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1
LATAR 
BELAKANG

1.1 Konteks Penelitian: Arah Kebijakan 
dan Peran LPPM

Bagi perguruan tinggi, tuntutan untuk melakukan riset 
dan menghasilkan publikasi berskala internasional 
menjadi semakin tinggi seiring dengan dicanangkannya 
capaian “World-Class University” (Kementerian Riset 
dan Pendidikan tinggi (Kemenristekdikti), 2016). Guna 
mencapai target tersebut, Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemendiknas) (2011) menekankan perlunya 
proses kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pelaku 
industri, pemerintah dan masyarakat untuk memastikan 
relevansi topik dan diseminasi hasil kegiatan penelitian 
di perguruan tinggi yang selaras dengan kebutuhan 
aktual dan permasalahan riil di lapangan. Namun, 
proses pencapaian target menuju kampus kelas dunia  
masih terkendala dengan kualitas manajemen lembaga 
penelitian yang kurang memadai.  

Berdasarkan data terbaru The Global Competitiveness 
Report 2017-2018 yang dirilis oleh World Economic 
Forum (lihat Schwab, 2018), kualitas lembaga penelitian 
di Indonesia maupun kolaborasi antara universitas 
dan industri dalam inovasi masih berada pada level 
menengah (berturut-turut dengan skor 4,4 dan 4,3 dari 
skala penilaian 7). Adapun dari segi jumlah paten yang 
didaftarkan, Indonesia berada pada taraf yang sangat 
memprihatinkan dengan perolehan skor yang sangat 
kecil yaitu 0,1 dari skala 7. Konsisten dengan temuan 
tersebut, Kemenristekdikti (2018a) menggarisbawahi 
permasalahan serius dalam hal produktivitas ilmu 
pengetahuan dan teknologi di Indonesia sebagaimana 
direfleksikan oleh dua indikator utama: jumlah paten 
dalam negeri dan jumlah publikasi ilmiah. Terkait dengan 
jumlah paten, data yang dirilis Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Kemenristekdikti 
(2018a) menunjukkan bahwa hanya 10 persen dari 
keseluruhan permohonan hak paten yang masuk ke 
Direktorat Jenderal HKI berasal dari peneliti domestik, 
sedangkan 90 persen sisanya merupakan permohonan 
dari luar negeri. Di sisi publikasi ilmiah, berdasarkan data 
yang dirangkum dari Scimago Journal and Country Rank 
(2018) dalam rentang waktu antara tahun 1996 – 2017, 
Indonesia menduduki peringkat ke-11 dari 33 negara di 
wilayah Asia dengan menghasilkan rata-rata 3.149 artikel 
per tahun. Produktivitas tersebut jauh berada di bawah 
Pakistan (5.809 artikel per tahun), Thailand (7.128 artikel 
per tahun), Malaysia (11.293 artikel per tahun), Singapura 
(12.066 artikel per tahun) dan Korea Selatan (45.638 
artikel per tahun). 

Studi kasus yang dilakukan Kurniawan (2017) di 
lingkungan Universitas Indonesia mengidentifikasi 
delapan aspek yang menjadi hambatan utama bagi 
upaya peningkatan kualitas penelitian di perguruan 
tinggi, antara lain meliputi: 1) Kesesuaian Kebijakan; 2) 
Pendanaan Penelitian; 3) Agenda/Prioritas Penelitian; 
4) Sumber Daya Manusia; 5) Remunerasi dan Sistem 
Insentif; 6) Sistem Kredit Kenaikan Pangkat; 7) Skema 
Publikasi; dan 8) Manajemen Penelitian. Pada aspek 
kebijakan Kurniawan menggarisbawahi ketiadaan arah 
grand strategy riset perguruan tinggi yang jelas serta 
kekakuan sistem anggaran untuk membangun kolaborasi 
pada level kelembagaan. Sebagai alternatif, kolaborasi 
antara lembaga penelitian di perguruan tinggi dengan 
pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga 
dilakukan pada basis individu (sebagai konsultan atau staf 
ahli). Sebagai konsekuensi dari model kolaborasi individual 
tersebut, penguatan kapasitas lembaga penelitian di 
perguruan tinggi menjadi terabaikan. Umumnya, dosen 
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yang ditunjuk sebagai konsultan/staf ahli tidak memiliki 
hak cipta atas hasil pekerjaannya sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi. 

Pada aspek pendanaan, Kurniawan menyoroti pendekatan 
berbagai hibah penelitian yang menekankan pola 
‘anggaran harus habis terserap’ dan menomorduakan 
kebermanfaatan hasil penelitian (sebagian di antaranya 
bahkan tanpa keluaran seperti yang diharapkan). 
Selanjutnya, baik pada level nasional maupun universitas, 
gambaran peta prioritas penelitian dinilai belum jelas. 
Kondisi ini membuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh 
tidak menjawab kebutuhan atau permasalahan aktual 
publik dan menjadi penyebab rendahnya kinerja pusat 
riset di perguruan tinggi dalam menghasilkan keluaran 
penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain 
itu, sejumlah dosen menilai persyaratan hibah penelitian 
sangat memberatkan, khususnya yang berkaitan dengan 
status kepegawaian dan tingkat pendidikan. 

Aspek keempat dan kelima berturut-turut berkaitan 
dengan isu seputar sumber daya manusia dan sistem 
insentif. Penambahan jumlah mahasiswa yang tidak 
diimbangi dengan penambahan jumlah dosen membuat 
para peneliti di perguruan tinggi (yang juga merangkap 
sebagai dosen) terbebani dengan tugas mengajar yang 
banyak dan pada saat bersamaan kekurangan waktu 
untuk melakukan penelitian. Kombinasi antara budaya 
meneliti yang belum berkembang dengan baik di 
kalangan para dosen dan beban mengajar yang banyak 
boleh jadi menjadi penyebab rendahnya minat dosen 
untuk meneliti. Kurniawan mencatat hanya sekitar 30-40 
persen dosen di Universitas Indonesia yang melakukan 
penelitian. Terlepas dari keberadaan Permenristekdikti 
No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada 
Perguruan Tinggi yang mengakomodasi keberadaan 
dosen purna tugas, praktisi dan peneliti (yang memiliki 
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)) dalam kalkulasi 
penghitungan rasio dosen dan mahasiswa, serta Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara yang mengatur keberadaan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kurniawan berpendapat 
kebijakan terobosan tersebut sangat bergantung pada 
kemampuan keuangan perguruan tinggi, khususnya 
dalam melakukan rekrutmen dosen. Adapun kemampuan 
sejumlah pusat riset untuk merekrut tenaga peneliti 
secara mandiri juga dirintangi oleh belum adanya 
mekanisme yang jelas di tingkat universitas mengenai 
kepastian status/jenjang karir dari para tenaga peneliti 
tersebut. Kurangnya sumber pendanaan dan sistem 
insentif yang kurang atraktif membuat para dosen kurang 

termotivasi untuk melakukan penelitian. Eksistensi 
sistem kredit kenaikan pangkat yang memprasyaratkan 
kinerja riset tertentu membuat karir sejumlah dosen 
terhambat karena tidak memiliki waktu untuk melakukan 
aktivitas penelitian (karena beban mengajar dan tugas 
struktural yang menumpuk). Sebagai alternatif, banyak 
dosen memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 
mahasiswa atau asisten dalam memenuhi prasyarat 
tersebut meskipun belum ada aturan jelas mengenai 
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

Dua aspek terakhir yang juga dinilai menjadi kendala 
utama dalam mendongkrak kualitas penelitian di 
perguruan tinggi menurut Kurniawan (2017) berkaitan 
dengan permasalahan dalam aspek publikasi riset 
dan isu manajerial. Kurniawan menemukan bahwa 
penugasan sejumlah dosen sebagai pejabat struktural 
kampus serta tidak adanya kewajiban bagi pusat 
riset dalam menghasilkan keluaran publikasi tertentu 
pascamenyelesaikan proyek pesanan kementerian/
lembaga memiliki andil dalam menjelaskan rendahnya 
jumlah publikasi dosen di Indonesia. Adapun persoalan 
lemahnya manajemen penelitian, selain permasalahan 
peran ganda dosen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
juga berkaitan dengan isu kurang memadainya peralatan 
riset di perguruan tinggi, lemahnya kemampuan 
manajerial riset individu dosen dan minimnya kolaborasi 
antara pusat riset di perguruan tinggi dalam mencari 
alternatif dana penelitian.  Berkaitan dengan alternatif 
dana dari pihak ketiga (luar kampus), menarik untuk 
dicatat bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan 
oleh Abidin dkk (2017), pendanaan lembaga-lembaga 
filantropi di Indonesia terhadap kegiatan penelitian 
secara umum masih dikonsumsi untuk kepentingan 
internal lembaga melalui proyek yang dilaksanakan 
secara mandiri oleh lembaga penelitian di bawah kendali 
korporasi (tidak melibatkan perguruan tinggi). Sementara 
itu, belanja pemerintah Indonesia untuk sektor penelitian 
dan pengembangan merupakan yang terendah di ASEAN, 
yaitu hanya sebesar 0,07% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB) (UNESCO Institute for Statistics, 2016). Lembaga 
statistik UNESCO tersebut juga memaparkan bahwa pada 
tingkat global, secara umum lembaga penelitian berbasis 
perguruan tinggi lebih banyak memfokuskan diri pada 
penelitian dasar (basic research), sementara sektor swasta 
lebih banyak menginvestasikan dananya untuk melakukan 
beragam penelitian terapan dan eksperimental untuk 
meningkatkan kualitas atau menghasilkan produk baru. 
Negara dengan presentase total pengeluaran tertinggi 
di bidang riset dan pengembangan dipegang oleh China 
(83%), Israel (62%) dan Jepang (60%). Sedangkan di 
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kalangan negara berkembang, Brazil juga mengalokasikan 
pendanaan yang cukup besar untuk mendukung berbagai 
pengembangan di sektor publik (UNESCO Institute for 
Statistics, 2014).   

Subekti dkk (2017) melakukan investigasi terhadap mutu 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
dengan sejumlah sampel yang merepresentasikan empat 
klasifikasi perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan 
kinerja penelitiannya, antara lain: Kampus Mandiri, 
Utama, Madya dan Binaan. Adapun pertanyaan 
penelitian yang diajukan dalam studi tersebut adalah: 
“Apakah pada klaster yang sama perguruan tinggi 
memiliki kesamaan dalam mengimplementasikan aturan-
aturan yang berkaitan dengan standar Pendidikan?”. 
Subekti dan rekan-rekannya memfokuskan diri pada 
tingkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian 
Perguruan Tinggi (SPMPPT) yang meliputi tujuh siklus 
tahapan penelitian: 1) Perencanaan penelitian; 2) 
Pendanaan, manajemen, dan fasilitas penelitian; 3) 
Seleksi proposal penelitian; 4) Pelaksanaan penelitian; 5) 
Monitoring dan evaluasi penelitian; 6) Pengelolaan hasil 
penelitian; dan 7) Tindak lanjut hasil penelitian. Dengan 
pendekatan survei Strategic Assumption Surfacing and 
Testing, mereka menyimpulkan permasalahan terbesar 
yang dihadapi lembaga penelitian di perguruan tinggi 
secara umum berada pada aspek “tindak lanjut hasil 
penelitian”. Secara spesifik, apabila membandingkan 
empat klasterisasi perguruan tinggi yang ada (Mandiri, 
Utama, Madya dan Binaan), tantangan utama yang 
dihadapi oleh kampus yang berada di dalam Klaster 
Mandiri adalah pengelolaan hasil penelitian khususnya 
berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan kualitas 
kebermanfaatan. Sementara, perguruan tinggi di tiga 
klaster lainnya memiliki permasalahan utama yang 
berkaitan dengan keterbatasan sumber daya.   

Diskusi Kelompok Terarah lanjutan yang dilakukan 
Subekti dkk (2017) mendapati bahwa perguruan tinggi 
di Klaster Mandiri mengharapkan otonomi yang lebih 
besar dalam kewenangan seleksi, anggaran maupun 
keberlanjutan penelitian di bawah kerangka kontrak 
kinerja antara pimpinan Kemenristekdikti dan rektor/
pimpinan perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi 
yang termasuk dalam Klaster Utama menggarisbawahi 
sejumlah kendala: kurangnya sumber daya manusia 
berkualitas untuk bidang-bidang unggulan, minimnya 
pembentukan dan pembangunan pusat-pusat unggulan, 
minimnya keterkaitan antara penelitian dan pendidikan 
pascasarjana, kurang memadainya sarana dan prasarana 
penunjang riset, serta sistem pagu dana desentralisasi 

yang dirasakan masih setengah hati. Adapun pada Klaster 
Madya, secara umum siklus SPMPPT telah terlaksana, 
namun masig terkendala keterbatasan jumlah dosen yang 
memenuhi prasyarat sebagai reviewer internal, tingkat 
partisipasi dosen untuk mengusulkan penelitian yang 
relatif rendah, serta dosen umumnya berkonsentrasi pada 
skema penelitian dosen pemula. Pada kelompok keempat 
(Klaster Binaan), implementasi dari siklus penjaminan 
mutu secara umum belum terlaksana dengan baik 
karena beragam keterbatasan: ketidaktahuan mengenai 
metode penelitian, kurangnya akses informasi hibah, 
keterbatasan akses teknologi informasi di perguruan 
tinggi, serta rendahnya motivasi dosen dalam mengikuti 
program hibah penelitian. 

Sebagai perbandingan, sejak pertengahan tahun 
1990, didorong oleh dominasi kerangka New Public 
Management¸ tata kelola manajemen pengelolaan 
penelitian berbagai perguruan tinggi di wilayah Eropa 
berubah  signifikan (Jansen & Pruisken, 2015), termasuk 
berubahnya pola hubungan antara pemerintah dan 
perguruan tinggi: dari pola ‘intervensi langsung 
pemerintah’ (direct state intervention) menjadi 
‘mengendalikan dari jauh’ (“steering from a distance” 
style of state intervention).

Mencermati kondisi tersebut, studi ini mencoba 
mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan 
kualitas tata kelola penelitian di perguruan tinggi 
melalui perbandingan antara tata kelola perguruan 
tinggi negeri dan swasta di tingkat Mandiri dan Utama. 
Melalui perbandingan tersebut diharapkan studi ini dapat 
berkontribusi meningkatkan pemahaman mengenai: 
Alternatif strategi apa yang dapat diterapkan oleh LPPM 
di tiga jenis perguruan tinggi dengan sistem tata kelola 
berbeda (PTN-BH, BLU dan Swasta) dalam memastikan 
manajemen riset perguruan tinggi yang berkualitas 
sebelum, saat dan setelah riset dilakukan? Bagaimana 
langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas manajemen 
riset, termasuk di antaranya berkaitan dengan peran dan 
fungsi LPPM?

Studi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: 1) 
Memotret kondisi aktual Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau yang sejenis di 
berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang 
merepresentasikan dua kategori kinerja (Mandiri dan 
Utama) dan tiga aspek tata kelola (PTN-BH, BLU, dan 
Swasta); dan 2) Mengeksplorasi berbagai gagasan 
perbaikan tata kelola penelitian di perguruan tinggi 
berdasarkan perspektif pimpinan perguruan tinggi, LPPM, 
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dosen/peneliti dan pemerintah (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)/Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)).

1.2 Kerangka Kerja Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif 
mengenai kualitas riset di sebuah perguruan tinggi, 
diperlukan sebuah kerangka kerja yang dapat menjadi 
acuan dalam mengembangkan alat ukur dan metode 
yang sesuai dalam mencapai tujuan penelitian ini. 
Sebagaimana terangkum dalam Diagram 1, secara umum 
penelitian ini mengeksplorasi dua elemen utama, yaitu:  
1) Proses dan 2) Hasil sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dan integral untuk mendapatkan gambaran 
yang utuh mengenai fenomena yang tengah diteliti.

Elemen pertama (proses) mencakup berbagai aspek 
yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen 
penelitian di perguruan tinggi yang berakar pada peran 
dan fungsi LPPM pada tiga rentang waktu yang berbeda: 
sebelum/pra-penelitian, saat penelitian dan setelah/
pascapenelitian. Sebelum penelitian dimulai, peneliti 
(baik individual maupun tim) perlu memenuhi sejumlah 
prasyarat administratif termasuk dalam menentukan 
topik dan metodologi penelitian, membuat desain 
penelitian yang sesuai, mempersiapkan proposal 
penelitian (termasuk di antaranya menyusun rencana 
anggaran belanja) dan mengajukan proposal kepada 
pihak pemberi dana penelitian sebelum tenggat 
waktu yang ditetapkan. Setelah proposal disetujui 
untuk memperoleh pendanaan, prosesnya berlanjut 
ke tahapan penelitian dan peneliti mulai melakukan 

DIAGRAM 1.  KERANGKA KERJA PENELITIAN
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sejumlah persiapan teknis (mengurus perizinan riset 
maupun berkorespondensi dengan pihak yang akan 
diteliti) dan melakukan berbagai aktivitas penelitian 
yang telah direncanakan baik dengan mengunjungi 
objek penelitian maupun melakukan aktivitas lain yang 
berkaitan dengan rencana penelitian yang telah disusun 
sembari memastikan laporan berkala yang diminta oleh 
pihak pemberi dana dapat tersedia. Setelah seluruh 
kegiatan penelitian selesai dilakukan, maka pada tahapan 
pascapenelitian, selain memperlihatkan hasil konkret dari 
proses penelitian yang telah dilakukan, para peneliti juga 
memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sejumlah 
laporan administrasi penelitian guna memberikan 
penjelasan apakah berbagai target atau hasil penelitian 
yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak pemberi 
dana penelitian berhasil terpenuhi atau tidak beserta 
penjelasan yang memadai. 

Ketiga rentang waktu (sebelum, saat dan pascapenelitian) 
tersebut secara umum diasumsikan telah mencakup 
delapan tahapan pengelolaan penelitian yang diatur 
oleh Kemenristekdikti (lihat DRPM Kemenristekdikti, 
2018, hal. 13-18) yang mencakup antara lain: Tahap 
Pengumuman, Tahap Pengusulan, Tahap Penyeleksian/
Penunjukan, Tahap Penetapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap 
Pengawasan, Tahap Pelaporan dan Tahap Penilaian Hasil 
Penelitian. Sedangkan elemen kedua melingkupi produk 
atau hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian 
sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh para 
peneliti, antara lain: Penelitian Dasar (Basic Research), 
Penelitian Terapan (Applied Research), dan Penelitian 
Pengembangan (Development Research). Masing-masing 
dari setiap jenis penelitian tersebut menghasilkan 
keluaran penelitian yang berbeda. Penelitian Dasar, 
misalnya, diharapkan dapat menghasilkan sebuah artikel 
ilmiah dan/atau sebuah produk rekomendasi kebijakan 
yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan 
yang terkait. Sedangkan hasil yang diperoleh dari sebuah 
Penelitian Terapan bisa berbentuk produk atau proses yang 
berguna bagi masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI 
atau HKI) merupakan beragam karya yang timbul atau 
lahir dari proses olah pikir atau kemampuan intelektual 
manusia (Samsudin, 2016). Samsudin yang merupakan 
salah seorang pemeriksa paten pada Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, lebih lanjut menjabarkan bahwa HAKI dapat 
mencakup dua bagian antara lain: Hak Cipta (copyrights) 
maupun Hak Kekayaan Industri (Industrial Property 
Rights) baik berupa paten, merek dagang, desain industri, 
desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi 

geografis, maupun perlindungan varietas tanaman. Selain 
HAKI, sebuah penelitian terapan juga dapat menghasilkan 
rekomendasi kebijakan (dalam bentuk policy paper) 
yang membantu pemerintah atau otoritas terkait untuk 
mengambil langkah pengambilan kebijakan berbasis 
data (evidence-based policy making). Adapun Penelitian 
Pengembangan (Development Research) memiliki 
orientasi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan 
purwarupa produk industri yang diharapkan dapat 
dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah produk 
bernilai jual/komersil untuk diproduksi secara massal. 
Mengacu pada dokumen Panduan Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII yang diterbitkan 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), 
Kemenristekdikti (2018), “Penelitian Pengembangan 
ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut 
pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah 
diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya” (DRPM 
Kemenristekdikti, 2018, hal. 41).
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2
TEORI DAN  
METODOLOGI

2.1 Latar Belakang Teori

2.1.1 Tantangan Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Riset

Pada tahun 1990an, tata kelola ilmu pengetahuan di 
berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD)) menghadapi 
tantangan perubahan. Tekanan untuk melakukan 
perubahan tersebut tidak hanya berputar pada 
persoalan bagaimana menyediakan sumber pendanaan 
yang berkelanjutan bagi dunia penelitian tetapi 
juga menyentuh dimensi yang lebih luas. Tantangan 
perubahan tersebut mendorong negara-negara anggota 
OECD untuk menitikberatkan perubahan pada tata kelola 
ilmu pengetahuan-penelitian (the governance of science 
system). Perubahan pada tataran tata kelola tersebut 

melingkupi: (i) proses pengambilan keputusan untuk 
menentukan prioritas penelitian; (ii) alokasi anggaran 
untuk riset di sektor publik (termasuk perguruan tinggi); 
(iii) pengelolaan lembaga riset dan penilaian kinerja yang 
dilihat dari kontribusi riset bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan merespons 
kebutuhan masyarakat (OECD, 2003). Riset yang 
dilakukan oleh OECD tersebut mengungkapkan bahwa 
terdapat tiga tantangan the governance of science 
system, yang meliputi: (i) merespons tuntutan pemangku 
kepentingan yang beragam; (ii) memanfaatkan peluang 
untuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan; dan 
(iii) memastikan keberlanjutan lembaga riset.

1. Merespons Tuntutan Pemangku Kepentingan 
yang Beragam.

Dewasa ini pemangku kepentingan dunia riset bukan 
hanya sebatas pada komunitas akademik-penelitian, 
tetapi juga pemerintah, sektor privat dan masyarakat. 
Orientasi dari komunitas riset telah berkembang dari 
memastikan tersedianya dana riset menuju pada 
kemampuan untuk mempertahanan otonomi riset 
dalam derajat tertentu sesuai dengan agenda riset 
yang menjadi prioritas dan menghasilkan sumber daya 
manusia (periset) yang kompeten. Pemerintah sebagai 
salah satu pemangku kepentingan riset berkepentingan 
untuk memastikan efisiensi investasi bidang riset dalam 
pengertian bahwa investasi tersebut memberikan dampak 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi (OECD, 
2003).

Sektor privat telah semakin memainkan peran yang aktif 
dalam bidang riset. Hal ini terlihat dari keterlibatan dan 
dukungan dana yang diberikan kepada lembaga riset 
publik untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 
sektor privat itu sendiri (research-development). Lebih 
lanjut, sifat dan keluaran riset yang bersifat dasar dan 
aplikatif (applied research) telah mendorong kerja sama 
yang semakin erat antara sektor privat dan lembaga 
riset publik. Dukungan laboratarium yang dibangun 
oleh sektor privat, misalnya, secara tidak langsung telah 
memberikan peluang kepada para peneliti yang berasal 
dari lembaga riset publik untuk terlibat di dalamnya yang 
sekaligus menjadi sarana untuk pengembangan keilmuan 
dari periset yang terlibat. Sementara itu, kelompok 
masyarakat memberikan pengaruh bagi lembaga riset 
publik dalam hal penentuan prioritas riset. Dalam hal ini, 
tuntutan untuk melakukan kajian pada isu-isu spesifik 
yang menjadi perhatian publik, seperti pada bidang 
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kesehatan dan lingkungan hidup, telah mendorong 
lembaga riset untuk memberikan kontribusi kajiannya 
bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Memanfaatkan Peluang untuk Pengembangan 
Riset dan Ilmu Pengetahuan

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menghasilkan 
riset yang bersifat multidisiplin. Riset multidisplin ditujukan 
untuk menjawab tantangan perubahan yang memiliki 
multidimensi. Permasalahan kesehatan masyarakat tidak 
dapat lagi didekati dengan disiplin ilmu kesehatan semata 
tetapi juga menyentuk aspek sosiologis dan budaya 
masyarakat. Dengan demikian, suatu lembaga riset publik 
dituntut untuk mampu mengembangkan riset yang 
bersifat multidisiplin tersebut (OECD, 2003). Di samping 
itu, riset multidisiplin sejatinya membuka peluang yang 
lebih besar bagi lembaga riset untuk membangun kerja 
sama dengan berbagai lembaga yang memiliki perhatian 
terhadap permasalahan tertentu. Dengan kata lain, 
suatu proyek penelitian multidisiplin berpeluang untuk 
dikerjasamakan dengan berbagai lembaga, baik privat, 
masyarakat, maupun pemerintah.

3. Memastikan Keberlanjutan Lembaga Riset

Tantangan the governance of science system yang perlu 
dijawab adalah bagaimana menciptakan keberlanjutan 
lembaga riset di tengah-tengah tantangan lainnya, 
yaitu merespons kebutuhan pemangku kepentingan 
yang beragam dan membangun kerja sama dengan 
berbagai lembaga yang mewakili pemangku kepentingan 
tersebut. Dalam menjawab tantangan ini, perhatian 
diletakkan secara khusus terhadap tata kelola lembaga 
riset (kelembagaan riset) yang di dalamnya meliputi 
keberadaan rencana strategis riset, portofolio, 
kemampuan pengelolaan (manajemen) organisasi riset, 
ketersediaan sumber daya periset yang kompenten dan 
kualitas hasil riset yang ditunjukkan melalui berbagai 
publikasi ilmiah maupun model purwarupa yang 
dihasilkan dari tipe penelitian kategori applied dan 
development (OECD, 2003).

2.1.2 Dinamika Perubahan Global: 
Kompetisi dan Tata Kelola Perguruan 
Tinggi

Banyak universitas, terutama universitas publik, yang 
dewasa ini menghadapi permasalahan pelik, yaitu 
terjebak di antara tingginya jumlah mahasiswa dan 
berkurangnya subsidi pemerintah kepada mahasiswa 

(Trow, 2007; OECD, 2007; Rowlands, 2017). Di samping 
itu, globalisasi yang dinamis telah memaksa universitas 
untuk mau tidak mau terlibat dalam kancah kompetisi 
global. Kompetisi global ini ditandai dengan semakin 
menguatnya dampak dari peringkat internasional yang 
diterbitkan oleh lembaga independen bagi penilaian 
publik atas kualitas dari suatu perguruan tinggi. Kompetisi 
global tersebut pada gilirannya mendorong perguruan 
tinggi untuk mengembangkan program 'internasionalisasi' 
yang di dalamnya mengindikasikan tingkat keterlibatan 
dosen, peneliti dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan 
akademik internasional maupun sebaliknya keterlibatan 
dosen, peneliti dan mahasiswa asing (internasional) 
dalam aktivitas akademik yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi bersangkutan. Proses pertukaran 
akademik ini pada gilirannya akan mengungkit reputasi 
perguruan tinggi dalam kompetisi global. Persoalannya, 
kegiatan yang bernuansa global tersebut menuntut 
ketersediaan sumber daya, khususnya pendanaan, yang 
tidak sedikit. Pendanaan ini ditujukan bukan saja untuk 
membiayai kegaitan akademik yang bersifat internasional 
tersebut, tetapi juga untuk mendanai proyek-proyek 
penelitian dosen dan peneliti untuk menghasilkan karya 
ilmiah yang diakui oleh lembaga publikasi internasional 
bereputasi. 

Kompetisi global yang mau tidak mau harus dihadapi oleh 
setiap perguruan tinggi sejatinya memiliki dampak yang 
positif bagi dunia akademik. Dengan kompetisi tersebut, 
perguruan tinggi dipacu untuk meningkatkan kualitas 
kinerja pendidikan, penelitiannya serta kompetensi 
dosen dan peneliti. Dampaknya adalah meningkatnya 
reputasi perguruan tinggi yang akan menjadi magnet bagi 
calon mahasiswa untuk mendaftar di perguruan tinggi 
bersangkutan, dan juga dosen-peneliti dari perguruan 
tinggi asing yang bereputasi untuk menjalin kerja 
sama. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa 
kompetisi global tersebut berakibat pula pada tersisihnya 
perguruan tinggi yang tidak mampu menjawab tantangan 
global. Pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap kualitas kinerja perguruan tinggi misalnya, 
mengindikasikan fakta bahwa terdapat perguruan tinggi 
yang berada pada peringkat rendah.  Dalam konteks yang 
demikian, tantangan yang harus dijawab oleh perguruan 
tinggi bersangkutan, pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya adalah mendorong kinerja 
akademiknya (termasuk non-akademik) (Schuetze, 2012).

Meningkatkan kinerja perguruan tinggi bukanlah perkara 
sederhana, mengingat dalam konteks globalisasi dewasa 
ini pengaruh dari perspektif mekanisme pasar demikan 
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dominan. Akibatnya tercipta kecenderungan pandangan 
dari pemerintah yang menempatkan perguruan tinggi 
layaknya sektor privat yang secara mandiri berkompetisi 
dalam konteks global, bukannya dipandang sebagai 
entitas sosial yang harus 'dilindungi' karena memainkan 
peran dan fungsi sosial menyediakan layanan pendidikan, 
dalam pengertian luas (Kogan & Marton, 2006; Rowlands, 
2017). 'Marketization' dunia pendidikan telah menjadi 
kecenderungan paradigma global yang melandasi 
pengelolaan perguruan tinggi di berbagai negara.

Dalam konteks yang demikian, investasi pemerintah 
dalam pengembangan perguruan tinggi dilihat dari 
perspektif manajemen risiko, artinya keberhasilan 
meningkatkan kualitas kinerja akademik, baik di tingkat 
nasional maupun internasional, serta semakin dinamisnya 
perkembangan dan kompetisi perguruan tinggi dalam 
konteks global merupakan sumber risiko yang harus 
diperhitungkan ketika pemerintah mengalokasi investasi 
bagi pengembangan perguruan tinggi. Kebutuhan 
pemerintah untuk memastikan bahwa investasi 
pendidikan membuahkan kinerja yang tinggi dengan 
tetap mengendalikan risiko yang ada telah mendorong 
pemerintah dan perguruan tinggi untuk memperkuat 
tata kelola perguruan tinggi. Akuntabilitas internal dan 
eksternal serta jaminan kualitas kinerja perguruan tinggi 
merupakan isu krusial yang menjadi perhatian pemangku 
kepentingan.

Dinamika lingkungan eksternal seperti kompetisi global 
dan internal berupa tuntutan peningkatan kinerja 
perguruan tinggi dan kemampuan merespons tuntutan 
pemangku kepentingan, telah menciptakan sistem dan 
tata kelola universitas yang demikian kompleks dan 
bersifat multidimensi. Bahkan, relasi antara perguruan 
tinggi dan lingkungan eksternal dan internal tersebut 
pada beberapa hal menciptakan konflik kepentingan 
antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingan. 
Tuntutan kemandirian perguruan tinggi, terutama dalam 
membiayai penyelenggaraan pendidikan-penelitian 
menuntut pula kemampuan untuk mendapatkan 
sumber pendanaan yang memadai. Sementara 
bantuan dana dari pemerintah yang terbatas, misalnya, 
mendorong perguruan tinggi untuk menggalang 
dana masyarakat dengan cara meningkatkan sumber 
pendapatan dari jumlah mahasiswa. Situasi ini pada 
gilirannya mendorong kian masifnya kecenderungan 
pada komersialisasi pendidikan tinggi yang berdampak 
pada peningkatan biaya pendidikan yang dibebankan 
kepada masyarakat (Schuetze, 2012; Shuetze, Bruneau, 
dan Grosjean, 2012).

2.1.3 Membangun Tata Kelola Perguruan 
Tinggi

Keterlibatan dan orientasi kebijakan pemerintah dalam 
mendukung pendanaan kegiatan pendidikan-penelitian 
universitas kerapkali menjadi faktor determinan yang 
menentukan bagaimana tata kelola perguruan tinggi 
dibangun dan dikembangkan. Di lain sisi, keterlibatan dan 
kerja sama dengan sektor privat dalam kegiatan penelitian-
pengembangan belum dapat diandalkan sepenuhnya, baik 
yang disebabkan oleh faktor perbedaan orientasi riset 
perguruan tinggi dan kebutuhan sektor privat maupun 
jaminan kualitas riset dan pengelolaan risiko terkait 
dengan investasi sektor swasta dalam bidang penelitian-
pengembangan. Kondisi tersebut pada dasarnya memantik 
perguruan tinggi untuk secara sistematis melakukan 
reformasi tata kelola, terutama yang berkaitan dengan 
pengelolaan riset yang meliputi, antara lain, lembaga 
riset, sistem-manajemen riset, sumber daya periset, dan 
pengelolaan sumber pendanaan (Stensaker&Harvey, 
2011; Rowlands, 2017). Marginson dan Considine (2000, 
hal. 7) sebagaimana dikutip oleh Rowlands (2017, hal. 26) 
mendefinisikan tata kelola universitas/perguruan tinggi 
(university governance) sebagai berikut: 

 “… the determination of value inside universities, 
their systems of decision-making and resource allocation, 
their mission and purposes, the patterns of authority 
and hierarchy, and the relationship of universities as 
institutions to the different academic worlds within and 
the worlds of government, business and community 
without. It embraces ‘leadership’, ‘management’ and 
‘strategy’. … Governance does not contain in itself the sum 
of teaching and research, but it affects them. It provides 
the conditions which enable teaching and learning to take 
place’” 

Definisi tersebut menegaskan bahwa tata kelola universitas 
(university governance) menitikberatkan pada prinsip 
dan praktik yang terkait erat dengan relasi internal dan 
eksternal perguruan tinggi, proses pembuatan keputusan, 
serta akuntabilitas dan integritas yang merupakan fokus 
penting dalam membangun tata kelola universitas. Tata 
kelola universitas pada dasarnya membangun kerangka 
kerja internal sebagai pondasi yang orientasinya tidak 
hanya menitikberatkan pada apa keluaran yang harus 
dihasilkan dan juga capaian yang hendak dituju dalam 
kurun waktu tertentu. Dalam pengertian ini, tata kelola 
yang dibangun harus mampu menjawab dinamika 
perubahan lingkungan eksternal, termasuk kompetisi 
global. Namun demikian, membangun tata kelola 
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perguruan tinggi tidak hanya memandang kompetisi global 
sebagai lingkungan eksternal yang direspons, tetapi juga 
konteks sosial, ekonomi, bahkan politik, dalam pengertian 
orientasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan 
dunia akademik, merupakan variabel penting yang harus 
direspons pula. Berkaitan dengan konteks tersebut, 
orientasi tujuan para pemangku kepentingan di luar 
pemerintah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
kerangka kerja tata kelola perguruan tinggi.

