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KATA PENGANTAR 

REKTOR IAIN MATARAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke-

hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan 

kepada kita semua. Shalawat dan salam kita sampaikan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.  

Atas nama Rektor IAIN Mataram, saya mengucapkan 

terima kasih dan mengapresiasi yang sedalam-dalamnya atas 

terbitnya karya kolektif ini sebagai oleh-oleh akademik 

penting yang dibawa para dosen IAIN Mataram yang 

mengikuti program post-doktoral di Western Sydney Uni-

versity (WSU). 

Program tersebut adalah bentuk penguatan kapasitas 

sumber daya manusia civitas akademika IAIN Mataram 

dalam rangka menyambut perubahan status IAIN Mataram 

menjadi UIN Mataram dan menjawab tantangan global 

dan kontemporer pendidikan tinggi, termasuk pendidikan 

tinggi Islam. Melalui program ini para peserta, sebagaimana 

para peserta pada program-program serupa lainnya yang 
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telah dibiayai dan diberangkatkan ke negara-negara lain, 

seperti Belanda, Tukri, Malaysia, dan Korea Selatan, oleh 

Project Implementation Unit (PIU) Islamic Development 

Bank (IsDB), di-training oleh para pakar dan ahli yang 

kompeten di bidangnya masing-masing di perguruan tinggi 

ternama di luar negeri. Para dosen kita tersebut belajar 

tentang banyak hal, termasuk tentang peningkatan mutu 

riset dan publikasi ilmiah, yang menjadi salah satu tujuan 

penting program akademis ke Australia kali ini. 

Kemajuan perguruan tinggi salah satunya diukur dari 

kualitas riset, kuantitas dan mutu terbitan serta sitasi atas 

publikasi tersebut secara luas. Sebuah riset dikatakan bagus 

apabila dirancang sedemikian rupa dari awal sampai delivery 

outcome (hasil akhir publikasi). Dengan rancangan yang 

baik, metodologi yang sesuai dan perspektif teoritis yang 

relevan, maka hasil riset akan baik. Tanpa itu, penelitian 

hanya menjadi rutinitas akademis yang tidak bermakna dan 

sekedar menghasilkan kompilasi jilidan laporan penelitian. 

Tentunya penelitian yang baik tidak berhenti di sini. Dia 

harus dipoles lagi dalam bentuk artikel. Perlu diingat bahwa 

stuktur laporan penelitian dan struktur artikel untuk pub-

likasi jurnal sangat berbeda, dan ini mesti disiapkan pula 

agar tidak ada kesan bahwa artikel yang dikirim masih 

berupa versi pendek laporan penelitian. Kalau ini yang 

terjadi, boleh jadi artikel akan ditolak.  

Begitu pula dengan pemilihan jurnal untuk publikasi 

ilmiah. Penyesuaian teknis dan teoritis sangat diperlukan 
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untuk mengadaptasikan tulisan dengan jurnal tujuan pen-

erbitan. Jika jurnal yang dimaksud masuk dalam ranah 

Islamic studies, barangkali tidak banyak perubahan, akan 

tetapi cukup dengan reorganisasi struktur dan sistimatika. 

Namun, jika ingin menembus jurnal selain Islamic studies, 

maka laporan penelitian yang sudah ada meski disesuaikan 

dengan jurnal tersebut. Penting juga dilihat kualitas jurnal, 

sitasinya, rangkingnya dan seterusnya karena tidak semua 

jurnal luar negeri berlabel internasional otomatis jurnal 

berkualitas. Jika artikel bisa masuk jurnal yang h-index-nya 

bagus versi Scimago Ranking Journal, tentu kontribusinya, 

dampak akademis dan sitasinya semakin tinggi. 

Di samping penelitian dan penerbitan artikel ilmiah di 

jurnal, tentu ada aspek lain yang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, diterima oleh para peserta program 

ini sebagai nilai tambah dan lebih dari hasil kunjungan 

akademis ke Sydney. Inilah di ataranya yang ditawarkan di 

buku ini. Tujuan awal program post-doktoral adalah men-

dorong publikasi ilmiah internasional yang akan mening-

katkan grade IAIN Mataram sekaligus akselerasi dan 

penambahan guru besar. Diharapkan para peserta dalam 

waktu yang tidak terlalu lama akan berhasil menerbitkan 

artikel-artikel yang telah mereka tulis dan siapkan sebelum 

keberangkatannya ke Australia di jurnal internaisonal dan 

terindeks oleh Scopus. Namun, selain itu, pengalaman unik 

dan menarik tentang dunia akademis, daily life, minoritas 

Muslim, nasionalisme, dan pendidikan orang cacat dan 
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multicultural telah dipaparkan dengan sangat bagus dalam 

buku ini. 

