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MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Pengantar 

 Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terikat oleh, atau yang mengikatkan 

diri pada, suatu asas kehidupan tertentu. Asas ini dapat berupa cita-cita, pandangan dan 

sikap hidup, kaidah hubungan anatar sesama warga, harkat kemanusiaan, keyakinan dan 

lain sebagainya. Asas mana yang lebih menonjol, tergantung pada macam masyarakatnya. 

Masyarakat perguruan tinggi, yang secara lebih populer dikenal dengan sebutan 

“masyarakat kampus”, merupakan bagian dari masyarakat akademi. Karena itu ia terutama 

manganut asas profesionalisme ilmiah. Dengan demikian sikap dan kemampuan ilmiah 

menjadi tolok ukur terkemuka bagi martabat warga masyarakat itu. Sikap ilmiah 

mengandung inti kemakluman akan kepentingan pandangan ilmiah. Ini berarti, bahwa 

sikap semacam itu akan sangat berarti dalam menciptakan dan mengembangkan suasana 

yang melancarkan atau menggairahkan penekunan ilmu pengetahuan. Tolok ukur 

kemampuan ilmiah meng-isyaratkan tuntutan kepada warga masyarakat untuk berprestasi 

secara ilmiah. 

Telah diketahui secara umum, bahwa warga masyarakat kampus terdiri atas tiga 

kelompok fungsional, yaitu kelompok pengajar atau pendidik (disebut pula staf edukatif), 

kelompok pelajar atau anak didik (disebut mahasiswa), dan kelompok tenaga non-edukatif. 

Kelompok terakhir ini terdiri atas pegawai teknik (studio, laboratorium, kebun percobaan, 

bengkel dan lain sebagainya), pegawai tata usaha dan keuangan, serta karyawan “non 

spesifik” (penjaga, pesuruh, dsb.). Kelompok masing-masing mempunyai tugas sendiri-

sendiri, namun mereka harus bekerjasama selaku anasir (component) masyarakat 

perguruan tinggi. Bekerjasama berarti saling mendukung memberi peluang sebaik-baiknya 

untuk menyelesaikan tugas masing-masing, dalam kerangka tugas perguruan tinggi selaku 

suatu keseluruhan dan keutuhan. Baik warga kelompok pengajar, kelompok pelajar, 

maupun warga kelompok tenaga non-edukatif, sering dipanggil dengan sebutan “sivitas 

akademika” yang tidak lain daripada “warga masyarakat perguruan tinggi”. 
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 Sikap dan kemampuan ilmiah menjadi tuntutan kepada warga kelompok pengajar 

dan kelompok pelajar, sedang sikap ilmiah menjadi tuntutan kepada kelompok tenaga non-

edukatif. 

 

Hakekat Perguruan Tinggi 

 Demi kelangsungan hidup dan fungsinya, suatu masyarakat memerlukan suatu 

wadah berbentuk suatu organisasi. Perguruan tinggi menjadi wadah bagi masyarakat 

kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai (1) struktur, (2) 

aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional 

dan antar warga dalam kelompok yang sama, (3) rencana kegiatan, dan (4) tujuan. Tujuan 

dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian 

tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas. 

 Perguruan tinggi sebagai masyarakat tidak terlepas dari suatu masyarakat besar 

yang menjadi lingkungannya (pengertian atau ungkapan universal), atau yang menjadi 

induknya (pengertian atau ungkapan paternalistik). Dalam hal Indonesia, yang kebanyakan 

warganya sangat cenderung pada paternalisme, masyarakat perguruan tinggi menjadi anak 

masyarakat besar Indonesia. Penempatan dan penyesuaian diri masyarakat kampus pada 

masyarakat besar Indonesia lebih banyak berlangsung secara formalistik (melalui 

ketentuan, peraturan atau undang-undang yang bermaksud baik) daripada secara ekologi. 

Fakta ini berpengaruh jelas pada penjabaran asas menjadi tujuan dan selanjutnya pada 

penjabaran tujuan menjadi tugas pokok. Barangkali pengaruh fakta ini sampai pula 

menjangkau asas. Terbacalah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri pasal 3, bahwa 

“Tugas Pokok Universitas/ Institut ................. berdasarkan kebudayaan kebangsaan 

Indonesia ................. “. Di dalam Penjelasannya Bab umum ditegaskan, bahwa “............... 

