ada paragraf kutipan langsung pernyataan Habibie:

"Lihat saja Nurtanio, Industri pesawat terbang kita, yang menghasilkan pesawat terbang dan di pasaran laku 100 
persen, serta menampung sekita 8000 tenaga kerja," kata Habibie.

Ketika Habibie ditanya bagaimana dengan kebijaksanaan penelitian yang ditempuh Dr. Ir. Filino Harahap dari ITB, 
Habibie berkata"pokoknya kebijaksanaan penelitian saya berbeda dengan kebijaksanaannya Pak Filino", kata Habibie 
sambil melambaikan tangan bersamaan dengan melaju mobilnya."

Apa yang tidak diketahui oleh Habibie adalah pada bulan Juli 1983 DTC-ITB sudah mendaftarkan 8 teknologi hasil 
penelitian ITB yang dipamerkan di Pameran Industri 1983 itu ke Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman, 
sedang tiga produk lagi sedang dalam proses pendaftaran. Pada waktu itu belum ada Undang-Undang Paten dan Hak 
Cipta, sehingga yang Baru dapat dilakukan adalah mendaftar saja untuk mendapat sebuah sertifikat untuk produk. 
Sertifikat-sertifikat pendaftaran ini diserahkan ke kantor Rektor ITB untuk disimpan karena merupakan kekayaan 
intelektual ITB,sedang foto kopinya di berikan ke laboratorium atau kelompok yang bersangkutan. Setahu saya berbagai 
sertifikat ini tidak pernah di follow up untuk menjadi paten sesudah keluarnya undang-undang terkait dan entah dimana 
itu semua sekarang. Jadi, kalau saya mendengar dosen muda dengan agak bangga mengatakan bahwa dia sudah 
mendapat paten dlsb., saya hanya tertawa saja sambil mengusap dada, karena jauh sebelum dosen itu menjadi 
mahasiswa, kami di DTC-ITB, berpuluh tahun sebelumnya, sudah tahu apa fungsinya suatu paten itu. Hanya undang-
undangnya yang ketinggalan, belum ada pada waktu itu.

In retrospect, apa sebenarnya yang dapat dicatat sebagai kontribusi dari berbagai proyek yang bernaung dibawah 
payung Pusat Teknologi Pembangunan (PTP) ITB dari 1973 sampai 1983 itu? Pak Doddy Tisna sering berkata, seolaholah
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ingin menjustifikasi keputusannya untuk mengiakan pembentukan PTP-ITB, bahwa kalau LAPI ITB itu adalah The Business 
Arm of ITB maka PTP ITB (DTC-ITB) itu adalah The Conscience Arm of ITB. DTC-ITB itu adalah suara hati atau hati nurani 
ITB. Kati nurani ITB yang pada kurun waktu itu peduli dan berbuat sesuatu dengan ikut mencari solusi atas berbagai 
masalah strategis pembangunan negara, terhadap kurangnya entrepreneurs pribumi, terhadap berbagai masalah 
transfer of modern technology yang capital intensive ke Indonesia tapi tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup, 
terhadap ketertinggalan teknologi di pedesaan dan di daerah pesisir, terhadap urbanisasi, kurangnya kesempatan kerja, 
dan kian meningkatnya pengangguran dan terhadap banyaknya orang miskin. Pada waktu itu tokohtokoh ITB berpikir 
benar untuk bekerja mencapai kemaslahatan bangsa, untuk melakukan apa yang benar bagi pembangunan, tanpa 
pamrih. Orang-orang yang pernah terlibat dengan berbagai pemikiran dan kegiatan DTC, mempunyai roh, mental dan 
karakter, serta cara berpikir tersendiri dalam menyikapi berbagai hal dalam lingkungannya, dan itu tidak sama dengan 
mereka yang tidak pernah terlibat dengan DTC-ITB. Walaupun terlibat hanya sebagai mahasiswa yang ikut tim survei ke 
wilayah pedesaan atau survei industri kecil, seperti Rektor dan Wakil Rektor Komunikasi dan Kesekretariatan ITB sekarang 
ini yang pada waktu itu masih mahasiswa, kalau ingat DTC pasti menimbulkan kenangan unik tertentu, pasti positif. Saya 
sendiri merasa sangat bersyukur telah mendapat kesempatan oleh situasi dan kondisi Indonesia waktu itu untuk dapat 
ikut berperan di DTC-ITB, hingga keberangkatan saya ke Bangkok pada bulan September 1983.

Di Bangkok saya mengemban tugas dari pemerintah sebagai Senior Co-ordinator dari UNESCAPIUNDP Regional (Asia) 
Energy Development Project (REDP) hingga Maret 1992. Sebutan lain untuk Senior Co-ordinator REDP itu adalah The 
Energy Czar of Asia.

Jadi Sekretaris ITB Bidang Penelitian dan Pengembangan
Menjadi sekretaris ITB sewaktu Iskandar Alisjahbana menjadi rektor bukan pekerjaan yang mudah walaupun penuh
dengan excitement dan fun. Pada suatu hari Sabtu di bulan Mei 1977 kira-kira pukul 14.00 Wib Iskandar pergi ke daerah 
Departemen Arsitektur di dalam kampus untuk menghadiri konferensi pers mengenai pendidikan di ITB. But Muchtar 
sebagai Sekretaris ITB Bidang Komunikasi sudah menyiapkan sambutan tertulis untuk disampaikan oleh Iskandar pada 
acara tersebut. Ternyata naskah ini tidak dibaca oleh Iskandar dan dia berbicara tanpa teks dan menyatakan bahwa is 
mencetuskan poly baru dalam pengarahan pendidikan di ITB dengan istilah yang dinamakannya "Kejutan Teknologi". 
Maksudnya agar ITB memberikan kejutan-kejutan dalam karya teknologi sebagai pengganti kejutan-kejutan di bidang 
politik yang selama ini sering dilontarkan. Gagasan Iskandar ini menggema ke mana-mana dan mendapat tanggapan pro 
dan kontra dari berbagai pihak, yang kini kita kenal sebagi pemangku kepentingan dari pendidikan tinggi.
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Memang pada zaman itu para mahasiswa, terutama mahasiswa ITB, selalu berada di garda terdepan dari gerakan politik, 
antara lain, gerakan anti kebodohan (GAK). Saat Iskandar membuat pernyataan kejutan teknologi, ada 23 eksponen 
mahasiswa Bandung dan Jakarta yang merencanakan diadakannya Forum Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (FD & HAM) 
di Jakarta.

ITB saat itu memang mempersiapkan suatu pameran karya teknologi yang akan diadakan di gedung serbaguna yang baru 
selesai dibangun dengan konstruksi rangka batang ruang. Saya sebagai Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan, 
yang ditugaskan Iskandar menjadi ketua Panitia Pameran Teknologi ITB tersebut, tentulah menjadi bingung. Kejutan 
Teknologinya Iskandar itu ternyata sebenarnya adalah kejutan politik untuk menyatakan keprihatinan terhadap 
kurangnya pembudayaan teknologi di Indonesia akibat kecilnya dana riset yang diterima ITB, hanya sebesar 40 juta per 
tahun untuk 500 staf akademik dengan 100 di antaranya adalah Ph.D. Budget ITB yang kecil sebesar Rp. 350.000 per 
mahasiswa per tahun dibandingkan dengan yang diperlukan Rp. 1 juta per tahun tidak akan dapat meningkatkan jumlah 
tenaga peneliti per sejuta penduduk, yang hanya 77 orang untuk Indonesia, dibandingkan dengan 140 untuk Thailand, 
170 untuk India, dan 2570 untuk Jepang.

Peragaan utama dalam Pameran Tekno 77 ITB adalah peragaan audio-visual berjudul Kembalikan Indonesia Pada Kita 
Semua pada suatu layar besar yang mendominasi pameran, sebagai pembuka bagi pengunjung untuk mendalami 
keseluruhan isi pameran. Peragaan audio visual ini sendiri adalah sebuah terobosan tersendiri pada tahun 1977 suatu 
karya dari teman-teman Seni Rupa, Primadi Tabrani, Djoni Djauhari dan kelompoknya, bekerja sama dengan temanteman 
dari Elektro, Reka Rio dan kelompoknya. Primadi dan Djoni mengembangkan program peragaannya dan Reka Rio 
mengembangkan elektroniknya. Peragaan ini memakai kurang lebih 10 slide proyektor tipe carousel yang diisi slides yang 
khusus dipersiapkan mulai dari pemotretan hingga seleksi untuk mengemukakan berbagai permasalahan sosial yang 
dihadapi Indonesia pada waktu itu, misalnya keadaan desa nelayan yang miskin dan tertinggal, yang dipotret dengan art 
photography dan ditayangkan bergantian dari berbagai aspek yang ingin ditonjolkan. Di samping gambaran tentang 
keinginan untuk meninggalkan keterbelakangan, pentingnya masalah pembudayaan ilmu dan teknologi, serta beberapa 
pertanyaan tentang Indonesia yang bagaimana yang kita inginkan di masa depan dikemas dan diperagakan,. antara lain, 
dalam dua sajak khusus oleh Taufik Ismail berjudul Balada Teknologi dan Siman dan Syair Lingkungan.

Harian Pikiran Rakyat 23 Mei 1977 memberi gambaran mengenai pameran ini sebagai berikut:
"Kejutan Yang Tanpa Kejutan
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Karena keterbatasan biaya dan kemiskinan akan tenaga peneliti, maka "kejutan teknologi" dibidang produksi 
hardware (barang keras?) sama sekali tidak kita lihat dalam Pameran"Tekno-77" itu.

Tidak kurang tidak lebih, cuma sembilan benda-benda dimensi tiga hasil ITB yang dipamerkan dalam pameran itu. 
Kesembilan barang itu adalah: 1. pembangkit tenaga listrik tenaga mikro-hidro, 2. teknologi gas-bio, 3. konverter pirolitik 
penghasil bahan bakar (minyak, arang dan gas energi rendah) dari limbah pertanian, 4. mesin pengering gabah, 5. 
pemanas air energi surya dengan pompa getar, 6. teknologi ferro-cement untuk daerah pedesaan, 7. stasiun bumi untuk 
dikaitkan dengan satelit Palapa dalam hubungan dengan peranan teknologi dalam pendidikan, 8. televisi papan tulis dan 
televisi pendidikan, dan 9. unit parudan kelapa serta unit pengepres parudan untuk pengolahan minyak kelapa.

Demikianlah, Pameran Teknologi ITB ("Tekno-77") yang kini sedang berlangsung di kampus ITB yang didahului 
dengan statemen Rektor ITB tentang adanya " Kejutan Teknologi" dari ITB ternyata berlangsung tanpa kejutan.

Dr. Ir. Filino Harahap, Ketua Team Pengurus Pameran Teknologi ITB itu mengatakan kepada "PR", kejutan 
teknologi seharusnya tidak usah selalu dikaitkan dengan produksi teknologi yang bersifat "hardware" dalam bentuk-
bentuk barang tiga dimensi.

"Kejutan Teknologi harus bisa pula diartikan dalam manifestasi kejutan konsep teknologi seperti yang 
digambarkan dalam pameran ini yakni Konsep Pengembangan Sumberdaya Alam, Konsep Pengembangan Wilayah, 
Konsep Teknologi dalam Penelitian dan Konsep Pengembangan "Tenaga Ilmiah", kata Dr. Filino Harahap."

Dari gambaran ini jelaslah bahwa saya telah mengerahkan berbagai sumberdaya DTC-TOOL untuk mendukung 
terealisasinya Tekno 77 ITB, karena dana penelitian ITB memang kecil seperti telah disebutkan di atas. Hampir semua 
hardware yang dipamerkan adalah hasil pengembangan atau masih dalam pengembangan dalam rangka kerjasama 
DTC-TOOL, kecuali stasiun bumi untuk dikaitkan dengan Satelit Palapa dalam hubungannya dengan teknologi dalam 
pendidikan, yang adalah hasil karya Laboratorium Radar Departemen Elektro, yang dipimpin oleh Iskandar Alisjahbana.

Tekno-77 ITB yang diselenggarakan dari 17 hingga 27 Mei 1977 adalah forum bagi ITB untuk berinteraksi dengan 
lingkungannya. Begitu kerasnya reaksi dan tanggapan pro dan kontra terhadap gagasan Kejutan Teknologinya Iskandar 
yang dimuat di berbagai media massa sehingga pada salah satu dari hari pameran itu dilaporkan bahwa Prof. Widjojo 
Nitisastro, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Ketua Bappenas, terlihat secara inkognito menyusup dari belakang 
masuk ke gedung serbaguna untuk melihat dengan mata kepala sendiri Tekno-77 ITB yang banyak diributkan orang itu.
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Jurang yang kian bertambah besar setiap tahun antara minat para tenaga fungsional akademik ITB untuk melakukan 
penelitian dan pengembangan dengan ketersediaan dana penelitian dari Pemerintah memerlukan kebijakan dan 
pengelolaan khusus. Untuk itu, sebagai Sekretaris ITB Bidang Penelitian dan Pengembangan (P&P), saya harus melakukan 
sesuatu untuk mencegah terjadinya underutilization of talent. Kalau ini terjadi maka tenaga fungsional akademik ITB 
akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar. Adanya 100 Ph.D. di ITB pada tahun 1977 adalah konsentrasi doktor 
paling tinggi di suatu perguruan tinggi di Indonesia. Saya kemudian melakukan dialog tatap muka dengan para peneliti 
dengan melakukan kunjungan ke setiap Departemen. Dari interaksi ini saya mendapatkan banyak informasi berharga 
dan gambaran mengenai apa yang mereka inginkan, yang semuanya bermuara pada satu tujuanutama, yaitu perlunya 
mempercepat laju peningkatan kapasitas Penelitian dan Pengembangan (P&P) di ITB. Untuk merealisasikan tujuan-utama 
ini, dengan persetujuan Rapat Pimpinan (Rapim) ITB, saya menempuh kebijakan dan tujuan operasional berikut:

Kepemimpinan ilmiah, school of thought, komposisi dan struktur tenaga akademik;
Sarana nonfisik penelitian: kebijakan, poly kerja bidang keahlian, laju produksi dan pertukaran informasi ilmiah 
dan lain sebagainya;
Akses terhadap prasarana dan sarana fisik penelitian: ruang kerja, peralatan dan instrumentasi laboratoria, bahan 
informasi ilmiah dan lain sebagainya.

melenyapkan segala hambatan, baik internal maupun ekstenal, yang dapat membaurkan kapasitas P&P staf ITB 
dan melemahkan kemampuan bidang keahlian,
menggalang kelompok-kelompok atas dasar pemikiran bidang-keahlian sebagai struktur-mikro P&P di ITB.

(i)

(ii)

(i)
(ii)

(iii)

Saya kemudian mengembangkan konsep wadah pengelompokan terstruktur untuk P&P, yang kemudian dikenal sebagai 
Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Setiap KBK mempunyai tanggung jawab memajukan bidang keahliannya dengan 
unsur determinan sebagai berikut:

Alokasi dana penelitian kemudian saya jadikan instrumen untuk mendorong terjadinya pengelompokan. Usulan 
penelitian yang diajukan secara berkelompok oleh KBK dapat memperoleh dana hingga enam juta rupiah, jika lolos dari 
penilaian oleh Badan Research. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana yang diberikan untuk research perorangan. 
Inventarisasi pada tahun 1978 mencatat adanya sebanyak 108 KBK di ITB dan semua masih dalam taraf pengembangan.
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Lima tahun setelah KBK ditetapkan sebagai struktur mikro untuk P&P di ITB, maka pada tahun 1982, dilakukan evaluasi. 
Ternyata hanya 33 KBK (31 persen) yang sudah berhasil memenuhi semua unsur determinan, sedangkan 45 KBK (42 
persen) baru bisa memenuhi unsur (i) dan (ii) saja, dan 28 KBK (27 persen) belum bisa memenuhi satupun dari ketiga unsur 
determinan tersebut di atas.

Penebaran contour-contour bidang keahlian dari KBK yang dimulai pada tahun 1977 adalah cikal bakal dari pemikiran 
kelompok keilmuan (KK) yang sekarang secara formal de jure ada di ITB. Para anggota Komisi Senat Akademik yang 
menggagas KK pada tahun 2003 selalu menekankan, apalagi kalau ketemu saya, bahwa KK adalah lain sama sekali dari 
konsep KBK tahun 1977. Namun oleh banyak staf ITB, KK itu masih saja disebut KBK tuh. Mengapa? Karena konsep KK 
dikembangkan melalui diskusi-diskusi di Senat Akademik, jauh dari para peneliti yang berkepentingan dan dari kondisi riil 
di lapangan, sehingga ketika ditetapkan oleh Rektor terasa seperti suatu keputusan yang bersifat top down. Jadi, konsep 
KBK 1977 ternyata masih tetap melekat di benak banyak staf akademik ITB, karena sejak dicetuskan pada tahun 1977, ITB 
hanya mengenal KBK hingga tahun 2005, suatu jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, KBK memang merupakan 
suatu konsep yang baik, yang telah dipikirkan secara matang dan telah disosialisasikan kepada para peneliti melalui tatap 
muka langsung untuk mendapat umpan batik bagi perbaikannya.

Anehnya lagi sesudah lima tahun ditetapkan, yaitu hingga menjelang akhir tahun 2009, KK belum pernah dievaluasi 
efektivitasnya sebagai wahana untuk meningkatkan P&P di ITB. Macam many pula ITB zaman sekarang ini? Tentulah dari 
delapan puluh sembilan KK yang ada sekarang perkembangannya pasti tidak sama. Tentu masih ada KK yang ketuanya 
lemah dan tidak mampu mengembangkan suatu original school of thought kelompok yang mampu memobilisasi derap 
bersama para anggota meningkatkan keahlian dalam keilmuan yang diklaim oleh KK sebagai bidangnya menjadi 
terkemuka di dunia. Tentu ada pula ketua KK yang mampu memajukan kelompoknya sehingga memperoleh pengakuan 
pada tingkat dunia. Kalau sebagian besar KK ITB world class maka ITB otomatis pun world class pula kan?

Sebelum saya tutup cerita terkait peristiwa yang saya alami ketika menjadi Sekretaris ITB Bidang Penelitian dan 
Pengembangan di bawah Rektor Iskandar Alisjahbana Alisjahabana, saya harus menceritakan sedikit pengalaman 
sewaktu kampus ITB diduduki pertama kali oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tanggal 21 Januari 
1978. Pada kira-kira jam tujuh pagi hari itu, Hariadi Soepangkat, Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam 
(FMIPA) waktu itu, muncul di depan rumah saya untuk memberitahukan bahwa kampus diduduki tentara. Iskandar 
Alisjahbana ingin segera mengadakan Rapim. Saya langsung pergi ke ITB Pusat, dan mendapati bahwa halamannya telah 
dipenuhi oleh dosen, karyawan dan mahasiswa yang tidak diperbolehkan tentara masuk kampus. Rapimpun digelar.
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Karena tentara menduduki kampus sejak dini hari, tidak banyak informasi yang dapat diolah oleh rapat untuk penilaian 
situasi. Oleh karena itu Rektor akan coba masuk ke kampus untuk melakukan sendiri penilaian situasi. Karena situasi 
menyeluruh penuh ketidakpastian, Rapim mengambil langkah untuk mempersiapkan seorang menjadi pemangku 
jabatan rektor (PJR) untuk menjamin bahwa ITB tetap mempunyai pemimpin seandainya terjadi sesuatu pada diri Iskandar 
Alisjahbana sebagai rektor. Saya mengusulkan agar mandat PJR diberikan kepada Saswinadi Sasmojo, Sekretaris Badan 
Pengembang ITB, karena di antara semua sekretaris ITB pada waktu itu, Sas adalah yang paling misterius dan tidak banyak 
dikenal di luar ITB. Lainnya sudah banyak dikenal seperti Prof Sosrowinarso (Sekretaris Bidang Akademis), Prof. Matthias 
Aroef (Sekretaris ITB Bidang Administrasi dan Keuangan), Prof. Soepangat Sumarto (Sekretaris Bidang Kemahasiswaan), 

dan Drs. But Moechtar (Sekretaris Bidang Komunikasi). Saya sendiri sebagai 
Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah terlalu banyak 
exposed pada waktu Tekno-ITB 77. Usul saya diterima dan mandat 
"supersemar" untuk Sas pun diketik oleh Usman Sastranegara, Kepala Biro 
Rektor, dan ditanda tangani ole Iskandar Alisjahbana.

