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CARA MEMBINA ILMU DI PERGURUAN TINGGI1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Batasan Pengertian 

 Ilmu adalah pengetahuan yang telah diatur menjadi suatu sistem pengertian dan 

telaah yang berkonsep dalam bidang kajian tertentu. Karena merupakan sistem maka ilmu 

dapat mengambil sasaran ‘menjelaskan, menafsirkan, menduga, meramal dan 

mengendalikan’ keadaan atau kejadian. Suatu sistem ialah suatu perangkat kenyataan 

berupa suatu kesatuan struktur atau fungsi yang bulat. Meskipun ke dalam suatu sistem itu 

tersusun atas berbagai anasir yang beraneka ragam, akan tetapi ke luar sistem berkelakuan 

dan berkeragaan tunggal. 

 Suatu kenyataan dapat berupa benda (tanah, dunia tumbuhan, masarakat manusia 

dsb.), bahan (air, gas dsb.) atau hakekat abstrak (sikap, gagasan, suasana dsb.). Ilmu adalah 

kenyataan berupa hakekat abstrak, karena tersusun atas konsep, hipotesis, teori, hukum, 

kaidah, mantik dsb. Ilmu dapat menghasilkan kenyataan berupa benda (bangunan irigasi, 

gedung, bibit unggul dsb.), berupa bahan (minyak tanah, pupuk, pestisida dsb.), atau 

kenyataan berupa hakekat abstrak juga (kesenangan, kesejahteraan dsb.). 

 Konsep ialah suatu hasil proses intelektual yang dipakai untuk menyingkirkan 

penghalang kesadaran dengan jalan menciptakan kejadian imajinatif. Kesadaran terhalang 

oleh keterbatasan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dengan konsep 

yang menambah ruang lingkup pengalaman atau pengetahuan dengan jalan menciptakan 

kejadian imajinatif, kesadaran dapat diperluas atau diperkaya. 

 Pengetahuan timbul karena ada kebutuhan segera. Macam pengetahuan yang timbul 

dan arah perkembangannya tergantung pada lingkungan atau keadaan yang menimbulkan 

kebutuhan akan pengetahuan itu. Misalnya, pengetahuan tentang penggunaan kotoran 

hewan sebagai pupuk timbul karena petani waktu itu merasakan kebutuhan mendesak 

untuk menyuburkan tanah kembali setelah dipakai sekian lama. Pengetahuan, sekalipun 

masih terpisah-pisah dan berserakan, merupakan benih ilmu. Seorang petani, karena 

pengalaman luas (memperoleh sendiri atau warisan) dapat memiliki pengetahuan banyak, 

namun dia tidak dengan sendirinya berilmu pula. 

                                                            
1 Ceramah dalam Diskusi Ilmiah Fakultas Pertanian UNS, 25 Agustus 1982 di Surakarta 
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Hakekat Perguruan Tinggi 

 Menurut anutan universal, Perguruan Tinggi merupakan badan pendidikan formal 

tertinggi. Badan pendidikan formal dinamakan pula sekolah. Menurut sejarahnya, PT 

didirikan oleh sekelompok cendekiawan, yang telah berikrar mengabdikan seluruh 

hidupnya kepada ilmu pengetahuan. Semula murid-muridnya terdiri atas para 

pembantunya. Maka sejak semula penelitian merupakan pusat kegiatan PT. Bahkan pada 

awal perkembangan PT, pengajaran dijalankan liwat penelitian (meneliti sambil mengajar), 

sehingga hubungan antara penelitian dan pengajaran sangatlah erat. Memang pada waktu 

itu tidak mungkin lain, karena beban ajaran harus diciptakan sendiri oleh para guru liwat 

penelitian. Ketekunan meneliti dan menularkan ilmu dijalankan begitu intensif pada waktu 

itu, sehingga tidak sempat memikirkan kebutuhan masarakat sekitarnya. Lambat laun PT 

terasing dari masarakat luas dan timbul sebutan ‘menara gading’. 