Tata kelola universitas (university/academic governance) 
menjadi isu utama seiring dengan tuntutan pemangku 
kepentingan, baik dalam dan luar negeri, akan peran 
dan fungsi perguruan tinggi. Dewasa ini perguruan tinggi 
dituntut untuk memainkan peran yang seimbang antara 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau 
berkontribusi-merespons kebutuhan nyata masyarakat. 
Di negara-negara yang kental dengan paradigma neo-
liberal, perguruan tinggi dipandang sebagai bagian dari 
rantai pemasok ilmu pengetahuan untuk mendukung 
berkembangnya ekonomi yang berbasis pada ilmu 
pengetahuan (knowledge economy) (Marginson & 
Considine, 2000; Rowlands, 2017).

Pada mulanya, tata kelola perguruan tinggi dinilai seputar 
aspek formal-prosedural semata. Perubahan lingkungan, 
seperti kompetisi global, keterbatasan sumber 
pendanaan pemerintah, tuntutan pemangku kepentingan 
akan kualitas pendidikan dan penelitian, telah menggeser 
fokus tata kelola tersebut pada lingkup yang lebih 
luas. Berkenaan dengan fokus dan lingkup tata kelola 
perguruan tinggi tersebut, Shattock (2006, hal. 58) dalam 
Rowlands (2017) memberikan penjelasan yang lebih 
spesfik terkait tata kelola universitas/akademik sebagai 
berikut: ”the selection and recruitment of students, home 
and overseas, the management of academic processes, 
the conduct of research, the winning of research grants 
and contracts, the appointment of academic staff …are 
the domain of the academic community and the forms 
and effectiveness of its decision-making structures 
provide the framework within which they take place and 
can determine the effectiveness of their outcomes”.

Pada titik ini, tata kelola perguruan tinggi dipandang 
sebagai faktor yang menentukan (enabling factor) bagi 
keberhasilan dalam mencapai keluaran-dampak (kinerja) 
yang ditetapkan. Di samping itu, perkembangan akademik 
internasional telah menciptakan 'rezim tata kelola 
perguruan tinggi' yang di dalamnya kompetisi dan proses 
pertukaraan pengetahuan antarperguruan tinggi, baik 
dalam satu negara maupun antarnegara, berlangsung 

dan difasilitasi. Proses tersebut telah memberikan 
kebermanfaatan bagi perguruan tinggi yang bergabung 
di dalamnya. Dampaknya, banyak perguruan tinggi 
yang berlomba-lomba menjadi bagian dari tata kelola 
perguruan tinggi 'global'. Untuk itu, peningkatan kualitas 
perguruan tinggi, yang diindikasikan oleh berbagai jenis 
peringkat internasional, telah menjadi suatu keharusan. 
Jika tidak, perguruan tinggi bersangkutan akan sulit untuk 
terlibat aktif dan mengoptimalkan berbagai manfaat yang 
disediakan oleh komunitas akademik global tersebut. Pada 
gilirannya, perkembangan demikian telah menciptakan 
tuntutan bagi perguruan tinggi untuk menggalakkan 
reformasi tata kelolanya, termasuk di dalamnya adalah 
kepemimpinan, struktur, proses dan sumber daya 
(Marginson, 2004; Blackmore, 2010; Rowlands, 2017).

2.1.4 Kerangka Analisis Tata Kelola 
Perguruan Tinggi

Kajian dan praktik tentang tata kelola perguruan tinggi 
menggambarkan tingkat kompleksitas, multidimensi 
dan keterkaitan yang erat antarpemangku kepentingan. 
Tingkat kompleksitas ini semakin tinggi jika diletakkan 
dalam lingkup tata kelola pemerintahan suatu negara 
yang multi-tingkat, seperti Indonesia yang menganut 
sistem pemerintahan terdesentralisasi, yang meliputi 
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu 
faktor determinan dalam kerangka pemerintahan yang 
demikian adalah pembagian wewenang antartingkat 
pemerintahan yang di dalamnya meliputi wewenang 
dalam pengelolaan perguruan tinggi. Permasalahan dan 
relasi antara tata kelola pemerintahan dan perguruan 
tinggi telah diungkap oleh berbagai hasil penelitian 
seperti yang dilakukan oleh Amaral, Neave, Musselin, dan 
Maassen (2009); Maassen dan Musselin (2009); Jansen 
(2010), Jansen & Pruisken (2015).

Dalam membangun kerangka analisis tata kelola universitas, 
Jansen (2010) serta Jansen & Pruisken (2015) membangun 
tingkatan makro-meso-mikro sistem pengetahuan 
yang saling terkait satu dengan lainnya (lihat gambar 
1). Sebagai ulasan sederhana, dijelaskan bahwa kerja 
sama dan kompetisi kalangan akademisi pada tingkatan 
mikro berkorelasi dengan prioritas riset dan orientasi 
kebijakan pemerintah pada tataran meso (organisasi 
perguruan tinggi) dan juga makro (makro-nasional). Dilihat 
dari pola demikian, bentuk dari tata kelola universitas 
sejatinya mencerminkan suatu interaksi antarpemangku 
kepentingan yang kompleks dan pada gilirannya mengarah 
pada kinerja akademik, baik dari aspek pendidikan, riset, 
maupun kontribusi bagi masyarakat.
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Studi yang dilakukan tersebut bertolak dari kasus Uni 
Eropa yang menempatkan pemerintahan Uni Eropa pada 
level makro selain pemerintah nasional masing-masing 
negara anggota Uni Eropa. Terlepas dari konteks Uni Eropa 
tersebut, pembagian tingkatan tata kelola perguruan tinggi 
yang berkorelasi dengan tata kelola pemerintahan dapat 
digunakan. Argumentasi utamanya adalah basis dari tata 
kelola tersebut sejatinya adalah pemangku kepentingan di 
masing-masing negara. Perluasan ruang lingkup pada tiap 
tingkatan tata kelola dilakukan untuk mengikutsertakan 
pemangku kepentingan di luar suatu negara sesuai dengan 
integrasi sistem dalam kerangka Uni Eropa. 

Berdasarkan kerangka analisis Jansen & Pruisken (2015) 
tersebut, peran dan fungsi pemangku kepentingan di 
masing-masing tingkatan makro-meso-mikro secara 
singkat dapat diidentifikasi sebagai berikut: Tataran Makro 
melingkupi berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah, 
termasuk di dalamnya alokasi atau investasi pemerintah 
dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian 

GAMBAR 1.  TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Sumber: Jansen & Pruisken (2015), diolah

publik lainnya. Tataran Meso melingkupi lembaga riset 
publik dan swasta serta perguruan tinggi dengan rencana 
strategis, prioritas riset dan pengembangan riset serta ilmu 
pengetahuan. Termasuk dalam lingkup ini sektor privat dan 
masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dari 
lembaga riset dan perguruan tinggi. Relasi antara lembaga 
riset dan perguruan tinggi dengan sektor privat dan 
kelompok masyarakat menentukan keluaran dan dampak 
penelitian dirumuskan dalam rencana strategis dan 
prioritas riset lembaga riset dan perguruan tinggi. Relasi 
tersebut juga menjadi media bagi pertukaran sumber 
daya, terutama dukungan pendanaan yang diberikan oleh 
sektor privat atau kerja sama penelitian dengan kelompok-
kelompok masyarakat. Tataran Mikro melingkupi 
kelompok-kelompok riset yang dipimpin oleh guru besar 
dan dosen/peneliti senior yang melibatkan mahasiswa, 
terutama jenjang doktoral, dalam berbagai kegiatan riset. 
Pada perguruan tinggi, kelompok riset dapat dibentuk di 
masing-masing fakultas atau tingkat universitas. 

Dalam rangka penguatan tata kelola perguruan tinggi 
yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan 
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kualitas penelitian dan kontribusi ilmu pengetahuan 
bagi kebutuhan masyarakat, berbagai perguruan tinggi 
membentuk suatu organisasi/unit khusus yang memiliki 
fungsi dan peran utama sebagai leading unit dalam 
pengelolaan penelitian (pengabdian masyarakat). 
Dilihat dari sisi pandang tata kelola perguruan tinggi 
sebagaimana yang digambarkan oleh Jansen (2010) dan 
Jansen & Pruisken (2015), peran dan fungsi lembaga 
penelitian perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada 
lingkungan perguruan tinggi bersangkutan, seperti, 
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan unit 
penelitian dan kelompok riset di setiap fakultas, tetapi 
juga diharapkan berperan aktif dalam membangun 
relasi dengan pemangku kepentingan eksternal, 
baik pemerintah, sektor privat, maupun kelompok 
masyarakat. Dalam konteks yang demikan dinamis, 
kapasitas lembaga riset perguruan tinggi menjadi isu 
sentral dalam mengembangkan tata kelola perguruan 
tinggi (Shuetze, Bruneau dan Grosjean, 2012).

2.1.5 Dimensi Kelembagaan dalam Tata 
Kelola Perguruan Tinggi: Diagnosis 
Kapabilitas

Pertanyaan mendasar terkait apakah suatu organisasi/
unit menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, 
efisien, dan mampu menjawab tuntutan perubahan 

lingkungan serta memenuhi kebutuhan pemangku 
kepentingan pada akhirnya bermuara pada penilaian 
atas capaian kinerja organisasi bersangkutan. Tingkat 
capaian kinerja merupakan hasil dari bekerjanya berbagai 
elemen dalam suatu organisasi yang meliputi visi-misi, 
struktur, kepemimpinan dan proses yang berlaku di suatu 
organisasi. Semua elemen tersebut tidaklah berdiri sendiri 
tetapi saling terkait. Sebagai contoh, ketercapaian visi-
misi-tujuan yang ditetapkan bergantung pada bagaimana 
struktur unit dibangun atas target kinerja untuk mencapai 
visi-misi-tujuan. Demikian pula, elemen kepemimpinan 
menentukan bagaimana visi-misi-tujuan diterjemahkan 
secara definitif kepada masing-masing anggota organisasi. 
Untuk itu, upaya melakukan diagnosis atas peran dan 
fungsi organisasi dalam mencapai target kinerja yang 
ditetapkan membutuhkan pendekatan terintegrasi.  

Dalam melakukan diagnosis terhadap peran dan fungsi 
organisasi dalam pencapaian kinerja, Immordino (2014) 
merumuskan tiga dimensi yakni: (i) dimensi organisasi 
yang meliputi visi, misi, tujuan dan struktur organisasi; 
(ii) dimensi sumber daya manusia yang terdiri dari 
kepemimpinan, relasi dengan pemangku kepentingan, 
sumber daya manusia-lingkungan kerja; dan (iii) dimensi 
operasional, yaitu perencanaan strategis, program-
proses, penilaian-analisis dan hasil (lihat gambar 2).

GAMBAR 2.  DIMENSI DIAGNOSIS KAPABILITAS ORGANISASI

Sumber: Immordino (2014)

Human
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Dimension
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Capabilities
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1. Dimensi Organisasi

Tujuan dan lingkup diagnosis dimensi organisasi adalah 
memetakan dan menggali kondisi terkini suatu organisasi 
yang dapat dikaji dari visi, misi, tujuan dan struktur yang 
tidak hanya berkaitan dengan format hirarkis organisasi 
tetapi menekankan pada bagaimana struktur unit-unit 
organisasi mencerminkan turunan dari visi, misi, tujuan 
organisasi dan capaian kinerja yang dimandatkan kepada 
setiap unit organisasi. Visi merupakan cerminan dari 
identitas organisasi dan capaian kinerja yang hendak 
dicapai. Rumusan visi adalah refleksi dari kemampuan 
suatu organisasi untuk merespons dinamika perubahan 
lingkungan eksternal dan internal. Misi adalah rumusan 
tentang tujuan utama suatu organisasi yang menjelaskan 
tujuan dari pendirian suatu organisasi. Namun demikian, 
rumusan misi tidak hanya terbatas pada tujuan yang 
hendak dicapai tetapi juga menggambarkan bagaimana 
kepentingan para pemangku kepentingan, baik internal 
maupun eksternal organisasi, diterjemahkan dan 
menjadi pedoman bagi setiap anggota organisasi untuk 
menjalankan peran dan fungsinya (Steiss, 2003; Poister, 
Aristigueta, and Hall, 2015).

2. Dimensi Sumber Daya Manusia

a. Kepemimpinan

Elemen ini menekankan pada peran dan fungsi pemimpin 
dalam suatu organisasi yang dilihat dari bagaimana 
pemimpinan menerjemahkan visi, misi, tujuan organisasi 
serta mengarahkan unit dan anggota organisasi dalam 
mencapai kinerja yang ditetapkan. Dalam konteks ini, 
pemimpin dituntut pula untuk memainkan peran dalam 
merumuskan berbagai keputusan yang dibutuhkan 
dalam upaya mencapai kinerja ketika suatu organisasi 
harus secara cepat merespons perubahan eksternal dan 
internal. Kemampuan pemimpin dalam mengarahkan 
unit dan anggota organisasi ikut menentukan kondisi 
lingkungan kerja dan motivasi sumber daya manusia.

b. Relasi dengan Pemangku Kepentingan

Visi, misi, dan tujuan organisasi pada dasarnya ditujukan 
untuk menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. 
Dalam kerangka ini, relasi antara organisasi dan 
pemangku kepentingan memainkan peranan penting 
untuk merumuskan bagaimana visi, misi, dan tujuan 
diterjemahkan ke dalam prioritas program dan kinerja 
yang hendak dicapai. Dengan demikian, ketercapaian 
kinerja dan target suatu organisasi menuntut adanya 

relasi yang resiprokal antara organisasi dan pemangku 
kepentingan. Keterbatasan sumber daya organisasi, di 
satu sisi, dan tingginya tuntutan perubahan, di lain sisi, 
tidak mungkin dapat direspons secara efesien dan efektif 
oleh organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, relasi dengan 
pemangku kepentingan sejatinya menjadi sarana bagi 
terjadinya pertukaran sumber daya antara organisasi dan 
pemangku kepentingan bersangkutan.

c. Lingkungan Kerja

Elemen ini pada intinya menitikberatkan pada sumber 
daya manusia khususnya terkait dengan kompetensi 
yang dimiliki. Tingkat ketercapaian kinerja organisasi 
tidak terlepas dari kemampuan staf organisasi untuk 
menjalankan peran dan fungsi yang telah ditetapkan. 
Kemampuan tersebut bergantung pada pengetahuan 
dan keahlian yang dikombinasikan dengan motivasi untuk 
bekerja mencapai target kinerja. Untuk itu, suatu organisasi 
dipersyaratkan membangun budaya dan lingkungan kerja 
organisasi yang memberikan peluang bagi staf, secara 
khusus, dan anggota organisasi, secara umum, untuk 
melakukan proses pembelajaran dalam proses mencapai 
kinerja dan mendorong staf dan anggota organisasi untuk 
menghasilkan kinerja yang ditetapkan. Termasuk dalam 
aspek budaya dan lingkungan kerja ini adalah bagaimana 
suatu organisasi memiliki mekanisme untuk memfasilitasi 
staf dananggota organisasi mengatasi permasalahan yang 
dihadapi dan membantu mencapai kinerja.

3. Dimensi Operasional

a. Perencanaan Strategis 

Elemen ini berisikan tujuan dan kinerja yang hendak 
dicapai serta aktivitas yang dilakukan untuk mengarahkan 
organisasi dan anggotanya dalam mencapai targetkinerja. 
Perencanaan strategis pada intinya mengetengahkan 
bagaimana rumusan visi dan misi diterjemahkan ke dalam 
serangkaian tujuan, baik jangka panjang, menengah, 
maupun pendek. Dalam prosesnya, organisasi melakukan 
penelaahan atas ketercapaian tujuan dan kinerja 
organisasi tersebut. Proses ini dilakukan secara iteratif 
antara visi danmisi, di satu sisi, dan tujuan-target kinerja, 
di sisi lainnya. Proses iteratif ini menekankan pada 
pemantauan berjalan untuk melihat tingkat kesesuaian 
antara visi-misi dan tujuan-target kinerja. Selain itu, 
proses ini juga berfungsi untuk memantau sejauh mana 
tujuan-target kinerja bergerak ke arah yang tepat sesuai 
dengan capaian periodik yang ditetapkan, yaitu jangka 
panjang, menengah, dan pendek.
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b. Program dan Proses 

Fokus utama dari elemen ini adalah melihat pada 
aktivitas dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan 
tujuan dan target kinerja. Merumuskan program, 
membangun proses kerja, pemantauan dan penilaian 
atas ketercapaian tujuan serta target kinerja adalah titik 
berat dalam elemen program dan proses ini. Program 
merupakan bentuk operasional dari tujuan dan target 
kinerja yang ditetapkan. Dalam pengertian ini, setiap 
program memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling 
melengkapi. Oleh karena itu, program harus dipandang 
sebagai satu kesatuan yang berujung pada capaian tujuan 
dan kinerja. Artinya, setiap program memiliki kontribusi 
pada pencapaian kinerja. 

c. Penilaian dan Analisis

Elemen ini sejatinya mencerminkan bagaimana 
perencanaan strategis bekerja secara operasional dan 
pemantauan serta evaluasi atas rencana strategis tersebut 
dilakukan secara efektif. Data dan informasi capaian 
kinerja berjalan menjadi faktor penting dalam aktivitas 
penilaian dan analisis ini. Ketersediaan data dan informasi 
kinerja menjadi dasar bagi suatu organisasi untuk menilai 
apakah tujuan dan target kinerja terpenuhi. Hal krusial 
dalam elemen ini adalah adanya proses pertukaran data 
dan informasi dalam suatu organisasi yang melibatkan 
berbagai unit dan staf organisasi bersangkutan. Artinya, 
keterbatasan data dan informasi atau rendahnya tingkat 
validitas suatu data-informasi akan berdampak pada 
terhambatnya proses penilaian dan analisis. Muaranya 
adalah kesulitan organisasi untuk menelaah tingkat 
ketercapaian tujuan dan target kinerja. Sementara itu, 
hasil mencerminkan tingkat ketercapaian tujuan dan 
target kinerja itu sendiri. Hasil hendaknya dipahami 
sebagai resultante dari bekerjanya dimensi organisasi, 
sumber daya manusia, dan operasional, serta interaksi 
resiprokal di antara ketiga dimensi tersebut. Dalam 
siklus perencanaan kinerja, hasil yang dicapai menjadi 
rujukan bagi organisasi dan pemangku kepentingan untuk 
menentukan target kinerja berikutnya dalam kerangka 
rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

2.2 Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretivism 
yang tujuannya menggali pemaknaan atas fenomena 
atau kasus penelitian. Dalam konteks ini, penggalian 

dan pemaknaan ditujukan pada peran dan fungsi LPPM 
Perguruan Tinggi. Kerangka pemikiran yang dirumuskan 
dalam penelitian ini bertujuan memberikan pedoman 
dalam melakukan analisis terkait peran dan fungsi 
kelembagaan LPPM tersebut (Bryman, 2012).

Studi Kasus dan Metode Analisis 

Penelitian yang menggunakan studi kasus pada dasarnya 
berupaya untuk melakukan suatu kajian intensif atas 
kasus-kasus tertentu yang dapat merepresentasikan 
kasus yang relatif sejenis. Studi kasus dalam penelitian ini 
adalah LPPM di lima universitas yang dipilih berdasarkan 
(i) status perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri 
Berbadan Hukum (PTN-BH) dan Badan Layanan Umum 
(BLU) serta Swasta; dan (ii) Klaster Perguruan Tinggi, yang 
terdiri dari Mandiri dan Utama. Penjelasan lebih lanjut 
perihal status dan klaster perguruan tinggi tersebut 
dibahas pada Bab III laporan penelitian ini. Berdasarkan 
pengelompokan tersebut, studi kasus dilakukan terhadap 
Universitas Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 
Negeri Surabaya, Universitas Udayana, dan Universitas 
Hasanudin (lihat Tabel 1). 

TABEL 1.  STUDI KASUS LPPM PERGURUAN 
TINGGI

PTN-BH BLU SWASTA

MANDIRI UNHAS UNUD UMM

UTAMA USU UNESA NA

Analisis atas studi kasus dalam penelitian ini menggunakan 
metode co-variational analysis yang dilakukan untuk tipe 
multiple case studies. Dalam analisis ini, tidak dilakukan 
studi perbandingan di antara kelima LPPM Perguruan 
Tinggi tersebut. Co-variational analysis adalah metode 
analisis yang bertujuan mengungkap dan menjelaskan 
variasi peran dan fungsi LPPM dalam mengelola penelitian 
dan pengabdian masyarakat di perguruan tingginya 
masing-masing. Metode analisis ini merupakan bagian 
dari kerangka within case-study yang dalam konteks ini 
studi kasus utamanya adalah peran dan fungsi LPMM 
Perguruan Tinggi di Indonesia (Gerring, 2004, 2007). 

Wawancara Mendalam 

Untuk keperluan penelitian, pengambilan data primer 
dilakukan dalam dua tahapan: Pengambilan data tahap 
pertama dilakukan melalui semi-structured interview 
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dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Kepala LPPM dan 
Perwakilan Dosen di Tingkat Fakultas. Tahap kedua 
dilakukan melalui focus group discussion dengan 

Kepala LPPM dan Direktorat Riset dan Pengembangan 
Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (DRPM, Kemenristekdikti).

ORGANIZATIONAL DIMENSION

Definisi √ Menggambarkan visi-misi-tujuan (capaian kinerja) yang secara formal ditetapkan dalam kerangka 
regulasi (Pemerintah¬Universitas), dan iternalisasi visi-misi-tujuan dalam struktur organisasi 
universitas/LPPM

Tujuan Organisasi √ Bagaimana visi-misi-tujuan universitas diterjemahkan ke dalam program (prioritas) bidang riset/
pengmas

√ Apa yang menjadi rujukan dalam menentukan program bidang riset/pengmas (kebijakan-regulasi: 
pemerintah-universitas)

√ Apa yang menjadi target program bidang riset/pengmas (publikasi ilmiah-kebutuhan pemangku 
kepentingan)

Struktur Organisasi √ Bagaimana posisi kelembagaan LPPM dalam struktur organisasi universitas
√ Bagaimana peran dan fungsi LPPM dalam mengelola riset/ pengmas
√ Bagaimana derajat otonomi LPPM dalam mengelola riset/ pengmas
√ Bagaimana relasi LPPM dengan lembaga/unit di universitas dalam mengelola riset/pengmas; dan 

pemangku kepentingan

Data √ Rencana Strategis; Kontrak Kinerja Menristekdikti-Rektor; Program Prioritas dalam Riset-Inovasi-
Pengmas; Perrek: SOTK Universitas dan Fakultas; MOU Kerjasama pemangku kepentingan

HUMAN  DIMENSION

Kepemimpinan ☐ Definisi: menggambarkan kompetensi dan kemampuan manajerial dalam mengelola riset-inovasi-
pengmas

√ Apa yang dilakukan pimpinan-staf LPPM dalam menerjemahkan visi-misi-tujuan universitas ke dalam 
program riset-inovasi-pengmas

√ Bagaimana peran dan fungsi pimpinan LPPM dalam mengelola-mengembangkan program riset-inovasi-
pengmas

√ Bagaimana komposisi SDM LPPM (dosen-staf)
√ Apa kriteria-standar kompetensi SDM untuk posisi pimpinan dan staf LPPM

Relasi Pemangku 
Kepentingan

☐  Definisi: menggambarkan pemetaan, relasi, dan hubungan berkelanjutan LPPM dengan pemangku 
kepentingan

√ Apakah LPPM memiliki pemetaan potensi kerjasama pemangku kepentingan
√ Bagaimana relasi dengan pemangku kepentingan terbentuk
√ Siapa pemangku kepentingan yang secara berkelanjutan menjadi mitra universitas-LPPM
√ Apa yang menjadi dasar LPPM membangun relasi dengan pemangku kepentingan
√ Manfaat apa yang didapat LPPM dan pemangku kepentingan dari relasi yang dibangun

Lingkungan Kerja ☐ Definisi: menggambarkan pengelolaan SDM dan budaya kerja LPPM
√ Bagaimana pembagian tugas-fungsi SDM (dosen-staf)
√ Apa yang menjadi orientasi capaian kinerja SDM
√ Bagaimana penilaian kinerja SDM dilakukan
√ Bagaimana proses rotasi-promosi (demosi) dalam LPPM
√ Apakah terdapat sistem insentif-disinsentif dalam pengelolaan riset-inovasi-LPPM

Data Laporan Kinerja 3 tahun terakhir; Laporan Capaian Publikasi limiah 3 tahun terakhir

2.3 Instrumen Penelitian
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OPERATIONAL   DIMENSION

Perencanaan 
Strategis

☐  Definisi: menggambarkan bagaimana tujuan dirumuskan ke dalam program prioritas dan recana aksi 
implementasinya

√  Apakah terdapat pedoman untuk merumuskan tujuan ke dalam program prioritas dan rencana aksi 
√  Bagaimana proses perumusan tujuan ke dalam program prioritas dan rencana aksi
√  Apakah dalam merumuskan tujuan ke dalam program prioritas dan rencana aksi dilakukan analisa 

kebutuhan eksternal yang berdampak pada program prioritas dan rencana aksi; dan mengapa
√  Bagaimana memastikan bahwa rumusan program prioritas dan rencana aksi dapat bersinergi dengan 

unit lain di tingkat universitas dan fakultas
√  Apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program prioritas dan rencana aksi secara 

sinergis baik di tingkat universitas maupun fakultas

Program dan 
Proses

☐  Definisi: menggambarkan rencana aksi program dan proses kerja, baik dalam internal LPPM maupun 
dengan unit lain (tingkat universitas dan fakultas)

√  Bagaimana peran dan fungsi LPPM dalam menjalankan program prioritas
√  Bagaimana LPPM memastikan bahwa program prioritas dijalankan oleh unit di fakultas dengan 

mempertimbangkan kemampuan fakultas
√  Apa yang dilakukan LPPM untuk membantu atau memfasilitasi unit di fakultas dalam 

menyelenggarakan program prioritas
√  Bagaimana pembagian fungsi-peran antara LPPM dan unit di fakultas dalam penyelenggaraan program 

prioritas 
√  Bagaimana mengatasi kendala implementasi program prioritas dan/atau tidak tercapainya target 

program prioritas di tingkat fakultas

Penilaian dan 
Analisa

☐  Definisi: menggambarkan proses penilaian capai target dengan optimalisasi data capaian target 
secara bersama (unit di tingkatan universitas dan fakultas)

√  Bagaimana LPPM mengumpulkan dan mengoptimalkan data untuk menentukan target program 
prioritas

√  Apakah data capaian target digunakan untuk menentukan capaian target tahun berikutnya dan 
digunakan untuk membantu fakultas untuk meningkatkan kapasitas

√  Bagaimana capaian target program prioritas ditentukan; apakah dilakukan penilaian kapasitas fakultas 
dalam menentukan capaian target tersebut

√  Bagaimana penilaian capaian target dilakukan

Data Laporan Kinerja 3 tahun terakhir; Laporan Capaian Publikasi Ilmiah 3 tahun terakhir

OPERATIONAL   DIMENSION

Hasil ☐  Definisi: Menggambarkan capaian target program bidang riset-inovasi-pengmas
√ Apakah capaian target program bidang riset-inovasi¬pengmas terpenuhi dalam kurun waktu 5 tahun; 

dan mengapa
√ Apakah dilakukan analisa terkait korelasi antar capaian target dengan kapasitas fakultas dalam bidang 

riset-inovasi-pengmas (YA, bagaimana; TIDAK, mengapa)
√ Apakah dilakukan perbandingan capaian target dengan universitas lain (YA, dengan siapa dan 

bagaimana; TIDAK, mengapa)
√ Bagaimana evaluasi LPPM terhadap capaian target program bidang riset-inovasi-pengmas

Data Rekapitulasi Daftar Produk Rekomendasi Kebijakan, Buku, Modul, HAKI, produk inovasi PT
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3
TATA KELOLA 
LPPM

3.1 Regulasi dan Tata Kelola LPPM

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan 
mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan 
bangsa dan negara. Demikian juga Pasal 60 UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan 
bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen 
berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, 
yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi juga mewajibkan perguruan 
tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, 
yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi di Indonesia telah banyak menghasilkan 
inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi 
masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan 
dan standar tertentu. Secara umum, tujuan penelitian di 
perguruan tinggi menurut Buku Pedoman Penelitian dan 
Pengabdian Edisi 12 Tahun 2018 adalah:

1.  Menghasilkan penelitian sesuai dengan 
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2.  Menjamin pengembangan penelitian unggulan 
spesifik;

3.  Meningkatkan kapasitas penelitian;
4.  Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target 

dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat 
Indonesia; dan

5.  Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan 
perlindungan kekayaan intelektual secara 
nasional dan internasional.

Selanjutnya tujuan pengabdian kepada masyarakat di 
perguruan tinggi adalah:

1.  Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2.  Mengembangkan model pemberdayaan 
masyarakat;

3.  Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada 
masyarakat;

4.  Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik 
atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan 
yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung;

5.  Melakukan kegiatan yang mampu 
memberdayakan masyarakat pada semua strata, 
secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan

6.  Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada 
masyarakat untuk pengembangan martabat 
manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial 
serta kelestarian sumber daya alam.

Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur 
penguatan tata kelola riset dan pengembangan di 
perguruan tinggi. Regulasi tersebut mengatur kekayaan 
intelektual, basis keluaran riset, publikasi dan peneliti 
asing. Kebijakan terkait dengan kekayaan intelektual itu 
diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang 
Paten, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Peraturan 
Menteri Keuangan No 72 Tahun 2015 tentang Royalti dan 
Peraturan Menteri Keuangan No 72 Tahun 2015 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Kepada Inventor.

Pada aspek keluaran riset, regulasinya antara lain Peraturan 
Menteri Keuangan No 106 Tahun 2016 tentang Standar 
Biaya keluaran Umum, Peraturan Menteri Keuangan 
No 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya keluaran 
Umum, Peraturan Menteri Ristedikti No. 69 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/
atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian 
Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya keluaran 
dan Keputusan Menteri Ristekdikti No. 209 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Edisi 12. 

Aspek publikasi diatur antara lain dalam Peraturan 
Menteri Ristekdikti No 5 Tahun 2018 tentang Akreditasi 
Jurnal Ilmiah, Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

Peraturan Menteri Ristekdikti No 20 Tahun 2017 tentang 
Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan 
Kehormatan Profesor. Adapun regulasi yang terkait 
dengan peneliti asing diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 41 Tahun 2006 tentang Izin Peneliti Asing dan 
Peraturan Menteri Ristekdikti No 14 Tahun 2017 tentang 
Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang 
Tidak Direkomendasikan.

3.2 Definisi dan Klasifikasi Perguruan 
Tinggi

Untuk memudahkan proses pembinaan perguruan tinggi, 
Kemenristekdikti melakukan klasterisasi perguruan tinggi 
seluruh Indonesia. Selain untuk memudahkan proses 
pembinaan, program klasterisasi juga bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat menilai langsung perguruan 
tinggi yang dapat dipilih. Saat ini, Kemenristekdikti 
membagi perguruan tinggi menjadi empat klaster, yaitu: 
Mandiri, Utama, Madya dan Binaan.

TABEL 2.  PERBANDINGAN TATA KELOLA RISET PADA EMPAT KLUSTER PERGURUAN TINGGI

MANDIRI UTAMA MADYA BINAAN

Perencanaan Penelitian LPPM di 
perguruan tinggi 
berstatus Mandiri sudah 
dilakukan secara terpadu 
dan dengan perencanaan 
di tingkat universitas

Rencana Induk Penelitian 
(RIP) dan renstra 
penelitian telah disusun 
dan dibangun dengan 
usaha yang cukup 
banyak

Proses pembuatan 
renstra di tingkat 
perguruan tinggi masih 
belum terkoordinasi 
dengan baik sehingga 
perlu adanya standar 
proses pembuatan 
renstra sampai 
mendapat persetujuan 
senat perguruan tinggi

Pembuatan renstra 
dalam kelompok binaan 
belum mengikuti 
panduan penyusunan 
renstra. Kebanyakan 
perguruan tinggi binaan 
belum melakukan 
perbaikan renstra sesuai 
dengan kondisi terbaru 
karena terbatasnya 
kemampuan dan SDM

Pendanaan 
Penelitian

LPPM telah melakukan 
alokasi pendanaan 
penelitian yang 
bersumber dari dana 
mandiri perguruan tinggi 
(berasal dari PNBP atau 
penerimaan perguruan 
tinggi itu sendiri) 
maupun pendanaan dari 
luar perguruan inggi.

Perguruan tinggi 
menyediaan dana 
penelitian internal, baik 
untuk dana penelitian 
maupun insentif HKI 
serta publikasi ilmiah 
internasional dan 
nasional.

Sebagian perguruan 
tinggi telah menyediakan 
dana penelitian internal 
namun jumlahnya belum 
memadai

Perguruan tinggi 
dalam kelompok 
binaan memiliki 
kemampuan finansial 
yang sangat terbatas. 
Beberapa perguruan 
tinggi swasta baru 
belum mendapatkan 
pendanaan yang cukup 
dari yayasan masing-
masing.

Sistem Seleksi 
Penelitian

Diperlukan pelibatan 
LPPM lebih besar 
untuk menentukan 
penilaian dan penentuan 
pelaksanaan sistem 
jaminan mutu.

Beberapa perguruan 
tinggi Utama merasakan 
masih kekurangan SDM 
untuk reviewer internal. 
Reviewer eksternal 
dirasa masih diperlukan.

Di beberapa perguruan 
tinggi, reviewer internal 
masih relatif kurang 
baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Untuk 
itu, disarankan ada 
semacam pertukaran 
personel internal 
reviewer antarperguruan 
tinggi.

Perguruan tinggi dalam 
kelompok ini seringkali 
dihadapkan pada 
masalah keterbatasan 
SDM, yaitu dosen yang 
memiliki kualifikasi 
sebagai reviewer.
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MANDIRI UTAMA MADYA BINAAN

Monitoring 
-evaluation 
(monev) 
Penelitian

Sistem monitoring 
sebagai penjaminan 
mutu pelaksanaan telah 
dilaksanakan.