Sesudah rapat, Iskandar Alisjahbana ingin cepat-cepat masuk ke kampus 
untuk melihat keadaan di sana. Siapa lagi kalau bukan saya yang diajak 
Iskandar Alisjahbana untuk ikut bersama dia. Sesudah mendapat lampu 
hijau dari komandan pasukan pendudukan, kira-kira jam 10.00 pagi 
masuklah Iskandar Alisjahbana dan saya melalui pintu gerbang JI. Ganesha 
dengan berjalan kaki. Memang banyak tentara terlihat pada posisi-posisi 

tertentu di dalam kampus dan ada yang berjalan berkelompok seperti sedang patroli. Tidak jauh sesudah kami melewati 
gerbang yang ada jam di atasnya maka terlihatlah kira-kira dua ratus orang mahasiswa yang telah disandera, disuruh 
duduk rapi dalam beberapa baris di lantai lapangan basket, tanpa pakai kemeja, sedang dijemur di pangs matahari. 
Belum sempat Iskandar Alisjahbana berbicara lama dengan mahasiswa datanglah kurir membawa berita bahwa Rektor 
ITB dipanggil ke Kodam Siliwangi dan diminta segera datang. Waduh, mau diapakan Iskandar Alisjahbana ini pikir saya. 
Saya terus disuruh ikut menemani dia dan sewaktu kami tiba di ruang rapat Kodam Siliwangi, di sana sudah ada Rektor 
Unpad dan Rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) beserta jajaran masing-masing. Dari ITB Sosrowinarso dan 
Soepangat Sumarto pun sudah hadir juga dan bergabung duduknya dengan Iskandar Alisjahbana. Rapat dipimpin oleh 
Mayjen Himawan Soetanto, Pangdam Siliwangi, yang menjelaskan kampus-kampus mana saja yang diamankan oleh 
ABRI dan bahwa yang mendorong ABRI untuk melakukan pengamanan kampus-kampus tersebut adalah berbagai 
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kegiatan mahasiswa yang anti Pemerintah. Pendudukan kampus akan segera diakhiri karena maksudnya adalah sebagai 
warning saja kepada civitas akademika. Rapat berlangsung sampai sore hari lewat jam '17.00 wib. Sehabis rapat, Iskandar 
Alisjahbana buruburu mau masuk lagi ke kampus untuk melihat mahasiwa. Yang menjadi pikiran yang merisaukan waktu 
itu adalah potensi terjadinya konflik dan kekerasan antara mahasiswa dan tentara di dalam kampus dalam kegelapan 
malam hari. Apalagi kalau mengingat kebiasaan mahasiswa ITB yang suka meledeki orang. Tentara yang diledek kan bisa 
ngamuk? Sesudah mendapat ijin masuk lagi dari komandan pasukan pendudukan, sesampainya dekat lapangan basket 
Iskandar Alisjahbana dan saya langsung diberi tepuk tangan dan sorakan oleh mahasiwa yang jumlahnya sudah 
menggelembung menjadi kira-kira dua kali lipat dari yang kami temui pada paginya. Mereka juga sudah lebih santai dan 
ada yang sedang tiduran di atas rumput mendengarkan radio transistor, yang telah berhasil diseludupkan masuk ke 
kampus. Rupanya tambahan mahasiswa itu telah masuk menyusup dari rumah-rumah di JI Juanda yang berbatasan 
dengan bagian Timur kampus, antara lain, melalui halaman rumah Jenderal Mashuri. Tiba-tiba ada mahasiswa yang 
berteriak ke arah Iskandar Alisjahbana dan saya "Rektor ITB sudah ditangkap." Langsung dijawab Iskandar Alisjahbana, 
"Siapa yang bilang. Saya kan ada di sini." Si mahasiswa menjawab "Radio Australia pak." Lalu Iskandar Alisjahbana 
mengatakan "Jangan percaya semua yang disiarkan radio Australia." Iskandar Alisjahbana meminta para mahasiwa 
untuk tenang dan tidak memprovokasi kemarahan tentara. Iskandar Alisjahbana berjanji akan menyelesaikan masalah 
secepatnya sehingga kampus dapat normal kembali. Melihat keadaan mahasiswa yang sudah lebih rileks, Iskandar 
Alisjahbana dan saya pun agak tenang sewaktu meninggalkan mereka bermalam bersama tentara di dalam kampus.

Saswinadi, sebagai pemangku "supersemar ITB", dalam pada itu telah memobilisasi para ibu, isteri dosen ITB, untuk 
menyumbangkan makanan dan minuman untuk para mahasiswa yang di sandera di dalam kampus. Dengan ijin Jenderal 
Mashuri, Saswinadi kemudian menyampaikan makanan dan minuman melalui alur penyusupan mahasiswa masuk ke 
kampus, dan juga membagikannya kepada tentara pasukan pendudukan. Keesokan harinya, Iskandar Alisjahbana, 
Saswinadi dan saya mengadakan pertemuan di rumah Iskandar Alisjahbana di Jalan Sulanjana. Karena Heri Akhmadi 
sudah ditangkap, delegasi Dewan Mahasiwa dipimpin oleh Jusman Sjafei dan Hafis. Iskandar Alisjahbana meminta 
mahasiswa untuk ikut mendinginkan suasana demi menyelamatkan kampus dan kegiatannya. Entah bagaimana tafsir 
intel pada waktu itu mengenai pertemuan dengan mahasiswa ini, pada malam harinya rumah Iskandar Alisjahbana, 
tempat diadakannya pertemuan, ditembak oleh orang tak dikenal. Beberapa hari kemudian, kalau tidak salah tiga hari 
kemudian, Rektor Iskandar Alisjahbana dan jajarannya diminta datang pada dini hari ke Jalan Ganesha untuk menerima 
kembali kampus ITB dalam suatu acara serah terima.
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Rupanya warning dari penguasa dengan pendudukan kampus yang pertama tidak menyurutkan perjuangan dan aksiaksi 
mahasiswa yang menentang kelanjutan kepresidenan Pak Harto. Padahal akhir Maret Han mendekat, yaitu masa untuk 
Presiden "terpilih" akan dilantik oleh MPR. Maka terjadilah pendudukan kampus yang kedua pada 9 Februari 1978. Kali 
ini dilakukan oleh tentara yang didatangkan dari luar Jawa Barat oleh Pangkowilhan Jawa-Madura, Jenderal Soedjono 
Djono. Tentaranya bukan dari Divisi Siliwangi. Kali ini lebih mencekam karena mereka tidak ramah seperti pasukan 
Siliwangi. Pada tanggal 11 dan 12 Februari 1978 diadakan rapat Senat Guru Besar untuk mencari solusi atas adanya 
"masalah antara ITB dan Pemerintah" yang menyebabkan terjadinya pendudukan kampus kembali oleh ABRI. Dalam 
rapat terjadi perdebatan-perdebatan seru dan Senat menjadi terbagi dua. Selama sidang berlangsung, sebentarsebentar 
Oetarjo Diran pergi keluar ruang rapat untuk menerima telepon dari Jakarta. Entah dari siapa. Singkatnya, pada tanggal 
12 Februari 1978 siang telah dicapai kesepakan Senat untuk membentuk Dewan Pimpinan ITB, suatu kepemimpinan ITB 
yang kolektif, sebagai solusi terhadap "masalah ITB." Dewan ini diketuai oleh Rektor Iskandar Alisjahbana, dengan 
anggota-anggota Sudjana Sapiie, Mudomo, Wiranto Arismunandar, dan Djuanda Suraatmadja. Hasil kesepakatan Senat 
Guru Besar ini disampaikan sebagai rekomendasi kepada Menteri Departemen P & K Syarif Thajeb dengan harapan dapat 
dikukuhkan menjadi ketetapan. Pada kira-kira jam 14.00, Usman Sastranegara, Kepala Biro Rektor, melalui fax menerima 
Ketetapan Menteri persis seperti yang direkomendasikan oleh Senat Guru Besar dan memperlihatkannya kepada 
Saswinadi. Mengapa Saswinadi? Karena sebagai pemangku "supersemar ITB" mandatnya tidak pernah dicabut sesudah 
tentara yang melakukan pendudukan pertama ditarik keluar dari kampus. Namun, setengah jam kemudian, Ketetapan 
Menteri yang sama diterima lagi oleh Usman, tapi kali ini tanpa nama Iskandar Alisjahbana Alisjahbana sebagai Ketua 
Dewan Pimpinan. Dengan ketetapan kedua ini, Iskandar Alisjahbana telah diberhentikan oleh Syarif Thajeb sebagai 
Rektor ITB. Saswinadi meminta Usman menyimpan Ketetapan Menteri Syarif Thajeb yang pertama diterima tadi, di mana 
nama Iskandar Alisjahbana masih tercantum sebagai Ketua Dewan Pimpinan ITB. Mestinya dokumen ini masih ada dalam 
file di Biro Rektor ITB.

Mempersiapkan ITB menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Proses Transisi
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai 
Badan Hukum disambut dengan penuh antusiasme di ITB. Apalagi ITB termasuk salah satu dari empat perguruan tinggi 
yang dipandang telah siap untuk ditetapkan sebagai Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, ITB akan mempunyai 
otonomi untuk mengatur dirinya sendiri tanpa didikte dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, suatu impian yang telah 
lama hidup di berbagai kalangan ITB. Untuk menjadi Badan Hukum harus dikembangkan tatanan normatif baru agar ITB 
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dapat menjalankan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan PP 61 tahun 1999 sebagai pengganti tatanan yang diatur 
dalam Statuta ITB. Tatanan baru ini nantinya akan dituangkan dalam suatu PP yang khusus untuk ITB BHMN. Untuk 
merumuskan tatanan baru ini, Senat Guru Besar ITB membentuk Panitia Ad-Hoc Otonomi Institut Teknologi Bandung, 
yang diketuai oleh Sahari Besari dengan 21 anggota termasuk, antara lain, A. Aziz Djajaputra, B. Kusbiantoro, Goeswin 
Agoes, Hariadi P. Soepangkat, Imam Buchori Zainuddin, Moedomo, M.T. Zen, saya sendiri dan lain-lain. Panitia ini bekerja 
keras dari pertengahan Agustus 1999 hingga pertengahan Februari 2000 untuk menyusun naskah ITB berbadan hukum 
yang kemudian diajukan kepada Pemerintah, cq. Departemen Pendidkan Nasional. Naskah inilah yang menjadi cikal 
bakal dari PP 155 tahun 2000 yang menetapkan ITB sebagai BHMN. Penyusunan naskah ini berjalan penuh diskusi yang 
hangat karena isi PP 61 tahun 1999 yang menjadi panduan Panitia tidak selalu konsisten dengan isi UU Nomor 2 tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang masih berlaku waktu 
itu. Selain ikut menyumbangkan pikiran dalan berbagai diskusi dalam rapat Panitia, secara spesifik saya diminta 
menyusun konsep untuk keberadaan suatu Majelis bagi para Guru Besar (MGB), karena dalam tatanan baru yang 
diusulkan tidak semua Guru Besar akan terpilih dalam Senat Akademik yang mempunyai fungsi legislasi akademik dan 
terbatas keanggotaannya. Konsep Majelis Guru Besar (MGB) sebagai kekuatan moral yang mempunyai fungsi advisory, 
yang saya kembangkan dapat diterima oleh Panitia dan diikut sertakan dalam naskah. Maka sesudah PP 155 tahun 2000 
tentang ITB BHMN disahkan oleh Presiden Gus Dur pada tanggal 26 Desember 2000, MGB mendjadi salah satu unsur 
kepemimpinan ITB BHMN mendampingi Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA) dan Rektor bersama para 
Wakil Rektor. Walaupun MGB secara internal dipandang hanya sebagai suatu forum bagi para Guru Besar saja, tetapi 
secara eksternal pamornya masih tinggi karena forum Guru Besar ITB dipandang sebagai kelanjutan dari Senat Guru 
Besar yang dulu selalu tampil dengan kekuatan moral dan intelektualnya memecahkan berbagai masalah dalam masa 
krisis yang dihadapi Indonesia maupun ITB.

Menjelang diberlakukannya PP 155 tahun 2000, Senat Guru Besar ITB memberi saya kehormatan dan kepercayaan 
kepada saya untuk mengetuai Panitia Pemilihan Anggota Senat ITB Berbadan Hukum yang bertugas menyiapkan kriteria 
anggota Senat ITB merujuk pada peraturan dan rancangan peraturan terkait dengan ITB berbadan Hukum. Hasil kerja 
Panitia ini memungkinkan pembentukan Senat Akademik Transisi pada tahun 2001 sesuai PP 155 tahun 2000.

Senat Akademik Transisi adalah ujung tombak bagi pembentukan organ-organ yang harus ada dalam tatanan tata kelola 
ITB BHMN. Senat Akademik Transisi yang hanya bekerja satu tahun pada tahun 2001 harus dapat membentuk Majelis 
Wali Amanat (MWA) yang pertama dari ITB BHMN agar pada gilirannya dapat dilakukan pemilihan rektor. Saya sangat
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menghargai mendapat kepercayaan dari Senat Akademik Transisi untuk mengetuai Panitia Ad-Hoc Pembentukan Majelis 
Wali Amanat Institut Teknologi Bandung berpedoman pada PP 155 tahun 2000. Dalam mengemban tugas Panitia ini saya 
beruntung didampingi oleh dua orang Sekretaris yang capable, yaitu Adang Surahman dan Alibasyah Siregar dan 
anggota-anggota yang arif, antara lain, Ambio M., Bambang Hidayat, Djoko Santoso, Imam Buchori, Goeswin Agoes dan 
lain-lain. Karena MWA merupakan suatu organ yang terdiri atas wakil-wakil berbagai pemangku kepentingan ITB yang 
dipilih, maka Panitia harus mulai dari pengembangan pendekatan yang akan diterapkan, kemudian mekanisme untuk 
memperoleh wakil-wakil tersebut. Panitia bekerja dari 25 Februari hingga 26 Desember 2001 dan berhasil membentuk 
MWA ITB yang pertama. Kemudian MWA memilih Iskandar Alisjahbana sebagai Ketua MWA ITB yang pertama.

In retrospect: Saya merasa beruntung dan bersyukur dapat terlibat aktif dalam mempersiapkan dan memantapkan ITB 
sebagai BHMN, suatu milestone penting dalam perkembangan ITB.

Krisis Nasional, Reformasi Total dan ITB
Pada waktu periode reformasi saya ikut dalam berbagai kegiatan Senat Guru Besar ITB, antara lain, dalam merumuskan 
berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Senat ITB, tanggal 6 Mei 1998, 19 Mei 1998, dan 13 Juni 1998. Saya menjadi 
anggota Komisi Ad-Hocc Senat ITB untuk Krisis Nasional yang diketuai oleh Sujana Sapiie. Hasil kerja Panitia Ad-Hoc ini 
dituangkan dalam sebuah buku berjudul Krisis Nasional, Reformasi Total dan ITB, yang merupakan publikasi Senat ITB. 
Sujana Sapiie meminta saya mengedit naskah buku ini sebelum dicetak di Penerbit ITB. Pernyataan-pernyatan Senat Guru 
Besar ITB tersebut di atas diikut-sertakan sebagai Lampiran dalam buku ini, yang apabila dibaca kembali memberi 
gambaran bagaimana semua unsur ITB bersikap sewaktu terjadinya krisis dan reformasi total di Indonesia.

Ketika ITB diminta memberi masukan untuk Amandemen Pertama atas Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Sekretaris 
Senat pada waktu, Prof. Rubini Soeriatmadja, meminta agar permintaan itu ditanggapi oleh Komisi Pembaruan, yang 
saya ketuai. Selain mencari masukan dari para anggota Komisi, masukan dari berbagai kalangan dalam dan luar kampus 
juga diminta dan dirumuskan menjadi sebuah naskah yang saya edit bersama Bambang Hidayat sebelum dicetak oleh 
Penerbit ITB sebagai buku pada tahun 2000 dengan judul Amandemen UUD 45 Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat 
ITB. Lima ratus copies buku itu diserahkan kepada Ketua MPR Amien Rais di kantornya di Jakarta untuk dibagikan kepada 
para anggota DPR.
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Pensiun Pegawai Negeri
Mekanisme pensiun pegawai negeri bagi tenaga fungsional akademik golongan IV pada usia 65 tahun digunakan oleh 
rejim pimpinan Rektor Kusmayanto Kadiman, yang mulai berkuasa pada tahun 2001 untuk membabat para profesor di 
ITB. Menurut Kusmayanto, selain bersih-bersih kampus yang jorok pada waktu itu, kampus harus pula dibersihkan dari 
para predator. Predator itu maksudnya para dosen senior apalagi yang mempunyai jabatan fungsional profesor. Secara 
metafor tentang hal ini Kusmayanto pernah pula menyatakan bahwa pohon-pohon yang tinggi dan rindang semua harus 
ditebang agar belukar dan rumput yang berada di bawahnya dapat terlihat dan berkembang. Dasarnya adalah Edaran 
dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satrio Brodjonegoro, sesudah menerima masukan dari seorang yang menjabat 
sebagai Pembantu Rektor sewaktu kepemimpinan Rektor Lilik Hendrajaya, yang menjabat sebelum Kusmayanto menjadi 
rektor. Edaran ini melanggar suatu Peraturan Pemerintah yang membolehkan seorang profesor untuk diperpanjang masa 
tugasnya hingga usia 70 tahun asal diusulkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan karena diperlukan keahliannya. 
Pengusulan perpanjangan ini di ITB dimulai dari kelompok bidang keahlian atau laboratorium yang didominasi oleh para 
dosen muda yang "selama ini merasa tertindas karena merasa terlalu didisiplinkan oleh para profesornya dari berbagai 
kegiatan liar yang tidak pantas dari segi nilai-nilai akademis." Memang harus diakui ada juga beberapa orang profesor 
yang perbuatannya juga liar dalam arti disesalkan dari pandangan akademik tetapi untuk menyamaratakan semua 
profesor seperti itu tidak mencerminkan dianutnya suatu merit system. Kebijakan Kusmayanto ini menjadi kesempatan 
bagi para dosen pada tingkat "kolonel" untuk menghantam para "jendral" dengan penilaian yang tidak objektif melalui 
wahana demokratis, melalui pemungutan suara di KBK. Algojo untuk melaksanakan kebijakan Kusmayanto ini adalah 
Wakil Rektor Sumberdaya, yang pada awalnya dijabat oleh Komar Ruslan, yang sesudah setahun dipecat oleh 
Kusmayanto dan diganti oleh Deny Juanda Puradimaja. Komar dianggap lunak dan kurang tegas, pada hal dia sebetulnya 
pasang kuda-kuda karena tidak setuju pada kebijakan Kusmayanto yang dianggapnya tidak tepat untuk ITB. Memang 
Komar masuk sebagai Wakil Rektor dalam administrasi Kusmayanto karena dia harus mengakomodasi permintaan dari 
suatu kekuatan yang telah mendukung Kusmayanto sewaktu kampanye untuk menjadi rektor pada tahun 2000. Jadi, 
Komar bukan termasuk dari geng para "kolonel" angkatan 73 (Fortuga -- Forum Tujuh Puluh Tiga) yang sejati seperti 
Adang Surahman, Alibasyah Siregar, Sjarmidi dlsb yang dikoordinasi oleh Kusmayanto.

Setahun sebelum setiap dosen senior akan mencapai usia 65 tahun, tanpa pandang bulu, yang bersangkutan disodori 
contoh surat permohonan pensiun dan berbagai formulir untuk kelengkapan pensiun agar dapat diproses secepatnya. 
Kalau terlambat memproses, risikonya adalah kalau sudah jatuh tempo, pensiunan tidak akan menerima uang pensiun.  
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Itulah mekanisme yang digunakan untuk mendukung kebijakan Kusmayanto, dan eksekutornya adalah Direktur 
Sumberdaya Manusia, Megawati Santoso, anak buah yang sangat loyal kepada Wakil Rektor Deny Juanda.

Pada bulan Agustus 2003, Deny Juanda, Wakil Rektor Sumberdaya, dan Djoko Santoso, ketua Senat Akademik, dan
saya berbincang-bincang di ruang rapat Badan Kerja Senat Akademik mengenai soal pensiun saya yang akan efektif
berlaku 1 Desember 2003. Keduanya mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk saya jika mau terus mengajar di ITB 
walau sudah pensiun karena dapat diusulkan untuk menjadi dosen luar biasa dengan status Guru Besar. Mereka lalu 
menganjurkan agar saya segera mengurus surat pengusulan dosen luar biasa itu melalui Departemen Mesin untuk ditujukan 
kepada Direktur Sumberdaya Manusia dengan tembusan kepada Dekan FTI. Setelah saya bicarakan dengan Ketua dan para 
Sekretaris Departemen Mesin, surat pengusulan saya menjadi dosen luar biasa untuk mengajar enam matakuliah pada 
tingkat S2 pun dikirim oleh Ketua Departemen Mesin sesuai dengan anjuran dari Djoko Santoso dan Deny Juanda. Surat itu 
tertanggal 15 Agustus 2003 dengan No. 1067/K01.9.6/KP/2003.

Menyongsong pensiunnya enam dosen senior Departemen Mesin, yaitu Prof. Ir. Tata Surdia MS Met.E, Prof. Ir. Wiranto 
Arismunandar, MSME, Prof. Dr. Ir. Sularso. MSME, Prof. Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono, MSME. Ir. Anwari IPM dan saya, 
Departemen Mesin mengadakan kegiatan Apresiasi Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior pada Sabtu dan Minggu, 27 -
28 September 2003. Pada malam ramah tamah Sabtu 27 September 2003 kami yang akan pensiun disanjung-sanjunglah 
pengabdiannya begini dan begitu dan masing-masing diberi plakat dan amplop berisi sepuluh juta rupiah. Pada malam itu 
diumumkan pula hasil survey HMM untuk mencari dosen favorit tahun 2003. Tiga nama yang memperoleh suara terbanyak 
adalah ICN Pulung Nurprasetio, Zainal Abidin, keduanya dosen muda, dan saya, yang sudah gaek dan diambang pensiun. 
Selisih suara antara ketiga dosen favorit ini kecil sekali. Saya merasa gembira bahwa antusiasme saya untuk mengajar selama 
ini mendapat penghargaan dari para mahasiswa. Ternyata penghargaan mahasiswa ini adalah tulus dan sejati.

Tiba 1 Desember 2003 saya resmi pensiun sebagai pegawai negeri. Berhubung semester ganjil belum berakhir, semua 
matakuliah yang saya berikan pada semester itu saya selesaikan dan nilainya dimasukkan ke Departemen Mesin untuk 
diproses lebih lanjut ke dalam sistem administrasi akademik yang mulai terkomputerisasi. Untuk menyelesaikan kuliahkuliah 
itu saya harus mempunyai suatu Surat Keputusan dari Wakil Rektor Sumber Daya, Deny Juanda, yang membolehkan saya 
menyelesaikan kuliah-kuliah saya karena saya sudah pensiun. Pada saat pendaftaran kelas untuk semester ganjil pada bulan 
Januari 2004, mahasiswa Departemen Teknik Mesin merasa terkejut dan kecewa mengetahui bahwa saya tidak tercantum 
lagi sebagai pengajar dalam daftar mata kuliah yang akan diselenggarakan pada semester II tahun ajaran 2003/04. 
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Pendaftaran kelas biasanya dilakukan pada dini hari untuk mendapat kelas yang diinginkan mahasiswa. Saat itu juga seorang 
mahasiswa aktivis HMM bernama Demoza N. mengumpulkan 173 tanda tangan mahasiswa pendukung yang kemudian 
dilampirkan pada surat HMM No.07/Ekstern/HMM/2004 tertanggal 19 Januari 2004 kepada Rektor Kusmayanto. Dalam 
surat yang ditandatangani Ketua HMM Akhdiat Kartiwa, para mahasiswa memohon agar saya dapat kembali bertugas 
secara akademik sebagai Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar sesuai dengan permohonan Departemen Mesin 
dalam surat nomor 1067/K01.9.6/KP/2003 tertanggal 15 Agustus 2003 tersebut di atas. Mahasiswa meminta pertimbangan 
yang arif dari Rektor Kusmayanto mengenai permohonan mereka ini. Delegasi HMM pun berangkat ke Rektorat Jalan 
Tamansari dan minta bertemu dengan Rektor untuk menyerahkan surat tersebut dan membicarakan isinya. Permintaan 
bertemu Rektor ditolak dan delegasi disuruh menghadap Wakil Rektor Deny Juanda, yang tidak dapat menerima delegasi 
karena sibuk. Surat itu akhirnya disampaikan kepada Biro Rektor. Tembusan surat tersebut ditujukan kepada Dirjen 
Pendidikan Tinggi, Ketua Majelis Amanat (MWA) ITB, Ketua Senat Akademik (SA) ITB, Ketua Majelis Guru Besar (MGB) 
ITB, Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB, dan Ketua Departemen Teknik Mesin ITB juga disampaikan oleh HMM.

