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Pandangan penulis yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak 
mencerminkan pandangan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, 
atau Knowledge Sector Initiative. Semua entitas di atas tidak bertanggung 
jawab atas apa pun yang timbul akibat dari publikasi ini
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P
uji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 
bimbingan dan rahmat-Nya, Kajian Diagnostik Hambatan 
Penelitian di Universitas: Studi Kasus Universitas Katolik Indonesia 

Atma Jaya dapat diselesaikan dengan baik. Studi ini memperoleh 
dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). KSI telah memfasilitasi 
focus group discussions dan lokakarya dengan para peneliti dari pusat 
studi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS), serta para pengambil keputusan di tingkat pemerintah 
yang terkait dengan riset di perguruan tinggi. Oleh karenanya, ucapan 
terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung 
terlaksananya kajian ini. Semua informasi dan dukungan yang diberikan 
sangat berguna bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan 
khususnya terkait dengan penelitian di perguruan tinggi.  

Kegiatan penelitian merupakan satu dari tiga fungsi perguruan tinggi 
yang wajib dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2. Dalam kenyataannya, 
pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan para dosen di 
perguruan tinggi sering mengalami hambatan. Tidak hanya pada 
ketersediaan sumber dana saja, tetapi juga waktu dan kemampuan 
dosen dalam melakukan penelitian serta memublikasikan hasilnya ke 
jurnal ilmiah yang bereputasi, baik nasional maupun internasional.

Situasi penelitian di PTS menjadi lebih kompleks. PTS tidak 
mendapat dukungan dana dari pemerintah sehingga harus membiayai 
sendiri kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Biaya kuliah merupakan sumber utama yang menopang kegiatan 
operasional PTS. Sehingga, jumlah mahasiswa yang terdaftar 
merupakan persoalan penting untuk keberlangsungan kegiatan di PTS. 
Selain itu, PTS juga harus mempertimbangkan biaya tetap yang 
dikeluarkan untuk menggaji tenaga pengajar, yang berarti bahwa jumlah 
dosen tetap menjadi pertimbangan manajemen. Terkait hal tersebut, 

Kata Pengantar
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maka pembiayaan untuk kegiatan riset menjadi persoalan penting. Riset 
tidak menjadi prioritas dan dosen lebih fokus pada kegiatan pengajaran. 
Dosen tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan proposal 
riset, melakukan riset di lapangan, serta menuliskan hasil risetnya untuk 
dipublikasikan oleh jurnal ilmiah. Insentif yang menarik untuk melaksanakan 
penelitian dan publikasi karya ilmiah tidak menjadi pendorong untuk produktif 
melaksanakan riset. 

Penelitian ini melaporkan hambatan yang dihadapi para peneliti di 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) Jakarta. Unika 
Atma Jaya pernah menerapkan skema rekrutmen dosen dan peneliti. Para 
peneliti berada di bawah naungan pusat-pusat yang bertanggung jawab 
kepada yayasan. Kemudian, dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) yang membawahi beberapa pusat kajian, untuk 
merespons peraturan pemerintah akan keharusan perguruan tinggi untuk 
memiliki lembaga penelitian. Para peneliti ini selanjutnya diintegrasikan 
menjadi dosen yang ditempatkan di fakultas dan program studi yang sesuai 
dengan bidang keilmuannya. Sejak itu, Unika Atma Jaya hanya mempunyai 
dua skema sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik/dosen dan tenaga 
kependidikan. Pusat-pusat kajian yang dinaungi LPPM masih terus 
menjalankan kegiatan penelitian sekaligus memenuhi tugas pengajaran. 
Sehingga, menjadikan peneliti mempunyai beban ganda. 

Laporan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi PTS yang lain dalam 
menjalankan fungsi penelitian. Juga, dapat menjadi masukan kepada 
pemerintah terkait kebijakan untuk meningkatkan kinerja riset di Indonesia. 
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan laporan ini, 
masih banyak ketidaksempurnaan yang ditunjukkan, oleh karena itu kritik 
dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian ini 
sangat diharapkan. 

Dr. Clara R.P. Ajisuksmo, MSc.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
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1.1 Latar belakang

Sebagai sebuah negara berpendapatan menengah yang baru 
muncul (emerging middle-income country), Indonesia ditantang untuk 
meningkatkan daya saingnya. Kebijakan harus diarahkan untuk 
menggali potensi pembangunan yang berkualitas. Salah satu 
pendekatan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui peningkatan 
peran penelitian dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. 
Penelitian dipandang sebagai upaya strategis dalam memengaruhi dan 
memperbaiki kebijakan. Istilah “kebijakan berbasis bukti” (evidence-
based policy) berpijak pada gagasan bahwa penelitian (yang 
menghasilkan bukti) adalah dasar dari sebuah kebijakan yang baik. 

Tantangan untuk membangun kapasitas penelitian yang dapat 
mendukung proses formulasi dan implementasi kebijakan dihadapi oleh 
negara mana pun, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu strategi untuk 
mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas 

Pendahuluan 1

Grafik 1: Perbandingan Penelitian di Beberapa Negara 
(dalam Persen)
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penelitian di universitas di Indonesia. Walau-
pun upaya untuk mendorong, meningkatkan, 
dan memfasilitasi kegiatan penelitian sudah 
dilakukan, prestasi penelitian masih rendah. 
Kinerja hasil penelitian biasanya diukur oleh 
jumlah publikasi ilmiah internasional dan 
paten. Menurut SCImago Journal and Country 
Rank, selama kurun waktu 1996-2008, 
Indonesia menghasilkan publikasi ilmiah 
sebanyak 9.194 dokumen. Jumlah ini di bawah 
Bangladesh, Lithuania, dan Nigeria, dan jauh 
di bawah negara-negara Asia Tenggara, 
seperti Thailand, Malaysia dan Singapura 
(lihat Grafik 1). Selain itu, Social Sciences 
Citation Index (SSCI) menunjukkan bahwa 
publikasi hasil penelitian yang diajukan oleh 
peneliti Indonesia ke jurnal internasional yang 
berpenelaahan sejawat (peer-reviewed) 
hanya 12%, atau setengah dari jumlah 
publikasi penelitian dari Thailand dan Malaysia 
(Suryadarma dkk. 2011). 

Kajian yang dilakukan Brodjonegoro dan 
Greene (2012) menemukan bahwa dalam hal 
paten, jumlah yang didaftarkan oleh peneliti 
Indonesia di United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) pada 2008 berada 
di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan 

Filipina.  Sementara itu, jumlah paten yang 
terdaftar di Indonesia antara tahun 1992 dan 
2008 didominasi oleh paten luar negeri. Hal 
tersebut menggambarkan kualitas penelitian 
dan pengembangan serta SDM di Indonesia 
yang masih rendah. Bahkan,  jumlah paten 
yang diterbitkan di Indonesia tidak bertambah 
signifikan dari waktu ke waktu dibandingkan 
dengan negara-negara lain di kawasan yang 
sama.

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah 
sebuah inisiatif bersama antara pemerintah 
Indonesia dan Australia untuk meningkatkan 
kualitas kebijakan publik di Indonesia melalui 
penelitian, analisis, dan data. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, KSI menyelenggarakan pro-
gram peningkatan kapasitas lembaga peneli-
tian; sistem dan regulasi untuk mendukung 
pembuatan kebijakan berbasis penelitian; 
mengembangkan model efektif untuk melak-
sanakan penelitian dan menggunakan hasil 
penelitian untuk proses pembuatan kebijakan; 
dan bekerja sama dengan berbagai organisasi 
yang terlibat dalam perluasan akses data hasil 
penelitian untuk pembuat kebijakan termasuk 
pemerintah, organisasi masyarakat, dan 
media.

Grafik 2: Jumlah Paten Terdaftar di Indonesia
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Hasil jangka panjang yang diharapkan 
adalah identifikasi dan mitigasi hambatan 
sistemik terhadap efektivitas sektor 
pengetahuan dengan mendorong investigasi 
dan diskusi mengenai hambatan utama dan 
mendukung upaya untuk menghilangkan 
hambatan tersebut. Upaya ini diharapkan 
selaras dengan tujuan program KSI, yakni 
terciptanya sebuah lingkungan yang men-
dukung (enabling environment).

1.2 Masalah penelitian

Masalah utama penelitian dirumuskan 
dalam pertanyaan: apa saja hambatan yang 
menghalangi kinerja riset dan publikasi 
perguruan tinggi (PT) Indonesia, khususnya di 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 
(Unika Atma Jaya) sebagai perguruan tinggi 
swasta (PTS)? 

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendiagnosis hambatan penelitian di PT 

di Indonesia dan upaya jangka pendek 
yang dilakukan oleh PT dalam mengatasi 
hambatan tersebut, khususnya di Unika 
Atma Jaya sebagai PTS.  

2. Mengkaji penyebab masalah dalam tataran 
konseptual dan filosofis. 

3. Merumuskan strategi advokasi dan 
diseminasi temuan penelitian untuk 
perubahan kebijakan. 

4. Merumuskan intervensi dalam proses 
perubahan dalam masukan untuk 
kebijakan pemerintah dan pengembangan 
kebijakan di organisasi Unika Atma Jaya. 
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2.1 Kerangka konseptual

Berdasarkan diskusi awal, delapan isu dipilih sebagai fokus penelitian, 
yaitu: 
a. Kesesuaian;
b. Pendanaan penelitian;
c. Agenda/prioritas riset;
d. SDM untuk riset dan ‘karier’ penelitian;
e. Remunerasi peneliti dan sistem insentif;
f. Sistem kredit ‘kum’; 
g. Skema publikasi dan riset untuk kebijakan; dan  
h. Manajemen riset. 

Masing-masing isu akan dieksplorasi dalam tiga tataran yaitu, (i) 
struktural/sistem (misalnya kebijakan negara/pemerintah, struktur 
penelitian dan pendanaan, dukungan untuk memperdalam bidang 
penelitian, dll.), (ii) modalitas (misalnya aturan dan peraturan universitas, 
fasilitas, pengelolaan riset, fasilitasi untuk ruang penelitian, dll.), dan (iii) 
individu (misalnya kinerja penelitian yang sedang dikerjakan, kualifikasi, 
kapasitas, jaringan, dll.) (Nugroho dkk. 2016).

Terakhir, KSI akan mengeksplorasi hambatan dan penyebab di tingkat 
lembaga, yaitu pusat studi, fakultas, dan lembaga-lembaga tinggi 
(Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi—disingkat menjadi 
Kemenristekdikti atau Dikti saja—atau lembaga lain yang relevan) dalam 
mentransformasi hasil penelitian ke dalam proses kebijakan. 

Kerangka berpikir di atas dituangkan dalam model konseptual 
sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Kerangka Konseptual, 
Asumsi Dasar, dan 
Pertanyaan Penelitian

2
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2.2 Asumsi dasar

Perhatian universitas terhadap aspek 
penelitian masih rendah ketimbang terhadap 
butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lain, 
pendidikan/pengajaran dan pengabdian 
masyarakat. Sebagai perguruan tinggi swasta 
yang tidak mendapatkan subsidi dari 
pemerintah, Unika Atma Jaya mengutamakan 
pengajaran karena biaya kuliah (tuition fee) 
menjadi penopang finansial kegiatan 
operasional perguruan tinggi. 

Grafik 3: Model Penelitian
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2.3. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana kinerja penelitian di Unika 
Atma Jaya dan penggunaan hasil 
penelitian tersebut? Bila tergolong rendah, 
mengapa bisa demikian? Terutama dilihat 
dari kuantitas dan kegunaan penelitian. 
Faktor-faktor apa yang menjadi 
penghambat kinerja penelitian di 
universitas? 

2. Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan 
kinerja penelitian di universitas?

3. Praktik terbaik apa yang dapat menjadi 
model dalam mengatasi hambatan 
penelitian?

4. Apa harapan dan kesempatan PT dan 
peneliti dalam meningkatkan kinerja 
penelitian di Indonesia?
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3.1 Konteks penelitian

Latar penelitian dalam studi ini adalah Universitas Katolik Indonesia 
Atma Jaya (Unika Atma Jaya), salah satu perguruan tinggi swasta di 
Indonesia sekaligus satu-satunya perguruan tinggi Katolik di Jakarta 
dan universitas pertama di dunia yang didirikan oleh kalangan awam 
Katolik, bukan oleh kongregasi. Unika Atma Jaya didirikan pada 1 Juni 
1960. Tujuan utama pendirian Unika Atma Jaya adalah untuk berkontribusi 
bagi negara Indonesia yang belum lama merdeka, yaitu menyediakan 
layanan pendidikan bagi kalangan Katolik dan masyarakat luas. Konteks 
historis ini memberikan warna khusus pada Unika Atma Jaya. Di satu 
sisi, sebagai perguruan tinggi Katolik, Unika Atma Jaya tidak dapat 
dilepaskan dari atribut dan warna kekatolikannya, yang antara lain 
diwujudkan dalam artefak kampus, ritual dan tradisi keagamaan Katolik, 
keanggotaan dalam APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik), serta 
berjejaring dengan institusi dan gereja Katolik. Di sisi lain, dalam 
berkarya, Unika Atma Jaya juga berusaha mengontekstualisasikan 
warna kekatolikannya secara nasional dengan keberpihakan pada 
keberagaman dalam memberikan layanan pendidikan. 

Secara formal dan organisatoris, Unika Atma Jaya berada di bawah 
Yayasan Atma Jaya. Kampus Unika Atma Jaya terbagi di dua lokasi, 
yaitu Kampus Pluit untuk Fakultas Kedokteran didukung oleh RS Atma 
Jaya dan Kampus Semanggi untuk fakultas-fakultas lainnya. Saat ini, 
Unika Atma Jaya memiliki tujuh fakultas, 25 program studi (17 jenjang 
sarjana dan 8 jenjang pascasarjana), dan enam pusat studi. 

Unika Atma Jaya memiliki sekitar 9.000 mahasiswa (lihat Grafik 4 dan 
Grafik 5) dengan tren yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. 
Jika dicermati per fakultas, jumlah mahasiswa didominasi oleh Fakultas 
Ekonomi (FE) yang jumlahnya sekitar 30% dari total mahasiswa 
universitas. Tren jumlah mahasiswa menunjukkan ada peningkatan di 
hampir seluruh fakultas, kecuali untuk Fakultas Kedokteran (FK) pada 
2013 dan FE serta Fakultas Pendidikan dan Budaya (FPB) pada 2014. 

Metode Penelitian3
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Gambaran jumlah dan tingkat pendidikan 
tenaga pendidik (dosen) dapat dilihat pada 
Grafik 6 sampai Grafik 8. Terjadi penambahan 
jumlah dosen dalam kurun waktu 2012-2014, 
namun tidak banyak. Data penambahan dosen 
per fakultas menunjukkan penambahan di 
setiap fakultas berkisar antara 1-3 dosen per 
tahunnya. Pengecualian ada pada FK yang 
mendapat tambahan tujuh dosen pada 2014. 
Hal yang juga menarik, meskipun mayoritas 
mahasiswa ada di FE, tapi jumlah dosen 
terbesar ada di FK. Hal ini terkait dengan 
karakteristik proses belajar dan mengajar 
pendidikan dokter. Meskipun ada tren 
peningkatan jumlah dosen bergelar S3, 
mayoritas dosen bergelar S2. 

Kegiatan penelitian di Unika Atma Jaya 
berada di bawah LPPM. Unit ini dipimpin oleh 
seorang ketua yang kedudukannya setara 
dengan dekan fakultas. Dalam menjalankan 

tugasnya, Ketua LPPM sering berkoordinasi 
dengan dekan karena dosen yang melakukan 
sebagian besar kegiatan penelitian di 
universitas terdaftar sebagai dosen di 
fakultasnya masing-masing. Selain dosen, 
Unika Atma Jaya juga memiliki peneliti 
berbasis proyek penelitian yang melakukan 
kegiatannya di pusat-pusat studi. Namun, 
jumlah peneliti ini tidak banyak.