Universitas/Institut sebagai salah satu aparat pelaksana Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan ................... perlu dibina, disempurnakan dan ditertibkan secara terus 

menerus, agar dapat mampu menjadi alat yang efektif dan efisien, sehingga mampu 

melaksanakan tugas umum Pemerintah ..................”. 

 Hakekat perguruan tinggi (di Indonesia) dapat kiranya tercermin pada hal-hal 

berikut ini : 

1. Merupakan alat pelaksana pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran di atas 

perguruan tingkat menengah 
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2. Bertugas pokok melestraikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas : 

3.1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran 

3.2. Penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, 

teknologi, pendidikan dan seni 

3.3. Pengabdian pada masyarakat 

4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungannya 

 Cerminan hakekat perguruan tinggi tersebut di atas menyampaikan tiga buah pesan 

pokok kepada kita : 

1. Jadilah abdi kemanusiaan yang baik melalui penciptaan, pengembangan dan penerapan 

ilmu dan teknologi yang berlaku secara universal 

2. Jadilah pekerja ilmiah yang patriotik demi kesejahteraan dan kejayaan bangsa sendiri 

melalui adaptasi dan pengalihan ilmu dan teknologi, yang mengenal kepentingan waktu 

dan tempat sebagai faktor penentu urutan tingkat kebutuhan 

3. Jadilah warga negara yang bijaksana dengan jalan mengatur langkah menurut 

keinginan keadaan dan suasana lingkungan tempat kita menunaikan tugas ilmiah 

 

Hakekat Pendidikan Tinggi 

 PPRI No. 5/1980 pasal 3 menyebutkan, bahwa tugas pokok Universitas/Institut 

adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, 

yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah. Selanjutnya pasal 

4 mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan dengan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 Unsur-unsur hakekat yang dapat dijabarkan dari maksud yang terkandung dalam 

pasal 3 dan 4 itu ialah : 

1. Pendidikan dan pengajaran tinggi merupakan lanjutan pendidikan dan pengajaran 

menengah, yang berarti 

1.1. Lebih mendalam dan terinci, sehingga karena itu tidak mungkin tidak harus 

1.2. Terspesialisasi dan karena itu mengarah ke 

1.3. Keahlian 
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2. Pendidikan dan pengajaran tinggi merupakan satu kesatuan dengan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, yang berarti 

2.1. Memberikan kemampuan mengembangkan ilmu dan teknologi dalam bidang  

keahlian masing-msing, dan 

2.2. Memberikan kemampuan dengan keahlian yang dimilikinya untuk 

membimbing dan membina masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih 

layak dan produktivitas kerja yang lebih tinggi 

3. Dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia yang dikaitkan dengan pengabdian pada 

masyarakat menetukan, bahwa keahlian yang diperoleh 

3.1. Tidak menimbulkan keingkaran pada hakekat diri sebagai bangsa Indonesia dan 

karena itu merasa wajib untuk mengabdikan keahlian pertama-tama pada 

bangsanya sendiri 

3.2. Sekaligus dapat menumbuhkan kepekaan dan daya tanggap yang kuat terhadap 

keinginan serta kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia 

 Mengingat unsur-unsur hakekat tersebut di atas maka pengajaran tinggi 

menggunakan metodologi sebagai berikut : 

1. Mengarah kepada penyelesaian  persoalan (problem solving) dan bukan hanya sekedar 

pengenalan persoalan; maka 

2. Penguraian persoalan dititik-beratkan pada metode analitik dan bukan pada metode 

pemerian (descriptive); untuk ini diterapkan 

3. Tinjauan yang bersegi ganda, karena setiap gejala atau kejadian memiliki gatra (aspect) 

lebih daripada satu; ini menjadi dasar bagi 

4. Pengulasan persoalan secara serbacakup (comprehensive) 

5. Memberikan pengertian, bahwa tiap gejala atau kejadian itu timbul karena suatu sebab 

dan tidak timbul secara kebetulan atau begitu saja (sebab-akibat), dan bahwa suatu 

gejala atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan gejala 

atau kejadian yang lain (asas korelasi); ini menjadi pangkal tolak 

6. Pembuatan kerangka pendugaan atau peramalan dengan teknik icak (simulation) 

berdasarkan suatu acuan (model) yang sesuai 

7. Menarik kesimpulan berdasarkan asas kebolehjadian (probability) dan bukan atas dasar 

kepastian mutlak, karena tiap persoalan mempunyai aneka segi yang imbangan tingkat 

kepentingan antar segi dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat, atau dengan kata 

lain, sifat dan kelakuan persoalan berganti menurut waktu dan tempat. 
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 Perbedaan pokok antara hakekat pendidikan menengah dan hakekat pendidikan 

tinggi terdapat pada hal-hal berikut ini : 

