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Masalah kependidikan sekali lagi mengambjl tempat di panggung utama.
Dewan Perwakilan Rakyat sedang membicaiakan R. UU. Pendidikan;
disanFing itu rXi masyarakat ramai berbagaf segi pendidil*au dilraii dan
didiskusikan. Tema seminar ini sangat luas.
Disini saya hanya dapat mencakup beberapa segi saia dari masalah yang
sangat penting dan mendesak irri. Makalah ini sekedar hendatr memberi
sunnbangan pikiran dengan menyinari masat*h kependidi*an dari sudut
keperluan mendatang. Saya akan kemukakanbeberapa aspek perubahan
konteks usaha kependidikan dan beberapa se$i pengaruhnya atas materi
dan meloda pendidikan tinggi , yailg agaknya pbnring untuk dosen dan guru
sahutan kita sanBat a&ail .mersfttukan kualitas usaha Rependidikan liita
dan relevansinya untul( kemaluan dan.lfesetamaqafl bangsa dan negara kita
di masa tepan.. 'l ' ' ' r

Ciri utama perubahan? yang tedang teriadi di niasynpakat dunia di sekitar
kit.a, maupun di ilaiam masyarakat kita sendiri, iaiah pesatflya perubahanZ
sosial dan bud*ya itu . Pesatnya demikian herar $ehingga semua lembaga di
dunia baik dibidang pemerintah maupuu di $idane m,asyarakat luas seolah?
Itewalahan' mencoba meflyqsuaik a* diri kepada per,uh ahan? itu. Bahkan
leelihatan sudah munculnya tipe2 lembaga dan organi$asi baru.
Selain pesat perubahan2 itu ,iuga sangat mendalam slfatnva.Globalisasi
ekonomi dunia'disertai geiolat2 yang sulit dikgndalikan: pola kekuasaan di
dunia t,urut beruhah. Titik berat ekonomi dan politik sedang bergeser dari

$awasan Atlantik ke ftawasan Asia-Pasifik. Struktur produksi dan
. perdagangan.dimana? telah berubah. Begitupun kaitan yafrg erstt antara
. produk*i dan kesempatan kerja sekarang pada asasflye sudah leBas.

Demikianlah hanya beberapa contoh peruhahan? yang $arrBat mendalam l*gi
pesat , yang melanda kita semuanya, haik sekarang sudah, dan lehih lagi di
masa depan nflnti.
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Semua ini iuga akan mempengaruhi kehidupan manusia. tlmmat manusi*
akan rueaiadi penghuni suatu dunia yang tidak nenertu, yang padat
penduduk, yang sangat kompetitif , banyak dihinggapi kelaBar*n dan yang
berubah dengan pesat". Manusia akan harus belalar hidup denga*
perub ahan terus meneru*, dengan ketidak pastian dan'unpredietahility'
{ketidak mampuafl untuk memperhituagkan apa yang ak*n terjadii .

.Perub*han2 ini didorong aleh 3 falitor utama. yaitu I ) perkembangan ilmu
pe$getahuan dan teknslogi. 2)faktor hependudulran. 3)faktor ekologi atau
lingkungan hidup. Tentu orang dapat menambah dengan faktor? Iain, seperti
dampak hasil? usaha pembangunan kita sendiri. baik yang disengaja
meupufl yang tidak disengaia, yaitu dampak effele sampingafi, sert&
'meningkatnya kecerdasan dau kesadaran politik masyar*kat dst.
Mari kita tiniau sekarang ketiga faktor ini dalam kaitan satu sama lain,
bersama dengan implikasinya mengenai konseBsi kita mengenai
kependidikan dan lrhususnya tantafigail yang terkandung didalamnya
kepada duaia universita$.