 Pada waktu kini banyak ilmu yang sudah mapan dan menyimpan pengetahuan 

banyak sekali. Dalam keadaan seperti ini orang dapat saja mengajar tanpa melakukan 

penelitian sendiri. Cukup melantarkan ilmu kepada murid dengan menggunakan buku-

buku pelajaran dan makalah dalam majalah-majalah ilmiah. Hubungan antara mengajar 

dan meneliti makin renggang, seolah-olah ada spesialisasi yakni yang mengajar tetap 

mengajar saja, yang meneliti tetap meneliti saja. Akibat dari keadaan seperti ini menimpa 

paling parah pada para spesialis mengajar. Mereka mengajar tanpa melibatkan diri secara 

langsung dalam ilmu yang diajarkan. Mereka berfungsi sekadar sebagai corong. Mereka 

tidak akan mampu memberikan penafsiran yang baik mengenai segi-segi persoalan yang 

diajarkan, apalagi memberikan penafsiran pribadi. 

 Memang benar, bahwa ilmu sekarang sudah lain sama sekali dengan ilmu satu-dua 

abad yang lalu. Dulu seorang masih mampu menguasai segala segi dari ilmunya, karena 

rangkumannya masih terbatas. Sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Tiap ilmu sudah begitu 

membengkak, sehingga perlu spesialisasi, bahkan superspesialisasi. Namun demikian, 

orang yang biasa melakukan penelitian memiliki suatu ‘selera ilmiah’ atau suatu 

‘kebiasaan ilmiah’ yang mendarah-daging, sehingga baginya tidak sukar untuk menangkap 

makna hasil kajian rekannya. Bahkan kalau dia pikir perlu dapat memberikan tafsir yang 

lain, yang dia anggap lebih kena, daripada yang dibuat rekannya yang meneliti. Dengan 

cara ini si pengajar sempat ikut menyumbang kepada perkembangan ilmu dan tidak 

sekadar sebagai penyalur belaka. 
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 Perkembangan PT menjadi universitas memberikan peluang besar bagi pergaulan 

antar ilmu atau disiplin. Secara berangsur terjadilah penyerbukan silang (cross 

fertilization) antar pandangan atau gagasan. Barangkali penyerbukan silang yang paling 

produktif terjadi antara disiplin keteknikan dan disiplin sosial budaya, yang menghasilkan 

ahli teknik yang berwajah manusiawi dan pakar sosial budaya yang menghargai kemajuan 

teknologi. Ekologi merupakan disiplin hasil persilangan antara disiplin alam abiotik dan 

disiplin alam biotik. Perkembangan spesialisasi secara cepat menyebabkan para pakar 

dengan cendekiawan tidak terlalu disibukkan oleh ilmunya sendiri, sehingga dapat sejenak 

menengok ilmu lain. Seminar, konperensi dan lokakarya yang bertema komprehensif 

sangat membantu melancarkan penyerbukan silang antar disiplin ini. 

 Melalui dua kali perang dunia dan sejumlah perang setempat yang tidak kalah 

kejam, orang memperoleh pengalaman pahit, bahwa sikap ‘ilmu untuk ilmu’ mengandung 

bahaya besar bagi kelestarian kehidupan beradab. Masarakat PT yang telah dipersiapkan 

oleh proses dakhil (internal processes) menuju ke pengaturan kembali alam pikiran men-

jadi pelopor sikap ‘ilmu dan teknologi untuk membuka cakrawala kehidupan yang lebih 

baik’. Pengajian ilmu dan teknologi memperoleh kiblat masarakat (community oriented). 

