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Studi program bergelar doktor jelas bukan sebuah 
kebutuhan untuk semua orang. Tidak untuk semua orang yang 
cerdas. Tidak untuk semua orang yang pernah berkuliah dan 
luius dari universitas. Di negara-negara makmur dan liberal 
yang biasa disebut UBarat", semakin lama semakin sedikit 
penduduk lokal lulusan Strata 1 dan 2 yang meminati studi 
doktoral. 

Salah satu pertanyaan paling awal yang saya ajukan 
ketika berhadapan pertama kali dengan calon atau peminat 
studi doktoral: UTolong jelaskan apa rencana hidup atau karir 
Anda 10 atau 20 tahun ke depan". Kalau pertanyaan ini tidak 
bisa dijawab dengan jelas dan mudah, saya usulkan mereka 
membatalkan atau paling sedikit menunda rencana studinya. 
Jika mereka menjawab dengan tegas dan jelas, pertanyaan 
berikut saya "Untuk mencapai cita-cita itu, apakah benar 
Anda membutuhkan gelar doktor? Mengapa?" Beberapa di 
antaranya bingung dan gagap, dan beberapa hari kemudian 
menggugurkan rencana setelah berjuang mati-nlatian untuk 
menjawab pertanyaan yang kedua itu. 

Bila jawabnya ttya", maka pertanyaan berikut bisa 
dilanjutkan tentang studi doktor macam apa, di mana, dengan 
topik dan pendekatan seperti apa yang pas untuk mencapai 
cita-cita mereka tadi. Apa persiapan dan persyaratan yang 
dibutuhkan? Jawabnya tidak mungkin seragam untuk berbagai 
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orang dengan latar belakang dan cita-cita ke depan yang 
berbeda-beda. Baru sesudah itu, kami membahas berbagai 
hal, termasuk yang dibahas para penulis dalam buku ini. 

Semua interogasi awal itu menegaskan wawasan atau 
pesan utama saya sejak awal: studi doktoral bukan perkara 
sepele. Bukan semata-mata persoalan kecerdasan. Juga bukan 
persoalan kerja keras dan tekad. Tapi yang terlebih penting 
dari semua itu: persoalan makna dan jalan hidup orang yang 
bersangkutan. Mengapa saya katakan jauh lebih luas dan 
mendalam ketimbang soal akademik atau keilmuan? Berikut 
ini penjelasannya. 

Pada umumnya tidak ada orang yang selama empat 
atau lima tahun mencurahkan seluruh kekuatan badan dan 
mentalnya untuk sebuah topik penelitian. Satu-satunya 
mahluk yang saya kenai baik melakukan hal itu adalah para 
mahasiswa doktoral. Nyaris bagi semua orang, pengorbanan 
besar-besaran seperti itu hanya terjadi sekali dalam hidupnya. 

Kalau pun setelah lulus studi doktor, ia bekerja sebagai 
dosen atau peneliti dalam sebuah lembaga resmi, hampir 
dapat dipastikan ia tidak akan - dan tidak akan pernah -dapat 
menikmati kemewahan menghabiskan empat atau lima tahun 
kerjanya hanya untuksatu topik penelitian saja.la akan dibebani 
oleh berbagai tugas dan tanggung-jawab lain. Mungkin dia 
harus melakukan tiga penelitian besar sekaligus, ditambah 
membimbing lima penelitian disertasi mahasiswanya, di 
sam ping mengajar penuh. Satu-satunya perkecualian, mungkin 
kesempatan itu datang kembali setelah si dosen atau peneliti 
itu pensiun. Tapi tenaga dan kesehatan tubuhnya sudah jauh 
merosot ketimbang semasa ia menjadi mahasiswa. 

