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MENGGUGAT PERAN DOSEN DI ERA HILANGNYA KEPAKARAN

Dalam sebuah status Facebook, seorang mahasiswa mengeluh karena
dosennya hanya membacakan tulisan yang diunggah ke lembaran power
point. Tambahnya, selain membosankan, cara penyampaian seperti ini
bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau hanya sekadar dibaca, mungkin
lembaran itu bisa dicetak dan difotokopi, sehingga kelas tidak menjadi
neraka bagi mahasiswa. Tentu, kritik terbuka seperti ini tak akan
dilakukan oleh mahasiswa dulu, namun sekarang mereka tak lagi merasa
sungkan untuk mengungkapkan kegundahan secara terbuka.

Homo academicus,
istilah yang
diperkenalkan pertama
kali oleh Pierre
Bourdieu (1988)
sebagai bentuk satir
tentang hilangnya
esensi belajar di
tengah arus investasi
modal simbolik.

Sebenarnya, seorang pengajar bisa menjadikan proses mengajar sebagai
ruang interaksi yang menarik. Ken Bain dalam What the Best College
Teacher Do (2004) mengurai apa yang harus dilakukan oleh seorang
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dosen sebelum memasuki kelas.
Tentu, syarat pertama yang
perlu dipastikan adalah pengajar
mengetahui dengan baik mata
pelajaran yang diajarkan.
Namun, mengingat tenaga
pengajar yang terbatas,
terkadang satu orang dosen
bisa mengajar pelbagai subjek,
sehingga proses pembelajaran
sekadar untuk memenuhi jadual
perkuliahan.

Kritik
Bagaimanapun, kritik mahasiswa terhadap gaya pengajaran dosen itu
mungkin subjektif. Sementara, tidak jarang mahasiswa begitu menyenangi
dosen yang suka melawak. Padahal, ‘pelawak’ tidak sepatutnya berada di
depan kelas. Tentu, sebagian lain tampak sengit dengan pengampu yang
pelit, lalu mereka menggelarinya sebagai dosen ‘killer’. Hebatnya lagi, ada
mahasiswa cerdas yang menanyakan ketentuan sang dosen bahwa nilai A
hanya untuk Tuhan. Bayangkan! Betapa pongah manusia ini! Zat Maha
Besar bisa diuji oleh kewibawaannya.

Edisi terbaru Majalah
Harvard (2018), yang
dipublikasikan untuk
alumni, staﬀ, dan
mahasiswa
menampilkan features
Donald Trumph di
depan sampul dengan
tagline “Matinya
Kepakaran”.

Tanpa mengabaikan isu di atas, lebih jauh para dosen mesti membuka diri
pada kritik yang dengan mudah bisa ditengok di lini masa Twitter. Akun
yang mencomot filsuf Socrates, The_Socrates, berkicau tentang betapa
buruknya para dosen. Mereka dicaci
karena dianggap sebagai kepanjangan
tangan dari kelas atasan. Pengajar
inilah yang menjadikan mahasiswa
tidak menyadari hubungan-hubungan
sosial dan kelas. Lebih malang, dosen
tersebut disebut sebagai babi
kapitalisme.

“The real
intellectuals seek
social justice while
the professors seek
mere perks and
longer vocations.”

Malah, dosen yang menyatakan diri
sebagian kaum intelektual sejatinya,
kata akun Leon Trotsky, gagal karena tidak membangun sistem
pemberontakan, malah meracuni pikiran mahasiswa. Tak hanya itu,
profesor pun hanya berebut dana penelitian untuk menulis buku yang
tidak dibaca orang dan mencari ongkos untuk berjalan-jalan layaknya
pelancong. Sememangnya, dalam pengalaman saya menjadi panitia
seminar, jadwal jalan-jalan sengaja dibuat untuk memberi kesempatan
pada peserta untuk menikmati pelesiran.

- LEON TROTSKY
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Homo Academicus
Lalu, seperti apakah dosen tulen itu? Sebagai pijakan,
mungkin kita perlu membuka karya Pierre Bourdieau
bertajuk Homo Academicvs (huruf v, bukan u) yang
menekankan penjelasan demografis. Karya ini bisa
menjadi cermin bagi dosen di sini. Sementara Donald

