
BELAJAR DARI JEPANG

Bisa terlibat langsung dalam proses perkuliahan, di negara, dan di perguruan
tinggi yang maju dari berbagai aspek, adalah menjadi pengalaman yang amat sangat
berharga bagi saya . Waseda University (WU), merupakan salah satu universitas yang
masuk rangking terhormat dalam daftar 50 perguruan tinggi di Asia; berada di sebelah
selatan barat kota Tokyo. Fasilitas kampus yang menyatu dengan masyarakat,
mengingatkan saya pada kampus kita, atau kampus ITB, Unpad Dipati Ukur, atau UPI.
Namun walupun menyatu dengan masyarakat, sangat terasa atmosfir perguruan
tingginya, tidak malah kebalikannya. Kampus yang besar dan asri di tengah
keramaian kota yang berkarakter pendidikan, memberi suasana yang nyaman untuk
terlaksananya kegiatan akademis yang baik.

Tentu tidak fair kalau saya membandingkan fasilitas, atau kemajuan teknologi
yang ada di WU, dengan Unpas. WU sama dengan kita sebuah PTS yang dilola secara
profesional oleh sebuah badan swasta. Selain menerima tuition fee dari sekitar 30.000
mahasiswa, yang jumlahnya beberapa belas kali lipat dari jumlah SPPnya kita. Juga
pihak badan pengelola mengembangkan usaha lain seperti, beberapa gest house, toko,
rumah makan. Usaha tersebut di kembangkan melalui Cooperative of University
(koperasi universitas).

Demikian pula membandingkan
kesiapan para mahasiswa dalam
mengikuti kegiatan akademik, serta
attitude yang diperlihatkannya. Kurang
relavan dan tidak realistis. Setting
budaya dan variabel lain yang
melatarbelakanginya jelas berbeda.
Performance mahasiswa, menurut saya
adalah produk dari sistem yang
dikembangkan baik oleh PT maupun
masyarakat.

Namun ada beberapa hal yang menarik, yang bisa dijadikan acuan dalam
mengembangkan perguruan tinggi kita, di luar kelengkapan fasilitas, dan performance
mahasiswa. Salah satunya adalah bagaimana komitmen karyawan, dosen, dan
pengelola dalam membentuk budaya akademik dengan etos kerja ala Jepang.

Pertama, karyawan di Jepang ternyata tidak seperti bayangan awal saya.
Mereka baru berdatangan pas jam 9.00 saat perkuliahan akan di mulai. Dengan
kemajuan alat transportasi di Jepang mereka dengan mudah diantar oleh kereta di
bawah tanah, dari berbagai peloksok Tokyo, sampai ke Eqi (statsiun) Waseda. Walau
udara musim dingin sangat menyiksa, saat itu mentari jam 9.00 membantu mereka
untuk berjalan 10 menit sampai di kampus. Pikiran saya melayang kepada karyawan
kita yang harus datang lebih pagi dengan dari berbagai peloksok, adakalanya dari luar
Bandung, dengan sarana transportasi umum yang jauh dari keyamanan. Jujur saja saya
merasa bangga sekaligus prihatin. Demikian pula jam kepulangan, tidak jauh berbeda
dengan kita jam 4 sore, mereka pun disana sudah mulai meninggalkan ruangan.

Apa yang salah dengan di kita pikir saya? Setelah dua hari, tiga hari, baru
ditemukan bedanya. Mereka di saat jam kerja senantiasa menyibukan diri. Terlihat di
sela-sela kerja bersendagurau di antara mereka, tapi tangan, kaki, dan mulutnya tidak

Someya Gest House, milik Waseda University.
Disana saya tinggal selama 10 hari.



berhenti bekerja. Ada saja yang selalu di buka, di tulis, dicari, dikerjakan tangannya.
Kakinya terus bergerak di ruang kerjanya. Mulutnya tidak berhenti menyapa dan
tersenyum kepada orang dihadapinya, termasuk kepada para mahasiswa yang
meminta informasi. Tak terlihat ada yang membaca koran, nonton, tivi, atau ngobrol
yang menghabiskan waktu tanpa mengerjakan apapun. Sederhana memang bedanya,
tapi hasilnya luar biasa.

Kedua, kinerja dosen patut ditiru. Tanpa harus malu, saya harus
mengatakan, ”kita harus masih banyak belajar”. Tiga hal yang harus dicatat, dalam
masalah ini. Pertama, kesadaran profesi diperlihatkan dengan persiapan mengajar dan
penguasaan bahan. Mengajar lebih dari satu mata kuliah dalam satu semester, hampir
sulit ditemukan. Kajian materi perkuliahan senantiasa komprehensif dan tuntas. Saya
yang ditugasi membantu Prof.Ginandjar Kartasasmita dalam mata kuliah
Kebijakan Publik, lebih concern hanya pada kajian ekonomi khususnya dalam
membahas kasus kemiskinan dan pembangunan di Indonesia. Selebihnya beliau
mempersiapkan sendiri, di bantu anggota tim lain yang kompeten di bidangnya.
Kedua, pemanfaatan teknologi informasi sangat optimal. Di ruang dosen kelengkapan
internet tersedia. Saya jadi ingat di ruang-ruang dosen kita malah yang tersedia
tayangan TV. Di masa datang kelihatannya asesoris ruangan itu harus dilihat ulang.
Ketiga, hubungan dengan mahasiswa berjalan dengan baik dengan. Sikap ramah,
bersahabat dari para dosen, di respon rasa hormat dari mahasiswa.

Mahasiswa sangat meng-
hormati posisi dosen, dan dosen
senantiasa merasa terpanggil
untuk membantu mahasiswanya.
Fenomena itu, coba saya kritisi,
kemungkinan hipotetisnya banyak.
Jawaban hipotetis akhir, adalah
pada perbaikan sistem insentif,
dan rekayasa sosial dalam
mengapresisasi profesi pendidik,
di samping kesadaran internal
pendidik terhadap profesi juga tak
kalah penting.

Ketiga, adanya pembagian yang jelas antara pengelola dengan dosen dan
karyawan. Masing-masing bermain di posisi yang berbeda. Pengelola memiliki tugas
menyediakan sarana dan prasarana. Dosen mengembangkan otoritas akademiknya.
Dan karyawan menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan. Semuanya berjalan
dengan kompetensinya masing-masing, dan berjalan dengan sangat simpel dan terus
mengalir. Tampaknya dalam waktu yang panjang akan menekan peluang konflik yang
akan membuang banyak energi untuk hal yang tidak perlu.

Dari banyak hal, tiga hal itu, yang tampaknya bisa kita pelajari dengan cepat
dari saudara tua kita itu. Rasa-rasanya bisa. Arigato Gozaimas.

Prof.Ginandjar, makan siang bersama dengan para
mahasisnya setelah perkuliahan selesai.