Hasil pemantau internal 
disarankan diberi 
porsi untuk membuat 
keputusan yang sama 
kuat dengan pemantau 
eksternal dalam 
memutuskan kelanjutan 
atau pemberhentian 
pendanaan.

Sebagian perguruan 
tinggi telah 
melaksanakan monev 
internal namun masih 
mengalami kesulitan 
karena keterbatasan 
jumlah reviewer internal 
dan pembiayaan 
pelaksanaan monev.

Pada perguruan tinggi 
binaan yang masih 
baru, pemantauan 
internal belum dilakukan 
dengan baik sesuai 
dengan prosedur yang 
telah ditetapkan oleh 
Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat 
(DRPM).

Pengelolaan 
Hasil & 
Tindak Lanjut 
Penelitian

Perguruan Tinggi telah 
melakukan kerja sama 
dengan pemerintah, 
industri dan masyarakat. 
Berbagai variasi kegiatan 
hilirisasi dan diseminasi 
telah dilakukan.

Pemanfaatan hasil-
hasil penelitian untuk 
masyarakat perlu terus 
didorong. Untuk itu, 
perlu dibangun pool/
sub-sistem informasi 
tentang penelitian-
penelitian yang 
hasilnya berpotensi/
siap dimanfaatkan oleh 
masyarakat.

Sebagian perguruan 
tinggi kelompok madya 
telah berinisiatif 
membentuk sentra HKI 
yang bertugas mengelola 
hasil penelitian termasuk 
memproses pendaftaran 
paten.

Sebagian besar 
perguruan tinggi binaan 
belum memiliki sentra 
HKI untuk mengelola 
hasil penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat.

Tabel di atas merangkum perbandingan tata kelola riset di 
empat kategori klaster berdasarkan aspek perencanaan, 
pendanaan penelitian, sistem seleksi penelitian, monev 
penelitian, serta pengelolaan hasil dan tindak lanjut 
penelitian pada masing-masing klaster. Berdasarkan data 

yang dikeluarkan Kemenristekdikti pada 2019, pendanaan 
untuk kluster mandiri diberikan kepada 25 perguruan 
tinggi, kluster utama 73 perguruan tinggi, kluster madya 
121 perguruan tinggi dan kluster binaan 1015 perguruan 
tinggi.

TABEL 3.  PENDANAAN PENELITIAN BERDASARKAN KLASTER PERGURUAN TINGGI 2019

KLASTER JUMLAH JUDUL JUMLAH DANA 
PENELITIAN

JUMLAH TAMBAHAN 
DANA PENELITIAN

TOTAL

PT Mandiri 4.553 584,683,967,055 13,556,500,000 598,240,467,055

PT Utama 2.824 360.344.024.482 15.290.000.000 375.634.024.482

PT Madya 1.244 167.503.530.803 7.650.000.000 175.153.530.803

PT Binaan 7.632 206,833,417,905 32.470.000.000 239.303.417.905

Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
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Selain itu, berdasarkan statusnya, perguruan tinggi 
terbagi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-
BH), Badan Layanan Umum (BLU), Satuan Kerja (Satker) 
dan Swasta. Penelitian ini hanya fokus pada universitas 
yang berstatus PTN-BH, BLU dan Swasta. Oleh karena 

itu, pembahasan lebih lanjut hanya akan terfokus pada 
tiga jenis status perguruan tinggi tersebut. Untuk dapat 
memahami status perguruan tinggi dengan status yang 
dimiliki, berikut beberapa aspek yang dapat menjadi 
perbandingan mengenai status perguruan yakni:

TABEL 4.  STATUS PERGURUAN TINGGI

DIMENSI STATUS PERGURUAN TINGGI

PTN-BH PTN-BLU PTN-SATUAN KERJA

Segi Penerapan Status Berdasarkan peraturan pemerintah Berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan atas usul Menteri Ristek 
dan Dikti

Rujukan Pengelolaan UU PT, PP No. 4 tahun 2014 dengan 
juknisnya PP tentang Statuta PTN 
yang bersangkutan 

UU PT, PP no.74 tahun 2012 jo PP 
no.23 tahun 2005 dengan juknisnya 
Kepmenkeu tentang penetapan 
status BLU pada PTN yang 
bersangkutan.

Dasar Penetapan Tarif 
Layanan 

Tarif biaya pendidikan didasarkan 
pada pedoman teknis penetapan 
tarif yang ditetapkan oleh 
Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan  no 97 tahun 
2014. Dalam penetapan tarif, PTN 
Badan Hukum wajib berkonsultasi 
dengan menteri. Tarif biaya 
pendidikan ditetapkan dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
ekonomi mahasiswa, orang tua 
mahasiswa, atau pihak lain yang 
membiayai mahasiswa.

Untuk tarif biaya dan layanan, tarif 
layanan Badan Layanan Umum 
(BLU) ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan berdasar usulan pimpinan 
BLU dengan mempertimbangkan 
aspek kontinuitas dan 
pengembangan layanan, daya beli 
masyarakat, asas keadilan dan 
kepatutan, serta kompetisi yang 
sehat.

Pola Pelaporan 
Keuangan 

Pendapatan PTN-BH bukan 
merupakan PNBP

Pendapatan PTN-BLU dilaporkan 
sebagai PNBP

Penyelenggaraan 
Program Studi 
(otonomi kampus) 

PTN-BH dapat mandiri dalam 
membuka dan menutup Program 
Studi di bawah lembaganya 

PTN-BLU tidak bisa menutup dan 
membuka  Program Studi.

Pengelolaan SDM Merujuk pada pasal 25 butir 4 PP 
no. 4 tahun 2014 yakni berwenang 
menetapkan, mengangkat, 
membina dan memberhentikan 
tenaga tetap non Pegawai Negeri 
Sipil (PNS).

Merujuk pada pasal 33 PP no.74 
tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005 
yakni untuk PTN-BLU kewenangan 
mengangkat tenaga tetap non PNS.

Sumber: http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/05/16/seputar-ptn-bh-ptn-blu-ptn-satker-dan-ptn-baru.html
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Data terakhir pada tahun 2016, terdapat 11 perguruan 
tinggi berstatus PTN-BH yang ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti di antaranya:

TABEL 5.  DAFTAR PTN BADAN HUKUM (PTN-BH) PER-15 MEI 2016

NO. NAMA PTN-BH NOMOR PERATURAN 
PEMERINTAH

TANGGAL DIUNDANGKAN

1 Institut Teknologi Sepuluh November PP no. 54 Tahun 2015 22 Juli 2015

2 Universitas Hasanuddin PP no. 53 Tahun 2015 22 Juli 2015

3 Universitas Diponegoro PP no. 52 Tahun 2015 22 Juli 2015

4 Univeristas Padjadjaran PP no.51 Tahun 2015 22 Juli 2015

5 Universitas Airlangga PP no. 30 Tahun 2014 14 Mei 2014

6 Universitas Sumatera Utara PP no. 16 Tahun 2014 28 Feb 2014

7 Universitas Pendidikan Indonesia PP no. 15 Tahun 2014 28 Feb 2014

8 Universitas Indonesia PP no. 68 Tahun 2013 14 Oktober 2013

9 Universitas Gadjah Mada PP no. 67 Tahun 2013 14 Oktober 2013

10 Institut Pertanian Bogor PP no. 66 Tahun 2013 14 Oktober 2013

11 Institut Teknologi Bandung PP no. 65 Tahun 2013 14 Oktober 2013

Sumber: http://www.kopertis12.or.id/2013/06/29/kumpulan-permendikbud-tentang-statuta-ptn.html

3.3 Standarisasi Penelitian di 
Perguruan Tinggi

Pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi merupakan 
salah satu isi dari Tridharma yang wajib diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan 
tidak hanya menjadi institusi penyelenggara pendidikan, 
tetapi juga menjadi tempat pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola 
penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan 
dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari: 
1) Standar Hasil Penelitian, 2) Standar Isi Penelitian, 3) 
Standar Proses Penelitian, 4) Standar Penilaian Penelitian, 
5) Standar Peneliti, 6) Standar Sarana dan Prasarana 
Penelitian, 7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan 8) 
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

1. Standar Hasil Penelitian 

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal 
tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi tersebut harus diarahkan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. Hasil penelitian adalah 
semua keluaran yang dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuh kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, 
tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan 
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, 
dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 
Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi 
materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 
Materi pada penelitian dasar harus berorientasi 
pada keluaran penelitian yang berupa penjelasan 
atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta 
berorientasi pada keluaran penelitian yang berupa 
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia 
usaha, dan/atau industri.
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3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria 
minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan 
Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan 
dan budaya akademik serta mempertimbangkan 
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat 
dan lingkungan.

4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria 
minimal penilaian terhadap proses dan hasil 
penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian 
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian 
paling sedikit:

a.  Edukatif, yang merupakan penilaian untuk 
memotivasi peneliti agar terus meningkatkan 
mutu penelitiannya;

b.  Objektif, yang merupakan penilaian 
berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh 
subjektivitas;

c.  Akuntabel, yang merupakan penilaian 
penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria 
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 
peneliti; dan

d.  Transparan, yang merupakan penilaian yang 
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses 
oleh semua pemangku kepentingan. 

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 
akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian 
kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal 
kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 
Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 
dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta 
tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan 
kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 
dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan 
prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan 
tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian 
paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi 
serta dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran 
dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana 
dan prasarana ini harus memenuhi standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria 
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan 
dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 
penelitian.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan penelitian. Setiap 
perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian 
internal. Selain itu, pendanaan penelitian dapat 
bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan 
lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, 
atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian 
digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, 
pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, 
pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan 
hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. 
Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 
diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
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Selain dari Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti juga 
mempunyai Panduan Operator terkait Kinerja Lembaga 
Penelitian di Perguruan Tinggi. Komponen atau kinerja 
kelembagaan penelitian didasarkan pada perencanaan 
dan realisasi serta capaian kegiatan penelitian yang 
meliputi:

1. Dana Manajemen Penelitian.

Merupakan komitmen pendanaan yang dikeluarkan 
oleh perguruan tinggi melalui lembaga dalam 
mendukung semua aspek kegiatan penelitian. Dana 
Manajemen Penelitian meliputi:

a.  Penjaminan mutu dan SDM, merupakan 
penjaminan mutu dan Sumber Daya 
Manusia di Lembaga Penelitian Perguruan 
Tinggi seperti desain pengembangan 
dokumen standar operasional prosedur/SOP, 
pengembangan dokumen arah dan kebijakan 
riset, serta peningkatan wawasan dan skill staf 
administrasi untuk pengelolaan adminitrasi 
penelitian.

b.  Rekrutmen penilai internal, merupakan proses 
rekrutmen penilai internal.

c.  Seleksi usulan kegiatan, merupakan 
rangkaian proses kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan seleksi penelitian yang 
dimulai dari persiapan penjaringan, seleksi 
desk evaluasi, pembahasan proposal baru 
dan lanjutan, sampai dengan penetapan 
pemenang peneliti dalam melakukan 
penelitian

d.  Monev internal, merupakan rangkaian proses 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 
monev internal penelitian. Pendanaan yang 
muncul akibat proses rekrutmen reviewer 
eksternal-nasional yang diperbantukan 
dalam proses monev internal juga dapat 
ditambahkan.

e.  Tindak lanjut hasil penelitian, merupakan 
tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang 
masih berlangsung ataupun sudah selesai 
yang meliputi proses pengusulan HKI, 
penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah, 
penerbitan bahan ajar atau buku, pendanaan 
keikutsertaan dalam seminar, pengembangan 
unit produksi/unit bisnis, mediasi dengan 
investor/pelaku industri untuk tahapan 

proses hilirisasi, pendanaan penerapan hasil 
penelitian ke komunitas atau masyarakat, 
serta kegiatan lainnya terkait langsung dengan 
tindak lanjut hasil penelitian.

f.  Peningkatan kapasitas peneliti merupakan 
kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan 
kapasitas peneliti secara langsung. Kegiatan-
kegiatan tersebut diantaranya pengiriman 
peneliti untuk mengikuti workshop/non-
degree-training/recharging/pelatihan 
singkat, joint-research, serta kegiatan 
sejenisnya yang dapat berdampak langsung 
dalam peningkatan kapasitas peneliti secara 
langsung.

2. Dana Internal Perguruan Tinggi merupakan dana 
penelitian perguruan tinggi di luar dari dana hibah 
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat 
(Ditlitabmas), Kemenristekdikti yang dialokasikan 
berdasarkan komponen capaian pelaksanaan 
penelitian perguruan tinggi.

3. Bidang Unggulan, merupakan kesesuaian tema atau 
judul penelitian dosen dengan Rencana Strategis 
Penelitian/Rencana Induk Penelitian Perguruan 
Tinggi di tahun berjalan melalui pendanaan program 
desentralisasi. Bidang unggulan yang dimaksud 
merupakan bidang-bidang unggulan penelitian 
sebagaimana dituangkan dan ditetapkan dalam 
Renstra Induk Penelitian oleh perguruan tinggi.

4. Keluaran Penelitian, merupakan keluaran penelitian 
yang telah dicapai yaitu meliputi publikasi ilmiah, 
menjadi pembicara kunci dalam pertemuan ilmiah 
(seminar atau konferensi), pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah, HKI, dan keluaran lainnya. Keluaran 
yang dimaksud adalah segala bentuk publikasi ilmiah 
(artikel dalam jurnal), menjadi pembicara kunci 
dalam pertemuan ilmiah (artikel dalam prosiding), 
pemakalah dalam pertemuan ilmiah (artikel dalam 
prosiding), jenis-jenis HKI dan keluaran lainnya yang 
dicapai oleh peneliti melalui skema pendanaan 
desentralisasi Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
(PUPT) yang telah selesai.
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4
TEMUAN 
LAPANGAN 
DAN ANALISIS 

4.1 Kondisi Aktual Masing-Masing 
Kampus

Bagian ini menggambarkan kondisi aktual tata kelola 
dan kualitas penelitian pada setiap perguruan tinggi 
yang menjadi objek penelitian dalam studi diagnostik ini 
berdasarkan hasil eksplorasi tiga dimensi, yaitu organisasi, 
sumber daya manusia dan operasional.

4.1.1 Universitas Muhammadiyah Malang

A. Dimensi Organisasi

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagaimana 
yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 
2015 – 2018 (Universitas Muhammadiyah Malang, 2014) 
memiliki visi untuk “menjadi universitas terkemuka 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam dengan enam 
misi sebagai berikut: 

Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan 
pembelajaran secara profesional berbasis penelitian 
dan perkembangan IPTEKS;

Kedua, menyelenggarakan penelitian yang 
berkontribusi pada perkembangan IPTEKS;

Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada 
masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat;

Empat, menyelenggarakan kerja sama dengan pihak 
lain yang saling menguntungkan;

Lima, menyelenggarakan pembinaan dan  
pengembangan terhadap civitas akademika 
berlandaskan nilai-nilai Islam dan 
Kemuhammadiyahan; 

Enam, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan 
universitas secara profesional berdasarkan nilai- nilai 
Islam.

Dalam bidang penelitian, UMM memiliki lima bidang 
prioritas riset unggulan: Energi Berkelanjutan, Pangan, 
Kesehatan & Lingkungan, Sosial Humaniora, dan Pendidikan 
& Psikologi. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra) Penelitian Perguruan Tinggi, para pimpinan 
UMM secara umum mengacu pada berbagai aturan yang 
ditetapkan DIKTI mulai dari penyusunan Rencana Induk 
Penelitian (RIP) sebelum kemudian dikembangkan lebih 
lanjut menjadi Renstra Penelitian. Serangkaian pertemuan 
dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait 
(termasuk dengan perwakilan fakultas dan program 
studi) sebagai tahapan untuk memfinalkan prioritas riset 
unggulan UMM. Adapun keterlibatan pihak eksternal 
tidak signifikan dalam proses finalisasi Renstra Penelitian 
Perguruan Tinggi karena dianggap sudah terwakili dengan 
berbagai pengalaman para dosen peneliti yang sering 
berhubungan dengan dunia industri.

Secara kelembagaan, tata kelola penelitian di UMM 
berada di bawah koordinasi Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (DP2M) yang berada langsung di 
bawah Wakil Rektor I UMM. DP2M UMM dipimpin oleh 
seorang direktur dengan tiga orang wakil direktur, yaitu 
Wakil Direktur Penelitian, Wakil Direktur Pengabdian dan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Wakil Direktur Hilirisasi.
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Secara umum, UMM telah memiliki kolaborasi dengan 
pihak eksternal termasuk di antaranya lembaga 
pemerintah dan swasta. Pola kerja sama tersebut dapat 
diinisiasi oleh pihak pimpinan kampus (top down) untuk 
kemudian disosialisasikan kepada para dosen di UMM, 
namun pimpinan UMM juga tidak menutup kemungkinan 
adanya sejumlah kolaborasi yang dimulai dari pergaulan 
dan jejaring yang dimiliki oleh masing-masing individu 
dosen UMM (bottom up). Hal yang menjadi perhatian 
utama para pengelola kampus UMM adalah untuk 
memastikan agar setiap kolaborasi yang dilakukan oleh 
para dosen yang mengatasnamakan atau terafiliasi pada 
UMM dapat terdata dengan baik oleh rektorat. Direktur 
DP2M UMM Prof. Yus Mochamad Cholily menilai bahwa 
proses administrasi yang berlaku di UMM relatif lebih 
mudah dibandingkan dengan perguruan tinggi pada 
umumnya, khususnya perguruan tinggi negeri, karena 
sebagai perguruan tinggi swasta UMM memiliki ruang 
fleksibilitas yang lebih luas. 

Adapun bentuk kolaborasi dengan pihak eksternal dapat 
berupa bantuan finansial maupun sarana prasarana, 
misalnya dalam bentuk pembangunan pusat penelitian. 
Pelaksanaan program KKN mahasiswa seringkali 
dimanfaatkan oleh UMM sebagai momentum untuk 
melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah 
setempat. Saat ini, pengelola UMM menilai bahwa 
data kolaborasi dengan pihak eksternal yang belum 
sepenuhnya terdata dengan baik dapat memunculkan 
permasalahan ketika proses akreditasi universitas 
dilakukan. Data kolaborasi yang terintegrasi juga dinilai 
dapat menunjang praktik pengambilan keputusan yang 
berbasiskan data (evidence-based decision making). 
Saat ini, UMM tengah mengembangkan sebuah sistem 
terintegrasi untuk mengelola proses kolaborasi dengan 
pihak luar kampus.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang 
Penelitian Ekonomi serta Kepala Bidang Pemerintahan 
dan Kemasyaratan, Balitbangda Provinsi Jawa Timur 
(Balitbangda Jatim) diperoleh informasi bahwa 
Balitbangda Jatim hingga saat ini hanya melakukan 
kolaborasi dengan sepuluh perguruan tinggi negeri 
terpilih. Pascamenentukan judul penelitian, prioritas yang 
akan diteliti melalui sejumlah rangkaian rapat koordinasi 
dan FGD dengan berbagai SKPD serta memperhatikan 
berbagai program Pemerintah Jatim, maka Balitbangda 
Jatim akan terlebih dahulu mendistribusikan topik-topik 
penelitian prioritas tersebut kepada 21 peneliti yang 
dimiliki sesuai dengan judul kepakarannya. Selanjutnya, 

sisa topik penelitian yang dinilai tidak dapat diakomodasi 
oleh kepakaran yang dimiliki para peneliti internal 
Balitbangda Jatim akan dikontrakkan kepada para peneliti 
dari perguruan tinggi. Pasal 13 Permendagri Nomor 33 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaran Litbang 
di Lingkungan Depdagri menjadi payung hukum yang 
memungkinkan Balitbangda untuk melakukan kolaborasi 
dengan perguruan tinggi.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia

Secara umum, berdasarkan olah data sekunder yang 
diberikan oleh DP2M UMM (2019), UMM memiliki dosen 
sebanyak 635 orang dengan rincian Guru Besar (14 orang), 
Lektor Kepala (153 orang), Lektor (122 orang), Asisten Ahli 
(123 orang), dan Tenaga Pengajar (223 orang). Selain itu, 
terdapat 160 orang dosen yang belum memiliki jabatan 
akademik.  

Adapun sebagian besar proses tata kelola penelitian di 
lingkungan UMM telah menggunakan sistem online yang 
terintegrasi baik sebelum maupun sesudah penelitian 
dilaksanakan, sehingga para dosen peneliti di UMM tidak 
mengalami kendala teknis apabila diminta oleh DIKTI atau 
pihak pemberi dana lainnya untuk mengelola berbagai 
dokumen administrasi kebutuhan riset melalui sistem online.

Salah satu yang masih menjadi tantangan utama dari sudut 
pandang pengelola DP2M adalah berkaitan dengan isu 
pertanggungjawaban administrasi riset. Untuk mengatasi 
tantangan tersebut, DP2M memberikan pendampingan 
sesaat sebelum para peneliti memasukkan aplikasi 
penelitiannya dan pada saat pelaporan, termasuk dengan 
mengundang petugas kantor pajak untuk menjelaskan 
secara lebih terperinci mengenai berbagai aspek 
perpajakan yang penting diketahui oleh para peneliti. Para 
peneliti juga didukung oleh staf tenaga pendidik (tendik) 
yang dianggap dapat membantu sehingga peneliti bisa 
fokus meneliti. Selain itu, DP2M juga memberikan buku 
panduan penelitian internal yang dapat menjadi acuan 
bagi para peneliti serta mengembangkan sistem untuk 
menghindari adanya kesalahan memasukkan data pada 
saat mengajukan aplikasi.

Sebagai bagian dari upaya pembinaan dosen, DP2M 
menginisiasi adanya kelompok sejawat (peer group) 
berdasarkan kesesuaian peminatan topik riset yang 
bersifat informal (tanpa adanya SK khusus) untuk 
memfasilitasi proses pembinaan dosen yang lebih senior 
terhadap dosen muda dalam mengakses berbagai sumber 
pendanaan riset eksternal. Diharapkan ke depan proses 
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peer grouping strategy tersebut dapat dikembangkan 
secara lebih baik untuk dapat didistribusikan dan 
diklasifikasikan berdasarkan lima tema penelitian 
prioritas yang telah ditentukan oleh UMM.

Dari aspek ketersediaan insentif atas kinerja penelitian, 
secara umum pimpinan DP2M memandang bahwa 
UMM telah mengalokasikan pendanaan yang cukup 
memadai. Selain itu, terdapat berbagai tunjangan gaji 
ke-13, 14, dan 15 serta tunjangan Hari Pendidikan bagi 
para dosen. Adapun disinsentif bagi para peneliti yang 
mengalami kegagalan dalam memenuhi target capaian 
yang disepakati dapat berupa kehilangan hak untuk dapat 
mengajukan hibah penelitian di tahun berikutnya. Sistem 
online yang terintegrasi (terakreditasi oleh KNAPP/Komite 
Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 
dan ISO/International Organization for Standardization) 
memudahkan pengelola DP2M untuk menolak berkas 
aplikasi peneliti yang memperoleh disinsentif secara 
otomatis hingga peneliti yang bersangkutan dapat 
memenuhi kewajibannya.

C. Dimensi Operasional

Untuk menunjang dan mendorong berbagai kegiatan 
penelitian di kalangan dosen, selain pendanan dari pihak 
eksternal/luar kampus, UMM juga memiliki tujuh skema 
pendanaan internal yang bertajuk “Program Penelitian 
Internal”. Pengelolaan pendanaan riset internal tersebut 
ada pada level universitas dan level fakultas/block grant. 
Pendanaan pada level universitas bersifat kompetitif dan 
relatif bernilai lebih besar dibandingkan pendanaan level 
fakultas. Selain itu, proses seleksi pada tingkat fakultas 
relatif lebih mudah dibandingkan proses seleksi di tingkat 
universitas. Asumsi yang mendasari alokasi block grant 
pada level fakultas adalah untuk memfasilitasi proses 
latihan dan pembinaan sekaligus untuk mengedukasi 
para dosen muda untuk mulai bergiat dalam melakukan 
aktivitas penelitian. Adapun pendanaan eksternal pada 
umumnya berasal dari hibah DIKTI maupun kemitraan 
dengan sejumlah pemerintah daerah. Dari tahun ke 
tahun, jumlah alokasi pendanaan riset internal cenderung 
naik. Berbagai alternatif pendanaan riset yang tersedia 
di UMM (internal maupun eksternal) membuat budaya 
meneliti di kalangan dosen UMM dapat berkembang 
dengan baik. 

Besaran dana block grant yang tersedia di fakultas berkisar 
antara Rp 7 – 10 juta per penelitian, yang jumlah pastinya 
ditentukan oleh tim review bentukan Dekan. Proses 
kaderisasi peneliti muda dimulai pada level fakultas, 

kemudian ke universitas dan selanjutnya untuk berkompetisi 
pada level eksternal dengan perguruan tinggi lainnya.

Upaya lain yang diupayakan oleh DP2M UMM untuk 
mempercepat proses administrasi aplikasi hibah penelitian 
internal terkait dengan kebutuhan tanda tangan para 
pejabat dari dekanat hingga direktur DP2M secara manual 
pada lembar pengesahan telah diperbaharui pada 2019 
menggunakan pengesahan secara online tanpa tanda 
tangan basah. Dekan cukup memvalidasi melalui sistem 
online yang telah terintegrasi dengan memberikan tanda 
centang pada dokumen pengesahan yang dimaksud.

Keterlambatan pencairan dana hibah eksternal yang 
berasal dari DIKTI menimbulkan kesulitan tersendiri bagi 
para peneliti di UMM. Untuk mengatasi situasi tersebut, 
pimpinan DP2M mengundang Bank Jatim yang sudah 
memiliki perjanjian (MoU) dengan UMM agar dapat 
memberikan pinjaman lunak dengan proses administrasi 
yang relatif cepat bagi para peneliti UMM yang telah 
dipastikan mendapat pendanaan hibah DIKTI, namun 
mengalami kendala untuk mulai melakukan aktivitas 
riset karena proses pencairan dana hibah riset DIKTI yang 
terlambat. Pada awalnya, pimpinan UMM mencoba 
berinisiatif untuk mengalokasikan dana talangan yang 
berasal dari kas universitas sebagai solusi sementara. 
Namun, strategi tersebut terpaksa dihentikan karena 
menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Berbekal pengalaman tersebut, DP2M berpandangan 
bahwa pinjaman lunak dari Bank Jatim menjadi alternatif 
solusi yang menjanjikan di tengah segala keterbatasan yang 
ada.

Proses administrasi dan pelaporan keuangan yang 
dianggap terlampau rumit membuat sejumlah peneliti 
di UMM merasa enggan untuk kembali mengajukan 
hibah penelitian DIKTI dan memiliki preferensi yang 
lebih kuat untuk memanfaatkan sumber pendanaan riset 
internal. Selain pencairan dana yang seringkali terlambat, 
perbedaan mindset dan cara pandang yang dipakai antara 
DIKTI dan para pemeriksa BPK dalam mengevaluasi 
penggunaan dana riset menimbulkan keresahan 
tersendiri bagi para peneliti. Sebagian di antara peneliti 
itu  ada yang mengalami trauma akibat kondisi tersebut.

Kebijakan DIKTI yang menekankan keluaran artikel yang 
dipublikasi pada jurnal terindeks Scopus (tanpa ada 
alternatif indeksasi lainnya) dianggap menimbulkan 
sebuah tantangan tersendiri bagi peneliti, khususnya 
mengingat proses menunggu yang cukup lama hingga 
sebuah artikel dapat betul-betul diterbitkan. Sebagai 
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catatan yang menarik untuk ditambahkan, UMM 
merupakan kampus yang dalam proses evaluasi kinerja 
perguruan tinggi di periode sebelumnya berhasil loncat 
dari status Madya ke Mandiri tanpa melewati fase sebagai 
kampus level Utama.

4.1.2 Universitas Sumatera Utara

A. Dimensi Organisasi

Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki visi “menjadi 
perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik 
sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang 
mampu bersaing dalam tataran dunia global“. Untuk 
mencapai visi tersebut, USU menetapkan tiga misi yaitu: 

Pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis 
otonomi sebagai wadah pengembangan karakter dan 
profesionalisme sumber daya manusia dengan didasarkan 
pada pemberdayaan yang mengandung semangat 
demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan 
dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada 
aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual 
berlandaskan kajian ilmiah, moral dan hati nurani.

Kedua, menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku 
perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam 
kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi 
keilmuan, relevansi dan daya saing kuat, serta berperilaku 
kecendikiawanan yang beretika.

Ketiga, melaksanakan, mengembangkan dan 
meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program 
pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan 
kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang 
unggul yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan 
masyarakat luas yang lebih baik.

Mengacu kepada Statuta USU Pasal 15 Ayat 3 tahun 
2014, secara struktural lembaga pengelola riset dan 
pengabdian kepada masyarakat yang awalnya berada 
di bawah koordinasi satu lembaga menjadi terpisah 
antara Lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM). Gambar 3 memperlihatkan struktur 
organisasi USU secara rinci. Pertimbangan utama yang 
melatarbelakangi perubahan struktur tersebut adalah 
pertimbangan untuk memberikan kejelasan fokus yang 
lebih baik bagi pimpinan masing-masing lembaga dalam 
mengelola aktivitas penelitian maupun pengabdian 

GAMBAR 3.  STRUKTUR ORGANISASI USU

Sumber: LAKIP Universitas Sumatera Utara 2017, hal. 11
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kepada masyarakat. Kedua lembaga tersebut (LP dan 
LPM) berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III USU.

Sebagai konsekuensi dari pemisahan tersebut, maka 
masing-masing lembaga memiliki otonomi dan alokasi 
anggaran tersendiri dan diperbolehkan untuk langsung 
berkoordinasi dengan fakultas dan program studi. Adapun 
di tingkat fakultas, tidak ada pemisahan kelembagaan 
semacam itu karena baik program penelitian maupun 
pengabdian kepada masyarakat berada di bawah 
pengawasan Wakil Dekan 3 yang membidangi penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. 

Proses penyusunan Renstra Penelitian USU dilakukan 
melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) untuk memperoleh masukan 
dari berbagai pemangku kepentingan internal di lingkungan 
kampus USU, termasuk perwakilan fakultas dan program 
studi. Dalam mengelola proses kerja sama dengan pihak 
eksternal yang membawa nama USU, pimpinan USU 
menekankan agar proyek kolaborasi riset harus berbasis 
kerja sama kelembagaan bukan sebagai konsultan individu. 
Sebagai konsekuensi, seluruh transaksi keuangan yang 
terkait dengan kerja sama tersebut harus masuk melalui 
rekening kerja sama yang dikelola oleh USU.

Dari segi pengelolaan keuangan, terlepas dari adanya 
skema dukungan anggaran bagi 15 fakultas, manajemen 
pengelolaan seluruh keuangan riset di lingkungan USU 
terpusat di tingkat rektorat. Pengadaan konferensi 
internasional tampaknya tidak menjadi sarana utama 
yang ditetapkan oleh Rektorat USU dalam mendorong 
kolaborasi dengan peneliti internasional. Hal ini 
terindikasi dari tidak diwajibkannya penyelenggaraan 
konferensi internasional bagi seluruh fakultas, meskipun 
pihak Rektorat menyatakan siap mendukung apabila ada 
lembaga di USU yang berinisiatif untuk mengadakannya. 
Kepala Lembaga Penelitian (LP) USU menyampaikan 
bahwa dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak 
luar diperbolehkan untuk ditandatangani oleh Dekan atau 
kepala lembaga. Ia menyampaikan bahwa sebagian dosen 
cenderung suka meminta bantuan LP dalam mendukung 
proses finalisasi kerja sama dengan pihak luar karena 
tidak dikenai potongan apa pun. Hal ini berbeda dengan 
konteks fakultas yang menerapkan sejumlah fee bagi 
setiap proses kolaborasi yang diperantarai oleh fakultas.

Narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Utara 
menyampaikan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 
2012 hingga 2014, Balitbangda Sumut aktif melakukan 

kolaborasi dengan perguruan tinggi baik swasta maupun 
negeri untuk bersama-sama melakukan kajian. Namun, 
sejak tahun 2016 terdapat arahan kebijakan dari pusat 
untuk mendorong setiap Balitbangda untuk dapat swadaya 
dalam mengelola dan melakukan penelitiannya sendiri.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Tahunan 2016 yang diterbitkan 
USU, tercatat bahwa USU memiliki 1.569 dosen tetap 
(terdiri dari 152 Guru Besar, 558 Lektor Kepala, 511 Lektor, 
211 Asisten Ahli dan 137 pengajar), dengan rasio dosen 
dan mahasiswa sebesar 1:27 (Kemenristekdikti, 2019a). 
Adapun berdasarkan presentase tingkat pendidikannya, 
terdapat 30 persen dosen yang telah memiliki gelar 
S3, 64 persen bergelar S2 dan 6 persen S1.  Sementara 
itu, dalam konteks pengelolaan riset perguruan tinggi, 
pimpinan memandang bahwa kemitraan dengan pihak 
luar kampus memiliki keuntungan dari segi pendanaan, 
aplikasi keilmuan untuk membantu masyarakat dan 
sarana untuk mengembangkan keilmuan para dosen. 
Hingga penghujung tahun 2016, jumlah kerja sama yang 
dimiliki USU dengan pihak mitra luar negeri berjumlah 28 
perjanjian, sedangkan kerja sama dengan pihak dalam 
negeri sebanyak 152 perjanjian kerja sama. Kerja sama 
yang dibangun tidak hanya sebatas kerja sama dalam 
bidang akademik, tetapi juga non akademik dalam rangka 
mendukung implementasi Tridharma perguruan tinggi. 