Para dosen IAIN Mataram dalam lawatan akademis ke 

WSU selain memperdalam pengetahuan tentang riset dan 

publikasi ilmiah, juga mengamati fenomena-fenomena 

akademis dan non-akademis di Australia yang penting 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan IAIN 

Mataram ke depan. Misalnya, mengenai perbedaan model 

kajian dan pendekatan dalam studi Islam di beberapa 

perguruan tinggi di Australia. Ada yang akademis murni, 

seperti di WSU dan akademis-praktis dan professional 

seperti di Charles Sturt University. Model kajian studi 

Islam di perguruan tinggi Islam di Indonesia boleh dibilang 

berada di antara kedua model di atas. 

Hal lain yang bisa ambil pelajaran dari WSU adalah 

keramaham kebijakan kampus yang pro mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus. Semua sarana dan prasarana kampus 

semuanya dapat diakses oleh para disable, tak terkecuali 

shuttle bus dari kampus ke stasiun kereta terdekat. Suasana 

kampus yang hijau dan bersih juga menjadi fenomena 

menarik. Fasilitas lengkap, akses internet, perpustakaan 

yang luas, sarana asrama mahasiswa yang nyaman menjadi 

daya tarik tersendiri kampus WSU. Keragaman agama, 

etnis, budaya dan bahasa sangat diakomodir oleh kampus 

seperti terlihat dengan banyaknya mahasiswi berjilbab, 

mushalla dan jumlah mahasiswa asing yang berasal dari 
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seratus lebih negara di dunia. Pertanyaannya adalah 

bagaimana dengan IAIN Mataram ke depan? 

Tentu semua catatan dalam buku ini menjadi bahan ma-

sukan dan pertimbangan penting untuk IAIN ke depan dan 

bagaimana seharusnya. Sebagai lembaga di bawah Kemen-

trian Agama tentu saja IAIN tidak bisa lepas dari kebijakan 

pendidikan yang diambil oleh Kemenag. Namun di sisi 

lain, pengembangan-pengembangan yang strategis dan 

penting tidak boleh ditinggalkan. Justru terobosan-

terobosan penting harus segara diambil agar IAIN Mataram 

benar-benar menjadi perguruan tinggi Keislaman paling 

unggul di kawasan Timur Indonesia. Fasilitas, pelayanan, 

transparansi dan manajemen profesional menjadi kunci 

utama kemajuan lembaga ini, dan saya sebagai Rektor 

tengah mengarahkan segala daya dan upaya ke sana. 

Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

lembaga kita beralih status menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN). Segala informasi, kritik, analisis yang 

disajikan dalam buku menyangkut model kajian keislaman, 

paradigma penelitian, multikulturalisme, inklusivitas, 

perbaikan sarana-prasarana, menjadi bahan penting dan 

prioritas pengembangan lembaga ke depan. 

Buku ini baik dibaca bukan saja oleh civitas akademika 

IAIN Mataram, para mahasiswa, dosen, pimpinan dan 

pegawainya, akan tetapi bagus juga untuk pemerhati pen-

didikan secara umum, dan bagi mereka yang berminat studi 

ke luar negeri, khususnya Australia. Semoga dalam waktu 
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yang tidak terlalu lama, perubahan-perubahan besar di 

IAIN Mataram mampu mengahantarkan lembaga ini ke 

world class university. 

 

Mataram, November 2016 

 

Dr. H. Mutawalli, M.A. 
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Menggiring Ilmu ke Kehidupan: 

Belajar dari Paradigma WSU 

 
Dr. Abdul Wahid, M.Ag., M.Pd. 