Studi doktoral itu merupakan sebuah pengalaman yang 
maha-istimewa. Lebih istimewa lagi bagi para mahasiswa 
Indonesia yang menempuh studi di negara yang sangat 
berbeda dari tanah air. Misalnya, bagi sebagian rekan saya, 
studi di Australia merupakan pengalaman pertama dan 
mungkin satu-satunya selama seumur hidupnya merasakan 
jadi anggota kelompok minoritas. 
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Karena itu saya sangat bersyukur kepada para penulis yang 
telah menulis kisah-kisah dalam buku ini. Kisah mereka layak 
dibaca siapa pun di tanah air yang punya minat dan rencana 
untuk studi doktoral di Australia. Saya berterima kasih kepada 
penyunting yang meminta saya memberikan kata-pengantar 
ini. Berbeda dari para penulis bab di buku ini yang datang ke 
Australia sebagai mahasiswa, saya ingin menyumbangkan 
catatan sederhana ini dari sudut pandang seorang profesor 
dan pembimbing. 

Studi doktoral merupakan menuntut kerja-sama yang luar 
biasa antara mahasiswa dan pembimbingnya. Berbeda dari 
studi untuk gelar Master atau Bachelor. Perbedaan juga bisa 
terjadi di antara para mahasiswa yang datang dari Indonesia 
sebagai dosen di tanah air dan segera kembali ke tanah air 
seusai studi dengan mereka yang tidak punya ikatan dinas di 
negeri asalnya. Yang belakangan ini harus meniti karir sebagai 
akademik atau peneliti di mana pun di muka bumi ini sesuai 
studio Hal ini akan saya jelaskan lebih jauh di bagian belakang 
nanti. 

Studi doktoral merupakan kemewahan yang luar biasa, 
ditinjau dari segi mana pun. Sebagian besar dari mereka 
penerima beasisvva penuh. Selama menempuh studi empat 
tahun, kerja utama mereka adalah kerja intelektual, dan hanya 
untuk satu topik penelitian. Beaya untuk studi, untuk hidup, 
untuk kesehatan, untuk transportasi, bahkan untuk liburan 
sudah ditanggung beasiswa selama beberapa tahun! 

Ironisnya, sebagian besar dari mereka tidak menyadari 
kemewahan terse but. Saya pernah berkumpul dengan 
beberapa keluarga mahasiswa doktoral. Salah seorang suami 
yang datang ke Australia sebagai dependent karena mengikuti 
istrinya yang sedang studi doktoral berkomentar dengan 
setengah bercanda. Katanya: "mahasiswa doktoral itu mahluk 
yang merasa paling menderita di dunia". M ungkin sebagian dari 
isi buku di sini sedikit banyak menyuarakan ratapan seperti itu. 
Saya sendiri sesekali mengingatkan para mahasiswa yang saya 
bimbing agar mereka menikmati masa-masa bermahasiswa, 
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betapa pun menderitanya menjalani studi doktoral. Tidak 
hanya menderita, mengeluh dan mengasihani diri sendiri 
selama empat atau lima tahun. Sebab, bukan saja banyak 
orang lain yang lebih menderita. Tetapi juga untuk mereka 
sendiri, yang sebenarnya jauh lebih berat adalah ketika sudah 
lulus nanti. 

Maka, pertanyaan "apa rencana kalian 10 atau 20 tahun 
ke depan?" sebaiknya tidak diabaikan. Pengorbanan Umenjadi 
mahluk palingmenderita" selama 4 tahun atau lebih selayaknya 
disiapkan, direncanakan dan dikerjakan dengan matang untuk 
sebuah manfaat yang berlangsung paling sedikit 10 atau 20 

tahun ke depan sesudah lulus. Kalau tidak, buat apa susah
payah? Sebaliknya, orang yang sudah mampu merumuskan 
dengan jelas cita-cita masa depannya akan jauh lebih mudah 
menentukan bukan saja topik disertasinya. Bahkan pilihan 
bab-bab dalam disertasi bisa disusun secara strategis sesuai 
dengan rencana dan kebutuhan hidupnya 10 atau 20 tahun ke 
depan. Dengan demikian, disertasi yang sudah tuntas tidak 
akan cepat mubazir ketika upacara wisuda berakhir. 