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas 
penelitian di level individu, terdapat kontrak kinerja 
antara rektor dengan dekan yang kemudian diturunkan 
dalam kontak kinerja antara dekan dan program studi. 
Namun, program studi belum memiliki kesanggupan 
untuk mengikat setiap individu dosen agar melakukan 
kegiatan penelitian. Budaya meneliti dinilai mulai 
tumbuh di kalangan dosen USU, namun Rektorat USU 
tidak memprioritaskan penanganan bagi para dosen 
yang sama sekali tidak melakukan kegiatan penelitian. 
Hal ini didasari oleh asumsi yang dimiliki oleh pimpinan 
USU bahwa mereka yang tidak melakukan kegiatan riset 
secara alami akan mengalami hambatan dalam proses 
kenaikan pangkat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara, USU menyediakan 
insentif bagi peneliti yang berhasil mempublikasikan 
hasil penelitiannya pada jurnal terindeks Scopus (Q1, 
Q2 atau Q3). Adapun disinsentif bagi dosen yang sudah 
menerima hibah riset tetapi tidak menghasilkan keluaran 
yang ditentukan adalah berupa penalti dengan tidak 
mendapatkan anggaran hibah di tahun berikutnya. 
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Narasumber dari Balitbangda Provinsi Sumatera Utara 
menekankan adanya kebutuhan payung regulasi untuk 
mengatur pola interaksi antara Balitbangda, perguruan 
tinggi dan swasta khususnya untuk memastikan adanya 
komunikasi yang intensif di antara ketiganya. Dalam hal ini 
diperlukan upaya bersama dari Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi untuk 
menunjang proses kolaborasi antara perguruan tinggi, 
pemerintah dan swasta di bidang penelitian. Saat ini terdapat 
kesan dari narasumber bahwa USU tidak membuka diri 
dalam mensosialisasikan berbagai temuan teknologi yang 
mungkin dapat membantu masyarakat dalam mengatasi 
permasalahannya kepada pemerintah daerah.

C. Dimensi Operasional 

Salah seorang narasumber di Biro Penelitian Pengabdian 
Kepada Masyarakat dan Kerjasama (P2KM&K) USU 
menyampaikan bahwa status sebagai pejabat struktural 
yang diemban oleh seorang dosen juga berpotensi 
mengurangi alokasi waktu untuk melakukan penelitian/
pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ia juga 
menyoroti alokasi anggaran hibah penelitian yang 
dialokasikan DIKTI untuk perguruan tinggi di luar Pulau 
Jawa yang relatif lebih rendah dibanding perguruan 
tinggi di Pulau Jawa. Pernyataan terkait adanya disparitas 
anggaran hibah riset DIKTI antara universitas di Pulau 
Jawa dan luar Jawa itu telah ditanyakan lebih lanjut 
dalam diskusi bersama Direktur DRPM Kemenristekdikti 
Prof Ocky Karna Radjasa. Ia memaparkan bahwa alokasi 
anggaran hibah riset DIKTI berbasis pada kemampuan 
tiap universitas untuk memenuhi kontrak kinerja yang 
disepakati antara DIKTI dan perguruan tinggi yang 
bersangkutan, sehingga sama sekali tidak mempersoalkan 

posisi di Jawa atau luar Jawa. Pernyataan tersebut 
konsisten dengan data yang dipaparkan oleh DIKTI 
mengenai alokasi jumlah dana penelitian bagi sepuluh 
perguruan tinggi penerima hibah riset DIKTI terbanyak di 
Klaster Utama sebagaimana terangkum dalam Tabel 6.

Sebagaimana terlihat dalam tabel 6, USU merupakan 
perguruan tinggi penerima hibah riset DIKTI terbanyak 
di klaster Mandiri dengan jumlah penerimaan dana 
penelitian yang secara signifikan melampaui jumlah 
dana yang diterima oleh beberapa perguruan tinggi di 
pulau Jawa seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas 
Negeri Malang dan Universitas Jember.

Salah seorang dosen yang memiliki kinerja riset baik 
menyetujui apabila pengelolaan dana riset tidak 
diserahkan kepada peneliti, namun ditangani oleh tim 
tersendiri yang ditunjuk oleh lembaga untuk membantu 
peneliti memfokuskan diri pada penelitian yang tengah 
dilakukannya. Dengan sistem demikian, diharapkan dosen 
tidak akan lagi dibebani dengan audit yang dilakukan 
oleh BPK. Narasumber dosen lainnya mengkritisi logika 
pelaporan anggaran yang idealnya turut mengakomodasi 
keragaman rumpun keilmuan. Menurutnya, watak 
penelitian pada bidang sosial humaniora dinilai berbeda 
dengan penelitian di bidang ilmu pasti. Misalkan, terkait 
dengan kebutuhan bertemu masyarakat di sebuah kedai 
kopi, peneliti harus memikirkan mata anggaran mana 
yang dapat menjustifikasi pemakaian dana riset untuk 
membayar pengeluaran tersebut. Narasumber tersebut 
menilai bahwa dosen semestinya layak untuk diberi 
kepercayaan lebih dalam hal pengelolaan anggaran riset 
dan tidak melulu dicurigai.

TABEL 6.  SEPULUH PERGURUAN TINGGI KLASTER UTAMA PENERIMA HIBAH RISET DIKTI TERBANYAK

INSTITUSI JUMLAH JUDUL JUMLAH DANA PENELITIAN

Universitas Sumatera Utara 250 25.863.800.000

Universitas Negeri Padang 133 9.008.697.653

Universitas Syiah Kuala 114 12.152.440.850

Universitas Negeri Jakarta 105 13.796.174.925

Universitas Sam Ratulangi 104 14.355.092.697

Universitas Halu Oleo 103 13.625.943.450

Universitas Jenderal Soedirman 101 11.715.175.500

Universitas Negeri Malang 88 9.937.097.250

Universitas Jember 87 11.384.965.550

Universitas Negeri Makassar 81 9.169.099.288
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Salah seorang narasumber yang mewakili individu dosen 
peneliti menyampaikan kritiknya terhadap kualitas dan 
objektifitas para reviewer di tingkat universitas dalam 
melakukan proses seleksi terhadap berbagai proposal 
hibah internal USU. Lebih lanjut, narasumber tersebut 
menilai bahwa LP USU tidak memiliki sumber daya 
dan kredibilitas yang memadai sekiranya kebijakan 
pengelolaan keuangan riset terpusat diterapkan di USU.

Berdasarkan dokumen Laporan Tahun 2016, jumlah 
artikel ilmiah terindeks Scopus USU meningkat dari 46 
(2014) menjadi 80 (2015) dan melonjak tajam pada tahun 
berikutnya (2016) mencapai 154 artikel. Jumlah anggaran 
yang dikelola USU secara keseluruhan pada tahun 
2016 untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara 
umum sebesar Rp 855.718.672.369, dengan rincian 
sumber dana APBN Rp 255.512.602.918, BPPTN-BH Rp 
79.299.503.426 dan Non PNBP Rp 521. 906.566.025 (lihat 
Universitas Sumatera Utara, 2017, hal. 95).

4.1.3 Universitas Hasanuddin

A. Dimensi Organisasi

Universitas Hasanuddin (Unhas) menetapkan visi jangka 
panjang organisasi dalam rapat kerja yang digelar antara 
17-20 Desember 2009 di Tana Toraja dengan tajuk 
“Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua 
Maritim Indonesia” (Universitas Hasanuddin, 2016). 
Selanjutnya, sebagai penjabaran Tridharma Perguruan 
Tinggi, Unhas merumuskan tiga misi utamanya: 

Pertama, menyediakan lingkungan belajar yang 
berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar 
yang inovatif dan proaktif;

Kedua, melestarikan, mengembangkan, menemukan 
dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya; 

Ketiga, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi 
kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.

Seiring dengan pelantikan Rektor baru pada 2018 yang 
lalu, Unhas baru saja melakukan perubahan struktur 
setingkat wakil rektor. Pada periode sebelumnya, Wakil 
Rektor I menangani urusan Pendidikan dan Penelitian 
sekaligus. Namun, setelah perombakan dilakukan, Wakil 

Rektor IV menjadi unit yang bertanggung jawab untuk 
mengampu bidang Penelitian, Inovasi dan Kemitraan. 
Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) Unhas menyampaikan bahwa 
dengan struktur organisasi tata kelola yang baru, 
komunikasi antara peneliti dan berbagai pusat penelitian 
dengan LP2M menjadi lebih intens. Selain itu, salah 
satu pusat penelitian (Pusat Pengembangan Kebijakan 
Pembangunan/P2KP) mendapatkan kenaikan status 
menjadi unit tersendiri yang bertanggungjawab langsung 
kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV. Segera setelah 
dilantik, Rektor terpilih Unhas juga melakukan pelantikan 
para kepala Pusat Penelitian (Puslit) di lingkungan Unhas. 

Menyoroti diskursus yang berkaitan dengan alternatif 
struktur lembaga tata kelola riset dan pengabdian 
kepada masyarakat (1 lembaga “LPPM” atau 2 lembaga 
terpisah “LP” dan “LPM”) yang ideal, Wakil Rektor IV 
Unhas menyampaikan bahwa isu efisiensi harus menjadi 
pertimbangan utama. Ia menekankan bahwa kegiatan 
penelitian idealnya bermuara pada kegiatan pengabdian. 
Secara historis, sebelumnya pengelolaan riset dan 
pengabdian di Unhas dikelola oleh dua lembaga yang 
berbeda, namun dalam perkembangannya menjadi 
satu lembaga (LP2M). Gambar 4 menampilkan struktur 
organisasi Unhas pascaperombakan struktur organisasi 
tersebut. 

Kepala P2KP menambahkan bahwa filosofi 
ketersambungan antara Riset dan PKM jauh lebih penting 
daripada sekadar mendiskusikan struktur lembaga tata 
kelola riset dan pengabdian masyarakat di perguruan 
tinggi. Ia menekankan bahwa “satu atap” sekalipun 
tidak akan berpengaruh positif juga apabila tidak ada 
ketersambungan antara Riset dan PKM. Senada dengan 
pendapat Wakil Rektor IV Unhas, Kepala P2KP menilai 
bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berdiri 
sendiri dan merupakan kelanjutan dari hasil riset. Lebih 
jauh, kegiatan penelitian idealnya dapat mendorong 
tercapainya tiga hal: 1) Upaya perbaikan reputasi 
internasional perguruan tinggi; 2) Pengembangan 
keilmuan/akademik; dan 3) Menjadi sarana untuk income 
generating (mendatangkan pendapatan bagi perguruan 
tinggi). Secara spesifik, Kepala P2KP berpendapat bahwa 
kunci untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil 
penelitian berada pada dua faktor, yaitu nama besar dan 
jaringan individu dosen. 

Unhas telah mengembangkan pusat data satu pintu yang 
dikelola oleh Wakil Rektor II. Pusat data satu pintu tersebut 
juga berlaku sebagai plagiarism checker yang membantu 
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GAMBAR 4.  STRUKTUR ORGANISASI UNHAS

Sumber: Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Unhas, 2019

memastikan tidak adanya kasus dimana satu artikel yang 
sama diinput untuk kedua kalinya ke dalam sistem. Adapun 
dari sisi pengelolaan dana riset, seluruh dana riset terpusat 
pada rekening rektor. Jadi seluruh dana riset baik internal 
maupun eksternal terlebih dahulu masuk ke rekening 
tersebut. Pada saat peneliti dinilai telah memenuhi 
seluruh kewajiban administratif, LP2M akan bersurat untuk 
meminta pemindahan dana riset ke rekening peneliti yang 
bersangkutan. Seluruh anggaran riset fakultas dititipkan 
pada anggaran yang dikelola oleh LP2M.

Pimpinan Unhas menyarankan agar pola pengelolaan kerja 
sama dengan pihak eksternal perlu mempertimbangkan 
situasi dan keunikan masing-masing perguruan tinggi. 
Narasumber menekankan bahwa belum semua 
perguruan tinggi di Indonesia memiliki Standard 
Operating Procedure (SOP) yang mengatur manajemen 
kolaborasi dengan pihak luar kampus. Sekretaris LP2M 
menyarankan agar DRPM Ristekdikti dapat memfasilitasi 
pembuatan panduan penyusunan SOP dengan pihak luar 
di bidang riset dan pengabdian masyarakat.

Mewakili perspektif pemda, Bappeda Provinsi Sulawesi 
Selatan menyoroti kendala yang berkaitan dengan 
lamanya proses administrasi pada saat berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi. Selain itu, Bappeda memiliki 
kebutuhan untuk dapat memperoleh akses langsung 
ke knowledge repository yang dikelola oleh perguruan 
tinggi, khususnya Unhas, guna memudahkan praktik 
pengambilan keputusan berbasis data.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari 
LP2M Unhas (2019) total dosen tetap di Unhas berjumlah 
1.583 orang dengan spesifikasi Guru Besar (280 orang), 
Lektor Kepala (505 orang), Lektor (497 orang), Asisten Ahli 
(261 orang), PNS belum Asisten Ahli (21 orang) dan CPNS 
(9 orang). Adapun jumlah dosen laki-laki sebanyak 975 
orang dan perempuan 608 orang. Sedangkan rasio dosen 
dan mahasiswa di Unhas sebesar 1: 16 (Kemenristekdikti, 
2019b). 

Majelis 
Wali Amanat

REKTORSenat Akademik

Sekretaris Universitas

Direktorat Komunikasi/
Sekretariat Rektor

Biro Adm. Perencanaan 
dan SI

Wakil Rektor Bidang Riset, 
Inovasi dan Kemitraan

Direktorat Kemitraan

Direktorat Inovasi dan 
Kewirausahaan

Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan 

dan Alumni

Direktorat Alumni dan 
Penyiapan Karir

Biro Administrasi 
Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang 
Perencanaan, Keuangan 

dan Infrastruktur

Direktorat Sistem dan 
Teknologi Informasi

Direktorat Perencanaan 
dan Pengembangan

Biro Administrasi 
Keuangan

Biro Administrasi 
Umum

Wakil Rektor Bidang 
Akademik

Direktorat Pendidikan

Biro Administrasi 
Akademik

SPI LP2M LPMPP



31

Wakil Rektor IV Unhas menaksir ada sekitar 60 persen 
dosen di Unhas yang aktif melakukan kegiatan penelitian. 
Ia menekankan perlunya upaya untuk memunculkan 
iklim kolaborasi sekaligus kompetisi di level departemen 
untuk mendorong lebih banyak riset dosen.  Seperti 
dikutip dalam pernyataan beliau, “Tiap departemen 
perlu didorong untuk membuat proposal bersama untuk 
mendapatkan pendanaan penelitian”. 

Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan Unhas memiliki 
perhatian dalam melakukan pembinaan khusus bagi para 
peneliti yang telah menerima pendanaan penelitian, 
namun belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
target capaian yang disepakati. Para peneliti tersebut 
dipanggil untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 
mengenai alasan di balik kegagalannya untuk kemudian 
dimasukkan dalam proses pembinaan. Selain itu, LP2M 
juga mengumpulkan sejumlah dosen peneliti yang 
dianggap memiliki rekam jejak publikasi yang baik untuk 
ikut terlibat dalam membantu proses publikasi sejumlah 
draft artikel yang belum terpublikasi tersebut. Sebagai 
kompensasi dari keterlibatannya, para dosen berkinerja 
riset bagus tersebut berhak untuk menjadi co-author dari 
artikel yang dibantunya. 

Selain itu, mulai tahun 2019 pimpinan Unhas (dengan 
melibatkan para Dekan) melakukan proses seleksi 
untuk menentukan empat orang dosen yang dianggap 
layak menyandang status ‘dosen peneliti unggul’ yang 
memperoleh hak spesial untuk memiliki fokus yang lebih 
banyak dalam meneliti (dengan komposisi 20 persen 
mengajar dan 80 persen meneliti). Selain itu, empat orang 
dosen peneliti unggul yang terpilih juga memperoleh 
reward berupa pendanaan riset untuk mereka kelola 
guna memenuhi target yang ditentukan, misalnya 
minimal menghasilkan dua publikasi dalam satu tahun, 
harus membentuk unit riset sendiri, dan mengajukan 
grant riset internasional minimal tiga kali dalam setahun.   

Pada level fakultas, pimpinan Unhas mendorong setiap 
fakultas untuk menentukan topik unggulan (center of 
excellence) masing-masing. Pada tahap lebih lanjut, center 
of excellence tersebut diharapkan dapat menjadi cikal bakal 
pembentukan Pusat Unggulan Iptek Unhas (tidak menutup 
kemungkinan adanya kolaborasi lintas fakultas). Pada 
tahap akhir, Pusat Unggulan Iptek tersebut diharapkan 
dapat berkembang menjadi Science Techno Park. Saat 
ini terdapat beberapa Pusat Unggulan Iptek yang telah 
berjalan dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi 
Unhas, antara lain: rumput laut, garam, dan breeding 

center. Dalam waktu dekat diharapkan dapat dibuka Pusat 
Unggulan Iptek untuk kepiting dan gula aren. 

Dari aspek kolaborasi dengan mitra eksternal, secara 
keseluruhan hingga pertengahan tahun 2019, Unhas 
telah memiliki 96 kerja sama internasional dengan 
berbagai perguruan tinggi asing dan 196 kerja sama 
dalam negeri dengan sejumlah lembaga pemerintahan, 
perguruan tinggi, dan swasta (LP2M Unhas, 2019). 
Mewakili perspektif pemerintah sebagai salah satu mitra 
strategis perguruan tinggi, Bappeda Provinsi Sulawesi 
Selatan memandang bahwa keberadaan perguruan 
tinggi/akademisi sangat diperlukan dalam menunjang 
proses kerja mereka, khususnya dalam menyusun 
berbagai rencana strategis dan memberikan masukan 
terhadap berbagai dokumen perencanaan. Di sisi lain, 
Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan juga kekurangan 
jumlah peneliti. Situasi tersebut membuat dukungan dari 
perguruan tinggi semakin diperlukan. Kepala Balitbangda 
Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa mereka secara 
umum cukup intens dalam melibatkan pihak perguruan 
tinggi dalam penyusunan sebagian besar dokumen 
perencanaan. Namun demikian, inisiatif perguruan tinggi 
untuk melibatkan pemerintah daerah dianggap masih 
kurang. Gubernur Sulsel secara eksplisit menyampaikan 
arahan dan dukungannya untuk mendorong lebih banyak 
interaksi antara pemda dan para aktor kampus. Hal tersebut 
juga dimungkinkan dengan sudah adanya MoU antara 
Unhas dengan Gubernur dan seluruh Walikota/Bupati 
se-Sulawesi Selatan. Balitbangda juga menggarisbawahi 
keberadaan sejumlah skema pendanaan riset DIKTI yang 
memprasyaratkan rekomendasi Balitbangda Provinsi 
sebagai salah satu berkas wajib dalam melakukan aplikasi 
hibah riset. 

Ada beberapa harapan yang disampaikan oleh Kepala 
Balitbangda Provinsi Sulsel terhadap kampus, khususnya 
Unhas. Ia berharap agar kampus dapat mengambil peran 
yang lebih banyak dalam memberdayakan (empowering) 
para pegawai yang bekerja di pemerintahan. Jadi 
hubungan yang terjadi antara kampus dan pemerintah 
tidak hanya sebatas hubungan kontrak pekerjaan yang 
di dalamnya tidak mengutamakan peran signifikan dari 
peneliti di pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah 
idealnya perlu dilibatkan bersama-sama dengan para 
peneliti dari perguruan tinggi dalam proses yang lebih 
substantif.  Ia mengusulkan agar tiap penelitian yang 
dilakukan oleh akademisi kampus, khususnya di ranah 
pemerintahan, juga melibatkan pegawai fungsional 
peneliti di Balitbangda.
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C. Dimensi Operasional

Wakil Rektor IV Unhas memandang bahwa permasalahan 
yang paling umum dialami oleh para peneliti berkisar 
pada isu keterlambatan pencairan dana penelitian. Hal 
tersebut membuat waktu untuk melakukan kegiatan 
penelitian menjadi terbatas. Secara spesifik, salah satu 
narasumber menyampaikan bahwa hibah penelitian DIKTI 
dinilai tidak dapat diprediksi kapan akan diumumkan dan 
diperoleh, serta adanya risiko jumlahnya dikurangi (dari 
jumlah yang sebelumnya ditetapkan).

Lebih lanjut Wakil Rektor IV Unhas menyampaikan 
sejumlah solusi untuk mengatasi situasi tersebut. 
Solusi pertama: Seleksi proposal dilakukan lebih awal. 
Untuk pengelolaan dana hibah internal, maka proses 
seleksi dilakukan sejak bulan September di tahun 
sebelumnya agar dapat diseleksi pada bulan Desember 
dan diumumkan pada bulan Januari di tahun berikutnya. 
Adapun solusi kedua adalah menyediakan layanan 
pendampingan manajemen laporan keuangan. Untuk 
mengatasi permasalahan administrasi keuangan yang 
dianggap banyak menyita waktu peneliti, LP2M UNHAS 
memberikan tiga opsi bagi individu dosen peneliti: 
“Dibantu sepenuhnya”; “Dibantu sebagian”; atau “Tidak 
Dibantu Sama Sekali”. LP2M memberikan pendampingan 
bagi peneliti yang memilih untuk dibantu. Sekretaris LP2M 
menambahkan bahwa setiap peneliti memiliki preferensi 
tersendiri yang perlu diperhatikan oleh pengelola 
penelitian di perguruan tinggi. Solusi lainnya berupa 
inisiasi kerja sama dengan pihak bank untuk memfasilitasi 
pinjaman lunak kepada peneliti dengan prasyarat bukti 
surat keterangan lulus seleksi pendanaan dari DIKTI.

Pada tataran individu, Anwar M, salah seorang staf 
pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas yang 
memiliki banyak publikasi menilai bahwa kendala yang 
menghambat proses publikasi seorang dosen disebabkan 
oleh faktor keterbatasan bahasa dan kemampuan 
menulis. Sebagai solusi, setiap dosen peneliti perlu untuk 
didorong untuk melakukan proses kolaborasi dengan 
peneliti lainnya baik dalam maupun luar negeri. 

Sekretaris LP2M menyarankan agar Kemenristekdikti, 
Kementerian Keuangan dan BPK duduk bersama guna 
mempertimbangkan agar proses verifikasi keuangan 
diperketat di awal (bukan di belakang) sebagai alternatif 
untuk mengurangi beban pelaporan keuangan berupa 
nota untuk setiap pengeluaran yang dibuat oleh peneliti. 
Dengan demikian, peneliti dapat memfokuskan diri 
untuk menunjukkan keluaran hasil penelitian dan bukan 

dipusingkan dengan nota. Selain itu, Kepala P2KP juga 
menekankan upaya untuk memastikan peneliti memahami 
aturan pelaporan keuangan dengan baik. Ia juga menyoroti 
adanya kebutuhan pendanaan yang memadai sebagai 
prasyarat untuk dapat melakukan kegiatan penelitian 
dengan baik. Lebih lanjut, ia menyampaikan agar ‘sistem 
seleksi berbasis pemenuhan kuota’ perlu sebisa mungkin 
dikurangi untuk menjaga kualitas penelitian di perguruan 
tinggi. Seleksi pemenuhan kuota terjadi misalnya ketika 
Unhas diberikan sekian miliar. Mengingat jumlah kandidat 
yang memenuhi syarat kurang, maka kandidat yang 
sebenarnya tidak lulus dipanggil kembali dan diubah/
dipaksa untuk dapat lolos demi penyerapan anggaran 100 
persen.

Kepala P2KP berpendapat bahwa solusi perbaikan tata 
kelola riset perguruan tinggi perlu memperhatikan tiga 
aspek: Perbaiki sistem, struktur kelembagaan dan orang. 
Selain itu, para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi 
pada umumnya perlu memastikan agar perguruan tinggi 
tidak menjadi menara gading, termasuk di antaranya 
dengan melakukan riset-riset yang tidak secara riil 
menjawab permasalahan aktual yang tengah dihadapi 
oleh masyarakat di sekitarnya. 

Dengan alokasi anggaran untuk penelitian sebesar Rp 
28.730.000 pada tahun 2018, para dosen peneliti di 
Unhas berhasil menerbitkan 2118 artikel pada berbagai 
jurnal internasional (LP2M Unhas, 2019).

4.1.4 Universitas Udayana

A. Dimensi Organisasi

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 
Universitas Udayana diselenggarakan dengan merujuk 
pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana 
2017-2021 yang dirumuskan berdasarkan kebijakan 
desentralisasi pengelolaan program penelitian oleh 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) dan visi-misi Universitas Udayana yang 
termaktub dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019. 
Pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat 
tersebut ditetapkan dalam strategi dan arah kebijakan 
untuk mencapai tujuan universitas yaitu, menghasilkan 
penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing 
sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan 
publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk 
kepentingan masyarakat dengan sasaran meningkatnya 
jumlah, mutu dan relevansi penelitian serta publikasi 
ilmiah nasional, internasional dan paten sesuai dengan 
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kebutuhan pemangku kepentingan. Rencana Induk 
Penelitian ini merupakan dokumen yang memuat strategi 
pencapain dan tema penelitian unggulan beserta topik 
dan sub-topik riset yang berfungsi sebagai pedoman 
bagi para guru besar dan dosen-peneliti di Universitas 
Udayana dalam mengembangkan dan melakukan 
kegiatan penelitian. 

RIP tersebut menitikberatkan pada pengembangan 
skema penelitian unggulan atau Unggulan Udayana yang 
dirumuskan sejak tahun 2008. Pada awalnya, penelitian 
unggulan tersebut memfokuskan pada sepuluh bidang 
unggulan penelitian yang mengacu pada enam fokus 
penelitian yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti yang 
dirujuk pula oleh Pemerintah Provinsi Bali. Keenam 
unggulan penelitian tersebut adalah: (i) ketahanan 
pangan, (ii) informasi dan teknologi, (iii) sistem dan 
manajemen transportasi, (iv) sistem keamanan, (v) energi 
baru dan terbarukan, dan (vi) kesehatan dan obat-obatan. 
Sementara itu, keempat fokus unggulan penelitian lainya 
merupakan muatan lokal atau sesuai dengan konteks 
Provinsi Bali yang meliputi: (i) kebudayaan dan pariwisata, 
(ii) keanekaragaman hayati, (iii) lingkungan dan sumber 
daya alam, dan (iv) pengentasan kemiskinan. 

Menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
dinamika perubahan konteks setempat, Universitas 
Udayana mereformulasi kesepuluh fokus bidang unggulan 
penelitian tersebut menjadi empat unggulan penelitian 
yang dirumuskan ke dalam RIP. Keempat bidang tersebut 
adalah: (i) Pariwisata, Ekonomi dan Sosial Budaya, (ii) 
Ketahanan Pangan, Energi dan Lingkungan, (iii) Kesehatan 
dan Obat-Obatan, dan (iv) Infrastruktur, Material dan 
Teknologi Informasi. Penetapan keempat bidang unggulan 
tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangan rekam 
jejak riset yang dilakukan oleh para guru besar dan dosen/
peneliti, termasuk bimbingan mahasiswa terutama di 
program pascasarjana. Selain itu, pilihan bidang unggulan 
riset juga ditentukan berdasarkan kompetensi keilmuan 
yang berkembang di universitas. Berkenaan dengan hal 
tersebut, penelitian bidang unggulan tersebut ditopang 
dan diselenggarakan oleh delapan klaster keilmuan 
Universitas Udayana yang terdiri dari: (i) Hukum dan Sosial 
Politik; (ii) Kedokteran dan Kesehatan; (iii) Keteknikan; 
(iv) Agro Komplek; (v) Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA); (vi) Ekonomi; (vii) Sosial Budaya; dan (viii) 
Lingkungan dan Pariwisata. Dengan merujuk pada bidang 
unggulan, setiap klaster keilmuan merumuskan tema dan 
topik-topik penelitian yang menjadi fokus dari klasternya 
masing-masing (RIP 2017-2021). 

Untuk menjalankan berbagai program penelitian dan 
pengabdian masyarakat sesuai dengan strategi dan arah 
kebijakan serta sasaran yang ditetapkan, universitas 
menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LPPM) sebagai pelaksana. Tugas utama lembaga 
tersebut adalah melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat (OTK Universitas Udayana, 
2016). Salah satu perwujudan dari tugas tersebut adalah 
terlibat aktif dalam proses perumusan bidang unggulan 
riset universitas. Kegiatan ini diselenggarakan melalui 
workshop dengan melibatkan para guru besar dan dosen 
yang mewakili fakultas masing-masing dan peneliti di 
berbagai laboratorium, berdasarkan klaster keilmuan 
universitas. 

Dalam workshop tersebut, yang ditentukan bukan hanya 
bidang riset unggulan tetapi juga topik dan sub topik 
riset sesuai dengan kompetensi keilmuan di masing-
masing fakultas. Hasilnya kemudian dirumuskan menjadi 
garis-garis besar riset yang akan dikerjakan dalam kurun 
waktu lima tahun. Salah satu hal penting dalam kegiatan 
workshop tersebut adalah bagaimana menentukan 
pilihan bidang riset unggulan dengan mengelompokkan 
riset unggulan nasional yang ditentukan oleh 
Kemenristekdikti. Bidang riset unggulan universitas 
ditentukan dengan mempertimbangkan kompetensi 
keilmuan dan berupaya memanfaatkan peluang bantuan 
riset dari pemerintah yang berada di bawah payung 
unggulan riset nasional tersebut. Artinya, walaupaun 
secara tematik bidang unggulan penelitian universitas 
tidak meliputi keseluruhan bidang unggulan nasional, 
topik dan sub topik penelitian diupayakan semaksimal 
mungkin agar berkaitan dengan kebijakan riset nasional 
tersebut. 

Perguruan tinggi menekankan bahwa bidang unggulan 
penelitian dengan topik dan sub-topiknya harus 
memberikan peluang yang sama bagi berbagai fakultas 
dan laboratorium yang ada. Pengelompokan antara 
illmu esakta dan ilmu sosial humaniora tidak lagi dilihat 
secara terpisah. Artinya, tidak menutup kemungkinan 
dalam bidang riset unggulan kelompok non-humaniora 
dilakukan oleh dosen dari kelompok humaniora. Misalnya 
penelitian tentang obat-obatan dapat diteliti oleh dosen-
peneliti dari Fakultas Hukum dengan tujuan untuk 
mengkaji perihal regulasinya. Dalam kerangka ini bahkan 
dimungkinkan adanya kerja sama penelitian antardosen-
peneliti yang berbeda fakultas.
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Melihat gambar di atas, keterkaitan setiap bidang 
unggulan penelitian dengan keilmuan di masing-masing 
fakultas, laboratoriun, pusat kajian, grup riset dan pusat 
penelitian terpetakan dengan jelas. Dalam pemetaan 
tersebut, batasan antara bidang unggulan penelitian tidak 
lagi tercipta walaupun ada perbedaan keilmuan di setiap 
fakultas. Sebagai contoh, bidang unggulan penelitian 
Infrastruktur, Material, dan Teknologi Informasi dapat 
diteliti oleh guru besar dan dosen di berbagai fakultas, 
seperti pertanian, hukum, kedokteran, ekonomi dan bisnis. 
Kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan oleh masing-
masing fakultas maupun berkolaborasi antarfakultas. 

Setelah merumuskan bidang unggulan penelitian perguruan 
tinggi, tahapan selanjutnya adalah mendistribusikan 
peluang riset tersebut ke seluruh fakultas, laboratorium 
dan juga pusat kajian. Pada tahapan ini, koordinasi antara 
LPPM dan pusat kajian menjadi hal yang penting mengingat 
berbagai proyek penelitian selain dilakukan oleh guru besar 
dan dosen-peneliti di fakultas juga dilakukan oleh pusat 
kajian. LPPM sendiri menaungi 19 pusat penelitian/pusat 
studi yang terdiri dari (RIP Universitas Udayana, 2017-2021): 

GAMBAR 5.  HUBUNGAN RISET UNGGULAN DENGAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, FAKULTAS, LABORATORIUM, 
PUSAT-PUSAT KAJIAN, DAN GRUP RISET PENDUKUNG PELAKSANAAN PENELITIAN BIDANG 
UNGGULAN UNIVERSITAS UDAYANA, 2017-2021

Sumber: RIP Universitas Udayana, 2017-2021

(1) Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata, (2) Pusat 
Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, (3) 
Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia, (4) Pusat Penelitian Teknologi dan Kesenian, 
(5) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, 
(6) Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak, (7) Pusat 
Penelitian Makanan Tradisional, (8) Pusat Studi Hukum Adat, 
(9) Pusat Penelitian Satwa Primata, (10) Pusat Penelitian 
Pengembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (11) 
Pusat Studi Jepang, (12) Pusat Studi Ketahanan Pangan, 
(13) Pusat Penelitian Radioisotop, (14) Pusat Penelitian 
Pengembangan Agroforestry, (15) Pusat Penelitian Industri 
dan Energi, (16) Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan, 
(17) Pusat Penelitian Bambu, (18) Pusat Penelitian Subak, 
dan (19) Pusat Penelitian Studi Bencana. 

Pusat kajian yang berada di bawah koordinasi LPPM 
memiliki status yang lebih otonom untuk mengelola 
riset dengan kewenangan untuk untuk mencari sendiri 
sumber-sumber pendanaan riset menggunakan bendera 
Universitas Udayana dan mengelola keuangannya. Sebagai 
konsekuensinya, pusat kajian bertanggungjawab untuk 

BIDANG UNGGULAN UNIVERSITAS UDAYANA 2017-2021 2022-2026

Infrastruktur, Material, 
dan Teknologi Informasi

Fak. Ekonomi dan Bisnis
Fak. Sastra dan Budaya
FISIP

Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Peternakan
Fak. Perikanan dan Kelautan

Fak. Teknik

Fak. Pertanian
Fak. Hukum

Fak. Kedokteran
Fak. Kedokteran Hewan

Fak. MIPA

Pariwisata, Sosial,
Ekonomi dan Budaya

Fak. Pertanian
Fak. MIPA
Fak. Perikanan dan Kelautan

Fak. Perikanan dan Kelautan
Fak. Peternakan 

Fak. Sastra dan Budaya
Fak. Ekonomi dan Bisnis

Fak. Kedokteran Hewan
Fak. Kedokteran

Fak. Hukum
FISIP

Fak. Teknik

Fak. Pariwisata

Kesehatan dan
Obat-obatan

Ketahanan Pangan, Energi
dan Lingkungan

Fak. Kedokteran
Fak. MIPA 
Fak. Perikanan dan Kelautan

Fak. Hukum
Fak. Ekonomi dan Bisnis
Fak. Teknik
Fak. Sastra dan Budaya
FISIP

Fak. Kedokteran Hewan

Fak. Peternakan

Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Perikanan dan Kelautan

Fak. Pertanian

Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Perikanan dan Kelautan
Fak. Kedokteran Hewan

Fak. Ekonomi 
FISIP
Fak. MIPA
Fak. Sastra dan Budaya

Fak. Teknik

Fak. Kedokteran

Fak. Pariwisata
Fak. Hukum

Fak. Pertanian
Fak. Peternakan

Laboratorium Pusat-pusat Kajian Grup Riset Pusat-pusat Penelitian

Laboratorium Pusat-pusat Kajian Grup Riset Pusat-pusat Penelitian
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menghidupi organisasinya, dan alokasi  dana penelitian 
dari perguruan tinggi (termasuk yang bersumber dari 
Kemeristekdikti) untuk pusat kajian terbilang tidak besar. 
Sebelumnya pusat kajian mendapatkan prioritas untuk 
mendapatkan dana penelitian dari perguruan tinggi. Hal 
ini tidak terlepas dari keberadaan guru besar dan dosen-
peneliti senior atau yang dikenal publik yang terlibat di 
pusat kajian tersebut. 