Kedua surat yang mengusulkan saya sebagai Dosen Luar Biasa tersebut di atas tidak pernah dibalas, baik oleh Direktur 
Sumberdaya Manusia maupun oleh Rektor. Entah mengapa. Tak tahu mau bilang apa mungkin. Malah ada fitnah bahwa 
saya menggerakkan mahasiswa untuk dapat mengajar kembali, suatu tuduhan yang keji. Apakah mereka yang 
menyebarkan fitnah ini tidak mengerti mengapa para mahasiswa mesin menghargai saya sebagai salah satu dosen favorit 
2003? Atau mereka memang melecehkan penilaian oleh mahasiswa terhadap saya? Kalau permohonan HMM ditolak, ya 
sampaikan saja dalam surat balasan terhadap surat mereka. Perilaku para pejabat yang dikirimi surat lalu tidak menjawab 
surat yang ditujukan kepadanya di mana pun akan dinilai arogan dan tidak profesional secara administratif.

Lebih dari setahun kemudian, HMM mengulang lagi permohonan mereka kepada Rektor untuk peninjauan ulang status 
saya sebagai Dosen Luar Biasa melalui surat No. 002/HMM/IV/2005 tertanggal 21 Maret 2005. Permohonan kedua ini 
didukung oleh 165 mahasiswa mesin dan ditandatangani oleh Ketua HMM Okti Nanto F. Tembusan surat ini juga 
disampaikan kepada pihak yang sama seperti surat HMM yang terdahulu pada tahun 2004. Surat ini juga tidak dibalas. 
Ya, begitulah adanya di ITB. In retrospect: Belukar dan rumput yang telah terpapar ke dunia karena pohon yang 
menutupinya sudah ditebang ternyata adalah a bunch of very unprofessional creatures! Apa nanti kata dunia.

Jika ada orang-orang yang menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang memalukan tersebut di atas akan dapat 
menghambat atau menghentikan saya melakukan scholarly activities, pastilah mereka salah besar. A very big mistake 
indeed!
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Dewan Audit
Pada bulan Desember 2002 Majelis Wali Amanat (MWA) membentuk Dewan Audit sebagai kelengkapan tatanan tata 
kelola ITB BHMN. MWA telah menetapkan anggota MWA Drs. Saifuddien Hasan MBA, waktu itu Dirut BNI 46, sebagai
ketua. Anggota MWA lain yang duduk dalam Dewan adalah Noke Kiroyan waktu itu Dirut PT Rio Tinto. Anggota Dewan 
lainnya adalah seorang pakar audit Sudaryono, mantan ketua BPKP dan seorang pakar hukum Dr. Wiratni Achmadi, Notaris 
yang banyak memahami masalah hukum ITB. Dari beberapa calon yang diajukan Senat Akademik, MWA memilih saya 
sebagai anggota yang dianggap memahami berbagai aspek akademik ITB untuk melengkapi keanggotaan Dewan. Pada 
rapat pertama Dewan April 2003 yang dipimpin ketua Saifuddien, Dewan memilih saya sebagai Sekretaris Dewan Audit. 
Sejak itu saya ikut dalam upaya Dewan membimbing ITB BHMN membangun sistem manajemen dan informasi keuangan 
yang kredibel dengan membangun kemitraan yang saling menghargai dengan berbagai organ internal ITB terkait, seperti 
Rektor dan jajaran Pimpinan Eksekutif lainnya serta Satuan Pengawas Internal (SPI). Audit oleh Kantor Akuntan Independen 
atas Laporan Keuangan ITB BHMN untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 akhirnya memberi opini Wajar Tanpa 
Pengecualian. Secara keuangan ITB BHMN sudah akuntabel. Bekerja dengan teman-teman para anggota Dewan Audit 
merupakan suatu pengalaman yang sangat indah dan menyenangkan bagi saya karena saya dapat belajar banyak dari 
mereka tentang berbagai aspek di luar bidang sains dan engineering. Terima kasih.
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tahun 1974. Karena Prof. Adhiwiyogo pada awal tahun 1970 itu meninggal dunia. maka saya memegang estafet 
berikutnya, diberi tugas untuk menggantikan. Kerjasama berlangsung 4 tahun. Waktu itu ada pertukaran tenaga antara 
Fisika Teknik dengan TN (Technische Natuurkunde) Delft. Saya, Pak Benjamin Soenarko, dan Pak Ardhana ke Delft, dan 2 staf 
pengajar Belanda ke Fisika Teknik. Kita membangun ‘Ruang Dengung’ yang kemudian diberi nama ‘Laboratorium 
Adhiwijogo’. Nah, kemudian datanglah Profesor Smith. Beliau pensiun dari Delft dan berkeinginan untuk membantu di sini 
tanpa digaji, namun diberi fasilitas oleh ITB.
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Harapan terhadap lulusan Teknik Fisika

Disadur dari :
R.M. Soegijanto, “Fisika Bangunan dan Akustik di Teknik Fisika ITB” dalam Engineering Physics, Antara Fisika Teknik dan 
Teknik Fisika, Retropeksi 50 Tahun Menuju Prospek Keskolaran Teknik Fisika di Indonesia, Departemen Teknik Fisika, 1 
Januari 2004.
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Almarhum Prof. Adhiwijogo juga salah satu yang bekerja di dalam bidang riset di laboratorium Fisika Teknik. Prof. 
Adhiwijogo merupakan Asisten dari Prof. Woltjer, salah satu yang meneliti masalah sinar kosmik, cosmic rays, yang jatuh di 
Indonesia. Untuk keperluan pengukuran, bengkel Fisika Teknik membuat sendiri Geiger Counter. Dikenang bahwa bengkel 
Fisika Teknik itu orangnya benar-benar hebat. seperti Pak Supenir, Pak Lukman, Pak Kusnadi, Pak Slamet, Pak Enjam, Pak 
Suleiman dan Waryat. Itu semua teknisi jagoan dalam bengkel. Mereka benar-benar menopang dan men-support para 
ilmuwan untuk mewujudkan sesuatu.

Saat saya melakukan studi di TU Delft, Belanda saya memperoleh beasiswa dari perusahaan minyak B.P.M. (De Bataafsche 
Petroleum Maatschappiy). Ketika kembali, saya harus bekerja di perusahaan minyak itu terlebih dahulu selama dua tahun. 
Waktu itu mahasiswa Fisika Teknik meminta saya untuk menjadi dosen di Fisika Teknik, sampai Prof Gunarso meminta izin ke 
pimpinan saya sendiri. Akhirnya saya dipanggil dan ditanya tentang pengalamannya yang masih kurang untuk menjadi 
dosen. Setiap kali saya cuti, mahasiswa selalu meminta saya: "Kami perlu dosen-dosen." Di antara mahasiswa itu terdapat 
Pak Soegijanto dan Pak Aldy Anwar.

Sesampai di Bandung saya tidak langsung ke ITB, saya bekerja di Ralin, Phillips Indonesia terlebih dahulu. Saya bekerja di 
Ralin Philips, yang berkantor di jalan Kiaracondong itu tidak lama. Untuk beberapa waktu, saya jadi dosen luar biasa terlebih 
dahulu, kemudian menjadi dosen tetap ITB. Saya mendirikan laboratorium Instrumentasi di FT ITB. Waktu Belanda 
menawarkan bantuan, di zaman Orde Baru, saya mengusulkan Instrument Center, yang akhirnya menjadi Lembaga 
Instrumentasi Nasional (LIN), yang semula berada di dalam kampus. Sayang, ITB saat itu tidak menyadari hal itu sebagai aset 
yang berguna, tetapi malah keberadaannya ditiadakan. Keberadaan LIN di dalam kampus, hilang. Dari kampus ITB 
dipindahkan ke jalan Sangkuriang. Dari jalan Sangkuriang dipindahkan lagi ke Serpong. Kita katakan itu sebagai exodus. 
Sama sekali, ITB tidak ada perhatian terhadap kegiatan ilmiah, mungkin itu terjadi sampai sekarang.

Prinsip pertama dari pendidikan itu sebetulnya kan mengabdi pada kebenaran, di mana setiap alat itu harus dikalibrasi. 
Instrumen itu tidak bisa dipercaya begitu saja. Instrumen itu bisa dipercaya setelah dikalibrasi, dan kalibrasinya juga harus 
benar. ITB tidak punya alat kalibrasi, adanya di LIN yang didirikan oleh Fisika Teknik.

Saya memperjuangkan agar LIN itu tetap ada di kampus. Tetapi tidak ada yang membela dan mem-backup saya. Memang 
waktu itu Indonesia mau mendirikan research center di Cibinong. Waktu itu saya protes dan berhasil  menyakinkan ketua 
MIPI, PakSarwono, bahwa kegiatan ilmiah itu harus di kampus. Pak Sarwono menyakinkan Pemerintah Pusat. Akhirnya tidak 
jadi ditempatkan di Cibinong, tetapi dalam Kampus ITB, di jalan Ganesha 10, Bandung.
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Ketika LIN mulai berdiri, saya menjabat sebagai wakil direktur LIN. Direktur LIN saat itu, Prof. Adhiwijogo. Ketika itu, Pejabat 
direktur haruslah seorang guru besar. Yang menjadi asisten direktur adalah Bapak Zakaria (alm), seorang staf akademis FT ITB 
juga. Saat itu Rektor ITB, Ir. Koentoadji adalah orang luar yang ditempatkan di ITB. Waktu itu Pak Koentoadji bertanya pada 
saya, "You itu mau di ITB atau mau di LIPI?" Saya ini orang ITB. Saya tidak melihat di mana salahnya jika pejabat LIN itu orang 
kampus. Akibat jawaban itu, saya dipecat dari jabatan sebagai wakil direktur. Yang menggantikan saya adalah Pak Liem Han 
Gie, seorang lulusan Amerika, dan Insinyur Herudi Kartowisastro yang juga lulusan Fisika Teknik. 

Secara prinsip saya setuju dengan konsep T.H., Bandung. Dahulu, di dalam TH itu terdapat Laboratorium Hidrolika, yang 
merupakan milik Departemen Pekerjaan Umum, Laboratorium Bahan milik Departemen Perindustrian, Laboratorium Elektro 
milik Perusahaan Listrik, Laboratorium Transportasi milik Departemen Perhubungan. Jadi, berbagai kementerian itu 
menempatkan laboratorium mereka di TH. Yang memimpinnya adalah para guru-besar, Profesor dari TH sendiri. Memang 
benar bahwa LIN itu berada di bawah naungan LIPI. Tetapi bisa saja yang memimpin itu orang dari ITB. Namun akhirnya 
semua exodus. Laboratorium Bahan dan juga LIN pindah ke Sangkuriang. Laboratorium Transportasi juga hilang. Padahal, 
awalnya kita ditawari oleh Belanda, Instrument Center untuk Fisika Teknik. Hal ini diketahui Pemerintah Indonesia. Akhirnya 
pusat menganggap LIN merupakan salah satu dari fasilitas ITB. Jatuhnya LIN ke LIPI itu juga karena ITB tidak bisa 
mengapresiasi. Waktu itu Fisika Teknik sudah punya Bengkel Gelas, Bengkel Instrumen dan SAIG (Sekolah Ahli Instrumen 
Gelas) yang dibiayai sebagian oleh LIPI.



Merintis Instrumentasi di Fisika Teknik246

Perkembangan Bidang Instrumentasi

Saya berpendapat, bahwa bidang Instrumentasi akan dapat berkembang lebih hebat kalau saja bisa bersatu, terjadi sinergi 
kalau visi kita sama. Tetapi, harus diakui untuk mencapai hal tersebut memang susah. Itu sebabnya, dalam pidato pensiun, 
saya tekankan dan katakan bahwa: industrialization without research is nonsense, research without instrumentation is also 
nonsense. Kesadaran mengenai hal tersebut harus tumbuh di ITB. Kesadaran itu sekarang masih lemah.

Tentang Teknik Pengukuran

Saya itu sebetulnya kurang percaya pada kurikulum. Kurikulum itu diubah dengan istilah reformasi  dan sebagainya. 
Menurut saya, yang penting itu pelaksanaannya. Saya berpendapat, yang diperlukan oleh Fisika Teknik itu adalah 
laboratorium. Saya pernah menulis untuk Berkala ITB tentang Empiricism and Computerism. 

Komputer kini menjadi populer, dan banyak orang belajar komputer. Tetapi, dilupakan bahwa komputer memerlukan input. 
Dan untuk menghasilkan data itu susah, memerlukan orang-orang yang terdidik betul. Kita harus tahu tekni mengukur yang 
benar, karena mengukur itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Mengukur itu bukan hanya sekadar mengeluarkan alat dari 
lemari dan kemudian selesai. Mengukur adalah suatu proses. Sebelum kita mengukur kita harus tahu apa yang diukur.

Hal itu merupakan akibat dari fasilitas laboratorium, apakah memadai atau tidak. Bila saja laboratorium itu baik, pasti 
mahasiswa tertarik. Menurut saya, learning should be fun; belajar itu harus menyenangkan. Kuliah jaman saya itu bagai 
sesuatu yang dipaksakan. Kita cuma dapat dari satu pihak, seolah-olah ilmu pengetahuan itu dipompa, dan ini harus 
dipercaya. Artinya, mahasiswa dipompa dengan ilmu yang mahasiswa sendiri tidak pernah melihat. Tetapi kalau mahasiswa 
melihat peristiwa yang terjadi tersebut: what is happening, maka itu akan teramat menyenangkan sekali. Bukan dosennya
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Waktu saya masih mahasiswa, praktikum yang saya lakukan adalah mengukur efek Raman. Kalau diceritakan, pengertian 
efek Raman itu cukup satu menit saja, sudah selesai. Larutan emulsi yang disinari dengan cahaya monokromatik, secara 
tegak lurus arah sinar, maka ada dua sinar yang muncul. Andaikan frekuensi pada sinar adalah f, maka yang keluar dari 
samping adalah                                    Saya mengalami, harus beberapa hari berada di bawah tanah, gelap sekali. Efek Raman 
itu tampak kalau tidak ada penyinaran dari cahaya lain. Penyinaran dilakukan selama 30 jam, dipotret dalam kondisi diam. 
Prosesnya harus terkendali, harus konstan. Setelah 30 jam berlalu, dicuci dan itu belum tentu berhasil. Tidak langsung jadi. 
Gagal, gagal, dan setelah berulang kali barulah, akhirnya fotonya jadi dan berhasil. Untuk mengalami sendiri efek Raman 
banyaklah yang harus dilakukan. Diperlukan peralatan dan ketekunan untuk mendapatkan hasil baik. Diperlukan penelitian 
dan perlu ketekunan, termasuk memerlukan latihan. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi insinyur research yang baik kalau 
tidak memiliki pengalaman. Bagaimana kita bisa mendidik sarjana-sarlana Fisika Teknik yang bermutu tanpa laboratorium? 
Non-sense.

Dari dulu saya mengeluh. Saya membangun LIN untuk mewujudkan kondisi seperti itu. Tetapi memang akhirnya banyak 
kendala dalam pendidikan dan perkuliahan, namun saya tetap membangkitkan motivasi para mahasiswa. That's all what I 
can do. Kenyataannya laboratorium tidak ada. Lalu saya katakan kepada mereka, "anggap laboratory kita itu industri di 
seluruh Indonesia." Dalam  membimbing tugas akhir, saya mau bawa mahasiswa ke industri. Di industri mahasiswa harus 
selalu didampingi oleh dosen. Research semacam itu adalah industrial research, dan mereka belajar banyak. Saya juga selalu 
mengingatkan “kalian jangan mengharapkan uang, karena yang paling diperlukan dari industri itu adalah pengalaman.”

yang mengatakan "itu teh begitu." Tetapi kenyataannya memang begitu. lni sistem empiris, paham bahwa suatu 
pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Kalau orang membicarakan 'anti kekerasan,' maka saya juga 'anti kekerasan 
ilmiah.’
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Sebetulnya minat saya ketika masuk Fisika Teknik dulu itu yaitu di bidang optik. Waktu saya belajar di Belanda, dan harus 
memilih topik untuk tugas akhir, saya mendatangi para guru besar satu per satu. Yang menerima saya itu Prof Verhagen. 
Beliau menawari saya untuk memperdalam instrumentasi. Ini suatu kebetulan bagi saya, karena di Indonesia pada masa itu, 
untuk penelitian di bidang optik belum tersedia fasilitas apa-apa. Jadi instrumentasi itu sangat dibutuhkan di Indonesia. 
Seperti pernah dikemukakan bahwa penelitian tanpa instrumentasi itu nonsense.

Setelah ada Bp. Dr. lr. Andrianto Handojo n.i., Optika di Fisika Teknik itu maju. Sebenarnya beliau itu adalah salah satu 
mahasiswa saya juga. Mahasiswa saya yang pertama itu Pak Arifin Wardiman, Pak Hadiwaratama, dan Pak Herudi. Lalu Pak 
Arifin itu punya mahasiswa yaitu Pak Andrianto Handojo.

saya mahasiswa dulu juga tidak pernah melihat laboratorium." Dulu sewaktu saya kembali dari Belanda, saya tanya-tanya, 
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mengapa begini keadaannya? Padahal seharusnya ada laboratorium itu. Pemerintah kita juga tidak menolong kita punya 
Menteri P&K, tetapi tidak menyadari pentingnya hal-hal semacam itu. Berbeda dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda dulu. Mereka membuka Laboratorium Hidrolika. Mereka bilang, "Ini bagus 
sekali. Ini untuk membuat agar mahasiswa itu tidak dipaksa untuk menerima.”

Saya

Saya dan teman-teman
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Rasanya

Disadur dari :

Rachmad Mohammad, “Insinyur untuk Riset, Fisika untuk Engineering”, dalam Engineering Physics, Antara “Fisika 
Teknik dan Teknik Fisika”, Retropeksi 50 Tahun Menuju Prospek Keskolaran Teknik Fisika di Indonesia, Departemen Teknik 
Fisika, 1 Januari 2004.
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MEMBANGUN ‘JEMBATAN’ FISIKA DAN ENGINEERING

‘N’

Pilihan saya ke jurusan Fisika Teknik (Natuurkundig Ingenieur) ini dikarenakan 
dasar Ilmu Fisika pada jurusan Teknik Fisika sangat luas dibandingkan jurusan 
lain. Tidak memilih jurusan Kimia karena menghindari perkuliahan Kimia. Tidak 
memilih Fisika Murni karena tidak mau menjadi full scientist.

Lulus tahun 1958, langsung menjadi dosen di Fisika Teknik, ITB. mengajar di IKIP, 
Institut Keguruan Ilmu Pendidikan.

Riwayat Fisika Teknik
Departemen Fisika Teknik (semula sebagai N-afdeling) berdiri di sekitar tahun 
1949 — 1950. Ide pendirian Fisika Teknik dibawa oleh orang Belanda, karena 
pihak Belanda ketika itu menginginkan jurusan yang sama, seperti jurusan yang 
ada di Negeri Belanda. Dengan perkataan lain, Fisika Teknik merupakan 
'transplantasi' dari N-afdeling yang ada di TH-Delft, Negeri Belanda. Jadi, yang

(W&N/Wiss & Natuurkunde Fakulteit)

saya masuk ke afdeling

dan
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mendirikan Fisika Teknik adalah Belanda dalam hal ini rektor T.H Bandung waktu itu. Kemudian Prof. Go Pok Oen, kini lebih 
dikenal dengan Prof.Adhiwijogo, diserahi tugas untuk memimpin Fisika Teknik sebagai Ketua Jurusan pertama. Seperti kita 
kenal, nama beliau diabadikan pada laboratorium Fisika Bangunan Adhiwijogo.
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Di Amerika Serikat tidak ada penjurusan yang bernama Departemen Fisika Teknik. Tetapi di USA ada jurusan yang bernama 
Departemen Engineering Science. Kenyataannya, ini sama dengan Departemen Fisika Teknik. Jadi, tentang isu pembubaran 
Fisika Teknik, dikarenakan adanya beberapa pihak yang ingin meniadakan Fisika Teknik, termasuk mungkin, salah satunya 
adalah Prof. Dickinson itu. Mungkin ini dikarenakan beliau beranggapan bahwa Fisika Teknik itu tidak ada bedanya dengan 
Fisika Murni, sehingga beliau merasa tidak perlu adanya Departemen Fisika Teknik. Menurul saya, hal itu tidak logis. 
Alasannya, Fisika Teknik memang berbeda dengan Fisika Murni. Mungkin isu tersebut hanya aspirasi dari beberapa orang 
saja, karena itu, Fisika Teknik tidak pernah jadi dibubarkan.

g
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Sejak itu sudah mulai timbul pertentangan antara Fisika Teknik dengan Fisika Murni. Waktu itu mungkin Prof. Dickinson lebih 
cenderung kepada Fisika Murni. Pada akhirnya, Fisika Teknik diberi gedung baru, yakni Labtek VI ITB, sehingga secara 
organisasi Laboratorium Bosscha dikelola oleh Fisika Murni seluruhnya.
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Bantuan Amerika ke T.H., Bandung

saya

Itu diawali oleh Prof. Go Pok Oen, kini dikenal dengan Prof. Adhiwijogo yang sedang menggeluti bidang Fisika Bangunan 
tentang Illuminasi, Akustik dan Pendinginan. Karena saya adalah salah seorang junior beliau, maka ditugaskan tentang

Sebenarnya, saya tidak setuju. Kenapa istilah tersebut harus dibalik-balik? Tetapi, kalau untuk penyeragaman istilah, dan 
bukan karena sesuatu yang prinsipil, ya, sya ikut setuju saja, bahkan seharusnya jadi ‘Teknik Fisika Teknik.’
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bidang Pendinginan, saat kebetulan ada proyek pendinginan yang pertama tentang Milk Cooling Center di Pengalengan. 
Fisika Teknik dipercaya untuk mendirikan suatu Cooling Center di Pengalengan, melalui hibah dari UNICEF.

