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1. Sesuai dengan apa yang diharapkan tersebut dalam UU maupun menurut kaidah‐kaidah moral, 
sempurnanya seorang dosen ialah apabila mereka ini sanggup melaksanakan tugasnya sebagai 
professional sejati.  Apakah yang disebut ‘seorang profesional’ itu? 

2. Seorang professional adalah “seorang pekerja” yang berkeahlian tinggi berkat ketekunannya 
mengejar ilmu pengetahuan dan keahlian yang bertaraf tinggi untuk didarmakan kepada khalayak 
ramai, atas dasar empatinya pada kekurangan yang bersebab dari derita kemanusiaan, dan jelas 
tidak untuk diperjualbelikan.  Jasa yang diberikan oleh ‘the professionals’ adalah pro Deo (lillahi 
ta’ala). 

3. Dari batasan tersebut di muka ini, tak ayal lagi seorang dosen yang benar‐benar professional akan 
bekerja dengan keahlian yang tinggi dan dengan tekadnya yang mendasarkan diri pada kaidah‐
kaidah etika.  Dia akan menggolongkan dan menggabungkan diri ke dalam apa yang dahulu 
disebut suatu universitas magistrorum et scholarum (komunitas guru yang juga ilmuwan) dengan 
tugas‐tugas professional untuk membantu generai muda memperoleh martabat seutuhnya 
sebagai manusia makhluk mulia ciptaan Allah. 

4. Seideal itu batasannya, namun demikian haruslah diakui bahwa dewasa ini, dalam kehidupan 
masyarakat kapitalistik yang kian memuliakan harta duniawi dan kenikmatan‐lenikmatan yang 
hedonistik, berkhidmat sebagai seorang profesional sejati sungguh tidak mudah.  Banyak dosen 
kini ini di negeri ini yang kian sulit bertahan diri sebagai seorang professional.  Dua penyebab 
boleh dituduh sebagai biang keladinya. 

5. Pertama‐tama kehidupan dewasa ini serba berbiaya, sedangkan sumber financial untuk menutup 
biaya hidup harus dicari dan dicukupi oleh orang ‐‐ yang  professional ataupun yang  bukan 
profesional – itu sendiri.  Kedua, khalayak ramai pun kian memandang kegiatan profesional 
sebagai kegiatan pencarian nafkah biasa dan kurang mempercayai hadirnya kegiatan professional 
sebagai kegiatan yang sesumgguhnya bermakna sebagai kegiatan pencarian pahala yang 
dikerjakan demi kehormatan dan martabat (yang disebut honorarium). 

6. Alih‐alih, yang terjadi tak lain daripada khalayak nasabah kian tak menghargai seseorang karena 
jasanya yang pro Deo melainkan sebagai jasa yang bisa diperjualbelikan, quid pro quo, ada bayaran 
ada bantuan jasa, tak ada uang pembayar yang cukup tak akan ada jasa yang diberikan.  
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Kenyataan inipun justru kian bisa dipakai sebagai alasan pembenar oleh para professional untuk 
melupakan ikrarnya.  Mereka tak lagi sanggup hidup atas dasar plain living but high thinking, 
melainkan kian nyata memilih bergaya hidup high living but plain thinking. 

7. Keluhan merosotnya profesionalisme di kalangan para ahli – yang dahulu disebut “berkhidmat” 
namun yang sekarang disebut “bekerja” – di lingkungan universitas pun terdengar kian santer.  
Kerangka acuan yang diberikan kepada saya oleh Panityia pertemuan pagi ini pun mengeluhkan 
betapa “tidak banyak dosen yang mau menulis, meneliti, mendalami bidang ilmunya; kinerja 
dosen lemah dan tidak dapat memenuhi tugasnya yang penuh setara 12‐16 SKS per semester.  
Salahkah mereka yang dosen ini? 

8. Mungkin ‘ya’.  Tapi mungkin pula ‘tidak’.  Mungkin saja para dosen ‐‐ mulai dari yang Asisten atau 
Lektor  bahkan sampai pula yang sudah Profesor (< profesio < profeteri=berikrar)  – itu merupakan 
sebarisan orang‐orang yang bersalah, yaitu  karena “tidak menjalankan fungsinya sebagai dosen 
professional yang mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai magistrorum (guru sejati )dan 
sebagai scholarium (ilmuwan sejati) sesuai dengan ikrarnya.  Namun, mungkin juga para dosen itu 
bukan sebarisan manusia bersalah melainkan manusia korban keadaan, tatkala fungsi mereka di 
universitas dipandang dan diperlakukan sebagai pegawai‐pegawai pemerintah semata, dan bukan 
sebagai magistra atau scholaria yang bermartabat.   

9. Di tengah‐tengah kehidupan yang kian kapitalistik dengan system pemerintaan yang selalu risau 
dengan pertumbuhan pendapatan nasional, para magistra dan scholaria telah didegradasi 
statusnya sebagai oknum‐oknum pemakan gaji yang sebenarnya tak seberapa, yang ujung‐
ujungnya menyebabkan mereka terdegradasi pula menjadi penjual‐penjual yang tak lagi tahu 
menghargai jasanya dengan imbalan kehormatan dan respek (honorarium/honoraria) melainkan 
dengan uang, materi atau sebangsanya. 

10. Di tengah kenyataan seperti itu, tak pelak lagi, banyak dosen yang lebih suka melongok keluar 
wilayah profesionalnya untuk mencari kesempatan bereposisi ke status‐status lain yang lebih 
menjanjikan, secara materiil dan/atau secara finansial.  Banyak yang – apabila kesempatan 
terbuka – untuk meninggalkan kampus dan mahasiswanya untuk mengadu nasib di badan‐badan 
pemerintahan semisal eksekutif, legislatif atau yudisial yang lebih menjanjikan.  Atau berebut 
tempat untuk menjadi administrator di kampus, dengan pertimbangan yang rasional bahwa 
jabatan struktural itu jauh lebih berimbalan daripada jabatan fungsional. 

11. Persoalan yang diangkat dalam diskusi ini memang baru berkenaan dengan ihwal “apa yang  
menyebabkan terjadinya masalah, dan belum menawarkan solusi bagaimana mengatasi masalah 
agar dengan demikian para dosen secara etis menjadi lebih berkarakter dan secara keilmuan lebih 
high thinking.  Akan tetapi, tak dapat diingkari bahwa setiap solusi mesti diawali dengan 
melakukan analisis tentang sebab‐musabab.  Harus dikaji dan ditemukan jawab, manakah yang 
sesungguhnya menjadi penyebab (yang mesti dikontrol sebagai variabel independennya) dan 
mana pula yang harus ditunjuk sebagai akibatnya (yang harus dibilangkan sebagai variabel 
dependennya). 

12. Apabila dalam analisis yang masih harus kita lanjutkan itu tiba pada kesimpulan bahwa masalah 
rendahnya taraf profesional para dosen lebih bersebab dari faktor‐faktor yang struktural sifatnya 
daripada yang individual, dan bahwa karakter individual itu bukan penyebabnya melainkan justru 
harus disimpulkan sebagai akibatnya, maka langkah kebijakan harus ditujukan pada pembenahan 
factor‐faktor yang struktural itu. Orang tak mungkin bisa membuat solusi yang tepat manakala 
focus ditujukan langsung ke variabel akibat daripada ke variabel penyebabnya.   (HABIS) 