Pada perkembangannya, keberadaan guru besar dan 
dosen-peneliti senior tersebut justru menjadi modal bagi 
pusat kajian bersangkutan untuk mendapatkan proyek 
penelitian dari pihak ketiga, seperti Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali (Bappeda-
Balitbangda Pemprov Bali). Berkaitan dengan hal ini, Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan di Balitbangda 
Provinsi Bali menjelaskan bahwa keterlibatan atau kerja 
sama dengan perguruan tinggi sudah menjadi orientasi 
dari perguruan tinggi. Tawaran kerja sama penelitian yang 
diberikan kepada berbagai perguruan tinggi berkaitan erat 
dengan kompetensi pakar-pakar yang ada di perguruan 
tinggi bersangkutan. Dengan demikian, tidak semua 
perguruan tinggi dapat mengajukan proposal penelitian ke 
pemerintah provinsi. Pakar-pakar dari Universitas Udayana 
banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian 
bersama pemerintah provinsi jika dibandingkan dengan 
pakar-pakar dari universitas lain. Kondisi ini muncul 
karena  kepakaran yang tersedia di universitas dan fakultas 
serta pusat-pusat penelitian yang bersangkutan menjadi 
pertimbangan penting dalam kerja sama penelitian.

B. Dimensi Sumber Daya

Salah satu permasalahan klasik perguruan tinggi 
adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya 
kebutuhan untuk memenuhi jumlah standar guru besar di 
perguruan tinggi. Sampai tahun 2019, komposisi jumlah 
dosen berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya adalah 
Asisten Ahli 239 orang, Lektor 499 orang, Lektor Kepala 
502 orang dan Guru Besar 142 orang dari total jumlah 
dosen sebesar 1.382 orang (Laporan Tahunan Universitas 
Udayana 2018). Persoalan ini juga menjadi tantangan 
tersendiri bagi Universitas Udayana. Untuk mendapatkan 
status guru besar, seorang dosen memerlukan waktu yang 
relatif lama. Akibatnya ketika mendapat gelar tersebut, 
dosen yang bersangkutan sudah mendekati masa pensiun. 
Artinya, upaya `mencetak´ guru besar memakan waktu 
yang panjang sementara masa pengabdiannya relatif 
pendek. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu terdapat 
lima guru besar Fakultas Kedokteran yang pensiun, 
sementara Lektor Kepala yang siap untuk dipromosikan 
mejadi guru besar masih sedikit. Untuk mengatasi 
persoalan tersebut, LPPM mendapatkan mandat dari 
pimpinan universitas untuk memfasilitasi dosen dengan 
gelar Lektor Kepala untuk mendapatkan gelar guru besar. 
Program ini dirumuskan ke dalam skema bantuan dana 
penelitian kepada para Lektor Kepala dengan target 
tertentu yang ditetapkan guna memenuhi kredit poin 
yang dipersyaratkan untuk menjadi guru besar.

Dalam menjalankan mandat tersebut, LPPM mendorong 
keterlibatan guru besar melalui grup riset yang 
dipimpinnya. Grup riset tersebut memainkan peran yang 
penting dalam mengembangkan keilmuan dan sumber 
daya manusia melalui kegiatan penelitian dan juga 
pengabdian masyarakat. Keanggotaan grup riset tersebut 
terdiri dari tiga sampai dengan sepuluh dosen, baik senior 
(Lektor dan Lektor Kepala) maupun junior (Asisten Ahli) 
dan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Saat ini 
terdapat sebanyak 117 grup riset yang semenjak tahun 
2012 mendapatkan alokasi dana skema penelitian hibah 
pemberdayaan Grup Riset yang sifat kompetitif. 

Memastikan bahwa setiap guru besar dan dosen dapat 
memenuhi kinerja, baik pengajaran, penelitian dan 
pengabdian masyarakat juga menjadi tugas prioritas 
LPPM. Selain itu, fakultas yang bersangkutan memainkan 
peran dan fungsi utama dalam mengelola sumber daya 
manusia. Dalam konteks ini, LPPM menyusun berbagai 
program pendampingan, seperti peningkatan kualitas 
artikel ilmiah untuk dipublikasikan di berbagai jurnal 
ilmiah bereputasi (terakreditasi), baik nasional maupun 

DIAGRAM 2.  KOMPOSISI DOSEN UNIVERSITAS 
UDAYANA

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Udayana, 2018
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internasional, mendampingi guru besar dan dosen untuk 
mengurus Hak Kekayaan Intelektual, termasuk mendanai 
kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya bagi guru 
besar dan dosen yang dinilai masih kurang mendapatkan 
kredit untuk kategori ini. Peran pendampingan ini 
dilakukan bekerja sama dengan masing-masing fakultas 
yang juga memiliki berbagai program yang serupa. 

Program yang diinisasi oleh LPPM ini tidak bisa dilihat 
sebagai program yang tumpang tindih, tetapi hendaknya 
dipandang sebagai upaya LPPM memberikan dukungan 
tambahan. Upaya ini diperlukan mengingat sumber daya 
yang dimiliki fakultas terbatas, sementara guru besar dan 
dosen-peneliti yang membutuhkan program-program 
pendampingan tesebut relatif banyak. Kebutuhan 
pendampingan itu juga bisa meningkat seiring dengan 
tuntutan Kemenristekdikti yang mengharuskan setiap 
guru besar dan dosen untuk memenuhi kinerja Tridharma 
Perguruan Tinggi yang dilaporkan dalam skema Beban 
Kerja Dosen (BKD). Pasalnya, jika guru besar dan dosen 
tidak memenuhi target tersebut, Kemenristekdikti 
akan menghentikan sementara tunjangan kehormatan 
untuk guru besar dan tunjangan sertifikasi dosen. 
Dukungan yang diberikan oleh LPPM sejatinya dilihat 
sebagai upaya mendorong animo dosen-peneliti untuk 
melakukan penelitian dan meningkatkan kemampuan 
dalam melakukan penelitian. Rendahnya animo tersebut 
disebabkan oleh masih rendahnya budaya ilmiah sehingga 
motivasi dosen-peneliti untuk mengajukan proposal 
penelitian dan berkompetisi menjadi rendah pula. 

Selain memfasilitasi guru besar dan dosen-peneliti dalam 
memenuhi target kinerja, LPPM memainkan pula peran 
untuk menginisiasi kerja sama penelitian dan pengabdian 
masyarakant dengan pihak ketiga. Memang sebagaimana 
dinyatakan oleh Kepala LPPM, dalam peran ini peran 
terbesar masih berada di tangan fakultas, mengingat 
sumber daya tenaga ahli atau kepakaran tertentu berada 
di bawah masing-masing fakultas dan juga pusat kajian. 
Kerja sama dengan pihak ketiga umumnya berbasiskan 
pada kepakaran bidang tertentu yang berada di fakultas. 
Oleh karena itu, jika LPPM melakukan kerja sama dengan 
pihak ketiga, seperti Pemerintah Provinsi Bali, maka 
secara otomatis akan bekerja sama dengan fakultas 
tertentu baik secara kelembagaan maupun individual. 
Kepala LPPM menyampaikan permohonan kepada dekan 
untuk mendapatkan tenaga ahli atau pakar dalam bidang 
tertentu sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat. 
Kerja sama dengan pihak pemerintah daerah dilakukan 
baik secara berkala maupun per proyek. 

Salah satu kerja sama yang berkala adalah antara 
Fakultas Teknik Universitas Udayana dan Pemerintah 
Kabupaten Klungkung. Kerja sama tersebut terkait 
dengan pembangunan dan perawatan docking kapal 
yang digunakan untuk penyeberangan ke Pulau Nusa 
Penida. Berdasarkan Laporan Tahun 2018, tercatat ada 
sebanyak 286 kerja sama yang dilakukan oleh Universitas 
Udayana dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, 
pemerintah provinsi, kabupaten, kota, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan lembaga daerah lainnya, 
sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

DIAGRAM 3.   KERJA SAMA UNIVERSITAS UDAYANA 
DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, 
PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, 
KOTA, BUMN, DAN LEMBAGA LAINNYA

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Udayana, 2018

Secara rinci, kerja sama antarinstitusi tersebut meliputi 
kementerian/lembaga sebanyak 44 kerja sama; 
pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lembaga daerah 
lainnya sebanyak 51 kerja sama; Perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta sebanyak 76 kerja sama; BUMN sebanyak 17 
kerja sama; dan pihak swasta 108 kerja sama (Laporan 
Tahunan Universitas Udayana, 2018). Selain kerja sama 
dengan lembaga di dalam negeri, Universitas Udayana 
juga melakukan kerja sama penelitian dengan lembaga 
di luar negeri, baik perguruan tinggi maupun lembaga 
bantuan internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2015, 
Universitas Udayana dan Conservation International 
Foundation melakukan kerja sama dengan nilai kontrak 
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sebesar Rp 187.200.000,00; dan pada tahun 2016 
University of California (UCLA) menjadi mitra penelitian 
dengan bantuan dana sebesar Rp 647.205.712,00.

Setiap kerja sama yang dibuat oleh fakultas dan LPPM 
mensyaratkan adanya nota kesepahaman (Memorandum 
of Understanding [MoU]) di tingkat universitas, 
dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) yang menjadi dasar hukum bagi fakultas dan 
LPPM untuk mengeksekusi proyek kerja sama tersebut. 
Jumlah MoU dan PKS ini merupakan salah satu indikator 
penting bagi universitas dalam menentukan kinerja 
pengabdian masyarakat. Dalam praktiknya, kerja sama 
dengan pihak ketiga ini lebih banyak berpusat di fakultas 
dan pusat kajian. Khusus untuk pusat kajian, kerja sama 
proyek penelitian tersebut menjadi sumber daya untuk 
menghidupi lembaga secara mandiri. Untuk guru besar 
dan dosen-peneliti, proyek penelitian tersebut merupakan 
salah satu sumber untuk meningkatkan kinerja penelitian 
dan pengabdian masyarakat serta insentif (tambahan). 
Oleh karena itu, kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga 
ini sebenarnya berjalan secara berkesinambungan, 
dengan atau tanpa difasilitasi oleh LPPM. Namun 
demikian, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa 
untuk mendapatkan insentif tambahan dari universitas, 
setiap guru besar dan dosen-peneliti harus setidaknya 
menjalankan dua proyek penelitian.

Kerja sama yang bersifat berkala atau sudah secara rutin 
dilakukan antara Universitas Udayana dan Pemerintah 
Provinsi Bali adalah dalam penyusunan Rencana Induk 
Kelitbangan 2019-2024. Bahkan, menurut Kepala LPPM, 
secara relatif usulan tentang isu riset dalam kelitbangan 
dipersiapkan oleh pakar dari universitas. Usulan tersebut 
sudah ditindaklanjuti oleh Balitbangda melalui penentuan 
topik riset prioritas dari pemerintah provinsi dan dimasukan 
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 2019-2024. Topik riset prioritas tersebut 
kemudian disosialisasikan ke masing-masing perguruan 
tinggi dan memberikan peluang yang sama kepada setiap 
universitas untuk mengajukan proposal riset. Di tingkat 
provinsi sendiri terdapat Tim Ahli Gubernur yang tugas 
utamanya adalah membantu gubernur merumuskan 
kebijakan dan prioritas riset yang berkaitan dengan 
kebutuhan Provinsi Bali. Dalam tugas ini, Tim Ahli tersebut 
berperan pula sebagai Tim Penilai atas berbagai proposal 
riset yang diajukan oleh setiap perguruan tinggi. 

Keanggotaan Tim Ahli ini berasal dari kalangan akademisi 
di berbagai perguruan tinggi sehingga tidak didominasi 

satu perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan 
riset pemerintah provinsi. Selain itu, praktisi juga 
terlibat di dalam keanggotaan. Keterlibatan Universitas 
Udayana dan perguruan tinggi lainnya dalam kerja sama 
riset dengan pemerintah provinsi telah menjadi suatu 
kebutuhan, khususnya bagi pemerintah. Kebutuhan ini 
bukan hanya didorong oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 17 tahun 2016 yang mendorong pemerintah 
daerah, khususnya Bappeda dan Balitbangda, untuk 
bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan 
riset kebijakan, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan riil 
bagi pemerintah daerah. 

Setiap kebijakan harus didasarkan pada data dan 
analisis yang valid. Jika tidak, potensi kegagalan atau 
tidak sesuai dengan kebutuhan publik menjadi tinggi. 
Hal ini sudah disadari oleh para pembuat kebijakan di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terutama pada 
masa kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster (2018-
2023), yang ditunjukkan dengan pembentukan Tim Ahli 
Gubernur yang berfungsi layaknya seperti Dewan Riset 
Daerah yang belum dibentuk di Provinsi Bali. Saat ini, 
setiap dinas/badan/lembaga di lingkungan pemerintah 
provinsi diharuskan menyediakan naskah akademik hasil 
riset kebijakan sebagai pedoman menyusun kebijakan, 
program atau peraturan daerah yang dibutuhkan. 
Dalam konteks ini, kerja sama dengan perguruan tinggi 
menjadi kebutuhan karena disadari bahwa pemerintah 
provinsi, khususnya Balitbangda, tidak memiliki sumber 
daya yang memadai untuk melayani permintaan setiap 
dinas/badan/lembaga yang membutuhkan berbagai 
kajian untuk mendukung kebijakan yang diprioritaskan. 
Di samping itu, kompetensi sumber daya yang tersedia 
masih belum mewakili berbagai urusan yang ditangani 
oleh pemerintah provinsi.

Universitas Udayana sebagai perguruan tinggi publik 
dan Badan Layanan Umum dipandang oleh kalangan 
Balitbangda sebagai mitra strategis yang dapat secara 
aktif dan terus menerus membantu pemerintah 
provinsi. Namun sayangnya, dalam beberapa proyek 
penelitian tingkat keaktifan baik secara lembaga 
maupun individu terbilang rendah. Oleh karena itu, 
tidak jarang pihak Balitbangda ‘menjemput bola’ untuk 
menanyakan keikutsertaan pakar-pakar dari Universitas 
Udayana dalam berbagai proyek penelitian. Balitbangda 
mengatakan, hal itu bukan berarti pemerintah provinsi 
‘mengutamakan’ Universitas Udayana, melainkan harus 
dipandang bahwa hal itu dilakukan guna mendorong  
kerja sama antarsesama institusi publik. Selain itu, 
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Universitas Udayana memiliki tanggung jawab sosial yang 
dapat ditunjukkan melalui keterlibatan dalam riset-riset 
kebijakan dengan pemerintah provinsi. Kerja sama antara 
kedua lembaga juga sudah berlangsung lama mengingat 
Universitas Udayana merupakan universitas negeri tertua 
di wilayah Provinsi Bali. 

Selain kegiatan penelitian tersebut, guru besar dan 
dosen-peneliti juga menjalankan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang sumber pendanaannya berasal baik 
dari Kemenristekdikti maupun internal. Walaupun 
dana yang disediakan tidak sebanyak dana penelitian, 
ketersediaan dana tersebut memperlihatkan bahwa 
guru besar dan dosen-peneliti berpeluang untuk 
mengelola minimal dua kegiatan, yaitu penelitian dan 
pengabdian masyarakat setiap tahunnya. Di samping 
itu, tidak menutup kemungkinan para guru besar 
dan dosen-peneliti telah secara langsung bekerja 
sama dengan dinas/badan/lembaga di lingkungan 
pemerintah provinsi. Hal ini kerapkali dilakukan karena 
selain riset yang dikelola oleh Balitbangda, terdapat 
riset kebijakan yang berada di bawah dinas/badan/
lembaga. Kerja sama antara para guru besar dan 
dosen-peneliti dengan unit di lingkungan pemerintah 
provinsi merupakan kegiatan yang dapat dikatakan 
rutin dilakukan, apalagi urusan yang ditangani oleh 
unit tertentu bertalian langsung dengan kompetensi 
para pakar di masing-masing fakultas dan juga pusat 
kajian.

DIAGRAM 4.  JUMLAH DANA PENELITIAN 
UNIVERSITAS UDAYANA, 2016-2018

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Udayana, 2018

Namun demikian, LPPM menyadari bahwa keaktifan 
para pakar dari Universitas Udayana dalam riset kerja 
sama dengan pemerintah provinsi masih terbatas, 
khususnya untuk tahun 2019. Menurut pihak LPPM, hal 
itu tidak terlepas dari banyaknya riset yang bersumber 
dari Kemenristekdikti dan juga dana universitas yang 
dapat dimanfaatkan oleh para guru besar dan dosen-
peneliti. Apalagi keterlibatan pada program riset tersebut 
berkorelasi dengan upaya untuk memenuhi standar 
kinerja dalam BKD dan kredit kenaikan pangkat. 

Ada kecenderungan terutama di kalangan dosen untuk 
memprioritaskan program riset tersebut. Merujuk pada 
Laporan Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Universitas 
Udayana, terlihat bahwa dana penelitian yang diterima, 
baik yang bersumber dari PNBP maupun Kemenristekdikti, 
meningkat pada rentang tahun 2016 sampai dengan 
2018. Rincian peningkatan dana penelitian tersebut 
adalah sebagai berikut: (i) tahun 2016 dari PNBP sebesar 
Rp 13.637.568.750 dan DIKTI sebesar Rp 11.129.500.002; 
(ii) tahun 2017 dari PNBP sebesar Rp 23.376.143.750 dan 
DIKTI sebesar Rp 6.992.731.000; dan (iii) tahun 2018 dari 
PNBP sebesar Rp 25.349.500.000 dan DIKTI sebesar Rp 
10.196.503.000. 

DIAGRAM 5.  JUMLAH DANA PENGABDIAN 
MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA, 
2016-2018

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Udayana, 2018

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerja sama 
antara Universitas Udayana dan pihak ketiga dilakukan 
tidak hanya dengan berbagai instansi pemerintahan, 
baik pusat maupun daerah, tapi juga BUMN, perguruan 
tinggi, pihak swasta dan lembaga daerah lainnya. Dilihat 
dari Laporan Tahunan 2018, kerja sama terbanyak 
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dilakukan dengan pihak swasta, yaitu sebanyak 108 
kerja sama.

Di satu sisi, kerja sama dengan pihak ketiga ini 
memberikan dampak positif bagi universitas dan rekanan 
kerja sama. Namun di lain sisi, hal itu juga berdampak 
negatif terhadap tingkat keterlibatan guru besar dan 
dosen-peneliti dalam kegiatan penelitian mengingat 
karakteristik dari kerja sama dengan pihak ketiga 
umumnya masuk dalam kategori kegiatan pengabdian 
masyarakat. Oleh karena itu, LPPM berupaya memastikan 
bahwa guru besar dan dosen-peneliti tetap menjalankan 
kegiatan penelitian dengan berbagai skema yang 
dipersiapkan dan difasilitasi dengan aspek manajerial 
penelitian, sehingga setiap guru besar dan dosen-peneliti 
setiap tahunnya minimal dapat melakukan  satu kegiatan 
penelitian dan satu kegiatan pengabdian masyarakat. 
Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini, LPPM juga 
menyediakan alokasi dana, baik yang bersumber dari 
Kemenristekdikti maupun internal perguruan tinggi.

C. Dimensi Operasional

Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan pedoman bagi 
universitas, fakultas, guru besar dan dosen-peneliti dalam 
melakukan pengembangan penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Salah satu faktor penting untuk mencapai 
target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RIP tersebut 
adalah mutu penelitian. Untuk meningkatkan mutu 
penelitian, LPPM merumuskan strategi pengembangan 
unit kerja yang tujuannya adalah memperkuat pilar 
penelitian yang berkualitas. Strategi tersebut memetakan 
empat komponen dalam mutu penelitian yang terdiri dari: 
(i) input/masukan yang meliputi proposal penelitian dan 
draft publikasi, (ii) proses terdiri dari pengajuan proposal 
riset, pelaksanaan riset, monitoring-evaluasi, (iii) output/
keluaran yaitu publikasi riset, produk riset, dan paten,) 
dan (iv) outcome/hasil yang diharapkan mencakup kerja 
sama riset, pemanfaatan hasil riset, aplikasi tepat guna, 
dan indeks sitasi. Gambaran keterkaitan keempat mutu 
tersebut terlihat pada gambar berikut. 

GAMBAR 6.  PILAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sumber: Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana, 2017-2021
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Upaya universitas memfasilitasi para guru besar dan 
dosen-peneliti dalam meningkatkan kinerja penelitian 
dan pengabdian masyarakat dirumuskan ke dalam 
rencana strategis dan strategi pengembangan mutu 
penelitian yang kemudian diturunkan ke dalam program 
dan anggaran. Salah satu isu krusial yang dewasa ini 
dihadapi oleh Universitas Udayana yang bertalian erat 
dengan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat 
adalah peningkatan karir akademik dosen-peneliti yang 
mencerminkan pula kinerja penelitian dan pengabdian 
masyarakat dosen-peneliti bersangkutan. Dalam Laporan 
Tahun 2018, terlihat bahwa dari total jumlah dosen 
sebanyak 1.382 orang, jumlah Guru Besar kurang lebih 
sepuluh persen atau 142 orang, sementara penumpukan 
jumlah terjadi pada jabatan Lektor yang mencapai 36 
persen atau 499 orang, dan Lektor Kepala 37 persen atau 
502 orang. Melihat penumpukan jumlah di kelompok 
jabatan Lektor dan Lektor Kepala, dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan karir akademik kedua kelompok 
tersebut berjalan kurang lancar. Banyak faktor yang 
menjadi penyebabnya, namun salah satu faktor penting 
yang menjadi perhatian LPPM adalah jumlah kredit 
penelitian dan pengabdian masyarakat yang belum 
memenuhi persyaratan kenaikan jabatan. Artinya, boleh 
jadi para dosen tersebut kurang melakukan kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat atau kalaupun 
dilakukan keluaran yang diharapkan, terutama publikasi 
ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi, 
masih terbilang rendah. 

Menurut Kepala LPPM, proses peningkatan karir dosen, 
khususnya jabatan Lektor Kepala menuju guru besar tidak 
dapat diserahkan kepada masing-masing dosen. Oleh 
karena itu, LPPM mendapatkan mandat untuk memfasilitasi 
setiap dosen Lektor Kepala untuk meningkatkan capaian 
kredit guna memenuhi standar untuk menjadi guru besar. 
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program 
‘Percepatan Guru Besar’ dengan mengalokasikan dana 
khusus penelitian, termasuk pengabdian masyarakat. 
Besaran dana tersebut ditentukan maksimal Rp 200 
juta. Bantuan untuk memfasilitasi dosen guna menaikan 
jenjang karir akademiknya tidaklah berdiri sendiri, tetapi 
merupakan bagian dari skema penelitian yang telah 
ditetapkan dalam RIP. Skema penelitian tersebut secara 
garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu, 
(1) penelitian pembinaan, (2) penelitian mandiri, dan (3) 
penelitian kerja sama. 

Penelitian pembinaan dikhususkan bagi penelitian 
dosen muda. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan 
kesempatan kepada dosen muda yang secara kualifikasi 

belum memenuhi persyaratan dalam hibah-hibah 
penelitian yang tersedia. Untuk kategori penelitian 
mandiri, tersedia berbagai jenis hibah yang meliputi 
Hibah Unggulan Udayana, Hibah Unggulan Program 
Studi, Hibah Grup Riset, Riset Invensi Udayana, Hibah 
Kerja Sama Luar Negeri Universitas Udayana (dana PNBP), 
Hibah Bersaing, Hibah Pascasarjana, Hibah penelitian 
kerja sama antarperguruan tinggi (Pakerti), Fundamental, 
Hibah Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah Disertasi 
Doktor (Penelitian Desentralisasi), Penelitian Unggulan 
Strategis Nasional, Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rapid, Hibah 
kompetensi, Hibah Strategis, Nasional yang didanai dari 
DIKTI (Hibah Kompetitif Nasional) dan Hibah Penelitian 
Kompetitif lainnya dari Kementerian Ristek (RUT, RUTI, 
Insentif terapan) dan kementerian lainnya. Adapun 
pada kategori penelitian kerja sama terdapat beberapa 
hibah yaitu, penelitian kerja sama luar negeri, penelitian 
kerja sama antarlembaga pemerintah atau swasta dan 
penelitian kerja sama dengan industri.

Meskipun demikian, diakui bahwa secara umum 
program penelitian, baik yang dananya bersumber dari 
Kemenristekdikti maupun internal universitas, masih 
mengalami kendala yang terutama berasal dari dosen 
bersangkutan. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan 
tingkat ketercapaian target yang harus dipenuhi ketika 
dosen-peneliti menerima dana bantuan penelitian. Dalam 
surat perjanjian antara LPPM dan dosen, telah ditetapkan 
serangkaian target keluaran yang wajib untuk ditunaikan. 
Jika dosen-peneliti tidak dapat memenuhi target 
tersebut, yang bersangkutan diharuskan mengembalikan 
dana bantuan tersebut kepada pihak universitas. Dalam 
proses ini, dilakukan telaah terlebih dahulu untuk menilai 
apakah ketidaktercapaian target keluaran tersebut 
disebabkan oleh dosen-peneliti itu sendiri atau faktor 
lain. Pengembalian dana bantuan umumnya dilakukan 
ketika faktor penyebab tidak terpenuhinya target adalah 
dari dosen-peneliti bersangkutan. Namun, dalam proses 
pelaksanaan penelitian, pihak LPPM selalu memberikan 
pendampingan untuk memastikan bahwa dosen-peneliti 
dapat melakukan penelitian berjalan sesuai rencana, 
terutama pendampingan berkaitan dengan aspek 
administratif penelitian. Bantuan ini ditujukan untuk 
membantu dosen-peneliti dalam mempersiapkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan. 

Persoalan seputar laporan keuangan penelitian, khususnya 
yang bersumber dari Kemenristekdikti, tak dimungkiri 
memengaruhi animo dosen untuk memanfaatkan dana 
penelitian tersebut. Penurunan jumlah dosen yang 
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mengajukan dana riset pemerintah terlihat sejak tahun 
2018 lalu, dan diperkirakan makin menurun pada tahun 
2019. Berkenaan dengan persoalan ini, salah seorang 
dosen senior di Fakultas Pertanian menjelaskan bahwa 
letak kerumitan penggunaan dan pertanggungjawaban 
dana penelitian dari pemerintah tidak hanya terletak 
pada saat menyusun laporan keuangan tetapi juga 
dalam proses penggunaannya. Dalam kasus ini, tingkat 
fleksibilitas penggunaan dana tersebut sangat rendah. 
Seringkali pada saat menyusun rencana anggaran 
terdapat beberapa alokasi peruntukan dan besaran 
anggarannya yang berbeda pada saat pelaksanaan 
penelitian tersebut. Sebagai contoh, harga peralatan 
laboratorium dan bahan-bahan penelitian bisa berubah 
dari anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, ketentuan 
pembeliannya pun bisa tidak sesuai dengan perencanaan. 
Jumlah bahan penelitian yang dibutuhkan sebenarnya 
hanya sedikit, namun penjual mensyaratkan bahwa 
pembelian bahan itu hanya bisa dilakukan dalam jumlah 
tertentu yang tidak sesuai anggaran. Agar penelitian 
bisa dilakukan, solusi yang dipilih adalah membeli bahan 
tersebut ke laboratorium di lingkungan fakultas yang 
kebetulan memiliki persediaan yang mencukupi.

Persoalan menjadi pelik ketika kuitansi pembelian bahan 
tersebut harus dicantumkan dalam laporan keuangan, 
sementara laboratorium tempat pembelian bahan 
tersebut bukanlah toko yang memiliki kuitansi resmi. 
Akibatnya ketika diperiksa BPK, muncul temuan yang 
menyatakan bahwa pembelian bahan tersebut tidak sesuai 
ketentuan sehingga dosen yang bersangkutan diminta 
untuk mengembalikan anggarannya. Persoalan yang 
dihadapi oleh dosen tersebut sejatinya mencerminkan 
kerumitan dan kekakuan ketentuan pemeriksaan laporan 
keuangan yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik 
proses penelitian.

Gambaran kasus tersebut dapat dikatakan mewakili 
persoalan yang dihadapi oleh para dosen terkait 
pengelolaan dana penelitian dari Kemenristekdikti 
sebagaimana diungkapkan oleh LPPM. Dampak dari 
persoalan ini adalah menurunnya motivasi dosen untuk 
berkompetisi mendapatkan dana dari pemerintah. 
Kondisi ini jika tidak ditangani akan menghambat upaya 
universitas dalam mencapai target kinerja penelitian, 
terutama keluaran publikasi baik nasional maupun 
internasional yang merupakan bagian dari kontrak 
kinerja antara Rektor Univeristas Udayana dan Menteri 
Ristekdikti. 

Salah satu target kinerja yang harus dipenuhi adalah 
produktivitas riset dan pengembangan, yang meliputi 
HAKI, buku, jurnal nasional/internasional, jumlah 
sitasi, jumlah produk inovasi, purwarupa research and 
development, produk inovasi maupun paten. Dalam kurun 
waktu 2016 sampai dengan 2018, sebagaimana terlihat 
pada diagram 6, capaian publikasi pada jurnal nasional 
tidak terakreditasi menempati jumlah terbanyak dan 
bahkan meningkat, yaitu dari 482 di tahun 2016 menjadi 
1697 pada tahun 2018. Untuk publikasi pada jurnal 
nasional terakreditasi, terjadi peningkatan yang signifikan 
dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu 39 artikel di tahun 
2016 menjadi 245 artikel pada tahun 2018. Sementara 
itu, publikasi pada jurnal internasional, baik tidak 
bereputasi maupun bereputasi, meningkat jika dilihat 
dari jumlah artikel tahun 2016 sebanyak 191 menjadi 552 
artikel di tahun 2018. Namun, jumlah publikasi di tahun 
2018 ini menurun dari tahun 2017 yang berjumlah 597 
artikel. Jika dilihat dari jumlah artikel dan jenis jurnal yang 
mempublikasikan artikel, terlihat bahwa sebagian besar 
artikel diterbitkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi.

DIAGRAM 6.  JUMLAH PUBLIKASI ILMIAH 
UNIVERSITAS UDAYANA, 2016-2018

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Udayana, 2018
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TABEL 7. TARGET PUBLIKASI ILMIAH DALAM RENCANA INDUK PENELITIAN 2017-2021

INDIKATOR KINERJA
BASELINE INDIKATOR CAPAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Publikasi 
Ilmiah

Jurnal Internasional 412 474 545 627 721 829

Jurnal Nasional 
Terakreditasi

94 108 124 143 164 189

Jurnal Nasional Tidak 
Terakrediatasi

868 998 1148 1320 1518 1746

Sumber: Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana, 2017-2021

Membandingkan data capaian kinerja penelitian dengan 
target publikasi ilmiah yang ditetapkan dalam RIP, terlihat 
bahwa target tersebut belum dapat terpenuhi. Untuk 
capaian publikasi di jurnal internasional tahun 2016 
adalah 191 artikel, sementara itu target capaian yang 
cantumkan dalam RIP untuk tahun 2016 adalah 412. 
Tingkat ketercapaian publikasi ilmiah di jurnal nasional 
terakreditasi jauh di bawah target yang ditetapkan. Tahun 
2018 misalnya ditargetkan mencapai 124 artikel namun 
capaian yang diperoleh hanya 87 artikel. Adapun dari 
target dan tingkat ketercapaian publikasi ilmiah, hanya 
indikator publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi 
pada tahun 2016 yang tidak memenuhi target yaitu 482 
dari yang ditargetkan sebanyak 868 artikel (Rencana 
Induk Penelitian Universitas Udayana, 2017-2021). 

Peningkatan publikasi pada jurnal nasional tidak 
terakreditasi di satu sisi layak diapresiasi, namun 
sayangnya untuk kebutuhan kredit kenaikan pangkat dari 
Lektor menuju Lektor Kepala, publikasi ini tidak dapat 
digunakan. Sementara itu, kredit kenaikan pangkat dari 
Lektor Kepala menjadi Guru Besar mensyaratkan salah 
satunya adalah publikasi artikel di jurnal internasional 
bereputasi. Penurunan jumlah publikasi pada kategori 
ini menjadi perhatian serius pihak universitas karena 
akan memengaruhi tingkat kenaikan pangkat Lektor 
Kepala menjadi Guru Besar. Untuk mengatasai persoalan 
tersebut, langkah yang dilakukan oleh LPPM adalah, 
pertama, membantu dosen-peneliti menyusun Laporan 
Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan Penelitian. 
Bantuan yang diberikan adalah dengan menyediakan staf 
administrasi-keuangan yang bertugas menyusun laporan 
tersebut. Pembiayaannya dibebankan pada anggaran 
penelitian yang tersedia. Kedua, meminta kepada 
masing-masing fakultas untuk menugaskan dosen-
peneliti melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Proyek penelitian tersebut dapat bersumber 
dari dana riset pemerintah atau universitas. Khusus 

untuk mekanisme penugasan ini, LPPM memprioritas 
dosen-peneliti yang memiliki rekam jejak penelitian dan 
publikasi yang  dilihat dari jumlah publikasi terindeks 
Scopus atau Thomson/Reuters dan H-Index tertentu. 
Penetapan indikator ini didasarkan pada kontrak kinerja 
yang harus dipenuhi oleh Universitas Udayana.

Meskipun demikian, diakui pula oleh pihak LPPM bahwa 
menurunnya animo dosen-peneliti untuk mengajukan 
dana penelitian yang bersumber dari Kemenristekdikti 
disebabkan pula oleh semakin tingginya persyaratan 
yang harus dipenuhi, seperti, indikator rekam jejak 
penelitian dan publikasi, khususnya di jurnal internasional 
bereputasi. Setiap pengusul diwajibkan menyampaikan 
capaian tersebut secara daring (online) ke dalam laman 
yang dikelola baik oleh Kemenristekdikti maupun 
universitas. Alhasil, proses seleksi awal secara otomatis 
dilakukan menggunakan sistem daring tersebut, artinya 
jika dosen-peneliti pengusul tidak dapat menyampaikan 
atau menggunggah bukti capaian kinerjanya maka akan 
langsung tertolak. Di satu sisi, sistem dan mekanisme 
seleksi ini memberikan dampak yang positif, baik 
bagi LPPM sebagai penanggungjawab maupun guru 
besar dan dosen-peneliti pengusul dana riset. Tingkat 
kompetisi semakin tinggi sehingga pengusul dipicu untuk 
menghasilkan target keluaran penelitian berupa publikasi 
di jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. 