________________________________________________ 
Dosen Matakuliah Antropologi Budaya pada Jurusan Sosiologi Agama  

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) IAIN Mataram 

 

 

 

 

 

 

ADA MISI lain, di luar tugas utama pengembangan penu-

lisan artikel untuk jurnal internasional, yang kami emban 

dalam program post-doctoral selama dua minggu di Western 

Sydney University (WSU). Misi itu adalah menyerap 

berbagai aspek dari kehidupan kampus dan komunitas di 

sekitarnya, untuk bisa menjadi salah satu pelajaran bagi 

pengembangan PTKI, khususnya kampus IAIN Mataram 

tempat kami mengabdi sebagai dosen.  

Di antara hal menarik untuk ditimba dari pengalaman 

rihlah ilmiah ke WSU adalah aspek penelitian. Bidikan ini 

terjadi karena memang penelitianlah yang menjadi basis 

dari artikel jurnal. Itulah sebabnya aspek ini mendapatkan 

porsi yang besar dalam sesi-sesi kami. Isu utamanya bukan 

bagaimana mengerjakan penelitian dengan benar dari A 
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sampai Z sehingga patut sebagai sebuah laporan penelitian, 

artikel jurnal, book chapter, atau monograf. Isu utama kami 

adalah bagaimana hubungan dan menghubungkan kerja 

penelitian dengan persoalan nyata kehidupan manusia atau 

masyarakat sekitar. Kehidupan manusia yang dimaksud  

berkenaan dengan masalah ‘humanity’ yang bersifat univer-

sal, juga problem-problem lokalitas yang dihadapi oleh 

masyarakat/komunitas dalam kurun waktu dan ruang 

lingkup tertentu. 

Sesi-sesi yang berkaitan dengan penelitian dan penu-

lisannya tidak berbicara ‘how to do research’. Dugaan saya, 

ini karena lingkungan akademik WSU sudah selesai beruru-

san dengan penelitian “textbook”, yaitu penelitian yang 

berorientasi kepada cara kerja semata (epistemologi). Mere-

ka sudah beranjak kepada soal impak dan nilai suatu 

penelitian bagi kehidupan sosial dan kemanusiaan (axiolo-

gi). Keberanjakan ini soal paradigmatik, berkaitan dengan 

cara pandang atau mindset, yang mendasari kerja penelitian. 

Inilah yang menarik untuk menjadi cermin: keberanjakan!  

Kita di tanah air biasa mendapati selorohan, yang terlon-

tar di sekitar mereka yang sedang bergelut dengan tesis atau 

disertasi: “penelitian yang baik adalah yang selesai,” atau 

sekarang bergeser, “penelitian yang baik adalah yang 

dibukukan.” Selorohan ini untuk memberi motivasi bagi 

karyasiswa “Honda”, lambat panas, agar segera me-

nyelesaikan proyek penelitiannya, terutama disertasi, tesis 

atau skripsi. Terdengar sarkastis, tetapi ini mencerminkan 
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sebuah gaya dalam produksi/reproduksi pengetahuan me-

lalui kerja penelitian.  

Adakah salahnya atau bahayanya? Tentu tidak ada, jika 

dilihat dari cara kerja. Tetapi cara pandang yang direfleksi-

kan dari selorohan di atas adalah sebab dari lahirnya karya-

karya penelitian yang asal-asalan: asal selesai dan jadi, dan 

siapapun bisa. Ada pula hasil penelitian instan yang lahir 

dari cara kerja sistem kebut semalam dan potong kompas.  

Ini sudah menjadi semacam ‘habitus’ ilmiah, yaitu suatu 

kesadaran kognitif yang berkembang dalam ranah keilmuan 

kita. Sikap akademis yang pragmatis seperti ini juga akibat 

lepasnya ilmu dari prinsip-prinsip etik dan azaz ‘utility’. 

Pada gilirannya, praktik penelitian hanya menjadi wahana 

berkembangbiaknya pengetahuan “menara gading” atau 

“ilmu demi ilmu”. Efeknya, kaum ilmuwan menjadi teral-

ienasi dari masalah kemanusiaan dan sosial di sekitarnya. 

Pada tataran inilah bahayanya. Bahaya, karena posisi kaum 

ilmuwan dan universitas sebagai wadahnya begitu penting 

bagi urai dan pemecahan masalah kemasyarakatan dan 

kemanusiaan. Sebagai produsen pengetahuan dan nilai yang 

menjadi rel bagi bergeraknya kehidupan, kaum ilmuwan 

atau universitas sudah seharusnya bekerja dalam konteks 

“maslahat kemanusiaan” atau “perjuangan sosial” dan 

bukannya asyik-masyuk dengan kerja “textbook”.  

