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Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Alhamdulillaahirabbil’aalamin, segala puji bagi Allah S.W.T, atas segala kebesaran-Nya yang 

telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir dalam acara Orasi Ilmiah 

pada Sekolah Tinggi Manajemen & Ilmu Komputer Jakarta.  

Tidak lupa kami sampaikan rasa hormat kami dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen & Ilmu Komputer Jakarta, yang telah memberi 

kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini.  

Dalam orasi ini akan disampaikan mengenai “Peran Perguruan Tinggi dan kebijakan 

pemerintah dalam memperkuat daya saing bangsa di dunia Internasional”.  

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Berbicara mengenai daya saing, dilihat dari sisi jumlah publikasi internasional, Indonesia 

masih dibawah negara tetangga. Untuk negara-negara Asia Tenggara, peringkat pertama 

masih diduduki Malaysia (15.985 dokumen) dan Singapura (10.977 dokumen) di posisi ke-2. 

“Tahun lalu Indonesia di peringkat ke-4, di bawah Thailand, (Menristekdikti-Jakarta, 1 Agustus 

2017). 



Publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, selain jumlah 

kekayaan intelektual dan tingkat kesiapan penyerapan hasil teknologi. Meningkatnya publikasi 

ilmiah menandakan aktivitas penelitian sebagai motor bagi kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan inovasi dari sebuah negara berjalan dengan baik.  

 
Kerangaka Pikir Daya Saing Kemenristekdikti 

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 mengamanatkan setiap dosen wajib membuat jurnal 

ilmiah dan dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi minimal sekali dalam setahun, 

sedangkan profesor dua tahun sekali. Jika tak mampu memenuhi amanat tersebut, tunjangan 

dosen dan tunjangan profesornya akan ditinjau ulang. Sehingga mahasiswa S2 dan S3 akan 

memiliki semangat untuk berpublikasi terideks secara internasional, juga berkontribusi 

mendorong laju publikasi di Indonesia, karena Kemenristekdikti menargetkan 15.000 publikasi 

untuk tahun 2017.  

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Berdasarkan data pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) tahun 

2017, jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi 

oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi 

negeri (PTN) menjadi unit paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi 



agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem 

kedinasan. 

Dengan jumlah yang mencapai 4.504 unit, perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam 

mempersiapkan daya saing bangsa dalam era persaingan global. Pada umumnya perguruan 

tinggi di dalam negeri masih tertinggal dengan negara lain baik dari bidang sosial, ekonomi, 

serta teknologi dilihat dari indikator perbandingan Data Publikasi Internasional. Hal ini sebagai 

dampak dari lemahnya kondisi pada: 1) kapasitas dan kompetensi riset, 2) kemampuan 

pengembangan menuju proses penciptaan berbasis iptek; 3) jaringan kelembagaan dan 

peneliti di ranah lokal, regional, dan global; 4) produktivitas dan relevansi litbang nasional un-

tuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan 5) pendayagunaan riset dan pengem-

bangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi 

nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. 

Dalam meningkatkan daya saing, Kementerian Ristekdikti dibawah Direktorat Penguatan Riset 

dan Pengembangan mengeluarkan kebijakan yaitu dukungan pendanaan untuk penelitian me-

lalui program Simlitabmas (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyar-

kat) dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidi-

kan Tinggi Pasal 89 bahwa perguruan tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Se-

jalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, perguruan 

tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, di antaranya dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Upaya meningkatkan daya saing perguruan tinggi dalam pembangunan nasioanal merupakan 

amanat dan dituangankan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pem-

bangunan sumberdaya manusia berkualitas serta peningkatan penguasaan dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan 

menuju inovasi yang berkelanjutan.  

 



Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Upaya untuk mendorong kemajuan iptek dan meningkatkan kontribusi riset bagi ekonomi, 

pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan kebijakan. Salah satu kebijakan yang 

saat ini sedang didorong adalan RIRN (Rencana Induk Riset Nasional). RIRN disusun untuk 

menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pem-

bangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan 

jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.  