Dalam disiplin pertanian hal ini sudah jauh lebih dulu terselenggara karena ilmu-ilmu 

pertanian memang berasal dari pengalaman para petani dan karena itu kiblat masarakat itu 

sudah menjadi tradisinya. Pada masa kini pengajaran (pendidikan), penelitian dan 

pelayanan masarakat sudah umum menjadi trilogi penunaian tugas PT, yang di Indonesia 

dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 Dengan masuknya dharma ketiga dalam kehidupan kampus maka sebutan ‘menara 

gading’ bagi PT sudah tidak berlaku lagi. Namun demikian masarakat PT tetap bersifat 

khusus, karena bagaimanapun juga ksejatian universal merupakan tujuan mutlak setiap PT. 

Untuk ini maka mantik (logic) menjadi inti struktur pemikirannya dan argumentasi men-

jadi asas penalarannya. Kekhususan masarakat PT tidak bermakna 'menyendiri' atau 

‘memencilkan diri’ dan masarakat luas, melainkan menyiratkan keberadaannya pada 

tempat yang menjamin obyektivitas sikap dan tindakannya. Hal ini tidak lain demi 

kebaikan pelayanan masarakat dan pada gilirannya juga demi kebaikan masarakat luas 

sendiri. 
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Membina Ilmu di Perguruan Tinggi 

 Kalau semua dan segala petugas PT selalu menghayati hakekat PT, pembinaan ilmu 

akan berjalan dengan sendirinya. Memang harus kita akui, bahwa keadaan dan suasana PT 

di Indonesia sampai sekarang ini pada umumnya belum dapat mendorong kegiatan ilmiah 

secara wajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, (1) Di banyak PT sistem dan pelak-

sanaan pengimbalan prestasi ilmiah masih kurang kena, sehingga persaingan sehat belum 

dapat ditumbuhkan, yang dapat berakibat sikap masa bodoh, bahkan kekecewaan, justru 

pada tenaga yang potensial, (2) Tenaga Staf yang berselera ilmiah atau yang 

berpengalaman meneliti sangat terbatas dan itu pun kebanyakan terkumpul pada beberapa 

PT tertentu saja, (3) Banyak tenaga ilmiah yang terlalu disibukkan atau menyibukkan diri 

dalam berbagai kegiatan yang tidak langsung bersangkutan dengan pembinaan ilmu, (4) 

Seringkali kebijakan ilmu (science policy) kurang mencerminkan kesungguhan 

penghayatan kehidupan ilmiah dan kurang memahami kekhususan kebutuhan bidang ilmu 

masing-masing, dan (5) Anggaran biaya penelitian selalu jauh dari mencukupi yang berarti 

secara tersirat penelitian selalu mendapatkan prioritas rendah. 

 Asas pembinaan ilmu tidak lain daripada membina sikap ilmiah pada diri setiap 

anggota staf yang bersangkutan. Seorang yang bersikap ilmiah, bagaimanapun serba 

terbatas fasilitas kerjanya atau betapa pun sibuknya, akan mampu melakukan kegiatan 

ilmiah. Ingat almarhum Prof. Sutami. Seorang seperti itu ada saja keberuntungannya 

menemukan lobang-lobang kesempatan. Dalam keadaan semacam ini biasanya disiplin 

pertanian tidak banyak menemui kesulitan, karena kalau terpaksa disiplin ini dapat 

membatasi sekali keperluannya akan laboratorium atau kebun percobaan. Seluruh lahan 

Indonesia dapat digunakannya sebagai medan penelitian. 

 Misalnya, tidaklah sukar menentukan hubungan antara perubahan kadar lengas 

tanah tersediakan menurut waktu dan curah hujan harian ditinjau dengan latar belakang 

keadaan fisika tanah. Penelitian sederhana ini, yang hanya membutuhkan sebidang tanah, 

penakar hujan neraca dan dapur pengering, dapat membuahkan hasil yang berguna berupa 

peramalan kedatangan masa kering kritikal untuk pertanaman dan penyusunan jadwal 

pemberian air irigasi. Oleh karena meramal dan mengendalikan keadaan termasuk sasaran 

ilmu, penelitian yang tampak begitu sederhana mempunyai nilai ilmiah yang baik. Ini 

membuktikan, bahwa niai penelitian bukanlah ditentukan oleh kerumitan rancangan 

pengamatan dan/atau kehebatan peralatan yang dipakai, melainkan oleh keabsahan 

(validity) nalar yang dipakai dan kegayutan parameter yang dipilih dengan hakekat 
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persoalannya. Tentu saja ada persyaratan minimum mengenai jumlah parameter dan cara 

pengukurannya untuk mendapatkan data terandalkan. 