Di samping itu, proses seleksi awal yang otomatis 
dilakukan oleh sistem daring dapat memastikan bahwa 
hasil seleksi tersebut objektif, bukan ditentukan oleh 
LPPM. Di lain sisi, dampak negatif juga dihasilkan oleh 
sistem dan mekanisme ini, yaitu, semakin kecilnya 
peluang guru besar dan dosen-peneliti yang dalam kurun 
waktu tertentu belum memiliki rekam jejak dan publikasi 
ilmiah sesuai yang dipersyaratkan oleh Kemenristekdikti. 
Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi LPPM dan 
fakultas untuk memastikan bahwa guru besar dan dosen-
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peneliti yang belum memenuhi syarat kelayakan tetap 
dapat melakukan kegiatan penelitian. Untuk itu, LPPM 
merancang skema dana penelitian yang memungkinkan 
pengusul tersebut dapat mengajukan dana penelitian.

Upaya Universitas Udayana, dalam hal ini LPPM, 
dalam meningkatkan animo dan kinerja penelitian dan 
pengabdian masyarakat para guru besar dan dosen-
peneliti dapat dikatakan membuahkan hasil. Keberhasilan 
ini ditunjukan dari naiknya peringkat universitas dalam 
klaster penelitian-pengabdian masyarakat, yaitu menjadi 
peringkat Mandiri. Untuk mendapatkan peringkat 
Mandiri tersebut, universitas harus memenuhi beberapa 
kriteria selain penelitian, yaitu inovasi dan pengabdian 
masyarakat. Diakui bahwa untuk mewujudkan target 
tersebut bukanlah perkara mudah, terutama mencapai 
indikator inovasi. Pasalnya, LPPM dan juga fakultas harus 
melakukan pemetaan ketersediaan guru besar-dosen-
peneliti untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan 
inovasi sementara umumnya guru besar-dosen-peneliti 
telah banyak berkecimpung dalam kegiatan penelitian. 
Mekanisme penugasan juga dilakukan kepada para dosen-
peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian-pengabdian 
masyarakat yang keluarannya adalah produk inovasi. 
Target kinerja ini harus terpenuhi mengingat Universitas 
Udayana telah mendapatkan status Mandiri dalam klaster 
penelitian yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.

Universitas Udayana berkepentingan untuk tetap berada 
dalam klaster Mandiri karena memberikan peluang 
yang lebih besar untuk mendapatkan beragam skema 
pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat 
dari Kemenristekdikti. Salah satunya adalah skema 
dana desentralisasi, yaitu alokasi dana penelitian dari 
Kemenristekdikti untuk universitas yang disertai dengan 
target keluaran yang disepakati bersama antara Menteri 
Ristekdikti dan Rektor. Dengan dana ini, universitas 
memiliki keleluasan dalam mengelola program dan dana 
riset yang dapat didistribusikan kepada setiap guru besar 
dan dosen-peneliti dengan kualifikasi tertentu dan target 
keluaran. Berkaitan dengan kualifikasi pengusul proyek 
penelitian ini, dana desentralisasi tidak dapat diberikan 
kepada para dosen pemula dalam pengertian belum 
pernah mengajukan dana riset sebagai peneliti atau 
pengusul pertama. Oleh karena itu, skema pendanaan 
internal yang dikelola oleh LPPM menjadi alternatif yang 
disediakan bagi dosen pemula. 

Peran dan fungsi LPPM dalam mengelola penelitian 
dan pengabdian masyarakat tidak hanya terbatas 

pada saat persiapan, seperti, sosialisasi kegiatan-dana 
penelitian dan fasilitasi pengajuan proposal penelitian, 
dan pelaksanaan penelitian. Tahap pascapenelitian yaitu 
memastikan adanya diseminasi hasil dan publikasi juga 
menjadi peran LPPM. Diseminasi, termasuk kegiatan 
konferensi internasional, akan mendapatkan bantuan 
pendanaan dari LPPM yang prioritasnya disesuaikan 
dengan target keluaran penelitian yang telah disepakati. 
Sementara itu, untuk publikasi ilmiah, LPPM membantu 
meningkatkan kualitas jurnal yang diterbitkan oleh 
fakultas dan lembaga di universitas antara lain melalui 
Pelatihan Electronic Journal oleh Ditjen Dikti, Kemdikbud, 
Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan Jurnal, 
Elektronik LPPM dan Ditlitabmas Dikti dan Lokakarya 
Pengelolaan Berkala Ilmiah yang Bermutu. Upaya untuk 
meningkatkan kualitas jurnal tersebut menjadi prioritas 
kegiatan universitas dan LPPM mengingat saat ini tercatat 
93 jurnal (dapat dilihat pada www.ojs.unud.ac.id), 
termasuk kategori e-journal dan 40 journal edisi cetak. 

Dari jumlah jurnal tersebut, terdapat dua jurnal yang 
terakreditasi antara lain yaitu Jurnal Veteriner (http://ojs.
unud.ac.id/index.php/ jvet/index) yang diterbitkan oleh 
Fakultas Kedokteran Hewan dan Asosiasi Kedokteran 
Hewan Indonesia serta Jurnal Kajian Bali (Journal of 
Bali Studies http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/
index) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Bali, dan satu 
jurnal internasional yaitu Bali Medical Journal (BMJ) 
(http://ojs.unud.ac.id/index.php/bmj/index). Selain itu, 
sepuluh di antara jurnal-jurnal milik universitas tersebut 
telah diterbitkan dalam bahasa inggris, antara lain 
Journal of Language and Culture, International Journal 
of Biosciences and Biotechnology, E-Journal of Tourism, 
Journal of Environment. Indeksasi jurnal juga telah 
dilakukan melalui indeks di Google Scholar, DOAJ, IPI, 
EBSCO dan lain-lain (Rencana Induk Penelitian Universitas 
Udayana, 2017-2021). 

Jurnal ilmiah tersebut secara terus menerus diupayakan 
untuk mendapatkan indeks internasional dengan tujuan 
memfasilitasi guru besar dan dosen-peneliti untuk 
menerbitkan hasil penelitiannya. Fasilitasi publikasi 
di jurnal berbahasa inggris universitas dan jurnal 
internasional bereputasi juga diberikan oleh LPPM, 
seperti pembiayaan untuk translasi dan juga biaya 
registrasi yang dikenakan oleh jurnal-jurnal tertentu 
untuk publikasinya. Upaya untuk memfasilitasi guru besar 
dan dosen-peneliti ini juga dilakukan oleh LPPM dalam 
kerangka meningkatkan motivasi melalui pemberian 
insentif tambahan. Kebijakan insentif ini khusus diberikan 
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untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi yang 
besarannya disesuiakan dengan peringkat jurnal, yaitu 
Q1, Q2, Q3, dan Q4. Berbagai upaya untuk menunjang 
kinerja guru besar dan dosen-peneliti yang dilakukan oleh 
LPPM diharapkan dapat meningkatkan kinerja perguruan 
tinggi secara agregat serta membangun kultur penelitian 
dan pengabdian masyarakat sehingga tidak lagi terjebak 
ke dalam kegiatan pengajaran semata.

Dalam melakukan peran dan fungsi mengelola kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat universitas, LPPM 
mengungkapkan permasalahan yang saat ini dihadapi 
oleh guru besar dan dosen-peneliti. 

Pertama, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Kegiatan dan Keuangan Penelitian. Sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, permasalahan klasik ini dalam 
derajat tertentu memengaruhi animo guru besar dan 
dosen-peneliti untuk mengajukan dana bantuan penelitian 
yang bersumber dari Kemenristekdikti. Persoalan 
seperti format laporan yang kaku, ketentuan terkait 
penyampaian bukti penggunaan keuangan yang dinilai 
tidak mencerminkan karakteristik kegiatan penelitian, 
peruntukan alokasi dana yang kaku dan keterlambatan 
pencairan dana penelitian dari Kemenristekdikti, menjadi 
bagian dari catatan keluhan yang disampaikan oleh para 
penerima dana bantuan penelitian tersebut. Upaya yang 
dilakukan oleh LPPM untuk mengatasi persoalan tersebut 
adalah dengan menyediakan staf administrasi-keuangan 
yang dapat dikatakan cukup mengurangi beban guru 
besar dan dosen-peneliti dalam menyelesaikan laporan 
keuangan. Pasalnya, kerapkali kerumitan dalam membuat 
laporan tersebut dipandang telah menyita fokus dan 
perhatian dibandingkan dengan pelaksanaan penelitian 
itu sendiri. Hasil penelitian atau inovasi sepertinya tidak 
memiliki nilai ketika hasil pemeriksaan laporan keuangan 
tersebut mendapat catatan merah dari BPK yang salah 
satunya mengharuskan pengguna dana penelitian 
mengembalikan dana tersebut sesuai dengan temuan 
pemeriksaan. Belum lagi, proses pemeriksaan yang 
menurut dosen-peneliti memakan waktu dan tenaga yang 
pada gilirannya menurunkan motivasi untuk mengajukan 
dana bantuan penelitian dari Kemenristekdikti.

Kedua, permasalahan yang tidak kalah pentingnya 
adalah memperluas kesempatan kepada para dosen-
peneliti untuk mendapatkan dana bantuan penelitian 
dan pengabdian masyarakat. Semakin ketatnya 
standar kualifikasi untuk pengusul dana penelitian 
dari Kemenristekdikti di satu sisi menunjukan adanya 

peningkatan kualitas guru besar dan dosen-peneliti 
secara agregat nasional. Namun di sisi lain, tidak dapat 
dimungkiri bahwa cukup banyak dosen-peneliti yang 
belum memenuhi kualifikasi tersebut sehingga tidak 
memiliki kesempatan untuk mengajukan dana bantuan 
penelitian. Persoalan ini akan berdampak pada rendahnya 
kinerja dosen-peneliti dalam bidang penelitian dan 
pengabdian masyarakat dan secara agregat menurunkan 
kinerja perguruan tinggi. Dengan ketersediaan dana 
penelitian internal, LPPM mengupayakan kesempatan 
kepada dosen-peneliti tersebut, namun keterbatasan 
dana juga menjadi hambatan sehingga tentu saja masih 
terdapat dosen-peneliti yang belum mendapatkan dana 
bantuan penelitian internal. 

Untuk mengatasi persoalan ini, LPPM mendorong agar 
dosen-peneliti berkolaborasi dalam mengajukan usulan 
dana bantuan penelitian, baik antardosen-peneliti maupun 
dengan guru besar. Dengan demikian, dosen-peneliti 
yang bersangkutan akan memiliki rekam jejak penelitian 
dan publikasi yang pada gilirannya memungkinkan untuk 
mengajukan dana bantuan penelitian dari Kemeristekdikti 
pada tahun-tahun berikutnya. Berkaitan dengan strategi 
ini, LPPM berharap pada masing-masing fakultas sebagai 
rumah bagi para guru besar dan dosen-peneliti yang 
mengetahui peta keilmuan dan beban pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas berperan 
utama untuk memastikan bahwa guru besar dan dosen-
peneliti mendapatkan tugas penelitian dan pengabdian 
masyarakat secara proporsional, selain tentu saja beban 
pengajaran.

4.1.5 Universitas Negeri Surabaya

A. Dimensi Organisasi

Arah kebijakan Kemenristekdikti menegaskan bahwa setiap 
perguruan tinggi mengemban tugas untuk meningkatkan 
produktivitas penelitian dan pengembangan serta 
meningkatkan inovasi bangsa. Kebijakan tersebut tidak 
hanya mengatur orientasi penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dijalankan oleh perguruan tinggi, tetapi juga 
ketentuan terkait standar kualitas penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Standar nasional tersebut dituangkan ke dalam 
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi yang mencantumkan delapan 
standar, meliputi: 1) standar hasil, 2) standar isi, 3) standar 
proses, 4) standar penilaian, 5) standar pelaksanaan, 6) 
standar sarana dan prasarana, 7) standar pengelolaan, dan 
8) standar pendanaan dan pembiayaan. 
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Bertolak dari arah kebijakan penelitian dan pengabdian 
masyarakat, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dalam 
hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) UNESA merumuskan Rencana Induk 
Penelitian (RIP) 2016-2020. Dalam proses perumusan 
RIP 2016-2020, terdapat beberapa dokuman sebagai 
pedomannya, antara lain, 1) Undang-Undang No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3) Arah Kebijakan 
Kemenristekdikti Tahun 2015-2019; 4) Rencana Strategis 
(Renstra) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2016-2020; 
5) RIP (Rencana Induk Pengembangan) Universitas Negeri 
Surabaya Tahun 2016; 6) Evaluasi Diri Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 
Negeri Surabaya; dan 7) Buku Panduan Pelaksanaan 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi 
X, DRPM, Kemenristekdikti, 2016. Dalam kerangka 
perencaan strategis organisasi, secara khusus rujukan 
dalam Renstra UNESA 2016-2020 yang mendasari 
penyusunan RIP 2016-2020 terlihat dalam rumusan misi 
sebagai berikut: Menyelenggarakan penelitian dalam 
ilmu pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial, budaya, seni, 
dan/atau olahraga, dan pengembangan tekonologi yang 
temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 
kesejahteraan masyarat. 

Secara garis besar, RIP yang telah dirumuskan memuat 
arah kebijakan dan sasaran serta tujuan dalam 
penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat 
untuk periode 2016-2020. Sebagai pedoman penelitian 
UNESA, RIP merupakan wadah bagi pelaksanaan riset-riset 
unggulan dan peta jalan (roadmap) bagi setiap fakultas/
program studi dan juga lembaga kajian/laboratorium. 
Berbagai program penelitian yang ditetapkan dalam RIP 
dikelompokkan ke dalam dua kelompok riset unggulan, 
yaitu riset unggulan pendidikan dan non-pendidikan. 
Kedua kelompok riset unggulan sejatinya merupakan 
bagian yang saling terkait, dalam konteks ini riset unggulan 
non-pendidikan ditujukan untuk memberikan dukungan 
dan memperkuat penyelenggaraan riset unggulan 
pendidikan, khususnya berkaitan dengan pengembangan 
pendidikan dasar-menengah sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Pola Ilmiah Pokok Universitas. 

RIP 2016-2020 yang telah disusun oleh UNESA akan 
berakhir pada tahun 2020 mendatang. Perubahan atas 
RIP akan dilakukan seiring dengan terpilihnya rektor baru 
yaitu Prof. Dr. Nurhasan, M. Kes untuk periode 2018-
2022, beserta jajaran pimpinan rektorat dan fakultas. 

Perubahan RIP selain menitikberatkan pada visi-misi 
rektor terpilih juga untuk mengakomodasi kebijakan dan 
program penelitian dan pengabdian masyarakat yang 
menjadi perhatian serius hasil dari telaah RIP 2019-2020. 
Salah satu fokus penting adalah memperkuat hilirisasi 
penelitian, yaitu bagaimana mengarahkan hasil penelitian 
untuk pengembangan dan inovasi (Research and 
Development/R&D). Dalam RIP yang berjalan, ditargetkan 
ada 60 produk atau hasil penelitian yang diarahkan pada 
program hilirisasi. 

Meskipun demikian, tidak dimungkiri bahwa persoalan 
yang mendasari tidak terlepas dari isu klasik yaitu 
pendanaan. Untuk itu, mulai tahun 2019 LPPM 
mengusulkan agar pendanaan riset yang bersumber 
dari PNBP ditingkatkan dari 7 persen menjadi 15 
persen. Lebih lanjut, pengembangan dan inovasi yang 
bersumber dari hasil penelitian ini juga akan diarahkan 
pada kebermanfaatan secara praktis. Persoalan lain yang 
dihadapi oleh UNESA adalah kualifikasi dosen-peneliti 
yang berhak untuk mengajukan dana penelitian dalam 
skema hilirisasi hasil penelitian. Salah satu persyaratan 
yang menjadi perhatian UNESA adalah jumlah H-indeks 
dari dosen-peneliti pengusul proyek penelitian. LPPM 
menyadari bahwa tidak sedikit dosen-peneliti yang masih 
memiliki ‘tunggakan’ publikasi ilmiah yang dipersyaratkan 
dalam proyek penelitian yang diperolehnya. Bagaimana 
memfasilitasi dosen-peneliti untuk menerbitkan artikel 
atau publikasi ilmiah tersebut menjadi isu penting yang 
yang harus dijawab, baik dalam rencana aksi RIP 2016-
2020 maupun RIP mendatang (Kepala LPPM, 2019).

Penyusunan RIP 2016-2020 merujuk pada tema-tema 
penelitian yang secara nasional telah ditetapkan oleh 
Kemenristekdikti. Beberapa tema tersebut antara 
lain, energi terbarukan, pendidikan dan humaniora, 
material maju, transportasi, pertahanan keamanan, 
tekonologi-informasi dan komunikasi, obat dan makanan 
serta kemaritiman. Tema penelitian nasional tersebut 
diturunkan ke dalam kategori Non-Pendidikan yang 
terdiri dari tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu-ilmu sosial, 
ilmu-ilmu humaniora dan ilmu tekno-sains sebagaimana 
terlihat pada Bagan Payung Riset UNESA. 
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GAMBAR 7.  PAYUNG RISET UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Sumber: RIP UNESA 2016-2020

Berdasarkan rumpun keilmuan tersebut, tema-tema 
penelitian nasional dikelompokan sebagai berikut:

1.  Rumpun Ilmu-ilmu Sosial meliputi sosial-politik, 
ekonomi, dan hukum

2.  Rumpun Ilmu-ilmu Humaniora terdiri dari filsafat/
agama/sastra/bahasa, seni/budaya, dan psikologi

3.  Rumpun Ilmu Tekno-Sains mencakup MIPA/
Kesehatan/Olahraga, dan Teknik.

Rumpun-rumpun keilmuan tersebut mendapatkan tema/
topik dan fokus penelitian, yang secara detil terlihat 
pada tabel pemetaan kompetensi keilmuan dan topik 
penelitian yang dirumuskan oleh UNESA.

Walaupun tema penelitian nasional yang telah ditetapkan 
oleh Kemenristekdikti menjadi acuan bagi UNESA untuk 
menetapkan topik dan fokus penelitian, namun tema 
hankam tidak dapat diadopsi dalam RIP UNESA karena 
tidak sesuai dengan dengan kompetensi atau keahlian 
yang dimiliki oleh dosen-peneliti.

Perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan 
pemantauan-evaluasi program penelitian merupakan 

wewenang dari LPPM. Tugas dan fungsi lembaga ini 
diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UNESA No. 
310/UN38/HK/KL/2012 tentang Perubahan Struktur 
Organisasi Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Negeri Surabaya dan juga merujuk pada 
Organisasi Tata Kerja (OTK) UNESA. Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, LPPM memiliki beberapa perangkat 
yang meliputi: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Kepala Pusat dan 
Sekretaris; 4) Bagian Tata Usaha (Kabag, Kasubbag, dan 
Staf); 5) Rumpun Jabatan Fungsional (dosen) termasuk 
mahasiswa sebagai peneliti. Secara lebih jelas, tugas dan 
fungsi LPPM UNESA dirumuskan dalam visi, misi, dan 
tugas sebagai berikut.

Visi: Sebagai lembaga unggulan dalam penyelenggaraan 
dan pengelolaan penelitian dasar, penelitian terapan dan 
pengembangan guna memajukan ilmu pengetahuan, 
teknologi, ataupun seni dan mengembangkan inovasi 
baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan 
serta menyebarluaskan hasilnya untuk menunjang 
pembangunan, meningkatkan daya saing bangsa dan 
kesejahteraan masyarakat.
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TABEL 8.  PEMETAAN KOMPETENSI KEILMUAN DAN TEMA/TOPIK DAN FOKUS PENELITIAN UNTUK RISET 
UNGGULAN

KOMPETENSI/
KEAHLIAN/ 
KEILMUAN

TOPIK/TEMA DAN FOKUS PENELITIAN KETERANGAN

Pendidikan Perspektif Riset Unggulan Unesa:

Kurikulum, bahan ajar dan sumber belajar, strategi belajar mengajar, pendekatan 
dan model belajar, media pembelajaran, lingkungan belajar, sarana dan prasarana 
pendidikan, kompetensi pendidik, karakteristik peserta didik, manajemen dan 
kebijakan pendidikan, evaluasi dan asesmen, bimbingan dan konseling, pendidikan 
karakter, teknologi pendidikan, psikologi pendidikan, pembelajaran secara online 
dan Blended/Hybrid learning, tema pendidikan terkait dengan berbagai kebijakan 
pemerintah, seperti Full Day School, pendidikan vokasi, dll.

Perspektif Pembangunan Nasional:

Pengentasan kemiskinan; integrasi bangsa, harmoni sosial, dan kebudayaan; 
otonomi daerah dan desentralisasi; seni dan sastra dalam mendukung industri 
kreatif

Kelompok Tema 1

Sosial/Politik/
Sejarah

Pengentasan kemiskinan; perubahan iklim dan pelestarian lingkungan; mitigasi dan 
manajemen bencana; integrasi bangsa, harmoni sosial, dan kebudayaan; otonomi 
daerah dan desentralisasi; infrastruktur, transportasi, dan industri pertahanan 
dengan fokus riset terkait permasalahan sosial, politik, dan sejarah tematik

Kelompok Tema 2

Ekonomi Pengentasan kemiskinan; energi terbarukan; ketahanan pangan; mitigasi dan 
manajemen bencana; otonomi daerah dan desentralisasi; infrastruktur, transportasi, 
dan industri pertahanan dengan fokus riset terkait bidang ekonomi

Kelompok Tema 3

Hukum Mitigasi dan manajemen bencana; integrasi bangsa, harmoni sosial, dan 
kebudayaan; otonomi daerah dan desentralisasi; infrastruktur, transportasi, dan 
industri pertahanan dengan fokus riset terkait hukum publik dan privat

Kelompok Tema 4

Filsafat/Agama/
Sastra/Bahasa

Pengentasan kemiskinan; perubahan iklim dan pelestarian lingkungan; integrasi 
bangsa, harmoni sosial, dan kebudayaan; mitigasi dan manajemen bencana; seni 
dan sastra dalam mendukung industri kreatif

Kelompok Tema 5

Seni/Budaya Integrasi bangsa, harmoni sosial, dan kebudayaan; seni dan sastra dalam 
mendukung industri kreatif dengan fokus riset terkait new media dan perubahan 
seni/budaya

Kelompok Tema 6

Sosial/Psikologi Mitigasi dan manajemen bencana; integrasi bangsa, harmoni sosial, dan kebudayaan 
dengan fokus riset terkait sosiologi/psikologi pendidikan dan terapan

Kelompok Tema 7

MIPA/Kesehatan/
Olahraga

Pengentasan kemiskinan; perubahan iklim dan pelestarian lingkungan; energi 
terbarukan; ketahanan pangan; gizi dan penyakit tropis; mitigasi dan manajemen 
bencana dengan fokus riset terkait dengan bidang MIPA, kesehatan, olah raga dan 
geospasial

Kelompok Tema 8

Teknik Pengentasan kemiskinan; perubahan iklim dan pelestarian lingkungan; energi 
terbarukan; ketahanan pangan; gizi dan penyakit tropis; integrasi bangsa, harmoni 
sosial, dan kebudayaan; infrastruktur, transportasi, dan industri pertahanan dengan 
fokus riset terkait bidang teknik.

Kelompok Tema 9

Sumber: RIP UNESA 2016-2020



48

Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi 
sebagai berikut: a) Mewujudkan lembaga penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri 
Surabaya sebagai pusat unggulan dalam penyelenggaraan 
penelitian dasar, terapan dan pengembangan di bidang 
pendidikan; b) Mewujudkan lembaga penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri 
Surabaya sebagai pusat unggulan dalam penyelenggaraan 
penelitian dasar, terapan dan pengembangan di bidang 
nonkependidikan; c) Mewujudkan lembaga penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri 
Surabaya sebagai pusat unggulan di bidang layanan 
konsultasi dan pengembangan sumberdaya penelitian; d) 
Mewujudkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat Universitas Negeri Surabaya sebagai pusat 
unggulan di bidang dokumentasi dan informasi penelitian 
yang dapat diakses secara cepat, tepat dan akurat oleh 
sivitas akademika dan masyarakat luas; e) Mewujudkan 
sistem manajemen lembaga penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya yang 
sehat, dinamis, dan memiliki daya saing.

Tugas: Tugas dan fungsi LPPM merupakan 
pengejawantahan dari visi dan misi yang ditetapkan 
sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas yang 
diemban oleh LPPM UNESA meliputi: a) mengembangkan 
kerangka dasar (Terms of Reference) kegiatan penelitian 
sebagai acuan pelaksanaan penelitian; b) merencanakan 
dan mengarahkan penelitian yang pelaksanaannya dapat 
dilakukan secara perorangan (mandiri), kelompok, ataupun 
kelembagaan; c) melaksanakan dan mengelola penelitian 
dasar, penelitian terapan dan penelitian peningkatan 
kapasitas yang diarahkan dan ditingkatkan untuk kemajuan 
ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni serta perolehan 
HKI, Paten dan Publikasi; d) melakukan berbagai upaya 
secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan 
sumber pendanaan penelitian baik kompetitif di tingkat 
nasional maupun global, serta memfasilitasi penelitian-
penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit 
kerja; e) mengembangkan dan mengupayakan serta 
memfasilitasi seluruh hasil-hasil penelitian dari setiap 
peneliti untuk diterbitkan dalam jurnal nasional maupun 
jurnal internasional melalui pusat HKI, paten dan 
publikasi; f) mengembangkan dan mengupayakan serta 
memfasilitasi seluruh hasi-hasil penelitian dari setiap 
peneliti untuk menyiapkan program dan kegiatan hilirisasi 
dan komersialisasi hasil-hasil penelitiannya melalui pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemasaran Ipteks 
ataupun Pusat Kuliah Kerja Nyata dan Pemberdayaan 
Masyarakat; g) menginkubasi hasil-hasil penelitian yang 
sudah mempunyai paten untuk menjadi produk yang 
memiliki kebermanfaatan secara ekonomis melalui start up 
bisnis atau menjadi sebuah usaha yang bisa mandiri melalui 
Pusat Inkubasi Wirausaha dan Job Center; h) membangun 
sinergi dengan semua fakultas dan pascasarjana dalam 
rangka ikut bertanggungjawab dalam kemudahan dalam 
kepengurusan HKI, paten dan publikasi; i) membangun 
sinergi dengan LPPM lainnya melalui penelitian tepat 
guna yang dapat memecahkan masalah pembangunan 
dan memperbaiki taraf hidup rakyat; j) mengoptimalkan 
sarana dan prasarana yang ada guna menunjang dan 
memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian LPPM 
UNESA; dan k) melaksanakan manajemen administrasi 
akademik dan keuangan secara baik, dinamis, sehat dan 
akuntabel. 

Selain Visi dan Misi serta tugas yang ditetapkan, LPPM 
mengemban pula fungsi untuk meningkatkan Technology 
Readiness Level (TRL) dari hasil pengembangan 
purwarupa (prototype). Target yang hendak dicapai untuk 
saat ini adalah capaian pada level 6-7. Dengan level ini, 
maka purwarupa yang dihasilkan dapat dimasukan ke 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan 
bahkan jika level kesiapan teknologi tersebut mencapi 
8-9, proyek pengembangannya bisa mendapat bantuan 
dari BPPT untuk dikembangkan lebih lanjut. Fungsi lain 
yang juga dijalankan oleh LPPM adalah menjadi bank 
proposal penelitian dan melakukan pendampingan-
pelatihan bagi para dosen-peneliti. Upaya yang dilakukan 
oleh LPPM adalah mendorong para dosen-peneliti yang 
bergelar doktor untuk menyusun proposal penelitian 
dengan target utamanya publikasi ilmiah, khususnya 
artikel, yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional 
dengan indeks Scopus. Penerbitan artikel di jurnal 
terindeks Scopus ini dapat dikatakan sebagai keluaran 
utama dari proyek penelitian yang dilakukan oleh 
dosen-peneliti. Selain untuk memenuhi target kinerja 
publikasi yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti, ini juga 
dilakukan untuk memastikan setiap dosen-peneliti dapat 
memenuhi tugas Tridharma Perguruan Tinggi, terutama 
penelitian yang berorientasi pada publikasi ilmiah. Tidak 
dimungkiri bahwa umumnya dosen-peneliti terlalu sibuk 
pada kegiatan pengajaran sehingga kurang atau lemah 
pada penelitian dan juga pengabdian masyarakat.
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Sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan 
penelitian dan pengabdian masyarakat di UNESA, LPPM 
dilengkapi dengan lima pusat layanan, yang terdiri dari: 
1) Pusat Riset dan Penguatan Inovasi (RPI); 2) Pusat 
Pengabdian Masyarakat dan Pemasaran IPTEKs (PM-PI); 
3) Pusat HKI, Paten, dan Publikasi (HPP); 4) Pusat Kuliah 
Kerja Nyata dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PM); 
5) Pusat Inkubasi Wirausaha dan Job Center (IW-JC). 
Salah satu unit layanan, yaitu Pusat Riset dan Penguatan 
Inovasi (RPI) memiliki tugas memfasilitasi perencanaan 
dan pengelolaan penelitian dengan membangun kerja 
sama berbagai pihak/pemangku kepentingan, baik 
internal maupun eksternal. Kerja sama dengan pemangku 
kepentingan ini tujuan utamanya adalah memastikan 
tersedianya pendanaan penelitian untuk keberlangsungan 
berbagai program penelitian yang direncanakan oleh 
universitas. Upaya untuk memastikan ketersediaan 
pendanaan penelitian yang berkesinambungan tersebut 
umumnya dilakukan dengan memfokuskan diri pada 
sumber pendanaan dari Kemeristekdikti yang di dalamnya 
memuat berbagai program-penelitian yang meliputi: 1) 
Penelitian dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi 
Negeri (BOPTN) Desentralisasi DRPM, Ditjen Penguatan 
Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, 2) Penelitian 
dana BOPTN Sentralisasi DRPM, Ditjen Penguatan Riset 
dan Pengembangan, Kemenristekdikti, 3) Penelitian 
di luar DRPM, seperti Insentif Riset Sistem Inovasi 
Nasional (INSINAS) dari Direktorat Sistem Inovasi dan 
Direktorat Inovasi Industri, Ditjen Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kemenristekdikti, 4) Penelitian Dana 
Kebijakan Fakultas/Jurusan/Program Studi/Swadana, 5) 
Penelitian Dana DIPA UNESA untuk Penelitian Mahasiswa, 
dan 6) Penelitian dana kerja sama dengan berbagai pihak 
baik dengan Pemerintah Daerah ataupun Kementerian 
lain.

Strategi Pengembangan LPPM UNESA

Dalam mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat, 
LPPM UNESA mendapat target kinerja penelitian yang 
bersumber dari Program Pembangunan Nasional. 
Dengan kata lain, RIP yang disusun sejatinya tidak 
hanya mengetengahkan kinerja keluaran dan dampak 
dari penelitian dan pengabdian masyarakat tetapi 
juga harus berkaitan erat dengan pembangunan 
nasional. Dalam kerangka ini, agenda penelitian yang 
dirumuskan oleh LPPM diarahkan untuk mendukung 

agenda pembangunan nasional, khususnya untuk bidang 
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, ataupun seni. Pelaksanaan upaya ini dilakukan 
bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bentuk kerja 
sama ini diwujudkan antara lain melalui penelitian yang 
mendukung kebijakan dan pembangunan daerah maupun 
program pengabdian masyarakat yang difokuskan pada 
prioritas pembangunan daerah. 

Berbagai program dan kegiatan penelitian yang dilakukan 
diwujudkan dalam bentuk penelitian dasar, penelitian 
terapan, ataupun penelitian pengembangan. Tema dan 
dan fokus penelitian yang berorientasi pada agenda 
pembangunan nasional ditetapkan dengan mengacu pada 
misi, potensi dan hasil evaluasi LPPM serta target keluaran 
yang diharapkan memberikan kontribusi yang strategis 
bagi pencapaian target pembangunan nasional. Arah 
kebijakan, sasaran dan tujuan penelitian yang bermuara 
pada pemberian manfaat bagi pembangunan nasional 
tersebut sejatinya tidak hanya perwujudan dari tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana 
diatur dalam arah kebijakan Kemenristekdikti, tetapi 
juga secara nyata dapat memberikan kebermanfaatan 
bagi UNESA itu sendiri. Setidaknya terdapat tiga manfaat 
yang dapat dioptimalkan oleh LPPM UNESA, yaitu: 1) 
mengembangkan fungsi LPPM UNESA sebagai motor 
penggerak pengembangan sumber daya pembangunan 
dalam pentas nasional dan daerah; 2) memperluas 
pengetahuan dan pemahaman sivitas akademika, 
terutama staf akademik tentang masalah pembangunan 
dan kenyataan yang dihadapi; dan 3) memperluas 
pengalaman, pengetahuan dan pemahaman teknis staf 
akademik dalam mengimplementasikan keahliannya.