Ada soal lain lagi. Jika pun seorang ilmuan melakukan 

penelitian dengan baik dan menghasilkan temuan yang baik 

pula, belum tentu memberi kontribusi pada pengkayaan 
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debat dan pandangan publik, apalagi mengubah dunia. 

Sesudah menembus jurnal ilmiah hasil temuan itu hanya 

dibaca oleh segelintir orang dan peer reviewer. Mirisnya, 

rata-rata jurnal ilmiah, menurut Biswas dan Kirchherr 

(www.qz.com), hanya dibaca tidak lebih dari 10 orang, dan 

82% dari 1.5 juta jurnal ilmiah di dunia ini cenderung 

terabaikan oleh komunitas akademik. Ini bisa terjadi karena 

ada kebuntuan dalam visi-misi ilmuwan yang cenderung 

menganggap diri sebagai kelompok khusus (elite) yang 

terlepas dari urusan publik. Persepsi ini kemudian menem-

patkan kaum ilmuwan di “menara gading” itu.  

Sebagai sanggahan terhadap kecenderungan ini, bebera-

pa terobosan ilmiah telah dilakukan. Secara paradigmatik, 

penelitian dan pemikiran kreatif dianggap punya kekuatan, 

sebagaimana rumusan Foucault “knowledge/power”, kare-

nanya diproyeksikan sebagai kerja kritis untuk mengubah 

dunia. Untuk itu, ilmuwan harus berhenti berbicara hanya 

dengan diri sendiri atau dengan sejawat yang segelintir. 

Mereka harus bicara kepada publik dan audiens yang lebih 

luas, menerobos menara gading.  

Instalasi gagasan ilmu down to earth ini berlangsung di 

berbagai universitas, terutama universitas kelas dunia (world 

class university) yang mengusung konsep research university 

(universitas penelitian). Dengan konsep ini, sebuah univer-

sitas diandaikan hidup dan memberi kehidupan bagi 

masyarakat dengan proyek-proyek penelitian. Pendidikan 

dan pengajaran yang berlangsung di dalamnya, baik isi dan 
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metodologinya, adalah mata rantai dari suatu penelitian. 

Demikian pun pelayanan dan pengabdian kepada masyara-

kat bukanlah pekerjaan sampingan yang terjadi secara 

insidentil, tetapi semua terhubung dalam satu kesatuan 

sistem di mana penelitain menjadi basisnya. 

 

Habituasi Ideologi Keilmuan 

Sementara itu, WSU tampaknya sudah menerapkan 

filosofi pendidikan dan penelitian yang berorientasi kepada 

impak dan nilai bagi kehidupan sosial. Jargon universitas 

“bringing knowledge to life,” – saat bernama University of 

Western Sydney – menunjukkan komitmen sosial dari 

kinerja keilmuan yang mereka libati dan kembangkan. 

Jargon ini adalah akumu-

lasi dari “university values” 

yang menyediakan spirit, 

basis atau patokan bagi 

segala gerak keilmuan dari 

pengajaran, penelitian, 

dan pelayanan sosial.  

Visi yang kuat ini 

dibangun di atas landasan 

kesadaran dan pencerahan 

yang prima sejak awal. 

Berdirinya kampus Banks-

town, misalnya, berangkat 

dari kesadaran akan 
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tanggungjawab sosial yang kental terhadap masyarakat 

pinggiran sub-urban di Sydney bagian barat itu. Kita tahu, 

kawasan ini tumbuh sebagai masyarakat multikultural baru 

di Australia dengan kedatangan penghuni dari berbagai 

negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ke-

banyakan mereka dari negara-negara Timur Tengah dan 

Asia seperti Libanon, Turkey, Syiria, Pakistan, Banglades, 

India, Afganistan, Indonesia, Korea, China, dan Vietnam. 

