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Suatu ha1 yang tidak terduga saya b t a i  membenkan sumbangan tulisan 
pada Seminar PERSAKI d a g m  tema yang agak luas dan abstrak, yakni 
"Peningkafan Peran Serta Sarjana Kehutanan Menuju Tinggal Lundas 
Pembangunan". Panitia seminar tentu tidak memaksudkan menjawab tema itu 
dengan seruan "Maritah kita bekerja, meman- dan mengamalkan ilmu 
kehutanan kita dengan tekun, jujur dan efisien". Karena semua anggota PERSAKI 
sudah tahu dan sama-sama luas clan abstralarya, dan kimya hanya cocok pidato 
pembukaan saja. 

Tulisan saya berikut inipun tidak krpretensi mampu menjawab tema dl atas 
secara lengkap, namun hanya s e w a n  kecii saja dan semoga yang kscil itu cocok 
bila ditempatkan pada horizon jawaban yang lebih luas. 

Relevansi judul yang saya ambil d~ atas adalah dalam rangka mengingatkan 
kita, PERSAKI ballwa dalam mngka menghdapi masa kini dan masa yang akan 
datang, diri PERSAKI sendiri akan bertambah besar dengan anggota-anggota b m ,  
dan apakah diri yang besar itu pada saat tinggal landas nanti t a w t i  besar 
kekuatannya atau besar kelemahannya. 

ARUS SARJANA M U  : SUATUPERHITUlVGAN 

Pertama-tarna perlu dlahami mengapa Sarjana Kehutanan yang hams 
diperhltungkan. Karena pada keadaan sekarang h i  kekuatan-kekuatan pengarnbilan 
keputusan sebagian besar (hampir selumhnya) berada ditangan Sarjana-Sarjana 
Kehutanan. Kenyataan tersebut &pat dipastikan akan terns bedanjut selarna sistem 
penjenjangan d m  penghargaan pendidikan kehutanan seperti yang ada sekarang ini. 
Saya pribadi dalam ha1 ini mash ragu kalau seandainya SKMA mdei lama terns 
hidup sampai sekarang (ditutupnya kurang lebih 18 tahun Mu) kenyataan di atas 
mungkin menjadi lain. Saya melihat bahwa tingkat sarjana mungkin terlalu tinggi 
untuk rnenghadapi kegiatan-kegtatan kehutanan yang umum dijurnpai CII lapangan. 



Kcn~udim ~nengapa sa jana baru, karena ternyata pencctakan sarjana barn 
pada saat i ~ u  jauh lebih cepat dibmdingkan dcngan masa-masa yang lalu. Pada 
tahun-tahun terakhir ini d m  Fakultas Kehutanan IPB dihasilkan 4 170 sarjana barn 
pcr tahun. Bila chi  Fakultas Kehutanan UGM lura-kira sama, dan dari perguruan- 
pcrguruan tinggi lain di Indonesia secara keseluruhan juga sama, nlaka di Indonesia 
setiap tahun dihasilkan * 500 sarJana baru (w& penulisan paper vang h a n y  empat 
hari. tidak sempat mcngumpulkan data yang pasti). Semua nlaklum bahw~a 
kecepatan pcncctakan sarjana baru tersebut cenderung naik tcrus pa& masa yang 
akan datang . 

Scmcntara itu Sarjana Kehutanan yang ada sekarang dipcrkirakan berjumlah + 
3000 orang. Berdasarkan kecepatan pencetakan s a r j m  baru terscbut di atas, rnaka 
dapat diduga bahwa hanya dalam waktu enam tahun sang akan datang jumlah 
Sa jana Kehutanan akan menjadi dua kali lipat atau dalarn I2 tahun yang akan 
datang menjadi tiga kali lebth besar (lihai Grafik di bwah) .  

Seperti diutarakan pada pengantar, pertanyaannya adalah apakah yang 
menjadi lcbih besar itu kekuatannya atau kelernahannya, bahkan lebih tegasnya : 
kebtntnn yembangunannp atau kekuuran perusakannya. 

Dari segi strategi kekuatan, mungkin kita dapat melihat perkernbangan 
tersebut dan sisi yang lain, yakni bahwa hanya &lam 6 tahun yang akan datang 
kekuatan lanu &an diimbangi oleh kekuatan baru, atau dalam waktu 12 tahun 
kekuatan lama akan diirnbangi oleh dua kali lebih besar kckuatan baru, Dengan 
mudah akan segera jelas, impl ih apa yang ciapat bduga clan perhitungan tersebut. 