Pada awalnya, kegiatan penelitian di Unika 
Atma Jaya bersifat terpisah dari fakultas yang 
berorientasi pada pengajaran. Penelitian 
tersebut dikelola secara mandiri oleh Pusat 
Penelitian Atma Jaya atau PPA (kemudian 
berganti nama menjadi Lembaga Penelitian 
Atma Jaya/LPA). Pada masa awal ini, kegiatan 
didominasi oleh penelitian dengan dana 
eksternal dan dijalankan oleh tenaga peneliti 
yang seluruhnya purnawaktu. Pada era 1980-
an, untuk mengintegrasikan kegiatan 

Grafik 4: Jumlah Mahasiswa Unika Atma Jaya 2012-2014
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Grafik 5: Jumlah Mahasiswa per Fakultas 2012-2014
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penelitian dan pengajaran sebagai bagian dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, terjadi 
perubahan penting. Pertama, kegiatan 
penelitian menjadi bagian dari tugas dosen di 
fakultas, yang kemudian diformalkan dalam 
sistem beban kerja. Kedua, tenaga peneliti 
purnawaktu di LPA dialihkan statusnya 
menjadi tenaga dosen di fakultas dan menjadi 
bagian dari staf pengajar di fakultas. PPA pun 
berubah menjadi Pusat Kajian Pembangunan 
Masyarakat (PKPM). Di tingkat universitas, 
pengelolaan penelitian dan pengabdian 
masyarakat diletakkan di lembaga baru yang 
bernama Lembaga Penelitian Atma Jaya 
(LPA) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) sesuai dengan tuntutan aturan 
pemerintah saat itu. Kini, Unika Atma Jaya 
tidak lagi memiliki tenaga peneliti purnawaktu. 
Tenaga peneliti yang ada berdasarkan proyek 
penelitian. Pengintegrasian ini menjadi salah 

satu persoalan besar yang akan dibahas di 
bagian temuan penelitian. 

Berdasarkan pendanaannya, penelitian di 
Unika Atma Jaya dapat dibagi ke dalam dua 
kelompok. Pertama, penelitian dengan dana 
internal Unika Atma Jaya, yang biasanya 
dilakukan oleh dosen di fakultas atau lintas 
fakultas. Kedua, penelitian dengan dana dari 
eksternal, misalnya bersumber dari Kemen-
ristekdikti (hibah) dan sponsor. Penelitian 
dengan dana sponsor (selain skema hibah) 
umumnya dikerjakan oleh pusat-pusat studi. 
Keterlibatan fakultas minim. Tenaga peneliti 
bisa berasal dari dosen fakultas dan peneliti 
kontrak. 

Unika Atma Jaya sudah memiliki arahan 
strategis untuk penelitian yang dituangkan 
dalam Statuta Universitas dan diturunkan ke 
dalam agenda penelitian universitas tahunan. 
Namun, sosialisasi dan pengarahan dan 

Grafik 6: Jumlah Dosen Tetap Unika Atma Jaya 2012-2014
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agenda penelitian tersebut belum optimal 
sehingga pada praktiknya sering tak berjalan 
lancar. 

Unika Atma Jaya menjunjung Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan tiga pilarnya: 
pendidikan/pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat. Tapi, pilar pendidikan/
pengajaran masih menjadi fokus utama 
dibandingkan dengan kegiatan penelitian. 
Alasan klasiknya adalah karena universitas 
masih sangat tergantung pada biaya kuliah 
sebagai pendanaan terbesar. Walaupun 
begitu, dorongan untuk menguatkan pilar 
penelitian tetap diupayakan oleh universitas 
sejalan dengan arahan pemerintah yang 
menekankan pentingnya kegiatan penelitian 
di PT. 

Setidaknya ada tiga perangkat institusi 
yang mengarahkan kegiatan penelitian 
menjadi tugas wajib dosen:
1. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 

2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk 
Dosen (serdos) yang mewajibkan dosen 
membuat laporan Beban Kerja Dosen 
(BKD) setiap semester. Bagi dosen tanpa 
jabatan struktural, beban penelitian dan 
publikasi menjadi hal yang wajib dilakukan 
dan dilaporkan. Unika Atma Jaya men-
dorong para dosennya untuk memenuhi 
kewajiban ini dalam laporan BKD mereka. 

2. Peraturan Unika Atma Jaya tentang Beban 
Kerja Dosen Tahun 1999 menyatakan 
bahwa beban kerja dosen nonstruktural 

terdiri dari 12 satuan kredit semester 
(SKS), yang mencakup pengajaran (9 
SKS) serta penelitian dan pengabdian 
masyarakat (3 SKS). Beban ini kemudian 
dikurangi secara berjenjang bagi dosen 
yang memiliki jabatan struktural. Meskipun 
sudah diatur, dalam pelaksanaannya 
kegiatan penelitian belum diwajibkan. 
Sebab itu, peraturan tersebut kemudian 
direvisi pada 2014. Perubahan utama ada 
pada kewajiban penelitian bagi dosen 
nonstruktural (tidak memiliki jabatan 
struktural). Konsekuensinya, jika tidak 
melakukan penelitian/publikasi di setiap 
semester, dosen dianggap belum 
memenuhi kewajiban minimalnya dan 
tidak berhak memperoleh honor kelebihan 
beban meskipun beban mengajarnya 
sudah berlebih. Sedangkan bagi dosen 
yang memiliki jabatan struktural, kegiatan 
penelitian tidak diwajibkan. Artinya jika 
dosen yang bersangkutan memiliki beban 
mengajar berlebih, akan tetap menerima 
honor kelebihan mengajar, meskipun tidak 
melakukan penelitian.

3. Kebijakan mutu universitas yang di-
tuangkan dalam sasaran mutu universitas 
tahunan sudah memasukkan target 
penelitian dan publikasi sejak 2013. 
Sasaran mutu ini kemudian diturunkan 
menjadi sasaran mutu per fakultas. Target 
masih berupa kuantitas, belum menyasar 
hingga kualitas penelitian/publikasi.  

Grafik 8: Tingkat Pendidikan Dosen 2012-2014
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3.2 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi 
kasus (multiple, embedded, case study). 
Dalam hal ini, Unika Atma Jaya menjadi salah 
satu kasus bersama tiga universitas lain yang 
menjadi mitra penelitian, yaitu Universitas 
Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah 
Jakarta.

3.3 Unit analisis

Unit analisis studi ini adalah universitas, 
yang secara khusus mencakup pihak-pihak 
sebagai berikut:
1. Pengambil kebijakan universitas, yakni 

pengurus Yayasan Atma Jaya dan 
pimpinan universitas.

2. Tujuh fakultas, 17 program studi sarjana, 
dan 8 program studi pascasarjana, yaitu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 
Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik 
(FT), Fakultas Pendidikan dan Bahasa 
(FPB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas 
Psikologi (FP), dan Fakultas Teknobiologi 
(FTB).

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Unika Atma Jaya 
(LPPM Unika Atma Jaya) dengan lima 
pusat penelitian di bawahnya, yaitu Pusat 
Penelitian HIV-AIDS (PPH), Pusat Kajian 
Penelitian Masyarakat (PKPM), Pusat 
Kajian Bahasa dan Budaya (PKBB), Pusat 
Penelitian Etika (PPE), Pusat Penelitian 
Kesehatan (Puslitkes).

3.4 Narasumber dan sampling penelitian

Dengan mengacu pada unit analisis 
penelitian di atas, partisipan penelitian adalah:
1. Ketua dan pengurus inti Yayasan Atma 

Jaya
2. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Aka-

demik. Karena waktu penelitian terjadi 
saat pergantian kepemimpinan di Unika 
Atma Jaya, partisipan yang diambil adalah 
Rektor dan Wakil Rektor I periode lama 
dan baru. 

3. Dekan, koordinator penelitian dan 
pengabdian masyarakat di fakultas, dan 

kepala pusat penelitian.
4. Dosen dan peneliti
5. Tenaga kependidikan di pusat-pusat 

penelitian.
Populasi penelitian ini adalah seluruh 

dosen yang menjadi target pengambilan data, 
sehingga tidak digunakan teknik sampling. 
Bagi kelompok dosen dan peneliti, digunakan 
teknik sampling kualitatif dengan maximum 
variation, yaitu dengan mempertimbangkan 
senioritas dan keaktifan meneliti.

3.5 Pengumpulan data

Dalam melakukan studi kasus, data 
dikumpulkan dengan menggunakan metode 
gabungan (mix-method). Pengambilan data 
dilakukan pada 16 September 2015 sampai 
dengan 22 Oktober 2015. Adapun metode 
yang digunakan mencakup:
1. Peninjauan dokumen sekunder mengenai 

profil penelitian PT dan kebijakan 
penelitian. 

2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 
para dosen peneliti.

3. Wawancara mendalam dengan unit 
penelitian terkait/organisasi di pusat studi, 
fakultas, dan universitas.

4. Kuesioner untuk mendapatkan informasi 
mengenai profil tingkat kelompok. 
Total data yang terkumpul mencapai 169 

partisipan, terdiri atas pimpinan yayasan dan 
rektorat (N=6), pimpinan fakultas (N=3), 
koordinator penelitian fakultas (N=8), kepala 
pusat penelitian (N=5), dosen (N=13), peneliti 
nondosen (N=4), staf administrasi (N=6), serta 
124 dosen pengisi kuesioner.

3.6 Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan me-
tode pencocokan pola. Informasi yang didapat 
akan digunakan untuk mengonfirmasi atau 
menolak proposisi. Di samping itu, informasi 
yang dikumpulkan akan menggambarkan 
delapan isu hambatan/penyebab kinerja 
penelitian dan penggunaan hasil penelitian. 
Analisis lintas kasus akan diterapkan untuk 
membandingkan temuan pada tiap kasus. 
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3.7 Etika penelitian

Sebelum pengambilan data, substansi dan 
tujuan penelitian disosialisasikan kepada 
pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan 
individu yang akan menjadi partisipan. Pada 
saat FGD dan wawancara, peneliti 
menjelaskan dan meminta persetujuan 
partisipan atas tujuan prosedur FGD dan 
wawancara, kerahasiaan data, perekaman 

data. Dalam kuesioner yang disebarkan 
tersedia lembar pernyataan persetujuan 
(informed consent) yang ditandatangani 
partisipan, dengan mereka diberikan 
kebebasan untuk mengisi kuesioner atau 
tidak, adanya jaminan kerahasiaan data yang 
diberikan, serta informasi bahwa respons 
kuesioner mereka tidak akan dikaitkan dengan 
penilaian kinerja mereka. 
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4.1 Kinerja penelitian

4.1.1 Kinerja penelitian Unika Atma Jaya

Berdasarkan grafik 9 di atas, jumlah riset di tiap fakultas di Unika Atma Jaya 
mengalami fluktuasi selama periode 2012-2014. Fakultas Ekonomi (FE) dan 
Fakultas Kedokteran (FK) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan 
jumlah penelitian. Selain kedua fakultas itu, seluruh fakultas mengalami 
fluktuasi, dengan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi (FIABIKOM) 
yang relatif konstan. 

Fluktuasi dalam jumlah publikasi Unika Atma Jaya dalam periode 2012-
2014 itu juga sejalan dengan total anggaran penelitian dalam periode yang 
sama. Grafik 10 dan Grafik 11 menunjukkan total dana penelitian dari berbagai 
sumber (baik dari universitas/yayasan; skema hibah Kemenristekdikti; mitra 
luar dan dalam negeri; serta dari proyek di pusat penelitian). Dari grafik tersebut 
terlihat bahwa pada 2013 sempat terjadi penurunan anggaran riset yang 

Temuan Penelitian

Grafik 9: Jumlah Penelitian Unika Atma Jaya 2012-2014 
per Fakultas
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kemudian melonjak cukup besar pada 2014. 
Hal ini terjadi karena lonjakan anggaran 
penelitian FE juga naik drastis pada 2014 
(ditambah peningkatan anggaran di 
FIABIKOM, FH, FP, dan FTB). Dari grafik 
terlihat bahwa penggunaan anggaran riset 
pada FE, FIABIKOM, FH, FP, dan FTB 
menunjukkan tren meningkat selama 2012-
2014. Pada periode yang sama, di FPB dan 

FT terjadi fluktuasi penggunaan dana riset, 
sedangkan di FK terjadi penurunan.

Walau terjadi fluktuasi jumlah penelitian 
selama periode 2012-2014, komitmen 
pimpinan universitas dan yayasan untuk 
mendukung penelitian dosen tetap tinggi. Hal 
ini dinyatakan oleh Ketua dan Sekretaris 
Badan Pengurus Yayasan Atma Jaya dalam 
wawancara.  

Grafik 10: Total Anggaran Penelitian Unika Atma Jaya
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Grafik 11: Total Anggaran Riset Unika Atma Jaya 2012-2014 per Fakultas

FE FIABIKOM FPB FT FH FK FP FTB

 2012 Rp 150.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 213.000.000 Rp 20.000.000 Rp 371.500.000 Rp 120.000.000 Rp 133.000.000

 2013 Rp 302.000.000 Rp 110.000.000 Rp 50.000.000 Rp 221.000.000 Rp 55.000.000 Rp 358.000.000 Rp 135.000.000 Rp 270.000.000

 2014 Rp 942.000.000 Rp 150.000.000 Rp 68.000.000 Rp 102.000.000 Rp 89.000.000 Rp 250.000.000 Rp 284.000.000 Rp 300.000.000



14

Data jumlah penelitian dan penggunaan 
anggaran penelitian di atas menunjukkan 
bahwa secara umum fluktuasi terjadi di hampir 
semua fakultas. Kendati jumlah penelitian dan 
penggunaan anggaran tergolong cukup ba-
nyak, namun bila dibandingkan dengan jumlah 
dosen tetap per fakultas, sebenarnya rasio 
jumlah penelitian per dosen terentang dari 1 
penelitian dilakukan per 10 dosen (FK pada 
2012) hingga nyaris 1 penelitian per 1 dosen 
(FIABIKOM dan FTB pada 2012-2014). Hal ini 
menunjukkan bahwa minat penelitian dosen 
cukup bervariasi, dengan FIABIKOM dan FTB 
sebagai fakultas yang paling produktif dalam 
melakukan penelitian.

Ihwal ketimpangan proporsi jumlah dosen 
dengan hasil penelitian dan publikasi ilmiah, 
Rektor Unika Atma Jaya periode 2015-2019, 
Dr. A. Prasetyantoko, menyatakan bahwa saat 
ini universitas memang berfokus pada upaya 
meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi. 
Rektor yang juga pernah menjabat sebagai 
Ketua LPPM tersebut menyatakan ketim-
pangan kemampuan dosen menulis serta 
meneliti menjadi salah satu penyebab kinerja 
penelitian belum optimal. Kualitas luaran 
penelitian serta peningkatan kemampuan 
dosen meneliti belum menjadi fokus utama.  

Luaran penelitian dapat dilihat pada Grafik 
12 dan Grafik 13. Secara umum hampir 

Grafik 12: Jumlah Artikel dalam Jurnal Nasional per Fakultas
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Grafik 13: Jumlah Artikel dalam Jurnal Internasional per Fakultas
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seluruh fakultas menunjukkan peningkatan 
meski mengalami fluktuasi dalam publikasi 
penelitiannya. Walau kenaikan ini cukup 
menggembirakan, namun perbandingan 
jumlah publikasi per jumlah dosen masih 
menunjukkan rasio yang rendah (terentang 
dari nol publikasi berbentuk artikel jurnal di 
beberapa fakultas pada 2012, hingga satu 
dosen mampu menghasilkan lebih dari satu 
artikel jurnal di FTB pada 2014)

Data universitas di atas konsisten dengan 
data survei penelitian ini tentang produktivitas 
publikasi dan riset terhadap dosen dalam 
penelitian ini (Grafik 16). Dari survei dosen 
ditemukan bahwa kelompok terbesar dosen 
menghasilkan 4-6 publikasi ataupun 1-3 dalam 
3 tahun terakhir (dalam bentuk jurnal dan 

prosiding), yang berarti sebagian dosen 
menghasilkan kurang lebih 1-2 artikel publikasi 
per tahun. Hanya sedikit yang menghasilkan 
lebih dari dua publikasi per tahun. Dari dua 
data ini (rekap LPPM dan hasil survei) dapat 
disimpulkan bahwa tidak semua penelitian 
dosen berujung pada publikasi, baik jurnal 
ilmiah maupun prosiding seminar/konferensi. 
Dengan kata lain, tidak semua penelitian 
bermuara pada luaran yang dapat memperkaya 
kinerja publikasi penelitian Unika Atma Jaya. 
Hal ini sedikit banyak berhubungan dengan 
kebijakan di Unika Atma Jaya yang lebih 
menekankan pada penulisan laporan akhir 
dan tidak mewajibkan publikasi dalam bentuk 
jurnal atau konferensi ilmiah.

