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 Pencanangan diri salah satu universitas terkemuka di Indonesia menjadi suatu 

universitas penelitian (research university) beberapa waktu yang lalu, membuat 

masyarakat akademi bingung menetapkan hakekat sebenarnya suatu universitas. Ada 

sebuah universitas yang kemudian menyatakan diri menjadi suatu universitas pendidikan 

(teaching university). Sebelum ada berbagai pernyataan tersebut, masyarakat akademi 

sudah menerima tridarma sebagai panggilan (mission) dasar perguruan tinggi tanpa 

mempertanyakan keabsahannya. Tridarma yang berarti tiga tugas hidup memang sudah 

mapan sebagai rujukan kerja perguruan tinggi di Indonesia. 

 Penyelenggaraan kegiatan fungsional perguruan tinggi pada suatu masa adalah 

hasil suatu sejarah panjang pergulatan antargagasan. Gagasan-gagasan tersebut di satu 

pihak muncul dari dalam masyarakat akademik sendiri, dan di pihak lain muncul dari 

dalam masyarakat di luar perguruan tinggi yang dipengaruhi oleh keadaan dan suasana 

kehidupan atau oleh kebutuhan yang berubah. Menyimak sejarah pergulatan antargagasan 

akan dapat memberikan kecerahan pemahaman tentang kedudukan sebenarnya suatu 

universitas dalam masyarakat dan kemungkinan pergeseran kedudukan tersebut menuruti 

perkembangan jaman. 

 

The Idea of a University 

 Frase di atas adalah judul buku yang ditulis oleh John Henry Cardinal Newman 

hampir satu setengah abad yang lalu. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Cardinal 

Newman sewaktu dia menjadi rektor pertama Universitas Katolik Irlandia yang didirikan 

pada tahun 1851. Dia mengundurkan diri sebagai rektor setelah menjabat selama 7 tahun. 

Banyak orang menilai buku ini dapat membangkitkan secara lebih baik pencerminan ciri 

dan sasaran pendidikan tinggi daripada buku-buku yang lain. Dalam bukunya tersebut 

Cardinal Newman mengajukan pandangan bahwa suatu universitas adalah tempat 

mengajar dan belajar pengetahuan universal. Ini berarti obyeknya ialah intelektual dan 

penyebaran serta pemasyarakatan pengetahuan bukan pemajuan pengetahuan. Nalar yang 
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diajukannya ialah kalau obyeknya adalah penemuan ilmiah dan filsafat, tidak akan dapat 

dimengerti mengapa suatu universitas harus mempunyai mahasiswa. 

 Pendidikan menjadi urusan primer suatu universitas. Pendidikan diselenggarakan 

untuk melatih pikiran, membentuk kebiasaan berpikir yang memiliki ciri-ciri kebebasan, 

kebijaksanaan, keadilan, kearifan, ketenangan, dan kesederhanaan, yang bertahan selama 

hidup. Suatu universitas adalah tempat orang dapat memperoleh pengetahuan banyak 

mengenai banyak sekali subyek. Dengan kata lain, universitas adalah tempat orang belajar, 

menyimpan bahan-bahan informasi dalam ingatan. Pendidikan membentuk kecerdasan 

yang pada gilirannya dapat mengembangkan keterampilan profesional. 

 Daya ini merupakan hasil suatu pikiran yang terbentuk secara iilmiah (scientific 

formation of mind). Panggilan (mission) utama suatu universitas adalah menghasilkan 

sumberdaya manusia yang menguasai ilmu dan filsafat, yang sanggup memahami segala 

gejala tidak hanya lewat indera jasmani, akan tetapi terlebih lagi lewat indera rohani 

(mantik [logic], imajinasi, intuisi, kritisisme). 

 Dalam pandangan Cardinal Newman, hakekat suatu universitas adalah 

intelektualisme yang dibangun dari dalam dirinya sendiri. Sebetulnya ungkapan ini tidak 

lain daripada penegasan kembali hakekat yang melekat pada sejarah ribuan tahun 

pemapanan semua perguruan/ pondok di dunia yang tumbuh, baik dalam masyarakat barat 

maupun dalam masyarakat timur. 

 

The Uses of the University 

 Buku “The Uses of the University” yang terbit pada tahun 1963 ditulis oleh Clark 

Kerr yang waktu itu menjabat presiden Universitas California. Buku ini disusun 

berdasarkan serangkaian ceramah Kerr di Universitas Harvard yang membahas sejarah 

perkembangan universitas di Amerika Serikat. Perkembangan tersebut memunculkan 

tonggak baru dalam kehidupan universitas. Pada kurun waktu yang sama dengan 

penegasan kembali intelektualisme dalam kehidupan universitas di Eropa, di Amerika 

Serikat muncul pandangan yang membuat perkembangan universitas di negara tersebut 

menempuh jalan yang berbeda dengan yang terjadi di Eropa. Pandangan tersebut menandai 

terbitnya jaman baru yang menjadi awal tumbuhnya sistem universitas Amerika Serikat 

modern. Sistem tersebut terbentuk oleh dua dampak kuat yang datang dari luar universitas 

dan terutama berasal dari pemerintah federal untuk menanggapi kebutuhan nasional. 
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 Dampak kuat yang satu berasal dari gerakan hibah lahan (land grant movement) 

yang kemudian dilegalisasi oleh presiden Abraham Lincoln dengan Mornill Act pada tahun 