Pada tahun 1961, pada kegiatan mendirikan bangunan tinggi pertama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia, di Jakarta, saya 
ditempatkan di proyek pembangunan tersebut, sebagai pakar Air Conditioning (Air Cond). Sepert diketahui, bangunan 
pertama di Indonesia itu dibangun dengan dilengkapi fasilitas Air Cond Central. Pada tahun 1963 Jurusan Fisika Teknik mulai 
memperkenalkan kuliah Air Conditioning (Air Cond), sesaat setelah Hotel Indonesiz dibangun. Itu sebabnya kita kenal istilah 
TKL I, TKL II, Refrigerasi I & II, Perencanaan Refrigerasi, dan lainnya.

Kemudian berkembang lagi bidang solar energy (Energi Surya), sebagai energi alternatif. Lama-lama mengarah ke Cooling 
and Heating. Setelah semua itu, kami menamakan diri kami Laboratorium Teknik Kondisi Lingkungan (TKL). Jadi TKL itu 
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sebetulnya berimbas dari nama induknya: HVAC (Heating, Ventilating & Air Conditioning) and Thermal Environmental 
Engineering. Pendiri/Pengelola Laboratorium TKL pada waktu itu adalah saya bersama dengan Aldy Anwar, dan Aman 
Mostavan. Waktu itu kami menangani 3 (tiga) Sub-bidang, yaitu masalah Kalor, Pendinginan dan Air Conditioning, yang 
mirip dengan HVAC. Agar tidak dikira sama dengan nama Teknik Lingkungan, kami menamakan diri Teknik Kondisi 
Lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya adalah lingkungan hunian manusia. Dari HVAC tadi, saya lebih banyak 
berkonsentrasi ke Air Conditioning.

Harapan dan saran kepada Fisika Teknik di masa depan
Saya mengharapkan agar Departemen Teknik Fisika, kini Prodi TF (Program Studi Teknik Fisika) dapat menjadi program studi 
yang bisa berada di garis depan, dan sebagai lembaga pendidikan andalan (the most favorit department) di ITB. Caranya, 
yaitu, program studi ini harus dikelola dengan sangat baik, well organized. Saya sarankan agar para pengajar dapat 
membuat nama Program Studi ini mencuat sehingga menjadi jauh lebih dikenal lagi.

Disadur dari :
Iskandar Danusugondho, "Jembatan Antara Ilmu Fisika dan Engineering", dalam Engineering Physics Antara Fisika 
Teknik dan Teknik Fisika, Retropeksi 50 Tahun Menuju Prospek Keskolaran Teknik Fisika di Indonesia, Departemer Teknik 
Fisika, 1 Januari 2004





Praptowidodo, Aloysius

Diangkat Menjadi PNS:
1 Desember 1969

Purnabakti PNS:
1 April 2002

259

SYSTEM ENGINEER DI TEKNIK FISIKA



System Engineer di Teknik Fisika260

seorang rekan seakatan saya, yaitu saudara Aldy Anwar (may peace be upon him forever), yang dalam kapasitasnya sebagai 
mahasiswa telah ikut berupaya, di samping, sudah barang tentu peranan penting para senior seperti Iskandar 
Danusugondho, Djali Ahimsa, Pitojo, Hidayat dll. Di atas itu semua adalah peranan Prof. Ir. Go Pok Oen (kini, dikenal dengan 
nama Prof. Adhiwijogo) sebagai prinsipal, yang pada tahun 1959 menjabat sebagai ketua Bagian Fisika ITB sebagai salah satu 
bagian dalam Departemen Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dengan Ketua Departemen Prof. Ir. R. Goenarso dan sekretaris Prof. Dr. 
Ong Ping Hok.



Praptowidodo, Aloysius 261

itu nantinya akan menjadi jurusan Teknik Instrumentasi”. Pada saat itu saya sama sekali tidak sependapat, karena Fisika 
Teknik itu seperti acapkali dikemukakan oleh Prof. Adhiwijogo adalah ibarat suatu ‘Master Key’ atau yang oleh negara 
asal kependidika insinyur fisika di sana, digunakan istilah insinyur all round seperti yang masih dapat ditemukan dalam 
prospectus UTD (Iniversity of Technology Delft) 1981. 
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terciptalah kurikulum      tahun. Saya menuturkan, bahwa sempat mengalami “frustasi” dalam memberi kuliah Medan 
Elektromagnetik yang diberikan hanya dalam satu semester. Mulanya mata kuliah yang dikatakan mendominasi adalah 
Akustik, Instrumentasi, Ilmu Bahan, dan Teori Panas. Namun yang menjadi masalah adalah berbagai macam mata kuliah 
wajib yang sudah dipersiapkan untuk menghasilkan mahasiswa yang all round tadi. Hal itu tidak mudah untuk diterapkan.

Masalah lulusan All Round dengan sarjana yang cepat dan siap pakai
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Tidaklah adil, kalau tidak disebut namanya satu-persatu. Nanti akan melukai beberapa nama dari seangkatan saya dan juga 
senior saya. Kalau toh mau mengatakan demikian ya berarti kita harus melihat mereka yang selalu berada di jurusan. Pak 
Prapto kurang sependapat kalau dikatakan itu sudah menjadi warisan. Kriteria yang jelasnya yaitu ya siapa saja yang selalu 
mengikuti dan mengembangkan jurusan dengan segala konsekuensi imbalan atau apa pun. Begini saja Fisika Teknik tidak 
ada kalau tidak ada peran Prof. Adhiwijogo Bahkan saat Prof. Adhiwijogo mendapatkan Satya Lencana pengabdian dari 
P & K.

Saya tidak tahu persis kapan berdirinya Himpunan Jurusan, dan memang Himpunan itu berdiri setelah ada jurusan. HMFT 
tidak dapat dilepaskan dari pemikiran saudara Alm. Aldy Anwar. Saya kenal betul Bp. Aldy Anwar. Perlu diingat bahwa 
jumlah mahasiswa FT pada awalnya sangat sedikit sekali, ya sekitar 15 orang. Semua memang tidak masuk ke dalam 
kepergurusan di HMFT, lagipula Himpunan dulu seperti sekarang.

Saya cukup mengerti masalah LIN, namun tidak mengerti benar, karena yang terlibat itu ya Pak Rachmat Mohammad, Pak 
Liem Han Gie dan Pak Zakaria kemudian Pak Herudi Kartowisastro dsb. Memang cikal bakal LIN itu dari Fisika Teknik kita. 
Angkatan saya waktu itu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil ketentuan atau keputusan tentang LIN itu. 
Keputusan itu merupakan wewenang pemerintah. Tapi LIN dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari Fisika 
Teknik begitu saja. Nampaknya kok memang tidak kuasa ITB memasukkan kembali LIN ke dalam kawasan ITB. Karena 
memang keinginan pemerintah untuk mendirikan lembaga penelitian, research itu, besar sekali sehingga banyak yang 
mempertanyakan kenapa institut kok tidak memiliki lembaga penelitian.
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Engineering Physics, Antara ‘Fisika Teknik’ dan “Teknik Fisika”,
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FISIKA TEKNIK DAN ITB YANG SAYA KENANG
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menjabat sebagai

Marseille.
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PERJALANANKU DI RANAH ITB:
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PENDAHULUAN
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IMPIAN MASA ANAK-ANAK TEMPO DULU
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JURUSAN GEOLOGI
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Gb. 3   Orientasi lokasi kampus
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Gb. 5
Pembimbingan di kampus di malam hari sebelum istirahat, 
analisis dan diskusi.

Gb. 4
Kampus lapangan Geologi di 
pegunungan Luh-Ulo, JawaTengah;
Terdiri dari beberapa bangunan:
1.Gedung utama (Menza) 
2.Barack tidur Mahasiswa 
3.Beberapa rumah dosen 

Para mahasiswa sedang melakukan 
pelatihan lapangan
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Gb. 6
Salah satu singkapan batuan langka, menjadi perhatian dan 
bahan studi pakar geologi dari Australia
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Mengikuti Studi Geologi Sebelum 1959
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Menjadi Dosen di ITB
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Mengembangkan Studi Geologi di ITB Maupun di Luar ITB



Harsono Pringgoprawiro 321

Masa Bakti Kepada ITB
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GEODESI:
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Geodesi: di Masa lalu, di Masa Kini dan Masa Depan344

Keesokan harinya saya pergi ke Jawatan Pendaftaran Tanah di Jalan Majapahit, yang berada di bawah Kementerian 
Kehakiman (saya tidak tahu kantor apa ini dan juga tidak tahu apa itu ilmu Geodesie) dengan membawa ijazah Ujian Negara 
saya dengan nilai yang katanya masuk rangking ketiga se Jakarta. Saya dipertemukan dengan Kepala Jawatan, Bapak 
Muntoha (alm.), dan setelah beliau melihat daftar nilai ijazah saya, dengan Matematik, Fisika, dan Kimia di atas 8, saya diberi 
secarik kertas oleh beliau agar saya ke Bandung untuk bertemu dengan Prof. H.A. Brouwer, seorang Belanda, Ketua 
Afdeeling Geodesie. Saya masih ditanya apakah saya masih dapat berbahasa Belanda. Saya menjawab positif, namun dalam 
batin saya merasa bahasa Belanda saya adalah bahasa Belanda SD selama 7 tahun.

PEJALANAN KE BANDUNG DAN MENJADI MAHASISWA

Saya ke Bandung dengan kereta api, sepanjang jalan saya terus berpikir bagaimana saya menyapa seorang Professor dalam 
bahasa Belanda. Orang yang pertama saya temui di kampus Ganesha adalah Mr. Lichtermut, seorang concierge (semacam 

juru kunci) Fakultet. Saya bertanya di mana kamar Prof. H.A. Brouwer, tanpa banyak bicara hanya 
dengan memperlihatkan surat dari Pak Muntoha tersebut. Setelah saya mondar-mandir di depan 
ruangnya di wing kiri di belakang auditorium akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu 
kamarnya dan disuruh masuk. Tanpa banyak bicara panjang-panjang saya perlihatkan secarik 
kertas dari Pak Muntoha, Direktur Jawatan Pendaftaran Tanah. Kemudian beiiau mengatakan yang 
saya mengerti bahasanya “anda telah saya terima dan kuliah akan dimulai minggu depan. Lihat 
papan pengumuman di depan kantor ini”. Dalam batin, saya berpikir begitu mudah masuk 
perguruan tinggi, kalau saya bandingkan dengan keadaan saat ini, tanpa saya harus mendaftarkan 
diri. Rupanya data tentang saya telah disampaikan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Beberapa hari 
kemudian, saya tidak merasa mengisi formulir seperti sekarang ini, akhirnya mendapat Nomor 
Pokok (stamboek) mahasiswa, nomor 1236. Ini menggambarkan jumlah mahasiswa pada tahun 
1950 sebanyak itu pada waktu saya terdaftar.

AFDELING GEODESIE

Afdeling Geodesie yang kemudian dinamakan Jurusan Teknik Geodesi setelah menjadi ITB di tahun 
959, dipimpin oleh Prof. H.A. Brouwer (1950-1954), Prof. Ir. J.G.Jansen (1955-1957), kemudian 

terjadi exodus para guru besar Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1957 digantikan oleh guru besar Indonesia 
Prof. Ir. Soetomo Wongsotjitra (1958 1962).

Gb. 1  Prof. H.A. Brouwer, 
Kepala Afdeling 
Geodesie pertama 
1950 - 1955
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Pada awalnya (angkatan 1950) ada 14 mahasiswa, di mana 9 orang dengan beasiswa Jawatan Pendaftaran Tanah (JPT), 2 
orang mahasiswa dari Dinas Topografi AD dengan beasiswa Pelajar Angkatan Perang, dan seorang sebagai pendengar 
karena hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama, yaitu Pak Soenaryo yang seingat saya lahir pada tahun 1917, jadi 

mahasiswa tertua di antara kami. Saya termasuk yang termuda, karena teman-teman lainnya di 
atas saya umurnya. Setelah 3 minggu kuliah datang 2 orang Indonesia, Pandu dan Nugroho, yang 
drop out dari Akademi Angkatan Laut Belanda di Den Helder. Akhirnya ada 2 orang dengan 
beasiswa JPT drop out setelah setahun kuliah, namun salah seorang bernama Marathon 
Wiryasanjaya akhirnya sukses dalam kariernya sebagai salah satu Direktur Bank Indonesia dan 
sebelum pensiun menjadi Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pak Soenaryo, walau 
sebagai pendengar dibolehkan mengikuti ujian-ujian P1 dan memperoleh nilai lebih tinggi dari 
kami yang baru lulusan SMA. Prof. Brouwer mengusulkan agar Pak Soenaryo mengikuti "colloqium 
doctum", suatu ujian untuk menyetarakan dengan lulusan SMA, dan berhasil maka di tahun kedua 
beliau sudah menjadi mahasiswa penuh. Bahkan ketika ujian akhir beliau lulus "cum laude" pada 
tahun 1956 dari Afdeling Geodesie, dan kemudian dikirim ke Munchen, Jerman, dan memperoleh 
Dr.Ing. Beliau adalah doktor pertama dari Teknik Geodesi Bandung, dari luar negeri, dan kemudian 
menjadi guru besar di ITB pada tahun 1970.

KULIAH DI AFDELING GEODESIE

Kuliah dalam bahasa Belanda pada awalnya terasa sulit, apalagi jika dosennya, seperti Prof. Dr. Klomp , dosen Geologi 
(Geologi Umum, dan Geologi Indonesia). yang memberi kuliah seperti air. Beliau sangat disiplin datang ke ruang kuliah tepat 
waktu, kemudian memberi kuliah seperti air mengalir dan begitu lonceng berbunyi beliau tutup buku di meninggalkan 
mahasiswa yang masih bengong. Hanya seorang teman, yang bernama Suparman (alm.) yang bia dipanggil "Ompong" 
dapat mencatat kuliahnya dengan rapih dalam diktatnya. Kami semua mengcopy dari dik Ompong dengan menulis kembali, 
karena belum ada mesin fotocopy pada waktu itu. Saya terpaksa membeli buku teks "Algemene Geologie", karangan van 
Bemmelen untuk mempelajari istilah-istilah geologi yang dalam kuliah Prof. Klomp , sukar untuk dicatat nama-nama 
geologi dan nama batu-batuan yang disebut-sebut Prof. Klomp  dalam kuliahnya.

Sistem pendidikan 5 tahun, dibagi dalam 5 jenjang yang dinamakan berturut-turut: P1, P2, C1, C2 dan Ingenieur (Insinyur). P 
adalah singkatan dari Propaedeuse (Studi Pendahuluan), C adalah singkatan tingkat Candidaat (Kandidat atau calon) dan 
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Geodesi: di Masa lalu, di Masa Kini dan Masa Depan346

tingkat Ingeniere adalah tingkat terakhir. Ujian yang berjadwal hanya untuk matakuliah-matakuliah dasar dan dilakukan 
bersama dengan mahasiswa afdeling lain yang memperoleh matakuliah tersebut seperti Matematika dan Ilmu Alam 
(Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Ukur Proyektif, Ilmu Ukur Lukis atau bechrijvende meetkunde, Ilmu Ukur Differensial, Ilmu Alam, 
Optika dan Mekanika). Geodesi mempunyai kuliah Matematika yang paling banyak.

KEJADIAN DALA KULIAH DAN UJIAN

Salah satu kejadian yang menggelikan dalam salah satu matakuliah Matematika di zaal 6 (Ruang kuliah No. 6) yang luas dan 
bangku kuliahnya seperti di amphi-theater dan dapat memuat semua mahasiswa dari semua afdeling yang mengambil 
matakuliah ini, dan ketika seorang dosen (mungkin namanya Dr. Albada) menjelaskan tentang salah satu topik mengenai 
bilangan "tak terhingga" ("het oneindige") dengan panjang lebar. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa keturunan menyela 

dosen dan bertanya dalam bahasa Belanda tentunya, "Tuan, apa itu tak 
terhingga". Dosen pun tertegun dan memanggilnya ke depan, disuruh 
berdiri di ujung papan tulis warna hitam (dulu belum ada spidol, jadi 
pakai kapur tulis), dan diberi kapur tulis tetapi disuruh menarik garis lurus 
dimulai ujung papan sebelah kanan ke kiri dan tidak boleh putus-putus. 
Dia mulai menarik garis lurus dan tiap kali menoleh ke dosennya, disuruh 
terus menarik garis. Dan ketika sampai di ujung papan tulis sebelah kiri 
dia berhenti dan melihat ke dosennya lagi dengan muka yang lugu dan 
mengira sudah selesai, tetapi dosen memerintahkan terus menarik garis 
melalui dinding tanpa putus, sehingga ketika bertemu pintu sebelah kiri 
ruang kuliah yang memang terbuka, tetap diperintahkan terus menarik 
garis tidak boleh putus. Dan karena tidak ada papan atau dinding yang 
dia dapat gores dengan kapur, maka keluarlah dia dari ruang kuliah. 
untuk menarik garis di udara, barangkali. Tadinya kami ingin tahu juga 
apa itu "tak terhingga" dengan contoh menarik garis ini, tetapi 
kemudian dosen menutup pintu itu dan mulai meneruskan kuliahnya, 

tahulah kami bahwa mahasiswa itu kena setrap diusir keluar ruang kuliah dengan halus. Kami semua diam dan tidak 
bertanya takut kena setrap seperti mahasiswa tersebut. Ketika dosen meneruskan kuliahnya, tiba-tiba si mahasiswa tadi 
muncul di pintu ruang kuliah sebelah kanan yang terbuka dan berdiri tegap masih pegang kapur. Dosen kaget dan langsung 
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bertanya dalam bahasa Belanda "Dari mana anda?". Langsung dijawab oleh si mahasiswa dengan enteng: "Dari tak 
terhingga". Akhirnya dosen tertawa dan semua mahasiswa ikut geli karena melihat mimik si mahasiswa menjawab seperti 
orang yang datang dari planet lain. Ini anekdot yang benar terjadi.

Ujian matakuliah-matakuliah pokok dilakukan secara lisan. Dan tidak ada jadwal yang dibuat untuk ujian lisan. Jika 
mahasiswa merasa telah siap untuk diuji maka mendatangi professornya untuk minta diuji, dan kemudian ditetapkan 
waktu dan tempatnya. Biasanya saya dan Suparman didorong teman-teman untuk maju ujian lisan lebih dahulu, agar 
mereka dapat memakai kami sebagai sumber informasi tentang apa saja yang ditanya dalam ujian lisan. Ini namanya 
pendidikan bebas dan diserahkan kepada mahasiswa.

Setiap matakuliah yang lulus setelah diuji diberi surat Tentamen (tentamen brief), yang berupa tanda lulus ujian dalam 
matakuliah yang disebut dalam surat tentamen dengan jangka waktu berlakunya kelulusan matakuliah yang diuji. Ada 
yang berlaku 6 bulan, satu tahun, dan jika tidak ditulis berlakunya berarti berlakunya "seumur hidup" selama kuliah di 
Afdeling. Kita harus menjaga pada akhirnya semua matakuliah yang tercantum dalam kurikulum telah memiliki surat-surat 
tentamen dengan jangka waktu kelulusannya dan tidak ada yang daluwarsa. Hanya matakuliah dasar umumnya dijadwal 
dan diselenggarakan secara tertulis dan massal (beramai-ramai bersama semua afdeling). yang memperoleh mata kuliah 
dasar.

Saya umumnya mendapat surat tentamen lulus ujian yang masa berlakunya minimal 1 tahun, tetapi umumnya tanpa batas 
waktu, kecuali matakuliah Geologi dari Professor Klomp .

