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Latar Belakang
Menjadi seorang pelajar level doktoral memiliki dua implikasi penting. Di satu sisi, pelajar doktoral
patut berbangga diri karena berada di tahapan tertinggi pendidikan formal dan turut memberikan
sumbangsih kebaruan bagi ilmu pengetahuan. Di sisi lain, dengan tanggung jawab inelektual yang
dimilikinya, pelajar doktoral dituntut untuk menjadi bagian penting bagi pembangunan Indonesia,
baik melalui diseminasi pengetahuan, penciptaan inovasi, maupun bagian dari solusi bagi beragam
permasalahan di Indonesia.

Sayangnya, saat ini belum ada komunitas yang menaungi pelajar doktoral asal Indonesia di Inggris
Raya. Akibatnya, para pelajar doktoral bekerja dan berkarya di jalan sunyinya masing-masing tanpa
menyadari potensi besar yang bisa dikolaborasikan jika mereka dapat bergerak secara kolektif. Maka
dari itu, beberapa pelajar doktoral Indonesia di Inggris Raya menginisiasi pembentukan komunitas
epistemik yang diberi nama Doctrine UK (Doctorate Episteme of Indonesia in the UK). Kami percaya
bahwa pengetahuan adalah kekuatan (knowledge is power) dan berkomunitas menjadikan kita lebih
kuat (together we are stronger).

Berbeda dengan Perhimpunan Pelajar yang menaungi seluruh pelajar Indonesia dan
kepengurusannya bersifat jangka pendek, komunitas Doctrine UK diharapkan menjadi komunitas
persaudaraan (brotherhood and sisterhood) yang berkelanjutan dan berkomitmen untuk saling
mendukung pencapaian dan kontribusi satu sama lain.



Tujuan
Tujuan dari kegiatan Kick-off Meeting Doctrine UK ini antara lain:

• Penyamaan persepsi dan ekspektasi mengenai komunitas Doctrine UK kepada para anggota inti yang

terlibat dalam pembentukan awal komunitas.

• Melakukan brainstorming ide mengenai aturan kelembagaan, struktur organisasi, dan program kegiatan.

• Mendapatkan feedback dari beragam tokoh yang berpotensi menjadi bagian dari stakeholder Doctrine

UK di masa depan.



Susunan Acara
Waktu Acara

11:00 – 11:10 Pembukaan

11:10 – 11:20 Sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya
Bapak Desra Percaya, PhD

11:20 – 12:20 Dialog 1 - Diaspora, Diplomasi Pertahanan, dan Wawasan Kebangsaan
Direktur B Badan Intelijen Strategis TNI Urusan Luar Negeri –
Marsekal Pertama (Marsma) Ridha Hermawan

12:20 – 13:00 Istirahat, Sholat, dan Makan

13:00 – 14:15 Dialog 2 - Indonesia Economic Outlook 2022
Head of London Bank Indonesia Representative Office – Dicky Kartikoyono

14:15 – 14:45 Istirahat, Sholat, dan Snack

14:45 – 16:00 Gagasan awal Doctine UK (Inisiator, PhD.cand UCL)
Workshop: Brainstorming aturan kelembagaan, struktur organisasi, dan program kerja



