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Kerangka Sistem

Segi Tujuan
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Segi Tujuan dan Hasil

John Abrams menyatakan bahwa ilmuwan
bertujuan mencari pengetahuan murni dari bertujuan mencari pengetahuan murni dari 
suatu jenis tertentu, sedang ahli teknologi 
mencari suatu tujuan yang khusus ditentukan 
secara terperinci.
Enrico Cantore juga berpendapat bahwa ilmu
bertujuan mencari pengetahuan, sedang tujuan 
teknologi ialah mengusahakan perubahan-
perubahan praktis yang diinginkan manusia

Segi Hasil



11/02/2009

4

Segi Hasil

Jika, bilamana seseorang bekerja, hasil utama 
penelitiannya ialah pengetahuan, sesuatu yang penelitiannya ialah pengetahuan, sesuatu yang 
harus diterbitkan secara terbuka untuk 
menuntut suatu pengakuan, maka ia telah
mengerjakan ilmu.
Jika sebaliknya, hasil kerjanya ialah terutama suatu 
benda, suatu bahan kimia, suatu proses, 
sesuatu yang diperjual-belikan, maka ia telah 
mengerjakan teknologi

(Derek de Solla Price, 1976)

Segi Lingkungan
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Segi Lingkungan

Segi Sumber
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Segi Sumber
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TEKNOLOGI ILMU PENGETAHUAN

Segi Aktivitas
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Segi Aktivitas

Segi Kontrol
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Di luar Kerangka Sistem

Segi Motivasi
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Segi Motivasi

Dari segi motivasi atau dorongan batin, pendapat 
yang umumnya diterima ialah bahwa ilmuwanyang umumnya diterima ialah bahwa ilmuwan

digerakkan oleh keingintahuan dan hasrat pada 
pengetahuan, sedang ahli teknologi oleh 

kemanfaatan.

(Nathan Reingold & Arthur Molelia, 1976)( g , 97 )

Segi Motivasi

Seorang ilmuwan terdorong untuk 
mengembangkan pengetahuan, sedang seorang mengembangkan pengetahuan, sedang seorang 
ahli teknologi tertarik untuk mengembangkan

suatu produk atau proses baru

(Michael Moravesik, 1976)
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Segi Fokus

Segi Fokus

Peter Drucker (1976) menegaskan bahwa perbedaan pokok
antara ilmu dan teknologi tidak terletak pada isi, 

melainkan pada pusat perhatian merekamelainkan pada pusat perhatian mereka

llmu berkenaan dengan pemahaman dan tujuannya
ialah meningkatkan budi pikiran manusia.
Teknologi terpusatkan pada penggunaan dan 
tujuannya ialah menambah kemampuan manusia 
untuk berbuat

Ilmu pengetahuan berurusan dengan hal yang paling 
umum, teknologi dengan hal yang paling konkret
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Segi Ideal

Segi Ideal

Pendapat Robert Merrill menyatakan bahwa ilmu 
kealaman menekankan perolehan pengetahuan, kealaman menekankan perolehan pengetahuan, 

sedang teknologi menitik beratkan pada tujuan 
praktis
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Segi Ideal

Skolimowski berpendapat bahwa inti scientific progress 
dapat dinyatakan sebagai pursuit of knowledge p y g p f g

(perolehan pengetahuan). Sebaliknya tema pemersatu 
pada technological progress ialah kadar efektifitas 
sehingga kemajuan bidang ini dapat dicirikan sebagai 

pursuit of effectiveness (pencapaian efektifitas) dalam 
menghasilkan benda-benda tertentu

Ilmu mengejar kebenaran dan teknologi mengarah 
pada efisiensi. Hal ini juga ditegaskan antara lain oleh

George Kneller

Segi Ciri Keluasan
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Segi Ciri Keluasan

Ilmu berada di atas sesuatu kebangsaan karena 
merupakan suatu bahasa yang berlaku umum bagi merupakan suatu bahasa yang berlaku umum bagi 
semua umat manusia dan yang lahir dari hasrat

terdalam manusia untuk memahami dunia 
sekelilingnya.

Berbagai alat, mesin, dan prosedur harus 
disesuaikan dengan keadaan-keadaan khusus 

dari suatu lingkungan tertentu seperti misalnya 
kemampuan tenaga kerja, persediaan modal, dan 

kecenderungan para pemakai

Segi Status
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Segi Status

Hasil-hasil penemuan ilmiah biasanya langsung 
disebarluaskan melalui publikasi sehingga disebarluaskan melalui publikasi sehingga 

menjadi pengetahuan masyarakat.

Ciptaan-ciptaan teknologi merupakan milik privat
yang lazimnya dimintakan hak paten lebih dahulu. 

Sebelum diperdagangkan dengan imbalan atau  p g g g
keuntungan yang dianggap layak.

Segi Komunikasi
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Segi Komunikasi

Terbitan-terbitan karya tulis berupa artikel ilmiah 
dalam majalah kejuruan, monografi laporan hasil dalam majalah kejuruan, monografi laporan hasil 

penelitian, atau naskah pembahasan yang 
dibukukan merupakan produk terakhir bagi ilmu.

Teknologi tidak muncul sebagai karya tulis dalam 
publikasi ilmiah, melainkan umumnya hanya p , y y

diketahui dari iklan dalam terbitan komersial atau 
dibaca dalam brosur petunjuk yang beredar 

bersama barangnya sebagai dagangan.