Kebanyakan mereka juga adalah kaum imigran yang hijrah 

dari negeri mereka yang terpuruk oleh pertikaian berkepan-

jangan dan keterhimpitan ekonomi. Kehadiran mereka di 

kawasan ini tidak harus mengimpor pertikaian demi 

pertikaian juga. Mereka harus hidup sebagai suatu warga 

baru dari sebuah masyarakat multikultural Australia. Mere-

ka juga harus dipenuhi hak hidupnya sebagai manusia, 

harus mendapatkan pendidikan sehingga mereka skillfull 

menjalani kehidupan yang baru dengan nuansa yang ber-

beda. Nah, WSU hadir dalam konteks historis seperti ini.  

Centre for the Study of Contemporary Muslim Societies, 

sekarang menjadi Religion and Society Research Centre, 

dibangun untuk merespons perkembangan masyarakat 

Muslim di wilayah itu. Kebanyakan kaum imigran di wila-

yah itu berasal dari berbagai negara Muslim, dan kehadiran 

mereka adalah salah satu representasi dari realitas kontem-

porer dari masyarakat Muslim. Mereka juga hidup di situ 

sebagai penyumbang budaya yang akan menjadi bagian dari 

struktur masyarakat. Pusat kajian ini menjadi wadah yang 
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memungkinkan kehidupan dan budaya suatu masyarakat 

bisa dieksplorasi demi memahaminya, mengadaptasi, 

menggaulinya sebagaimana mestinya, dan memasukkannya 

dalam sistem sosial baru. Ini semua dilakukan untuk me-

mastikan tidak ada elemen masyarakat yang tertolak (reject-

ed) atau tercerabut (alienated) dari sistem sosial, apalagi 

menciptakan kekebalan, resistensi, dan perlawanan sosial. 

Perubahan nama dari University of Western Sydney 

(UWS) menjadi Western Sydney University (WSU) yang 

baru di-launching akhir 2015, berangkat dari visi itu. Boleh 

dibilang, ini kembali ke khittah atau visi awal universitas 

sebagai pengabdi masyarakat di kawasan itu. Sekilas tidak 

ada perubahan yang signifikan, hanya menukar tempat. 

Tetapi semua elemen civitas akademika dipahamkan 

dengan filosofi pengedepanan nama tempat dalam nama 

universitas. Jika nama pertama – University of Western 

Sydney – menyiratkan bahwa Western Sydney “sekedar” 

keterangan tempat belaka untuk menandai alamat bagi 

universitas. Yang paling utama dari itu adalah “university 

works”, yaitu ilmu (demi ilmu). Sementara itu, pada nama 

baru – Western Sydney University – mengandung pema-

haman dan sikap keilmuan bahwa tempat di mana universi-

tas berada adalah wahana pengabdian keilmuan. Ilmu lalu 

mengalami kontekstualisasi dari dialektika dan interaksinya 

dengan masyarakat setempat. Jadi, Western Sydney adalah 

subyek keilmuan atau basis pengabdian, bukan alamat 

belaka.  
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Nilai dan Etika Penelitian 

Dalam diskusi dengan beberapa profesor pada sesi ber-

beda, selalu muncul pertanyaan di seputar masalah etika 

dan impak dari penelitian. Ini menunjukkan pentingnya 

masalah ini bagi kerja penelitian di WSU, di luar hal-hal 

bersifat metodologis, prosedural, perangkat, dan dana. Di 

universitas-universitas di tanah air, dua hal penting tersebut 

masih berada di pinggir, terabai oleh arus masalah metode, 

dana, dan administrasi. 

Di samping membangun sumberdaya dan sistem bagi 

berlangsung penelitian berbobot, WSU dan universitas-

universitas kelas dunia lainnya, juga membangun basis 

landscape penelitiannya yang bercorak interdisipliner dan 

kolaboratif. Hanya dengan karakter landscape demikian 

maka universitas bisa responsif dengan tantangan sosial, 

ekonomi, dan lingkungan – khususnya di kawasan Western 

Sydney. Dengan ini juga mereka bisa berorientasi kepada 

tantangan global. Itulah mengapa universitas ini bisa men-

jadi bagian dari World Class University, dibuktikan dengan 

bertenggernya dalam daftar rangking ke-50 dari kategori 

universitas berumur di bawah 25 tahun, dan rangking ke 

400 di dunia tahun 2016 versi Shanghai Academic Rang-

king for World Universities. 