Visi RIRN Tahun 2017-2045 adalah "Indonesia 2045 Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis 

Riset". "Indonesia 2045 Berdaya Saing" mengandung makna bahwa riset menjadi motor uta-

ma untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

daya saing bangsa. Sedangkan "Berdaulat berbasis riset" mengandung makna bahwa RIRN 

menjadi titik awal membentuk Indonesia yang mandiri secara sosial ekonomi melalui pen-

guasaan dan keunggulan kompetitif iptek yang tinggi secara global. Untuk mencapai visi di 

atas, misi RIRN Tahun 2017-2045 adalah: 

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan; 

2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis riset. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan dari RIRN Tahun 2017-2045 adalah: 

1. Meningkatkan literasi iptek masyarakat; 

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset Indonesia di ranah global; dan 

3. Meningkatkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan sasaran RIRN Tahun 2017-2045 sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi 

secara global; 

2. Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan da-

lam kegiatan riset; dan 

3. Meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kebijakan RIRN nantinya diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk 

perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan secara nasional. Sebagai 



dokumen pengintegrasi dalam perencanaan riset, RIRN mempertimbangkan dan menyertakan 

beberapa dokumen terdahulu terkait perencanaan riset dan pembangunan seperti ARN, Ke-

bijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I dan Buku II, 

maupun Rencana Strategis (Renstra) dari K/L terkait. 

Karena muara utama dari riset adalah produk manufaktur yang berorientasi pada industri, 

serta produk kreatif yang menjadi modal ekonomi kreatif berbasis iptek. Secara umum, 

perencanaan di RIRN sampai dengan maksimal satu tahap sebelum pengembangan produk 

yang dilakukan di industri serta difusi maupun inkubasi teknologi. 

Perkembangan peradaban manusia terutama sejak adanya catatan sejarah sekitar enam mile-

nium terakhir, telah mengajarkan bahwa salah satu faktor penting untuk meningkatkan kese-

jahteraan sosial adalah kemampuan meningkatkan kapasitas produksi barang/jasa agregat. 

Sedangkan kemampuan meningkatkan kapasitas produksi agregat ditentukan oleh tingkat 

penambahan faktor produksi dan perbaikan efisiensi. Salah satu hal yang amat dibutuhkan 

untuk penambahan faktor produksi dan perbaikan efisiensi adalah teknologi. Karena itu ke-

mampuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sangat ditentukan oleh tingkat kema-

juan teknologi maupun kemampuan pengelolaannya. 

Kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh kecepatan akumulasi ilmu pengetahuan. Semen-

tara kecepatan akumulasi ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial bu-

daya, yaitu tata nilai, daya juang dan nilai-nilai moral yang luhur. Akumulasi ilmu pengetahuan 

berawal dari riset. 

Tujuan utama riset adalah menemukan kebaruan (invensi). Kebaruan dari hasil kegiatan riset 

dibuktikan dengan keluaran yang telah diverifikasi oleh komunitasnya berupa HKI, khususnya 

publikasi ilmiah dan paten / PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) / hak cipta terdaftar. Klaim 

atas suatu kebaruan harus diakui dan mendapat pengakuan secara global. Untuk itu sejak era 

iptek modern, publikasi pada jurnal terindeks global menjadi salah satu indikator utama. Se-

baliknya kebaruan yang bersifat aplikatif dan berwujud secara fisik maupun non-fisik dibuk-

tikan dengan sertifikat paten, PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) dan hak cipta terdafar, 



baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu posisi dan kontribusi riset Indonesia dapat 

diukur dari publikasi ilmiah terindeks global dan paten terdaftar.  

Menurut salah satu jurnal internasional yaitu SCImago, bidang-bidang keilmuan di Indonesia 

yang memiliki kontribusi besar adalah bidang keteknikan, pertanian dan biologi, obat-obatan, 

ilmu komputer, lingkungan, fisika dan astronomi, biokimia, genetika dan bioologi molekular, 

ilmu sosial, ilmu kebumian dan planet, serta kimia.  

