
PENDAHULUAN 


Fungsi perguruan tinggi terkumpul dalam Tridharma perguman tinggi, yang terdiri 
atas tiga unsur yaitu Pendidikan. Penelioan dan Pengabdian pada Masyarakat. 
Ketiga dhanna Jili pada permulaan seann-akan tampak sebagai tiga unsur yang 
terpisah tetapi dalam perkembangan seLanjutnya ketiga Unsur ini akan makin 
banyak bertumpang-tindih. Tumpang-tindih ini sudah jelas terlihat di Universitas 
Air\angga dan perkembangan seLanjutnya harus diarahkan sehingga tiga dharma 
pad. akhirnya ak.n bempa satu kesatuan. 
Dalam HKerangka Pengembangan Penelitian di Perguruan Tinggi" yang dikeluarkan 
"leh Ditjen Penti Departernen P &. K «lab tertera maksud dan tujuan 
pengembangan dhanna Penelitian. 
Dalam pembangunan negan dan bangsa Indonesia peran ilmu pengetahuan dan 
teknologi menjadi Makin penting, bahkan menjadi faktor penenrn apakah bangsa 
dan negara Indonesia dap.t berh.sil melaksanakan pemb.ngunanny. menjadikan 
Indonesia satu warga yang terhormat dalam lingkungan negara-negara yang sudah 
berkembang. 
Tugas Petguruan Tinggi dalam pembangunan ini antara lain mengembangkan 
Perguruan Tinggi menjadl tcmpat pengembangan ilmu pengetahuan. Kenyataan di 
Indonesia pada masa sekarang ini Wah bahwa tenaga yang mampu mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi terkumpul terutama di Perguruan Tinggi dengan 
sa.rananya. 
Mengingat bahw. kunei kebemasilan pengembangan ialah ten"!:a yang trampil dan 
mampu maka sungguh berat tugas Perguruan Tinggi dalam pembangunan ini. 
Hasil penelitian ini yang berupa pengembangan ilmu pengetahun dan pener.pannya 
perlu diam.lkan pad. masyarakat, dengan demikian basil penelitian dap.t langsung 
berguna untuk pembangunan. Penterjemahan dan penyampaian hasil penelitian 
sehingga dapat digunakan oleh masyarakat ialah inti isi dhanna Pengabdian pada 
Masyarakat. 
Garis~garis besa.mya pun sudah ditentukan oleh Ditjen Penti Depanemen P & K 
tetapi masih harus dicari jalan sehingga dengan pengalaman dan kemampuan yang 
sudah ada di Universitas Airlangga dan yang masih akan dapat dikembangkan, 
pengembangan dharma Pengahdian pad. Masyarakat dapat berjalan sebaik-baiknya. 
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Untuk dapat bekcrja setepat- dan dayaguna mungkin maka diadakan suatu studi 
dengan maksud bahwa hasH studi ini dapat digunakan dalam penentuan arah dan 
tujuan pengembangan Pcnelitian dan Pengabdian pada Masyarakat schingga segala 
kekuatan yang terkumpul dapat digunakan sedaya- dan tepatguna mungkin. 
Studi jni me1Jputi beberapa tahap. Pertama ditentukan kemampuan yang ada di 
Universitas Airlangga dan kegiatan-kegiatan yang tdab dilaksanakan dcngan 
hambatan41ambatan yang dialami. Juga dicoba diperolch gambaran Itentang 
kebutuhan di dalam dan di luar Univcrsila~ untuk kemudian mcnentuk'an jalan 
yang ditcmpuh untuk menjamin Universitas Airlangga dapat mengembangkan 
kemampuan Penclitian dan Pengabdian pacia Masyarakatnya sesuai dengan perannya 
dalam pembangunan masa kini dan mendatang. 
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