D*mpak kemaiuar pesat ilmu Pengetehua* dan Teknologi Fada dewasa ini
telah menimbulkan tantanganZ baru bagi universitas. Tidak
mengher*nka*iah usaha? beraneka ragam dari pihak riniversitasl untuk
menjavab tantangan? baru itu ,menberi kesan bahwa dunia universitas
sungguh mengalami suatu krisis yang besar.
Dan memang pandangan tradisional mengenai universitasZ p*da umuma),'a,
yaitu bahwa universitas dengaa usahadya di hidang pendidikan tinggi da*
riset .bettuiuan memperbesar khasanah pengetahuan ilmiah uq&at manusia
dan mendidik tenaga kerla tingkdt finggi , terpaksa ditiniau kembali.
Fandangan tradisional ini berasumsi bahwa masyarakat yarrg dilayani itu
tidak banyak berubah, dan seiauh dia berubah ,universilas daBat mengikuti
dan menyesuaikari etiri pada perubahan itu secara otomatis"
Iernyata sekarang bahwa masyarakat - baik masyarakat dunia pada
ufiufiya mtupuh masyaraleat tli negara masing? - seilang beruhah secara
$angat pesat,- dan munglrin sekali akan berubah tebih pssat lagi , sehiflgge
universitas2 nnulai diragukan kegunaannya. Ada yang beranggapan bahwa
Iulusan universitas terlalu sempit dalam spesiplisasinya, atau sebaliknya
terlalu luas pengetahuannya tanpa fokus , sehingga duaZnya tidak siap-
pakai didalam bidangl baru yang menentukan kemampuar nasional u*tuk
bersaing..

SebabZ tertinggalnya universitas itu macamZ. Salah salu sebab utama iatafi
liita sedang ber*da ditengah2 Revolusi Industri ke-Tiga yang herlalan
dengan sangat cepat.. Revolusi ini meliputi bidang2 biotekhnologi, ilmu
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bahan {" materials tefihnology" }, dar bidang mikro- ele$tronika dan
informatika. Ia tel*h menghasilkan barang dan bahan yailg baru yang
sangat mempeflEaruhi pola produksi , daa manaiemen ekonomi dan
keuangan internasi*nal" Dampak revolusi ini atas produktivitas negaral
yang metupu memaafaatkan tekhnologi ini, iuga memperrgaruhi kemarupuan
bersaing negara! itu, dan teiah mengakihatkan persaingan sengit dan terus
ffieflerus antaral negara2 tadi. Akibatnya ialah perubahan2 daiam polt
pembagian keria internasionai dan pola pembagian kekuatan ekonomi di
dunia. Negara2 yang tielak maftpu ikut revolusi iadustri mutfikhir ini ale*rr
ketinggalan dan berangsur? kehilanga* kemampuanfiya ffiempertahankan
kedudukarnyn di pasaran dunia, dan akhirnya akan kehilangan otonomin_va
sebagai flegara yartg merdeka. Inilah tantangan yang dihadapi negara?
berkembang.sekarang ini, karena jurang aatara negara2 !:aya dafi miskia,
dan antara golongan kaya daa miskin di dalam negaral berkembang makid
iama mtkin merupakan iurang pengetahuan. Inilah tantangan yang
terutam* dituiukan kepada universitas2 Dunia Ketiga.

Dalam hal ini bekrerapa perkembarger yary menyangkut dunia universitas
di negaraZ induski mengandung isyar*t yang penting hagi kila.
Tantangah bagi unive[sitas2 di sana ialah secara'uagaimana senantiasa
memilih dan menlalankan penelitian yang akan menempatkan
negaranyanya pada garis depan perkembangafl ilmu pengetahuan dan
teknologi, dftrr memanfaatkail penemuan?nya untuk meningkatkan
kemampuan bersaingfiy4 di dunia.Hal ini merupakarl suatu keharusan yang
mendesak karena di dalam heberapa dasawarsa yang akhir ini iarak antara
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peremuan ilmiah dan penerap*n industrial telah meniadi s*ttgat pe*deli.
Kalau dahutu iarak itu artara 20-30 tahun, sekaranB ini beheraFfl tahun saia.

