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Indonesia termasuk negara cukup 
diperhitungkan dunia tidak saja karena 
perkembangan pesat dibidang politik dan 
ekonomi tapi juga pendidikan. Namun 
demikian perkembangan tersebut lebih banyak 
bertumpu pada sumberdaya alam dan tingkat 
konsumsi tinggi bukan pada knowledge 
ekonomi. Padahal jumlah orang Indonesia 
yang cerdas tentunya banyak. Sumber 
pertumbuhan tersebut seluruhnya kita gali, 
maka ketakutan stagnansi ekonomi berbasis 
sumberdaya yang menghantui China dan India 
tidak menjadi masalah di kita jika kita rancang 
transformasinya sejak awal. 
 
Tentunya diperlukan penataan pendidikan di 
segala tingkat mulai dari SD hingga perguruan 
tinggi. Pada perguruan tinggi dimana hasil 
pemikiran dapat menjadi komoditi ekonomi 
sudah waktunya untuk segera digali. Secara 
terbatas pada bidang strategis yang potensial 
menjadi komoditi ekonomi perlu segera dibuka 
Pendidikan Doktor Riset (PDR) yang secara 
praktek lebih dekat dengan tujuan tersebut. Hal 
ini dimaksud untuk mempercepat transformasi. 
Hingga saat ini tingkat implementasi riset 
perguruan tinggi kita masih rendah dibanding 
beberapa negara di Asia Tenggara apalagi 
negara maju. Kenapa? Mari kita uraikan! 
  
Kualifikasi Doktor didunia pendidikan modern 
terbagi atas dua kutup ekstreem dimana satu 
dilakukan dengan cources system/tutorial 
(biasa di Amerika, Australia, Indonesia dll) 
sementara yang lain dengan riset mandiri 
(Jerman, Belanda, dan beberapa negara Eropa). 
Beberapa institusi pendidikan ada juga yang 
mencampurkan keduanya untuk mendapatkan 
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keuntungan lebih. Indonesia cenderung 
mengikuti pola pertama meski beberapa 
universitas mulai membuka kelas doktor 
research.  
 
Hingga saat ini masih tampak keragu-raguan 
mengingat cara ini relative baru di Indonesia. 
Tak heran jika masih banyak dosen dan calon 
mahasiswa salah mengerti tentang system ini. 
Memang secara praktek sebenarnya hampir 
tidak ada perbedaan antara keduanya tapi 
sangat menyolok pada tujuannya. 
 
Pertama dalam proses penerimaan kandidat 
doctor. Pada prinsipnya PDR lebih 
mengutamakan pengalaman riset sebelumnya 
daripada nilai kuliah masternya. Publikasi 
ilmiah menjadi penting dan benar-benar 
menjadi alasan penerimaan. Bahkan ada yang 
masih sangat ketat seperti di Uni Kassel 
Jerman seseorang baru dianggap mahasiswa 
doktor apabila proposalnya memenuhi 
persyaratan dari tim profesor. Selama 
menyusun proposal mereka adalah orang biasa 
dan bukan dianggap student hingga tidak bisa 
tidur di asrama. Makan di kantin saja harganya 
jauh lebih mahal hingga dua kali lipat. Ini 
merupakan tuntutan seorang doktor dimana ia 
harus memberikan sumbangan pada 
pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya 
sekedar gelar karena lulus serangkaian mata 
kuliah. 
 
Tidak mengherankan jika pada beberapa 
institute menuntut publikasi ilmiah sebelum 
mereka terkualifikasi sebagai doctor. Desertasi 
adalah publikasi utama bagi doktor dan 
merupakan akumulasi kerja dia di institute atau 
jurusan. mereka dapat saja bertukar data atau 
pengalaman dengan teman sesama tim. Di 
Indonesia seringkali komulasi kerja mahasiswa 
doktor tidak terdeteksi. Cukup banyak kasus 
mahasiswa tidak menemui promotor berbulan-
bulan sehingga promotor tidak tahu apa yang 
sedang dilakukan. Jika kita lihat cara kuno 
Belanda, mahasiswa yang sedang penelitian 
atau orang biasa yang mau ujian doktor mereka 
berkorespondensi dengan profesornya 
bertahun-tahun jauh sebelum ujian. 
  