Sanjakala Kepakaran
Kesimpulannya, di tengah dunia
ketika kepakaran sudah mulai
hilang, dosen mesti bergulat
bukan hanya dengan ide-ide,
namun mereka harus mampu
mewujudkannya menjadi
tindakan, dengan menciptakan
kaki-kaki pelaksana dan
menyelaraskan dengan konteks.
Tentang mazhab Kiri dan Kanan,
itu adalah nama yang pada dirinya
menyimpan kekecewaankekecewaannya sendiri. Toh,
ujung-ujungnya kaum akademisi
secara konseptual akan
menyondorkan ideologi resmi
Pancasila, yang di dalamnya
semua semangat ideologi diramu
sedemikian rupa. Apa pun, dosen
adalah mercusuar pengetahuan,
bukan kekuasaan.
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Kennedy dalam Academic Duty (1998) secara terperinci
mengurai tanggung jawab dan etika pengajar perguruan
tinggi. Selain mengajar dan menulis, dosen juga
menyampaikan kebenaran. Secara normatif, mereka juga
mesti mematuhi kode etik.
Hanya saja, kebenaran apakah yang mesti diungkap? Di
sini, kritik kaum Kiri mesti ditimbang. Akun Leon Trotsky
dengan lugas menulis the real intellectuals seek social
justice while the professors seek mere perks and longer
vocations. Ada banyak kata-kata cercaan yang
disematkan pada dosen seperti pelacur, agen kapitalisme,
pemburu dana penelitian, kacung kapitalisme dan cacimaki lain yang menunjukkan bahwa dosen tak lagi
berperan sebagaimana mestinya, yakni sosok yang
menegakkan keadillan. Betapapun konteks kritik dunia
perguruan tinggi Amerika, keadaan yang serupa mungkin
juga berlaku di negeri ini.
Kalau merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian
masyarakat, hakikatnya soko guru dari eksistensi dosen
telah memenuhi tujuan dasar dari sebuah pendidikan
sebagaimana digambarkan McDonald, yakni tempat
menyemai keterampilan, kebudayaan dan kecerdasan.
Dalam segi pengajaran, saya teringat kata Prof Amin
Abdullah, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, bahwa
perguruan tinggi mesti menjadi pusat ide apa saja untuk
merumuskan kebaikan bersama. Semua aliran pemikiran
mesti dibincang, bukan dicincang.
Betapapun dari segi penelitian, para dosen tidak mudah
mendapatkan dana, namun program yang ada, baik dari
Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan,
sebenarnya bisa dijadikan pijakan untuk menyuburkan
tradisi ini. Lebih jauh, tema-tema penelitian semestinya
tidak hanya berkait dengan penelitian masyarakat yang
bersifat kualitatif, namun juga bisa diterapkan secara
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konkrit, terutama teknologi tepat guna. Tentu saja, hasil
penelitian sosial dan kemanusiaan juga bisa dimanfaatkan
oleh pengambil keputusan berhubung kebijakan publik. Jelas,
fungsi dosen adalah menyediakan pengetahuan bagi anggota
dewan dan pemerintah dalam melayani rakyat.
Tentu saja, pengetahuan yang benar adalah ide yang
menggerakkan. Tanpa tindakan, wacana segagah apa pun
tidak lebih dari igauan. Pengabdian masyarakat selama ini
hakikatnya puncak pengetahuan. Ketika harga kedelai
melonjak tajam, beberapa orang dosen Universitas Jember
mengembangkan kacang koro sebagai bahan baku. Dengan
memanfaatkan tanaman lokal, para pengrajin tempe akan
mendapatkan pilihan lain dan pada masa yang akan datang,
pembudidayaan koro akan memungkinkan ketersediaan
bahan tanpa harus bergantung pada fluktuasi harga kedelai di
pasaran internasional.
Catatan ringkas di atas memperlihatkan pada kita bahwa
dosen bidang sains mempunyai peran besar untuk
menyediakan keperluan pengusaha kecil dengan menemukan
bahan lokal dan menciptakan teknologi tepat guna. Demikian
pula, dosen bidang sosial turut menggagas ide-ide terkait
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi
deliberatif di mana peran serta masyarakat dalam membuat
keputusan sangat penting, sehingga kebijakan tidak hanya
menjadi monopoli pemerintah dan anggota legislatif.
Kesimpulannya, dosen mesti bergulat dengan ide-ide, namun
mereka mampu mewujudkannya menjadi tindakan, dengan
menciptakan kaki-kaki pelaksana dan menyelaraskan dengan
konteks. Tentang mazhab Kiri dan Kanan, itu adalah nama
yang pada dirinya menyimpan kekecewaan-kekecewaannya
sendiri. Toh, ujung-ujungnya kaum akademisi secara
konseptual akan menyondorkan ideologi resmi Pancasila,
yang di dalamnya semua semangat ideologi diramu
sedemikian rupa. Apa pun, dosen adalah mercusuar
pengetahuan, bukan kekuasaan.
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