Kakuaya sistem dan tradisi universitas? frada umumilys dalam beberapa
kasus telah menyebabkan masa sahut terhadap keperluan2 baru ini terlalu
paniang, sehingga tidak mampu kejar kemaiuan ilmu pengetahuan dan
keperluan indu-stri" Maka di berbagai negeri industri besar dunia perusahaan
memasuki bidang universitas dengan berbagai cara.
IBM misalnya mengadakan lomtra usul riset tingkat universitas dengan
hadiah yarig besar, di bidang2 yang menurut pandangannya perlu
dikembangkan, dan masih diabaikan oleh akademia. Ternyata sering
universitas? yang kecil atau kuraflg ternama ya{rg tebih cepat respoilseftya"
Baru sesudah itu universitas2 yang tersohor mulai bergerak dibidang? baru
ini.
Ada juga perusahaanZ yang mendirikan lembaga penelitian dan latihan
sendiri, yang diakui haknya memberi gelar PhD oleh instansi? universitas
yenB herweRang.Yafig menarilc iatah bahwa guru2besarnya tidaft, dianglcat
sampai masa pensiun dan pola *rganisasi dan "kebudayaaroya" lebih mirip
perusahaan daripada universitas. Suatu contoh lain: Kursus? yang
diselenggarakan oleh perusahaan2 sering diakui telah mencapai mutu
setillgkat universitas. Biaya pragram? perusahaan itu di Amerika Serikst
dinitai lebih dari 40 milliard doilar, hampir sama dengari seluruh anggaran
seffiua Coilege 4 tahun lebih lamanya dan semua universitas Amerika.
Ferusehaan Hitaehi mengeluarkan US$ 83 iuta setahun untuk prCIgram
pendidiharnya . Di Jepane 75% riset ilmiah dilakulcan oleh perusahaan?
swasta.dan bukan oleh universitas. '
Di Inggeris pada vaktu ini teriadi suatu perdebatar yang hangat tertarg
periefltuan kembali arah dan tuiuafl pendidikan tinggi: hagaimana
mendekatkan universitas p*da keperluan ekonomi Inggeris, dan pitrrak mara

-y*ang harus menentukannya, pemerint*h, parlemefl atau universitas, yaitu
para dosen dan mahasiswa.? 0i negeri Belanda universitas2 sekarang mulai
ruengadakan training tambahail lrang dibiayai oleh dunia usaha, untuk
memhikin lulusanS universitas lebih sirp Bakai *leh indus$i.

Sejala2 ini menunjukkan dengan jeias betapa besar bahaya ysng
mengancam dunia universitas apai:ila ia meleng. atau kurang peka dan
kurang cepat reaksinya terhadap keperluan? baru yang timhul di

Bahwa kekosongafl yang diakibatkan oleh kelambanan sahutan dari pihak
universitas alau pemerintah , akhirnva diisi oleh kekuatanZ masyarakat
lain . atau dengan earaZ lain, sudah sewaiarnya. Masyarakal tidalr bisa dan
sering tidak mau meflunggu sampai perguruan tinggi siap. Risilro masyarakat,
keringgalan sejarah terlampau besar. Karena sistem pendidikan dianggap
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tidak memadai karena kekurangan mutu, dana dan daya, maka iumlah anak
elite yang dikirim ke luar negeri sebelum mencap*i tingkat sarjana makin
hesar. Bahkan sering sekarang iuga sudah di kirim pada tiagkat, sekolah
menengah. imptikasiZ perkembangan semaca& ini bukan tidak berarti.
Sudah barang tertu
peran perusahaan komersial di negaraZ industri semacam itu tidak mudah
teriadi di kehanyakan flegara berkembang, karena lemahnlra golongan .

swasta. Namun pengalaman itu menurdjukkan betapa mudahlah reievansi

d** pg*{s!tgg}",s wsive6ritas *a}aus nnsmfuixs S*vfismpuan banssa di nesara
trerkembang d*rrat dikurangi.

Bukan dunia universitas dan ilmu pengetahuafi sala yang dirugiknn secara

demikian , melainkan seluruh masyarakat. Jangan kita lupakan bahwa tugas

universitas tidak hanya melakukan penelitian yailg berguna untuk industri
dan meng*tlakan pegawai perus*haan bertaraf tinggi yeilg siap pakai

..Universitas tlertuiuan iuga mendidik manusia,memperkembangkan
seluruh trakat dan potensinya sesuai dengan harkat manusia i manusia
$eutufutya), sup*ya terbina wargattegara yang cerdas dan sadar.Dengan
demikian martabat , kekayaan dan ketahatlan masyarakat dan budayanya
dipertinggi. Disamping itu universitas bertugas membina kemampuan
memberi kritik sosial yang bertanggung iawab, menrrelifiara dan
memperkembangkan kebudayaan nasional dan kebudayhan2 daerah, serta
pergetahuan dan pengertian tertang bangsa dan budaya lain. Fungsi? ini
tidak dapat dan tidak boteh diambil alih oleh perusahaan? komersial.