Angka produktivitas ini juga tampaknya 

Grafik 14: Jumlah Prosiding dalam Seminar Nasional
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Grafik 15: Jumlah Prosiding dalam Seminar Internasional
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tidak dipengaruhi oleh lama kerja dosen 
(Grafik 17). Dari data ini dapat dilihat bahwa 
mereka yang menghasilkan tiga publikasi atau 
kurang, sebagian besar memiliki pengalaman 
lebih dari 20 tahun bekerja, diikuti dengan 
mereka yang berpengalaman 6-10 tahun 
kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dosen 
senior maupun junior kurang aktif dalam 

menerbitkan publikasi. 
Dalam kasus dosen yang produktif selama 

tiga tahun terakhir (menghasilkan tujuh atau 
lebih publikasi), jumlahnya relatif lebih sedikit 
dibandingkan dengan yang menghasilkan 4-6 
publikasi atau kurang dari tiga publikasi dalam 
tiga tahun terakhir. Mereka yang produktif 
dosen yang memiliki pengalaman kerja cukup 

Grafik 16: Jumlah Publikasi Dosen Unika Atma Jaya 
dalam Tiga Tahun Terakhir
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Grafik 17: Jumlah Publikasi Dosen dalam Tiga Tahun 
Terakhir Dibandingkan dengan Lama Bekerja
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(setidaknya 11 tahun bekerja) dengan hanya 
satu orang yang memiliki pengalaman kerja 
6-10 tahun.   

4.1.2 Kinerja Pusat Penelitian (PPH Unika 
Atma Jaya)

Dalam lingkup Unika Atma Jaya, ada empat 
pusat studi yang ada di bawah koordinasi 
LPPM, yakni Pusat Kajian Pembangunan 
Masyarakat (PKPM), Pusat Pengembangan 
Etika (PPE), Pusat Kajian Bahasa dan Budaya 
(PKBB), dan Pusat Penelitian HIV/AIDS 
(PPH). Selain itu, ada Pusat Penelitian 
Kesehatan (Puslitkes) yang berada di bawah 
Fakultas Kedokteran. Peran pusat studi ini 
dalam kinerja penelitian universitas cukup 
kuat. Berkat reputasi dan jejaring yang 
dibangunnya, pusat studi sanggup menjalin 
kerja sama penelitian dengan lembaga donor 
sehingga dengan sendirinya membawa nama 
Unika Atma Jaya ke tengah masyarakat. 

Secara historis, pusat studi-pusat studi ini 
memiliki latar belakang pendirian yang unik 
dan tidak dapat dilepaskan dari konteks saat 
itu. PPE didirikan untuk menyelenggarakan 
kegiatan pengajaran demi menjaga identitas 
Unika Atma Jaya dalam bidang filsafat dan 
etika, serta berkontribusi terhadap per-
kembangan wacana etika di masyarakat. 
PKBB merupakan lembaga yang didirikan 
dengan kepedulian utama pada upaya untuk 
diseminasi hasil riset dan diskursus publik di 
bidang bahasa dan budaya. PKPM, PPH dan 
Puslitkes diarahkan oleh pendirinya untuk 

menjadi pusat kajian yang meneliti isu-isu 
khas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat marginal 
di perkotaan. Juga, kebutuhan riset gereja 
Katolik Indonesia (PKPM), isu HIV dan AIDS 
(PPH), dan isu kesehatan masyarakat 
(Puslitkes). 

Maka, tidak heran jika tidak semua pusat 
ini berorientasi pada kegiatan penelitian. 
Meskipun demikian, dalam perkembangannya 
saat ini semua pusat kajian tersebut diarahkan 
untuk melakukan penelitian dan ber-
transformasi menjadi pusat studi. Ini me-
rupakan tantangan yang tidak mudah. Sisi 
historis berdirinya pusat-pusat kajian se-
bagaimana digambarkan di atas tidak 
terdokumentasi dengan baik sehingga hanya 
diketahui dalam penggalian FGD dari para 
kepalanya. Akibatnya, universitas, LPPM, dan 
pusat-pusat studi belum memiliki persepsi 
yang sama tentang arah dan pengembangan 
pusat-pusat studi di Unika Atma Jaya. Hal ini 
mengemuka dalam bahasan tentang 
hambatan penelitian pada bagian berikutnya. 

Sejalan dengan ruang lingkup penelitian 
ini, yang akan dibahas lebih rinci adalah 
kinerja penelitian PPH Unika Atma Jaya. Pusat 
studi ini dipimpin oleh seorang kepala yang 
merupakan dosen tetap sekaligus menjadi 
satu-satunya peneliti yang berstatus dosen 
tetap, dengan didukung oleh tiga karyawan 
kependidikan (juga karyawan tetap Unika 
Atma Jaya) untuk mengurus administrasi 
kegiatan. Staf peneliti PPH didominasi oleh 

Grafik 18: Jumlah Staf Peneliti Purnawaktu dan Paruh Waktu 
PPH 2012-2014
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tenaga peneliti nondosen. Ada kecenderungan 
bahwa staf peneliti PPH lebih banyak diisi 
oleh tenaga paruh waktu. Tingkat pendidikan 
tenaga peneliti PPH tergolong baik karena 
didominasi oleh peneliti berpendidikan 
setingkat pasca-sarjana (Grafik 18 dan Grafik 
19). Jumlah peneliti purnawaktu dan paruh 
waktu bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dipahami 
karena sangat tergantung pada proyek 
penelitian yang sedang berjalan. 

PPH sebagai pusat penelitian, memiliki dua 
aktivitas utama, yaitu melakukan proyek 
penelitian menggunakan dana sponsor dan 
melakukan proyek nonpenelitian atau 
konsultasi sesuai bidang kepakarannya. 
Grafik 20 dan Grafik 21 memperlihatkan 
jumlah proyek yang ditangani oleh PPH, baik 
untuk proyek riset maupun nonriset. Terlihat 
ada kecenderungan yang berbanding terbalik 
pada dua jenis proyek itu pada periode 2012-

2014. Jumlah proyek riset semakin meningkat 
sedangkan jumlah proyek konsultasi semakin 
menurun. Dilihat dari tren pendapatan, terjadi 
penurunan yang cukup signifikan pada 2013 
dan meningkat kembali pada 2014. Penurunan 
pendapatan pada 2013 sejalan dengan 
berkurangnya jumlah staf peneliti pada tahun 
yang sama. 

Dengan membandingkan total anggaran 
penelitian universitas dan pusat penelitian 
pada 2012-2014, terlihat bahwa riset yang 
dilakukan pusat penelitian mendatangkan 
dana penelitian yang lebih besar dari total 
anggaran penelitian yang disediakan oleh 
universitas (Grafik 22). Hal ini menunjukkan 
bahwa potensi pusat penelitian untuk 
menghasilkan pendapatan dari penelitian atau 
proyek lainnya cukup besar, bahkan lebih 
besar dari total dana penelitian yang 
disediakan oleh universitas. 

Grafik 19: Pendidikan Peneliti Purnawaktu dan Paruh 
Waktu PPH 2012-2014
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Grafik 20: Jumlah Proyek Riset dan Konsultasi PPH 
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Perkembangan jejaring dan kerja sama di 
PPH terlihat pada Grafik 23. Tampak bahwa 
kerja sama PPH lebih didominasi oleh institusi 
internasional, dengan kecenderungan adanya 
peningkatan kerja sama dengan institusi 
internasional dan nasional.

Hasil penelitian dan konsultasi yang 
dilakukan oleh PPH dipublikasikan di jurnal 
nasional, jurnal internasional, dan buku di 
tingkat nasional seperti dapat dilihat pada 
Grafik 24.

Grafik 21: Tren Pendapatan Total PPH
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Grafik 23: Jumlah Kerja Sama PPH Selama Tiga 
Tahun Terakhir
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4.2 Hambatan penelitian di Unika Atma 
Jaya

4.2.1 Kesesuaian aturan pemerintah dan 
kebijakan institusi

4.2.1.1 Persepsi tentang aturan pemerintah

Dalam wawancara dan diskusi kelompok 
terarah di lingkungan Unika Atma Jaya 
ditemukan bahwa ada inkonsistensi dalam 
pemaknaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yang menjadi model peran dan tugas PT di 
Indonesia. Pertanyaan kritis muncul dari 
kelompok kepala pusat studi yang melontarkan 
pertanyaan: apakah ruang lingkup 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
ada pada tataran institusi atau individu? 
Dalam UU Nomor 12 tentang Pendidikan 
Tinggi, Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi 
kewajiban institusi.  Dengan demikian, 
sepertinya ada semacam “pembagian tugas” 
dalam PT meskipun tidak kaku. Misalnya, 
fakultas mungkin akan lebih berfokus pada 
pengajaran, sedangkan penelitian dan 
pengabdian masyarakat adalah fokus dari 
pusat kajian/pengabdian masyarakat. Maka, 
seyogyanya ada skema atau pilihan bagi para 
dosen untuk lebih berkonsentrasi pada 
penelitian dan publikasi atau pada pengajaran. 
Selain itu, pusat kajian memiliki ruang gerak 
yang lebih besar karena mengelola dua dari 
tiga fungsi dharma perguruan tinggi.

Di sisi lain, UU Nomor 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2009 tentang Dosen, yang kemudian 
diperkuat dengan keluarnya Pedoman Beban 
Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pada 2010 , dengan 
jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan Tri 
Dharma ada pada dosen. Kebijakan sertifikasi 
dosen juga sejalan dengan pandangan 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dosen 
tidak hanya mengajar, tapi juga dituntut untuk 
melakukan penelitian, publikasi, dan 
pengabdian masyarakat. Bahkan dalam 
perkembangannya, bobot penelitian dan 
publikasi mendapatkan nilai tinggi, 
sebagaimana dalam aturan akreditasi dan 
jenjang jabatan fungsional (JJF) (lihat bagian 
6. Sistem Kredit ‘Kum’). Dampak pertama dari 
kebijakan ini adalah dosen dituntut mengatur 
waktunya untuk memastikan ketiga darma 
dapat dilakukan setiap saat. Dampak kedua, 
tidak adanya waktu untuk menghasilkan 
penelitian yang berkualitas karena 75% dari 
waktu kerja dosen untuk pengajaran—
sementara untuk menghasilkan penelitian 
yang berkualitas diperlukan waktu yang 
panjang. Aturan ini menyebabkan dosen 
kehabisan tenaga untuk melakukan penelitian 
yang berkualitas serta publikasi ilmiah di jurnal 
yang bereputasi. Beratnya beban pengajaran 
menjadi salah satu hambatan utama yang 
kerap disebutkan oleh partisipan penelitian. 
Dalam diskusi dengan kelompok dosen yang 
jarang meneliti, tersurat kesan mereka cukup 

Grafik 24. Publikasi PPH Tiga Tahun Terakhir
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tertarik dengan besarnya dana penelitian 
(misalnya hibah Kemenristekdikti). Namun, 
beban pengajaran dan kegiatan administrasi 
menghambat munculnya keinginan untuk 
meneliti atau duduk untuk menulis artikel. 
Salah satu contoh yang kerap muncul adalah 
kesulitan dalam mengatur waktu pada saat 
dosen harus mengambil data lapangan dalam 
waktu yang lama di tengah masa perkuliahan. 
Seorang responden diskusi terarah bahkan 
mengatakan bahwa dengan beban pengajaran 
dan koordinasi kelas paralel yang memakan 
waktu, tidak ada niat baginya untuk melakukan 
penelitian. 

Masih dalam konteks peraturan BKD, 
sejumlah aturan penghitungan BKD dinilai 
tidak sejalan dengan semangat menggalakkan 
penelitian dan publikasi ilmiah. Contohnya, 
dosen yang memiliki beban struktural dan 
atau berperan sebagai asesor BKD diberi 
kelonggaran untuk tidak melakukan kegiatan 
penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam 
kelompok partisipan dosen, pengecualian ini 
menunjukkan lemahnya contoh dari pimpinan 
serta kurangnya jiwa kepemimpinan. Seorang 
partisipan diskusi kelompok menegaskan 
bahwa seorang dosen memiliki tugas utama 
Tri Dharma. Karena itu, apa pun tugas 
strukturalnya, dosen tidak boleh melepaskan 
diri dari tanggung jawab utama tersebut. 

Asas kepatutan untuk kegiatan penelitian 
dan publikasi ilmiah juga mendapat sorotan 
dari kelompok dosen. Prinsip ini membatasi 

jumlah dan jenis publikasi maksimal yang 
dapat diakui dalam periode tertentu, 
khususnya untuk penghitungan kenaikan 
pangkat dosen. Hal ini dinilai responden 
membatasi dosen yang produktif melakukan 
penelitian dan publikasi. Partisipan sepakat 
bahwa seharusnya aturan membatasi jumlah 
minimal, bukan jumlah maksimal penelitian 
dan publikasi. Pembatasan jumlah maksimal 
dinilai tak memotivasi dosen untuk produktif 
meneliti dan menerbitkan publikasi ilmiah.

Partisipan juga banyak memberi masukan 
mengenai skema hibah penelitian Dikti. 
Seyogyanya skema yang beragam ini 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
penelitian dosen melalui pemberian dana. 
Walaupun 68% partisipan menyatakan tertarik 
untuk meneliti menggunakan skema 
pendanaan hibah Dikti, hal ini bukan tanpa 

Grafik 25: Penilaian Dosen Unika Atma Jaya 
tentang Konsistensi Aturan Jenjang Jabatan 
Fungsional dan Upaya Universitas Mendorong 
Penelitian/Publikasi
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masalah (lihat Grafik 26). Seorang dosen yang 
aktif meneliti menyatakan bahwa ada 
inkonsitensi dalam sistem persyaratan untuk 
terlibat dalam hibah. Di satu sisi, ada aturan 
yang menyatakan bahwa untuk mengajukan 
proposal penelitian dalam skema hibah yang 
memungkinkan penelitian dipublikasikan, 
seorang dosen harus memiliki jabatan fung-
sional tertentu. Namun di sisi lain, untuk 
mencapai jabatan fungsional tersebut sese-
orang harus memiliki rekam jejak penelitian, 
yang salah satunya adalah penelitian yang 
didanai hibah Dikti. Hal ini menjadi persyaratan 
yang sirkuler dan menghambat dosen untuk 
meneliti, khususnya bagi dosen pemula yang 
ingin membangun rekam jejak keahlian.

  Ihwal aturan yang memfasilitasi pendanaan 
penelitian (hibah), wawancara dengan Warek 
I Unika Atma Jaya periode 2011-2015 
menyatakan bahwa Unika Atma Jaya sebagai 
perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki 
hambatan tersendiri untuk mengakses 
sejumlah hibah. Misalnya, skema hibah Dikti 
yang belum membuka peluang yang sama 
bagi PTS dan PTN. Seorang pejabat di 
lingkungan Dikti pernah menyampaikan 
bahwa PTN memiliki akses lebih mudah untuk 
memperoleh skema hibah yang memungkinkan 
penelitan dengan dana besar. Perbedaan 
perlakuan ini terjadi disebabkan oleh masalah 
teknis, yaitu sistem anggaran PTN yang lebih 
sejalan dengan sistem keuangan Kemen-
ristekdikti (sesama institusi pemerintah). Hal 
ini juga terjadi dalam penelitian yang didanai 
oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/
kotamadya.

Hal lain yang juga dinilai menghambat atau 
membedakan kelompok dosen di Unika Atma 
Jaya adalah pengakuan penelitian atau 
publikasi ilmiah beberapa rumpun ilmu, seperti 
ilmu hukum maupun filsafat. Pada bidang ilmu 
ini penelitian tidak mengharuskan dosen 
mengambil data primer dan bisa menggunakan 
telaah kasus atau analisis terhadap sebuah 
fenomena. Kesulitan dosen pada kedua 
bidang ini adalah pada pemaknaan keilmiahan 
dan aturan penilaian untuk kualitas publikasi/
penelitian yang terkesan sangat berorientasi 
pada bidang eksakta: data primer/empiris, 

objektif, dan positivistik. Sehingga ada kesan 
bidang-bidang ilmu ini seperti “warga kelas 
dua” karena penelitiannya tidak cukup 
dianggap ilmiah. Akibatnya, para dosen yang 
berlatar belakang ilmu ini kesulitan untuk 
memenuhi tuntutan yang kurang sesuai 
dengan kepakaran mereka.