Dengan paradigma interdisipliner dan kolaboratif mere-

ka berjuang untuk menjadikan penelitian seterapan mung-

kin dan relevan dengan program pengajaran. Keterapan dan 

relevansi ini juga dilekatkan kepada tantangan dan kebu-
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tuhan industri, bisnis, komunitas dan pemerintah di kawa-

san itu. Dalam pengembangan sumberdaya, mereka mem-

promosikan peneliti-peneliti pemula dengan spesifikasi 

pada bidang yang berkenaan dengan penguatan akademik, 

baik dilakukan melalui penelitian individual maupun 

penelitian cluster atau kelompok. Mahasiswa-mahasiswa 

program doktor atau master dibimbing oleh para profesor 

senior untuk menjadi peneliti yang tangguh. Mereka me-

nyediakan asistensi dan konsultasi, sementara manajemen 

kampus memfasilitasi dengan perangkat yang memadai 

seperti kantor dan kebutuhan teknis, administrasi yang 

mudah, dan sistem komunikasi.  

Penelitian di universitas ini dimaknai sebagai kegiatan 

kritis dan kreatif yang dijalankan di atas landasan sistematik 

dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan pema-

haman serta memecahkan problem teoretis dan praktis. 

Kinerja penelitian terus menunjukkan kemajuan dengan 

berbagai indikatornya, misalnya dengan capaian target 

penelitian yang direncanakan melalui strategic plan 3 ta-

hunan. Kampus ini juga tengah berada di separuh jalan dari 

program investasi 10 tahun, yang berarti bahwa riset-riset 

unggulan ditopang habis-habisan. 

Capaian dari WSU di bidang penelitian ini dimung-

kinkan karena kampus ini memiliki dua mekanisme utama 

untuk menjelmakan diri sebagai kekuatan dalam aspek 

penelitian: pertama, program-program penelitian multidi-

sipliner yang sejalan dan menopang misi kampus; kedua, 
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adanya pusat-pusat penelitian yang memiliki relevansi 

tinggi baik tingkat nasional maupun lokal. 

WSU memiliki komitmen pada standard integritas yang 

tinggi dalam menjalankan program-program penelitian. 

Semua pihak dari profesor sampai mahasiswa penelitian 

harus komit dan taat pada nilai-nilai integritas itu. Integri-

tas atau etika penelitian bukanlah hal yang mudah untuk 

diterapkan. Tetapi mereka paham bahwa proyek penelitian 

benar-benar sebagai aktivitas sosial yang diikat oleh ke-

percayaan (trust). Kepercayaan dimaksud adalah antara 

peneliti dengan calon peneliti yang dibimbingnya, antara 

peneliti dengan pihak-pihak pendukung, dan antara peneli-

ti dengan komunitas/masyarakat subyek penelitian. Pihak-

pihak inilah yang akan memperoleh nilai manfaat yang 

dihasilkan oleh pengetahuan baru dari penelitian, dan tentu 

mereka menyimpan harapan akan adanya kemanfaatan dari 

kegiatan penelitian. Kampus menyediakan sumberdaya, 

asistensi dan konsultasi bagi para peneliti agar selalu on the 

track, terutama pada aspek pengelolaan dan penyelesaian 

kegiatan penelitian.  

 

Impak Sosial Penelitian 

Ada dua impak yang diharapkan dari kerja penelitian, 

yaitu sumbangannya bagi ilmu itu sendiri (contribution to 

knowledge) dan impak sosialnya. Yang pertama bersifat 

teoretis menyangkut posisi penelitian pada pengkayaan dan 

penajaman perdebatan dalam lapangan yang dikaji, semen-
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tara yang kedua berkaitan dengan manfaat praktis yaitu 

sejauh mana hasil penelitian itu memproduksi nilai guna 

bagi berbagai pihak terutama komunitas kolompok strategis 

dan pemerintah. Yang kedua ini tampaknya menjadi orien-

tasi utama, dan itulah mengapa metodologi lebih 

mengedepankan interdisipliner dan kolaboratif karena 

karakternya yang fleksibel dan cair. 