Selain dari itu, makin masyarakat dipenEaruhi oleh teknologi makin
diperlukan ksputusan? dan pilihanZ tentan8 dampak sosial d*n ethis
teknologi dan ilmu tertentu . Hat ini memerlukan kemampuan menilai dan
menimbang tolok ukur dalam pilihan , eara pem*kai*n teknolCIgi ttau
penerapsr ilmu yang bersangkutan dalam hubungannya dengail tuiuailZ
usaha pembangunan dan aspfasiZ masyarakat.. Masyarakat dan manusia
macam apa yaflg di idam2kan dan sampai dimana teknologi atau penerapafl
ilmu terl,efltu dapat memhantu atau menyesatkan dan merugikan
tercapainya. idam2an itu. Kemampuan menilai dan mengkaitan hasilZ IPIEK
dengan kebudayaan serta nilaiZ dan aspirasi? suatu bangsa ialah suatu
kemampuan nasional yang pentiflg , yang dipupuk dan dihina oleh
universitas dengan pandidikailnya di bidang ilmuZ sosial dan budaya.
Teknologi dan ilmu terlampau penting untuk kehidupan suatu bangsa untuk
diserahkan kepada kaum insinyur dan ekonom semataZ. Memang tugas
universitas ialah membina pakarZ yailg berpendidikan luas dan peka
terhadap nnasalah masyaraftat , manusia dan IPIEK dan kaitan2 antara ke-
tiga golongan ini.
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Si dalan dri*ia modern celakalah masyarakat yang para pakar
dan etikanya huta hurul'tentaftg
eigenai masyarak*t, budaya dan

ara pakar IPTEK L:uta
mang bukan

maksudnva suatu unirrersitas membina tukangZ picik yan8 hanya &anpu
peuakai beberapa metoda ri*et atau pendidikan saja, tetapi iidak mampu
melihat , mengidentifikasikan dan unenganalisa masaiahZ sosial, poiitik dan
buclay* yarrs pokok dan yang iurut menentuk*n masyarakat dan manusia
macam apa akan dibi*a oleh usaha pembangunan.

Ri negara? berkembang perubaha* konteks kependidikan lebih besar lagi.
Sudah barang tentu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" baik di
negara? industri, maupun di daiam negeri, mempunyai dampak besar luga
atas konteks tadi itu". Usaha pembangunan nasional itu sendiri
mengakibatkail perubahan sosial yang besar, baik yang bersifat struktural
maupun yaflg tidak. Dengan maiunya pembangunan baik jumlah dan
ftacamnya tenaga ahli tingkat tinggi yailg diperlukan berubah dan ber
tambah. Tapi iuga proporsi di antara teahlian2 masing2 berubah. Sampai di
mana universitas? mampu mengilquti penggeseran? itu? Perlu iuga
diperta*yakan sampai di mana universitas? telah mampu mengisi
keperluan2 baru yang tiftbul karena keunaiuan IPTEK di bidangZ seperti
biotekhnologi, mikro*elektronika dan informatika, dan ilmu serta tekhn*l*gi
bahan{ materials science and technology}. Bidang2 ini yahg merupakan
bidang2 pokok di dalam Revolusi Industri Ke-Tiga, dat disiplin? yang
melandasiny*, seperti Lriologi, biologi selluler atau mikrohioleigi, hiokimia dan
genetika. seterustrya matematika dan "solid state physic$", sang*t perlu
ditiputi bahkan dikuasai oleh negara2 bdrkembang. Kalau tidak. maka
negara yang bersangkutan akan ketinggalan di dalam pembagian keria
internasional yang terus mefierus berubah , dan akan mengalami
kemundurinn di dalam otonominya karena kalah bersaing. Selain daripada
itu, pesatnya kemaiuan tekhnalogi iuga mengubah pasaran keria: keahlian?
d*n keffampil*n yafi* laku sek*railg, 7 tahun lagi mungkin tidak laku tagi
karena diliwati otreh perkembangan tekhnologi. Maka sangat diperiukan,
disamping suatu landasan yarrg kuat. iuga suatu liemampuan pada
universitas melatih liembali i retraining) pakar2ufltuli rtapat menguasai
teknologl yarrg lebih baru itu atau untuk ketrampilan dan keahlian lain.