Saya senang dengan matakuliah ini walaupun saya susah mengerti kuliahnya karena bahasa Belandanya sangat cepat. 
Pekerjaan di Laboratorium Geologi adalah mengenal dan menghafal nama batu-batuan yang tersimpan dalam laci-laci di 
mana semua batu-batuan tersimpan dengan rapi. Saya harus mengenal namanya, jenis batu-batuan (igneous rock atau 
batu-batuan dalam, batu-batuan metamorf, teksturnya, warnanya, nama dan jenis mineral yang terkandung dalam batu-
batuan, dsb). Akhirnya saya dapat menghafal dan mengenali batu-batuan yang ada dalam lemari di lab tersebut. Bahkan 
saya sampai hafal di laci mana suatu batu-batuan itu berada. Saya selalu belajar dan saling menguji dengan teman namanya 
Soerjono. Setelah kami berdua merasa siap kami berdua minta diuji oleh Prof. Klomp . Saya disuruh masuk dulu oleh 
Soerjono, karena saya lihat dia mulai gelisah. Kamar Prof. Klomp  di lantai 2 dan Soerjono menunggu di dasar tetapi dapat 
melihat kamarnya Klompe dan akan tahu kalau saya telah selesai dan keluar dari kamar Klomp . Mengenai pertanyaan 
tentang batu-batuan Prof. Klomp  mengeluarkan batu-batuan dari lacinya sendiri. Saya kaget batu-batuan yang belum 
pernah saya lihat di laci di lab. Walaupun saya gagap menjawabnya, nampaknya betul Beliau mengangguk. Tiba pertanyaan 
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terakhir beliau bertanya apa nama alat untuk merekam gempa. Saya telah menemukan kata awalnya pakai "seis", "seis" 
tapi saya tidak dapat meneruskan kata lanjutannya, dan Prof. Klomp  melihat saya, dan saja jadi grogi dan gelisah, akhirnya 
saya tidak sengaja menginjak kaki beliau. Saya kaget dan beliau juga kaget, dan saja lontarkan saja nama alat yang ditanya 
"Seisz Ikon". Beliau malah terbahak-bahak, dan saya juga sadar bahwa Seiz Ikon itu merk suatu kamera. Seharusnya 
"seismometer atau seismograf". Akhirnya beliau mengatakan "silahkan datang lagi dalam 6 bulan", artinya mengulang. 
Saya keluar dari kamar Klomp  dan turun ke bawah berpapasan dengan Soerjono dengan menggeleng kepala tanda tidak 
lulus. Membuat Soerjono menjadi gelisah. Soerjono pun masuk ke dalam kamar Klomp . Begitu saya baru sampai di pintu 
mau keluar gedung, saya lihat Soerjono sudah keluar dari kamar Klomp . Wah kok begitu cepat saya tanya kemudian. "Wah 
ini gara-gara kamu bikin Klomp  marah", kata Soerjono. Saya tanya lagi apa yang terjadi, sehingga tidak sampai satu menit 
anda sudah keluar. Ternyata ketika ditanya kepada Soerjono batu yang beliau keluarkan dari laci mejanya, Soerjono menjadi 
gagap dan menjawabnya salah, sehingga Soerjono disuruh datang lagi 6 bulan kemudian.

Di Afdeling Geodesie ada matakuliah Jalan Kereta Api diberikan oleh Prof. Ir. T.A.M.Koster, bekas pegawai Perkeretaapian di 
Bandung. Isi kuliah mengenai "route survey" tetapi khusus perkeretaapian. Ketika saya sudah siap untuk ujian saya 
menghadap beliau dan pada hari itu juga saya disuruh duduk di depan meja gambar. Di atas meja gambar ada peta topografi 
daerah Karawang. Dia perlihatkan adanya busur sungai yang cukup besar dan kontur tinggi di peta. Dia minta saya 
menggambar trace jalan kereta api di busur sungai tersebut dan spesifikasinya, bukan hanya sekedar garis saja. Yang jadi 
masalah adalah beliau berdiri di depan saya melihat saya mulai bekerja menyebabkan saya jadi grogi, terutama membuat 
spesifikasi jalan kereta api, lereng (tilt) antara busur dalam dan busur luar, sudut busur dan perbedaan tinggi antara awal 
busur dan akhir busur. Tiap garis yang saya tarik dia tanya macam-macam. Saya merasa tidak dapat menjawab dengan benar 
dan sudah terbayang saya tidak lulus. Setelah satu jam beliau katakan ujian selesai, dan kemudian beliau bertanya: "Kalau 
anda lulus nantinya mau kerja di mana?" Saya jawab: "di kantor Kadaster". Terus beliau katakan: "OK anda saya nyatakan 
lulus, tetapi sekali-kali jangan melamar pekerjaan di perkeretaapian". Saya sangat gembira dan bersumpah dalam batin saya 
tidak akan melamar pekerjaan di perkeretaapian.

Ada kuliah Geomorfologi diberikan oleh Dr. Van Eijkeren (kalau tidak salah). Saya senang kuliah ini dan sampai sekarang pun 
saya senang member kuliah Geomorfologi di pesisir IPB. Ketika saya minta ujian matakuliah ini, beliau mengajak saya 
dengan mobil VW Kodoknya untuk sebentar mengantar ke Lembang, katanya. Saya senang diajak jalan-jalan. Di suatu 
tempat di jalan ke Lembang beliau berhenti untuk melihat patahan Lembang, sungai yang ada di bawahnya, bentuk bukit 
dan gunung dan banyak lagi. Kemudian beliau mengajak saya minum kopi di hotel Lembang. Setelah kembali ke kampus, 
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beliau mengeluarkan kertas dari tasnya dan ditandatanganinya dan diberikan kepada saya. "Ini surat lulus tentamenmu". 
Saya kaget bahwa perjalanan ke Lembang itu adalah ujian geomorfologi di lapangan secara nyata. Namun, saya sebenarnya 
lebih banyak mendengarkan yang lebih masuk dalam otak saya daripada saya menghafal untuk ujian. Ini yang saya rasakan.
Ada matakuliah yang paling membosankan adalah kuliah Kadaster (Pendaftaran Tanah), yang diberikan oleh Mr. C.G. van 
Hulst, seorang pegawai tinggi di Jawatan Pendaftaran Tanah, Jakarta. Beliau adalah dosen luar biasa. Orangnya gemuk, dan 
kalau memberi kuliah, biasanya pada jam-jam siang sesudah makan siang, karena beliau datang dari Jakarta. Karena 
kuliahnya dengan duduk dan membaca tanpa mimik dan bahasanya datar, sehingga sebagian dari kami dapat tertidur, 
termasuk saya. Padahal sebagian besar mahasiswa Geodesie adalah mahasiswa ikatan dinas Jawatan Pendaftaran Tanah. 
Sudah terbayang bagaimana bosannya pekerjaan pendaftaran tanah ini.

Ketika saya dan Suparman Sentot lulus sebagai Sarjana Teknik Geodesi di akhir tahun 1955, ada lowongan Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah di Semarang, karena ditinggalkan oleh Kepala yang lama, Mr, Brangaert yang pulang ke Negeri Belanda. 
Posisi ini ditawarkan kepada saya tetapi saya tawarkan kepada Suparman Sentot karena dia lebih senior daripada saya tetapi 
beliau tidak mau karena menunggu posisi di Jakarta. Maka jadilah saya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanpa pernah 
menjadi pegawainya, dan tidak pernah belajar manajemen kantor dan tatabukunya. Saya terpaksa belajar tentang sistem 
pendaftaran tanah dari pegawai-pegawai saya yang senior yang sejak zaman Belanda sudah di kadaster (Kantoor van het 
Kadaster).

Ada suatu kejadian yang selama studi tidak pernah kami ceriterakan kepada siapapun termasuk administrasi Afdeling, 
adalah tentang ujian Astronomi Geodesi oleh Prof. Soetomo Wongsocitro. Ujian ini bersifat tertulis. Kami semua angkatan 
1950 belajar keras untuk menghadapi ujian ini. Setelah tiba hari dan waktu untuk ujian kami ke Afdeling dan kami melihat di 
papan pengumuman telah ada hasil ujian Astronomi Geodesi, dimana semua mahasiswa mendapat nilai 7 dan lulus. Kami 
semua bengong, bagaimana ujian belum dilakukan tetapi sudah dapat nilai. Analisis kami adalah bahwa Pak Tomo, begitu 
kami memanggil merasa telah memberi ujian dan kertas ujian tidak ada dan merasa hilang. Takut dituduh menghilangkan 
kertas ujian, maka semua dinyatakan lulus dengan nilai 7. Kami merasa puas dan kami diamkan saja serta melakukan 
gerakan mulut sampai semua lulus. Faktanya matakuliah ini tidak mempengaruhi profesi kami di masyarakat, kecuali 
mereka yang akan memilih studi "space geodesy"

Di tingkat V kami mulai mengerjakan pekerjaan praktik lapangan. Kerja praktik pertama adalah pemetaan terrestris daerah 
yang akan dibangun kota minyak Minas, di Pakanbaru, Riau. Di daerah ini kami mengukur poligon berkelompok 2 orang per 
tim ditambah pembantu ukur untuk pegang rambu (baak). Dalam survei kami berhadapan dengan gajah, beruang, dan juga 
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harimau, di mana saya dan Soeryono lari pontang-panting tanpa melihat ke belakang karena mengira harimau ada di 
belakang. Nyatanya harimau tidak mengejar, tetapi tidur di bawah pohon menikmati ramainya burung berkicau seperti 
mendengar orkestra. Bagi manusia, kicau-kicau burung yang ramai ini pertanda sang raja hutan ada di bawahnya. Praktik 
lapangan kedua adalah pengukuran triangulasi yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Tiap mahasiswa ditugaskan 
mengukur sudut pada titik triangulasi yang berada pada puncak-puncak gunung dengan membidik pada titik triangulasi 
Iainnya yang berada di puncak-puncak gunung sekitarnya. Suparman Sentot berada di puncak Merapi (Jawa Timur), 
Soegiarso di G. Baluran, Soegiarto di G. Kukusan, Slamet Nadi di G. Blambangan di Selatan sedangkan saya clan Soeryono 
semula direncanakan di G. Prapat Agung, Bali, yang tingginya hanya 340 meter. Pendakian G. Prapat Agung dari selatan 
sangat berat karena sangat terjal dan tidak dapat mencapainya dalam satu hari.

Menginap di lereng terjal dalam tengah perjalanan kami diganggu harimau, tetapi dapat kami usir dengan api unggun yang 
besar. Akhirnya kami putuskan untuk kembali dan mencari titik lain di Pulau Menjangan di utara Bali. Inipun gagal karena 
banyak sekali binatang buas, seperti buaya atau biawak atau komodo bentuknya, maka kami putuskan mencari pulau lain 
dan akhirnya kami menempati pulau Merpati (Nama pulau waktu itu dalam bahasa Belanda "Duiven eiland" di lepas pantai 
kota Bajulmati). Pengukuran dilakukan di waktu malam, sesudah jam 12 tengah malam, karena udara bersih tanpa awan 
sehingga semua puncak gunung terlihat. Pengukuran berseri menurut metode Schrijber".

Saya dan Soerjono masih ditugaskan (tugas kerja lapangan ketiga) adalah menentukan posisi muara Kali Bodri, Jawa 
Tengah. Tujuan pengukuran kami adalah untuk menentukan laju akresi pantai dekat muaa Kali Bodri. Pada tahun 1934 
Pemerintah Belanda telah melakukan penyudetan kali sehingga muara sungai yang semula menghadap ke timur yang dapat 
mendangkalkan pelabuhan Semarang. Dari pengukuran yang kami lakukan di tahun 1954, 20 tahun kemudian, ternyata 
akresi terjadi 200 m per tahun, akibat pembabatan hutan di bawah hulu untuk perkebunan.

SKRIPSI DAN WISUDA

Sebelum dapat diwisuda ada kewajiban tiap mahasiswa membuat skripsi. Skripsi saya berjudul "Penelitian Prisma Roelofs". 
Prisma ini dipakai untuk membidik titik pusat lingkaran matahari dengan mata dengan theodolit dalam pengukuran arah 
azimuth. Pembimbing saya adalah Prof. H.A. Brouwer. Testing dilakukan di lab Fisika untuk testing refraksi. Akhirnya saya 
dapat menulis skripsi dalam bahasa Belanda setebal 25 halaman, dan dinyatakan lulus. Pada waktu itu tidak ada skripsi lebih 
tebal dari 50 halaman.
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Setelah kira-kira 5 tahun 5 bulan kuliah, Suparman Sentot (alm.) dan saya merasa telah mengumpulkan semua surat 
tentamen yang diperlukan dan tidak ada yang daluwarsa serta juga telah lulus menulis skripsi. Setelah semua persyaratan 
dipenuhi maka ditetapkan waktu wisuda melalui sidang Senat untuk kami berdua. Yang menjadi penghubung kami dengan 
sidang Senat adalah Ir. C.M.A. van den Hout. Kami disuruh tunggu di Jurusan, memakai baju lengan panjang dan dasi. 
Sidang Senat dilakukan di Auditorium di wing kiri, kampus Fakultet. Kira-kira jam 12, van den Hout menjemput kami dan 
ketika kami masuk saya melihat senat terdiri dari, Prof. Ir. Soetedjo, Dekan, ada Prof. Ir. Soetomo Wongsotjitro, Prof. Ir. 
Gunarso, Prof. H.A. Brouwer yang duduk di samping Dekan, dan ada Prof. Ir. J.G. Janssen. Ir. C.M.A. van den Hout berdiri 
mendampingi kami berdua. Setelah Dekan membacakan laporan bahwa kami berdua telah memenuhi dan lulus semua 
syarat-syarat untuk ujian insinyur maka kami dinyatakan lulus sebagai insinyur geodesi. Dalam ijazah disebut Sarjana Teknik 
Geodesi.

Kami berdua adalah lulusan pertama dari angkatan tahun 1950. Angkatan 1950 yang lulus pada tahun 1956 adalah empat 
orang: Soerjono, Soegiarso (alm). Slamet Hadi (alm.), Soenarjo (alm.); lulus pada tahun 1959 adalah tiga orang: Pranoto 
Asmoro (alm.), Soegiarto (alm.), Soelono (alm.)
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Gb. 8  Profesi Geomatika  
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Konspirasi yang Keji (Catatan Pribadi)SLIMUR:

Sebagai suatu catatan pribadi, semacam personal history yang barangkali 
(masih) terlalu pribadi, tulisan ini berisi campuran kesan dan pesan. Tidak 
berpretensi untuk menghasilkan catatan referensial, melainkan sekedar ingin 
menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang pernah mantas di dalam tubuh 
institut yang tercinta ini. Bagi seorang sejarawan sosial (dari sudut social history) 
boleh jadi merupakan ilustrasi bagaimana dampak suatu organisasi keilmuan 
terhadap seseorang atau kelompok, bagaimana suatu lembaga (formalisasi 
keilmuan) dapat menimbulkan aksi atau reaksi dari warganya, atau secara politis, 
dari konstituennya. Selebihnya (sisanya) catatan ini sekadar contoh bagaimana 
seorang optimis  kalaulah bukan seorang konformis. Medioker  melewatkan 
waktu senggangnya di tengah hingar bingar dan hiruk pikuknya dunia 
pendidikan arsitek pascamodern.

Satu-satunya kegagalan semasa saya di ITB adalah lepasnya gagasan desain dari 
dunia arsitektur. Tapi, tentu saja, kalimat ini berlebihan, sebab memang bukan 
itulah satu-satunya kegagalan yang pernah saya hadapi. Misalnya, saya tidak 
pernah berhasil menyusun buku-ajar selama Iebih dari 30 tahun mengajar 
Sejarah Arsitektur. Padahal, catatan kuliah saya berlapis-lapis, nyaris berganti 
setiap semester.

Setiap kali saya tulis ulang hasil pemaparan saya di depan kelas  saya bahkan 
pernah merekamnya dalam pita, dan ketika saya putar ulang, baru saya sadari
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bahwa hampir pada setiap awal kalimat saya mendahuluinya dengan ..eu...eu...  saya merasa selalu ada kekurangan di sana 
sini. Kemudian, selalu dihinggapi rasa kurang yakin akan kecukupan dan kelayakan bahan-bahan kuliah yang dengan susah 
payah telah saya susun sendiri. Saya harus membaca setiap hari selama seminggu hanya untuk tatap muka dengan 
mahasiswa selama satu jam (sic!) di depan kelas, meskipun pada tahun berikutnya mulai lebih selektif dan tidak lagi model 
sapu jagat.

Saya merasa kurang percaya diri. Dalam berbagai catatan pribadi, saya sering mengeluh, lalu merayaplah rasa rendah diri 
yang nampaknya semakin parah saja dari hari ke hari (sampai sekarang ini). Saya merasa sebagai a born loser, pecundang 
besar dari sejak lahir, van huis uit, kata orang Belanda, hingga segala kejadian yang tidak sejalan dengan keinginan saya 
terasa sebagai kegagalan, kegagalan besar. Saya berharap bahwa masalah seperti ini merupakan gejala umum. Mungkin 
karena saya tidak pernah punya mentor atau karena tanpa latar belakang kependidikan. Pak (Prof.) Suwondo Bismo 
Sutedjo-lah sebagai Ketua Departemen Arsitektur yang menanyakan, pada suatu hari, ketika kami bertemu di lorong 
gedung arsitektur, sesudah saya dinyatakan lulus ujian akhir pada bulan Maret tahun 1967: "Sanggupkah Anda mengajar 
Sejarah Arsitektur?" Sudah dua atau tiga semester tidak ada kuliah sejarah, karena kembalinya Prof. Vincent Raymond van 
Romondt  orang nomor satu dalam penguasaan Sejarah Arsitektur saat itu  ke negeri Belanda. Tidak ada silabus yang bisa 
dipakai rujukan, selain uraian pendek brosur Arsitektur ITB. Internet masih merupakan semacam khayalan komik Flash 
Gordon. Silahkan mengacu ke catatan kuliah dari Prof. van Romondt dulu. Begitulah keadaannya. Alangkah sederhananya!

Maka, mulailah karir saya sebagai dosen. Tanpa rencana. Tanpa bayangan apa pun. Tanpa road map, apalagi cita-cita. 
Padahal sudah enam tahun saya berikatan dinas pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Petugas Belajar (PETUG). 
Rupanya pasangan Suwondo dan Sujudi (seperti Pilkada, ya?) dengan mudah bisa menyelesaikan surat lolos-butuh dari DPU 
(cq. Bapak Karyomenggolo) ke P dan K. Bayangan untuk bekerja sebagai jajaran DPU di pelosok hutan rimba Kalimantan 
atau di sudut terpencil kepulauan Maluku pun buyar. Ternyata garis hidup saya menetapkan untuk tinggal di kota jadi dosen, 
dan of all bloody places, di arsitektur ITB pula! Beliau, Pak Wondo, begitu panggilan akrabnya, pernah ikut mendengarkan 
kuliah saya, duduk di deret belakang  seperti inspektur pendidikan yang pernah saya saksikan semasa SD dan SMP dulu  lalu 
sesudahnya memberi komentar sepenuhnya, seperti saya sudah punya gaya sebagai pengajar, yakni pandai menghindar 
ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa (!).
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Kegagalan perkara lepasnya desain itu bukan satu-satunya  seperti kalimat pembuka dan yang kemudian saya dengan 
celoteh di atas itu  tetapi bahwa itu yang terbesar, memang ya! Selang beberapa tahun sesudah saya pensiur (2003), 
terjadilah perombakan di dalam tubuh ITB yang baru menjadi Badan Hukum Milik Negara itu. Namun hal yang paling sulit 
dilupakan adalah berkenaan dengan organisasi pengelompokan keilmuannya, yakni sesudah arsitektur terpisah dari Bagian 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1952) dan kemudian dari Departemen Perencanaan dan Seni Rupa (1975?). 
Program Studi Arsitektur sekarang (2006) bergabung dengan Planologi dengan nama yang terdengar asing: Sekolah 
Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, disingkat SAPPK. Ini nama yang paling aneh di seluruh dunia, tidak 
ada duanya. Bayangkan: School of Architecture, Planning, and Policy Development! Saya ingat betul, bagaimana pada suatu 
hari di awal 90-an kami pernah mengundang tokoh-tokoh Seni Rupa & Desain dan Planologi untuk menjajagi kemungkinan 
berkumpul (kembali) ke dalam satu fakultas  dari Desain Produk hingga ke Kota seperti yang banyak dilakukan oleh 
perguruan tinggi di negara-negara maju. Belum begitu padu pada waktu itu (barangkali, sekarang pun belum). Jurusan 
Teknik Planologi, misalnya, merasa tidak perlu latar belakang desain. Di antara kami di Jurusan Arstektur sendiri pun ada 
yang masih ragu. Misalnya, pernah muncul pula gagasan untuk membuka Jurusan Perumahan dan Permukiman yang 
terpisah dari Jurusan Teknik Arsitektur, yang juga merasa tidak perlu berlatar belakang desain. Pada waktu itu  pada masa-
masa formatif itu  terbentang cakrawala yang menyajikan banyak kemungkinan pilihan. Namun gagasan membentuk 
semacam Fakultas Desain itu menguap di tengah jalan. Kehilangan pendukung, atau sejak awal memang samasekali tidak 
memiliki pendukung. Padahal saya memandangnya sebagai kesempatan emas untuk memelopori sepanjang belum ada 
satu pun perguruan tinggi lain yang menganutnya di Indonesia. ITB yang di(ter)kenal sebagai institut yang berwajah 
manusiawi itu  konon berkat dikandungnya Fakultas Seni Rupa & Desain semestinya memecahkan telur itu, melangkah 
maju tanpa ragu mengangkat desain sebagai disiplin baru. Ketika muncul heboh Creative Industry pada akhir dasawarsa 90-
an ini, semakin keras keyakinan saya, abad XXI ini sesungguhnya adalah abad desain!

Dan sekarang, dari luar pagar saya merasa seperti dipikat untuk disengat, ketika terbangun ternyata tinggal embun, 
disillusioned. Bukan tercerabut dari akar mimpi melainkan hanyut oleh perasaan sengsara: pohon teduh yang selama ini 
menjadi ajang bermain sudah ditebas untuk mewadahi kegiatan baru yang mengisyaratkan kekuasaan baru 
pengembangan kebijakan.
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Arsitek macam apa yang akan dihasilkan sekolah ini?
Ada semacam pengkhianatan di sini, ada persekongkolan, konspirasi yang keji oleh orang-orang yang tidak mengindahkan 
kegiatan desain di muka bumi Nusantara ini. Kening saya berdenyut-denyut oleh tekanan-tekanan tidak wajar dari dalam. 
Padahal saya sudah memanfaatkan kesempatan berkali-kali, juga dalam seminar yang sekilas nampak jauh panggang dari 
api, seperti Seminar Matematika. Sebagai seorang yang optimis, saya tulis komentar beberapa lembar  diakui memang 
sedikit liar sebab bukan atas permintaan, saya antarkan sendiri ke sekretariat panitia, yang barangkali sudah bubar karena 
seminarnya sudah usai, tapi saya tidak peduli  mempersamakan Matematika sebagai bahasa dan mengakhirinya dengan 
sedikit menyindir, mendekatkan desain dengan fuzzy logic, seperti yang diungkapkan Prof. The Houw Liong. Dalam mimbar 
Majelis Guru Besar ITB sekali ini atas permintaan, sekalipun saya merasa bahwa gagasan itu pun masih juga kurang 
berterima/acceptable saya tulis panjang Iebar, dengan catatan kaki yang barangkali dipandang terlalu bertele-tele, 
mengutip sana-sini dengan ambisi untuk meyakinkan betapa terlantarnya disiplin desain itu di Iembaga ITB. Dalam berbagai 
catatan bunga rampai, festschrift, saya mengutip artikel yang sama (Nigel Cross, 1982) berkali-kali pula, dengan penuh 
optimisme mengorbankan pembaca yang barangkali mulai muak menyimak pesan yang sama berulang-ulang. Dalam 
disertasi saya terselip juga obsesi ini lewat gagasan yang disebut pragma, bahwa designerly ways of knowing itu semestinya 
mulai diajarkan semenjak TK/SD seperti pelajaran Bahasa dan Berhitung, sebab desain itu sesungguhnya merupakan budaya 
ketiga di samping humaniora (Bahasa) dan sains (Berhitung), melengkapi The Two Cultures-nya C.P. Snow (1959). Bahan ini 
juga berkali-kali saya lontarkan dalam diskusi kelas pascasarjana desain di Seni Rupa di bawah asuhan Prof. Imam Buchori. 
Tidak peduli berterima atau tidak. Pokoknya saya lontarkan.