4.2.1.2 Persepsi tentang aturan/kebijakan 
institusi

Di Unika Atma Jaya, aturan pemerintah 
tentang pelaksanaan beban Tri Dharma begitu 
ditaati, bahkan diikuti dengan kebijakan 
penunjangnya, yaitu kebijakan kelebihan 
beban akademik (KBA). Hal ini sebenarnya 
sejalan dengan kebijakan sertifikasi dosen 
maupun BKD. Namun dalam pelaksanaannya, 
KBA kurang ditunjang oleh verifikasi dan 
kontrol, sehingga pengisiannya oleh dosen 
dapat dilakukan dengan bebas dan belum 
tentu menunjukkan kinerja penelitian/publikasi 
yang sesungguhnya.

Penciptaan kultur akademik (kolokium), 
baik mono maupun lintas disiplin, sebenarnya 
tergolong baik. Ada skema Atma Jaya Award 
dengan para dosen dari berbagai disiplin 
mempresentasikan penelitiannya, serta forum 
diskusi lintas ilmu, seminar, dan konferensi 
internasional yang diselenggarakan di lingkup 
Unika Atma Jaya. Sayangnya, upaya untuk 
menciptakan kultur akademik ini sering 
berbenturan dengan kewajiban dan beban 
mengajar yang tinggi. Keikutsertaan dalam 
forum-forum ilmiah sering kali menyebabkan 
dosen harus meninggalkan tugas mengajar. 
Sementara ada komitmen terhadap pen-
jaminan mutu melalui ISO 9001 dengan dosen 
harus menyelenggarakan 14 kali pertemuan 
tatap muka untuk satu mata kuliah. Bila 
berhalangan hadir, dosen harus mengganti 
perkuliahan. Hal ini menyebabkan dosen 
enggan berpartisipasi dalam forum-forum 
ilmiah karena membuat jadwal pengganti yang 
mengakomodasi jadwal kuliah mahasiswa 
sangatlah sulit. 

Kebijakan lain di tingkat universitas yang 
belum mendorong munculnya penelitian dan 
publikasi berkualitas adalah belum 
terintegrasinya produktivitas ilmiah sebagai 
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bagian dari penilaian kinerja dosen. Di Unika 
Atma Jaya, penilaian kinerja dilakukan dua 
kali setahun dan lebih memberi bobot 
kuantitatif pada aspek kerja yang terukur 
objektif (termasuk publikasi ilmiah dan 
keterlibatan dalam hibah). Karena itu, 
responden menyatakan perbaikan sistem 
penilaian kinerja berbasis Tri Dharma 
Perguruan Tinggi oleh universitas merupakan 
hal yang penting. 

Penggalian data pada kelompok kepala 
pusat, pimpinan universitas lama dan baru, 
serta kelompok peneliti, memunculkan 
sejumlah tema yang khas bagi pusat-pusat 
kajian. Masalah mendasar yang muncul terkait 
dengan kesejarahan pusat kajian telah 
dijelaskan pada bagian awal. Meskipun pusat-
pusat kajian ini memiliki kekhasan sejarah 
yang tidak dapat dilepaskan dari 
perkembangannya, sejarah pendirian ini tidak 
terdokumentasikan dengan baik. Akibatnya, 
pimpinan universitas sering kali tidak 
memahami arah pendirian dan peran awal 
pusat-pusat kajian. Hal ini kemudian 
berdampak pada belum jelasnya visi dan 
peran pusat kajian dalam pengembangan 
kinerja penelitian universitas. 

Berdasarkan wawancara dengan Warek I 
periode 2011-2015, agenda penelitian 
universitas biasanya diturunkan ke fakultas, 
yang kemudian diturunkan lagi ke setiap 
dosennya. Agenda penelitian di pusat-pusat 
kajian dinilai belum terarah dan jelas 
pengembangannya. Di sisi lain, dengan 
menempatkan pusat kajian di bawah LPPM, 
ada tuntutan output penelitian. Dapat dipahami 
bahwa bagi sejumlah pusat kajian, dibutuhkan 
perubahan visi yang semula lebih 
menitikberatkan pada pengajaran dan 
diseminasi agar mulai secara aktif melakukan 
penelitian di bidang masing-masing. 

Masalah besar dan mendasar yang terjadi 
di pusat-pusat studi adalah dampak dari 
integrasi peneliti ke fakultas yang telah 
berlangsung lebih dari tiga dekade. Di satu 
sisi, dengan integrasi ini Unika Atma Jaya 
tidak mengenal konsep tenaga peneliti 
nondosen. Dalam hal ini Unika Atma Jaya 
semata-mata mengacu pada aturan yang 

berlaku di tingkat Dikti, yang hanya mengenal 
tiga kelompok karyawan di PT, yaitu pendidik 
(dosen), tenaga kependidikan (staf 
administrasi), dan penunjang akademik 
(pranata komputer, laboran, pustakawan). 

Di sisi lain, pusat-pusat studi mulai 
mengalami kekurangan tenaga peneliti 
purnawaktu karena tidak bisa lagi 
mengandalkan dosen sepenuhnya yang 
memiliki beban mengajar cukup tinggi. 
Negosiasi dengan pimpinan fakultas juga 
tidak mudah dilakukan karena fakultas sangat 
berkepentingan dalam memastikan proses 
pengajaran berjalan lancar. Karena itu, PKPM 
dan Pusat Penelitian HIV/AIDS (PPH) 
merekrut tenaga peneliti kontrak, yang diikat 
kontrak per proyek. Namun, upaya ini 
berbenturan dengan aturan pemerintah 
mengenai Nomor Induk Dosen Nasional 
(NIDN), yaitu identitas resmi dosen nasional 
untuk pengakuan kinerja dosen nasional. 
Karena tak berstatus dosen, tenaga peneliti 
tidak punya NIDN yang menyebabkan semua 
kinerja mereka tidak bisa terekam dalam data 
Dikti dan akhirnya tidak bisa diakui sebagai 
kinerja institusi. Hal ini disayangkan karena 
peneliti nondosen di PPH memiliki belasan 
penelitian yang sudah berjalan dan diterbitkan 
dalam beragam publikasi, termasuk publikasi 
internasional. Dikti mencoba mengatasi 
keadaan ini dengan membuka kesempatan 
dosen honorer di universitas untuk memiliki 
nomor registrasi nasional yang dikenal 
sebagai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). 
Namun, petunjuk teknis untuk prosedur 
pendaftaran ini belum jelas sehingga Unika 
Atma Jaya masih menunggu. 

Wakil Rektor I periode 2011-2015 
menyatakan bahwa Unika Atma Jaya tidak 
akan membuka jalur peneliti nondosen jika 
tidak didukung oleh kebijakan yang jelas dari 
pemerintah. Ada dua alasan. Pertama, 
sebagai PTS, Unika Atma Jaya menganggap 
pengelolaan jalur karier dan pengembangan 
kelompok karyawan yang tak memiliki payung 
peraturan yang jelas akan rumit. Kedua, 
sebagai institusi pemberi kerja, ada tanggung 
jawab moral bahwa perekrutan peneliti 
nondosen sebagai karyawan tetap yang tak 
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didukung prospek karier yang cerah 
merupakan tindakan tidak adil. Karena itu, 
skema yang dinilai paling cocok sementara ini 
adalah sebagai karyawan kontrak. Meskipun, 
disadari ini tidak ideal karena berarti rekam 
jejak dan kompetensi penelitian tidak dapat 
dimiliki oleh institusi Unika Atma Jaya, tapi 
melekat pada individu peneliti tersebut. 

4.2.2 Pendanaan penelitian 

Sebagai institusi pendidikan tinggi swasta, 
Unika Atma Jaya berada di bawah Yayasan 
Atma Jaya. Yayasan memiliki komitmen agar 
Unika Atma Jaya menghasilkan publikasi 
ilmiah dan penelitian yang berkualitas. Hal ini 
dibuktikan dengan komitmen yayasan untuk 
terus menyediakan pendanaan penelitian 
yang dikoordinasikan oleh LPPM. 

Dana yang dikoordinasikan oleh LPPM 
diberikan dalam skema penelitian fakultas 
(yang memiliki besaran terbatas), skema 
hibah universitas (penelitian lintas unit dengan 
dana yang lebih besar daripada penelitian 
fakultas), atau menggunakan dana yang 
disediakan melalui hibah Dikti atau dana 
sponsor. Berbagai skema ini menunjukkan 
komitmen pimpinan universitas dan yayasan 
untuk menyediakan dana penelitian.

Dukungan dana yang disediakan institusi 
dinilai oleh 61,30% responden memadai untuk 
menghasilkan penelitian yang berkualitas 
(lihat Grafik 27). Walau dinilai memadai oleh 
sebagian besar dosen, beberapa dosen di 
bidang ilmu eksakta dan kedokteran 

menyatakan bahwa sebenarnya anggaran 
yang tersedia (baik skema penelitian fakultas 
maupun hibah universitas) sering kali mem-
buat mereka harus menyiasati penggunaan 
dana akibat harga peralatan yang mahal. 
Kendati demikian, para dosen menyatakan 
kekurangan dana ini dapat diatasi dengan 
terlibat dalam skema hibah Dikti. Hambatan 
yang sering dialami untuk hibah Dikti adalah 
prosedur administratifnya yang dinilai terlalu 
rumit. Sosialisasinya pun dianggap kurang 
oleh dosen yang jarang meneliti karena terlalu 
berfokus pada mengajar. 

Meskipun sudah disediakan anggaran 
dana yang tidak pernah dipotong, Yayasan 
Atma Jaya menemukan bahwa anggaran 
penelitian dan publikasi yang disediakan tidak 
habis terserap. Hal ini terjadi karena sejumlah 
dosen tidak secara konsisten melakukan 
penelitian setiap tahunnya walau sudah 
membuat perencanaan untuk meneliti (lihat 
Grafik 28). Hal lain yang menyebabkan dana 
penelitian tidak terserap habis adalah 
beberapa penelitian tidak memerlukan biaya 
besar untuk pelaksanaan dan analisisnya. 

Selain untuk penelitian, Unika Atma Jaya 
memiliki kebijakan pendanaan untuk para 
peneliti dalam memublikasikan hasil 
penelitiannya dalam bentuk presentasi di 
konferensi nasional/ internasional. Ini dinilai 
cukup baik oleh partisipan. Setiap dosen 
diperkenankan untuk membuat anggaran 
konferensi setiap tahunnya. Namun, kebijakan 

Grafik 27: Penilaian Kecukupan Dana 
Penelitian yang Disediakan Institusi

Missing
8 (6,4%)

Tidak cukup
40 (32,3%)

Cukup
76 (61,3%)

Grafik 28: Konsistensi Dosen 
Melakukan Penelitian Tiap Tahun

Missing
8 (6,5%)

Tidak Konsisten
46 (37,1%)

Konsisten
70 (56,5%)
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di Unika Atma Jaya yang membatasi dukungan 
finansial untuk maksimal satu kali partisipasi 
di konferensi nasional atau internasional 
sebagai pemakalah, dinilai tidak memotivasi 
mereka yang produktif. Apalagi jika anggaran 
yang tersedia berlebih karena banyak dosen 
yang tidak memanfaatkan. Dalam hal ini, 
pimpinan fakultas memiliki kebijakan yang 
berbeda-beda sehingga berpotensi menim-
bulkan persepsi tidak adil. Ada fakultas yang 
sejak awal mengatakan bahwa anggaran 
tersedia adalah “X” yang dibagi rata ke semua 
dosen, ada yang konsisten dengan peraturan 
universitas sehingga membatasi kesempatan 
mengikuti konferensi, dan ada yang memberi 
kesempatan konferensi lebih dari sekali untuk 
dosen yang sama selama anggaran masih 
tersedia. 

Pusat-pusat penelitian sering kali dituntut 
untuk menghasilkan profit yang sebesar-
besarnya dari dana sponsor untuk universitas. 
Sebaliknya, tenaga peneliti berbasis proyek 
dan Kepala PPH menilai bahwa dukungan 
universitas untuk mencapai tuntutan tersebut 
terbatas. Akibatnya, kualitas penelitian atau 
publikasi kurang memadai. Padahal, pusat-
pusat kajian ini tidak hanya mendatangkan 
profit finansial untuk Unika Atma Jaya, tapi 
juga membawa nama besar Atma Jaya ke 
dunia luar serta sanggup mendanai studi 
stafnya. Hal ini kurang diperhitungkan oleh 
universitas yang terlalu berfokus pada isu 
profit finansial. Penempatan pusat kajian 
sebagai profit center sebetulnya cukup lazim 
terjadi. Seorang peneliti senior PPH 
mencontohkan Universitas Gadjah Mada yang 
jelas-jelas menyatakan pusat-pusat studinya 
sebagai profit center dan kemudian diikuti 
dengan pemberian dukungan dan fasilitasi 
yang jelas. 

4.2.3 Agenda/prioritas riset

Agenda Riset Nasional (ARN) ditentukan 
oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) yang kemudian ditu-
runkan menjadi agenda riset badan penelitian 
dan pengembangan kementerian. Keterkaitan 
antara penelitian dosen Unika Atma Jaya 
dengan ARN masih minim. Hal ini karena 

kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses 
terhadap ARN tersebut. Dosen Unika Atma 
Jaya juga tergolong kurang memahami ARN. 
Ini terlihat dari banyaknya responden, yakni 
74,20%, yang menyatakan demikian. Hal 
tersebut tentu berdampak pada penentuan 
tema penelitian yang tidak atau kurang 
mengintegrasikan ARN. Padahal, keterkaitan 
tema penelitian dosen dengan ARN menjadi 
nilai unggul yang bisa berujung pada turunnya 
hibah Dikti atau kementerian lain. 

Di satu sisi, fakta tersebut menunjukkan 
minimnya sosialisasi mengenai ARN di 
universitas. Di sisi lain, ARN yang disusun 
memang hampir tidak pernah melibatkan 
universitas. Maka, tidak heran jika ada kesan 
bahwa agenda penelitian pemerintah dan 
universitas tak sinergis.  

Meskipun sebagain besar penelitian Unika 
Atma Jaya belum terkait dengan ARN, pada 
kenyataannya ada dosen yang terlibat dalam 
penelitian bagian dari ARN. Seorang partisipan 
dosen menceritakan pengalamannya terlibat 
dalam penelitian badan peneltian dan pe-
ngembangan kementerian. Akses ini didapat 
melalui jejaring pribadi. Dengan demikian, 
keterlibatan dalam ARN masih tergantung 
pada inisiatif pribadi dosen/peneliti dan belum 
ada upaya sistematis dari institusi.

Di tingkat universitas, Unika Atma Jaya 
sudah memiliki agenda riset universitas 
(dibuat LPPM) yang kemudian diturunkan ke 
fakultas-fakultas dan ke tiap dosen. Namun 
sosialisasinya dinilai belum merata. 
Penyusunan agenda riset universitas tidak 
melibatkan pusat-pusat kajian, sehingga 
semakin menguatkan kesenjangan topik 
penelitian antara fakultas dan pusat kajian.

Berbeda dengan fakultas yang fokus 
penelitiannya belum tampak jelas, pusat-pusat 
penelitian di bawah LPPM Unika Atma Jaya 
memiliki kekuatan yang khas, yang dibangun 
dengan jelas oleh para pendiri dan diteruskan 
oleh para kepalanya. Fokus, rekam jejak, dan 
jejaring yang dimiliki memungkinkan pusat-
pusat kajian untuk lebih dikenal dan punya 
akses terhadap ARN. Sebagai contoh, PPH 
yang secara rutin mengadakan seri diskusi 
publik dengan mengundang para pemangku 
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kepentingan mereka, menjadi lebih 
terinformasi dengan ARN kementerian atau 
pemerintah provinsi mengenai HIV/AIDS. 
Karena itu pula, PPH lebih memiliki akses dan 
kesempatan terhadap penelitian yang 
tersedia. 

4.2.4 Sumber daya manusia untuk riset dan 
“karier” penelitian

4.2.4.1 Persepsi dosen terhadap kemam-
puan melakukan penelitian

Berdasarkan survei terhadap para dosen 
Unika Atma Jaya, sebanyak 65,3% dosen 
merasa belum memiliki kemampuan meneliti 
yang memadai (lihat Grafik 29). Survei ini 
tidak mengungkapkan secara spesifik ke-
mampuan penelitian dosen yang perlu 
ditingkatkan. 

