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·-DIbertlagai perguruan ·tingg1 Y Id I B k MKDU) . pengajaran·beregu untuk MKDU 

kita di'sajlkan serangkalan pro·. (ang ea u an perlu dipertimbangkan dan dihar. 
gram pendidikan yang disebut ga1. Pengajaran beregu Itu biasa. 
Mata Kullah DasarUmum.Lazlm 0 A ' nya melibatkan sejumlah pengo 
nya dislngkat MKDU,Penyeleng. leh riel Heryanto ajar dari berbagal bidang/rum. 
garaan MKDU blsa. sediklt ba· ; __ .... _ .... ". . _....... .. Pendi.'ikan yang kita butuhkan pun dislplin ilmu, Tapi Inl saja, 
nyak bervariasl pada berbagai l.Yang terspeslallsasl pada salah be jangka.panjang (dan dlmulai belum menjamin tersajinyapeng. 
perguruan. tinggi, sesual dengan satu eabang/ranting pada salah ha~i inl dengan program jangka .. ajaran yang inter·disipliner, Bisa 
keterbatasan sumber <laya yang. satu rumpun besar tersebdaut. hi pendek) bukan pendidlkan yang' jadl, dan begltulah kecenderung. 
berbeda·beda Namun pada· Seorang mahasiswa pa sala. I t an yang normal, hanya tersajl 
prtnsipnya ~rdapat kemiripan satu speslallsasl rump~ tertentu ~~a~t ~~~n!a'fua~i~~eS=r~i: pengajaran multi.dlslpliner pada 
yang fundamental. Yakni pada i d1wajlbkan belajar (blar plm se· sasl~lmu ke kamar speslaUSasi II. : tlngkat mlkro (Individual mata· 
tujuan menunjang, melengkapl, . d1klt.sediklt) mengenal rumpun· inu lainn a. Yang kita butuhkan kuUah) , Yakni semaeam inten· 
menglmbangl dan atau meng. rumpunyanglaln, Padasaatyang adalah p~ndidikan yang mampu sifikasl pada Ungkat makro 
utuhkan pendldlkan kellmuan, sarna, suatu mataku~lah MKDU membu t terobosan dan pen. (gabungan seluruh mata kuliah 
protesional, dan kepribadlan dari suatu rumpun d1slpllnymu tJ· dObra~ tembok.tembok angker MKDU dan mata.kt;Uah spesialis 
mahasiswa. Hal ini d1rasa perlu dak dlharapkan d1lkub. para emisah dan en aslngan satu lainnya). Pengajaran beregu ha. 
karena para mahaslswa belajar mahaslswa yang terspeslaHsasl ~siPlin IImu dirl y!ng lain. nya akan menghasilkan pengajar. 
pada pola pendldlkan tormal rna· pada rumpun yang sarna. Agaknya pendidlkan inter.disl. an inter.dI~pllner jlka terjadl dla. 
pan yang terbelah berkeplng. Pada dasamya, penyelenggara· l'ner dapat leblh dlandalkan un. lektika dim slntesa ilmu.llmu 
keplng oleh spesiallsasl d1siplin II· an MKDU dI perguruan tinggl klta i ~ membuat terobosan demikl. yang dlbawa roaslng.ma.sing 
mu dapat dlsebut sebagal pendldlkan u pengajar dari speslallsasl llmu 

Dloontuknya MKDU secara yang bersitat multi.dislpliner. an. berbeda.beda. Tentu saja, lhi: ti. 
prir..:dp tak terlepas dari pemiklr. Bukannya apa yang lazim dlsebut Usaha·usaha dak pemah mUdah. ' 
an Ideal tentang pendldlkan sebagai pendldlkan inter·disi. Beberapa pengajar MKDU dl Karena dlalektika dan slntesa 
"manusla seutuhnya" yang sudah pliner: Yang'd1selenggarakan beberapa universitas telah meng. Ittl sullt serta sekaUgus menarik, 
menjadl slogan umum. perguruan tinggi kita itu ialah me· usahakan perkuUahan yang pengajaran beregu blsa sibuk dan 