Strategi Pencapaian Peningkatan pada Bidang Penelitian

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan kinerja dalam 
bidang penelitian, LPPM UNESA telah merumuskan tujuh 
strategi pencapaian yang yang meliputi: 1) penyusunan 
renstra penelitian; 2) peningkatan kuantitas penelitian; 
3) peningkatan kualitas penelitian; 4) peningkatan jumlah 
HKI, paten dan publikasi hasil penelitian; 5) peningkatan 
kompetensi peneliti; 6) keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian; dan 7) Peningkatan variabilitas sumber 
pendanaan penelitian (kerja sama). Penjelasan secara 
rinci strategi pencapaian tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut.
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TABEL 9.  STRATEGI PENCAPAIAN BIDANG PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO. KEGIATAN STRATEGI PENCAPAIAN
TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1 Penyusunan RIP Penyempurnaan RIP lima tahunan √ - - - -

Penyusunan RBA Lembaga dan Pusat RPI √ √ √ √ √

Kejelasan pelaksanaan tupoksi staf √ √ - - -

2 Peningkatan jumlah 
penelitian

Peningkatan jumlah berbagai skim penelitian √ √ √ √ √

Peningkatan jumlah anggaran penelitian √ √ √ √ √

Peningkatan kerja sama penelitian dengan stakeholders √ √ √ √ √

Pemberian penghargaan peneliti berprestasi √ √ √ √ √

Peningkatan sosialisasi program penelitian √ √ √ √ √

3 Peningkatan kualitas 
penelitian

Pengintensifan Kinerja Tim Penjaminan Mutu Penelitian √ √ √ √ √

Pembentukan tim peneliti √ √ √ √ √

Pengoptimalan sarana perpustakaan dan laboratorium √ √ √ √ √

Peningkatan kerja sama dengan fakultas/jurusan untuk 
pengelolaan penelitian

√ √ √ √ √

Pelatihan/workshop penulisan proposal berbagai skema 
penelitian

√ √ √ √ √

Peningkatan transparansi informasi hasil review proposal 
kepada peneliti

√ √ √ √ √

4 Peningkatan jumlah 
HKI, Paten dan 
Publikasi hasil 
penelitian

Pelatihan/workshop penulisan manuskrip untuk jurnal 
terakreditasi dan internasional

√ √ √ √ √

Pembinaan rutin pada jurnal yang terbit ke arah jurnal 
terakreditasi 

√ √ √ √ √

Penerbitan jurnal baru √ √ √ √ √

Penerbitan buku kumpulan hasil-hasil penelitian √ √ √ √ √

Peningkatan jumlah buku ajar/referensi dan yang lainnya √ √ √ √ √

Pemberian insentif bagi HKI dan Paten yang diterima √ √ √ √ √

Membantu dan mengawal proses pengurusan 
pendaftaran HKI dan Paten termasuk penganggaran

√ √ √ √ √

Menghimbau untuk mengoptimalkan referensi dari 
berbagai jurnal SCIENCE DIRECT yang dilanggan UNESA 
melalui pelatihan

√ √ √ √ √

5 Peningkatan 
kompetensi peneliti

Pelatihan metodologi penelitian bagi dosen pemula √ √ √ √ √

Pengaderan dosen peneliti senior kepada junior melalui 
penelitian payung

√ √ √ √ √

6 Keterlibatan 
mahasiswa dalam 
Penelitian

Pelatihan metodologi penelitian mahasiswa - √ √ √ √

Kegiatan magang penelitian bagi mahasiswa ke dosen - √ √ √ √

7 Peningkatan 
variablilitas sumber 
pendanaan penelitian 
(kerja sama)

Menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholders 
secara intens untuk memperkuat income generating

√ √ √ √ √

Sumber: RIP 2016-2020 UNESA
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Terkait dengan penelitian dan keluaran publikasi ilmiah 
tersebut, LPPM melakukan upaya ekstra mengingat 
publikasi ilmiah tersebut tidak boleh berasal dari 
skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa bimbingan 
dosen bersangkutan. Artinya, dosen-peneliti dituntut 
untuk menginisiasi penelitiaannya sendiri. Persoalan 
yang dihadapi terutama berkaitan dengan waktu dan 
beban kerja dosen serta tidak dimungkiri kapasitas 
dosen bersangkutan. Persoalan waktu dan beban kerja 
umumnya dihadapi oleh dosen-dosen yang berasal dari 
rumpun ilmu sosial dan humaniora. Sementara untuk 
dosen dengan latar belakang ilmu eksakta/ilmu alam 
tidak terlalu menghadapi persoalan ini, pasalnya dosen-
dosen tersebut tergabung dalam berbagai laboratorium. 
Proyek-proyek penelitian ini biasanya disematkan dalam 
kegiatan dosen di laboratorium. Kerapkali para dosen 
tersebut melakukan pekerjaan di laboratorium sehabis 
jam mengajar di sore hari sekitar pukul 16.00. Oleh karena 
itu, LPPM berupaya untuk mendorong dosen-peneliti dari 
rumpun ilmu sosial dan humaniora untuk menyiapkan 
proposal penelitian. Untuk mengatasi permasalahan 
dalam menyiapakan proposal penelitian tersebut, LPPM 
mendorong agar para dosen-peneliti yang memiliki 
kompetensi keilmuan dan minat yang sama untuk 
melakukan kolaborasi. Dengan demikian, satu proposal 
penelitian dapat diusung oleh dua sampai dengan empat 
dosen (Sekretaris Pusat Riset & Penguatan Inovasi, 2019). 

Kualitas dari proposal penelitian yang disusun ini juga menjadi 
perhatian serius dari LPPM. Pasalnya, proposal yang rendah 
kualitasnya dipastikan akan sulit menghasilkan artikel yang 
dapat diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus. 
Oleh karena itu, LPPM juga melakukan pendampingan 
terhadap dosen-peneliti untuk dapat meningkatkan kualitas 
proposal penelitiannya. Pendampingan juga dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas artikel ilmiah yang dihasilkan. Diakui 
bahwa para dosen mengalami hambatan dalam menuliskan 
hasil penelitiannya ke dalam artikel yang memenuhi 
standar jurnal terindeks Scopus. Persoalannya bukan hanya 
terletak dari kemampuan menulis karya ilmiah dalam 
bahasa inggris, tetapi terkait pula dengan substansi yang 
memenuhi kualifikasi jurnal bersangkutan. Untuk itu, Wakil 
Rektor 1 UNESA menginisiasi kerja sama dengan berbagai 
profesor yang telah memiliki reputasi penerbitan artikel 
terindeks Scopus untuk mendampingi dosen-peneliti dalam 
menulis artikelnya. Saat ini, UNESA menggalang kerja sama 
dengan profesor dari University of Malaya, Malaysia. Tahun 
2019 adalah awal dimulainya pendampingan penulisan 
artikel, sehingga untuk tahun selanjutnya akan ditinjau 
apakah program tersebut membuahkan hasil sesuai yang 
diharapkan (Kepala LPPM, 2019).

Namun demikian, LPPM bukanlah lembaga sentral yang 
mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat. 
Tugas tersebut berada di masing-masing fakultas dan 
laboratorium. Tugas utama LPPM adalah mensosialisasikan 
dan mendistribusikan berbagai skema pendanaan 
riset, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. 
Sosialisasi yang kerap dilakukan terutama berkaitan 
dengan terbitnya peraturan dari Kemenristekdikti 
tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian 
masyarakat, termasuk di dalamnya adalah melakukan 
lokakarya terkait dengan pengelolaan penelitian dan 
pengabdian masyarakat yang meliputi pembutan laporan 
riset dan keuangan (Kepala LPPM, 2019). Dalam kerangka 
ini, LPPM cenderung memainkan fungsi administratif 
semata. Oleh karena itu, efektivitas dari fungsi LPPM 
sebagai bank proposal dan pendampingan penulisan 
artikel ilmiah ditentukan oleh koordinasi yang dibangun 
dengan berbagai fakultas dan juga laboratorium.

B. Dimensi Sumber Daya Manusia

Dimensi sumber daya manusia meliputi tiga isu, yaitu 
pengembangan kapasitas dosen-peneliti, baik dari sisi 
kuantitas maupun kualitas,  membangun iklim riset 
serta menjalin kerja sama penelitian dan pengabdian 
masyarakat dengan pemerintah maupun sektor privat. 
Pengembangan kapasitas dosen-penelitian yang 
menekankan aspek kuantitas berfokus pada rasio dosen-
mahasiswa dan komposisi jabatan fungsional dosen-
peneliti. Sementara itu, aspek kualitas menitikberatkan 
pada meningkatnya animo penelitian-pengabdian 
masyarakat dan kemampuan dosen-peneliti dalam 
mengembangkan keilmuan melalui penelitian serta 
memperbanyak hasil penelitian yang diterbitkan 
dalam jurnal internasional bereputasi dan buku. Fokus 
membangun iklim riset berkaitan dengan membangun 
kerja sama penelitian antardosen maupun antara 
dosen dan mahasiswa. Sementara itu, kerja sama 
penelitian-pengabdian masyarakat menitikberatkan pada 
keterlibatan sivitas akademika UNESA dalam berbagai 
proyek penelitian untuk mendukung program pemerintah, 
kerja sama dengan sektor industri dan masyarakat. 

Pengembangan Kapasitas Dosen-Peneliti

Upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
SDM dosen/peneliti merupakan salah satu prioritas 
dalam Renstra UNESA tahun 2016-2020. Mengacu pada 
target kinerja lima tahun Renstra UNESA berdasarkan 
pada arah kebijakan Kemenristekdikti 2015-2019 dan 
sasaran strategis UNESA 2016-2020, kuantitas dosen 
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dilihat berdasarkan rasio antara dosen dan mahasiswa, 
sementara kualitas dosen berkaitan dengan jumlah dosen 
dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. 
Dalam Renstra UNESA tersebut ditetapkan bahwa dalam 
jangka waktu lima tahun, rasio dosen dan mahasiswa 
secara berangsur akan menuju pada komposisi yang 
layak, dari 1:34 di tahun 2016 menjadi 1:25 di tahun 
2020. Demikian pula dengan target jumlah dosen 
dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. 
Berdasarkan target tersebut, tahun 2016 presentase 
dosen Lektor Kepala adalah 36 persen dari jumlah total 
dosen dan diharapkan meningkat menjadi 50 persen di 
tahun 2020. Adapun jumlah dosen bergelar Guru Besar 
ditargetkan mencapai 9 persen dari jumlah total dosen di 
tahun 2020 dari kondisi di tahun 2016 sebesar 6,1 persen. 

Berdasarkan data tahun 2018, jumlah dosen/peneliti 
adalah 883 orang dengan komposisi jabatan fungsional 
sebagai berikut: Tenaga Pengajar 97 orang, Asisten Ahli 
140 orang, Lektor 292 orang, Lektor Kepala 298 orang, 
dan Guru Besar 56 orang. Dengan jumlah dosen/peneliti 
sebanyak 833 tersebut, maka rasio dosen-mahasiswa 
adalah 1:34. Melihat pada data komposisi dosen 
berdasarkan jenjang jabatan fungsional tahun 2018, 
tantangan dari sisi kuantitas (rasio dosen-mahasiswa) dan 
dari sisi kualitas, terutama, dosen dengan jabatan Lektor 
Kepala merupakan pekerjaan berat dalam mencapai 
target Renstra UNESA 2016-2020. 

Rasio dosen-mahasiswa yang menjadi target Renstra 
2016-2020 adalah 1:25, sementara saat ini rasionya adalah 
1:34. Upaya memenuhi jumlah rasio tersebut setidaknya 
membutuhkan peningkatan jumlah kuantitas dosen di 
UNESA. Namun, merekrut dosen baru tidaklah sederhana 
karena sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan 
Umum (BLU), wewenang untuk mengangkat dosen tetap 
Pegawai Negeri Sipil ditentukan oleh Kemenristekdikti. 
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 
tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum. Dengan ketentuan tersebut, maka 
pencapaian target rasio dosen-mahasiswa tersebut tidak 
dapat diupayakan secara mandiri oleh UNESA tetapi 
bergantung pada kebijakan Kemenristekdikti. 

Upaya meningkatkan kualitas dosen berdasarkan 
komposisi jabatan fungsional merupakan prioritas dalam 
Renstra 2016-2020. Pemenuhan target Renstra, yaitu 
meningkatnya prosentase Guru Besar menjadi 9 persen 
dan 50 persen Lektor Kepala dari total 883 di tahun 2020, 
sepertinya sulit tercapai mengingat pada tahun 2018/2019 
komposisi dosen dengan jabatan Guru Besar masih sebesar 
kurang lebih 6 persen dari total dosen. Jika mengacu pada 
data Renstra 2016-2020, jumlah prosentase tersebut tidak 
meningkat karena di tahun 2016 jumlah Guru Besar adalah 
6 persen atau sebanyak 56 dosen. Artinya, untuk memenuhi 
target 9 persen, jumlah Guru Besar harus meningkat kurang 
lebih 24 orang. Jika di bagi per tahun, maka setidaknya 
UNESA harus menghasilkan kurang lebih lima Guru Besar 
setiap tahunnya. Itu adalah tantangan berat yang dihadapi 
oleh UNESA dalam upaya meningkatkan rasio dosen-
peneliti yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. 
Sampai dengan tahun 2018/2019, jumlah presentase 
Lektor Kepala adalah 34 persen dari total jumlah dosen, 
sementara target peningkatan sesuai Renstra 2016-2020 
adalah sebanyak 50 persen dosen dengan kualifikasi Lektor 
Kepala. Artinya, dibutuhkan peningkatan sebesar kurang 
lebih 16 persen untuk mencapai target di tahun 2020. 

Fungsi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
publikasi ilmiah terindeks Scopus dapat dikatakan 
sebagai fungsi penting yang dimainkan oleh LPPM. 
Program pendampingan penulisan dan penerbitan 
artikel ilmiah tersebut dilakukan bekerja sama dengan 
profesor dari University of Malaya yang dinilai memiliki 
rekam jejak publikasi ilmiah. Program ini sejatinya 
ditentukan langsung oleh pimpinan universitas dalam 
hal ini Wakil Rektor I. Kepentingan universitas ini terlihat 
dari besarnya anggaran pendampingan penulisan dan 
publikasi karya ilmiah, yaitu sebesar kurang lebih Rp 45 

DIAGRAM 7.  KOMPOSISI DOSEN UNIVERSITAS 
NEGERI SURABAYA 

Sumber:  Renstra UNESA 2016-2020
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juta untuk satu terbitan artikel. Peruntukan program ini 
dikhususkan bagi dosen berkualifikasi minimal doktor. 
Harapannya adalah setiap dosen yang bersangkutan 
setiap tahunnya dapat menerbitkan artikel ilmiah di 
jurnal terindeks Scopus hasil dari proyek penelitian 
yang dikelolanya. Penugasan dari pimpinan universitas 
untuk memfasilitas program ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi LPPM. Pasalnya, program yang terbilang 
baru ini harus dijalankan oleh LPPM bersamaan dengan 
berbagai tugas lainnya yang telah menjadi tugas rutin 
LPPM. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah 
keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, 
LPPM berupaya untuk mengembangkan organisasi dan 
juga SDM yang dimilikinya. Namun demikian, tantangan 
tersebut juga memberikan kesempatan kepada LPPM 
untuk memperkuat peran dan fungsinya sehingga LPPM 
tidak hanya berkutat pada aspek administratif program 
penelitian dan pengabdian masyarakat (Kepala LPPM, 
2019). 

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas 
dosen-peneliti agar dapat memenuhi kualifikasi jabatan 
fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar, LPPM UNESA 
mendapat dukungan dari Kemenristekdikti. Dukungan 
tersebut terutama diwujudkan dalam bentuk bantuan 
dana penelitian. Tahun 2018 lalu, tercatat kurang lebih 
ada dana penelitian sebesar Rp 10 Miliar  yang diperoleh 
oleh UNESA (Diagram 8). Dana tersebut tidak hanya 
digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, tetapi 
juga dialokasikan sebagai insentif kepada dosen-peneliti 
yang sifatnya kompetitif (Kepala LPPM, 2019). 

Insentif ini tidak hanya diberikan dalam bentuk honor, 
melainkan untuk biaya produksi hasil penelitian seperti 
cetak buku atau modul. Adapun insentif dalam bentuk 
honor antara lain sebesar Rp 5 juta diberikan kepada 
dosen-peneliti yang artikelnya diterima/dipublikasikan 
dalam jurnal ilmiah terindeks, dan Rp 25 juta untuk dosen-
peneliti yang mempublikasikan artikel di jurnal kualifikasi 
Q1 (Sekretaris Pusat KKN-PM LPPM, 2019). Dana penelitian 
Kemenristekdikti ini dibuka peluangnya khusus bagi para 
dosen-peneliti yang telah memiliki rekam jejak penelitian 
dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Sementara itu, 
bagi dosen-peneliti yang belum memimpin penelitian, 
mereka diarahkan untuk mendapatkan dana penelitian 
yang disediakan oleh masing-masing fakultas dan juga 
LPPM. Umumnya alokasi dana penelitian ini tidak bersifat 
kompetitif tetapi diupayakan untuk dialokasikan secara 
proporsional kepada para dosen-peneliti (Sekretaris 
Pusat Riset & Penguatan Inovasi LPPM, 2019).

DIAGRAM 8. JUMLAH DANA PENELITIAN 
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

DIAGRAM 9.  JUMLAH PENELITIAN DAN DOSEN

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Upaya LPPM meningkatkan animo dosen-peneliti untuk 
aktif dalam melakukan penelitian dapat dikatakan 
membuahkan hasil yang positif. Mengacu pada Laporan 
Tahunan, terlihat ada peningkatan jumlah dosen-peneliti 
yang terlibat dalam penelitian dengan sumber dana yang 
dikelola oleh LPPM (Diagram 9), meski jika dilihat dari segi 
jumlah penelitian performanya masih fluktuatif. Tahun 
2016 tercatat ada 47 penelitian yang melibatkan 112 
dosen. Jumlah itu naik pada 2017 menjadi 103 penelitian 
dengan 270 dosen terlibat. Lalu pada 2018, jumlah 
penelitian menurun menjadi 99 dengan jumlah dosen 
terlibat meningkat menjadi  271 orang.

2016 2017 2018

Judul Peneli�an Dosen

47
103 99

112

270 271

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018

Dana DIKTI (Miliar) Damas Universitas 
(Miliar)

10.9

0.15

11.4

0.21

10

0.21

Dana APBN (Miliar) 

4

6.9
6.2

0

2

4

6

8

10

12



54

Membangun Iklim Riset

Berbagai upaya UNESA, khususnya LPPM, dalam 
mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas dosen 
dari sisi program penelitian dan pengabdian masyarakat 
berdampak pula pada aktivitas pengajaran dosen-
peneliti. Aktivitas penelitian yang membutuhkan waktu 
dan sumber daya yang tersebut kerapkali membatasi 
sesi pengajaran dosen dan menambah beban dosen 
lainnya yang belum melakukan penelitian dan juga 
dosen dengan aktivitas penelitian yang tidak banyak. 
Untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut, 
setiap fakultas berupaya untuk meminta para dosen-
peneliti mengoptimalkan tim pengajaran, yaitu melalui 
pembagian waktu pengajaran yang proporsional di antara 
anggota tim pengajar mata kuliah yang diampu. Langkah 
lainnya adalah dengan melibatkan mahasiswa dalam 
kegiatan penelitian tersebut. Keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian disesuaikan dengan mata kuliah 
mahasiswa yang bersangkutan sehingga dengan kegiatan 
tersebut mahasiswa dapat menambah pengetahuan yang 
berkaitan dengan mata kuliahnya.

DIAGRAM 10.  JUMLAH PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA (PKM) DAN DOSEN 
TERLIBAT

Sumber: diolah dari berbagai sumber

universitas untuk kepentingan akreditasi nasional. 
Khusus untuk program studi di rumpun ilmu eksakta, 
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ini menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas pengajaran di 
laboratorium. Dengan kegiatan ini, baik dosen maupun 
mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pengajaran dan 
penelitian. Bahkan tidak jarang kegiatan di laboratorium 
dilakukan pula setelah waktu perkuliahan, artinya fasilitas 
laboratorium digunakan secara optimal dan mahasiswa 
secara produktif memanfaatkan waktu di luar perkuliahan 
untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. 

Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan 
penelitian di laboratorium ini menunjukkan pula animo 
mahasiswa yang relatif tinggi. Hal ini karena mahasiswa 
menyadari pentingnya pengetahuan dan pengalaman 
bekerja di laboratorium tidak hanya dilakukan selama 
waktu perkuliahan yang relatif terbatas. Pengalaman 
mengikuti proyek penelitian dosen di laboratroium akan 
memberikan nilai tambah bagi mahasiswa setelah lulus 
dan memasuki dunia kerja (Kepala Pusat LPPM, 2019). 
Kebermanfaatan dari PKM ini dalam perjalanannya 
menyisakan tantangan bagi LPPM dan UNESA secara 
umum, mengingat jumlah PKM dan dosen yang terlibat 
menunjukkan tren menurun (Diagram 9). Tahun 2016, 
terlihat 59 PKM dan 124 dosen yang terlibat, namun di 
tahun 2018 jumlah PKM dan dosen yang terlibat menurun 
hingga setengahnya. 

Penurunan ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. 
Pertama, sisi dosen yang memperlihatkan keengganan 
untuk terlibat dalam PKM karena terbatasnya dukungan 
fakultas dan dukungan dana, baik dari fakultas maupun 
perguruan tinggi. Dukungan fakultas ini berkaitan 
dengan kompensasi yang diberikan kepada dosen yang 
terlibat dalam PKM, misalnya, untuk beban pengajaran. 
Keterlibatan dosen dalam PKM tentu akan menambah 
beban kerja yang bersangkutan ketika fakultas tidak 
memberikan kompensasi, mengingat bobot beban 
pengajaran cenderung lebih besar dibandingkan 
dengan pengabdian masyarakat dan penelitian. Bobot 
ini terkait dengan nilai kredit yang diperoleh dosen 
bersangkutan. Artinya, dosen cenderung mengutamakan 
kegiatan pengajaran di bandingkan dengan pengabdian 
masyarakat. Belum lagi tanggungjawab penyelesaian 
laporan kegiatan dan keuangan yang dinilai dosen 
cenderung membebani. 

Kedua, sisi mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang 
enggan terlibat dalam PKM karena cenderung memilih 

Bahkan, program penelitian kerapkali digabungkan 
pula dengan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di 
universitas (Sekretaris Pusat Riset & Penguatan Inovasi 
LPPM, 2019). Dengan penggabungan ini, nilai tambahnya 
adalah mendorong peningkatan prestasi mahasiswa 
dan menambah nilai kredit bagi program studi dan 

2016

2017

2018

Dosen Judul PKM

22

58

59

124

29

70

0 20 40 60 80 100 120 140



55

fokus pada penulisan karya akhir. Keterlibatan dalam 
PKM dikhawatirkan akan menambah beban mahasiswa. 
Namun, tidak dapat dimungkiri permasalahan ini kerapkali 
terjadi pada mahasiswa yang berada pada rumpun sosial 
humaniora. Untuk mahasiswa yang mengambil rumpun 
esakta, seperti Fakultas Teknik, permasalahan tersebut 
tidak terjadi karena mahasiswa secara rutin terlibat 
dalam kegiatan di laboratorium sebagai bagian dari mata 
kuliahnya. Kegiatan di laboratorium ini dapat disinergikan 
dengan PKM (Sekretaris Pusat Riset dan Penguatan 
Inovasi LPPM, 2019). 

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Selain menjalankan bidang penelitian, LPPM juga 
mendapat mandat untuk mengelola program-program 
pengabdian masyarakat. Salah satu program penting 
yang dijalankan adalah program pemasaran IPTEK. 
Tujuan dari program ini adalah memperkenalkan 
dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dalam 
ranah tekno-sains kepada pemerintah daerah dan 
masyarakat. Namun, diakui bahwa program ini masih 
belum terlembaga, dalam pengertian tidak semua hasil 
penelitian dan purwarupa dipamerkan serta dipasarkan 
kepada pengguna yang potensial. Bahkan tidak jarang 
purwarupa tersebut hanya sebatas dipamerkan 
namun belum ada tindak lanjut berupa kerja sama 
untuk pengembangan maupun pembeliannya baik 
dengan kalangan pemerintah daerah maupun sektor 
privat/industri. Umumnya, purwarupa yang dihasilkan 
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara 
gratis (Kepala LPPM, 2019). Di satu sisi, pemanfaatan 
purwarupa untuk kepentingan masyarakat memiliki nilai 
kebermanfaatan yang tinggi bagi kepentingan sosial. 
Di sisi lain, belum adanya ketertarikan sektor privat/
industri terhadap purwarupa itu dapat dilihat dari 
aspek level kesiapterapan teknologinya (technology 
readiness level (TLR)). Biasanya, purwarupa tersebut 
dapat dikembangkan lebih lanjut atau dimanfaatkan oleh 
dunia industri jika memiliki TLR di atas level 6. Dalam 
rangka meningkatkan TRL tersebut, LPPM berinisiatif 
mengadakan lokakarya yang mengundang pembicara 
dari Kemenristekdikti. Tema utama yang diusung 
adalah bagaimana membangun teaching industry, yaitu 
mengembangkan kurikulum yang bertalian erat dengan 
dunia industri. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian 
dari strategi untuk mengembangkan TLR agar setidaknya 
berada pada level 6-7 (Kepala LPPM, 2019). 

Memfokuskan orientasi riset untuk mendukung kebijakan 
dan program pemerintah merupakan bentuk dari 
implementasi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 
UNESA. Pengabdian masyarakat sebagaimana penelitian dan 
pengajaran merupakan Tridharma Perguruan Tinggi yang 
wajib dijalankan oleh dosen-peneliti. Sama halnya dengan 
kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat yang 
dilakukan oleh sivitas akademika UNESA mendapatkan 
alokasi dana dari Kemenristekdikti. Berdasarkan data yang 
diolah dari laporan tahunan, terlihat bahwa tahun 2016 lalu 
LPPM mengelola dana kurang lebih Rp 2,7 Miliar. Namun, 
besaran dana tersebut justru menurun menjadi Rp 1,7 miliar 
di tahun 2017 dan Rp 1,6 miliar di tahun 2018 (Diagram 
10). Penuruan ini sepertinya tidak terlepas dari rendahnya 
animo dosen-peneliti untuk melakukan pengabdian 
masyarakat dengan memanfaatkan dana Kemenristekdikti. 
Permasalahan terletak pada dua hal, yaitu, pertama, dosen-
peneliti cenderung untuk bekerja sama dengan pemerintah, 
baik pusat mupun daerah dan sektor privat untuk melakukan 
kegiatan pengabdian masyarakat. Contohnya bekerja 
sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun 
kabupaten/kota, melalui keterlibatan dosen-peneliti dalam 
berbagai proyek di pemerintahan. Kedua, proses pencairan 
dana dari Kemenristekdikti yang dinilai kerapkali terlambat 
sehingga berdampak pada rentang waktu yang tersedia 
bagi dosen-peneliti untuk melakukan kegiatan pengabdian 
masyarakat sampai dengan menyerahkan laporan akhir 
(Kepala LPPM, 2019). 

DIAGRAM 11.  JUMLAH DANA PENGABDIAN 
MASYARAKAT

Sumber: diolah dari berbagai sumber
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Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, 
aktivitas dosen-peneliti dalam program pengabdian 
masyarakat menghasilkan nilai kredit untuk kenaikan 
jabatan fungsional dosen sebagaimana pengajaran 
dan penelitian. Kerja sama penelitian dalam skema 
pengabdian masyarakat kerap dilakukan dengan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), 
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain 
itu, banyak pula dosen-peneliti dari UNESA yang terlibat 
dalam berbagai proyek penelitian berbagai dinas 
pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota. Kerja 
sama antara UNESA dan pemerintah daerah dilakukan 
melalui keterlibatan dosen-peneliti sebagai narasumber 
penyusunan Rencana Induk Penelitian Daerah, riset 
bersama dan pendampingan atau pelatihan. Kerja sama 
antara dosen-peneliti dan Balitbangda memberikan 
manfaat bagi Pemprov Jatim mengingat UNESA memiliki 
dosen-peneliti dengan berbagai kepakaran dan tenaga 
professional yang dibutuhkan oleh Pemprov untuk 
menjalankan berbagai berbagai program. Keterlibatan 
dosen-peneliti tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Litbang. 

Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa pemda/
Balitbangda dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi 
dan kementerian/lembaga lainnya untuk mendukung 
fungsi penelitian dan pengembangan (FGD Balitbangda 
Pemprov Jatim, 2019). Dalam implementasinya, 
Balitbangda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota, kerapkali mengundang pakar dari UNESA untuk 
memberikan masukan dalam kegiatan Rapat Koordinasi 
Balitbangda (FGD Balitbangda Pemprov Jatim, 2019). 
Salah satu kerja sama penelitian antara dosen-peneliti 
UNESA dan Balitbangda Provinsi Jawa Timur adalah dalam 
mengembangkan biodiesel (Sekretaris Pusat Riset & 
Penguatan Inovasi LPPM, 2019). Proyek ini melibatkan tim 
dosen-peneliti untuk mengembangkan alat pengolahan 
biodiesel (eksterifikasi dan transeksterifikasi), pengujian 
alat, sampai dengan pelatihan kepada masyarakat untuk 
menggunakan alat tersebut. Sumber dana proyek ini 
sepenuhnya berasal dari Balitbangda Pemerintah Provinsi 
Jatim. 

Namun demikian, keterlibatan dosen-peneliti UNESA 
dalam kegiatan riset dan pengembangan di lingkungan 
pemerintah daerah cenderung bersifat operasional, 
dalam pengertian hanya melakukan proyek riset semata. 
Peran sivitas akademika dalam tataran yang lebih 
strategis terbilang rendah. Rencana Induk Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, misalnya, lebih menempatkan 
para pakar dari UNESA sebagai narasumber untuk 
memberikan masukan kepada Balitbangda provinsi dan 
kabupaten/kota. Akibatnya, sulit membangun sinergi 
antara riset dan pengembangan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dan UNESA. Padahal sinergisitas dan 
kolaborasi akan  memberikan manfaat bagi kedua belah 
pihak dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 
Program riset dan pengabdian masyarakat UNESA dapat 
diarahkan untuk mendukung kebijakan, program prioritas 
pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah 
daerah dapat memanfaatkan hasil riset tersebut untuk 
memperkuat kebijakan dan program prioritasnya. 

Demikian pula dengan sumber daya. Keterbatasan dana 
penelitian dan pengabdian masyarakat dapat didukung 
oleh anggaran pemerintah daerah sehingga dana 
penelitian dan pengabdian masyarakat akan menjadi 
lebih besar karena menggabungkan dana yang tersedia 
di kedua belah pihak. Balitbangda Provinsi menilai 
bahwa peran dosen-peneliti UNESA memang diarahkan 
kepada riset dasar, memberikan bimbingan teknis dan 
memberikan masukan terhadap rancangan Rencana 
Induk Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh 
Balitbangda. Artinya, rencana strategis penelitian dan 
penegembangan pemerintah daerah masih didominasi 
oleh pihak pemerintah daerah. Pembagian ini dilakukan 
karena Balitbangda lebih mengorientasikan riset yang 
dilakukan untuk memperkuat kebijakan pemerintah. 
Dalam praktiknya, tidak dapat dihindari terjadinya 
tumpang tindih riset antara kedua institusi. Riset dan 
pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
kurang memperhatikan hasil-hasil riset yang telah 
dilakukan oleh UNESA. 

Pola ini berdampak pada lemahnya sinergi dan kolaborasi 
yang strategis antara pemerintah daerah dan UNESA. Di 
samping itu, kondisi ini cenderung menciptakan kerja 
sama yang bersifat personal daripada kelembagaan. 
Terutama di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 
lembaga dinas dan Balitbangda lebih banyak bekerja sama 
dengan para pakar dari UNESA yang diposisikan sebagai 
konsultan atau tenaga ahli. Dari sisi UNESA, keterlibatan 
dosen-peneliti tersebut memberikan dampak yang positif 
dan negatif. Dampak positifnya adalah memperlihatkan 
pengakuan pemerintah daerah atas kepakaran dan 
keilmuan yang dimiliki sivitas akademika dan menunjukan 
kebermanfaatan kurikulum dan penelitian penelitian 
yang dilakukan oleh para dosen-peneliti. Di sisi lain, 
dampak negatif yang dihadapi adalah kesibukan dosen-
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peneliti yang menjadi konsultan atau tenaga ahli atas 
dasar penunjukkan individu cenderung melemahkan 
kapasitas kelembagaan secara keseluruhan. Tidak dapat 
dimungkiri, dosen-peneliti tersebut merupakan mereka 
yang memang sudah memiliki rekam jejak yang baik 
di pemerintah daerah. Lebih lanjut, kesibukan dosen-
peneliti tersebut mengakibatkan kurangnya keterlibatan 
yang bersangkutan dalam berbagai proyek penelitian 
dan pengabdian masyarakat yang telah dirancangan oleh 
UNESA sebagaimana tertuang dalam RIP 2016-2020. 

Permasalahan ini sebenarnya tidak terlepas dari 
ketentuan yang termuat dalam Permendagri No. 33 tahun 
2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian 
dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah yang kurang memberikan 
panduan untuk membangun kerja sama penelitian dan 
pengembangan pemerintah daerah dengan perguruan 
tinggi. Dalam Permendagri tersebut tidak nyatakan secara 
jelas bagaimana membangun kolaborasi penelitian dan 
pengembangan antara pemerintah daerah dan perguruan 
tinggi, walaupun disebutkan bahwa peluang untuk 
melibatkan perguruan tinggi terbuka besar. Ketiadaan 
pedoman untuk berkolaborasi dan memanfaatkan sumber 
daya bersama mendorong pemerintah daerah, khususnya 
Balitbangda, untuk berhati-hati dalam menginisiasi kerja 
sama. Pertimbangan payung hukum dan kepraktisan 
akhirnya menjadi landasan bagi pemerintah daerah 
untuk melibatkan para pakar dari UNESA dalam posisinya 
sebagai tenaga ahli. 

Mengacu pada RIP tersebut, berbagai kegiatan penelitian 
dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk dilakukan 
secara kelembagaan dan dalam kerangka ini LPPM memiliki 
peran sebagai ujung tombak kerja sama penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan pemerintah (pusat-
daerah), pihak swasta serta masyarakat. Oleh karena itu, 
tantangan LPPM UNESA ke depan adalah mengembangkan 
kapasitas kelembagaan sehingga mampu menjadi unit 
terdepan UNESA dalam mengoptimalkan sumber daya 
riset dan memperkuat jejaring dengan para pemangku 
kepentingan. Dalam konteks ini, LPPM UNESA dituntut 
untuk mengubah peran dan fungsinya selama ini yang 
cenderung bersifat ´administratif´ di berbagai kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk itu, 
dibutuhkan kerja sama dengan fakultas dan pusat kajian 
yang ada di bawah fakultas, mengingat sumber daya yang 
dibutuhkan, seperti dosen-peneliti, berada di bawah 
fakultas dan pusat kajian.