Anasir pengajaran Pendidikan menengah Pendidikan tinggi 

Tujuan 
 
Pola kajian 
Cakupan 
Pola berfikir 
Asas tinjauan 
Asas penguraian 
 
Penyimpulan 

Pengertian garis besar, 
pengenalan persoalan 
Melebar, pokok-pokok 
Umum, segi utama 
Formalistik (deduktif) 
Satu per satu penyederhanaan 
Pembuktian 
 
Deterministik, tunggal 

Pengertian mendalam, 
penyelesaian persoalan 
Mendalam, terinci 
Khusus, serbacakup 
Formalistik dan induktif 
Sebab-akibat, korelatif 
Pembuktian, pendugaan, 
peramalan 
Kebolehjadian, stokastik, 
alternatif 

 

Pola dan Nilai Berfikir Masyarakat Akademi 

 Dari uraian di atas secara sepintas telah dapat tergambarkan pola dan nilai berfikir 

masyarakat akademi. Masyarakat akademi mementingkan pola berfikir penalaran 

(reasoning). Menurut pola ini, orang menjalani proses berfikir sebagai berikut : 

1. Mengenali persoalan sebaik-baiknya (batas-batasnya, ruang lingkup, sifat dan 

perangainya) 

2. Memisahkan hal-hal yang tidak gayut dari yang gayut dengan persoalannya 

3. Membuat konsep berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan gagasan yang dimiliki 

4. Menggunakan konsep untuk memecahkan persoalan 

5. Membuktikan kebaikan jalan pemecahan persoalan yang dipilih 

6. Kalau ternyata meleset atau salah, mengulangi kembali proses berfikir mulai dari awal 

untuk memperbaiki tiap langkah sepanjang proses 

7. Mengulangi proses dikerjakan terus sampai memperoleh jalan pemecahan persoalan 

yang baik. 

 Pada langkah pembuktian, dipakai struktur argumentasi yang disebut silogisme. 

Salah satu silogisme tersusun atas tiga buah pernyataan, yaitu pernyataan pembuka berupa 

pengertian/pendapat/kaidah/hukum/gagasan umum, pernyataan perantara berupa pengkhu-

susan pernyataan pembuka, dan pernyataan penutup berupa kesimpulan. Ada silogisme 

lain, yang mulai dengan kesimpulan sementara dan berakhir pada pembuktian kebaikan 

kesimpulan. 

 Suatu pola berfikir akan menumbuhkan suatu nilai berfikir yang sesuai. Maka dari 

itu perbedaan dalam pola berfikir akan menumbuhkan nilai berfikir yang berbeda pula. 
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Nilai berfikir seorang pengayuh becak akan lain daripada nilai berfikir seorang mahasiswa, 

karena pola berfikir masing-masing berbeda. Menurut alam fikiran seorang pengayuh 

becak barangkali berdalih itu dapat dibenarkan, akan tetapi menurut pendapat seorang 

mahasiswa hal semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena dia mementingkan kejujuran. 

 Berfikir secara nalar tidak sama dengan berfikir secara matematik. Misalnya, ada 

kalimat berita semacam ini “Sebagian kuda yang ada di sini bukan kuda balap”  

         A           B.  
Secara matematik A     B setara dengan B       A. Akan tetapi kalau dalam kalimat berita di 

atas tempat A dan B saling ditukar maka kalimatnya menjadi tidak bernalar, yaitu 

“Sebagian kuda balap  yang ada disini bukan kuda” . Mengapa terjadi hal demikian? 

             B                  A 
Hal ini karena kata “kuda” bermakna lebih luas daripada kata “kuda balap”. Penalaran 

berpijak pada mantik (logic) dan bukan pada matematik. Meskipun dalam setiap penelitian 

kita hampir selalu menggunakan perhitungan matematik dan statistik, namun dalam 

penyimpulannya kita harus memakai nalar. 

 Ada pola berfikir yang menganut asas skolastisisme, yaitu asas yang selalu tunduk 

pada pendapat orang pandai tanpa pembuktian. Ada juga pola berfikir yang berasaskan 

otoritarianisme, yaitu selalu tunduk secara langsung pada pendapat orang yang berkuasa. 