Sekali lagi, nyaris neurosis, saya lakukan juga dalam catatan ini.

Ketika saya berjumpa dengan Prof. Imam Buchori  tokoh pemikir penting ITB di ranah desain  saya semburkan kekecewaan 
saya kepadanya. Mentang-mentang anda sudah punya rumah fakultas sendiri, anda abaikan pentingnya, kedudukan 
desain sebagai disiplin tersendiri pada paras institut, begitu ya!? Tapi, kalimat itu hanya terucap dalam hati yang mulai patah 
saja, tidak sampai hati untuk menyemburkannya ke hadapannya seperti niat-bulat semula. Apa yang akhirnya sungguh-
sungguh saya ungkapkan di hadapannya adalah dengan pengelompokan seperti sekarang ini mereka pun sesungguhnya 
akan merugi justru oleh cakupan desain yang hanya berkisar di antara Perancangan Interior dan Desain Produk saja! Betapa 
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sempit cakupannya, betapa kerdil dunia Anda sekarang, saya katakan berulang-ulang di hadapannya. Tak ada reaksi, 
mungkin oleh tabiat santun beliau. Begitu pula dari teman-teman di Prodi Arsitektur sendiri. Tak ada tanda-tanda 
perubahan, apalagi perkembangan desain masih berada di zaman batu, masih tetap dipandang secara sambil lalu, taken for 
granted.

(Judul catatan saya dalam bunga rampai, festschrift, menyambut usia 70 tahun Ir. Siti "Dottie" Utamini, alumni ITB yang 
hingga kini masih dilibatkan(!) dalam Studio Perancangan Arsitektur UI, "STUDIO & KISAH-KISAH DARI ZAMAN BATU"  
catat: sub-judulnya ditulis dengan ukuran aksara lebih kecil  mencermati perubahan nuansa Studio Arsitektur dari lima 
puluh tahun yang lalu ke Studio Perancangan Arsitektur abad ke XXI sekarang ini).

Tapi, ya, tentu saja, barangkali kata-kata ini pun berlebihan, bombastis, hiperbol, seperti yang biasa diungkapkan oleh rang 
yang patah hati. Namun, barangkali, justru oleh ketidakberdayaan saya, semuanya jadi seperti mengalir, abadi, tari, aman 
tenteram, tenang-tenang dan wajar-wajar saja. Bebas dari peniup peluit, bebas dad anjing menggonggong maka kafilah 
pun berlalu. Memang, dari Studi-studi Budaya tentulah sah-sah saja kalau kemudian menjadi Fakultas Ilmu Kebudayaan 
(suatu keranjang keilmuan yang paling besar di dunia), sebagaimana juga dengan Policy Studies yang lantas berkembang 
menjadi (Sekolah) Pengembangan Kebijakan. SAPPK pun, terbetik berita, menjadi rumah untuk Studi Pembangunan. 
Mudah-mudahan, penamaan SAPPK bukan terdorong oleh adanya program pascasarjana Studi Pembangunan itu yang 
sudah terselenggara lebih dari sepuluh tahun yang lalu(!).

Akhirnya, sesudah berkali-kali berjumpa dengan berbagai kegagalan, saya pada kesimpulan (kalau boleh disebut begitu) 
bahwa dunia memang penuh dengan perbedaan pendapat. Apalagi pendidikan arsitek (atau sarjana arsitektur) yang dalam 
sejarah perkembangannya diselimuti oleh kabut mitos Pekerja Akbar, Great Architect, yang turun ke bumi dengan perintah 
penertiban alam raya. Dalam artian yang lebih sekuler pun, Sang Pekerja itu menjadi mahluk yang berkuasa atau dari suatu 
sisi tertentu boleh disebut berwibawa, punya otoritas khusus dalam menegakkan tatanan ke-ruangan. Dalam lingkup 
arsitektur masyarakat tradisional, otoritas khusus itu memperoleh legitimasi religius. Arsitek sekaligus merangkap jabatan 
sebagai pemuka religi yang tak tersentuh suara rakyat banyak. Dalam bahasa praktik arsitektur, arsitek seperti itu 
menentukan bentuk dan nilai/makna sekaligus, sebagai pemberi bentuk (form giver) dan pemberi nilai (value giver) 
sekaligus. Berbagai proses perkembangan individualisme, liberal-humanisme, rasionalisme, dengan konsekuensi 
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sekularisasi dan demokratisasi, akhirnya menanggalkan segala lapis mitologi. Proses demitologisasi berlangsung pada 
semua paras kehidupan: lahirlah manusia-manusia yang terbuka tanpa rahasia, manusia yang gundul dari hutan-rimba 
dongeng-dongeng, yakni manusia modern yang tegak penuh percaya diri.

(Sekarang kata "arsitek" mewakili pengertian yang jauh lebih luas. Bukan hanya berkenaan dengan kegiatan mencipta 
ruang dan bentuk saja, melainkan merambah ke segala pengertian yang mengandung arti mengubah, menyiasati, 
mengolah, bahkan juga mendalangi sering untuk arti yang buruk/derigatoris. Hasil-hasilnya pun disebut "arsitektur," 
misalnya, pola atau tali temali yang ada di dalam suatu organisasi (manajemen), atau sistem (elektronik, komputer), 
termasuk jalinan kehidupan (biologi, ekologi). Tanpa jubah mitos lagi, maka makna arsitek menjadi milik dunia, sebutar 
keahliannya bisa dipakai untuk keahlian serupa di bidang apa saja. Apakah hal itu berarti penggundulan atak pemurnian, 
tergantung pada sudut pandang).

Dan, seperti yang selalu terjadi, seseorang yang terlibat dengan kekuasaan senantiasa diselimuti juga dengan kerahasiaan. 
Bukan melulu untuk menjaga kelanggengan kekuasaannya itu saja, melainkan juga demi harapan untuk memperoleh 
kekuasaan yang lebih banyak lagi. lstilah yang paling terkenal adalah professional judgment, yaitu semacam licentia vatum, 
lisensia puitika, para profesional untuk mengeluarkan pendapat, menyatakan sikap, atau bahkan juga mengadili, tanpa 
harus disertai penjelasan apa pun. Ucapannya itu telah menjelaskan maknanya sendiri: siapa dulu donk, yang ngomong! lni 
merupakan gejala mitologisasi modern, bukan lagi oleh pemaksaan mitos etiko-religius, melainkan oleh lembaga 
kemasyarakatan, berkat pemikiran imperatifisme Nitzschean (societal/organizational, mungkin juga technological-
imperatives).

Dunia profesi itu, katanya, diliputi kabut waktu yang disebut jam terbang. Jam terbang yang sebenarnya, bukan ke surat 
tanda bukti, memang tidak dapat diperjualbelikan, dipinjam pun mustahil. Jam terbang harus dijalani. Dan dalam 
perjalanan itulah terbentuk kemampuan-kemampuan tertentu yang dalam terminologi kekuasaan kemudian disebut 
wibawa atau otoritas, istilah yang lebih trendi dan metro padahal tidak lebih daripada berpengalaman. Dalam kehidupan 
sehari-hari dia muncul dalam wujud kelayakan mengatur, atau memerintah. Jadi, apa pun yang dikatakannya akan diikuti, 
setidak-tidaknya didengar (kalau bukan dicari-cari atau ditunggu-tunggu, seperti izin, petunjuk, berkah atau restu). 
Ludahnya pun bertuah, idu geni, kata orang Jawa; seperti batuknya seorang jaksa atau hakim, kata par preman pengadilan.
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Tentu saja, di sini pun orang boleh mengatakan bahwa dalam jelajah pengalaman bukan hanya kekuasaan saja yang 
dihimpun seseorang. Di dalamnya, sangat boleh jadi tersemai pula benih-benih kearifan yang bernas buahnya. 
Sesungguhnya kematangan sejenis inilah yang terkandung dalam istilah pertimbangan profesional itu. Masalahnya 
sekarang, apa saham dunia pendidikan di dalam proses terbentuknya kematangan itu alih-alih keberangasan angkara 
murka kekuasaan, seperti pemahaman profesionalisme yang banal dan majal itu? 

Saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi, tampaknya lepas dari identifikasi saham dunia 
pendidikan di dalam pembentukan semangat profesionalisme yang baik dan arif, setidak-tidaknya lembaga pendidikan 
harus dapat memberikan gambaran aneka kehidupan profesi di tengah masyarakat, selengkap-lengkapnya.

Dunia pendidikan, seperti diketahui, adalah dunia penilaian. Keberhasilan suatu proses pengalihan/transfer pengetahuan 
harus bisa diukur. Tanpa ukuran, penilaian tidak bisa dilakukan. Tapi, bagaimana sebaiknya menilai karya desain itu? lni 
pertanyaan klasik. Dan penyelesaiannya pun klasik: kembali ke professional judgement. Ada kawasan abu-abu yang dari 
waktu ke waktu selalu diperdebatkan. Dari kutub yang satu dikehendaki adanya landasan penilaian yang objektif dan yang 
terbakukan. Dari kutub yang lain  yang dari awal sudah memandang kemustahilan menghapus unsur-unsur subjektifitas di 
dalamnya; paling banter dengan pendekatan explainable subyectivity  membutuhkan peluang menerapkan pertimbangan-
pertimbangan berdasarkan otoritas tertentu. Penyelesaian yang lazimnya diterapkan adalah pendekatan heuristik melalui 
sebanyak mungkin faktor-peubah/variabel yang disepakati, lalu setapak demi setapak menghampiri titik-titik kesepakatan 
di antara para penilai (yang telah diakui otoritasnya, antara lain melalui jenjang kepangkatan/golongannya; mudah 
dibayangkan bahwa semakin banyak penilai akan semakin rumit prosesnya; itu dengan asumsi bahwa para penilai setia, 
terandalkan/akuntabel, dan konsisten). Beberapa peubah, yakni yang bersifat terukur, relatif lebih mudah dikenali sehingga 
bisa lekas mencapai kesepakatan. Sementara peubah yang tak terukur, perlu dijabarkan  explainable subyectivity  melalui 
diskusi sampai mencapai kesepakatan. Yang terakhir ini ada kalanya sangat alot dan memakan banyak waktu. Sering 
seorang penilai "mengalah" semata-mata agar cepat selesai, dan bukan demi mutu pencapaian atau keberhasilan 
akademik. Atau, sebaliknya, kepentingan mahasiswa pun dikorbankan demi subyektivitas penilai. Perbedaan visi 
arsitektural seringkali mengeras menjadi semacam mazhab/aliran atau school of thought. Perbedaan visi itu pulalah yang 
seringkali menentukan makna atau kadar pengalaman yang dipandang gayut/relevan untuk suatu kajian perancangan. 
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Dalam kasus-kasus seperti inilah unsur pengalaman memegang kendali.

Untunglah, pada paras sarjana S1, pada umumnya permasalahan perancangannya masih bersifat dasar/basic, sehingga 
relatif lebih mudah dan cepat dicapai kesepakatan. Pada paras pasca sarjana, S2/S3, perbedaan visi lebih menonjol. 
Meskipun jarang terjadi, namun kemungkinan perbedaan visi antara mahasiswa dengan pengajar atau pembimbing 
semakin besar. Apabila terjadi perbedaan yang mengarah ke pertentangan ekstrim, kemungkinan penggantian 
pembimbing perlu dipertimbangkan.

Kasus yang lebih serius adalah pertanyaan haruskah visi arsitektural seorang dosen selaras dengan visi institut. Contoh 
paling jelas adalah visi terhadap desain itu sendiri, seperti obsesi yang selama ini saya idap itu. Perbedaan visi seperti ini, kalau 
dihadapi secara serius, bisa sangat menjengkelkan, frustrating. Di tengah perjalanan karir, seseorang bisa kehilangan 
kepercayaan dirinya, terlucutinya kemandirian/self-reliance seperti yang ditulis Emerson itu  yaitu ciri yang konon katanya 
telah membangun Amerika seperti yang terlihat sekarang, ciri yang selalu jatuh tegak seperti kucing bagaimana pun dia 
dilemparkan-padahal semua orang harus mampu berbuat sesuatu demi keberlanjutannya di mana pun dia berada. 
Semestinya perbedaan atau konflik-konflik seperti ini bisa terselesaikan. Di dalam ranah arsitektur yang  sebagian besar 
peubahnya berbasis sosial, spektrum perbedaannya bisa sangat lebar. Situasinya, seperti sudah banyak digunjingkan orang 
dalam seminar atau simposium/diskusi, sedemikian rupa sehingga tidak lagi membicarakan mana yang patut disepakati 
melainkan bagaimana menerima keragaman. Situasi seperti itu memaksa orang untuk nenjatuhkan pilihan (kalau dia masih 
punya pilihan). Dalam suatu diskusi, pernah terlontar pula bahwa isu pendidikan terbesar abad ini adalah mendidik 
bagaimana orang dapat memilih, bukan lagi sekadar memberi kemampuan untuk belajar. Masalahnya adalah orang sering 
terperosok ke dalam suatu tatanan yang tidak lagi memberi peluang untuk nemilih, artinya orang itu tidak lagi memiliki 
pilihan, dan itu bukan karena dia tidak bisa memilih.

Contoh operasional lebih banyak lagi. Misalnya, kapan dimulainya spesialisasi (kalau ada)? Pada waktu Jurusan Teknik 
Planologi didirikan (1959), programnya disusun untuk menuju pascasarjana di luar negeri. Contoh ini diambil karena 
lazimnya, setidak-tidaknya pada waktu itu, planologi merupakan salah satu pilihan spesialisasi (kelanjutan) program studi 
arsitektur. Namun, kemudian, ITB menerimanya sebagai pendidikan Sarjana/S1. Ada perbedaan konsepsual antara keahlian 
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merencana/planning yang semula merupakan program pascasarjana/S2 tentu dengan sejumlah asumsi yang sebagian 
hanya dapat dicerna berdasarkan pengalaman (akademik maupun praktik)  kemudian berubah menjadi sarjana/S1 dan 
langsung berwenang merencanakan pengembangan kota/wilayah. Sampai akhir 90-an, batas-batas studi antara sarjana 
arsitektur dan planologi masih belum jelas. Ketika arsitektur memasukkan pelajaran pengantar/teori perancangan 
perkotaan, planologi bertanya-tanya, mau ke mana? Mudah-mudahan dalam SAPPK, masalah itu sudah terselesaikan.

Atau lebih teknis namun sesungguhnya lebih mendasar lagi, kapan mahasiswa mulai boleh menggunakan komputer dalam 
menyelesaikan tugas-tugas studio desainnya? Sampai masuk pensiun, saya tidak pernah memperoleh pencerahan yang 
memuaskan mengenai perkara yang satu itu. Yang jelas, program pelatihan menundukkan tangan, semakin terabaikan. 
Program menundukkan tangan ini bukannya untuk menjadi pelukis, melainkan untuk dapat/mampu/mahir melakukan 
komunikasi grafis dengan disiplin lain (terutama Sipil, mesin/Elektrikal, Fisika-Bangunan, Kontraktor). Fungsi tangan 
tereduksi menjadi sekedar memijit dakon/keyboard dan tetikus raja. Kemampuan membuat sketsa menjadi sesuatu yang 
asing. Padahal sketsa tangan bebas, menggunakan komputer atau bukan, merupakan pelatihan geometric thinking yang 
hebat dan kompleks, di samping melatih koordinasi visual dengan motorik, sketsa pun melatih kecerdasan/intelligence 
melalui kegiatan memilih/menyeleksi fenomena visual sesuai dengan tema yang dikembangkannya sendiri dan 
memindahkannya ke dalam bidang gambar yang tersedia. Sungguh berbeda dengan fotografi yang menangkap segala 
yang ada ke dalam bingkai tertentu. Kalau pun ada proses pilihan  diakui ini pun bukannya hal yang sepele  maka hal itu 
terbatas pada penetapan sudut pandang, angle, dan mungkin, waktu yang pat dengan memperhitungkan bidang 
bayangan atau suasana (seperti desicive moment-nya Bresson).

Isu yang lebih luas di sini, tentu saja, adalah bahasa manusia >< mesin yang berubah secara radikal melalui proses digitasi. 
Masa peralihan seperti ini senantiasa membawa ke perdebatan yang berkepanjangan. Masalahnya, adaptasi teknologi, 
kemudian adaptasinya, dan yang akhirnya perlu adeptasi (belajar dari studi-studi pascakolonial) tidak bisa berlangsung 
dalam sekejap. Bukan hanya masalah perangkat kerasnya saja, melainkan terlebih-lebih justru masalah psiko-kulturalnya. 
Mahluk manusia yang mempunyai kecenderungan konservatif itu, tidak begitu mudah melakukan perubahan; di mana-
mana perubahan secara kultural sering dipandang sebagai bencana. Ketika Jurusan Teknik Mesin merasa panik oleh 
kemajuan elektronika/mekatronika yang luar biasa, sampai-sampai mereka menyelenggarakan seminar dengan tema yang
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bernada-cemas seperti Telah Berakhirkah Zaman Mesin?, mereka dengan cepat mengenali Teknologi Nano sebagai salah 
satu kawasan baru yang dihadapinya. Bagi saya, sesungguhnya, dunia asli mereka adalah desain, yaitu bagaimana 
memanipulasi/ mengelola hukum-hukum alam secara sangkil dan mangkus untuk memperoleh nilai tambah. Para 
yasawan/engineer yang mengabaikan desain di dalamnya memang telah tamat riwayatnya. Prof. Djoko Suharto pernah 
menggambarkan secara populer tugas seorang yasawan dengan kata-kata yang diucapkan oleh seorang yasawan itu: Give 
me the problem and I'll give you the solution. Kalau sekedar memecahkan masalah, sesungguhnya itu barulah paras 
elementernya saja, dan itu tidak lebih dari sekedar tukang. Seolah-seolah seorang yasawan tidak bertanggungjawab atas 
masalah yang ada. Seolah-olah yasawan hanya tinggal menunggu masalah yang dirumuskan oleh orang lain.

Lalu apa jadinya dengan ill-defined problems sebagaimana yang lazim dijumpai di dalam dunia arsitektur? Kalau mereka 
sibuk dengan hukum-hukum termodinamika untuk melandasi pemahaman motor-bakar-nya yang serba terukur itu, 
misalnya, hal itu sama saja dengan bagaimana seorang arsitek sibuk dengan prinsip-prinsip komposisi atau menafsir angka-
angka keramat seperti modulor dan golden-section yang serba tak terukur itu. Namun, lepas dar terukur dan tidaknya, apa 
yang terjadi di dalamnya pada dasarnya adalah sama. Malahan, sebenarnya, pemahaman seperti ini sudah mulai merata. 
Hampir setiap kantong spesialisasi desain berusaha keras untuk mengembangkannya baik pada tataran obyek materialnya 
maupun pada obyek formalnya.

Melihat gejala-gejala semacam ini, apa yang diperlukan adalah keterbukaan. Baik internal maupun eksternal. Biasanya yang 
internal itu lebih sulit, sebab upaya itu akan harus sampai pada pembongkaran pemahaman sampai pada paras keyakinan, 
seperti yang diwujudkan dalam bentuk visi di atas tadi. Biasanya, proses seperti ini dipersamakan dengan konsep renaisan 
dalam historiografi Eropa (Oksiden), yaitu taraf pencerahan yang membutuhkan kapasitas transformatif yang cukup besar. 
Atau kebangkitan kesadaran kultural, semacam masa akil balig, pada paras individual, yang juga membutuhkan kapasitas 
transformatif yang besar pula. Diktum ekologis yang menyatakan bahwa mahluk yang tidak berubah akan punah, berlaku 
sepenuhnya di sini.

Keterbukaan eksternal menyangkut orientasi profesional, dalam negeri atau mancanegara. Lebih dari itu keterbukaan 
terhadap masyarakat industri konstruksi pada umumnya dan profesi arsitektur (dunia konsultansi). Kalau keterbukaan 
internal berkenaan dengan kemampuan memilih, maka keterbukaan eksternal adalah kemampuan mengenali apa-apa 
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yang akan dipilih. Lembaga pendidikan profesional, professional education, tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus tahu 
dengan pasti apa/siapa yang dimaksud dengan arsitek dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya.

Kalau pemahaman tentang arsitek dan arsitektur yang berkembang di masyarakat beragam, maka keragaman seperti apa 
yang dikejar dan yang karena itu mengapa harus diajarkan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan arsitektur yang bagus, 
indah, atau yang berhasil itu. Bagi atau menurut siapa? Kapan? Di mana? Adakah penjelasannya (sekalipun dalam kategori 
explainable subyectivity, misalnya)? Apa yang dimaksud dengan arsitektur mahakarya itu? Best practice? Design excellence?