Berbagai teori pertumbuhan ekonomi dan fakta empiris telah membuktikan pentingnya 

peranan riset terhadap ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Cobb 

Douglas (Roger dkk., 1998) Solow dan Romer (Mankiew, 2009) menunjukkan adanya peranan 

teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor teknologi dapat 

menciptakan efisiensi dalam penggunaan modal dan tenaga kerja yang pada akhirnya men-

dorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan model Romer yang menyatakan bahwa tingkat kema-

juan teknologi bersifat endogen, yaitu bahwa perusahaan dapat mengontrol tingkat kemajuan 

teknologi melalui aktivitas riset dan pengembangan. Perusahaan yang memiliki komitmen dan 

kemampuan lebih besar dalam riset dan pengembangan, akan menikmati manfaat berupa 

kemajuan teknologi yang lebih cepat sehingga akan berimplikasi pada peningkatan efisiensi 

sehingga akan mendorong pertumbuhan. Fakta empiris menunjukkan bahwa negara-negara 

dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh besarnya kontribusi riset dan 

teknologi yang diperlihatkan oleh multifactor productivity (MFP) (Batelle 2013, CHAN 2009) 

bahwa Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih 

setengah pertumbuhannya disokong oleh peningkatan efisiensi yang dicapai melalui riset dan 

teknologi. Kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 

didukung oleh teknologi yaitu sebesar 16,7%. Kontribusi terknologi tersebut dapat diasumsi-

kan sebagai hasil dari kegiatan riset. 

Dengan mengambil tolok ukur kondisi Korea Selatan periode 2014 sebagai capaian ideal untuk 

riset di Indonesia pada tahun 2040, dilakukan inter dan ekstrapolasi untuk menetapkan taha-

pan target indikator pada kurun 2025-2045. Indikator-indikator ini merupakan ukuran kuanti-

tatif dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 



Sebagai contoh mengambil kondisi Korea Selatan sebagai tolok ukur untuk capaian sasaran 

pada 2040 berdasarkan fakta bahwa Korea Selatan pada periode ini merupakan salah satu 

negara yang sedang mencapai puncak ekonomi berbasis iptek.  

Kelompok makro riset diasosiasikan sebagai spektrum riset tanpa memandang bidang riset 

apa, dan semata didasarkan pada 3 (tiga) aspek sebagai berikut: 1. nilai tambah ekonomi; 2. 

daya ungkit; dan 3. tingkat kompleksitas. Oleh karenanya, fokus riset manapun selalu bisa di-

petakan ke dalam berbagai kelompok makro riset. 

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Untuk kemajuan TIK dalam dua dekade terakhir berkembang sangat pesat dan mampu 

meningkatkan kinerja dengan cepat, tepat dan akurat, dan memberikan peluang dikem-

bangkan berbagai kegiatan baru berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-

commerce, e-education, dan sebagainya. Implementasi TIK di negara industri maju telah 

ditempatkan sebagai penggerak utama dalam pembangunan perekonomian. TIK ini secara 

substansial meningkatkan produktivitas sektor pelayanan atau jasa di berbagai aktivitas 

kegiatan manusia dan program-program pembangunan suatu negara. Pengguna utama TIK di 

negara-negara maju dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan besarnya kontribusi 

TIK pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut, khususnya nega-

ra-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Develop-

ment). Kontribusi TIK terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum dapat digolongkan ke 

dalam dua kriteria, yaitu: (1) melalui produksi perangkat TIK dan jasa, serta (2) melalui 

penggunaan TIK secara efektif. 

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki babak baru dengan semakin pe-

satnya perkembangan industri teknologi informasi. Pertumbuhan pengguna layanan tele-

komunikasi dan pelanggan telepon khususnya untuk telepon bergerak juga semakin tinggi 

dengan semakin banyaknya aplikasi yang melekat pada perangkat telekomunikasi. Peran in-

dustri telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional sangat 

penting. Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam 

perekonomian nasional dibanding sektor lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar da-



lam pengelolaan aktivitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi ham-

batan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi. 

Berdasarkan pengalaman dalam bidang TIK, maka riset TIK akan difokuskan pada: (1) 

pengembangan infrastruktur TIK yaitu telekomunikasi berbasis internet protocol, penyiaran 

multimedia berbasis digital, dan IT security; (2) sistem dan framework software berbasis open 

source, yang meliputi e-government, e-business, e-health, dan industri kreatif; (3) riset pen-

ingkatan konten TIK yang meliputi data dan informasi geo-spatial dan pengembangan 

teknologi Big Data; (4) riset pengembangan piranti yang meliputi piranti untuk sistem jaringan 

dan untuk costumer premises equipment (CPE). 