Perbedaan lain terkait dengan kehadiran dan 
kelulusan kuliah. PDR dianggap tidak 
memerlukan kuliah dan hanya penelitian saja. 
Tentu ini benar tapi juga salah total. Kenapa? 
Calon doktor seringkali lemah pada bidang 
tertentu sehingga mau tidak mau harus 



mengikuti kuliah. Kalaupun tidak kuliah, 
diberikan waktu bagi mahasiswa untuk 
menulis paper lengkap dan 
mempresentasikannya pada group riset terkait 
dengan kelemahannya tersebut. Pengalaman 
kami diperlukan waktu 2 bulan untuk 
mempersiapkan artikel penuh dan 
presentasinya dimana kadang-kadang 
diskusinya memakan waktu 3 hingga 4 jam 
penuh. Tentu saja yang bersangkutan bukan 
satu satunya pemrasaran karena jika udah 
masuk diskusi semua orang adalah sumber. 
Tapi kelengkapan dan penguasaan materi 
merupakan point bagi yang bersangkutan 
dihadapan supervisor dan teman satu tim. 
Bagaimana jika penguasaan dianggap lemah? 
Supervisor akan mengajak mahasiswa 
berdiskusi tentang tema tersebut hingga benar2 
mengerti. Satu tujuannya agar lulus matakuliah 
dengan standart tertentu yang satu harus 
memahami untuk membangun penelitian. 
 
Tahapan riset juga ada perbedaan. Riset 
kadang salah diartikan penelitian lapang saja 
sehingga kerja membangun state of the art-nya 
ilmu yang akan dikembangkan bukan dianggap 
bagian dari riset. Ikut kuliah, membaca jurnal, 
presentasi artikel, mengajar mahasiswa S2 dan 
S1 dan kegiatan akademik lainnya adalah 
bagian dari riset. Seluruh aktifitas di kampus 
ataupun luar kampus sepenuhnya dalam rangka 
untuk memperkuat riset. Jika riset 
membutuhkan seseorang dikampus maka ia 
akan dikampus. Jika riset menuntut kerja 
lapang ia akan di lapang. Jadi tidak ada 
perbedaan secara praktical antara PDR dan 
Tutorial hanya tujuannya saja yang sangat jauh 
berbeda.  
 
Kebanyakan dari mahasiswa kita ikut PDR 
lebih karena ketidakmampuannya untuk hadir 
secara berkala di universitas. Ini adalah konyol 
dan cenderung simplifikasi pengertian. Di 
Jerman hanya diperbolehkan bekerja paruh 
waktu 1 hingga 2 jam sehari. Ini mengisaratkan 
apabila riset pekerjaan utama sementara kerja 
cari uang pekerjaan tambahan. Jika riset 
sebagai kerja tambahan, maka akan sangat 
membahayakan kualitas lulusan. Orang bisa 
saja bilang “tergantung orangnya” tapi secara 
physic tidak mungkin orang bekerja lebih dari 
8 jam dengan konsentrasi penuh. Seorang 
calon doctor malah lebih banyak 
menghabiskan waktu dikampus daripada 
mahasiswa BA atau Master untuk research. 
 

Berdasarkan atas kondisi di atas maka ada tiga 
hal penting yang perlu diperhatikan yakni (1) 
seseorang dapat menjadi peserta doctor jika 
kerjanya selama ini menyumbang atau paling 
tidak potensial disumbangkan pada 
pengembangan ilmu pengetahuan, (2) mereka 
pada dasarnya adalah bekerja sebagai peneliti 
di lembaga pendidikan atau penelitian sebagai 
bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, 
(3) kelulusan doktor berdasarkan pada 
kontribusi seseorang terhadap ilmu 
pengetahuan dan bukan dari kelulusan mata 
kuliah. Jika kita memilih PDR secara praktek 
sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan 
dengan tutorial sistem dimana desertasi adalah 
latihan atau exercise bagi calon peneliti.  
 
Karena PDR lebih mementingkan kontribusi 
pada ilmu maka juga potensial untuk 
menghasilkan komoditi atau paling tidak 
berkontribusi pada perbaikan sistem ekonomi. 
Sifatnya yang lebih sebagai hasil akhir, 
temuannya memungkinkan proses yang lebih 
pendek untuk diterapkan. Ini adalah 
keniscayaan jika tidak ingin ketinggalan. 
Malang, Jogjakarta, dan Bandung tidaklah 
semaju sekarang jika pada masa lalu para 
tokohnya tidak memilih menjadi pusat 
pendidikan. Berdasarkan sejarah inisiative 
kemajuan hampir tidak pernah berasal dari 
Jakarta. Kota kecilpun mampu untuk 
melakukannya. Juga termasuk Malang. 
Demikian! 