Bila kita sekedar menilai secara obyektif maka kita juga akan sek&r melihat 
dua kernungkinan, yakni memberi harapan (optimistik) atau mengahadapi kesulitan- 
kesulitan (pesimistik) pada ma-masa yang akan datang. Bagi yang optimistik dia 
berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama hi rnasalah-masalah kehutanan yang 
berat &an segera teratasi. Sedangkan bagi yang pesimistik dia malahan khawatir 
bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi masalah kehutanan yang sudah berat akan 
menjadi berlipat gan&. 
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Tapi kenyataam~ya kita berdiri d~ tengah-tengah permasalahan clan kita 
terpaksa melihat permasalahan secara subyektif. Secara subyektif sava cend;lr~r?g 
berpendapat bahwa perhitungan ter::bat CII atas dapat memberr hatapan balk, b11a 
kekuatan-kekuatan baru tersebut betul-betul dipersiapkan ketahanannya untuk 
n~cnjadi kekuatan pernbang~man y a q  konsisten. Dengan mengindahkan usaha- 
usaha persiapan baik yang formal maupun yang informal selarna ini, dalam tulisan 
berikutnya saya akan mengemukakan suatu aspek persiapan dari sisi Fang selma L ~ I  

mungkin belum diperhatikan. Menyadari bahwa penyampaiamya yang kurang 
senpurna maka pokok bahasan berikut ini hanya dibaca oleh angota PERSAKI 
saja. 

C'EPA?' MEIL'C~ERTI, TIDAK CEPAT MENERIMA : Suutu Persiupcm Sikr4p 
Sarjana Kehutanan Duru 

Bukan rahasia lagi di antara kita bahwa para sarjana baru, pada awal ms:,a 
tugasnya suing mengalami kekecewaan (dalam berbagai bentuknya) karcna dalarn 
tugasn!-a bcrhadapan dengan berbagai "kclainan" (dalarn berbagai be~ltuknya). 
Scielall ivaktu berjalan terns kelihatannya kekmtvaan i tu menjadi ter3ta~i. 
manakala yang bcrsangkutan sudah dapat meneri~na "kelainan" tcrsebut kcmudian 
merasa puas dan terbiasa lagi. Proses adaptasi yang wajar sebebrln!,a. 

Namun proscs adaptasi tersebut tentu hanya sekedar membuat hubungan yang 
conformhk, tapi tidak menyclesaikan "kelairian" itu sendiri, atau rnungkin 
menggandakannya. Dalam ha1 ini dapat hta n~aklumi bahiva mcrnang para sarjanlla 
baru kalaupun dibckali hanya dibekali ilmu bagaimana rnenghadapi ''kelainmll' itu, 
tctapi tidak dibekali ilinu bagairnana rnc~lgatasi yclak~~-pclaku "beiai~lan" itu . 

Sc~t~cntnra t idak il~an~pu untuk mcnshadapi bal-hai tersobut. kiranya sikap 
"cepat atau segera dapat mengerti" dapat memberi altertiatif kel~uasan. Scbagaimanlt 
kita senlua rasakan b a h w  kepuasan dapat rnuucul manakala k~ta mampu nizngcni 
dm memahatni suatu permasa!ahan der~gan baik. Kepimail itu mungktn didarong 
oleh adanya harapan penyelesaian masalah. Sedangkm katau kita tidak men~erti 
atau mcniaharni, rasa kcsal &an ditambah lagi dcrlpn tidak tcrlihatnya harapan 
penyelesaian masalah. 

Malgerti dan rnernaha~ni permasalahan dapat berarti menernpatkan diri kira di 
atas pcrrnasalahan, kita tidak bbigung karenanq-a. Kita akan mampu membuat jar&, 
kita t~dak akan langsung tergoncang dm kehabisan tcnaga untirk sckcdar 
meredamng a. 

Cepat 11llengerti permasalahan rneminta s y m t  ilmu pengetahurn Fang luas dan 
lengkap. Baik dimensi teknis-ekonomis-politik-etik dimensi teori praktck mnupiin 
dimensi dasar illnu dan metodologinya. Oleh Karena itu maka persiapan dari scgi 
tersebut mcnjadi sangat penting. Namun syarat tersebut dapat juga diirnbangr 
dengan sikap tekun dan sungguh-sungguh dalarn menelaah atau n~znal~rr 
permasalahan. sesuatu sikap yang kiranya tidak sulit dilakukan oleh sarjana-sarajana 
baru !an2 masi 11 belum banyak direpotkan oleh ha1 -ha1 non-profesional. 

Pcrlun!,a cepat mcngcrti tidak hanya kcpada permasalahan teknis profesional, 
scpcrt~ misalnyn kcr~npa sarjana lanu tidak nlau menerapkan pernikiran dm t n : ? d c *  

baru. tapi sampai juga pada hal-ha1 yang bersifat hubunga~l antar zenc~,,?si Misa111) :t 