Pola berfikir lain ialah yang dinamakan “ritual” (terbawa oleh kebiasaan), misalnya habis 

bangun pagi orang berfikir untuk mandi, kemudian makan sarapan dst. Ketiga macam 

berfikir itu tidak berguna dalam penelitian dan merusak hasil pendidikan keahlian atau 

kesarjanaan. Pola berpikir itu juga menyesatkan bagi pengabdian pada masyarakat. Pola 

berfikir paling bermanfaat, atau paling produktif, untuk melangsungkan Tridharma 

Perguruan Tinggi ialah bersifat mengurai (critical). Tanpa pola ini kebenaran tidak pernah 

dapat terungkapkan. 

 Ada dua macam nilai berfikir yang perlu dibedakan secara jelas. Yang satu ialah 

keabsahan (validity) jalur pemikiran, sedang yang lain ialah kebenaran jalur pemikiran. 

Keabsahan semata-mata tergantung pada kebenaran struktur argumentasi (membuat 

kesimpulan dari pernyataan pembuka melalui pernyataan perantara; silogisme). Kebenaran 

tergantung pada kebenaran pernyataan pembuka dan struktur argumentasi. Jadi keabsahan 

dan kebenaran belum tentu berada bersama dalam suatu pendapat atau kesimpulan. Suatu 

pendapat yang absah belum tentu benar, akan tetapi suatu pendapat yang benar tentu absah 

pula. Misalnya, putusan hakim yang dibuat berdasarkan kitab undang-undang adalah 

absah, akan tetapi kebenarannya masih tergantung pada kebenaran pasal undang-undang 

≠ ≠
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yang dipakainya sebagai pangkal tolak keputusannya. Apabila pasal itu tidak benar, 

misalnya menurut pertimbangan perikemanusiaan, maka keputusan hakim itu tidak benar 

sekalipun tetap absah. 

 Masyarakat akademi selalu mendambakan nilai berfikir yang absah dan sekaligus 

benar. Namun demikian hal ini tidak selalu dapat dicapai, karena apa yang dinamakan 

“benar” tidak mudah ditakrifkan (defined) berhubung sifatnya yang nisbi. Dalam bidang 

ilmu eksakta pun sulit mencari kebenaran mutlak, apalagi dalam bidang ilmu sosial dan 

budaya. Di dalam bidang ilmu eksakta ada pengertian “cermat” atau “teliti” (accurate) dan 

“seksama” (precise). Suatu angka pengamatan dikatakan cermat apabila harga angka itu 

sama benar dengan harga angka yang sebenarnya. Suatu angka pengamatan disebut 

seksama apabila angka itu selalu dapat diperoleh dengan pengamatan ulang secara berkali-

kali. Dalam penelitian biasanya orang mengejar perolehan angka yang cermat tidak ada 

kepastian (angka yang benar secara mutlak sukar dipastikan). Maka mengusahakan tingkat 

keseksamaan yang tinggi lebih bermakna daripada mengejar tingkat kecermatan yang 

tinggi. Angka yang seksama kemudian disebut sebagai angka yang paling boleh jadi benar. 

 Perlu ada kesamaan dalam pola dan nilai berfikir di kalangan para warga 

masyarakat kampus (dosen-mahasiswa-karyawan). Tanpa ini komunikasi antar warga akan 

menjadi sulit. Tidak ada salahnya kalau ada pendapat yang berbeda antar kita, asal kita 

semua mengikuti proses berfikir yang sama. Perbedaan itu dapat timbul karena perbedaan 

dalam pemilihan pernyataan pembuka dan/atau pernyataan perantara dalam silogisme, atau 

timbul karena perbedaan konsep sebagai akibat dari perbedaan pengalaman, pengetahuan 

dan/atau kemampuan membentuk gagasan baru. Hal yang tersebut belakangan menjadikan 

perbedaan dalam konseptualisasi persoalan. 