Catatan berlkut berupaya me· nambah jumlah (rumpun) disl· mengarah. ke sHat.sltat studi asylk bagi plhak pengajar sendirl. 
nunjukkan bahwa secara funda· I' plin 11m. u bagl mahasiswa. inter.disipliner. KuUah.kullah se. Mereka slbuk dan asylk menggu. 
mental MKDUUdakmemadal un· Persoalan pertama dan utama perti lImu Sosial Dasar .(ISD) -lati·proses-tersebut seeara Inter.', 
tuk dlandalkan sebagalpenunjang , yang segera muneullalah: dapat· atau Ilmu Budaya Dasar (lBD) nal di an tara sesama pengajar. 
upaya meneapai elta·elta per· j kah hasil penjumlahan beberapa dlsajikan dengan berpusat pada Perhatian pokok bagl proses bela. 
guruan tinggi kita Itu. Catatan Ini \ bldang disipl1n IImu Itu belaka di· suatu thema sentral yang t\dak jar pihak mahasiswa terdesak ke 
bokan hasll penelitian seorang , harapkan akan membentuk dapat dikaJi hanya oleh satu dlsi· pingglran. Kalau pun proses 
aWl pendidikan, tetapl sebuah "ma:;usia seutuhnya"? Atau,~ah. , plm llmu belaka. . dialektik,ada~,sintesa itu tercapai 
analisa sederhana dart pengamat· kan manusla setengah·utuh se· Usaha semacam itu perlu dlhar. secara' balk , maka pemJlahan 
an dan keterllbatan langsung war· kall pun? Sengaja kita tak me~· , gal. Tetapi usaha demikian tetap , kategoris dan nama·nama mata 
ga kampus pada masalah penting persoalkan tetek·bengek tekms: mengldap keterbatasan dan cacat kuliah MKDU yang ~ambil dari 
yang berlingkup naslonal terse· pelaksanaan penambahan jumJah ! yang fundamental. Misalnya saja, disiplin IImu speslalls. harus dl. 
but. dislplln IImu Itu. Hal Itu bukan satu contoh gamblang, terbaur. tanggalkan, atau diganti. Tak lagl 

Meluaskan Wawasan masalah yang mendasB:r , walau nya lED dan ISD menjadl se· ada lAD, lSD atau lBD. 
bukan tak ada. Catatan lni ~nya macam IS.BD. Masing.masing Persoalan lain yang tak kalah 

Spesialis memusatkan perhatian pa?a rna· matakuliah MKDU terbentuk da. : serius berkisar pada konsep 
Kesadaran perguruan tinggl salah struktural metodologts yang lam pagar.pagar disiplin ilmu ."manusia seutuhnya". Apa yang 

akan kelemahan dan bahaya pen· mendasar. . .... (atau rumpun disiplin ilmu) yanghendak kita. maksudkan d.e~gan 
didlkan formal yang mapan de· Bldang/rumpun dlslplm Ilmu: speslaHs, sesuai dengan nama IstiIah ideal ItU? Pola pendldlkan 
ngan spesiallsasl menajam itu tak IImu yang dijumlahkan Itu sendm matakuliah \tu. Mengadakan MKDU saat int menglmplikasl 
perlu diperdebatkan lagi. Usaha pada kenyataannya merupakan terobosan keeil.kecilan pada be. adanya tiga ragam besar "manu. 
perguruan tinggl untuk menang. kepingan·kepingan ilmu spesialis. berapa gelintir matakulialJ dan ti. sia· seutuhnya".· Masing.masing 
gulangi masalah itu perlu dlhar· Keplngan Itu tidak sepertl keplng· , dak pada struktur fundamental ragam merupakan "manusla se. 
gal Unggi·tinggi. Namun usaha an jigsaw puzzle, malnan anak· MKDU hanya akan menimbulkan utuhnya" yang seragam. Yaknl ti. 
yang mengandalkan program anak. Kepingan benda mati pada kesulitan dan tambahan biaya ga kelompok manusia "utuh" dari 
pendldlkan MKDU ltu masih per· jigsaw puzzle akan mengutuh se· yang lebih besar ketimbang hasH. tlga rumpun, d1siplin ilmu 
lu d1kajl seeara mendalam dan bagal kesatuan jlka sekali kita akhlratauhasil.bersihyangdapat, (alam/pati,soslal, dan budaya). 
berkelanjutan. gabungkan secara tepat d~n leng: diharapkan. Karena, maslng.maslng dlwa~lb. 