 Soal keterbatasan perpustakaan sudah tidak perlu dirisaukan. Ada sejumlah badan 

penyelenggara jasa informasi cepat di berbagai negara. Misalnya di Amerika Serikat ada 

National Technical Information Service (NTIS) milik Departemen Perdagangan Amerika 

Serikat. Di Indonesia ada Jasa Kesiagaan Informasi (PUSTAKA) yang didirikan oleh Pusat 

Perpustakaan Biologi dan Pertanian di Bogor. Sebagai anggota kita secara teratur 

menerima daftar isi majalah yang kita pilih setiap kali majalah itu terbit. Makalah yang ada 

dalam daftar isi yang kita inginkan mereka kirimkan kepada kita berupa fotokopi lengkap, 

dengan penggantian biaya rekaman dan biaya kirim. Dengan cara ini segala makalah 

mutakhir yang terbit dalam berbagai macam majalah penting di dunia dapat terjangkau 

oleh setiap peneliti. 

 Menelaah persoalan tidak harus dikerjakan secara sinambung, sekalipun untuk 

persoalan itu waktu menjadi faktor penentu penting atas kelakuan atau keragaannya 

(performance). Seluruh kisaran peranan waktu dapat diungkapkan secara cukup baik 

berdasarkan beberapa saat kardinal sepanjang jalur waktu. Misalnya dalam penelaahan 

pengaruh iklim terhadap erosi tanah, kita cukup mengambil 4 saat kardinal, yaitu 

pertengahan musim hujan, peralihan MH ke musim kemarau, pertengahan MK dan 

peralihan MK ke MH. Hal ini menunjukkan, bahwa kegiatan penelitian dapat saja 

disisipkan di antara tugas-tugas rutin. Data pemairan (survey) mudah diolah kembali 

menjadi uraian atau tulisan yang berbobot ilmiah. Maka tanpa niat langsung mengadakan 

penelitian, dapat juga disajikan suatu hasil penelitian yang baik dengan jalan 

‘membonceng’ suatu kegiatan proyek pelayanan masarakat. 

 Kelangkaan tenaga ilmiah terandalkan untuk sementara waktu dapat diisi dengan 

kelompok kerja. Kekurangan pada perorangan dapat ditutup dengan menghimpun modal 

intelektual. Kekahatan (deficiency) dalam kemampuan laboratorium dan analisis 

instrumental dapat dilompati dengan mengutamakan penyelidikan lapangan yang banyak 

menggunakan pengamatan indera dan pengukuran tangan (manual). Kerugian dalam 

kecermatan boleh diimbangi dengan memperbanyak lokakaji atau titik pengamatan 

(memperluas perwakilan) dan menggunakan penghitungan statistik sebaik-baiknya 

(mencari harga yang paling bolehjadi atau most probable value). 

 Untuk dapat menjalankan penelitian dalam rangka pembinaan ilmu tidak ada 

persyaratan khusus mengenai kapan, jangka waktu kegiatan, keluasan ruang lingkup kajian 
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dan fasilitas kerja. Yang diperlukan hanyalah (1) memperhatikan kaidah ilmu,                 

(2) kesediaan bekerja lebih keras, (3) keterbukaan pikiran untuk segala macam masukan 

pendapat, pertimbangan, usul atau ulasan dari mana pun datangnya termasuk yang datang 

dari orang yang lebih muda dalam usia atau pangkat (dalam alam kebiasaan Indonesia hal 

ini acapkali menjadi kendala) dan (4) ketajaman pengamatan buah telaah dan ketajaman 

memeriksa data untuk dapat melihat lebih banyak dan dapat menarik kesimpulan lebih 

luas. 