 

Peranan Mahasiswa dalam Tridharma Perguruan Tinggi 

 Mahasiswa bersama dengan staf edukatif merupakan unsur pokok Dharma 

Pendidikan. Di dalam Dharma ini mahasiswa berperan selaku penerima pengetahuan dan 

ilmu, sedang staf edukatif berperan selaku pemberi pengetahuan dan ilmu. Selaku 

penerima (aseptor) mahasiswa tidak bersikap pasif. Ia harus mampu memberikan umpan 

balik kepada gurunya. Dengan hubungan yang interaktif ini, guru selaku donor 

memperoleh peluang untuk menaksir (assess) dan selanjutnya untuk menilai (evaluate) 

hasil pekerjaannya selaku pendidik dan pengajar. Hanya dengan cara ini kita dapat 

mengembangkan dan meningkatkan mutu sistem belajar-mengajar. 
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 Agar supaya dapat berlaku sebagai sumber umpan balik, mahasiswa perlu 

membiasakan diri melakukan hal-hal berikut ini : 

1. Mengikuti pelajaran dengan perhatian penuh 

2. Mengaji bahan ajaran dengan pola berfikir mengurai (jangan menghafal semata-mata, 

akan tetapi berusaha memperoleh pengertian) 

3. Berdiskusi dengan teman, baik yang sekuliah maupun yang bukan, bahkan dengan 

teman yang menuntut pendidikan dalam bidang keilmuan yang lain; berdiskusi dengan 

teman yang tidak sekuliah atau yang berbeda bidang pendidikannya sangat bermanfaat 

untuk memperluas pandangan, sehingga terhindar dari pola berfikir yang terpancang 

(conditioned thinking) 

4. Berdiskusi dengan, atau meminta penjelasan kepada, guru yang bersangkutan (jangan 

berpura-pura sudah mengerti) 

5. Mencerna bahan ajaran sedemikian  rupa, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk 

dirinya sendiri, akan tetapi juga sanggup menularkannya kepada orang lain 

(kesanggupan menerangkan sesuatu kepada orang lain menjadi bukti utama tentang 

kemahiran seseorang) 

 Karena menjadi salah seorang pelaku dalam proses belajar-mengajar yang interaktif 

maka mahasiswa berperanan penting dalam Dharma pendidikan. Dia juga berperan dalam 

Dharma Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, karena kedua Dharma ini menjadi 

pendukung atau pelengkap Dharma Pendidikan. Di dalam pendidikan tinggi, penelitian dan 

penyuluhan merupakan dua gatra penting. Seorang sarjana yang tidak dapat meneliti tidak 

berguna bagi dunia ilmu pengetahuan dan disamping itu pengetahuan yang dimilikinya 

akan cepat usang. Apabila dia tidak mahir memberikan penyuluhan, sarjana itu tidak 

bermanfaat bagi masyarakat luas. Memberikan penyuluhan juga merupakan prasarana 

untuk memperoleh masukan dari masyarakat luas. 

 Waktu pendidikan pada perguruan tinggi adalah terbatas. Sebaliknya, ilmu 

pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang. Selepas dari perguruan tinggi seorang 

sarjana harus mampu mengembangkan sendiri martabat ilmiahnya. Hal ini hanya mungkin 

terjadi dengan jalan melakukan penelitian secara terus menerus dan berusaha memperoleh 

pengalaman pada setiap saat dari keadaan sekelilingnya. Apa yang diperoleh dari 

perguruan tinggi adalah bekal, yang harus tetap dipelihara, diisi dan dikembangkan. Setiap 

mahasiswa bertanggung janji (committed) pada Tridharma Perguruan Tinggi untuk tetap 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 
 

 9

melangsungkannya setelah dia dilepaskan dalam masyarakat luas. Dengan jalan ini 

kebaktian alma mater pada ilmu pengetahuan dan masyarakat dapat meluas. 

 Peranan sebagai sumber umpan balik sewaktu masih menjadi mahasiswa 

hendaknya tetap dilaksanakan  setelah selesai pendidikan. Semua hal yang anda lihat, 

ketahui dan/atau alami setelah bekerja sebagai seorang sarjana merupakan masukan yang 

sangat penting bagi almamater. Maka peranan anda dalam menyempurnakan pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi tidak akan terhenti setelah anda lulus dari sini. 

 Kegiatan mahasiswa dalam Tridharma Perguruan Tinggi dapat diringkaskan 

sebagai berikut : 

1. Mengaji ilmu pengetahuan secara tekun 

2. Menjadi sumber umpan balik yang berguna bagi dosen anda 

3. Menyelesaikan tugas penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara baik 

4. Ketiga peranan tersebut di atas akan dapat terlaksana secara baik apabila anda dapat 

melangsungkan komunikasi yang produktif dengan staf edukatif dan para pegawai non-

edukatif 

 

«» 
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