Caeat utama usaha perguruan kap. Sed~g keplngan speslaltsasl: Masih ada cacaUatau keter. kan menglkuti serangkalan' 
tinggl yang bertujuan mulla ltu ti·. IImu berslfat hidup dan dlnamlk. batasan lain yang 'iebih funda. MKDU yang kurang leblh sarna. 
dak terletak pada soal dana. Juga Dalam ~erjalanan sejarah ma· mental. Para pengajar MKDU, : Variasl untuk setiap jurusan pada 
tidak pa<la hal·hal teknis pengo sing.~asmg telah berkemban~ sebagalmana ,pulll. para peng.: satu rumpun teramat minim. 
ajaran MKDU. Tetapl lebih men· mandlri dan berke~auan sendin. ajarlsarjana lain, secara struktu· I Menengok Negeri 
dasar daripada hal·hal demlkian. Terutama pada se]arah masya· ral merupakan produk sejarah - Seberang 
Yakni pada tingkat pemahaman' rakat IImlah dI Barat mas~ lalu. pendidlkan spesialls. Kita tak pu. 
mendasar di kalangan mayoritas Kita mewarisl lni ,~ebagi1lman~ nya, atau hampir tak punya, aWl Tentang dua pokok yang'·ter. 
warga kampus mengenal hakikat pula kita mewarisl univerSitas atau s~rjana yang interdlslpliner sebut belakangan.1tu, dapat dlkaji 
ilmu yang "utuh" atau "meng. yang berla;nah.leluhur di Barat. ~ dalam '.dunia akademik moderen. pengalaman mutakhir seba:glan 
utuhkan" manusla belajar. Juga, Suatu penjumlahan atau pen· Ahii semacam (jadl tak sama de- besar universitas di Amerika Se· 
berkaltandenganltu,padapllIhan eampuran sejumlah dlsip~in IImu ngan) I~u mungkln terdapat pada rikat (AS). Negeri itusaja yang 
fundamental atas metodo)ogl pen· yang punya otonoml masmg·ma· kaum "resi" dalam masyarakat. dipillh untuk perbandlngan di sini, 
didlkan untuk meneapal tujuan sing ltu tldak dengan sendlrinya masyarakat tradislonal.· . karena baru itulah yang penulis 
tersebut. akan menghasilkan perpaduan, Jadi bagaimana mungkin se- kenaI. 

Jlka dIlaeak leblh mendalam, Integrasi atau kesatuan yang orang'dosen MKDU yang hanya Di AS, dan mungkln beberapa 
semua hambatan·hambatan itu "utuh". menguasai satu (atau dua sekall negeri lain, telah didirikan fakW:. 
bersumber pula pada sejarah Yang klta butuhkan bukan seke· pun!) spesialisasi kellmuan dapat tas/departemen/program stu'ill 
yang menghasilkan para sarjana dar leblh banyak insmyur, poll· mendidik mahasiswa spesialis pemberi gelar yang berslfat lriter. 
kita ·~ebagai kaum spesialis. De· tikus atau dokter membaca sajak menjadi "manusia seutuhnya'.'.? dlsipllner. Dua di antaranya yang 
ngaJ'l'demikian, untuk "sementa· dan buku suci agama. Atau leblh Bagaimana mungkin, .m\salnYa" menonjol ialahStudi Kawasan 
ra" waktu Ini mungkin MKDU <la. banyak sastrawan, ulama dan ahli seorang dosen lBD yang tidak dan Studi Wanita. Keduanya baru 
pat dlanggap cukup realls dan baha.sa yang belajar ekonomi ~an "menguasai kaitan fundamental',' terdat,iat pada beQ~r:apa. dari tiga 
praktis bagl klta, tetapi belum pol1tlk. Kita butuh le~lh dan ItU, Umu budaya dan tekilOlogl dapat. ri1;l.1.I universitas dI AS,.ya,ng besar 
Ideal bagl elta·elta perguruan ~alau mun~~m .ba:u ltulah yang mengajarkan Ilmu Budaya yang dan kaya sumber daya/dana. 

, tinggl yang teramat "tinggl" ter· sementara Inl klta anggap da· betul.betul men"Dasar" dan ber. Padatakultas/departe. 
sebut. Ketegangan di antara yang pat kltakerjakan. Yang klta Ingm· makna bagl mahasiswa telmik? men/p'rogram studl kawasan, se. 
realls/praktis dan yang Ideal tI· kan bukan orang yang aWl dalam Dalam kaitan ~pperti Itu, pola Uap mahaslswa diw'!-jlbkan ber. 
dak perlu saling meniadakan satu berbagai speslalisasi. Tetapi . ---..;.. kullah pada sejumlah fakultas 
sama lain. Sambll berpijak pada orang yang "utuh" ~an tak ter· •. -.. lain. Mereka mempela.J~"'be. 
yang realis/praktis klta tetap per· kotak·kotak speslallsasi lagi. berapa disiplin "ilmu.>::~lg 'khusus 
lu mengaItkannya pada yang Program pendldlkan yang seke· r.) -" . 
Ideal. dar menambah jumlah bidang iI·' 

