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Sore selepas sholat Ashar, Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim 

Halim, M.Sc. berkenan menerima penulis sesuai 

kesepakatan sepekan sebelumnya.  Sebagai Koordinator 

Kopertis Wilayah 4 yang bertugas mengkoordinasikan 

perguruan tinggi swasta di wilayah Propinsi Jawa Barat 

dan Banten tentu berbagai kesibukan sehari-hari telah 

menanti guru besar ITB ini.  Namun, hal ini tidak 

menghalangi beliau untuk senantiasa menghargai waktu.  

Dalam satu bagian wawancara beliau mengatakan, “Jika 

Anda telah berjanji untuk bertemu seseorang pada waktu 

yang ditentukan, maka Anda dinilai sesuai waktu 

kehadiran Anda, tidak peduli Anda datang dengan berjalan 

kaki atau naik becak.  Tidak ada gunanya Anda datang 

dengan mobil mewah tetapi terlambat satu jam dari jadwal 

yang ditentukan”. 

 

Prof. Abdul Hakim prihatin dengan permasalahan besar 

yang menimpan bangsa Indonesia, yaitu hilangnya 

kedaulatan bangsa.  Bagaimana tidak, setiap hari sejak 

bangun tidur hingga tidur lagi kita selalu menggunakan 

produk buatan bangsa asing.  Begitu bangun tidur kita 

minum air Aqua atau teh Sariwangi yang sahamnya 

dimiliki oleh asing, kemudian pergi mandi dan menggosok 

gigi menggunakan sabun mandi dan pasta gigi yang juga 

merupakan produk orang lain. Setelah itu kita mengenakan 

pakaian yang juga buatan orang lain, kemudian kita makan 

pagi dengan roti atau buah yang diimpor dari negara 

tetangga.  Kita berangkat beraktivitas mengendarai 

kendaraan buatan negara lain, berkomunikasi 

menggunakan telepon seluler juga produk orang lain, 

mengambil uang di bank yang juga dikuasai negara lain.  

Dari sinilah perlunya gerakan nasional bangga 

menggunakan produk buatan sendiri.  Kita perlu mengaca 

kepada bangsa Jepang, Korea dan Taiwan, semua yang 

mereka gunakan adalah yang dibuat oleh mereka sendiri. 

 

Mengapa bisa seperti itu?  Dari data statistik, angka 

partisipasi kasar (APK) bangsa Indonesia daru 26%.  APK 

adalah rasio antara  jumlah mahasiswa dibandingkan 

dengan jumlah warga yang berusia 19-24 tahun.  

Sementara APK Malaysia sudah 32%, Thailand 40% dan 

Korea 98%.  Jumlah mahasiswa kita sekitar 10 juta, 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 

250 juta tentu kecil sekali.  Ini adalah fakta dan tantangan 

dunia pendidikan, sehingga kita perlu meningkatkan 

aksesibilitas terhadap perguruan tinggi.  

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

yang berasal dari perguruan tinggi telah 

berupaya meningkatkan aksesibilitas 

dan kualitas pendidikan, karena 

pemerintah menyadari bahwa 

pendidikan merupakan masalah yang 

sangat penting.  

 

Jika dibandingkan dengan Korea, 

Indonesia merdeka dalam waktu yang 

hampir bersamaan, pada tahun 1970-an 

GNP Indonesia 100 dollar dan Korea 

80 dolar. Tapi sekarang tahun 2012 

GNP Indonesia 3.500 dolar dan Korea 

29.000 dolar.  Mengapa bisa begini? 

Kalau melihat data statistik, 

menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh, 

terlepas dari perilaku elit politik yang 

banyak penyimpangan.  Atau bisa jadi 

perilaku menyimpang para elit politik 

disebabkan karena rendahnya tingkat 

pendidikan.  Kenapa jalan kita macet?  