Bila dibandingkan dengan kemampuan 
untuk mengajar di dalam kelas, dosen 
menyatakan bahwa kemampuan untuk 
melakukan penelitian yang berkualitas lebih 
sulit. Sebanyak 68,50% responden me-
nyatakan hal tersebut dan 24,20% lainnya 
menyatakan tidak sependapat (dan sisanya 
tidak merespons pertanyaan ini). Artinya, 
kemampuan dosen untuk meneliti mesti 
ditingkatkan. Harus dipertimbangkan juga 
agar pelatihan tidak mengorbankan kewajiban/
beban kerja pengajaran mereka.

Secara khusus, terkait dengan kemampuan 
melakukan publikasi dalam bentuk jurnal 
ilmiah atau presentasi dalam konferensi 

ilmiah, sebagian besar responden sepakat 
bahwa dosen yang aktif meneliti tidak berarti 
secara otomatis dapat menghasilkan artikel 
berkualitas. Sebab, untuk menuliskan artikel 
diperlukan kemampuan menulis, ketenangan, 
dan konsentrasi yang cukup. Walaupun 
demikian, pengalaman meneliti dalam 
berbagai hal dinilai tetap berkontribusi pada 
kemampuan seorang dosen menghasilkan 
artikel ilmiah yang berkualitas. 

4.2.4.2 Upaya pengembangan kemampuan 
meneliti

Kurang meratanya kemampuan dosen un-
tuk meneliti disadari oleh pimpinan universitas. 
LPPM pun secara aktif menyelenggarakan 
pelatihan yang ditujukan untuk mengem-
bangkan kemampuan dosen yang ber-
hubungan dengan penelitian. Pelatihan pe-
nulisan proposal (untuk tujuan terlibat dalam 
skema hibah), pelatihan publikasi ilmiah, 
pengolahan data (kuantitatif dan kualitatif) 
secara rutin diselenggarakan dengan 
menggunakan narasumber internal dan 
eksternal. Kendati begitu, pelatihan rutin ini 
hanya dihadiri oleh sedikit dosen, bahkan 
terkadang harus dibatalkan karena ketiadaan 
peserta. 

Setidaknya ada dua hambatan partisipasi 
maksimal dari dosen dalam upaya tersebut. 
Pertama, partisipan menilai bahwa pelatihan 

Grafik 29: Persepsi Dosen Unika 
Atma Jaya terhadap Kemampuan 
Melakukan Penelitian

Missing
17 (13,7%)

Memadai
26 (21%)

Tidak Memadai
81 (65,3%)

Grafik 30: Penilai Dosen Unika Atma 
Jaya tentang Kemampuan Publikasi 
Tergantung Produktivitas Penelitian

Missing
1 (0,8%)

Tidak setuju
32 (25,8%)

Setuju
91 (73,4%)
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ini akan lebih efektif bila dilakukan dalam 
bentuk workshop dengan para dosen 
membawa proposal atau draf artikel yang bisa 
dikonsultasikan untuk mendapat umpan balik 
yang bersinambung sehingga artikel itu siap 
diterbitkan. Kedua, jadwal pelatihan biasanya 
bentrok dengan kegiatan pengajaran.

Selain pelatihan, pimpinan unit-unit 
memiliki strategi yang berbeda-beda dalam 
mengembangkan kemampuan meneliti. Ada 
fakultas yang menerapkan sistem mentoring 
antara dosen senior yang sudah berstatus 
guru besar dan dosen muda. Meskipun ada 
yang berhasil, ada juga yang gagal karena 
kemampuan mentoring tidak otomatis dimiliki 
oleh seorang guru besar. 

4.2.4.3 Kendala Sumber Daya Manusia di 
Pusat Penelitian HIV/AIDS

Masalah SDM di PPH tidak jauh berbeda 
dengan di pusat-pusat studi Unika Atma Jaya, 
yaitu terbatasnya ketersediaan dosen tetap 
purnawaktu yang menjadi peneliti. Masalah ini 
berakar pada dihapuskannya status peneliti 
purnawaktu di Unika Atma Jaya pada era 
1980-an dan sulitnya mendapatkan tenaga 
dosen fakultas sebagai peneliti karena beban 
mengajar mereka yang padat sebagaimana 
diuraikan di awal. Di PPH, masalah keter-
batasan tenaga ini menjadi lebih krusial 
mengingat pusat ini cukup aktif dan memiliki 
banyak proyek serta jejaring (lihat Grafik 20 
tentang kinerja penelitian PPH).

PPH berupaya untuk memenuhi kebutuhan 
SDM dengan merekrut tenaga peneliti kontrak. 
Hambatan utama upaya ini adalah kesulitan 
mencari tenaga peneliti yang kompeten dan 
berpengalaman untuk tema penelitian PPH. 
Selain ketersediaan tenaganya tidak banyak, 
skema dan imbal jasa yang ditawarkan Unika 
Atma Jaya tampaknya kurang kompetitif. 
Dalam hal ini PPH Unika Atma Jaya bersaing 
ketat dengan lembaga-lembaga riset nasional 
maupun internasional, badan internasional 
(misalnya Unicef), atau lembaga swadaya 
masyarakat internasional. Karena itu, PPH 
Unika Atma Jaya merekrut tenaga peneliti 
senior sebagai peneliti paruh waktu. 
Sedangkan peneliti junior (biasanya alumni 

Unika Atma Jaya) direkrut dengan kemampuan 
yang masih harus ditingkatkan untuk 
memenuhi tuntutan kinerja PPH.

Pengaturan di atas cukup membantu meski 
bukan tanpa masalah. Tenaga purnawaktu 
adalah sumber daya yang secara kapasitas 
masih harus dikembangkan. Sementara 
peneliti senior yang diharapkan menjadi 
mentor mereka adalah peneliti paruh waktu. 
Tidak heran bila proses mentoring tidak 
optimal dan sering kali terjadi bahwa peneliti 
muda tidak bisa mendapat bimbingan intensif 
dari peneliti senior. Status peneliti purnawaktu 
dan paruh waktu sebagai karyawan kontrak 
juga membatasi pemaparan informasi dari 
universitas dan fasilitas kerja yang disediakan 
bagi mereka. Para peneliti purnawaktu 
mengeluhkan bahwa mereka tidak punya 
akses ke perpustakaan serta kurang dilibatkan 
dalam kegiatan universitas. Akses terhadap 
penyebaran informasi dan pengetahuan di 
universitas juga terbatas. Padahal, ini 
mestinya menjadi daya tarik bagi mereka 
sebagai alumni untuk kembali bekerja di Unika 
Atma Jaya. Meskipun tidak serinci itu, peneliti 
senior juga menyampaikan adanya keter-
batasan kesempatan bagi mereka untuk 
mengajar dan berbagi ilmu. Padahal, hal ini 
akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. 
Keterbatasan fasilitas kerja terutama di-
rasakan oleh peneliti paruh waktu.

Status karyawan kontrak juga berdampak 
kurang baik pada pengakuan hasil publikasi 
para peneliti dan kinerja PPH yang diakui 
universitas, namun tidak diterima oleh Dikti 
karena mereka tidak memiliki NIDN se-
bagaimana telah dijelaskan di bagian 
sebelumnya. 

4.2.5 Remunerasi peneliti dan sistem 
insentif

Seperti telah dijelaskan pada bagian setting 
atau latar penelitian, sejumlah kebijakan dan 
peraturan menjadi indikator bahwa Yayasan 
Atma Jaya memiliki komitmen untuk memberi 
remunerasi dan insentif yang berhubungan 
dengan penelitian. Sistem gaji pokok dan 
honor pengajaran Unika Atma Jaya telah 
memasukkan komponen JJF. 
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Sebagaimana juga telah dijelaskan 
sebelumnya, sistem penghitungan beban kerja 
Unika Atma Jaya telah memasukkan komponen 
penelitian/publikasi (sistem kelebihan beban 
akademik/KBA). Dengan sistem ini, dosen 
yang memiliki kelebihan beban mengajar tidak 
akan mendapatkan honor atas kelebihan 
bebannya bila tidak menunjukkan kinerja 
penelitian atau publikasi. Kendala utama dari 
sistem ini adalah masih lemahnya monitoring 
dan verifikasi terhadap data yang dimasukkan 
oleh dosen. 

Selain kebijakan KBA, Unika Atma Jaya 
juga memberikan pengakuan bagi para dosen 
yang melakukan penelitian dan publikasi 
ilmiah. Insentif disediakan untuk karya ilmiah 
yang dipublikasikan, baik publikasi ilmiah 
nasional, internasional, maupun publikasi 
populer. Besarannya disesuaikan dengan jenis 
karya ilmiah dan tingkatan publikasi, dengan 
publikasi ilmiah internasional yang bereputasi 
mendapatkan insentif tertinggi.

Hambatan pertama dari aturan ini adalah 
masalah sosialisasi. Aturan tentang insentif 
publikasi tidak tersosialisasi merata di antara 
para dosen. Sejumlah dosen, khususnya 
mereka yang jarang meneliti, menyatakan tidak 
begitu mengetahui adanya insentif publikasi 
dan cara mengaksesnya.

Selain pengetahuan yang tidak merata, 
sejumlah dosen menilai pembedaan/

penjenjangan insentif yang diberikan tidak 
sebanding dengan usaha yang dilakukan. 
Walaupun demikian, penilaian kelayakan 
insentif publikasi ini dinilai relatif oleh para 
dosen, dengan proporsi antara mereka yang 
menyatakan cukup layak dan tidak layak cukup 
seimbang (lihat Grafik 32 tentang insentif 
penelitian dan Grafik 33 tentang insentif 
publikasi). Seorang dosen yang aktif meneliti 
dari sebuah fakultas eksakta menyatakan 
bahwa dalam bidang ilmunya, jika ingin masuk 
dalam jurnal internasional bereputasi, dosen 
sendiri harus mengeluarkan biaya ekstra baik 
untuk meningkatkan kualitas artikelnya dan 
untuk dapat diterima di jurnal tersebut. Sudah 
bukan rahasia bahwa sejumlah jurnal 
bereputasi internasional memungut bayaran 

Grafik 31: Pengetahuan Dosen Unika 
Atma Jaya tentang Insentif Penelitian 
dan Publikasi

Missing
10 (8,1%)

Tidak mengetahui
50 (40,3%)

Mengetahui
64 (51,6%)

Grafik 32: Penilaian Dosen Unika 
Atma Jaya tentang Kelayakan 
Insentif Penelitian

Missing
9 (7,3%)

Tidak cukup
56 (45,2%)

Cukup
59 (47,6%)

Grafik 33: Penilaian Dosen Unika 
Atma Jaya tentang Kelayakan 
Insentif Penelitian/Publikasi

Tidak menjawab
12,10%

Cukup
20,20%

Tidak
67,70%
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bagi artikel yang akan dimuat. Dalam konteks 
ini, insentif yang diberikan Unika Atma Jaya 
dianggap terlalu kecil dan tidak menarik. Juga, 
jika dibandingkan dengan dana dari PTN. 

Salah satu masalah di Unika Atma Jaya 
berhubungan dengan insentif bagi dosen 
pembawa proyek penelitian yang menggunakan 
sponsor. Hal ini terkait dengan potongan bagi 
institusi yang tergolong besar (bisa mencapai 
40% dari total nilai proyek), sehingga nilai 
proyek tersebut menjadi berkurang. Ini terjadi 
karena pada proyek penelitian yang sifatnya 
individual consultancy, keberhasilan proyek 
melekat pada individu peneliti—kredibilitas dan 
kompetensi peneliti sangat menentukan 
sehingga besaran potongan honor tersebut 
dirasakan terlalu tinggi. Dari diskusi dengan 
para kepala pusat studi diketahui bahwa hal 
tersebut menyebabkan dosen melakukan 
penelitian yang tidak dilaporkan ke universitas, 
atau tidak melaporkan nilai proyek yang 
sebenarnya, atau bahkan enggan proaktif 
terlibat dalam proyek-proyek serupa. 

4.2.6 Sistem kredit ‘kum’

Aturan Dikti tentang pengurusan JJF dosen 
seperti telah disebutkan sebelumnya, sangat 
menekankan pada aktivitas penelitian dan 
publikasi demi mencapai puncak karier dosen. 
Hal ini seharusnya akan mendorong dosen 
untuk meneliti dan membuat publikasi. 
Menariknya, Grafik 34 menunjukkan bahwa 

bagi dosen Unika Atma Jaya, aturan ini tidak 
serta-merta menjadi pendorong untuk 
melakukan penelitian dan publikasi. Sangat 
mungkin hal ini terkait dengan fakta bahwa 
proses perhitungan, dokumentasi, dan 
penilaian untuk mengurus jabatan fungsional 
dosen cukup rumit dan memakan waktu. 
Semua hal ini sering kali harus dilakukan oleh 
dosen yang bersangkutan sendirian karena 
kurangnya dukungan dari staf kependidikan. 
Karena dosen terbebani oleh pekerjaan 
administratif ini, sebagian enggan mengurus 
jabatan fungsionalnya. Grafik 35 menunjukkan 
bahwa walaupun lebih banyak dosen (50,80%) 
menilai kebijakan JJF tidak menimbulkan 
beban administrasi, namun jumlah dosen yang 
menilai JJF menimbulkan beban administrasi 
juga tidak sedikit (41,90%).

Sistem JJF yang mensyaratkan bahwa guru 
besar harus bergelar S3 menyebabkan 
masalah di Unika Atma Jaya bagi dosen senior 
yang bergelar S2 dengan jabatan lektor kepala. 
Karena mereka sudah tidak mungkin naik 
jabatan fungsional lagi, hal ini juga turut 
berkontribusi pada tidak termotivasinya mereka 
membuat publikasi dan penelitian.

4.2.7 Skema publikasi dan riset untuk 
kebijakan

Dalam konteks Unika Atma Jaya, skema 
penelitian kebijakan ini tergolong jarang 
dilakukan (lihat Grafik 36). Hanya Pusat 

Grafik 34: Penilaian Dosen Unika 
Atma Jaya tentang Aturan Jenjang 
Jabatan Fungsional Dosen Mendorong 
Penelitian/Publikasi Dosen

Tidak menjawab
6,50%

Ya
25%

Tidak
68,50%

Grafik 35: Penilaian Dosen Unika 
Atma Jaya terhadap Kebijakan JJF 
yang Dinilai Memberatkan dari Sisi 
Administrasi

Missing
9 (7,3%)

Tidak setuju
63 (50,8%)

Setuju
52 (41,9%)
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Penelitian HIV/AIDS dan Fakultas Hukum yang 
sering melakukannya karena bidang keilmuan 
dan kekuatan pusat studi di bidang tersebut. 
PPH secara berkala menghadirkan narasumber 
atau menyelenggarakan diskusi berseri dengan 
mengundang pemangku kebijakan dari 
berbagai institusi untuk membahas suatu 
kebijakan tertentu. Mereka juga melakukan 
advokasi dan edukasi dengan menghasilkan 
publikasi singkat setebal 1-2 halaman. Untuk 
menghasilkan risalah kebijakan yang baik, 
maka kapasitas peneliti untuk menerbitkan 
publikasi seperti ini harus terus ditingkatkan.

Partisipan wawancara dan kelompok diskusi 
terarah menyebutkan sejumlah penyebab 
kurangnya minat dan kinerja riset kebijakan di 
Unika Atma Jaya. Pertama, dalam sistem JJF 
dan insentif publikasi Dikti, nilai tinggi untuk 
publikasi ilmiah dosen diberikan pada publikasi 
dalam jurnal/ajang akademik. Dengan 
sendirinya, hal ini mengarahkan dosen untuk 
melakukan riset yang layak untuk dipublikasikan 
dalam jurnal akademik. Pengakuan dan 
penghargaan terhadap riset kebijakan memang 
belum tampak. Hal ini sangat mungkin 
menyebabkan pilihan untuk melakukan 
publikasi dalam bentuk risalah kebijakan 
kurang diminati para dosen. Selain itu, 
pengalaman dan keterampilan dosen untuk 
melakukan penelitian dan publikasi juga masih 
terbatas. Maka, bisa dimengerti bahwa upaya 
PPH untuk melibatkan dosen di fakultas dalam 
sejumlah diskusi dan pembuatan evaluasi 

kebijakan kurang bersambut.
Kedua, fokus pendidikan di Unika Atma 

Jaya memang lebih memberi penekanan pada 
penelitian ilmiah, bukan penelitian kebijakan. 
Ini dapat dilihat dari hampir tidak adanya 
kurikulum di fakultas Unika Atma Jaya (kecuali 
FH dan FP pada jenjang S2) yang mengajarkan 
mata kuliah riset kebijakan. 