Perguruan tinggi kita membagl mu speslalisasl untuk anak·bela· 
aneka d1slplin Hmu yang terse bar jar blsa terancam bahaya lain. 
berkeping·keplng Itu menjadi tiga Yakni'semakin kokohnya spesiali· 
rumpun besar. Masing.maslng sasl ltu sendiri. ~ren<Lf!..£1anya 
blasa d1sebut ilmu·ilmu ketegasan 'spesialisasl itu me· 
alam/pasti, ilmu·ilmu soslal, dan mungkinkan penjumlahan. se· 
limu·llmu budaya. Bertolak dari jumlah spesialisasl Hmu. Kita tl· 
pemtkiran kategoris (yang serupa dak lagl digelisahkan oleh cacat 
dengan apa yang ada di "Barat") spesialisasl, karena klta merasa, 
ltu, MKDU diharapkan dapat me· eacat itu akan dapat dlbenahi oleh 
lengkapi, mel\g1mbangl atau penjumlahan speslallsasi yang lao 
mengutuhkan penguasaan ilmu, in. 
ketrampllan proteslonal, dan 
pembentukan priba(ll)nahaslswa 
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relevan-dengan-foku5utamastudC Rel-evMsl d8:n fungsl mereka ada. 
si mahasiswa pada suatu pokok di tetapl ada pada dunla Ilmu yang 
kawasan studinya. Mlsalnya saja teraslng dart masyarakatnya Itu 
ada seorang mahaslswa pada stu· sendirt. '}. 
ell Asia Tenggara berniat mem·· Sebagian sarjana 'pejuang ge. 
pelajart masalah penebangan hu· rakan feminls memasukl dunla iI-

, tan Kalimantan oleh MNC. 1& ber· mu pengetahuan. Termasuk ke 
ku'lah tentang seluk·beluk hutan lembaga perguruan tinggi di AS. 
troplsdiFakultas Blologi;tentang KeUka memasukl wilayah ke
el:onoml/lndustrl/pel'dagangan llmuan ltu mereka dengan berse· 
Indonesia pada Fakultas Eko- mangat besar' menyatakanpe· 
nomi; tentang polltik blrokrasl nolakannya pada dlsiplin-dlsiplin 
Orde Baru pada Fakultas Ilmu Umu yang telah mapan. Dislplin
PoUtik; tentang hukum di Fakul· dislplln mapan Itll dlanggap 
tas Hukum; tentang kolonlalisasl mengabdi kepada kepentingan 
Hindia Belanda pada Fakultas kaum Prta, dan universitas se
Sejarah; tentang budaya Dayak bagal salah satu sarang domlnasl 
pada Fakultas Antropolog!; di· oleh kaum prta. 
samplng menguasal Bahasa Indo- Jelas, Studi Wanlta di AS itu 
nesia .. pada Fakultas Lingulstlk bukan saja berbeda tetapl bahkan 
atau depariemenlain yang me· bertentangan dengan "studi ke
nyediakan kullah·kul1ah untuk Itu. wanltaan/keputrian" yang. ba-

Karena· setiap mahasiswa be- nyak diselenggarakan di Indone
bas memllth fokus studinya, lulus· sia. Yang disana berupaya meng
an dart program Studi Kawasan angkat derajat kal,lm wanita agar 
yang satu mempunyai pengaiam· sejajar dengan prta. Yang dlslnl 
an belajar yang sangat berbeda' justru memperparah tekan· 
beda. Karena disana tidak ada . an/penlndasan pada wanlta. Bu· 
MKDU, seorang mahaslswa yang kankah studi "kewanitaan/kepu
berkuliah dl luar fakultasnya di· trlan" mengajar wanita/putrt 
tuntut menguasai perkullahan itu menjadi budak-budak seldeal 
sebaik para mahasiswa sekelas mungkin bag! kaum suaml, 
yang datang dli.ri fakultas penyaji paman. saudara-Ielakl, bapak dan 
perkuliahan itu. Dua hal itu memo sebagalnya (memasak. menjahit. 
bedakan prom maupun kualltas merlaiJ tubilh dan wajah, atau 
lulusan mereka dart para sarjanamembersihkan rumah)? 
klta. Tetapl jangkauan Stud~ Wanita 

prom sarjilna AS dart satu fa- leblh jailh dartpada sekedar me· 
kultas /departemen/ jurusan tI- nolak studi "kewanitaan/keputri
dak diharapkan menjadi sera- an" di Indonesia. Mereka juga 
gam. Dlbandingkan dengan menolak studi-studi Ilmiah ten
mahaslswa kita yang berkuliahtang wanlta lewat spesialis-spe
MKDU. para mahasiswa AS lebth sialis yang mapan. Baik secara 
mendalami sejumlah (multi) di. sendirlan maupun bersama-sama 
slplin i1mu. Mereka bertnteraksl sebagal multl-disipliner, Mereka 