Untuk memastikan impak itu tepat sasaran, maka audi-

ens atau pembaca dari laporan penelitian harus dideklarasi-

kan secara jelas. Sebuah penelitain yang kemudian ditulis 

dalam artikel harus memiliki semacam prospektus sebagai 

guideline untuk menentukan topik, bahan, corak penulisan, 

dan media: konferensi, jurnal atau penerbit yang tepat 

untuk publikasi dan diseminasi. 

Di samping kaum akademisi, pihak-pihak yang menjadi 

sasaran sebagai pembaca hasil temuan penelitian adalah 

para pengambil keputusan, pembicara publik, analis ke-

bijakan, pengelola organisasi sosial, kepala sekolah, pekerja 

sosial, praktisi, dan lain-lain. Mereka inilah pengguna 

(users) yang mengambil manfaat dari nilai-nilai ilmu penge-

tahuan yang diperas dari penelitian. Kesadaran tentang 

audiens ini menentukan moda produksi pengetahuan 

melalui wacana/diskursus pada ruang-ruang publik komu-

nikasi seperti surat kabar dan media sosial. Sistem repro-

duksi pengetahuan menjadi salah satu indikator dari ber-

langsungnya proses penanakan pengetahuan dalam 

masyarakat. Itulah impak!        
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Refleksi bagi Ikhtiar Kita 

Bagaimana dengan kampus kita IAIN Mataram? Kam-

pus kita sedang memasuki fase krusial, yaitu peralihan dari 

IAIN ke UIN, dari institut dengan spesifikasi Islamic Stud-

ies ke universitas dengan cakupan keilmuan yang lebih luas 

lagi. Peralihan ini tentu naik kelas, beranjak. Karena itu, 

dalam semangat keberanjakan ini terdengar dengungan-

dengungan merdu mengenai “university values”, “world 

class university”, dan “research university”.  

Dalam mendorong transformasi itu, maka pengem-

bangan keilmuan di kampus kita, jika mengacu kepada 

pengalaman WSU, harus ditopang oleh paradigma baru 

dalam menghasilkan pengetahuan. Paradigma itu adalah 

interdisipliner dan kolaboratif, yaitu cara kerja keilmuan 

yang berbasis riset dengan mempertimbangan koneksitas 

antara satu keilmuan dengan keilmuan lain. Hasil-hasil 

produksi pengetahuan kemudian diorientasikan kepada 

hajat hidup pihak-pihak lain, yaitu masyarakat yang ada 

dalam jangkauan lokusnya dan kemanusiaan universal. 

Pengkotakan ilmu berdasarkan nomenklatur yang sempit 

hanya akan menghasilkan enclave pengetahuan yang 

menghimpit ruang gerak ilmuwan, bukannya jaringan relasi 

pengetahuan yang menembus batas dan melintasi sekat 

ontologis dan epsitemologis. Ketika ini terjadi maka secara 

axiologis pengetahuan yang kita produksi adalah “ilmu 

demi ilmu”. 
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Penelitian adalah sokoguru pengembangan keilmuan, 

baik untuk kepentingan internal kampus (pengembangan 

pengajaran dan manajemen) maupun untuk kepentingan 

eksternal (pengembangan masyarakat). Untuk memperkuat 

aspek ini perlu dibuat rancang bangun baru yang bisa 

memastikan tersedianya sumberdaya (manusia, dana, dan 

perangkat) dan sistem. Untuk melahirkan peneliti-peneliti 

baru yang handal maka pusat-pusat kajian (research centres) 

harus dibina dan dikembangkan. Peneliti dan pengem-

bangan keilmuan lahir di sini, bukan di ruang-ruang dosen 

yang hambar dari nuansa keilmuan di fakultas. Dosen-

dosen sebagai peneliti dan pembimbing bagi peneliti baru 

(mahasiswa) tempat kerjanya di centre-centre itu. Pusat 

kajian bisa dan semestinya mencetak exspert di bidangnya 

yang kemudian menjadi icon atau magnet yang menarik 

para pengkaji lain dari luar untuk datang dan menjadi 

bagian dari lembaga. Jelas hasilnya adalah pembesaran 

kinerja dan reputasi lembaga. 