Seorang peneliti senior di PPH menyatakan 
bahwa dalam area bidang kajian HIV/AIDS 
saat ini, yang lebih dibutuhkan adalah riset 
evaluasi program. Sudah cukup banyak 
kebijakan dan peraturan yang dibuat, namun 
implementasi dari kebijakan dan peraturan 
tersebut belum optimal. Maka, advokasi/
konsultasi implementasi kebijakan dan riset 
lebih dibutuhkan untuk mengevaluasi program 
yang telah dijalankan.  

4.2.8  Manajemen riset 

Secara umum, dosen yang berpartisipasi 
dalam penelitian ini menyatakan bahwa 
dukungan fasilitas untuk melakukan penelitian 
tergolong cukup. Lebih dari 67% partisipan 
menyatakan Unika Atma Jaya memberikan 
fasilitas yang memadai (Grafik 37).

Walaupun secara umum dinilai cukup, salah 
satu kendala yang dihadapi para dosen dalam 
mengelola riset dan publikasi adalah 
administrasi. Misalnya, pelaporan keuangan. 
Kendala ini sering kali menyebabkan tingginya 
jumlah keterlambatan laporan penelitian 
universitas. Masalah pelaporan keuangan, 
kelengkapan dokumen administrasi, dan 

Grafik 36: Pengalaman Dosen 
Melakukan Penelitian/Publikasi 
Kebijakan

Missing
8 (6,5%)

Pernah 
melakukan
26 (20,9%)

Tidak Pernah
90 (72,6%)

Grafik 37: Penilaian Kecukupan 
Fasilitas untuk Penelitian Dosen

Missing
7 (5,6%)

Tidak Cukup
33 (26,6%)

Cukup
84 (67,7)%
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proses akses pengunggahan dokumen 
tersebut, juga dikeluhkan oleh para dosen yang 
meneliti dengan skema hibah Dikti. Kerumitan 
pelaporan keuangan ini dapat mengurangi 
minat sebagian dosen untuk mengikuti skema 
hibah Dikti.

Menarik dicermati tanggapan dosen dalam 
kesulitan ini. Pada kelompok dosen yang tidak 
aktif meneliti, persoalan administratif ini 
menjadi salah satu hambatan utama mereka 
untuk mau meneliti. Karena itu, akan lebih 
mudah bila mereka didukung staf khusus yang 
memahami dan mampu mengelola persoalan 
administratif ini. Namun, bagi kelompok dosen 
yang aktif meneliti, persoalan ini bukan 
hambatan besar. Mengingat kelangkaan staf 
administrasi yang kompeten, mereka lebih 
suka mengurus persoalan ini sendiri. 

Harus diakui bahwa jumlah tenaga 
kependidikan yang cukup mumpuni dalam 
membantu pembuatan proposal, penghitungan 
anggaran, pengelolaan keuangan, dan 
pelaporan penggunaan dana masih terbatas. 
Saat ini staf administrasi yang kompeten ada di 
PKPM dan FK. Mereka mendukung persiapan 
teknis penyusunan proposal, pengambilan 
data, dan pelaporan keuangan. Dengan adanya 
staf yang kompeten, kinerja dan produktivitas 
pusat dan fakultas tersebut cukup terbantu.  

Situasi di atas menunjukkan bahwa staf 
kependidikan yang ada sejauh ini lebih berfokus 
pada upaya menunjang kegiatan pengajaran. 
Mereka kurang memahami kebutuhan 
penelitian. Kalaupun ada staf kependidikan 
yang mampu menjadi manajer penelitian, hal 
itu lebih disebabkan oleh motivasi pribadi serta 
inisiatif dari pimpinan untuk melibatkan mereka 
dalam kegiatan penelitian. Karena itu, perlu 
ada peningkatan kapasitas tenaga staf 
kependidikan untuk memahami dunia penelitian 
serta bagaimana mereka dapat menunjang 
proses penelitian.

Selain dukungan administrasi, para dosen 
juga menyatakan adanya kebutuhan asisten 
atau manajer penelitian yang mampu 
membantu mereka membeli perlengkapan, 
mengatur jadwal pengambilan data, 
menghubungi pihak mitra, dan sebagainya. 
Para asisten ini belum banyak tersedia di 

universitas. Karena itu, para dosen memilih 
untuk menggunakan asisten dari mahasiswa 
untuk membantu mereka. 

Sejumlah responden wawancara juga 
menyatakan perlunya ada dukungan institusi 
berupa writing center yang dapat membantu 
peneliti untuk melakukan analisis data hingga 
memberi masukan terhadap kualitas tulisan 
yang dihasilkan. Hal ini yang belum ada di 
Unika Atma Jaya. 

4.3 Faktor pendorong perbaikan kinerja 
penelitian di universitas

Berdasarkan temuan penelitian, ada 
sejumlah hal penting untuk mendorong 
perbaikan kinerja penelitian di universitas.
1. Peningkatan minat dan motivasi dosen 

untuk meneliti
Minat dan motivasi internal dosen untuk 
melakukan penelitian dan publikasi menjadi 
kunci utama. Ini merupakan faktor pembeda 
yang muncul dari diskusi kelompok terarah 
dengan kelompok dosen yang aktif dan 
tidak aktif meneliti. Perbedaan pola pikir 
kedua kelompok ini membuat perspektif 
mereka berbeda dalam memandang dan 
menyikapi kendala dalam melakukan 
penelitian. Sayangnya, minat dan motivasi 
meneliti belum merata pada dosen Unika 
Atma Jaya. Kebanyakan dosen masih lebih 
berfokus pada tugas mengajar, entah 
karena minat pribadi atau karena kewajiban 
beban mengajar yang sulit dikelola. Salah 
seorang kepala pusat studi menyatakan 
bahwa dalam rekrutmen dosen, universitas 
belum menempatkan minat dan motivasi 
meneliti sebagai kriteria seleksi utama. 
Walaupun minat dan motivasi meneliti 
sudah terkandung pada sejumlah dosen, 
pada kebanyakan dosen lain dibutuhkan 
upaya sistematis institusi untuk 
menumbuhkannya.
Membangun iklim dan suasana akademik 
secara konsisten akan mendorong muncul-
nya minat dan motivasi penelitian/publikasi 
dosen. Meskipun sudah dicoba dengan 
sejumlah peraturan, tampaknya upaya 
untuk membangun iklim akademik di Unika 
Atma Jaya masih belum optimal. Dalam hal 
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ini, komitmen dan dukungan pimpinan 
universitas dan fakultas menjadi krusial. 
Peran pimpinan dalam peningkatan minat 
dan motivasi dosen merupakan pendorong 
penting. Teladan dari dekan dan jajarannya 
yang secara konsisten masih menjalankan 
tugas meneliti akan menjadi pendorong 
yang kuat bagi para dosen. Salah satu 
contoh keteladanan pimpinan adalah 
praktik yang terjadi di FTB dan diuraikan 
dengan lebih rinci pada bagian 4.4.1.   

2. Aturan pemerintah dan institusi yang 
saling mendukung, konsisten dan 
transparan
Dukungan kebijakan dan aturan pemerintah 
serta universitas untuk menguatkan ke-
giatan penelitian/publikasi di universitas 
sudah cukup jelas. Namun, tidak dapat 
dipungkiri bahwa kebijakan dan aturan 
yang ada belum selaras satu sama lain, 
serta implementasinya belum konsisten 
dan transparan. Monitoring dan evaluasi 
dari implementasi kebijakan dan aturan 
tersebut juga masih lemah. Adanya kebi-
jakan dan aturan yang terpadu antar-
kebijakan pemerintah dan antara kebijakan 
pemerintah dan universitas, ditambah de-
ngan konsistensi dan transparansi imple-
mentasi, akan mengarah pada persepsi 
yang sama dan prosedur yang terstan-
dardisasi dalam melakukan kegiatan 
penelitian/publikasi.
Kebijakan mengenai kesempatan penelitian 
yang setara dan transparan antara PTN 
dan PTS perlu mendapat perhatian khusus. 
Peran penelitian/publikasi PTS penting 
untuk didorong mengingat jumlahnya yang 
banyak sehingga dapat membantu jumlah 
publikasi nasional. Di sisi lain, kualitas PTS 
masih tidak merata. Karena itu, perlu 
disusun aturan dan skema yang kompetitif, 
selektif, transparan, dan setara oleh PTN 
maupun PTS.  

3. Dukungan pendanaan oleh universitas 
dan yayasan
Yayasan dan pimpinan universitas menun-
jukkan komitmen untuk mendukung dosen 

melakukan penelitian dengan memberikan 
dana penelitian yang dikelola melalui 
LPPM. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan 
dana universitas untuk penelitian yang 
terus meningkat dari tahun ke tahun selama 
periode 2012-2014. 
Selain penyediaan dana, skema insentif 
untuk penghargaan penelitian dan publikasi 
juga terus dikembangkan oleh pimpinan 
universitas dan yayasan. Semua ini 
menunjukkan komitmen penting yayasan 
dan universitas untuk meningkatkan jumlah 
dan mutu penelitian di Unika Atma Jaya.

4. Sinergi fakultas dan pusat studi
Fakultas dan pusat studi di Unika Atma 
Jaya memiliki kekuatan dan potensi untuk 
mendorong perbaikan kinerja penelitian/
publikasi universitas. Fakultas memiliki 
kekuatan SDM dosen yang wajib melakukan 
penelitian dan publikasi akademik. Pusat 
studi memiliki kekuatan rekam jejak dan 
jejaring yang membuat mereka tidak sulit 
mendapatkan proyek penelitian sesuai 
keahlian mereka dan didukung oleh tenaga 
peneliti yang berpengalaman. Apabila 
disinergikan, potensi ini sangat berpeluang 
untuk mendukung kinerja penelitian dan 
publikasi universitas. Tenaga peneliti pusat 
studi dapat diberi kesempatan mengajar 
dan berbagi ilmu dengan mahasiswa, 
menjadi bagian dari staf pengajar fakultas 
secara formal (ada nomor registrasi dosen), 
dengan beban SKS yang telah ditentukan 
dalam kontrak kerjanya. Dosen juga dapat 
dilibatkan dalam proyek penelitian di pusat-
pusat studi. Mahasiswa pascasarjana yang 
sedang melakukan penelitian untuk tesis/
disertasi pun dapat dilibatkan sebagai 
tenaga peneliti. Upaya ini sudah dimulai 
tapi membutuhkan penyempurnaan agar 
dapat berjalan optimal.

5. Dukungan manajemen riset
Adanya dukungan manajemen riset yang 
komprehensif akan membantu mengurangi 
beban administratif dan meningkatkan 
kompetensi penelitian dan publikasi dosen. 
Ketersediaan tenaga pendukung yang 
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kompeten akan membebaskan dosen dari 
beban administratif dan membantu untuk 
lebih berfokus pada substansi penelitian. 
Upaya untuk meningkatkan kompetensi 
dosen dalam meneliti dan menulis juga 
akan mendorong kinerja dosen dalam 
meneliti dan memublikasikan penelitiannya.

6. Adanya skema peta jalan penelitian 
Peta jalan atau road map yang jelas dapat 
memberikan arah bagi peneliti di fakultas 
dan di pusat studi. Dalam hal ini, LPPM 
sebagai lembaga yang mengatur dan 
mengelola penelitian dan pengabdian 
masyarakat, perlu mensosialisasikan peta 
jalan penelitian selaras dengan visi dan 
misi Unika Atma Jaya. 
Selanjutnya, fakultas dan pusat studi dapat 
mengembangkan peta jalan tersebut sesuai 
dengan agenda penelitian masing-masing 
unit. Untuk itu, bantuan teknis dari LPPM 
untuk fakultas dan pusat studi terkait 
dengan pendanaan, pengembangan 
proposal, prosedur standar atau panduan 
dalam penyerahan proposal, hingga 
diseminasi hasil penelitian sangat 
diperlukan untuk pengembangan penelitian.

4.4 Praktik baik universitas dan peneliti 
untuk mengatasi hambatan penelitian

1. Pengembangan budaya akademik di 
Fakultas Teknobiologi (FTB)
FTB dapat menjadi contoh praktik dalam 
membangun budaya akademik dan 
penelitian yang berkualitas. Ilmu 
bioteknologi yang membutuhkan banyak 
praktik laboratorium memang mendukung 
munculnya budaya ilmiah dan meneliti yang 
baik. Di luar itu, ada upaya sistematis yang 
dapat diikuti oleh fakultas dan institusi lain 
di Unika Atma Jaya.
FTB mengupayakan adanya jam khusus 
untuk meneliti dan menyiapkan publikasi, 
yaitu pukul 07.00-09.00. Karena itu, agenda 
pengajaran, rapat fakultas, dan lainnya 
tidak ada yang diselenggarakan pada jam 
tersebut. Hal ini memberi dosen waktu 
khusus untuk melakukan penelitian dan 
publikasi.

Selain itu, FTB mengintegrasikan 
pengajaran dan penelitian sedemikian rupa 
sehingga mahasiswa tidak hanya belajar 
dari buku teks, tapi belajar secara langsung 
dengan terlibat dalam penelitian dosen. 
Dosen pun dimudahkan dalam pengajaran 
karena materi yang disampaikan merupakan 
materi yang ia kuasai dan temui dalam 
penelitiannya. 
Bagi dosen muda yang rekam jejaknya 
belum setinggi dosen senior, disiapkan 
mentoring. Proses ini dimulai dengan 
melakukan penelitian bersama dosen 
senior. Dalam hal ini para mentor membantu 
mengarahkan dosen junior untuk menulis di 
jurnal internasional guna membantu mereka 
mendapatkan pengakuan serta pengalaman 
sampai mereka mendapatkan pengakuan 
di bidang masing-masing.
Secara sistematis, pimpinan fakultas juga 
mencoba mengelola dana yang terbatas 
dengan sangat adil di antara para dosen. 
Mereka menyebutkan batasan dana yang 
dapat digunakan untuk publikasi dan 
penelitian, namun pada saat yang sama 
mendorong para dosen untuk menggunakan 
skema hibah guna memenuhi kebutuhan 
dana mereka. Pimpinan fakultas selalu 
mendorong hal ini sehingga para dosen 
terbiasa dengan aturan dari skema hibah. 
Pimpinan fakultas, dengan segala tanggung 
jawabnya, tidak menghentikan kegiatan 
penelitian dan publikasinya. Hal ini memberi 
contoh bagi para dosen untuk terus meneliti 
walaupun menjadi pejabat struktural.

2. Membangun jejaring penelitian
Berjejaring secara individual dan 
institusional merupakan langkah strategis 
bagi Unika Atma Jaya sebagai PTS untuk 
membuka akses terhadap ARN ataupun 
skema penelitian di luar hibah Dikti. Jejaring 
individual dijalin dengan menggabungkan 
diri dalam organisasi profesi atau kelompok 
kajian tertentu. Hal ini dilakukan oleh dosen 
senior Fakultas Pendidikan dan Budaya 
(FPB) yang bergabung ke dalam kelompok 
kajian kurikulum, yang kemudian sering 
menjadi think tank Kementerian Pendidikan 
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dan Kebudayaan untuk mengkaji kurikulum 
sekolah. 
Kegiatan berjejaring secara institusional 
dilakukan oleh PPH melalui diskusi publik 
berseri yang rutin diselenggarakan. Dalam 
serial diskusi ini PPH mendiseminasikan 
hasil risetnya dengan mengundang se-
jumlah pemangku kepentingan, misalnya 
Bappenas, Kementerian Kesehatan, komisi 
penanggulangan AIDS provinsi, Komisi 
Perlindungan Perempuan dan Anak Indo-
nesia, dan lembaga internasional. Sering 
kali PPH juga mengundang narasumber 
dari lembaga nasional dan internasional. 
Kegiatan ini dirasakan efektif mendorong 
hasil riset menjadi kebijakan atau advokasi 
kebijakan di tataran implementasinya di 
lingkup propinsi. Selain itu, PPH mendapat 
informasi mengenai ARN dan peluang 
penelitian yang tersedia.  