Selain itu, juga diperlukan riset pendukung bidang TIK meliputi aspek regulasi dan aspek sosial 

humaniora pemanfaatan TIK, serta TIK untuk pertahanan dan kemaritiman. Penguasaan riset 

unggulan ditujukan agar mampu mendukung transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya 

alam menuju ekonomi berbasis inovasi. Riset ini dibangun melalui jejaring unsur-unsur 

kelembagaan riset agar terbentuk rantai nilai (value chain) yang mampu menciptakan pemba-

ruan dan pemanfaatan hasil ciptaan dan kebaruan riset ke dalam proses produksi barang dan 

jasa yang kompetitif. Mengacu pada tingkat kebutuhan (market-driven), tingkat ketergan-

tungan pengguna, nilai ekonomis dan kemampuan iptek maka riset unggulan difokuskan 

kepada: smart card, fasilitasi industri kreatif, dan e-Desa. 

Pemilihan riset unggulan TIK diharapkan dapat mengawal secara proaktif riset unggulan yang 

membutuhkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan. Untuk 

mensinergikan riset dengan industri diperlukan adanya pemilihan riset unggulan yang menjadi 

prioritas bidang TIK yang mampu menjadi penggerak ekonomi, inovasi, kemandirian dan daya 

saing bangsa, yaitu melalui pengembangan piranti TIK menuju internet of things dengan 

mengembangkan sains dan teknologi chips, smart devices, integrated Big Data, RFID (Radio 

Frequency Identification), serta teknologi dan ekosistem 5G. 

Pemilihan tema produk/riset yang terindikasi secara eksplisit di dalam RPJMN Buku I, RPJMN 

Buku II, serta ARN dilakukan secara desk study dan melalui diskusi pokja untuk mendapatkan 

tema dan topik yang representatif untuk fokus riset Teknologi Informasi dan Komunikasi. Te-

ma/topik riset yang didapatkan secara top-down, kemudian diintegrasikan dengan tema/topik 



riset yang bersifat bottom-up. Hasil integrasi untuk fokus riset Teknologi Informasi dan Komu-

nikasi. 

 
Tema dan Topik untuk focus Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Penyelarasan riset dari sepuluh bidang tersebut juga menuntut penyelarasan dan kerja sama 

yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non 

pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Untuk dapat mem-

berikan kontribusi riil dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan nasional, kesadaran 

koordinasi lintas sektor dan juga lintas daerah (pusat-daerah dan antar daerah) menjadi satu 

keharusan.  

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Dalam proses sinergis antar lembaga, peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya 

saing bangsa mengarungi era persaingan global sudah sangat urgency. Pada umumnya 

perguruan tinggi di negara ini telah tertinggal, bahkan terasing dari kebutuhan dan realitas 

sosial, ekonomi, serta budaya masyarakatnya. Perguruan tinggi memerlukan otonomi dan in-

dependensi untuk dapat memulihkan perannya itu keluar dari menara gading dan terlibat 

secara langsung sebagai agent of change dalam perubahan masyarakat.  



Memposisikan sebuah perguruan tinggi pada barisan perguruan tinggi-perguruan tinggi ter-

baik memerlukan perubahan yang fundamental sehingga mampu bersaing (better competitive 

situation). Sebuah perguruan tinggi harus memiliki strategic intent. Untuk mewujudkannya 

perlu dilakukan transformasi kelembagaan yang lebih kompleks dari sekadar pengembangan 

organisasi (organization development). Perguruan tinggi merupakan lembaga, dibangun 

komunitas akademik yang bersifat kolegial, dan menjunjung tinggi academic value untuk 

mencerdaskan bangsa. Ini yang membedakannya dengan organisasi lain.  

Melakukan perubahan fundamental untuk dapat menghasilkan nilai-nilai akademik, sosial, 

dan ekonomi merupakan kata kunci dalam transformasi sebuah perguruan tinggi. Transfor-

masi kelembagaan ini mencakup penyelarasan atau perancangan ulang dari strategi, struktur, 

sistem, stakeholder relation, staff, skills (competence), style of leadership, dan shared value. 