Karena kebanyakan sopir 

berpendidikan rendah sehingga lebih 

mementingkan diri sendiri. Makin 

tinggi pendidikan seseorang, maka dia 

akan semakin peduli terhadap orang 

lain.  Sebaliknya seseorang yang 

pendidikannya rendah akan lebih 



mementingkan dirinya sendiri.  Seperti halnya anak-anak 

yang selalu mementingkan dirinya sendiri, itu karena 

memang tingkat pendidikannya masih rendah. 

 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun 

road-map pendidikan nasional Indonesia, tentu saja 

pelaksanaannya tidak semudah membalik telapak tangan. 

Tentu tergantung juga kepada konsistensi dari semua pihak 

untuk melaksanakan road-map tersebut.  Sayangnya, 

bangsa Indonesia belum memiliki sistem yang stabil, 

sehingga seringkali pergantian pemimpin bangsa selalu 

berpengaruh terhadap berbagai kebijakan termasuk bidang 

pendidikan.  Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan 

di Jepang, dimana perubahan pemimpin negara tidak 

banyak berpengaruh pada berbagai kebijakan. 

 

Daya jangkau pemerintah terhadap pendidikan sangat 

terbatas, karenanya untuk meningkatkan jangkauan 

pendidikan diperlukan peran serta swasta untuk 

mendirikan perguruan tinggi swasta.  Saat ini di Indonesia 

terdapat sekitar 3.150 perguruan tinggi, jumlah perguruan 

tinggi negeri sekitar 88, sehingga lebih dari 3.000 

perguruan tinggi dikelola oleh swasta.  Namun perlu kajian 

lebih lanjut dari jumlah tersebut berapa yang masih 

berjalan dengan baik.  

 

Permasalahan yang demikian kompleks ini seakan tidak 

terpecahkan. Dalam memecahkan masalah seringkali kita 

membuat model yang merupakan tiruan dari permasalahan 

riil di lapangan.  Dengan beberapa penyederhanaan 

parameter, dapat ditemukan pemecahan permasalahan 

model tersebut, kemudian pemecahan tersebut diterapkan 

pada permasalahan riil di lapangan.  Ketepatan pemecahan 

masalah tentu sangat tergantung dari kualitas model yang 

dibuat.  Model yang buruk bisa jadi dihasilkan oleh 

pembuat model yang tidak menguasai permasalahan, atau 

bisa jadi adanya unsur kepentingan dari pihak tertentu.  

Mengapa di Bandung masih rawan macet dan banjir, 

padahal para pakar transportasi dan tata kota semua ada di 

ITB yang terletak di Bandung? Tentu para pakar tersebut 

sangat mampu dan mau untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, namun bisa jadi karena kepentingan tertentu 

mereka tidak dilibatkan dalam mengatasi masalah ini. 

 

Keseriusan Prof. Abdul Hakim dalam mengelola Kopertis 

Wilayah 4 untuk memberikan pelayanan pada perguruan 

tinggi swasta di propinsi Jawa Barat dan Banten 

dibuktikan dengan diterapkannya standar pelayanan oleh 

semua level karyawan di Kopertis, sehingga mendapat 

pengakuan berupa ISO-9001.  Satu paradigma yang 

melatarbelakangi Profesor mencapai sasarannya ini adalah 

lebih mengutamakan semangat memberi dibanding 

menerima. Kita sangat dianjurkan memberikan kebaikan 

kepada sebanyak mungkin orang, tanpa memperhitungkan 

balasan yang akan kita terima. Karena kadar yang akan 

kita terima sudah ditentukan, rejeki setiap orang sudah 

diatur oleh Tuhan.  Kebaikan yang kita lakukan tidak akan 

pernah sia-sia, karena kita akan selalu mendapatkan 

balasan kebaikan yang kita lakukan.  

Balasan kebaikan itu tidak selalu 

langsung datang dari orang yang kita 

bantu, tetapi bisa jadi datang dari orang 

lain yang tidak pernah kita duga 

sebelumnya.  (ib) 