Pusat-pusat kajian itu sendiri nanti bisa berkolaborasi 

dengan fakultas atau program studi untuk menyelenggara-

kan program-program spesifik dalam pengembangan akad-

emik, misalnya dengan menjadi penyelenggara mata kuliah 

tertentu atau bertanggungjawab pada proses penelitian-

penulisan tesis master atau disertasi doktor. Dengan begitu, 

para pengguna (users) menjadi punya alamat tempat mereka 

mencari ilmu, pengetahuan, dan data yang mereka butuh-
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kan. Dengan kata lain, pengembangan ilmu dan pengabdi-

an sosial ada di sini, tidak terutama di fakultas. 

Sebagai kampus yang sedang menapaki jalan menuju go 

global, penelitian bisa menjadi pilihan jalan yang tepat. 

Sebab dengan penelitianlah pergaulan global dalam jagat 

akademik bisa diretas. Tetapi definisi kita tentang “go 

global” itu bukanlah “pergi ke luar negeri” melainkan 

“membuka diri dan peduli dengan isu-isu kemanusiaan 

universal” dan “mengadopsi semangat dan cara kerja ber-

nilai modern”. Namun, penghidmatan pada kemanusiaan 

universal itu dimanifestasikan dalam bentuk program-

program penelitian yang menyentuh persoalan masyarakat, 

lokusnya tetaplah lokalitas, sesuai kapasitas dan jangkauan 

institusional. Dalam hal ini berlaku slogan “think globally, 

act locally”.  

Dalam konteks kita, lokalitas yang dimaksud adalah 

wilayah dan kawasan yang menjadi radius epicentrum di 

mana kampus ini berdiri, mengembangkan diri, dan 

berkhidmat. Katakanlah kita mengambil kawasan “Indone-

sia timur bagian selatan” atau “Nusa Tenggara” (meliputi 

Bali, NTB, dan NTT). Untuk program pengajaran dan 

pelatihan, jangkauan kawasan ini sudah berjalan melalui 

proyek sertifikasi, Dual Mode, PLPG, dan Penyetaraan. 

Tetapi untuk penelitian, jangkauan kegiatan kita masih 

sebatas Kota Mataram, sejauh-jauhnya Lombok Timur dan 

Lombok Utara. Ini bisa dilihat, misalnya, dengan juknis 
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penggunaan dana transportasi yang hanya mengatur sebatas 

Pulau Lombok. 

Sebagaimana WSU yang menciptakan kawasan “Greater 

Western Sydney” sebagai lokus pengabdiannya, maka 

kampus kita bisa mengkonstruksi suatu kawasan dengan 

karakter dan identitas tertentu – dengan penelitian. Kon-

struksi sosial lewat penelitian inilah yang disebut sebagai 

“contribution to knowledge”. Hal ini pada gilirannya akan 

memberi impak sosial melalui terbangunnya pemahaman 

yang lebih baik tentang sebuah kawasan. Jika terbentuk 

pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena masyara-

kat, maka kampus telah menyumbang elemen penting 

dalam proyek intervensi sosial dan pembangunan yang 

dilancarkan oleh pemerintah, korporasi, dan lembaga-

lembaga dunia. 

Di samping men-setup paradigma interdisipliner dan ko-

laboratif sebagai guidance bagi kegiatan penelitian, kampus 

juga perlu merumuskan integritas dan etika penelitian. Hal 

ini sangat penting sebagai guideline bagi peneliti dalam 

melakukan kegiatan penelitian. Hanya dengan ini 

penelitian tidak menjadi kegiatan mekanis seperti mesin 

saja. Hanya dengan ini kredibilitas peneliti bisa diper-

tanggungjawabkan sehingga tercipta trust yang dibutuhkan 

bagi keberterimaan publik terhadap pengetahuan dan nilai 

yang ditelurkan dari penelitian. Seharusnya semua dosen 

adalah peneliti, tetapi tidak semua penelitian dilakukan 

oleh dosen tanpa integritas. Hal ini dapat meminimalisir 
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kecenderungan pragmatisme di kalangan dosen dan peneliti 

sebagaimana disinyalir banyak terjadi di negeri ini 

(www.detiknews.com, 14 Febuari 2012), termasuk di 

kampus kita. 

Menciptakan trust bagi sebuah perguruan tinggi sama 

dengan memberinya daya hidup. Perguruan tinggi tanpa 

kepercayaan publik itulah menara gading. Dengan trust 

itulah kita bisa berderap masuk ke jalur untuk menuju 

“world class university”. Semoga![] 