. langsung dan men(!alam dengan menghendakl studi yang tldak sa
para mahasiswa lain yang berspe. ja tentang wanita. tetapi juga oleh 
sialisasi pada disiplin llmu YFg dan teruntuk kepada wa'lita. 
juga digelutinya. Tetapl secara Paratokoh feminis yang meng
fundamental, Studl Kawasan di olah Studi Wanita bisa lebih 
AS tak berbeda jauh dart pen- menghargal pendidikan inter
didikan mahaslswa kita yang bel" disipliner. Tetapi tak sedikit yang 
MKDU. Keduanya cenderungber- mengharapkan lebih jau 1 dari itu. 
sifat multl·disipliner, Misalnya menghendakl lpa yang 
belum/bukan inter-disipliner. se- disebut studl trans-Cisipliner, 
peTti yang dicita-citakannya. yang menerobos dan ,ekaligL.s 

mellntasi dls!plln ilmu yang per 
nab ada termasuk yanic dimuJ'j 
atau diinter-disipllner-Ii an. Bah
kan ada yang secara wtal m;)
nolak d!s!plin keilmuan untuk 
Studi Wanita di univer:;itas (s,,;
rang pen!ndas ). 

Yang paling menarik adalah 
Studi Wanita, di dalam maupun di 
luar pendidikan tlngg! formal. 
Penulis tak cukup tahu seluk-be
luk penyelenggaraan programl 
studi pembert gelar Studi Wanita 
dart "dalam". Beberapa bahan 
teorttis keilmuan dan metodolog! 
pendidikan Studi Wanita untuk 
program ltu yang berhasil penulis 
pelajart dart "luar" sangat me
mikat. Bertkut inl beberapa sart 
pemikiran tokoh·tokoh (khusus
nya G10rta Bowles) pada bidang 
studl itu. 

Berbeda dart disiplin-disiplin il
mu yang kini mapan. Studl Wa
nita punya kaitan erat dan lang
sung dengan suatu gerakan soslal
poUtik dalam masyarakat se· 
jaman. Yaknl gerakan femln!s
me. Karena Itu, berbeda dart di· 
siplin-disipl1n Umu yang lain. re
levansi dan fungsi Studl Wan!ta 
berkadar tinggi. apapun varlasl 
tafsiran orang mengenai lsi rele
vans!, dan fungs! itu. 

Disiplin ilmu lain yang telah cu
kup mapan telah rriembangun 
dwlia tersendirt yang biasa d!se
but "menara gading". Yang dl· 
perjuangkan kaum ilmuwan dan 
pengelola pranata kellmuan 
mapan itu adalah kepentingan 
ilmuwan dan pranata itu sendiri. 

. to.,.,,,. '.~ 

Perjuangan kaum n.dikal i",i 
masih berusia muda. Ya ng ada J ,,
bih banyak berupa citcl~cita b.1.
gus. ketimbang metodC'logi dc.n 
rumusan teoritis yang operaE'I
onal atau praktlkaL Tapi ial 
sekaligus berarti tantangan dan 
ajakan bertlmu secara k.:'eatif dan 
innoyatif bagi kita sekailan, yan;~ 
berminat pada hal-hal /ang ter
urai dalam seiuruh cata tan say a 
!ni. 

Studi Wanita teramal pentir.g 
untuk kita. biar pun mungkin tak 
cukup berm!nat pada masaiu.h
masalah penindasan kaum 
wailita. Sebab, studi int tak hanlla 
mengungkapkan data-data ba cu 
tentang wanita. Tetapl ju!~a 
pemahaman atau paradigr,a 
baru mengenai hakikat "stuc.j" 
dan "ilmu" daJam sejarah mar.u
sia 'mef\uju ke pendidik".n 
"mariusia lebih utuh" yang aoil 
dan beradab. * 

- Penulis pengajllr pada Unh'cr
sitas Kristen SatYII W"c"na, S,d,,
tiy". 
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