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 Sebagaimana telah diketahui, perguruan tinggi memiliki peran 

yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakatnya. Peran strategis 

tersebut sering dirumuskan kedalam  tiga wacana besar, yaitu universitas 

pengajaran (teaching universities), universitas riset (research universities) 

dan benteng peradaban (bastion of civilization). Secara tradisional ketiga 

peran tersebut tersirat dalam semangat tridharma perguruan tinggi di 

Indonesia. Setelah lebih dari empat dasawarsa pembangunan industri 

Indonesia masih tergolong sebagai negara pengimpor teknologi maju, yakni 

melalui mekanisme lisensi teknis, waralaba, usaha patungan, investasi 

langsung asing, impor barang modal dan kegiatan perdagangan 

internasional. Tak heran bila ditinjau lebih lanjut berdasarkan faktor tingkat 

perkembangan teknologi, daya saing negara kita berada jauh di posisi ke-

91. Secara konseptual, ekosistem pengembangan inovasi industrial terdiri 

dari berbagai unsur, yaitu penyedia SDM, penyedia modal, penyedia 

pengetahuan dan teknologi, serta pembuat kebijakan. Interaksi 

berkelanjutan diantara pihak-pihak tersebut akan menghasilkan peneliti-

peneliti dan produk-produk R&D yang berkualitas. Produk R&D dapat 

dibedakan dalam dua bentuk, yaitu penemuan ilmiah dasar dan inovasi 

industrial yang bersifat terapan. Pemanfaatan penemuan-penemuan ilmiah 

dasar menjadi inovasi industrial yang memiliki manfaat ekonomis 

seringkali merupakan proses panjang yang membutuhkan investasi waktu, 

tenaga, fikiran dan biaya yang relatif besar. Karenanya universitas dan 

pihak industri harus memiliki kerangka kerjasama dan kemitraan jangka 

panjang agar mampu mengakumulasikan penemuan ilmiah tersebut secara 



sinambung dan dinamis. Oleh karena itu, kita semua perlu melakukan 

evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi 

manajemen inovasi universitas, kualitas pendidikan, kapasitas tenaga 

pendidik, sistem pendukung mahasiswa, infrastruktur, kemitraan 

universitas-industri, dan pengembangan spesialisasi strategis. Reformasi 

juga perlu dilakukan terhadap sistem evaluasi kapasitas tenaga pendidik, 

kependidikan dan manajerial di universitas yang menyoroti jumlah dana 

penelitian, paten dan kerjasama dengan pihak perusahaan. Perhatian 

terhadap publikasi ilmiah, buku dan jurnal-jurnal perlu  mendapat porsi 

yang lebih besar, disamping keterbukaan  universitas untuk menyediakan 

fasilitas bagi kerjasama dengan pihak bisnis dimana tenaga pendidik dan 

para alumni dapat terlibat langsung dalam kegiatan dunia bisnis tersebut. 

Sejalan dengan dinamika inovasi baru dan proses globalisasi di segala 

bidang, maka pihak manajemen perguruan tinggi telah cukup lama 

mengalami berbagai perkembangan yang tidak saja bersifat siklikal, tetapi 

juga struktural, dengan intensitas yang semakin meningkat. Hampir semua 

perguruan tinggi di setiap negara berupaya untuk menyesuaikan diri dengan 

dinamika tersebut, yaitu menyesuaikan  manajemen perguruan tinggi  

dengan ketidakpastian yang terus berkembang yang menjadi ciri 

globalisasi, disamping meningkatnya persaingan pasar yang kian mengetat.  

Sejalan dengan hal diatas, maka perguruan tinggi perlu melakukan  

perubahan, baik dalam arah serta tujuan perguruan tinggi yang menyangkut 

aspek kuantitas dan kualitas, yang akan tercermin juga dari para alumninya 

dalam melakukan penelitian dan pengabdian di tempat dan/atau di luar 

organisasi  di tempat mereka bekerja.  Perubahan perlu dilakukan juga 

tentang bagaimana konsep menata proses penyelenggaraan perguruan 

tinggi, manajemen perguruan tinggi baik  strategikal maupun operasional 

dalam menghadapi tantangan global. Perlu diperhatikan juga perspektif 



pertumbuhan perguruan tinggi sebagai sebuah konsep korporasi, 

bagaimana aplikasi konsep korporasi tersebut, ketersediaan teknologi 

informasi, pemanfaatan teknoligi informasi dan peran strategisnya bagi 

komunikasi antar perguruan tinggi. Disamping itu perlu dijelaskan tentang 

daya kompetitif lulusan untuk mampu belajar secara mandiri dan seumur 

hidup dalam rentang waktu pengabdiannya di dunia pekerjaan.Tidak kalah 

pentingnya dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru, sebagai 

calon ilmuwan dan sekaligus wirausahawan perlu diperhatikan kriteria 3 T, 

yakni talenta, toleransi dan penguasaan iptek (ilmu pengetahuan dan 

teknologi)   dalam memasuki kancah abad informasi dan ekonomi kreatif. 

Dimana bakat, fleksibilitas dan akrab-iptek dimiliki calon ilmuwan-

wirausahawan sebagai conditio-sini-quanon. Dalam menunjang output 

lulusan kelak, perguruan tinggi perlu meningkatkan efektifitas kerjasama 

sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri, dengan 

melihat kembali keseimbangan peran universitas dalam hal pengajaran dan 

penelitian, terutama bila  perguruan tinggi sungguh-sungguh ingin berfokus 

pada bidang penelitian (research based university). Pertanyaan kunci yang 

muncul kemudian adalah, sejauh mana kinerja para alumni sebagai 

outcome (luaran) universitas mampu menunjukkan kepeloporan 

prestatifnya ditempat dan di luar tempat kerja mereka. Disamping itu, 

kepeloporan yang bersifat prestatif tersebut harus dapat diukur yang pada 

gilirannya berfungsi sebagai masukan untuk memicu peningkatan 

kemampuan mahasiswa, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar  dapat 

menyerap dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan dunia kerja 

mutakhir, melalui masukan dari paramerter keberhasilan para alumninya.  

Kesemuanya ini dapat diwujudkan, apabila para pengelola 

universitas memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dalam rangka 

keluar dari jebakan kemapanan dan rutinitas, yang kesemuanya 



terpresentasikan dalam self defeating behavior yang tengah menjangkiti 

perguruan tinggi selama ini. Akankah kita terus berada dalam lingkaran 

ini.  Last but not least, tulisan ringkas ini disampaikan karena merasa 

tergugah, setelah mengikuti seminar dan lokakarya, yang diselenggarakan 

oleh Program DMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNPAD dengan tema: 

“Pengembanagn Program Studi dalam Memenuhi Kompetensi Tuntutan 

Pengguna serta Penerapan Sistem Pembelajaran pada Program Doktor Ilmu 

Ekonomi” yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2012 bertempat di 

hotel Aston Primera Pasteur di Bandung. 
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