3. Kamp Penulisan PPH dan diseminasi 
hasil ke pemangku kebijakan
Kamp Penulisan PPH adalah kegiatan 
lokakarya menulis artikel dan risalah 
kebijakan yang dilakukan selama beberapa 
hari dengan bermalam di luar kampus. 
Dalam kamp penulisan ini peneliti senior 
menjadi mentor penulisan bagi peneliti 
junior. Syaratnya, peneliti junior sudah 
memiliki draf naskah artikel atau risalah 
kebijakan. Di sini juga terjadi bimbingan 
menulis yang intensif dan terfokus antara 
peneliti senior dan junior. Kamp Penulisan 
PPH dinilai cukup efektif mendorong kinerja 
publikasi. Selama lima hari, kegiatan ini 
menghasilkan tiga artikel dan tujuh risalah 
kebijakan.  
Bentuk risalah kebijakan sebagai publikasi 
dengan memaparkan hasil temuan 
penelitian kepada berbagai pemangku 
kebijakan (misalnya lembaga donor dan 
pengambil kebijakan) merupakan upaya 
pertanggungjawaban PPH agar masyarakat 
mengetahui dampak langsung dari 
penelitian yang dilakukan. Hal ini sekaligus 
merupakan advokasi kebijakan publik. 
Sehingga, penelitian dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat dan tidak 

terbatas pada publikasi akademik dalam 
lingkup terbatas.

4. Dukungan manajemen riset
Praktik baik dukungan manajemen riset 
terjadi di FK dan PKPM. Di FK, ada seorang 
staf kependidikan berlatar belakang S1 
yang khusus mendukung koordinator 
penelitian fakultas. Staf kependidikan ini 
bertugas mencermati format proposal 
penelitian agar sesuai dengan skema hibah 
Dikti yang dituju, memastikan kelengkapan 
dokumen pendukung, dan membantu ad-
ministrasi keuangannya. Dengan demikian, 
koordinator penelitian dapat fokus pada 
konsultasi/advokasi substansi proposal 
penelitian. Di fakultas lain, koordinator 
penelitian tidak didukung oleh seorang staf 
khusus. 
Praktik manajemen riset di PKPM ditandai 
dengan adanya staf kependidikan yang 
kompeten untuk mendukung prosedur ad-
ministrasi proposal/laporan dan memper-
siapkan pengambilan data di lapangan. 
Staf kependidikan seperti ini sudah terlibat 
dalam memilah tawaran/peluang penelitian 
yang tersedia, menyiapkan pola atau 
template dan kelengkapan dokumen pro-
posal, menjadi narahubung dengan pihak 
sponsor untuk masalah teknis, menyiapkan 
dan mengelola teknis pengambilan data, 
mengelola administrasi keuangan sesuai 
skema sponsor, serta membantu peng-
olahan data. Adanya staf yang kompeten 
seperti ini sangat mendorong kinerja 
penelitian PKPM.

4.5 Harapan universitas dan peneliti 
serta peluang perbaikan penelitian di 
universitas

Berdasarkan wawancara dan diskusi 
kelompok, maupun survei terhadap dosen di 
Unika Atma Jaya, ada sejumlah harapan peneliti 
mengenai kemungkinan perbaikan riset dan 
publikasi oleh universitas di Indonesia:
1. Integrasi antara Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi membuka 
peluang untuk lebih memadukan pangkalan 
data dan kebijakan mengenai penelitian 
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dan publikasi di perguruan tinggi. 
2. Keberadaan pusat studi di Unika Atma Jaya 

yang memiliki rekam jejak, jejaring, dan 
reputasi penelitian dalam bidang kajian 
spesifik, berpotensi besar sebagai motor 
penelitian dan publikasi. Untuk itu di-
butuhkan kejelasan peran, arah pengem-
bangan, dan dukungan SDM yang 
memadai. 

3. Pembukaan dan pengembangan program 
studi pascasarjana, khususnya S3, ber-
peluang menjadi motor untuk meningkatkan 
kinerja universitas. Mahasiswa penyusun 
tesis atau disertasi di program studi 
pascasarjana sangat mungkin diposisikan 
sebagai peneliti muda yang dapat 
mendorong kinerja penelitian dan publikasi. 

4. Terkait dengan cita-cita Unika Atma Jaya 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
publikasinya, pihak universitas dan pe-
merintah perlu mempertimbangkan adanya 
skema peneliti tetap di lingkungan 
universitas yang diakui dalam status 
kepegawaian dan memiliki jenjang karier 
yang jelas. Di universitas, beban kerja 
antara penelitian dan pengajaran tam-
paknya perlu diatur secara lebih fleksibel. 
Seorang dosen yang produktif membuat 
penelitian dan publikasi berkualitas, di-
mungkinkan untuk mendapatkan pengu-
rangan beban pengajaran. Kebijakan 
tentang adanya karier peneliti di universitas 
disertai dengan infrastruktur yang memadai 
untuk mengembangkan penelitian yang 
berkualitas.
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5.1 Dikotomi pengajaran dan penelitian

Temuan studi menunjukkan bahwa dikotomi pengajaran-penelitian masih 
menjadi persoalan utama bagi Unika Atma Jaya yang menghambat kinerja 
penelitian universitas. Persoalan mendasar yang masih perlu dipecahkan 
adalah strategi pengelolaan kegiatan pengajaran dan penelitian yang 
berimbang, sehingga kedua pilar penting Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut 
dapat berjalan sama produktif.  

Harus diakui bahwa dalam posisinya sebagai PTS dengan ketergantungan 
pada biaya kuliah yang tinggi, sebesar 89%, Unika Atma Jaya berorientasi 
pada produktivitas kegiatan pengajaran, yang indikator utamanya adalah 
tingkat kelulusan. Meskipun demikian, yayasan dan pimpinan universitas juga 
memiliki komitmen bahwa sebagai lembaga pendidikan, Unika Atma Jaya 
harus berkontribusi pada pengetahuan, ide, pemikiran, dan karya yang 
berkualitas demi memajukan masyarakat dan bangsa. Untuk itu, kegiatan 
penelitian perlu didorong dengan tetap menjaga kelancaran pengajaran. Pada 
kenyataannya, keseimbangan pengajaran-penelitian masih menjadi kendala 
utama kinerja penelitian universitas. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap 
masalah keseimbangan pengajaran-penelitian ini dalam beragam tataran, 
meliputi kebijakan pemerintah, praktik manajemen universitas, dan kompetensi 
dosen. 

Pada tataran kebijakan pemerintah, ada tuntutan yang semakin kuat 
terhadap kinerja penelitian dan publikasi. Kewajiban dosen untuk meneliti dan 
publikasi dituangkan secara eksplisit dalam berbagai peraturan, dikaitkan 
dengan skema insentif dosen, dan menjadi unsur penentu untuk peningkatan 
karier. Namun, substansi dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut 
dinilai belum optimal. Indikasinya, adanya ketidakselarasan (asas kepatutan 
JJF, asesor sertifikasi dosen, dan dosen struktural tinggi dibebaskan dari 
kewajiban penelitian), tidak konsisten (persyaratan sirkuler hibah Dikti), tidak 
realistis (persyaratan publikasi dan beban administratif JJF), dan tidak 
transparan (pembatasan akses PTS). Skema pendanaan dan insentif penelitian 
ditandai dengan prosedur administratif yang rumit, dana yang relatif kecil, dan 
sosialisasi yang kurang merata. Hal tersebut ini menyebabkan keterlibatan 

Pembahasan5
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dalam penelitian dan publikasi menjadi tidak 
menarik, dan kegiatan tersebut dipersepsikan 
sebagai kewajiban tambahan dan tuntutan 
pengajaran. 

Praktik manajemen universitas menjadi 
salah satu persoalan dalam menciptakan 
keseimbangan pengajaran-penelitian. Sebagai 
PTS, Unika Atma Jaya mendukung pelaksanaan 
aturan pemerintah di universitas, sehingga 
dengan sendirinya “terpapar” oleh masalah 
yang menyertainya. Selain itu, Unika Atma 
Jaya menyusun peraturan universitas 
mengenai beban kerja akademik dosen yang 
mewajibkan kegiatan penelitian (lihat bagian 
3.1 untuk penjelasan rinci). Di atas kertas, 
beban mengajar wajib dosen nonstruktural 
adalah 9 SKS dan terus berkurang seiring 
semakin tingginya jabatan struktural seorang 
dosen. Pada kenyataannya, tuntutan mengajar 
di lapangan lebih tinggi daripada yang diatur, 
sehingga beban mengajar sebagian besar 
dosen lebih banyak dari kewajibannya. Skema 
pendanaan, remunerasi, dan insentif yang 
dikaitkan dengan kinerja penelitian dan 
publikasi dipersepsikan kurang menarik dan 
kurang tersosialisasi jika dibandingkan dengan 
skema sejenis untuk kegiatan pengajaran 
(honor kelebihan mengajar dan honor koreksi). 
Dukungan manajemen riset dan fasilitas kerja 
untuk kegiatan riset juga dirasakan masih 
kurang, sehingga banyak hal yang harus 
dipenuhi oleh dosen sendiri. Ini sangat berbeda 
jika dibandingkan dengan manajemen 
pengajaran (misalnya penyediaan kelas dan 
jadwal) dan fasilitas kerja yang sudah disokong 
secara sistematis oleh SDM pendukung yang 
memadai. Pada situasi dengan tuntutan 
pengajaran dan penelitian berbenturan, budaya 
organisasi Unika Atma Jaya mengarahkan 
prioritas pada pengajaran. Contoh konkretnya 
adalah sulitnya para dosen berpartisipasi 
dalam ajang ilmiah di kampus (misalnya kuliah 
tamu, seminar kompetisi penelitian, dan 
konferensi ilmiah) karena berbenturan dengan 
jadwal mengajar yang kewajiban kehadirannya 
ketat. Kendala ini tak bersifat intensional, tapi 
mau tidak mau memberi pesan ambigu kepada 
para dosen tentang komitmen universitas untuk 
mendorong kinerja penelitian dan publikasi 

dosen, sekaligus menunjukkan kesulitan 
universitas dalam mencapai pengelolaan yang 
berimbang antara pengajaran dan penelitian. 

Persoalan keseimbangan mengelola beban 
pengajaran dan penelitian sangat nyata pada 
tataran individual, yaitu bagi dosen. Sebenarnya 
sudah ada sejumlah dosen yang memiliki 
motivasi internal dan kemampuan memadai 
untuk meneliti dan menerbitkan publikasi. Tapi, 
jumlah dosen di Unika Atma Jaya yang kurang 
memiliki minat, motivasi, dan kompetensi 
penelitian serta publikasi lebih banyak. Ada 
juga dosen dengan minat dan motivasi meneliti 
yang cukup, namun membutuhkan peningkatan 
kompetensi penelitian. Untuk kedua kelompok 
dosen tersebut, dukungan institusi dan 
mentoring dari pimpinan atau dosen senior 
menjadi penting sebagai pendorong. Jika 
dibandingkan dengan kompetensi mengajar 
yang tampaknya lebih umum dimiliki seorang 
dosen, kompetensi meneliti lebih sulit dibangun, 
sehingga banyak dosen yang kemudian lebih 
memilih untuk mengutamakan mengajar. Pada 
kelompok dosen tertentu, kesulitan utama 
adalah menemukan strategi pengelolaan 
beban yang memadai sehingga tetap memiliki 
waktu untuk meneliti dan menulis.

Salah satu faktor yang berpotensi 
mendukung kinerja penelitian dan publikasi 
universitas adalah keberadaan pusat-pusat 
studi Unika Atma Jaya. Pusat-pusat studi ini 
berdiri cukup mapan dengan rekam jejak yang 
baik dan jejaring penelitian yang kuat. Menurut 
sejarahnya, pusat-pusat studi adalah unit yang 
secara konsisten berfokus pada kegiatan 
penelitian dan publikasi di Unika Atma Jaya 
sejak berdirinya universitas pada 1960-an. 
Dengan diwajibkannya penelitian dan publikasi 
pada dosen, maka orientasi penelitian di 
fakultas semakin menguat. Pada titik ini, 
budaya organisasi dan praktik manajemen 
universitas yang masih berorientasi kuat pada 
pengajaran, menyebabkan fakultas-fakultas di 
Unika Atma Jaya juga memiliki arah 
pengembangan dan sumber daya (manusia, 
finansial, sarana prasarana) yang lebih kuat 
dibandingkan dengan pusat-pusat studi. Arah 
pengembangan, peran, dan keterlibatan pusat-
pusat studi dalam mendukung kinerja penelitian 
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dan publikasi universitas belum pernah 
didefinisikan secara jelas dan terarah. 
Konsekuensinya, pusat-pusat studi tidak 
memperoleh dukungan sumber daya secara 
memadai. Hal ini berdampak pada belum 
diberdayakannya pusat-pusat studi secara 
optimal sehingga potensi rekam jejak, jejaring, 
dan reputasi belum tampak berkontribusi 
optimal bagi kinerja penelitian dan publikasi 
universitas. 

5.2 perbandingan dengan studi lain

Temuan dilema pengajaran dan penelitian 
yang didapat melalui studi ini sebenarnya 
bukanlah hal baru. Walaupun tidak meng-
gunakan data primer berupa wawancara dan 
survei pada institusi pendidikan tinggi tertentu 
seperti dalam studi ini, analisis yang dilakukan 
oleh De Jonghe (2009), Karagiannis (2009), 
juga Vidal dan Mora  (2003) terhadap sejumlah 
kebijakan dan praktik di berbagai institusi 
pendidikan tinggi menunjukkan bahwa 
aktivitas penelitian-publikasi dan pengajaran 
sering kali tidak sejalan. Kondisi ini memberi 
penekanan pada pentingnya pengelolaan atau 
manajemen yang dinamis untuk menyeim-
bangkan tuntutan pengajaran dan penelitian-
publikasi ilmiah, serta pentingnya membuat 
koneksi antara kedua kegiatan tersebut.

Hal ini cukup konsisten dengan situasi dan 
temuan di Unika Atma Jaya. Dari sisi 
pengelolaan, kegiatan pengajaran sebenarnya 
memiliki kesiapan tapi belum ditunjukkan 
untuk memfasilitasi dan memotivasi dosen 
melakukan penelitian dan publikasi yang 
berkualitas. Seperti telah dibahas dalam 
bagian A. Dikotomi Pengajaran dan Penelitian, 
pengelolaan kegiatan penelitian dan 
pengajaran di Unika Atma Jaya lebih 
mengutamakan pengajaran. Sehingga, ketika 
seorang dosen memiliki motivasi untuk 
melakukan penelitian dan publikasi pun ia 
perlu mengatur banyak hal agar pengajarannya 
tidak terganggu. Pada banyak kasus, tekanan 
pengajaran yang sangat tidak fleksibel ini 
menyebabkan dosen tidak tertarik untuk 
melakukan penelitian atau memublikasikan 
hasil penelitiannya. 

Menyikapi dilema pengajaran dan pene-

litian-publikasi, Karagiannis (2009)  meng-
ajukan sejumlah usulan untuk menginte-
grasikan kedua kegiatan tersebut. Karagiannis 
menyatakan bahwa idealnya pengajaran 
disesuaikan dengan minat pribadi dosen 
dalam penelitian. Integrasi temuan penelitian 
ke dalam pengajaran ini akan mengurangi 
waktu dosen dalam menyiapkan perkuliahan. 
Kondisi ini tampak sudah terjadi pada kasus 
FTB Unika Atma Jaya, di mana dosen 
mengajar sesuai dengan hasil penelitian 
mereka. Sehubungan usulan di atas, Kara-
giannis juga menyadari bahwa integrasi 
penelitian dan pengajaran membutuhkan 
struktur kurikulum yang cukup fleksibel. 
Artinya, kemajuan pengetahuan yang diper-
oleh melalui penelitian senantiasa diinte-
grasikan ke dalam pembaruan kurikulum. Hal 
ini berarti kurikulum tidak memberi acuan 
yang kaku mengenai materi, tapi perlu cukup 
adaptif untuk disesuaikan dengan penge-
tahuan terbaru. 

Karagiannis (2009) juga menyebutkan 
pentingnya pengelolaan waktu yang fleksibel 
bagi seorang akademisi dalam melakukan 
penelitian dan pengajaran dalam suatu 
periode. Skema ini sudah dikembangkan di 
beberapa negara di wilayah Eropa, dengan 
dosen dalam satu periode waktu tertentu 
(misalnya per semester) membuat perjanjian 
dan pengaturan alokasi waktu untuk penelitian 
dan publikasi serta pengajaran (misalnya 
selama periode ini hanya mengajar satu hari 
dalam sepekan dan sisanya untuk penelitian-
publikasi), yang kemudian diawasi dengan 
ketat. Hal ini mensyaratkan dua hal, yaitu 
adanya kemungkinan otonomi dosen mengatur 
jadwal, dan monitoring serta evaluasi yang 
ketat (termasuk di dalamnya kepastian 
melakukan diseminasi dalam bentuk luaran 
akademik dan risalah kebijakan). 