Selain perubahan2 yang berkaitan decgan kemaiuan IFTEK, perubahan2
dicl*lam konteks kepdndidikan iuga disebabkan oleh perubahanZ demografis
baik didalam negeri maupun di dunia pada umumnya. Semua negara yang

iumlah penduduknya hesar dan miskin, menghadapi masaiah2 yang sulit.
nemikianlah $egaia pemikiran tentang kependidilran di Indonesia tidat{
dapat lari dari ker:nu*gkinan besar bahwa jumlah penduduk Indonesia
disekitar lahun IS0J, yaitu I7 tahun dari sekarang,akan sebesar 230 iuta,
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d*n bahwa iumlah itu akan meningkat lagi sebelum angka itu menjadi stabil.
Fenambahan penduduk yang sebesar ini tentu membawa bermacamZ
kansekuensi. Secara bagaimana kita kembangkan strukturZ dan proses?
politik, ekonomi dan sosial* hudaya yang dapat &enampung !umlah
penduduk y*ng sebesar itu. ImplikasiE untuk pengad*an pa{rgan,
kesempatan kerja , perumahan, kesehatan dsb.dikaitkan dengan distribusi
peaduduk yarig timpang sekali, safigat besar.. Bidang pendidikan dengan
sendirinya juga merasakan dampak penambahan penduduk ini hengan
segala usaha i:ntuk fteratakan pendidikan dasar lce seiuruh masyaralcat,
makin sulillah mencegah naitaya iumlah buta huruf . Bagaimanapun iuga
sistem pendidikan sekolah tetap mahal. Maka di semua ilegara yang iumlah
penduduknya besar diperlukan sistem? pelaiaran yaflg lebih murah, dengan
mettggunskan radio, TV dsb secara interaklif, dan dengan caraZ yarlg
membaurkan pelaiaran dengan hihuran. Si*tem semacam itu dapat disebut "

a posr ftsil's learning systeft'. suatu sistem pelajaran umum bagi orang yang
tak mampu tapi ingin belaj*r.
MeningHataya iumlah manula menimbulkan suatu masalah iain lagi. Karena
juulah golongan ini iug* meningkat di dunia ke-tiga, maka akan diperlukan
latihan-ulang at,au pendidikan unt$k suatu karir kedua
.Disamping itu, mengingat bahwa segala usaha 'reform'sistem peudidikan
dalan kesuluruhannya akan makan vaktu kira? I5 tahun sebelum kefitara
apakah reform itu herhasil, artinya mereapai tuiuan2 seinula, atau tidak,
maka sangat perlulah kita sekarang sudah mulai memikirkan implik*si2
dinamika kependudukan ilu untuk usaha kependidikan kita.

Faktr:r kependudukan, bersama dengan'usaha industrialisasi ftita, akan juga
mempunyai dampak besar atas ekologi,lingkungan hidup kita. Masalah air,
erosi, hulan, dan pencemarail tidak saja akan memerlukan keahlian pada
semua tingkat"d*f, penye$uaian suategi pemba&guflan sehingga lebih
mampu melestarikan sumber? daya alam,. Kita akan perlukan frakarZ yang ,

dia.nta,ranya, m*ffi pu meniaga kepentingan nasi*nal kita pada peruniling*n?
internasional yang , pada suatu ketika , akar diadakan untuk menentuka*
suetu str*tegi gl*bal roengenai pengadaan dan pemanlaatan eflersi ]ranB
dapar memperlamhat pemanasan bumi tanpa menghalangi usaha
industrialisasi negara2 berkembang.Srategi sefliacam ini iuga akan
menantang nilai? kita dalam menghadapi keperluan perubahan2 pola dan
Eaya hidup kita .Perkeunbangan sains dan tekhnologi juga akan
menimbulkan tantangar! yang serupa, karena memilih teknologi dan cara
pemakaiannva, pads hakekatnya berarti memilih kebudayaan dan
masyarakat terl,ent,u.

Semua ini menunlukkan betapa pentinglah masaalah nilai ini dalam kita
menghadapi perubahan3 masyarakat. Iapi iuga manusia itu sendiri
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sekeraflg meniadi persaalan unlulr dirinya sendiri ,fiarena sering merasa
terhanyut dan teraneam oleh perubahan? disekitarnya yafig tidak dapat
dikuasainya, dart yang ruempengaruhi keadaan daa perilaku keluarganya
dan dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan sendiri telah banyak berpengaruh
dalam memecahkan utuhnya gambaran $anusia tentang dirinya sendiri dan
tefltailg apa yang meniadi hakikat kemanusiaannya. Maka perubahan? yang
sekarang melanda kita , menghadapkan manusia dengan tantangan
mencoba menemukan diri kita dan haftekat manusia kita kembali di dalam
pergclakan xaraari modern ini. Disinipun universitas mempuryai tanggung
jawab. Studi etika dan agama yaflg mengkaitkan norma? dan kaidah? agama
dan etika dengan masalah2 sosial dan psikologis dengar: cara? yang dapat
memberi bimbingan dan pegangan yang relevan kepada manusia Indonesia
modern dalam dia menghadapi dilemaZ zamar modera ini, sangat penting.