Begitu pula, kalau cara masyarakat memanfaatkan keahlian arsitek pun beragam  ini lebih pelik, karena menyangkut 
landasan etika dan masalah sosio-politik oleh adanya unsur pengakuan dan legitimasi bekerjasama dengan perguruan 
tinggi lain, dengan disiplin lain terutama yang terlibat dalam pembangunan, dengan masyarakat dalam arti seluas-luasnya 
terutama industri konstruksi, dan dengan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan legitimasi dan/atau lisensi/izin 
kerja, dukungan atau perlindungan hukum dalam hubungannya dengan kerjasama internasional, baik bagi dirinya maupun 
bagi kliennya. Lalu, bersama-sama pula merumuskan mana-mana yang terbaik bagi kelangsungan hidup mahluk manusia. 
Politik kebudayaan? Kontrak sosial?

Perguruan tinggi dewasa ini menghadapi situasi pelik. Tidak ada lembaga pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan 
yang fool-proof. Di antara sekian ribu gading lulusannya pasti ada yang retak, dari sekian keranjang apel tamatannya ada 
saja yang busuk  dan patologis! Bagaimana memilah dan menyelamatkan yang tidak busuk, lebih banyak ditentukan di luar 
dinding kampus. Pendidikan itu sesungguhnyalah usaha  kerja raksasa namun mutu hasilnya serba tidak pasti, sebab apa 
yang disebut mutu atau bermutu itu ditentukan juga oleh banyak hal lain di luarnya yang tidak semuanya terjangkau.

Ketika seorang Obama terpilih sebagai Presiden Negara Adidaya Amerika, banyak orang mengatakan karena Obama 
dikenal oleh obama-obama lain di sekitarnya. Dan obama-obama besar kecil kaya miskin itu memahami bahasa Obama 
Sang Presiden yang juga, pada gilirannya, mampu berbahasa komunikatif dengan obama-obama lainnya itu. Banyak orang 
mengatakan hal itu dimungkinkan oleh kematangan masyarakatnya yang sempat mengenyam pendidikan liberal arts, 
tradisi pendidikan yang sesungguhnya setiap komunitas pun memilikinya. Liberal arts itu, saya kira, tidak beda dengan budi 
pekerti. Masalahnya, landasan pengertian apa saja yang diperlukan untuk kearifan budi, dan landasan pengetahuan apa
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saja yang diperlukan untuk pemulyaan pekerti. Seringkali, penyelenggaraan pendidikan klasikal seperti yang kita warisi dari 
Barat itu membutuhkan prasarana yang sepadan yang tidak semuanya mampu menyediakannya. Sementara zaman 
pascamodern ini mengharuskan pengalihan pengetahuan dan kepandaian secara cepat, sehingga budi pekerti yang selama 
ini terselenggara di meja makan itu tidak lagi memadai. Dinamika demografis yang berkembang sekarang pun nyaris tidak 
memungkinkan hal semacam itu lagi. Ayah ibu bekerja, putra-putrinya mondok di tempat lain, sementara media massa 
menghadang di delapan penjuru angin sepanjang masa, dengan keterbukaan yang nyaris tanpa batas, hingga akhirnya, 
semuanya itu berarti menyerahkan seluruhnya kepada kearifan penonton untuk menentukan sendiri mana-mana yang 
pantas untuk ditonton, dibaca, atau didengar.

Jadi, kuis sesudah gosok gigi sebelum berangkat tidur, arsitek macam apa yang sebaiknya kita hasilkan pada masa pasca 
modern ini? Barangkali arsitek bunglon, ya?

Atau, bagaimana?

Bandung, 1 Desember 2008
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Berikut akan diutarakan secara sekilas riwayat singkat Pusat Komputer (Puskom) 
yang ada di lingkungan ITB dari tahun 1972 sampai dengan 1983, jadi hanya 
dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 tahun saja. Dalam kurun waktu tersebut 
Puskom memanfaatkan dua sistem perangkat keras yaitu : 1972-1978 IBM 1401 
bekas pakai PN Pertamina dan 1978-1983 CII Honeywell Bull 64/DPS, masing-
masing beserta peralatan pendukungnya. 

Latar Belakang 

Atas inisiatif pihak Perwakilan IBM Indonesia yang ditugaskan di Bandung yaitu 
Sdr. Lesan Limanardja, pada akhir tahun 1966 diadakan kursus Pemrograman 
Autocoder (Assembler untuk mesin generasi ke-2) bagi warga ITB yang berminat. 
Peminat pada waktu itu kebanyakan adalah dosen (antara lain Kudrat 
Soemintapura, Djauhari, Barmawi, Harsono dan mahasiswa antara lain Judanadi, 
Budiman) Jurusan Teknik Elektro dengan total peserta tidak lebih dari 20 orang. 
Peserta lainnya adalah dari Jurusan Mesin, dan juga dari instansi-instansi lain di 
luar ITB. 

Penyelenggaraannya mengambil tempat di Gedung PIAl/BPI selama kurang lebih 
satu bulan. Disamping pemberitaan materi, dilakukan pula tugas/latihan 
pembuatan program di atas kertas, bahkan pembuatan program yang dijalankan 
pada komputer IBM 1401 yang ada di Adjudan Djendral (Adjen) Angkatan Darat, 
Jalan Wijaya Kusumah, Bandung, Pada akhir kursus peserta dievaluasi secara 
menyeluruh dan hasilnya dituangkan dalam bentuk suatu sertifikat ukuran kecil 
yang menyatakan kualifikasi peserta, apakah dengan pujian (excellent), sangat 
baik (very good), baik (good) atau gagal (failed). 

SIKLUS AWAL PEMBENTUKAN PUSAT KOMPUTER ITB 
(1972 -1983)
Harsono
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Kegiatan tersebut temyata membuka kesempatan bagi warga ITB berkenalan dengan petugas di Adjen AD untuk secara 
lebih intensif berkomunikasi, terutama dalam menjalin kerjasama membuka kesempatan bagi fihak ITB untuk turut 
memanfaatkan fasilitas yang ada di instansi mereka. 

Pembicaraan dilakukan antara Pimpinan ITB pada waktu itu (Prof.Doddy Tisna-amijaya sebagai Rektor) dengan pihak 
Pimpinan Adjen AD ternyata berjalan mulus, apalagi didukung oleh adanya fakta (dari Perwakilan IBM Indonesia) bahwa 
masih banyak waktu luang dimiliki oleh fasilitas (kerja penuh dalam seminggu dapat 168 Jam CPU; yang digunakan masih 
dibawah dari 30 jam) 

Dengan keadaan tersebut lampu hijau menyala, ITB dalam batas-batas tertentu dapat turut menggunakan fasilitas yang ada 
tanpa perlu mengeluarkan biaya operasi fasilitas. Yang diperlukan hanya uang lelah bagi para operator yang terlibat 
pekerjaan. 

Berdasarkan hal itu, maka pada pertengahan 1967, ITB membentuk suatu tim yang diberi nama Team Pengolahan Data 
Elektronis disingkat sebagai Team PDE (diambil dari istilah berbahasa Inggris: Electronic Data Processing =EDP) dengan tugas 
pokok mendukung kegiatan pengolahan data akademik seperti : Data Induk Mahasiswa, Penerbitan Kartu Tanda 
Mahasiswa, Daftar Peserta Kuliah, Daftar Nilai, Daftar Kemajuan Sementara dll. Team ini di ketuai oleh Dr.Kudrat 
Soemintapura, Sekretaris Harsono dan anggota Judanadi dan Boediman. Team mendapat ijin menggunakan ruangan 

2dengan ukuran kurang lebih 4 x 8 m  diantara ruang-ruang kelas yang ada di tengah Kampus Jalan Ganeca 10. 

Secara teratur Team menerima biaya operasi guna keperluan pembelian bahan habis komputer seperti kartu plong (punch), 
continous form, honor para petugas Adjen AD dan Team, melalui Pembantu Rektor I (Prof. Moedomo) dan Pembantu Rektor 
II (Drs. Eddy Kartasubarna) Koordinasi kegiatan di lingkungan Adjen AD, Team sangat dibantu oleh Pimpinan Unit 
Pengolahan Data ( Mayor Dadang, Kapten Rabinoe) dan operator komputer (Sutisna). Keluar masuk komplek Adjen AD 
(selalu ada penjagaan oleh petugas piket jaga), sangat terbantu dengan penggunaan mobil putih (bukan ambulans) setir 
kiri, yang relatif bebas keluar masuk karena telah dikenal oleh mereka.

Perolehan Komputer Bekas Pakai dari PN Pertamina 

Dengan pemanfaatan fasilitas komputer Adjen AD di atas, maka pengenalan penggunaan komputer di lingkungan Kampus 
semakin lebih mendalam lagi; antara lain dalam hal penerapan Kode Mata Kuliah, kandungan informasi yang dapat 
dimasukkan dalam Nomor Induk Mahasiswa, serta ketertiban dalam pemenuhan jadwal-jadwal yang telah diapkan oleh 
Pimpinan ITB.  
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Keadaan perkenalan tersebut memicu tuntutan yang lebih jauh lagi yaitu apakah mungkin ITB memiliki akses, bahkan 
memiliki sendiri suatu fasilitas komputer yang mampu melayani, tidak saja untuk keperluan pengolahan data, tetapi juga 
untuk mendukung keperluan komputer lainnya. Pada waktu itu telah ada beberapa dosen, terutama dari Teknik Sipil yang 
turut memanfaatkan komputer ilmiah IBM 1130 yang ada di Depertemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Sebagaimana 
dimaklumi sistem komputer IBM 1401 adalah sistem komputer generasi-dua yang secara khusus dirancang untuk keperluan 
pengolahan data. Dapat saja digunakan untuk keperluan komputasi, tetapi cara serta pelaksanaannya akan lebih sulit dan 
memerlukan waktu yang lebih lama. 

Menghadapi tuntutan masyarakat ITB seperti itu, membuat Pimpinan ITB mulai berpikir kearah sana. Salah satu 
kemungkinan yang terlihat pada (awal tahun 70-an) adalah mencari sponsor yang mungkin untuk mewujudkan impian 
tersebut. Kebetulan Dr. Soedjana Sapiie mempunyai kenalan di PN Pertamina (Drs. Surendi) yang pada waktu itu sedang 
dalam proses untuk menggantikan sistem komputer lama (IBM 1401 juga) yang mereka gunakan di kantor mereka di 
Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pihak Pertamina juga sedang memikirkan akan dikemanakan besi tua IBM 1401 
tersebut, karena barang tersebut adalah barang milik mereka yang dibeli beberapa tahun sebelumnya dari pihak IBM. 
Rupanya gayung bersambut, setelah dilakukan pembicaraan-pembicaraan, baik di dalam masing-masing institusi maupun 
antar institusi, disepakati ITB bersedia menerima barang bekas di atas dan mereka bersedia menyerahkannya ke ITB, serta 
menanggung seluruh biaya untuk mengirimkannya seluruh sistem IBM 1401 mereka sampai di Kampus ITB. 

Keputusan tersebut mengharuskan Pimpinan ITB melakukan upaya-upaya persiapan guna menerimanya. Adalah suatu 
kebetulan bahwa pada waktu itu, ITB sedang gencar-gencarnya “membersihkan" kampus Jalan Ganeca dari pengguna 
lahan oleh pihak-pihak luar. Ada kantor Direktorat Penelitian Masalah Bangunan, Departemen PU dan pula ada Lab. 
Penyelidikan Tanah, Cipta Karya, Departemen PU juga. Diputuskan bekas Lab. Penyelidikan Tanah diperuntukkan untuk 
menampung komputer hibah Pertamina, sedang bekas Direktorat Penelitian Masalah Bangunan untuk keperluan Program 
Pasca Sarjana. Selanjutnya masalah rehabilitasi bangunan, dengan berkoordinasi dengan Team PDE diserahkan kepada Biro 
Bangunan ITB. 

Perekrutan dan pelatihan bagi para tenaga operator dan adminitrasi ditugaskan kepada Team PDE, dengan dibantu oleh 
Unit Pengolah Data Adjen AD. Secara khusus, penulis ditugaskan sebagai penanggung jawab seluruh proses pemindahan 
komputer bekas dimaksud. Untuk keperluan itu, penulis melakukan satu kali perjalanan dinas guna peninjauan lapangan di 
Pangkalan Brandan. Secara umum seluruh peralatan yang akan dihibahkan masih dalam keadaan baik dan dapat 
dioperasikan. Pada waktu itu sudah juga disepakati, bahwa untuk pengiriman ke Bandung, masing-masing piranti akan 
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dimasukkan dalam peti kayu, dan mereka minta diberitahu, akan melalui tempat embarkasi mana: Polonia Medan bila 
melalui udara, atau pelabuhan Belawan, bila melalui laut. 

Paralel dengan kegiatan di atas, rupanya Dr. Sujana Sapiie telah berhasil pula mendapatkan jaminan dari pihak Pertamina 
untuk memperoleh biaya pengangkutan asalkan non-komersial. Dengan kendala-kendala seperti di atas, serta keterbatasan 
yang ada, Team Persiapan perlu segera menjajagi kemungkinan bantuan instansi Pemerintah, dimana pilihan pertamanya 
jatuh pada pihak AURI yang memiliki pesawat Hercules, bila barang-barang akan diangkut melalui udara, disamping akan 
memerlukan waktu yang lebih singkat, juga penanganan dalam pengangkutan akan lebih halus. 

Penulis tidak mengetahui apakah Rektor kemudian mengadakan pembicaraan dengan KSAU (Kepala star Angkatan Udara) 
Marsekal Soewoto Sukendar mengenai masalah kebutuhan bantuan tersebut. Pada kenyataannya pada waktu penulis 
menghadap (dengan memperlihatkan Surat Tugas Rektor ITB) kepada petugas Operasi di MABES (Mabes Besar) AURI di 
Jakarta, sepertinya mereka sudah mengetahui akan keinginan tersebut. lnformasi yang diperoleh dari mereka antara lain : 
memang ada penerbangan-penerbangan Hercules Halim-Polonia pp dengan jadwal sesuai kebutuhan; untuk keperluan ITB 
itu perlu dicari waktu saat penerbangan Halim-Polonia isi (ada yang diangkut) dan kembali ke Halim dalam keadaan kosong. 
Mereka minta segera diberitahu, kapan barang-barang akan siap diangkut di Polonia, Medan. 

Kontak-kontak koordinasi dengan petugas Pertamina di Pangkalan Brandan pun dilakukan secara lebih intensif, terutama 
(dengan menggunakan telegram dan tilpon, belum ada fasilitas e-mail mapun hp kala itu) tentang kesiapan pengepakan 
dan pengangkutan Pangkalan Brandan-Medan. Sementara itu Tim Persiapan melakukan segala keperluan penerimaannya 
di Bandung. Tim akan sangat gembira sekali bila penerbangan kembali Hercules dari Polonia dapat langsung mendarat di 
Husein Sastranegara, Bandung. Untuk maksud tersebut Tim telah meminta bantuan Ir. Harry S. untuk menyediakan lima 
truk pengangkut barang, beserta peralatan bongkar muatnya; dengan altematif jemput barang di Husein Sastranegara, 
Bandung atau Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Setelah menerima berita bahwa barang-barang selesai dipak dan siap angkat ke Polonia, penulis menghadap dan 
melaporkan ke Bagian Operasi (?) MABES-AURI di Jakarta guna menanyakan kesempatan terdekat yang ada guna 
pengangkutannya. Pada waktu itu juga diperoleh jawaban, bahwa tiga hari lagi ada penerbangan Hercules ke Polonia, akan 
kembali kosong dan barang-barang ITB akan dapat diangkut secara cepat saat itu juga dapat diselesaikan ongkos-ongkos 
yang diperlukan untuk penggunaan penerbangan khusus pesawat Hercules AURI tersebut. Berita tadi tentunya sangat-
sangat menggembirakan penulis, dan langsung dilaporkan ke Bandung, Pangkalan Brandan, dan Medan. Penulis sebut 
Medan, karena Ibunda, kakak, adik serta banyak kerabat penulis yang berdomisili disana.
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Penerbangan Halim menuju Polonia, Medan berjalan lancar tanpa gangguan dan pesawat relatif kosong, jadi penerbangan 
benar-benar khusus untuk menjemput barang-barang ITB saja, yang ada hanya beberapa personil AURI dan keluarga yang 
kelihatannya sedang dalam proses pindah tempat tinggal, ataupun untuk keperluan kunjungan keluarga. Pada saat akan 
mendarat, sudah terlihat beberapa truk yang berderet dipinggir lapangan dengan muatan peti-peti diatasnya. 

Demikian mendarat, setelah kemudian berbincang-bincang sejenak dengan petugas Pertamina yang menyambut, lalu 
diadakan pembicaraan segi tiga dengan petugas muatan pesawat, disimpulkan tidak ada masalah dalam mengangkat 
seluruh 23 peti besar dan kecil dengan berat total kurang dari sembilan ton; masih dibawah batas kemampuan maksimum 
muatan yang dapat diangkut oleh pesawat Hercules. 

Selanjutnya satu per satu truk barang mendekati bagian belakang pesawat dan muatanpun dipindahkan. Proses 
pemindahan terse but berlangsung kurang lebih selama dua jam, tanpa kejadian yang mengkhawatirkan. Sementara 
menunggu proses pemuatan pesawat, adik penulis datang tergopoh-gopoh sambil memberitahukan bahwa di mobilnya 
sudah ada dua karung durian yang telah disiapkan untuk dibawa dengan pesawat. Rupanya di Medan sedang musin durian, 
dan dia yakin karena pesawat seolah-olah dicarter ITB, jadi tidak akan ada penumpang lain; maka akan diperkenankan 
membawa durian. Tanpa berkonsultasi dengan para kru pesawat, tawaran tersebut penulis tolak. Walaupun agak kecewa 
adik penulis tersebut dapat mengerti. Belakangan penulis terima kabar dari mereka, bahwa selesai mengantar 
keberangkatan pesawat menuju Halim, mereka pesta makan durian dirumah Ibunda kami. 

Kurang lebih pukul 13.00 pesawat telah siap untuk terbang kembali ke Halim. Dalam penerbangan Polonia-Halim, kurang 
lebih di atas perairan Riau, pilot pesawat (seorang Kolonel yang tidak penulis catat namanya) keluar dari Kokpit menemui 
penulis dibagian tengah perut pesawat, menyapa dan menyatakan akan mengusahakan pesawat untuk dapat langsung ke 
Husein Sastranegara. Faktor utamanya adalah cuaca keputusannya nanti menjelang penerbangan mendekati Pulau Jawa. 
Ucapan syukur penulis tidak henti-hentinya dipanjatkan kepadaNya, mendengar keterangan tersebut. Harapan penulis 
kepada beliau hanya permintaan untuk menyampaikan pesan kepada Ir. Harry S. di Husein, seandainya pesawat tidak dapat 
mendarat langsung disana. 

Cuaca waktu itu cukup cerah, dan begitu Kepulauan Seribu terlihat, pilot mengabarkan, bahwa pesawat dapat langsung 
menuju Husein Sastranegara, Bandung. Kegembiraan yang dirasakan penulis sulit untuk dinyatakan dengan kata-kata, 
apalagi dinikmati sendirian, karena yang lainnya adalah para personil AURI yang baru berkenalan pada hari penerbangan 
itu. Pesawat mendarat mulus di Husein menjelang pukul 17.00 dan terlihat dari dalam pesawat Ir. Harry S. beserta 
rombongan truknya telah siap menunggu dipinggir lapangan. Pembongkaran muatan dilakukan pada sore itu juga dan
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pengangkatan ke kampus ITB diselesaikan hingga malam harinya. Selesai pemindahan muatan pesawat Hercules T 1309 
terbang kembali menuju Halim Perdanakusuma, Jakarta 

Instalasi Perangkat Keras. Peresmian, dan Pengoperasian Pusat Komputer

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, persiapan fisik diserahkan dan ditangani oleh Biro Bangunan ITB, dengan 
personil inti pada waktu itu : Ir. Adi Subagio, Siwinto dan Dassa. Bagunan bekas Lab. Penyelidikan Tanah Departemen 
Pekerjaan Umum dinilai cukup kokoh dan memadai guna menampung seluruh peralatan dan kegiatan lannya. Atap hanya 
memerlukan pengecatan, lantai diratakan dan dipasang tegel, perlu penyekatan ruang dan pemasangan plafon pada 
seluruh bangunan. Daya listrik yang perlu ditambah menjadi kurang lebih 40 KV A. Saran pihak IBM agar untuk Ruang 
Komputer dipasang lantai-berrongga (raised floor) tidak dapat dipenuhi, karena alasan biaya. Sebagai gantinya disiapkan 
alur-alur (trench) kabel dilantai ruang. Instalasi listrik juga tidak memanfaatkan piranti penstabil tegangan (Voltage 
Stabilizer), karena disamping masalah biaya, juga karena lokasi gedung dekat dengan gardu listrik kampus yang ada. 

Ketika barang-barang datang (10 Maret 1972), bangunan telah siap, minus pemasangan alat pendingin AC, untuk 
ditempati. Pembongkaran peti dan pemasangan mesin-mesin dilakukan oleh/atau dengan arahan personil IBM Bandung 
seperti Adi Pamungkas, Suhardja dan Ateng. Tidak lebih dari satu minggu, seluruh peralatan sudah terpasang dan dapat 
difungsikan. Jadi secara umum tidak ada kerusakan yang berarti dari saat pembongkaran dan pengepakan di Pangkalan 
Brandan, ketika pengangkutan, serta pembongkaran dan pemasangan kembali di kampus ITB. Perbedaan antara perangkat 
keras bekas yang diterima dengan perangkat keras yang ada di Adjen AD hanya pada kapasitas memori: di Adjen AD hanya 
berkapasitas 4 K (empat ribu karakter), sedang yang diterima dari Pertamina 16 K. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa 
kamampuan komputernya jauh lebih besar dari yang ada di Adjen AD. 

Demikian optimisnya Pimpinan ITB atas segala sesuatu yang telah direncanakan, mendahului proses-proses yang diutarakan 
diatas, Rektor telah mengumumkan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Komputer pada saat menyampaikan 
pidato Dies ITB 3 Maret 1972. Susunan kepengurusan yang pertama secara lengkap dituangkan dalam Surat Keputusan 
Rektor, dengan susunan sebagai berikut :

Direktur : Dr. Ir. Kudrat Soemintapoera 
Wakil Direktur Produksi : Ir. Harsono, M.Sc 
Wakil Direktur Penelitian & Pengembangan : Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo 
Wakil Direktur Kerjasama : Dr. Ir. Harsono Taroepratjeka 
Sekretaris : Ir. Andress Davids, M.Sc 
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Dengan peresmian tersebut, Team PDE yang ada, dinyatakan dilebur ke dalam UPT Pusat Komputer, dimana untuk 
selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Puskom.