Untuk mendorong integrasi pengajaran 
dan penelitian, Karagiannis (2009) 
mengusulkan agar penghargaan tidak lagi 
dimunculkan untuk masing-masing kegiatan 
secara terpisah, melainkan pada bentuk 
integrasi kedua kegiatan secara inovatif. Hal 
ini yang perlu ditingkatkan di Unika Atma Jaya. 
Skema Atma Jaya Award yang berfokus pada 
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penelitian, perlu dipertimbangkan menjadi 
skema integrasi penelitian dan pengajaran 
yang mengapresiasi kegiatan pengajaran 
dosen yang sejalan dengan penelitian pribadi 
mereka. Integrasi penelitian dan pengajaran 
ini sebenarnya cukup sejalan dengan penilaian 
yang digunakan dalam sistem akreditasi 
dalam hal jumlah penelitian yang melibatkan 
mahasiswa.

5.3 Keterbatasan penelitian

1. Kelengkapan data sekunder
Unika Atma Jaya telah memiliki pangkalan 
data untuk informasi akademik, keuangan, 
dan SDM. Sayangnya, pangkalan data ini 
belum terintegrasi satu sama lain. Sebab 
itu, pengumpulan data sekunder mem-
butuhkan waktu lama.

2. Penyebaran kuesioner tidak optimal
Tingkat pengembalian kuesioner yang 
disebarkan kepada seluruh dosen Unika 

Atma Jaya tidak terlalu tinggi (response 
rate). Sejumlah dosen menyatakan tidak 
bersedia mengisi. Hal ini menunjukkan 
bahwa sosialisasi yang diberikan secara 
tertulis (kepada pimpinan dan para 
partisipan) belum efektif. Hal ini mungkin 
bisa dibantu dengan sosialisasi tatap muka 
dengan para dosen di fakultas. Namun, 
hal ini sulit dilakukan mengingat jadwal 
penelitian yang cukup ketat. 

3. Konteks khas Unika Atma Jaya
Temuan dalam penelitian ini diperoleh dari 
konteks organisasi Unika Atma Jaya yang 
khas dan dengan metode penelitian studi 
kasus. Karena itu, meskipun mungkin 
ditemukan hasil atau gejala yang serupa di 
perguruan tinggi lain, perlu kehati-hatian 
dan kecermatan dalam memahaminya 
mengingat konteks organisasi dan sejarah 
yang mungkin sekali berbeda. 
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6.1 Kesimpulan

1. Hasil studi menunjukkan bahwa persoalan rendahnya penelitian dan publikasi 
nasional sudah disadari oleh pemerintah dan institusi. Sudah disadari pula 
bahwa fokus kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi masih belum imbang 
dengan penekanan pada pilar pengajaran-pendidikan. Akibatnya, pilar 
penelitian dan publikasi belum mendapat porsi utama. Dengan demikian, 
dugaan mendasar dari penelitian ini terjawab, yaitu dalam konteks Unika 
Atma Jaya, PT belum menempatkan ketiga pilar Tri Dharma dengan setara. 
Pilar pendidikan-pengajaran masih dianggap lebih penting dibandingkan 
pilar penelitian atau publikasi. 

2. Mengatasi persoalan kinerja penelitian dan publikasi, pemerintah dan insitusi 
mengeluarkan kebijakan, peraturan, prosedur, dan kegiatan untuk mendorong 
peningkatannya. Namun, upaya ini masih belum optimal berjalan. Sejumlah 
hambatan yang mengemuka:
a. Aturan pemerintah yang mendorong kegiatan penelitian dirasakan belum 

selaras satu sama lain dengan implementasi yang tidak konsisten, 
pengawasan lemah dan tidak transparan. Aturan pemerintah dengan 
aturan di Unika Atma Jaya juga belum selaras sehingga berdampak 
pada beratnya tuntutan beban mengajar

b. Skema pendanaan riset tidak tersosialisasi secara merata. Prosedurnya 
dirasakan rumit.

c. Belum ada keselarasan antara riset universitas dengan ARN atau agenda 
riset universitas karena belum tersosialisasinya ARN secara merata di 
kalangan PT dan agenda riset universitas di kalangan dosen.

d. Minat, motivasi, dan kemampuan meneliti dan membuat publikasi 
sebagian besar dosen masih rendah dibandingkan dengan kemampuan 
mengajarnya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi dosen sudah ada, 
namun belum direspons dengan optimal oleh dosen karena sering 
berbenturan dengan tugas mengajar yang menjadi prioritas. Kapasitas 
meneliti yang baik lebih mudah ditemukan di pusat-pusat studi tapi 

Kesimpulan dan 
Rekomendasi

6
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terbentur persoalan ketersediaan 
SDM peneliti dan persoalan peng-
akuan institusional atas karya ilmiah. 

e. Skema imbal jasa penelitian dan publi-
kasi dirasakan belum cukup memo-
tivasi kinerja penelitian. Penyebabnya, 
nominal imbal jasa dan prosedurnya 
yang rumit. 

f. Sistem JJF yang menempatkan nilai 
utama pada peneltian dan publikasi 
juga belum optimal mendorong kinerja 
dosen karena sistem ini dianggap sulit 
dipenuhi. Sistem ini memuat banyak 
implementasi aturan yang tidak 
konsisten dan tidak transparan, serta 
beban administratif yang memberat-
kan. 

g. Riset kebijakan adalah jenis riset yang 
berpeluang untuk menghasilkan solusi 
bagi permasalahan nasional. Namun 
riset ini tak banyak dilakukan Unika 
Atma Jaya karena minimnya minat 
dan kemampuan dosen. 

h. Kebutuhan terhadap manajemen riset 
yang komprehensif dan profesional di 
Unika Atma Jaya cukup tinggi karena 
akan membantu mengatasi persoalan 
waktu penelitian di tengah beban 
mengajar yang berat. Tapi, hingga 
saat ini belum tersedia dukungan 
manajemen riset yang memadai untuk 
seluruh kegiatan penelitian Unika 
Atma Jaya. 

3. Selain masalah institusional, persoalan 
rendahnya kinerja penelitian dan publikasi 
menyangkut hambatan kelembagaan. 
Karena itu, pimpinan universitas sangat 
mendukung agar hasil studi seperti ini 
diserahkan kepada para pengambil 
kebijakan nasional.

4. Hasil penelitian juga menemukan empat 
faktor yang mendukung perbaikan kinerja 
universitas, yaitu: (1) penciptaan budaya 
dan suasana akademis secara sistematis 
untuk mendorong minat dan motivasi 
dosen untuk meneliti; (2) aturan pemerintah 
dan institusi yang selaras, konsisten, dan 
transparan; (3) sinergi antara fakultas dan 
pusat studi; (4) dukungan manajemen riset 

yang komprehensif dan profesional.
5. Terlepas dari hambatan-hambatan yang 

ditemukan, sejumlah praktik baik dan 
peluang perbaikan kinerja di universitas 
juga mengemuka. Praktik baik yang 
ditemukan adalah: (1) penciptaan budaya 
akademik melalui komitmen pimpinan 
sebagai panutan dan mentoring guru 
besar; (2) pengembangan jejaring indivi-
dual dan institusional secara sistematis 
sebagai strategi untuk mengontribusikan 
hasil penelitian terhadap kebijakan dan 
untuk mendapatkan akses meneliti dan 
publikasi; (3) kamp penulisan untuk 
mendorong kinerja publikasi riset; (4) 
dukungan manajemen riset yang memadai 
melalui ketersediaan staf kependidikan 
yang kompeten. Peluang dan harapan 
perbaikan mengemuka dalam tiga hal, 
yaitu: (1) terintegrasinya Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam 
Kementerian Riset dan Teknologi yang 
membawa harapan adanya kebijakan dan 
informasi yang terpadu untuk penelitian di 
PT; (2) keberadaan pusat studi dengan 
rekam jejak dan reputasi yang baik 
berpotensi mendorong kinerja penelitian 
dan publikasi universitas; (3) keberadaan 
program studi pascasarjana, khususnya 
S3, berpeluang untuk menyediakan SDM 
peneliti muda melalui tesis/disertasi 
mahasiswa. 

6.2 Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kendala kiner-
ja penelitian universitas, peluang, praktik baik, 
dan harapan akan perbaikan penelitian dan 
publikasi, sejumlah rekomendasi diajukan.
1. Diperlukan redefinisi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi pada tataran kelembagaan dan 
institusional.

2. Penataan sejumlah kebijakan yang diha-
rapkan dapat mendukung peningkatan 
kinerja penelitian, seperti:
a. Dibukanya jalur formal untuk peneliti 

purnawaktu di universitas, yang dapat 
diisi oleh dosen atau peneliti pro-
fesional.

b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan 
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dan petunjuk teknis /prosedur 
pengurusan NIDK yang membuka 
peluang peneliti nondosen terdaftar 
formal sebagai anggota atau staf 
fakultas.

3. Penjenjangan skema hibah penelitian dan 
insentif Dikti sehingga targetnya lebih 
spesifik. Tapi, terbuka secara setara untuk 
PTN dan PTS selama memenuhi kriteria 
yang ditetapkan. Misalnya, dibuat skema 
dengan kualifikasi yang lebih mudah untuk 
hibah yang menyasar dosen muda yang 
ingin membangun rekam jejak penelitian. 
Sebaliknya ada pula skema dengan 
kualifikasi untuk dosen senior, bahkan 
kalau perlu khusus untuk guru besar, 
dengan dana yang memadai untuk 
penelitian besar. Penajaman yang sama 
juga dapat dilakukan untuk skema hibah 
publikasi.

4. Skema hibah Dana Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (DIPI) yang sekarang berjalan 
diharapkan lebih mendorong minat 
penelitian dan publikasi. Jika DIPI berjalan 
sesuai harapan, modelnya dapat ditiru 
untuk riset institusional, bukan hanya riset 
individual. 

5. Selain dibuka peluang penelitian yang 
sama untuk semua PT nasional, tidak 
jarang Dikti membutuhkan akses langsung 
pada pakar topik tertentu. Untuk itu, 
sebaiknya Dikti memiliki pangkalan data 
mengenai kekuatan bidang kajian PTN 
dan PTS di Indonesia. Dengan demikian, 
Dikti dapat dengan mudah mengakses 
pakar yang dibutuhkan. Seiring dengan 
semakin intensifnya Kemenristekdikti 
mendorong sistem online (daring) untuk 
data dosen dan penelitian, pangkalan data 
tadi dapat mulai dibangun.

6. Dengan berdasarkan pangkalan data yang 
sama, dapat dikembangkan sistem 
pembinaan institusional berjenjang antar 
PT nasional untuk peningkatan kualitas 
penelitian dan publikasi. Saat ini 
Kemenristekdikti telah menetapkan sistem 
cluster kinerja penelitian PT, yang terbagi 
atas mandiri, utama, madya, dan binaan. 
Sebaiknya sistem ini dilanjutkan dengan 

sistem pembinaan antara PT dengan 
cluster lebih tinggi dan PT dengan cluster 
yang lebih rendah. Sistem pembinaan 
sistematis yang dapat dijadikan praktik 
baik adalah Program Hibah Kompetisi 
Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter 
(PHK-PKPD). Berdasarkan kesamaan 
karakteristik tertentu sesuai pangkalan 
data, Dikti memasangkan sejumlah PT 
dengan FK terakreditasi A dan PT dengan 
FK terakreditasi B/C. FK terakreditasi A 
berperan sebagai pembina bagi FK 
terakreditasi B/C untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui peningkatan 
akreditasi. Selanjutnya, Dikti mendanai 
sejumlah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan (misalnya penyusunan 
kurikulum dan mentoring dosen) melalui 
program hibah kompetitif. Setelah target 
tercapai, masih tersedia skema hibah 
untuk pendanaan keberlangsungan 
jejaring/relasi pembinaan melalui kegiatan 
yang dilangsungkan oleh PT pembina dan 
PT binaan. Contoh ini sangat mungkin 
diterapkan untuk program pembinaan 
kualitas kinerja penelitian PT nasional. 

7. Dalam konteks Unika Atma Jaya, aturan 
tentang kelebihan beban akademik (KBA) 
hendaknya diikuti dengan sistem 
pengawasan yang memadai untuk 
menjamin akurasi kinerja penelitian yang 
dilakukan. 

8. Skema kebijakan penelitian Unika Atma 
Jaya hendaknya mengikuti skema hibah 
Dikti dalam hal kewajiban publikasi hasil 
penelitian. Hal ini diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah publikasi dari 
penelitian yang didanai Unika Atma Jaya. 

9. Upaya sosialisasi skema insentif publikasi 
Unika Atma Jaya perlu ditingkatkan. Selain 
itu perlu dipikirkan juga adanya skema 
insentif untuk menjalin jejaring atau kerja 
sama penelitian, yang mungkin bisa 
dikaitkan dengan skema diseminasi hasil 
penelitian.

10. Pihak universitas juga perlu memikirkan 
bentuk penghargaan nonmateri bagi dosen 
yang berprestasi dalam penelitian atau 
publikasi. Untuk dosen seperti ini dapat 
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diberikan penghargaan berupa pengakuan 
individual seperti sebagai pembicara 
kuliah umum.  

11. Penciptaan budaya dan situasi akademik 
perlu ditingkatkan di Unika Atma Jaya. 
Perlu ada keberpihakan pada kegiatan 
penelitian jika terjadi benturan dengan 
kegiatan pengajaran. Selain itu perlu ada 
pembagian pengelolaan beban mengajar 
bagi para dosen yang tetap aktif meneliti 
meskipun dihadapkan pada tuntutan 
mengajar yang tinggi. 

12. Peningkatan kinerja penelitian dan 
publikasi mau tidak mau harus melibatkan 
guru besar sebagai pilar keilmuan tertinggi 
universitas. Rektorat Unika Atma Jaya 
akan melakukan fasilitasi agar hasil 
penelitian ini dapat dipresentasikan di 
hadapan dewan guru besar dan mendorong 
pelibatan aktif guru besar dalam membantu 
mempercepat penelitian dan publikasi.

13. Langkah cepat yang bisa ditempuh adalah 
menyediakan dana penelitian dalam 
jumlah yang memadai bagi guru besar 
untuk membuat riset dan publikasi 
berkualitas.

14. Sistem mentoring dari guru besar/dosen 
senior kepada dosen muda sedang dicoba 
diterapkan dengan sistematis di Unika 
Atma Jaya. Ruang lingkup mentoring 
meliputi pengajaran dan penelitian serta 
publikasi. Mentor dan mentee disiapkan 
dengan pengawasan dan evaluasi 
periodik. Namun, tetap perlu diperhatikan 

adanya ruang bagi dosen muda sebagai 
mentee untuk mengembangkan diri dan 
idenya. Dalam mentoring, dosen muda 
tidak harus meniru 100% dosen seniornya. 

15. Perlu ada peta jalan penelitian yang jelas 
pada fakultas dan individu.

16. Pihak universitas juga perlu memperjelas 
posisi pusat-pusat studi. Sebetulnya, 
peran pusat studi sebagai profit center 
cukup lazim ditemui, seperti di UGM. 
Tentunya, hal ini diikuti dengan memberikan 
sumber daya dan pengakuan atas karya 
ilmiah sehingga tidak hanya mendukung 
secara finansial tapi juga secara kualitas 
kinerja riset. 

17. Perlu dibangun sistem manajemen 
pengetahuan sehingga pembelajaran 
keterampilan penelitian dan publikasi 
dapat cepat terjadi, khususnya untuk pusat 
studi. Adanya manajemen pengetahuan 
yang baik diharapkan memudahkan 
peneliti junior untuk belajar dengan cepat 
mengenai langkah penelitian dan publikasi 
dari peneliti senior.

18. Ketersediaan manajemen riset yang 
komperehensif dan profesional untuk 
mendukung kegiatan penelitian dosen. 
Selain dukungan administratif dan teknis 
operasional penelitian, akan sangat baik 
jika tersedia unit pendukung kualitas 
penelitian dan publikasi. Misalnya klinik 
penulisan, konsultasi metode penelitian, 
dan konsultasi pengolahan data.
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