Sam(rai dimana semuail],'a ini merupakan tailtailgafl bagi pendidikan Buru
dan dosen ?

Jelaslah dalam menghadapi perubahan sosial yang sangat pesat kecerdasan
b*ngsa )iang terlatih dan inovatif merupakan suatu modatr yang saflgat
peniing. Ferubahan2 sosial yang sedang dan akan teriadi menimbulkan
masaalahZ dan peluang2 baru yarig sering tidak ada presedennya,dan baru
sa.masekali dalam pengalaman bangsa, bahkan juga dalam pengalaman
u m fr at manusia.Malq a universitaslah yaffi seharusnya mengidentifikasilian -
secepat masaalah haru itu tirtrbul - dan'mertganalisanya dffi seterusilya
mencari cara? baru untuk penyelesaiannya. Pola2 berpikir konformis dan
kclnvensional sering sudah usang dan tidak relevan.Maka kemampuan
menelurkan Eagasan? baru, mengadakan inovasi , menangani teknologi
canggih. dan meuciptakan barang2 baru, serta kemampuan
mengintegrasikan ini semuanya didalam kerangka sosial-butlaya dan nilai
kita sendiri, merupakan tanggung iawab utama dunia universitas kita.

Universitas iuga meffipunyai tanggu*g iawab membina mahasiswa supaya
dia berani berdiri dan berusaha sendiri , dan tidak hanya ingin iadi pegawai
negeri. Hal itu berarti memupuk sikap wiraswasta, yang berani amhil risiko.
Kemampuan berpikir secara mandiri dan kritis i independent , critical
thinking) y*nE meniddi landasan mutlak untuk seftuanye ini tidak hanya
memerlukan kebebasan akademis, tapi juga sualu kebutlayaan akademis
yang ffierangsa*g berpikiran mandiri dan kritis ini. Hal irri berarti bahwa
pola menghafal diluar kepala merupairan pola yang kontra-produklif. dan
yang alran menghalangi pengembangan kreativitas dan pemhaharua*.
Parlahal kemampuan2 semacam itulah yang akan menentukan trerhasil
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tidaknya bangsa kita menghadapi hari depan kita bersama. Perlu sei<ali
dilcembangkau cara? mengajar yafig mengilrutsertakafl si mahasisw& secara

Iebih akrif , misalnya dengau mengadakan diskusi aktif didalam kel*s .Hal

ini akan merupakan tanta*gan bagi mahasiswa dan akan memupuk mCItiva$i
padanya.. Hal ini juga herarti bahwa siEap si pendidift yang menBan8gap
pengetahuan itu sebagai baraag yang pasti dan benar uiltuk selamanya,
yang tinggal disampaikan kepada mahasiswa melalui kuliah, perlu rJiubah

iuga.Peugetahuan ilmiah itu iatah sesuatu yarig berubah dan berkembang
tetus, kadangZ selangkah denni selangkah herkat penelitian terus meflerils.
Kadang2 perke mh *ngafi pengetahuan ilmiah mengalami perobahan radiltal
secara meloncat, yaitu apabila ada perubahan kerangka plkiran { "paradigm

shift"i Bahkan ada pepalah yang.mengatakan: pengetehuan hari kini besok
sudah menjadi tahayul.{ karena sudah basi, dan rueniadi penghalang kalau
dipegang terus).