Sebagai suatu organisasi yang baru dilahirkan, kegiatan pertama yang dilakukan Pengurus saat itu adalah menyusun 
tatacara-tatacara kerja yang akan diterapkan di lingkungan organisasi, baik dalam rangka pengoperasian perangkat keras 
pelayanan bagi keperluan ITB, penggunaan oleh pihak luar, penugasan personil dan lain sebagainya. Yang menjadi beban 
cukup berat bagi Pengurus adalah bagaimana cara mendapatkan dana untuk membayar para tenaga operasional (± 25 
orang) yang seluruhnya adalah tenaga honorer. Hal yang kedua adalah perjuangan untuk mendapatkan alokasi DIP-ITB 
dana untuk kontrak perawatan perangkat keras dengan pihak IBM. Untuk keperluan yang disebutkan pertama, Pimpinan 
ITB mengijinkan Pusat Komputer memungut biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan, baik oleh warga ITB (dosen atau 
mahasiswa) ataupun oleh pihak luar ITB; asalkan secara rutin hat itu dilaporkan kepada Pimpinan ITB. Untuk keperluan yang 
kedua Pimpinan dalam batas-batas kemampuan yang ada akan mengusahakannya ditambah dengan pertanyaan apakah 
tidak mungkin dirawat sendiri, mengingat ITB mewakili Departemen Elektro? 

Sistem pelayanan yang diterapkan untuk pemakaian oleh dosen dan mahasiswa adalah sistem tertutup; mereka 
menyerahkan daftar (listing) program beserta datanya, sedangkan pengoperasian piranti-piranti yang ada oleh petugas 
Puskom. Penyerahan yang akan diolah, maupun basil pengolahan dilakukan melalui suatu loket yang telah dipersiapkan. 

Pihak yang banyak membantu dalam mendukung biaya operasi Puskom adalah pihak Kantor Pusat PJKA, Bandung. Mereka 
minta bantuan Puskom untuk proses pemindahan data, maupun pengolahannya secara agak rutin/bulanan, dan untuk itu 
mereka bersedia mengganti biaya-biaya yang diperlukan. 

Demikian layanan bagi dosen dan mahasiswa dibuka segera disusul dengan keluhan-keluhan, antara lain waktu layanan 
lambat, apakah komputer dapat menjalankan program dalam bahasa FORTRAN (Formula Translation) dan apakah tidak 
sepatutnya penggunaan tanpa dikenakan biaya? Menerima keluhan-keluhan tersebut, Pengurus menjawab : akan 
memperbaiki unjuk kerja para personil dan mengatur jadwal pekerjaan dengan lebih baik; untuk Kompailer FORTRAN 
sedang berusaha mendapatkannya dari pihak IBM (yang pasti FORTRAN II ada, tetapi untuk FORTRAN IV masih perlu 
menanyakan ke Kantor Pusat mereka di New York). Untuk gratisan tidak mungkin seraya sebagai kesempatan pelatihan, 
agar warga sadar akan biaya dalam penggunaan fasilitas apa saja. 

Susunan kepengurusan yang dibentuk pertama di atas, dalam tiga tahun berjalan terjadi perubahan-perubahan : Sekretaris 
Ir. Andreas David tanpa berpamitan telah meninggalkan tugas (yang ditinggalkan beliau sebagai hiasan di Ruang Tamu 
adalah sebuah mandau dari Kalimantan; belakangan terdengar berita, bahwa yang bersangkutan menyertai istri kembali ke 
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Amerika Serikat), sehingga digantikan oleh Drs. Nyoman Susila, M.Sc. Tenaga-tenaga dosen yang kemudian bergabung 
adalah Dr.lr.Saswinadi dan Dr. Jorga Ibrahim, menggantikan Dr. Ir. Harijono D. dan Dr. lr. Harsono T., sementara itu Dr. Ir. 
Kudrat Soemintapoera diangkat menjadi Pembantu Rektor I ITB. 

Selama pengoperasioan sistem IBM 1401 ada beberapa kejadian yang patut diutarakan dalam kesempatan ini Pertama 
kerusakan pada piranti Pembaca Kartu (Card Reader IBM 1402). Berhari-hari petugas perawatan IBM melakukan diagnostik 
dan berupaya mengatasinya tidak berhasil juga. Ternyata kemudian ditemukan ada beberapa sikat-baca (terbuat dari kawat 
baja yang patah). Komponen pengganti tidak ada lagi di gudang IBM Jakarta dan diperolah setelah ada pengiriman dari 
India. Yang kedua terjadi pada salah satu Penggerak Pita Magnetik (Tape Drive IBM 7330) yang setiap kali membaca data 
pada pita selalu menimbulkan tanda/sinyal adanya kesalahan. Upaya-upaya penyetelan posisi tidak juga berhasil, akhimya 
dilakukan penggantian Kepala Baca-Tulis (Read-Write Head) yang harga waktu itu cukup lumayan mahal yaitu 30 juta 
rupiah, atas tanggungan mereka karena ITB menandatangani kontrak perawatan dengan mereka. Yang terakhir, tentang 
kemahiran yang dimiliki petugas IBM dalam mengatasi kegiatan diagnostik. Pada Pusat Pemroses IBM 1401 terdapat panel 
pembantu untuk pekerjaan diagnostik sistem. Mungkin karena tertutup oleh lapisan debu dll., beberapa lampu indikator 
yang seharusnya terlihat bila menyala, ternyata tidak terlihat. Untuk masalah ini, petugas lalu melubangi penutup (dengan 
bar) plastik di depan tiga lampu indikator yang selalu bermasalah. Setelah itu pembacaan panel tidak bermasalah lagi. 

Bekerja dengan berbasiskan kartu-plong (punch card) juga memberikan pengalaman tersendiri, terutama bagi para 
operator komputer. Tumpukan kartu dapat tercecer, sehingga waktu menyusun kembali pada tumpukannya, urutan dapat 
berpindah atau tertukar. Waktu dijalankan (run) kembali menimbulkan kesalahan (error). Apalagi ada kartu yang dibagian 
atas dilengkapi dengan cetakan isi kartu tetapi ada pula yang tidak; jadi operator harus mampu membaca kode kombinasi- 
lubang (zone+digit bit). Kartu yang telah berisi data tidak dapat digunakan lagi, jadi harus disimpan atau dibuang. 
Penampung pembuangan terutama adalah para pengrajin petasan yang menurut mereka akan menghasilkan suara ledakan 
yang lebih nyaring. 

Peran Pusat Komputer dalam Melahirkan Jurusan dan/atau Pendidikan Formal Keinformatikaan 

Setelah kurang lebih dua tahun beroperasi baru kompailer FORTRAN IV tersedia di Puskom. Hal ini mencetuskan timbulnya 
mata-mata kuliah Pemrograman Komputer di lingkungan ITB, maupun matakuliah-matakuliah yang mengharuskan 
pelaksanaan tugas dengan bantuan Komputer. FORTRAN IV untuk IBM 1401 ini sangat terbatas dan lambat; bekerja dengan 
kapasitas memori 16 K karakter (Binary Coded Dicimal + BCD, 6 bit per karakter) dibantu oleh empat buah Penggerak Pita 
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Maknetik (Tape Drive IBM 7330). Namun demikian hal itu dirasakan sudah cukup membantu daripada harus minta bantuan 
komputer pihak lain di Jakarta. 

Pada pertengahan tahun 1975, ITB mulai mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Perancis. Diawali oleh mundurnya 
fihak Amerika Serikat dalam menguasai Vietnam, timbul persoalan di mereka; akan dialihkan kemana rencana-rencana 
bantuan yang semula untuk Vietnam. Salah satu pilihannya adalah negara kita Indonesia. Gerak cepat dilakukan untuk 
memproses kesempatan tersebut dimotori oleh Dr. Jorga Ibrahim, yang kebetulan alumni S3 Perancis dan bertugas pula 
sebagai staf akhli Pembantu Rektor I. Barang-barang apa saja yang tersedia, syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan lain-lain. 
Singkat cerita ITB bersedia menerima barang-barang listrik terutama Elektronika dan mesin-mesin ketenaga-listrikan. 
Peralatan Elektronika menjadi bagian dari Lab.Elektronika Jurusan Teknik Elektro, sedangkan mesin-mesin Ketenaga-
listrikan menjadi bagian dari fasilitas di Prokerma ITB-PLN, yang dibantu juga oleh pihak EDF, Perancis. 

Peristiwa di atas membuka kesempatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan lain yang lebih besar & luas dari Pemerintah 
Perancis. Dalam penyusunan usulan ITB, Pengurus Puskom diberi kesempatan untuk turut mengisinya. Dalam 
mempersiapkan usulan disekitar masalah perkomputeran ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, yaitu ITB harus 
memulai kegiatan pendidikan formal (tingkat Diploma maupun Sarjana) perkomputeran karena belum ada satupun 
perguruan tinggi negeri Indonesia apalagi swasta, yang menyelenggarakannya. Untuk memungkinkan hal itu perlu ada 
pelatihan dan pendidikan formal bagi para calon tenaga pengajarnya, ITB memerlukan Sistem Perangkat Keras Komputer 
yang memadai dari jenis generasi ke- 3 atau yang lebih tinggi lagi, guna menggantikan sistem IBM 1401 yang sudah dapat 
dikatakan ketinggalan jaman (obselete). Oleh Pimpinan ITB, usulan-usulan di atas dapat diterima dan dijadikan bagian dari 
usulan ITB secara keseluruhan. 

Menanggapi usulan-usulan tersebut, pihak Pemerintah Perancis menyambut positif sehingga pada tahun 1976 dilakukan 
pembahasan yang lebih intensif antara pihak ITB yang diwakili oleh Pengurus Puskom dengan pihak Perancis yang diwakili 
oleh staf pengajar Departemen Informatika, USTL, Montpellier (Prof. Filliatre dan Prof. Ferrie). Pada kunjungan dan diskusi, 
disusun rencana global yang akan dilakukan antara lain rencana program pendidikan beserta kurikulum yang akan 
diterapkan, rencana pengembangan para calon tenaga pengajar serta jadwal-jadwal pengiriman mereka ke Perancis. 
Mengenai sistem perangkat keras akan dicarikan kontak-kontak dengan pihak pembuat perangkat keras komputer disana; 
untuk produk IBM tidak mungkin. 

Sejak saat itu, Pusat Komputer dibantu oleh Pimpinan Fakultas Teknologi Industri (FTI), dengan Ir. Warjono Soemodinoto 
sebagai Dekan dan Ir. Tunggal Mardiono sebagai Sekretaris, mulai mengadakan proses rekrutasi dan pengangkatan sebagai 



pegawai negeri para calon tenaga pengajar dimaksud. Awal pertama untuk keperluan Program Diploma (D3), yang 
direncanakan akan dibuka pada tahun 1978; lalu disusul yang untuk keperluan Program Sarjana (S1) yang direncanakan 
baru akan dibuka tiga tahun kemudian. 

Rekrutasi para calon tenaga pengajar di atas relatif unik bagi ITB, karena untuk menyelenggarakan suatu program 
pendidikan, ITB belum pemah mempunyai/menyelenggarakan program pendidikan yang sama. Dalam jangka kurang lebih 
dua tahun terkumpul kurang lebih 10 orang lulusan dengan berbagai latar belakang kesarjanaan, bahkan ada dua yang 
baru lulus Sarjana Muda. Adapun kombinasinya masing-masing satu orang dengan latar belakang Matematika, Fisika, 
Teknik Fisika, Teknik Industri; dan Kedokteran; empat orang berlatar belakang Teknik Elektro; dan dua berlatar belakang 
Teknik Perminyakan. Semuanya mendapat kesempatan mendapat pendidikan/latihan lebih lanjut ke berbagai penguruan 
tinggi di Perancis dimana 80% diantaranya mampu menyelesaikan studi hingga lulus jenjang S3.

Program Diploma D3, dengan sebutan Program Ahli Teknik Komputer (PATK), diselenggarakan mulai tahun ajaran 1978, 
menggunakan sebagian ruangan sisi Utara Puskom. Pada tahun 1984 Program ini kemudian digabungkan ke Politeknik 
Bandung, Ciwaruga. Program Sarjananya sendiri diresmikan pembukaannya pada awal Tahun Akademik 1982 dengan 
merekut 25 mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) Angkatan 1981 dengan sebutan Jurusan Teknik Informatika (IF). 
Istilah Informatika ini dipilih mengalahkan dua pilihan lainnya yaitu Komputer dan Imu Komputer. Jurusan baru ini mendapat 
ruangan bekas Laboratorium Mesin-Mesin dan Pengukuran Listrik, Jurusan Teknik Elektro, yang telah direhabilitasi oleh Biro 
Bangunan ITB. 

Sistem Perangkat Keras Bantuan Perancis 

Pihak ITB mendapat pemberitahuan dari pihak Pemerintah Perancis, bahwa bila ingin mendapat bantuan perangkat keras 
(tidak terbatas pada komputer) dari pihak Perancis, perangkat keras tersebut harus buatan Perancis. Mendengar informasi 
tersebut, Pengurus Puskom mulai melakukan pengumpulan informasi tentang produk-produk komputer buatan mereka. 
Informasi yang diperolah ternyata produk mereka masih terbatas pada sistem-sistem sedang ke bawah, dan cukup baik 
untuk digunakan dalam bidang pengendalian/kontrol proses waktu-nyata (realtime). Ada satu produsen mereka yang  
bekerjasama dengan pihak Honeywell, Amerika Serikat dalam memproduksi komputer kelas menengah akhirnya 
diputuskan (pertengahan 1977), bahwa ITB bersedia untuk menerima sistem CII Honeywell Bull 64/DPS (Conpagnie 
International pour Informatiques = CII) guna menggantikan sistem IBM 1401 yang semakin uzur; dengan catatan bahwa 
pemilik sistem tersebut adalah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional dan bukan 
milik ITB. 
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Keputusan tersebut diterima dengan penuh kebimbangan antara lain, karena produk tersebut belum dikenal, baik oleh 
Pengurus Puskom secara individu maupun dari informasi yang ada pada Katalog-Katalog. Datapro (Datapro secara periodik 
menerbitkan informasi-informasi tentang sistem komputer yang ada di dunia, serta memuat perbandingan-perbandingan 
unjuk kerja antara yang satu dengan yang lain). Yang kedua, mereka belum mempunyai Perwakilan dagang di Indonesia, 
apalagi untuk melakukan perawatan sistem secara memadai. Untuk kedua hal di atas, mereka meyakinkan Pengurus 
Puskom, bahwa produk mereka kurang lebih setara dengan sistem UNIVAC 1106 yang digunakan oleh Soedarpo 
Corporation, dan untuk masalah Perwakilan Dagang, mareka akan segera membentuk dan melatih orang-orang yang akan 
ditugaskan guna melakukan perawatan rutin, maupun perbaikan. 

Langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan Puskom yang ada : Ruang Pemasukan Data (Data 
entry) dan Ruang Tata Usaha diperkecil, sehingga tersedia luas lantai yang cukup guna menampung sistem yang baru. 
Ruang Komputer diberi lantai yang berongga (raised floor) dan sistem pendingin udaranya adalah sistem terpusat dimana 
udara dingin ditiupkan melalui rongga lantai dan dihisap kembali mengunakan saluran udara yang dipasang di langit-langit 
ruang. Ruang Makan Bersama di ruang bawah tanah (Kalder) disisi utara gedung ditiadakan, karena akan dipakai sebagai 
Ruang Terminal. Penghapusan kesempatan makan siang bersama, sebenarnya merugikan unit, karena dapat mengurangi 
keakraban diantara warga. Untuk sementara Ruang Komputer lama digunakan sebagai tempat gudang mesin-mesin lama 
yang tidak digunakan lagi. 

Kehadiran Sistem CII-Honeywell Bull di kampus pada penghujung tahun 1978 disambut gembira oleh warga kampus, 
karena sistem dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai antar lain tersedianya kompailer COBOL dan FORTRAN IV, 
serta fasilitas Plotter berwarna relatif besar untuk keperluan menggambar di atas kertas kalkir ataupun kertas biasa. Dengan 
tersedianya fasilitas terminal di ruang bawah-tanah, maka sistem pengoperasian instalasi dirubah menjadi setengah 
terbuka, dalam arti pemakai dapat langsung berhubungan dengan sistem melalui terminat tersebut. Keluaran yang 
berbentuk tulisan pada kertas ataupun dalam media pita maknetik masih perlu dilayani oleh petugas Tata Usaha. Guna 
mepermudah proses pemindahan/transisi sistem lama ke sistem baru pada sistem baru perlu ada satu penggerak pita 
maknetik yang bekerja atas dasar sistem lama (BCD Code) 7-track agar arsip-arsip lama dalam pita maknetik, dapat 
langsung dibaca/dialihkan ke sistem 9-track. 

Semenjak adanya keputusan ITB untuk mengganti sistem IBM 1401 dengan sistem CII-Honeywell Bull pada pertengahan 
1977, sebetulnya sudah timbul pertanyaan: akan dikemanakan komputer lama yang ada. Diserahkan ke perguruan tinggi 
lain rasanya tidak mungkin, karena akan terlalu membebani, sementara sudah mulai muncul di pasaran sistem-sistem 
komputer yang lebih kecil, lebih murah, dengan kemampuan yang lebih tinggi. Dalam suatu percakapan disekitar Aula 



Timur untuk menghadiri suatu acara disana, Prof. Doddy Tisnaamidjaja mengungkapkan alangkah baiknya, bila ITB 
mempunyai suatu gedung yang dapat dijadikan sebagai museum pendidikan untuk menampung barang/benda bersejarah 
bagi ITB, misalnya sistem IBM 1401 itu. Menurut beliau Aula Timur cukup memadai untuk maksud tersebut. Niat seperti itu 
rupanya tidak terdengar/kalah dengan kepentingan lain yang lebih mendapatkan prioritas yang lebih tinggi Pimpinan-
Pimpinan ITB yang berikutnya. 

Keberhasilan pihak Perancis mamasukkan produk komputer mereka ke Indonesia membuat Pimpinan IBM Indonesia merasa 
gundah, karena kebanyakan jenis komputer yang digunakan selama ini adalah produk mereka. Dengan melakukan 
penjajagan-penjajagan kepada para petinggi di DIKTI akhirnya pada tahun 1981 disepakati untuk membantu 
mengembangkan perkomputeran di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia dengan menghibahkan sistem-sistem 
komputer laik pakai dan baru bagi beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Adapun rinciannya satu sistem laik pakai 
IBM 3031 untuk di ITB, dan tiga Sistem/3 masing-masing untuk di Universitas Brawidjaja, IKIP Jakarta, dan IPB Bogor. Proyek 
terakhir ini diberi nama sebagai Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (PIKSI, Computer and Information Sciences 
Centre) Semua rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun berikutnya yaitu pada 1982. 

Demikian terdengamya berita ITB dipilih sebagai tempat untuk IBM 3031 maka timbul persoalan pengorganisasian 
bagaimana mendudukkan proyek tersebut di lingkungan ITB, karena ITB sudah ada unit UPT Pusat Komputer. Setelah 
didiskusikan panjang lebar akhimya diputuskan kedua unit tersebut jalan paralel (Puskom dipimpin oleh Dr. Surnatjahya), 
sedang PIKSI oleh Dr.Ir. Arifin Wardiman) dengan catatan ada beberapa tenaga Puskom yang dialihkan/dipinjamkan guna 
pengoperasian PIKSI dan secara berangsur-angsur aplikasi pengolahan data ITB yang selama ini di operasikan dengan 
bantuan sistem CII-Honeywell Bull dialihkan ke sistem IBM 3031. Setelah seluruh proses telah berhasil dilakukan, maka 
Sistem CII- Honeywell Bull dikembalikan ke pihak DIKTI, Jakarta. 
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Rustandi Sasmita

Diangkat Menjadi PNS:
1 Desember 1981

Purnabakti PNS:
1 Desember 2008
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Satria Darsa

Diangkat Menjadi PNS:
1 Oktober 1972

Purnabakti PNS:
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Veronica Susilowati Praptowidodo

Diangkat Menjadi PNS:
1 Januari 1972
Diangkat Menjadi Guru Besar:
1 Maret 2002
Purnabakti:
1 Juli 2005
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Veronika S. Praptowidodo

Tahun 1960 lulus SMA N
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Diangkat Menjadi PNS:
1 September 1968
Diangkat Menjadi Guru Besar:
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Purnabakti PNS:
1 Maret 2003
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PERJALANAN HIDUP DI KAMPUS GANESHA
1 MARET 2003DARI JULI 1958 SAMPAI DENGAN 

H. Rohani Jahja Widodo dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1938 di Yogyakarta. la 
lulus dari SMA Negeri IV Jogjakarta pada tahun 1958. Mulai Juli 1958 meneruskan 
sekolahnya ke Universitas Indonesia Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro di 
Bandung (pada zaman penjajahan Belanda disebut TH Bandung - foto terlampir 
Pintu Gerbang TH Bandung depan Aula Barat tahun 1922); Angkatan Elektro '58 
berjumlah sekitar 60 mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa dari : 5994 s/d 
6896, ia mendapat Nomor Pokok Mahasiswa 6585E. Universitas ini kemudian 
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno menjadi Institut Teknologi 
Bandung (ITB) pada 02 Maret 1959. Prasasti pada Monumen berdirinya ITB tertulis
Pada hari Senin tanggal dua Maret tahun Sembilan Belas Lima Puluh Sembilan Yang 
Mulya Paduka Doktor Insinyur Haji Achmad Soekarno Presiden Republik Indonesia 
meresmikan berdirinya Institut Teknologi di Bandung.
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Diangkat Menjadi PNS:
-
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1 Oktober 1985
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Particles
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Nano electronics
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Electronic devices
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