Sebagai professor di tiga universitas di Australia, saya 
pernah mengajar dan membimbing mahasiswa dari berbagai 
negara. Bagi para mahasiswa yang datang dari Indonesia, 
dan sudah bekerja sebagai pegawai negeri atau dosen di 
tanah air, pertanyaan Uuntuk apa studi doktoral" biasanya 
terjawab mudah. Mereka berusaha mengambil gelar doktor, 
karena tuntutan pekerjaan. Jawaban ini sah dan tidak keliru. 
Masalahnya, jika hanya itu alasan untuk studi doktoral di 
Australia, saya kuatir dorongan untuk studi tidak sekuat mereka 
yang punya misi personal, menyangkut hidup mereka sendiri 
di masa depan. Sesekali saya tanya mereka: "apakah Anda 
yakin, Anda masih akan bekerja di tempat yang sama 10 atau 
20 tahun ke depan? Seandainya Anda harus keluar dan pindah 
tempat kerja, apakah studi doktoral 4 tahun ini mempunyai 
faedah yang memadai dengan pengorbanan Anda?" 

Mungkin karena latar-belakang pragmatis tadi (tuntutan 
tempat kerja), ada kecenderungan umum lain yang saya 
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jumpai pada sebagian besar calon mahasiswa doktoral dari 
Indonesia di bidang ilmu-ilmu so sial dan humanoria. Sebagian 
besar dari mereka terpukau oleh masalah-masalah kekinian. 
Topik penelitian yang dipilih tidak jauh berbeda dari apa yang 
sedang hangat di media arus utama atau media sosial. Ini 
sebuah contoh kedl. Sebagian besar calon mahasiswa dari 
Indonesia yang menghubungi saya dalam setahun belakangan 
menyatakan minat membuat penelitian tentang hoax untuk 
disertasinya. Saya ingatkan, topik seperti itu sangat mungkin 
akan basi jauh sebelum studi doktornya selesai. Bahkan 
mungkin sudah basi sebelum ia memulai pengumpulan data, 
setahun setelah diterima di sebuah universitas. 

Kisah tersebut mungkin berkait dengan pengamatan saya 
yang lain. Banyak sarjana Indonesia, lulusan doktor dari luar 
Indonesia, hanya menikmati masa gemilangnya beberapa 
tahun setelah pulang ke tanah air. Bukan saja seluruh tenaganya 
sesudah pulang ke lembaga asal terserap ke berbagai urusan 
nonakademik. Yang begitu memang terjadi. Tetapi ada alasan 
lain. Hasil studinya tidak siap menjawab tantangan masyarakat 
10 atau 20 tahun kemudian, karena penelitiannya selama studi 
terpusat pada hal-hal yang ramai dibahas di zaman semasa 
bermahasiswa. Di antara mereka juga jarang yang vvawasan 
keilmuannya menjangkau masa lampau jauh ke belakang, atau 
jauh ke masa depan. Jarang yang meneliti masalah di tanah air, 
tetapi dengan wawasan lintas-bangsa. 

Ikatan batin dan ikatan intelektual dengan mantan 
pembimbing juga berbeda di antara mahasiswa yang datang 
dari Indonesia dengan kewajiban kembali ke lembaga 
asalnya, dengan mereka yang tidak. Bagi kelompok yang 
pertama, ikatan batin dan ikatan intelektual dengan mantan 
pembimbingnya bisa kuat, tetapi tidak harus demikian. 
Apalagi jika mantan pembimbing itu sarna sekali tidak punya 
minat tentang Indonesia. Hubungan mereka sebatas masa 
studi doktoral sang mahasiswa. Secara formal kelembagaan, 
mahasiswa terse but dituntut lebih peduli, lebih setia dan lebih 
mendukung atasan di tempat kerjanya di tanah air. 
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Hal 1m sangat berbeda dari mereka (apa pun 
kebangsaannya) yang tidak punya ikatan dinas. Seusai studi, 
mereka harus meniti karir dari tingkat paling bawah dan 
melampaui berbagai rintangan dan persaingan global. Masa 
depan karir lulusan doktor ini sedikit banyak ditentukan oleh 
berbagai bentuk dukungan (selain surat rekomendasi) dari 
mantan pembimbing mereka. Karena itu, hubungan mereka 
biasanya luar biasa kuatnya bukan hanya selama studi, tetapi 
berpuluh tahun sesudahnya juga. Ibarat seorang kyai dan para 
santrinya di masa lampau. 