1862. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan pesat yang terjadi di 

sektor industri dan pertanian pada pertengahan abad ke-19. Universitas ditugasi membantu 

perkembangan tersebut lewat: (1) pelatihan yang menjangkau lebih jauh daripada 

menciptakan intelektual dan profesional elit, (2) penelitian yang berkaitan dengan 

kemajuan teknis pengusahatanian dan manufaktur, dan (3) pelayanan kepada banyak 

tembereng (segment) ekonomi dan politik masyarakat yang akhirnya mencakup hampir 

semua kegiatan masyarakat. 

 Dampak kuat yang kedua berasal dan hibah penelitian pemerintah federal. Gerakan 

ini bermula dari dukungan pemerintah federal kepada penelitian ilmiah selama Perang 

Dunia II. Laboratoria jaman perang yang menjadi pusat-pusat penelitian yang dibiayai 

pemerintah kemudian diperluas hingga mencakup universitas. Universitas-universitas 

utama diikutkan dalam pertahanan nasional dan dalam pengembangan ilmiah dan 

teknologi. Gerakan semacam ini yang belum pernah terjadi sebelumnya dipacu kuat sekali 

oleh keberhasilan Soviet Uni dalam ilmu pengetahuan, baik sebelum maupun terlebih lagi 

setelah peluncuran Sputnik. 

 Aliran yang membelokkan hakekat universitas dan hakekat asasi intelektualisme 

yang diwarisi dari Eropa, membuat universitas-universitas di Amerika Serikat menjadi 

sangat dekat dengan masyarakat dan kenyataan sehari-hari. Kedekatan ini oleh Kerr 

disebut dengan istilah populisme dan pragmatisme. Namun demikian model Jerman yang 

berpijak pada intelektualisme tetap berpengaruh kuat atas kehidupan universitas di 

Amerika Serikat. Dengan demikian terjadi suatu persekutuan yang aneh tetapi berhasil 

antara intelek murni dan pragmatisme lugu (raw pragmatism). 

 Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan 

penelitian menguntungkan pengajaran pascasarjana, karena pengajaran tersebut selalu 

dikaitkan dengan penelitian (tesis, disertasi). Sebaliknya, peningkatan kegiatan penelitian 

pada umumnya merugikan pengajaran sarjana. Para dosen sibuk meneliti atau sering 

meninggalkan kampus, sehingga beban kuliah dan tatap muka dengan mahasiswa 

berkurang. Dengan makin kuatnya tekanan dari luar berupa penelitian pesanan yang 

menggunakan populisme dan pragmatisme sebagai dalih, universitas makin kehilangan 

otonominya dan kemandiriannya. Hal ini memang sulit ditanggulangi karena tekanan dari 

luar membawa serta uang. Para dosen menjadi lebih setia kepada pihak-pihak luar daripada 

kepada universitasnya sendiri. Dengan kata-kata Allen Wallis, waktu itu presiden Universi-
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tas Rochester, bagi dosen-dosen bersangkutan universitas menjadi “hotel” dan lembaga-

lembaga di luar universitas menjadi alma mater baru. 

 

Tridarma Perguruan Tinggi 

 Barangkali tidak ada yang tahu dari mana asal usul ungkapan tridarma penguruan 

tinggi. Apakah tridarma merupakan cetusan hasrat masyarakat akademik sendiri, ataukah 

merupakan label yang ditempelkan pihak luar pada perguruan tinggi. Apakah penempelan 

tersebut diterima oleh perguruan tinggi secara pasif, diterima karena tunduk kepada 

tekanan luar yang kuat, ataukah diterima karena dapat diramu dalam konsep perguruan 

tinggi sendiri. Sampai sekarang barangkali belum ada orang yang mempertanyakannya. 

 Menurut Brotowibowo, dkk. (1996), tridarma adalah tiga kegiatan fungsional 

perguruan tinggi yang tendiri atas : 

1. Pendidikan, yaitu kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang 

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 

2. Penelitian, yaitu kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, 

konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna memperkaya ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni. 

3. Pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. 

 Sistem universitas di Indonesia mirip dengan sistem universitas Amerika Serikat 

modern, termasuk kelemahan yang menempel padanya, yaitu bagi sementara dosen 

universitas menjadi “hotel” dan lembaga-lembaga di luar univensitas menjadi alma mater 

baru. Akan tetapi, disamping kemiripan dalam sistem, ada perbedaan besar dalam 

aktualisasi sistem. Otonomi universitas dijamin oleh peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian dampak dari luar atas darma pendidikan ternyata semakin kuat. Sekarang 

kurikulum diatur secara nasional, sehingga peluang suatu universitas menjabarkan in-

telektualisme dalam bentuk kurikulum menjadi terbatas. Pembentukan pikiran secara 

ilmiah yang kuat dalam hal mantik, imajinasi, intuisi, dan kritisisme kurang memperoleh 

tempat untuk berlangsung. Hal ini tampak jelas pada penyusunan skripsi, tesis, bahkan 

pada sementara disertasi. 