Peserta Acara (Onsite)
1. Dhany Malau – UCL

2. Dyah Sriwahyuni – QMUL

3. Eko Nur Cahyo – Coventry University

4. Evangeline Hutamaningtyas – QMUL

5. Eva Wishanti – University of Leeds

6. Gatot Subroto – UCL

7. Fiona Verizqa – UCL

8. Imaduddin Abdullah – KCL

9. Made Nadera – University of Nottingham

10. M. Rosyid Jazuli – UCL

11. M. Royyan Djayusman – Kingston University

12. M. Yorga Permana – LSE

13. Rizky Irwandi – UCL

14. Sandra Kuswandani – UCL

15. Zulfikar Putra – UCL



Peserta Acara (Online)
1. Bimandra Djaafara – Imperial College London

2. Yohan Rubiyantoro – University of Nottingham

3. Suhendri – University of Nottingham

4. Joseph Daniel – University of Liverpool

5. Belinda Aulia - University of Liverpool

6. Tondi Siregar – University of York

7. Rendy Aditya – UCL

8. Nurkholisoh Aman – University of Edinburgh

9. Muhammad Dahlan – Cardiff University



Dokumentasi Foto









Ekspektasi dari Stakeholder
terhadap Doctrine UK



Bapak Desra Percaya
❑Mengapresiasi inisiatif pendirian komunitas untuk memberikan dampak kepada masyarakat di Indonesia.

❑ Pengalaman Mas Gatot sebagai inisiator terbukti PPI UK tahun lalu bisa menggerakkan teman-teman pelajar
untuk menghasilkan banyak hal yang kongkret.

❑ KBRI melihat komunitas doktoral ini penting dan timely
❑ Kita perlu belajar dari para pengalaman riset di UK, tidak hanya dari segi keilmuan spesifik tetapi juga dari pengalaman riset, 

misalnya urusan consent, akurasi data, dan eratnya hubungan akademisi dan pemerintah sehingga bisa membangun
kebijakan evidence-based. Pengalaman ini perlu ditularkan dan dibawa ke Indonesia

❑ Komunitas ini bisa berfungsi sebagai pusat manajemen pengetahuan, memastikan kesinambungan penelitian maupun
inisiatif yang telah dilakukan untuk akademisi generasi berikutnya. Tacit knowledge dapat mudah diakses oleh mahasiswa
baru.

❑ Diplomasi sains Indonesia-Inggris selama ini sudah baik, misalnya kerja sama melalui I4 dan UKCIS, ada pula Karina dan Indra 
di Oxford. Komunitas ini perlu berperan dalam sains diplomasi

❑Engagement perlu dilakukan dengan mahasiswa S1 dan S2. Pelajar S3 merupakan role model dan sumber
inspirasi bagi adik-adiknya.

❑Perlu berjejaring dengan diaspora, industri, maupun pemerintah. 

❑Perlu menghasilkan hal kongkret dampaknya, cari low hanging fruit yang doable, buat rekomendasi kebijakan
yang bisa diimplementasikan dengan cepat.



Bapak Ridha Hermawan
❑ BAIS TNI dan Atase Pertahanan mendukung pendirian komunitas doktoral Indonesia di UK dan 
siap berkolaborasi. Banyak irisan kepentingan BAIS untuk mendukung tugas pokok TNI dengan
pendirian komunitas ini.

❑ Perlu ada penguatan sinergi TNI dan akademisi untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita tidak bisa
bekerja sendiri. Akademisi penting memberikan informasi yang benar dan objektif mengenai
Indonesia kepada dunia.

❑ Harapannya pelajar dapat mengkampanyekan kedamaian dan keindahan Indonesia ke dunia, 
jangan sampai pemberitaan hanya mengenai kekerasan yang terjadi.

❑ Narasi mengenai keamanan dan pertahanan tidak cukup dibangun hanya dari satu perspektif. 
Kerja sama dan keterbukaan antara TNI dan sipil perlu untuk memperkaya perspektif masing-
masing.



Bapak Dicky Kartikoyono
❑Potensi ekonomi Indonesia di masa depan ada di tangan pelajar. Pelajar doktoral di Inggris
adalah yang terbaik di Indonesia.

❑ Bank Indonesia mendukung berbagai upaya komunitas ini untuk berkolaborasi di bidang
penelitian maupun kajian kebijakan.

❑ Perlu kodifikasi pengetahuan yang terabadikan yang menjadi milik Indonesia. Digital footprint 
ini nantinya bisa dipakai oleh generasi berikutnya maupun oleh para pengambil kebijakan. 