Maka bukan kuliahlah yang meniadi jantung hati universitas. Ada 3 segi
pokok pada iantunB hati universitas itu, ialah perpustakaan, laboratorium
dan hubungafl keria sama yang erat antara dosen dan setiap m*hasiswanya.
Y*ng terpentirig ialah bukan pengetahua* positif yang sering dicekokkan
kepada mahasiswa clalam kuliah?, melainkan mengaiarkan kepada si
mahasissra " the power of reasoning", kemampuan penalaran , dafl secara
bagaimana uencari dan mengelar atau memperbaharui i:engetahuan
dengan menyelenggarakan penelitian. Dalam hal ini para staf pengaiar
universit,as sendiri meffipunyai tanggung jawab khusus meniaga mutu
penelitian liang dilakuk*n. Penelitian lrarg rahasia, artinya yang hasilZ dat
metodarya tidak dipubtikasikan, akhirrfya akan menelorkan riset yeng
rendah kwalitasnya. Hanya iikalau hasil riset itu dapat dikaii secara terbuka
oleh rekanS akademisnya, ada jaminan uutu . Maka sebaiknya universitas?
jangan menerima dan menyelenggarakan riset yarg rahasia, yailg kemudian
hmya disimpan saia tanpa dibaca dan dinilai oleh rekanZ akademisnya
(,'peers"i didaiam arsip2 birokrasi.

Kuliah itu hanya suatu pelengkap studi si mahasisqra didalam perpustaha&n

,laboratorium atau di lspanBan. Yang esensial ialah peran si dosen dalam
membagikan dan mencangkokkan kesadaran,sikap ., disiplin dan ethos
ilmiah pada masing? mahasiswa. Si dosen tidak perlu bersikap sebagai
se.$eorang yang maha-tahu.atau yang berusaha meniaga gengsi dan
kelebihannya dengad tidak membagikan segala pengetahuanfiya kepada
mahasiswanya dan menyimpan sebagian pengetahuannya bagi dirinya
sendiri. Feran si dosen tak lain sebagai pembimhing dan rekan si mahasiswa
dalam menesri kebenaran iimiah.Sudah baraag tentu harus rlissumsik*n
bahwa si mahasiswa itu sendiri sudah tergerak *leh hasrat ingin tahu yefig
kuat. Tanpa eCItivasi itu segala usaha percuma saia.



Kebiasaan betaiar dsri diktat, atau ringkasan bultu klasik, atau ringkasan
dari ringkasan buku? klasik yailg hanya merupakan ampas grikiranZ agung,

membiasakan si mahasiswa berpikir secara dangkal tanpa nuansa dan tanp*
kemampuan menganalisa, dengan memakai rumus2 yang simplistik dan , di
dalam dunia yarig kompleks sekarang ini, sangat menyesatkan .

Seiak Perang Dunia ke-ll pengetahuan ilmiah seol*h? meledak, demikian
pesatnya ia bertumbuh. Untuk mencernakan informasi dan pengetahuan
demilqian banyak itu diperlukan keqnampuan seleksi , analisis
,k*nseptualisasi dan sintesis, serta kemampuan berpiliiran integratif yang
Ieb'ih besar " Membina kemampuan ini iuga menjadi kewaiiban universitas d!
zamafl pad*t-informasi ini.

Disamping itu,negara kita berkepentingan mempunyai pakarZ mengetai
ek*nomi, poiitik dcn keburlaya*n Jepang, Amerika Serikat,RRC, Uni S*viet,
india, negaraZ Arab . Perancis dst. Ternyata masih sangat sulit membina
pakar? sem&cam itu yang $enguasai bailc materi eaupun bahasa dsn
seiarah negara atau daerah tertentu. Karena kekakuan dan
koupartementalisasi fakultasZ maka suiit bagi mahasiswa melintasi batas?
antarfakultas. Juga masalahZ'dalam negeri sering sulit diatasi karena
kecenderungan kearah kompartementalisasi di antara ke menterian2 seolah2
dilestarikan oleh kompartementalisasi universitas. Padatial berbagai masalah
memerlukan bukafl saia koordinasi antardepartemental . melainkan iuga
pendek atan interdisipliner.
Seperti telah diuraikan diatas, iuga perlu meloncatiZ batas2 Bntara ilmu2
alam dan eksaku patla satu pihak dan ilinu sosial dan hudaya pada pihak
lain supaya masalah etika Bada pertratasan IPTEH dan rnasyarakat dapat
dihadapi..Disamping itu pakar2 didikan universitas hendaknya j angan
merupakan cetakan tunggal uatuk masi*g fakultas. Mayarakat yarg sedanb
berkennbang makin lama makin memerlukan suatu "menu" yaflg lebih [uas,
$uatu diversilikasi keahlian dan ketrarnpilan iuga didalam masirtg? rlisiptia.
Mereka harus mempunyai kemampuan menangani heraneka ragaffi sistem?
yaflg komplelcs dan tak stabil baik dalam menghadaBi alam mauFun
masyarakat.