Masih ada satu perbedaan lain, menurut kawan saya, 
seorang sarjana dari Yogyakarta. Katanya, banyak dosen 
Indonesia, lulusan doktor, apalagi dari sebuah univesitas besar 
di dunia akan menikmati status sangat tinggi ketika kembali 
ke universitas di tanah air. Sementara mereka yang baru lulus 
doktordi negeri seperti Australia, akan menempati status paling 
rendah di kantornya ketika baru diangkat sebagai pegawai di 
universitas. Kawan tadi memberikan ibarat "seperti petinju 
yang baru diperbolehkan masuk ring tinju, untuk kemudian 
dihajar sampai babak-belur, sebelum menjadi akademisi yang 
tangguh." 

Yang jelas, di berbagai universitas yang mengglobal seperti 
di Australia, studi doktoral yang ditempuh para mahasiswa 
bimbingannya merupakan investasi yang besar pula bagi si 
pembimbing. Karena itu para pembimbing sangat berhati-hati 
memilih calon bimbingannya. Berbeda dari bimbingan untuk 
studi Master atau Honours yang lebih pendek masanya. Ikatan 
batin di antara mahasiswa doktoral dan pembimbingnya 
biasanya diharapkan berlangsung sampai mati. 

Nama baik para pembimbing ini akan terangkat, 
jika prestasi akademik dan karir profesional (mantan) 
bimbingannya cemerlang. Begitu juga sebaliknya, jika si 
mahasiswa lambat atau gagal menyelesaikan studinya. Ketika 
seorang mahasiswa doktoral di Australia diuji, pengujinya 
orang luar dan identitasnya dirahasiakan, secara tidak 
langsung si pembimbing ikut teruji. Ini berbeda dengan sistem 
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Jiian disertasi di beberapa negara lain, di mana pembimbing 
~ut menguji, atau bahkan paling menentukan kelulusan si 
.,.,ahasiswa. Pada situasi yang tersebut belakangan ini, selama 
studi dan menulis disertasi si mahasiswa terpaksa harus tunduk 
;Jada berbagai keinginan pembimbing. 

Dengan demikian, mereka yang membaca buku ini layak 
'1lenyadari bahwa kisah-kisah yang tertuang di sini tidak 
:-newakili medan, situasi dan tantangan studi doktoral secara 
global. Yang tersaji di sini khas kisah-kisah dari Australia, yang 
mungkin banyak miripnya dengan Selandia Baru atau Inggris. 
Situasinya sangat berbeda dengan yang lumrah berlangsung di 
-\merika Serikat, Jepang, atau Belanda dan Jerman, misalnya. 
Semuanya jelas berbeda dari kisah-kisah studi doktoral di 
Indonesia sendiri. 

Semoga buku ini dibaca sebanyak-banyaknya oleh para 
calon mahasiswa Indonesia yang berencana studi doktoral 
di Australia. Semoga suatu hari kelak, akan ada buku yang 
disusun para alumni senior di Indonesia, memberikan kesaksian 
tentang pengalaman yang tidak kalah penting dan rumitnya, 
yakni suka-duka 20 tahun membina karir di Indonesia sejak 
pulang kembali ke tanah air sesudah tllembawa gelar doktor 
dari Australia. 

Prof. Ariel Heryanto, FAHA 
Director Monash Herb Feith Indonesian Engagement Centre 
Faculty of Arts, Monash University: Australia 
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