❑ Umumnya orang pintar bekerja sendiri-sendiri. Komunitas ini hadir agar bisa bergerak bersama
dan jaga kekompakan. Konsensus pasti tidak mudah, tapi harus diperjuangkan.

❑ Dengan status doktoral dan keilmuannya, komunitas ini punya kemewahan untuk bisa
mengakses pemerintah, menjadi think-tank untuk kebijakan di Indonesia.



Feedback dan Ekspektasi dari
Partisipan terhadap Doctrine UK



Ekspektasi (1)
❑Studi tentang Indonesia perlu dikerjakan oleh orang Indonesia. Di level global studi tentang
Indonesia lebih didominasi oleh akademisi dari luar Indonesia. Banyak juga studi Indonesia yang 
kurang berkualitas yang hanya mensitasi surat kabar.

❑Peran manajemen pengetahuan untuk mengelola luaran keilmuan para pelajar doktoral
Indonesia di UK. Diseminasi pengetahuan melalui berbagai platform sangat penting, agar 
pengetahuan kita lebih membumi dan dibaca oleh masyarakat luas.

❑Belajar dari kepengurusan PPI UK tahun lalu, klasterisasi keilmuan dengan menyatukan para 
pelajar yang punya rumpun keilmuan sama cukup efektif dalam membangun diskusi yang lebih
mendalam. Namun jangan lupa komunikasi lintas-keilmuan juga penting untuk memperluas
pandangan.

❑Nilai perjuangan perlu dispesifikkan dan dibuat skala prioritas, misalnya fokus utama kepada
isu kemiskinan, ekonomi, dll.



Ekspektasi (2)
❑Pelajar doktoral perlu terlibat dalam diskursus kebijakan publik. Power ini unik dan menjadi daya
Tarik komunitas. Banyak akademisi berjuang di jalan sunyi dan hidup di menara gading. Padahal buta
terburuk adalah buta politik. Perlu disadari semua yang kita dapatkan adalah hasil dari proses politik. 
Kalo kita tidak mempengaruhi, kita yang dipengaruhi. Jadi komunitas ini tidak perlu alergi dengan
politik.

❑Pelajar doktoral adalah intelektual organik yang mengedepandan sains, moral, dan akal sehat. Perlu
menjaga independensi dan idealisme. Makna “power” sangat abu-abu. Kita harus hati-hati dan punya 
batasan jelas. “Power” terbesar dari seorang akademisi adalah pengetahuan yang dimilikinya.

❑Value harus jadi fondasi kita. Orientasinya memberi manfaat kepada negara, bukan kepada
pemerintah. Perlu bermain cantik dalam memainkan power, ikut terlibat dalam pengambilan
kebijakan tapi tidak terjebak dengan politik praktis. Pengetahuan merupakan soft-power. Ingat filosofi
lebah, memberi kebaikan tanpa melukai sekitarnya. Mendekat kepada kekuasaan boleh tapi jangan
sampai ada yang dikorbankan.

❑Sebenarnya pelajar doktoral sudah sangat paham urusan ethics sehingga tidak perlu khawatir
masalah independensi. Tapi penting menjadikan organisasi ini transparan.



Ekspektasi (3)
❑Akademisi harus paham realita bahwa pengambilan kebijakan di Indonesia masih didominasi
oleh para politisi. Perlu ada yang menjembatani riset akademisi agar bisa dikomunikasikan
kepada pemerintah. Komunitas ini bermanfaat agar kita bisa belajar komunikasi karena saintis
seringkali miskomunikasi dengan pengambil kebijakan.

❑Perlu juga menjangkau pemerintah daerah karena di sana tidak banyak kebijakan yang 
dibangun berdasarkan bukti empiris. Selama ini kebijakan banyak dipengaruhi oleh konsultan
yang kajiannya tidak mendalam.

❑Komunitas ini bersifat voluntary, tidak ada paksaan dan tuntutan. Kesamaan minat akan
membuat sustainable. Perlu juga dibangun rasa kebersamaan dan kenyamanan dalam
menjalankan program.