Pada setiap langkah maiu dalam usaha pembangurailnya *egaraZ
berkembang berhadapan dengan masaalah etika dan kepribadian
n*sionalnya.Vitalitas hangsa dalam pada itu tergantung dari kesediaan dan
kesanggupan kita untuk senantiasa menginterpretasik*n nilai pokok yarlg
merupakan esensi kepribadian kita di dalam siiuasiZ konkrit. Proses re-
interpretasi dalam menghad*Bi situasiZ dan masalah? baru itu perlu
dilakukan oleh masyarakat ramai berdasartan refleksi dan diskusi . Namun
mutu diskusi itu banyak akan tergantung dari kualitas universitas2 dan
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alumilinys . Maka perlu universitasZ membina kemamfluan mahsiswa
menghtdapi masalah? erika yafig seflantiasa muncul kembali, ilIaupun yary
baru, dengan mengkaii kembati khasanah p.emikiran dar nilai kebudayaaa
nasional maupun daerahnya sendiri. Ia iuga harus membiasakan si
mahasiswa p*ka dan sadar akan iuplikasi? untuk kepentingan dan \

keseiahteraail orailg lain dalam ketentuan? dan pilihan? yang muncul
baginya di datsm bidang keahliannya. Universitas perlu'mengalar - selain
moral persitif yang berakar pada agama atau filsal.afi tertentu- iuga " "morai
reas*ning"ateu penalaran alchlak menghadapi dilema moril, Iehususnya
menghadapi masalah dan pilihan atau keputusatr baru y*ng muncul ditJalag*
proses pembangu&afl atau perubahan sosial pada umumnya dan yang belum
tercermin didalam pola nilai y*ng ada. Sebab meuang ma-salahl moril. dap*t
dikaii oleh kemampuan berpikir yang berdisipiiu ketat.
Pengetahuan lanpfl komitmen,yang titlak menentukan perilaku, iaiah
pengetahuar yans gersaflg. ffniversitas berkewaiiban meraftgsahg
komitmen yang disinari pengetahuan ilmiah ,kepada peningkatan
lcecerdasan, kedewasaan dan lceseiahteraan bangsa. Maka ada bailenya
dipertimbangkan supflya program KKN tidale terbatas pada membantu
pelaksanaan proyek? pemhangunan pada tingkat desa, akan tetapi
melengkapinya deng*n usaha? mengenai masalah? sosial sstempat yang
tidak atau belum diliputi oleh usaha pembangunan, dan vang perlu
diperh*tikan"

Kesanggupan universitas menyajikan kepada mahasiswanya suatu
pengalaman belaiar { "learning experience"} yaag merangsang kesadaran
dan komitmeflnya mengenai masalah so$ial dan etifta didalarn
masyarakatnya mungkin akan dapat turut meng4tasi suatu dilema pokok
yang dihadapi universitas? di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dilema itu
berkisar sekitar dualisme sosial dan ekonomi warisan zamart kolonial. Pada
satu pihak universitas merupakan perangkat untuk mengeiar
keterhelak*ngan dibidang ilmu pengetahuafl dan tekhnologi. llal irri sec,:ra
praktis berarti melayani keperluan sektor moder*, yafig bergengsi tinggi
dan umumfiya &engandung harapaii akan mendapat penghasilfin lranB
besar. Pada pihak lain urriversitas iuga harus melayani dsn mendidik? ahli
untuk kepertuaa? mayoritas yang miskin dan terbelakang. Bidang ini
kurang membawa rezeki material, dan kurang menarik bagi mahasiswa?
yailg paling pintar.dan berpotensi. Mengatasi dualisme didalam tubuh
universitas ini akan rnembantu meilgatasi dualisme ditubuh masyarakat kita
sendiri.

Usaha mencari strategi pengembargan pendidikan nasional meniela*g abad
XXI meliputi haryak segi . Harapan saya ialah bahwa urayarr saya tentang
konteks kependidikan dan peruh ahan2 didalamnya serta impliltasi2nya
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untuk guru den dosen dapat membantu saudara2 di dalam diskusi
*elanfutnya.