 Penelitian belum membudaya dalam kehidupan universitas. Kalau kita hanya 

melihat kuantitas, barangkali kita sudah boleh merasa senang. Penelitian yang dibiayai 
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dengan program hibah bersaing (HB), riset unggulan terpadu (RUT), university research 

for graduate education (URGE), dll. banyak sekali. Sayang sekali soal kualitas kebanyakan 

masih jauh dari semestinya. Bagi mereka mengusulkan penelitian bertujuan utama 

memperoleh tambahan penghasilan yang lumayan, sedang mutu adalah tujuan kedua, 

bahkan mungkin tidak terpikirkan menjadi tujuan. Kelemahan mutu penelitian mungkin 

juga karena mereka tidak dilatih untuk menjadi seorang intelektual selama mengikuti 

pendidikan. Kalau pendapat ini benar maka kelemahan dalam penelitian adalah akibat dari 

kelemahan dalam pendidikan. 

 Sebaliknya juga dapat benar bahwa kelemahan dalam pendidikan adalah akibat dari 

kelemahan dalam penelitian. Pengajaran yang andal, yang tidak terpancang pada 

pengetahuan yang usang, memerlukan masukan pengetahuan yang selalu maju. 

Pengetahuan juga dapat dikembangkan lewat pengamatan empirik, yang dalam sistem 

tridarma perguruan tinggi dapat berlangsung sejalan dengan pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. Pengalaman yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat akan mengembangkan populisme dan pragmatisme. 

 Sebaliknya, pengabdian kepada masyarakat akan dapat berlangsung secara efektif 

apabila dijalankan oleh dosen dan mahasiswa yang memperoleh pendidikan yang baik, 

yang mengikuti jalur intelektualisme, dan didukung oleh penemuan-penemuan penelitian 

yang andal. Pengabdian kepada masyarakat berfungsi rangkap. Yang pertama ialah upaya 

membantu masyarakat mengembangkan diri dengan memberikan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki perguruan tinggi. Yang kedua ialah menyediakan kesempatan 

bagi perguruan tinggi mengembangkan kemampuan akademik dan profesional dengan 

masukan fakta yang diberikan oleh masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan 

lalu lintas dua arah. 

 

Anggitan Universitas 

 Suatu universitas bukan tempat yang semata-mata memberikan pendidikan dan 

pengajaran, bukan tempat yang melulu melakukan penelitian, dan bukan tempat yang 

khusus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Universitas bukan sekadar 

sekolah, bukan sekadar lembaga penelitian, dan bukan sekadar piranti pengembangan 

masyarakat. Anggitan (conception) universitas di Indonesia adalah tridarma yang ketiga 

tugas hidup tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu mempengaruhi kinerja 

yang lain. 
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 Intelektualisme yang dikembangkan semata-mata berdasarkan penalaran deduktif 

dengan mantik (logic) akan berangsur menjurus ke kemandulan berfikir karena terjerat 

dalam “inbreeding” nalar. Kemandulan ini hanya dapat dipatahkan dengan induktivisme 

yang berkembang dalam penelitian eksperimental dan pengamatan fakta empirik. Maka 

gagasan tentang “universitas pendidikan” (teaching university) tidak akan dapat berjalan 

dan bertahan. Universitas menjadi menara gading yang menghasilkan intelektual-

intelektual elit yang hidup dengan dirinya sendiri. 

 Universitas penelitian (research university) tidak akan dapat berkembang dan 

bertahan karena tidak memiliki mekanisme swasembada dalam penghasilan intelektual. 

Universitas semacam ini bergantung pada impor tenaga peneliti, sehingga menjadi 

semacam lembaga penelitian yang harus merekrut tenaga peneliti dari perguruan-

perguruan tinggi. Lalu apa makna universitas? 

 Universitas pelayan masyarakat merupakan sebutan yang menggelikan. Sebutan 

terbaik adalah universitas tridarma. Dengan sebutan demikian suatu universitas dituntut 

menonjol dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara 

serentak. Penonjolan dalam pendidikan dan penelitian tidak sulit dicapai serentak lewat 

jalan pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi. Penonjolan serentak penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat tidak sulit dicapai lewat penelitian tindak (action 

research). Kuliah kerja nyata (KKN) menggabungkan pendidikan dengan pengabdian 

kepada masyarakat. Kalau universitas sudah benar-benar menghayati tridarma, dia tidak 

perlu menempelkan sebutan-sebutan lain. Universitas tridarma dengan sendirinya 

merupakan universitas pendidikan, dengan sendirinya merupakan universitas penelitian, 

dan dengan sendirinya merupakan universitas pelayan masyarakat. 

 Apakah penempelan sebutan ‘pendidikan” atau “penelitian” menandakan univer-

sitas bersangkutan tidak sanggup menjalankan tridarma? 
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