❑Perlu dilihat posisi dengan PPI UK, jangan sampai terlihat menjadi saingan tetapi justru
melengkapi. Juga perlu berkolaborasi dengan komunitas lain seperti UKCIS, I4, dll.



Ekspektasi (4)
❑Buah pengetahuan bukan hanya rekomendasi kebijakan, tetapi bisa juga informasi yang 
penting untuk merancang kebijakan (untuk ilmu sosial seperti sosiologi) atau inovasi produk
(untuk sains).

❑Ada dua cara melihat pelajar doktoral. Pertama sebagai scholar yang mengembangkan ilmu
pengetahuan yang bertugas untuk mencari kebenaran, berkaitan juga dengan nilai-nilai moral. 
Kedua, sebagai instrumen, alat untuk memberi input bagi kebijakan. Ada tanggung jawab pelajar
doktoral memberikan manfaat kepada negara sebagai sponsor. Tentu akan ada dilema sendiri, 
distorsi kita sebagai ilmuwan yang berinteraksi dengan politik, akan ada tabrakan antara ilmu
dengan otoritas. Banyak akademisi yang akhirnya tersisihkan karena tidak bisa berdamai dengan
dilema ini.



Presentasi
Introduction to
Doctrine UK

DOCTORATE EPISTEME OF INDONESIA IN THE UK

GATOT SUBROTO (PHD.CAND UCL)



Who are we?



Where are we?



Why an organisation?
1. Less impactful compared to potential capacity 

2. Current system, regime, and institutions in Indonesia: you are not welcome with red carpet 

3. Competitive surroundings

4. The need to establish a support system (in studying and serving society)  

5. Nature of PhD study in which research and PhD deals with unknown, uncertainty, stress 
(lone wolf, solitary person, disassociated from context, even for social researchers!)   



Basic principles
1. Knowledge is power 

the truth: “knowledge is potential power”

much better is “applied knowledge” 

2. Together we are stronger! 



Purposes
1. Making knowledge real power by bringing knowledge into power

2. Seizing the red carpet

3. To learn power in the “real world” and to instill Power Skill

4. Support system for individual members (create collaborations)



Manifesto 
1. Unify the highest level of Indonesian scholars in one organisation

2. Brotherhood/Sisterhood (long term and sustain, current and future)

3. Democracy within exclusivism and elitism 

4. Secrecy and commitment to mutual supporting 



Membership
1. Indonesian 

2. Active PhD in UK 

3. Promise of loyalty (oath/pledge of membership) 

4. Each member will be assigned an ID number 

5. Ordinary Members and Active Members as Committee. 



Activities and Operation
1. Knowledge focus: Disciplines or field of studies  

2. Power focus (Shadow government model, per issue cluster/chamber)

3. Membership focus (Territory base) 



Committee (Usulan)
1. President 

2. Vice President(s) 

3. General Secretary 

4. Treasurer 

5. Heads of Division (KM, Strategic Partnership, External Affairs, Communication, Data & 
Technology, Member Empowerment, etc) 

6. TBD…? 



Department (Usulan)
1. Internal and membership

2. Keuangan

3. Kominfo

4. Knowledge management 

5. Academic & Scholarship 

6. Data & Technology 

7. Event & partnership 

8. Kesejahteraan dan pemberdayaan anggota

9. Politik & Hukum 

10. Ekonomi dan Bisnis

11. Sosial dan budaya



Organisation’s name (Usulan)
1. Doctrine UK, 

2. Indoctorate UK, 

3. others?  

4. TBD…



Business models and financing (TBD…)
1. Role of money 

2. Sources of money 

3. System and regulation  



Agenda yang Perlu Dibahas
1. Fine tuning, Brainstorming  

2. Organisation’s name (Doctrine UK, Indoctorate UK, others?)

3. Structure of the Organisation

4. Staffing 

5. Business models and financing

6. ADART 

7. Others 