 Uraian di atas menggambarkan pengelolaan penelitian (research management) 

yang diterapkan pada keadaan yang serba terbatas. Tujuannya ialah memanfaatkan tenaga, 

waktu dan fasilitas yang ada sebaik-baiknya sambil melatih dan mempersiapkan diri 

selama menunggu perbaikan keadaan. 

 

Penutup 

  Untuk membina ilmu diperlukan: 

1. Kebijakan ilmu yang produktif (menggairahkan kegiatan) dan berjangka panjang 

2. Pengelolaan penelitian yang menggunakan kendala sebagai pangkal tolak penyusunan 

kerangka kegiatan dan menggunakan pengertian tentang kompensasi faktor sebagai 

dasar penyusunan alternatif pelaksanaan. 

3. Penghayatan penuh Tridharma Perguruan Tinggi menurut jabaran. 

3.1. Kemempanan tiap dharma ditentukan oleh kelangsungan hubungan saling isi 

antar ketiga dharma 

3.2. Setiap dharma pada asasnya telah mengandung kedua dharma yang lain 

(memanfaatkan pelaksanaan suatu dharma untuk sekaligus menunaikan dharma 

yang lain) 

  Dalam kaitannya dengan butir 3.2, mahasiswa dapat diberi peranan lebih penting, 

Tesis mahasiswa yang telah selesai diuji, kemudian dapat diolah kembali oleh mahasiswa 

bersama dengan dosen pembimbingnya untuk dijadikan karya ilmiah bersama (dharma 

kedua terkandung dalam dharma pertama). Kerja praktek lapangan oleh mahasiswa 

sekaligus dipakai sebagai jalur penyuluhan (dharma ketiga terkandung dalam dharma 

pertama). Penelitian lapangan oleh seorang dosen dapat menggunakan sejumlah petani 

sebagai pelaku (actors) dalam persoalan yang sedang diteliti (dharma ketiga terkandung 

dalam dharma kedua) demikian seterusnya. Dengan asas sisip menyisip ini dapat diperoleh 

penghematan tenaga, biaya dan waktu. 
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 Cara pemaduan ketiga dharma itu mempunyai hikmah penting. Oleh karena tesis 

mahasiswa nantinya akan dijadikan karya ilmiah bersama dengan dosen pembimbing maka 

ada tanggungjanji (commitment) dosen terhadap diri sendiri untuk melakukan 

pembimbingan sebaik-baiknya. Penelitian lapangan yang melibatkan sejumlah petani 

mengandung tuntutan akan kebaikan rancangan penelitian yang dibuat oleh dosen 

bersangkutan yang berarti gayut (relevant) dengan persoalan aktual yang dihadapi petani. 

Persepsi yang keliru akan berakibat merugikan citra PT dan diri peneliti sendiri dalam 

masarakat luas. Dengan kata lain, pemaduan ketiga dharma dapat membentuk mekanisme 

pengawas dakhil (internal control mechanism). 

 Membina ilmu melibatkan kegiatan: 

1. Motivasi meningkatkan martabat ilmiah tanpa atau dengan tambahan 

2. Memelihara kesudahan motivasi dengan jalan membimbing secara sinambung dengan 

tujuan akhir menumbuhkan dan memempankan dalam diri anak bimbing sikap dan 

kemauan ilmiah 

3. Menghidupkan mekanisme pengawas baik yang luar (external) berupa peraturan atau 

ketentuan organisasi (dalam hal ini PT) maupun yang dakhil (internal) yang menjadi 

bagian hakiki rancangan penelitian atau kajiannya (mental reward and punishment). 

 

«» 
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