Upaya transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat merevitalisasi peran perguruan tinggi 

agar mampu berperan secara optimal dalam mewujudkan academic excellence for education, 

for industrial relevance, for contribution for new knowledge, dan for empowerment. 

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Keberhasilan transformasi perguruan tinggi adalah faktor kunci agar perguruan tinggi dapat 

berkiprah dalam kompetisi global. Restrukturisasi, rekonstruksi, reposisi, dan revitalisasi 

berbagai fungsi serta komponen organisasi diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara 

garis besar, ada tiga prasyarat keberhasilan transformasi perguruan tinggi. 

Pertama, penyelarasan secara bertahap struktur kelembagaan (program dan sumber daya) 

dengan perilaku civitas akademikanya untuk mencapai kinerja yang ditargetkan (perfor-

mance). Setiap anggota civitas akademika harus mempunyai komitmen terhadap target mutu, 

ketepatan waktu, dan efektivitas program. Kedua, orientasi proses akademik pada pelayanan 

dan kepuasan stakeholders. Ketiga, kemampuan untuk menerapkan management best prac-

tice dalam pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi. 

Munculnya kesadaran (awareness) bahwa bangsa ini memerlukan perguruan tinggi yang 

dapat diandalkan dalam kompetisi global merupakan faktor penting dalam memulai suatu pe-

rubahan. Dalam menjawab pertanyaan mengapa perguruan tinggi di negara ini belum dapat 

menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar tenaga kerja global dan bagaimana 



pengalamannya, maka dapatlah dikatakan bahwa secara umum persoalan ini berkaitan 

dengan kompetensi lulusan. Proses belajar yang berlangsung di kampus seharusnya mem-

berikan jaminan mutu pada ketiga faktor kompetensi knowledge, skill, dan attitude. Ketid-

akmampuan bersaing ini disebabkan adanya kesenjangan antara kualifikasi yang diperlukan 

dengan kompetensi lulusan. Perguruan tinggi harus menyiapkan lingkungan belajar yang kon-

dusif untuk terbentuknya kompetensi tersebut, perguruan tinggi memerlukan exposure inter-

national, jaringan kerja sama dengan universitas di luar negeri, pertukaran mahasiswa, dan 

lain-lain.  

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Pencapaian academic excellence dalam artian di atas mejadi panduan dalam pengembangan 

manajemen mutu dan upaya peningkatan mutu menjadi tanggung jawab dari setiap anggota 

civitas akademika. Untuk mewujudkan kebijakan mutu ini perlu dikembangkan sistem mana-

jemen mutu yang bertujuan memastikan konsistensi mutu dalam layanan jasa pendidikan ser-

ta mengevaluasi dan meningkatkan pencapaian sasaran mutu.  

Daya saing bangsa dapat dibangun dengan baik bila ditopang perguruan tinggi yang bagus dan 

kuat, yang mampu melahirkan orang terdidik, mahir, dan berkeahlian. Dalam konteks global-

isasi, perguruan tinggi memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat berpenge-

tahuan, tercermin pada munculnya lapisan kelas menengah terdidik dan kaum profesional 

yang menjadi kekuatan penentu kemajuan ekonomi. Mereka merupakan elemen pokok dalam 

menyokong ekonomi berbasis pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi investasi modal yang 

amat penting, sekaligus faktor determinan dalam proses produksi. Sebab, aktivitas ekonomi 

lebih bersifat padat pengetahuan sehingga dukungan sumber daya alam menjadi berkurang 

(Latham 2001). Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi berperan dominan mendukung 

aktivitas bisnis dan perdagangan global. 

Dengan demikian, peran perguruan tinggi menjadi penting sebagai basis produksi, diseminasi, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi. perguruan tinggi berperan strategis 

dalam konteks pembangunan kapasitas dan peningkatan keahlian, kompetensi profesional, 

dan kemahiran teknikal. Bangsa yang mempunyai banyak manusia terdidik, berpengetahuan, 

dan menguasai teknologi pasti memiliki daya saing kuat dalam kompetisi ekonomi global. 



Daya saing nasional amat ditentukan oleh kemampuan bangsa bersangkutan dalam mengem-

bangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi teknologi, dan mendorong program riset dan 

pengembangan untuk melahirkan berbagai penemuan baru. 

Untuk itu, hubungan segi tiga antara ilmu pengetahuan, dunia industri, dan universitas (triple 

helix of knowledge-industry-university) menjadi tak terelakkan. Selain menjadi pusat pengem-

bangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, Perguruan tinggi menyediakan tenaga profe-

sional yang diperlukan dunia industri. Perguruan tinggi juga dapat melakukan kegiatan litbang 

yang memberi manfaat bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

dunia industri dapat mengalokasikan dana untuk menopang kegiatan litbang di universitas. 

Sangat jelas, dinamika hubungan segi tiga ini akan memberi sumbangan besar pada pening-

katan produktivitas nasional yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa. 

Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi tulang punggung yang utama transformasi sosial 

dan peningkatan daya saing bangsa dengan membentuk manusia yang menguasai ilmu penge-

tahuan, teknologi, dan/atau seni, dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan 

fisik serta memiliki profesionalitas dan kemampuan kepemimpinan serta jiwa kewirausahaan 

untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa. Kerja akademik ini merupakan kewajiban 

sekaligus kehormatan bagi universitas. 

Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang mengingat 

kunci pembangunan manusia adalah pendidikan. Peran perguruan tinggi juga diperlukan aki-

bat serbuan arus globalisasi dan berubahnya terus lapangan kerja. Sistem pendidikan harus 

mampu mewujudkan masyarakat yang belajar sepanjang hayat (long life learning). “Harus di-

akui kalau keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan terletak pada kualitas sumber daya 

manusia yang unggul. Oleh karena itu, pembangunan manusia merupakan ujung tombak 

strategi pembangunan berkelanjutan. Dan, jalan untuk membentuk SDM berkualitas adalah 

melalui pendidikan” Langkah itu agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengem-

bangkan jati diri, nilai luhur serta budaya bangsa-bangsa yang produktif dan kompetitif. Pros-

es pendidikan perlu dikelola secara sungguh-sungguh agar generasi muda lebih bertakwa, 

berbudi pekerti luhur, dan berwawasan global sehingga mampu berperan positif bagi pening-

katan kesejahteraan dan keunggulan bangsa. 



Dalam hal ini, perguruan tinggi harus diarahkan juga untuk meningkatkan daya saing bangsa. 

Sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk ke-

mandirian bangsa. Pengembangan unggulan diarahkan pada bidang-bidang yang relevan ter-

hadap kepentingan masyarakat dan bangsa. Khususnya yang dapat memberikan nilai tambah 

pada hasil sumber daya alam secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan dari 

pihak luar. Karena itu, sekali lagi, pemerintah harus mengembangkan sistem yang dapat men-

jamin kesetaraan akses pada pendidikan yang berkualitas. Lapangan kerja yang terus berubah 

serta globalisasi mengharuskan penyelenggaraan sistem pendidikan yang mampu 

mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat. 

Ibu, Bapak dan para hadirin yang saya hormati. 

Sebelum saya mengakhiri Orasi Ilmiah ini, saya ingin mengucapkan Selamat kepada para 

wisudawati dan wisudawan, juga kepada keluarga masing-masing. Saya ikut berbahagia dan 

mendoakan, semoga acara wisuda ini menjadi awal dari masa depan yang gemilang bagi para 

wisudawati dan wisudawan, juga bagi bangsa dan Negara Indonesia. Satu capaian telah 

digapai dan perjalanan yang mungkin panjang masih harus dilalui. Banyak tantangan yang 

akan menghadang, tetapi yakinkan diri bahwa tantangan itu lah yang akan membuat kita 

menjadi besar dan semakin kuat. Sebagai manusia beragama, kita tentu yakin bahwa Tuhan 

Yang Maha Kuasa tidak akan memberi kita beban yang kita tidak kuat untuk memikulnya. Oleh 

karena itu, tetaplah optimis dan tetaplah bermimpi setinggi langit serta berjuang untuk 

meraihnya. 

 

Terima kasih 

Wassalmu’alaikum wr. wb.  
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