C. Dimensi Operasional

Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016-2020 memuat 
tentang tujuan dan sasaran penelitian sebagai turunan 
dari visi dan misi kelembagaan LPPM UNESA. Tujuan 
dan sasaran ini menjadi landasan untuk menetapkan 
program strategis penelitian. Untuk itu, LPPM telah 
menetapkan delapan tujuan dan sasaran penelitian yang 
terdiri dari: 1) perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas 
penelitian untuk penguasaan ilmu pengetahuan, 
teknologi ataupun seni; 2) perlu meningkatkan 
jumlah kegiatan penelitian unggulan dan prioritas 
nasional yang menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional; 3) perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas 
dukungan fasilitas (sarana dan prasarana) penelitian; 
4) perlu meningkatkan kualitas sistem manajemen 
LPPM UNESA; 5) perlu meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dosen dan mahasiswa di bidang penelitian; 
6) perlu meningkatkan kerja sama penelitian dengan 
lembaga-lembaga/instansi lain; 7) perlu meningkatkan 
penyebarluasan dan pemasaran hasil penelitian melalui 
berbagai media komunikasi ilmiah dan media sosial; 8) 
perlu meningkatkan daya hasil (inovasi) penelitian dan 
hilirisasi serta komersialisasinya untuk kepentingan dan 
kesejahteraan masyarakat (RIP UNESA, 2016-2019). 

Untuk memfokuskan program penelitian, LPPM UNESA 
membagi delapan sasaran tersebut ke dalam dua 
kelompok, yaitu, 1) kelompok sasaran yang terkait dengan 
peningkatan penelitian; dan 2) kelompok sasaran yang 
terkait dengan peningkatan sistem manajemen lembaga. 
Fokus dari sasaran kelompok pertama adalah peningkatan 
kualitas dan kuantitas penelitian yang bertujuan untuk 
penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. Sementara itu, fokus sasaran kedua 
menekan pada peningkatan kegiatan penelitian yang 
berkontribusi bagi pembangunan nasional. Berdasarkan 
kelompok sasaran penelitian tersebut, telah dirumuskan 
Program Strategis Penelitian yang meliputi Program 
Penelitian dan Riset Unggulan. 

Program Penelitian

Program penelitian yang dirumuskan dalam Rencana 
Induk Penelitian 2016-2020 menggambarkan tujuan 
dan sumber pendanaan penelitian. Berdasarkan 
pembagian tujuan dan sumber pendanaan, LPPM UNESA 
mengelompokkan enam jenis penelitian yang terdiri dari: 
1) Penelitian dana BOPTN Desentralisasi DRPM, Ditjen 
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Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti; 
2) Penelitian dana BOPTN Sentralisasi DRPM, Ditjen 
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikt; 3) 
Penelitian dana dari luar DRPM, Ditjen Penguatan Riset 
dan Pengembangan, seperti Direktorat Sistem Inovasi, 
Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 
dan Direktorat Inovasi Industri, Ditjen Penguatan 
Inovasi, Kemenristekdikti; 4) Penelitian Dana Kebijakan 
Universitas/Fakultas/Jurusan/Program studi; 5) Penelitian 
Dana DIPA UNESA untuk Penelitian Mahasiswa; dan 6) 
Penelitian dana kerja sama. Dari ke enam jenis penelitian 
tersebut, porsi terbesar program pendanaan adalah pada 
tipe Penelitian dana BOPTN Desentralisasi DRPM, Ditjen 
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti; 
dan Penelitian dana BOPTN Sentralisasi DRPM, Ditjen 
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti. 

Pemberian program dan dana penelitian yang bersumber 
dari BOPTN Sentralisasi (Kompetitif Nasional) tidak 
terlepas dari status klaster atau kelompok penelitian 
UNESA yang masuk dalam kategori Utama. Dalam program 
penelitian ini, terdapat tiga kategori penelitian yang 
terdiri dari: 1) Penelitian Dasar: Penelitian Fundamental 
(PF), Penelitian kerja sama Luar Negeri dan Publikasi 
Internasional (PKLN), dan Penelitian Berbasis Kompetensi 
(PBK); 2) Penelitian Terapan: Penelitian Strategis Nasional 
(STRANAS), Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan 
(PSHP), Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni 
(P3S), Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Riset Andalan 
Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), dan Penelitian 
Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS); dan 3) Penelitian 
Peningkatan Kapasitas: Penelitian Tim Pascasarjana (PPS), 
Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Penelitian Pendidikan 
Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), 
dan Penelitian Pascadoktor (PPD). Selain program 
penelitian BOPTN Sentralisasi tersebut, LPPM UNESA 
mengelola pula program penelitian BOPTN Desentralisasi 
DRPM. Dalam kelompok program ini dirumuskan dua 
jenis penelitian, yaitu 1) Penelitian Produk Terapan (PPT); 
dan 2) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT). 
Kedua jenis program penelitian ini sejatinya adalah 
bentuk penelitian terapan. 

Riset Unggulan

Dalam Program Strategis Penelitian, UNESA merumuskan 
program riset unggulan yang terdiri dari: 1) kelompok 
pendidikan; dan 2) kelompok non-pendidikan. Penetapan 
kelompok dalam riset unggulan tersebut merupakan 

perwujudan dari orientasi UNESA yang menekankan 
pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah. 
Orientasi ini termuat dalam dokumen Pola Ilmiah Pokok 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya yang 
kemudian mengalami perluasan mandat ketika terjadi 
perubahan status menjadi universitas. Dalam kerangka ini, 
UNESA menegaskan bahwa berbagai program penelitian 
yang dirancang ditujukan untuk memperkuat keunggulan 
universitas yang menitikberatkan pada penelitian untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah 
(Kepala LPPM, 2019). 

Walaupun UNESA telah bermetamorfosis menjadi 
universitas,  tugas utama untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dasar-menengah dan tenaga pendidik tetap 
diemban. Oleh karena itu, berbagai program penelitian 
unggulan yang dirancang tetap memberikan muatan 
pada fokus terkait isu pendidikan, termasuk di dalamnya 
adalah kajian tentang pendidikan yang dikembangkan 
oleh masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Sebagai 
perguruan tinggi yang dituntut untuk menghasilkan 
tenaga pendidik yang berkualitas, kebutuhan untuk 
meningkatkan kualitas institusi menjadi suatu keharusan. 
Untuk itu, dengan tujuan menciptakan institusi pendidikan 
yang bermutu, UNESA merancang program penelitian 
unggulan yang memfokuskan pada peningkatan mutu 
pendidikan tinggi. 

Tujuan ini merupakan perwujudan dari perluasan 
mandat UNESA seiring dengan perubahan status dari 
IKIP menjadi universitas. Lahirnya berbagai program 
studi non-pendidikan diarahkan untuk mendukung 
atau memperkuat bidang pendidikan yang diharapkan 
dapat menghasilkan lulusan bidang pendidikan dengan 
kompetensi profesional. Orientasi ini bukan berarti 
bahwa pendidikan dan penelitian bidang non-pendidikan 
dikesampingkan mengingat bidang non-pendidikan 
tersebut berfungsi sebagai pilar penting bagi pendidikan 
dan penelitian bidang pendidikan. Arah kebijakan ini  
mendorong LPPM UNESA untuk mengelompokkan 
program riset unggulan ke dalam dua kategori, yaitu 
penelitian unggulan bidang pendidikan dan bidang non-
pendidikan (Sekretaris Pusat KKN-PM, 2019). 

Secara garis besar, dua kelompok penelitian unggulan 
tersebut menjadi basis perumusan rumpun penelitian yang 
di dalamnya memuat berbagai fokus penelitian. Rumpun 
penelitian bidang pendidikan meliputi delapan fokus 
(RIP 2016-2019), yaitu 1) rumpun penelitian pendidikan 
anak usia dini untuk meningkatkan mutu pendidikan 
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anak usia dini; 2) rumpun penelitian pendidikan dasar 
untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar; 3) rumpun 
penelitian pendidikan menengah untuk meningkatkan 
mutu pendidikan menengah; 4) rumpun penelitian 
pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu perkuliahan 
program studi; 5) rumpun penelitian pendidikan luar 
biasa untuk meningkatkan mutu pendidikan luar biasa; 
6) rumpun penelitian pendidikan luar sekolah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah; 7) rumpun 
penelitian bimbingan dan konseling serta psikologi; dan 
8) rumpun penelitian teknologi pendidikan. 

Sementara itu, dalam rumpun penelitian bidang non-
pendidikan terdapat tiga fokus yang terdiri dari: 1) rumpun 
penelitian ilmu-ilmu sosial untuk mengembangkan 
ilmu ekonomi, sosial, politik, dan hukum; 2) rumpun 
penelitian ilmu-ilmu humaniora untuk mengembangkan 
ilmu filsafat/agama/sastra/bahasa, seni/budaya dan 
psikologi; dan 3) rumpun penelitian tekno-sains untuk 
mengembangkan ilmu teknik, sains, dan kesehatan/olah 
raga. Pengembangan terhadap rumpun penelitian bidang 
pendidikan maupun non-pendidikan tersebut dilakukan 
berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian dasar, terapan dan 
peningkatan kapasitas sebagaimana dicanangkan dalam 
Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat, Edisi X, 2016. Untuk pendanaannya, 
riset-riset unggulan ini dapat bersumber baik DRPM 
Kemenristekdikti, lembaga lain yang masih berada dalam 
Kemenristekdikti, maupun kerja sama dengan pihak lain 
yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuannya. 

Program penelitian dan riset unggulan yang disusun 
dalam RIP 2016-2019 dijalankan oleh fakultas dan pusat 
kajian/penelitian. Pada proses implementasi program 
ini, peran LPPM terbatas pada aspek ´administratif´, 
yaitu menyediakan panduan/pedoman penelitian 
dan mengawal agar penelitian yang dilakukan sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan dan menerima laporan 
hasil penelitian, termasuk keluaran penelitian, seperti 
artikel dan buku. Dapat dikatakan peran LPPM ini hanya 
dilakukan pada tahap prapenelitian dan tahap akhir/
pelaporan. Pada tahap prapenelitian, LPPM berperan 
dalam sosialisasi proyek penelitian, mendistribusikan 
pedoman penelitian dan laporan kegiatan-keuangan. 
Pada tahap ini, LPPM kerapkali mengadakan lokakarya 
bagi para dosen-peneliti terkait dengan penyusunan 
laporan kegiatan penelitian dan laporan keuangan. 
Dalam lokakarya, LPPM mengundang pembicara dari 
Kemenristekdikti untuk memberikan penjelasan tentang 
pengelolaan proyek penelitian. 

Sementara pada tahap akhir, peran LPPM sebatas 
menagih laporan kegiatan, laporan keuangan dan 
keluaran penelitian. Tidak dimungkiri, dalam tahap ini 
LPPM kerap kali mendapati laporan tim peneliti yang 
belum memenuhi pedoman yang ditetapkan. Bahkan 
masalah terkait belum adanya keluaran penelitian sesuai 
dengan target yang ditetapkan seringkali dihadapi oleh 
LPPM. Untuk mengatasi hal ini, biasanya LPPM akan 
berupaya untuk memberikan perpanjangan waktu 
yang disepakati bersama antara LPPM dan tim peneliti. 
Namun, jika sampai waktu yang ditetapkan tim peneliti 
belum menyampaikan keluaran penelitian, LPPM akan 
memasukan nama-nama tim peneliti tersebut ke dalam 
daftar yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan dana 
penelitian di tahun berikutnya sampai yang bersangkutan 
menyampaikan keluaran penelitian. 

Setiap tahun, masalah keterlambatan pelaporan kegiatan, 
keuangan dan keluaran penelitian kerap terjadi. LPPM 
sulit untuk memantau dan mengevaluasi (monev) karena 
wewenang tersebut menjadi tanggungjawab masing-
masing fakultas dari dosen-peneliti yang mengelola 
proyek penelitian. Walaupun dana penelitian tersebut 
disalurkan oleh LPPM, namun peran LPPM hanya sebatas 
menerbitkan surat keputusan penelitian dan proposal 
penelitian yang diajukan oleh tim peneliti. Akibatnya, 
selama tahap implementasi proyek penelitian, LPPM 
sulit mendapatkan akses untuk memastikan bahwa 
tim peneliti melakukan penelitian sesuai dengan 
pedoman yang berlaku. Padahal akses untuk melakukan 
pemantauan dan evaluasi pada tahap implementasi ini 
penting untuk membantu tim peneliti yang mengalami 
hambatan atau melakukan deteksi awal sehingga LPPM 
dapat melakukan upaya untuk membantu mengatasi 
masalah yang dihadpi tim peneliti (Kepala LPPM, 
2019). Namun demikian, masalah tidak terpenuhinya 
keluaran penelitian tidak dapat dipisahkan dari sumber 
dana penelitian yang terbatas. Hasil penilaian LPPM 
memperlihatkan bahwa dana penelitian cenderung habis 
untuk kegiatan penelitian lapangan. Akibatnya, alokasi 
dana untuk publikasi buku dan translasi artikel untuk 
publikasi jurnal internasional tidak memadai. LPPM telah 
mengupayakan pemberian insentif untuk membantu 
dosen-peneliti menghasilkan keluaran penelitian sesuai 
pedoman yang ditetapkan. 

Meskipun demikian, bantuan tersebut ternyata tetap 
tidak dapat memenuhi kebutuhan semua dosen-peneliti 
sehingga banyak pula keluaran penelitian yang hanya 
berbentuk draft buku. Kecilnya dana penelitian yang 
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tersedia sebenarnya tidak terlepas dari upaya LPPM 
untuk secara proporsional memberikan dana penelitian 
kepada para dosen-peneliti yang tidak dapat mengajukan 
dana dari Kemenristekdikti. Akibatnya, banyak dosen-
peneliti yang memperoleh dana penelitian kurang 
lebih Rp 10 juta. Tujuan LPPM untuk mendorong animo 
dosen-peneliti tersebut sayangnya memiliki ekses negatif 
terutama bagi dosen-peneliti. Pasalnya dosen-peneliti 
bersangkutan terpaksa tidak diperkenankan untuk 
mengajukan dana penelitian di tahun berikutnya sampai 
yang bersangkutan menyampaikan keluaran penelitian 
sebagaimana target yang ditetapkan. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, para dosen-peneliti menggunakan 
dana pribadi untuk mencetak buku dengan jumlah 
yang terbatas, setidaknya untuk kepentingan laporan 
keluaran penelitian dan menjadikan buku tersebut 
sebagai salah satu buku ajar perkuliahan yang dijual 
ke mahasiswa. Solusi lain yang diupayakan oleh LPPM 
adalah mengalokasikan dana cetak buku maksimal Rp 3 
juta. Namun, tentu saja tidak semua dosen-peneliti dapat 
menggunakannya karena jumlah dananya terbatas. Dana 
bantuan ini juga disediakan bekerja sama dengan fakultas 
terkait (Kepala LPPM, 2019).

Permasalahan lain yang berdampak pada proses 
penelitian, khususnya untuk menghasilkan keluaran 
penelitian, baik buku dan artikel, adalah proses pencairan 
dana penelitian yang bersumber dari Kemenristekdikti. 
Keluhan ditujukan pada seringnya terjadi keterlambatan 
pencairan dana penelitian yang berdampak pada 
semakin terbatasnya waktu yang tersedia bagi dosen-
peneliti untuk melakukan penelitian. Sebagai contoh, 
dosen-peneliti merencanakan kegiatan penelitian 
selama delapan bulan. Artinya, dalam perhitungan tahun 
anggaran maka setidaknya dana penelitian tersebut 
sudah dapat diterima oleh dosen-peneliti paling lambat 
awal bulan April sehingga penelitian berakhir pada bulan 
November. Dilihat dari sisi tahapan penelitian, rentang 
waktu tersebut terbilang cukup untuk menyelesaikan 
penelitian, namun dosen-peneliti memiliki waktu yang 
sangat sempit untuk menyelesaikan laporan kegiatan 
dan laporan penelitian mengingat pada minggu kedua 
Desember, paling lambat, dosen-peneliti sudah harus 
menyampaikan laporan kepada LPPM. Namun, rentang 
waktu tersebut dapat dikatakan tidak cukup bagi dosen-
peneliti untuk menghasilkan keluaran seperti artikel dan 
buku. Tidak jarang dosen-peneliti harus menghabiskan 
waktu menyelesaikan laporan dengan berbagai bukti 
pendukungnya ketimbang menyelesaikan artikel dan/
atau buku. 

Menghadapi permasalahan ini, LPPM berkoordinasi 
dengan Kemenristekdikti untuk memberikan solusi 
terkait keluaran penelitian. Setidaknya, keluaran yang 
berbentuk artikel dapat dibuktikan dengan keterangan 
submisi artikel dari jurnal bersangkutan, atau untuk buku 
setidaknya draf dapat dilampirkan sebagai bukti laporan 
keluaran (Kepala LPPM, 2019). Tentu permasalahan 
ini perlu mendapat penyelesaian komprehensif, dalam 
pengertian untuk mensinkronkan antara rentang waktu 
penelitian, pencairan dana dan persyaratan laporan dari 
keluaran penelitian. Langkah Kemenristekdikti untuk 
mengupayakan agar pencairan dana dapat dilakukan lebih 
cepat dari bulan April telah dilakukan secara bertahap 
mengingat proses pencairan ini juga membutuhkan 
koordinasi antara Kemenristekdikti dan perguruan 
tinggi bersangkutan, termasuk UNESA. Di samping 
itu, kelengkapan bukti bahwa perguruan tinggi telah 
melengkapi seluruh laporan riset di tahun sebelumnya 
menentukan pula kecepatan Kemenristekdikti untuk 
mencairkan dana penelitian. Tidak dapat dimungkiri, 
terdapat perguruan tinggi yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut sehingga Kemenristekdikti harus 
memastikan bahwa semua persyarakat pelaporan di 
tahun sebelumnya telah lengkap (FGD Kemenristekdikti, 
2019).

Program penelitian dan riset unggulan yang dicanangkan 
dalam RIP 2016-2020 mendapat dukungan dari tiga 
sumber pendanaan, yaitu Kemenristekdikti, APBN 
dan Dana Masyarakat/Damas (lihat Diagram 7). Setiap 
penelitian yang dilakukan oleh dosen-peneliti memiliki 
target publikasi, baik berupa, artikel proceeding, jurnal 
nasional-internasional dan buku. Untuk progam penelitian 
yang memiliki sumber dana dari Kemenristekdikti, UNESA 
mendapatkan target publikasi artikel. Pada tahun 2018, 
target yang ditetapkan adalah 250 artikel (termasuk 
dalam bentuk proceeding) dan hasil laporan menunjukkan 
terdapat 580 artikel (terutama dalam bentuk proceeding). 
Berdasarkan target tahun 2018 lalu maka di tahun 
2019 Kemenristekdikti menargetkan 300 publikasi 
artikel (termasuk proceeding). Target untuk tahun 2019 
tersebut relatif mudah untuk terpenuhi mengingat 
tahun 2018 publikasi yang dihasilkan oleh dosen-peneliti 
jauh melebihi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, 
walaupun Kemenristekdikti hanya menargetkan 300 
publikasi, UNESA menetapkan target internal publikasi 
artikel sebanyak 580 (Kepala LPPM, 2019). 

Dari segi kuantitas, target publikasi dosen-peneliti UNESA 
telah mampu melebihi ekspektasi Kemenristekdikti. 
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Namun, jika dilihat dari segi kualitas, UNESA masih 
perlu berupaya keras untuk mewujudkannya. Pengertian 
kualitas publikasi artikel ini berkenaan dengan status 
jurnal yang memublikasikan artikel. Status jurnal 
tersebut setidaknya dilihat dari tingkat reputasi atau 
indeks nasional dan internasional. Jurnal internasional 
dengan reputasi tinggi umumnya mendapatkan indeks 
Scopus dan sejenisnya. Lebih tinggi lagi jika dilihat dari 
peringkat jurnal bersangkutan, yaitu Q1 tertinggi dan 
Q2 terendah. Sementara itu, publikasi di jurnal nasional 
berkaitan dengan status akreditasi yang diberikan oleh 
Kemenristekdikti. Jurnal nasional terakreditasi memiliki 
nilai tinggi dibandingkan dengan yang tidak terakreditasi. 
Jika mengacu pada ukuran tersebut, UNESA masih 
membutuhkan usaha keras untuk mendorong dosen-
peneliti memublikasikan artikel baik di jurnal internasional 
bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi.

dosen-peneliti yang sudah memasukan artikelnya di 
jurnal nasional terakreditasi, namun proses telaah di 
redaksi jurnal belum selesai atau dosen-peneliti masih 
melakukan revisi atas telaah redaksi jurnal. Dengan 
demikian, dapat diasumsikan jika dosen-peneliti tersebut 
telah selesai melakukan revisi atau redaksi telah selesai 
memberikan penilaian, maka artikel yang bersangkutan 
memiliki potensi untuk diterbitkan di jurnal nasional 
terakreditasi. Jika proses penilaian dan revisi berlangsung 
di tahun 2018, maka boleh jadi artikel tersebut diterbitkan 
di jurnal pada tahun 2019. Demikian pula jika proses 
penilaian dan revisi dilakukan di tahun 2019, dapat 
diasumsikan artikel tersebut akan terbit di tahun 2020.

4.2 Identifikasi Isu-isu Kunci 
Antarperguruan Tinggi

Bagian ini akan mengeksplorasi sejumlah permasalahan 
utama yang secara konsisten ditemukan pada seluruh 
atau sebagian besar perguruan tinggi yang menjadi objek 
penelitian ini berdasarkan hasil analisis data wawancara 
dan diskusi kelompok terarah yang melibatkan seluruh 
responden terkait. Selain itu, akan dibahas pula strategi 
yang umumnya diterapkan oleh para pimpinan sejumlah 
perguruan tinggi tersebut dalam mengatasi hambatan 
yang mereka alami. 

Pada aspek organisasi, isu yang berkaitan dengan pola 
kerja sama “kelembagaan” (atas nama perguruan tinggi) 
vs “individu” (atas nama pribadi dosen peneliti) menjadi 
topik yang hangat diperbincangkan oleh para responden. 
Secara umum, para pengelola LPPM di seluruh perguruan 
tinggi yang kami wawancarai memiliki cara pandang 
yang sama, yakni bahwa proses kolaborasi dengan pihak 
eksternal yang membawa nama kampus harus berbasis 
kelembagaan yang disahkan melalui sebuah dokumen 
kontrak kerja sama. Kebutuhan database list kolaborasi 
eksternal yang tersusun dengan baik dianggap penting 
untuk menunjang proses akreditasi perguruan tinggi. Dari 
perspektif individu peneliti yang menjadi fokus utama, 
hal ini berkaitan dengan pertimbangan kemudahan 
administrasi untuk menarik pendanaan yang diperoleh 
sekiranya harus terlebih dahulu masuk ke rekening miliki 
universitas.

Adapun beberapa Balitbangda/Bappeda memunculkan 
isu yang berkaitan dengan ketersediaan database 
kepakaran para akademisi di perguruan tinggi untuk 
memudahkan proses kolaborasi sekiranya dibutuhkan. 
Ketiadaan database tersebut membuat kampus 

DIAGRAM 12.  JUMLAH PUBLIKASI ARTIKEL

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Data yang diolah dari Laporan Tahunan UNESA 
memperlihatkan bahwa tahun 2016, jumlah artikel yang 
diterbitkan di jurnal internasional (tidak bereputasi) 
sebanyak 54 artikel. Jumlah ini meningkat di tahun 
2017 menjadi 74 artikel, namun menurun di tahun 2018 
menjadi 61 artikel. Untuk artikel yang diterbitkan di jurnal 
nasional terakreditasi, trennya juga menurun. Tahun 
2016 terbit sebanyak 19 artikel, lalu pada tahun 2017 
menurun menjadi 12 artikel dan di tahun 2018 menurun 
tajam menjadi hanya 4 artikel. Namun demikian, 
penurunan jumlah artikel yang diterbitkan tersebut 
belum dapat dikatakan final mengingat proses penerbitan 
artikel di suatu jurnal kategori sosial humaniora relatif 
membutuhkan waktu. Boleh jadi di tahun 2018, banyak 
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dan pemda secara umum mengambil posisi ‘saling 
menunggu’/kurang inisiatif. Sebagai catatan, daerah yang 
dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki latar belakang 
sebagai akademisi seperti Gubernur Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu faktor yang membuat proses 
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemda berjalan 
secara lebih intensif.

Selain itu, terlepas dari adanya keseragaman dalam proses 
teknis finalisasi penyusunan renstra perguruan tinggi 
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, 
perlu menjadi catatan bahwa tidak ada satu pun kampus 
yang mengundang dan mengakomodasi masukan dari 
pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan swasta. 
Umumnya, para pengelola manajemen riset perguruan 
tinggi mengasumsikan bahwa pengalaman sejumlah 
dosen yang secara intens melakukan kolaborasi dengan 
pihak eksternal (pemerintah dan/atau swasta) dapat 
menggantikan masukan yang sedianya diberikan oleh 
aktor luar kampus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan 
adanya kesenjangan antara ragam topik penelitian 
prioritas yang dilakukan oleh aktor di kampus dengan 
kebutuhan aktual masyarakat.  

Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, secara 
umum para dosen peneliti pada seluruh kampus yang 
diteliti mengungkapkan isu yang berkaitan dengan upaya 
untuk mengelola beban mengajar dengan kewajiban 
untuk meneliti dan berkontribusi dalam mengelola 
program pengabdian kepada masyarakat. Pada 
umumnya, sebagian besar perguruan tinggi yang terlibat 
dalam penelitian ini tidak mengakomodasi status dosen 
yang ditugaskan secara khusus untuk meneliti. Hanya 
Universitas Hasanuddin (Unhas) yang pada tahun ini baru 
saja mengujicobakan pemberian status ‘Dosen Riset’ 
pada sejumlah dosen yang dianggap layak oleh LPPM 
Unhas untuk menyandang status tersebut.  

Adapun permasalahan yang terkait dengan 
pertanggungjawaban administrasi riset dan laporan 
keuangan menjadi isu yang konsisten dihadapi oleh para 
peneliti di perguruan tinggi. Untuk mengatasi kendala 
tersebut, pada umumnya para peneliti merekrut staf 
tenaga kependidikan (tendik) yang dianggap mampu 
menangani berbagai administrasi keuangan. Sebagai 
kompensasi dari keterlibatan tersebut, maka para 
staf tendik yang terlibat mendapatkan honorarium 
yang diambil dari dana penelitian yang dimiliki. Secara 
umum, perguruan tinggi telah mengalokasikan sejumlah 
pendanaan sebagai insentif bagi para peneliti yang 

memiliki kinerja riset yang baik. Namun, secara umum 
sistem disinsentif bagi para peneliti yang tidak dapat 
memenuhi capaian keluaran dalam kurun waktu yang 
telah disepakati relatif ringan, yakni berupa peniadaan 
hak individu untuk mendaftar hibah penelitian di tahun 
anggaran berikutnya. Tidak ada satu pun dari perguruan 
tinggi yang diteliti yang memberikan hukuman berupa 
pengembalian sejumlah dana yang telah diberikan.

Dari aspek operasional, dalam proses wawancara 
sejumlah narasumber lintas kampus secara konsisten 
menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan 
keterlambatan pencairan dana Hibah Riset DIKTI. Kondisi 
tersebut membuat sejumlah peneliti merasa kesulitan 
karena tidak dapat melakukan aktivitas penelitian 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sementara 
deadline pelaporan hasil penelitian harus diserahkan 
tepat pada waktunya kepada DIKTI. Sebagai solusi bagi 
kondisi tersebut, sejumlah pimpinan perguruan tinggi 
melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan untuk 
memberikan pinjaman lunak bagi para dosen peneliti 
di kampusnya, meskipun tidak semua individu dosen 
merasa berkenan untuk berhutang kepada pihak bank 
untuk keperluan penelitian. Untuk memastikan geliat 
aktivitas penelitian dapat berlangsung dengan baik, 
maka sejumlah perguruan tinggi seperti Unhas dan UMM 
mencoba untuk menata proses seleksi dan pencairan dana 
hibah internal yang mereka kelola dengan memfasilitasi 
proses seleksi satu tahun lebih awal sehingga dana bisa 
dicairkan pada awal tahun berikutnya (bulan Januari atau 
Februari). Permasalahan mendasar lainnya yang seringkali 
menimbulkan kesulitan bagi para peneliti berkaitan 
dengan adanya perbedaan mindset yang dimiliki antara 
DIKTI dan BPK dalam hal evaluasi pelaporan keuangan. Di 
satu sisi, DIKTI sudah mengakomodasi logika pelaporan 
keuangan yang berbasis keluaran, sementara BPK masih 
merujuk pada peraturan penyusunan laporan keuangan 
yang lebih kaku dan membutuhkan dokumentasi bukti 
penggunaan dana secara detail yang dianggap sangat 
merepotkan peneliti.



63

5
KESIMPULAN & 
REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan

Studi ini bertujuan memotret kondisi aktual Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau yang 
sejenis di lima perguruan tinggi yang merepresentasikan 
perguruan tinggi negeri dan swasta pada dua klasifikasi 
klaster perguruan tinggi: Mandiri dan Utama. Selain itu, 
langkah investigasi lebih lanjut dilakukan pula untuk 
mengeksplorasi dan mengumpulkan beragam gagasan 
perbaikan tata kelola penelitian di perguruan tinggi 
berdasarkan perspektif pimpinan perguruan tinggi, LPPM, 
dosen/peneliti dan pemerintah (diwakili oleh Bappeda 
dan Balitbangda tingkat provinsi). Studi ini menggunakan 
tiga dimensi konseptual untuk menginvestigasi berbagai 
aspek tata kelola penelitian di perguruan tinggi, 
yaitu: Dimensi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan 
Operasional. 

Dimensi Organisasi

Berdasarkan hasil investigasi, pada aspek organisasi 
peneliti menemukan enam isu yang perlu mendapatkan 
perhatian lebih lanjut. Isu pertama berkaitan dengan 
masalah “Identifikasi Bidang Unggulan Riset”. Secara 
umum terdapat pola umum yang ditemukan di seluruh 
kampus yang diteliti dalam proses untuk mengidentifikasi 
bidang prioritas riset unggulan (sesuai dengan panduan 
yang diberikan DIKTI). Selain itu, proses penyusunan 
Rencana Strategis Penelitian masing-masing kampus pada 
umumnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
internal kampus mulai dari level program studi, fakultas, 
hingga universitas. Namun, yang menjadi catatan menarik 
adalah proses diskusi untuk memfinalkan dokumen 
Renstra Penelitian dilakukan tanpa melibatkan pihak 
eksternal/luar kampus. Dalam hal ini, pimpinan kelima 
perguruan yang diteliti memiliki cara pandang yang sama 
bahwa representasi masukan dari pihak eksternal sudah 
terwakili dengan masukan yang diberikan oleh para 
dosen peneliti yang memiliki kolaborasi intensif dengan 
pemerintah daerah maupun industri.

Isu kedua yang mengemuka secara konsisten di seluruh 
perguruan tinggi berkaitan dengan “Struktur dan Fungsi 
LPPM”. Meskipun seluruh pimpinan perguruan tinggi 
sepakat bahwa pertimbangan efisiensi dan efektivitas 
kinerja merupakan landasan utama dalam menentukan 
struktur dan fungsi LPPM,  ada perbedaan pendapat 
terkait apakah unit pengelola penelitian dan pengabdian 
masyarakat idealnya “berada dalam satu lembaga” atau 
“terpisah di dua lembaga”. Lebih jauh, dari pertimbangan 
mengenai struktur, sejumlah responden menekankan 
isu ketiga adalah urgensi untuk memastikan keterkaitan 
antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebagian 
berpandangan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat 
idealnya merupakan action research atau kelanjutan/
follow up atas temuan dari sebuah kegiatan penelitian. 
Dengan kata lain, pengabdian masyarakat yang tidak 
dilandasi oleh bukti yang ditemukan berdasarkan riset 
yang dilakukan sebelumnya seharusnya tidak diberikan 
dukungan pendanaan. Perspektif kedua memandang 
secara lebih fleksibel hubungan antara penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Pendukung perspektif ini 
berpandangan bahwa hubungan keduanya bersifat dua 
arah, yakni hasil penelitian dapat mendorong sebuah 
kegiatan pengabdian masyarakat dan sebaliknya kegiatan 
pengabdian masyarakat juga dapat menjadi pemicu 
lahirnya inspirasi untuk melakukan kegiatan penelitian. 
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, seluruhnya 
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sepakat bahwa riset dan pengabdian masyarakat perlu 
dikelola secara lebih terintegrasi.     

Secara umum, para pengelola riset di perguruan tinggi 
memandang bahwa (isu keempat) aktivitas riset yang 
dilaksanakan oleh para dosen peneliti setidaknya dapat 
menghasilkan tiga jenis keluaran: 1) Meningkatkan 
reputasi internasional kampus; 2) Menghasilkan artikel 
dan menambah jumlah publikasi internasional; dan 3) 
Menghasilkan pendapatan tambahan bagi universitas 
(revenue generating). 

Adapun isu kelima berkaitan dengan “Pengelolaan 
Anggaran Riset”: Terpusat (dikoordinir oleh rektorat) 
vs Terdistribusi (dikelola secara mandiri oleh fakultas). 
Empat dari lima perguruan tinggi yang diteliti menerapkan 
pengelolaan anggaran riset terpusat pada level rektorat. 
Kampus UNESA menjadi pengecualian dalam hal ini 
karena memberikan otonomi yang lebih luas bagi 
fakultas untuk mengelola dana penelitiannya. Dengan 
kata lain, alokasi dana penelitian didistribusikan secara 
langsung oleh rektorat kepada masing-masing fakultas 
untuk dapat dikelola lebih lanjut. Selain itu, sebagian 
responden juga menyampaikan dukungannya terhadap 
alternatif kebijakan untuk membebaskan dosen dari 
beban administratif keuangan (sehingga bisa sepenuhnya 
fokus pada penelitian yang tengah dilakukan) dengan 
menyerahkan kewenangan manajemen keuangan pada 
personel atau tim khusus seperti tenaga pendidik yang 
dianggap kompeten. 

Isu terakhir dalam aspek organisasi menyoroti “Pola Kerja 
Sama Perguruan Tinggi dengan Pihak Eksternal”. Seluruh 
pengelola LPPM atau lembaga sejenis di seluruh kampus 
yang menjadi objek penelitian ini bersepakat bahwa 
kolaborasi apa pun yang membawa nama universitas 
harus diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi terkait 
dan terdata dengan baik. Adapun proses inisiasi untuk 
berkolaborasi dapat dimulai oleh rektorat (top down) atau 
oleh individu dosen (bottom up). Aktualisasi data kolaborasi 
dengan pihak eksternal secara berkala dibutuhkan oleh 
perguruan tinggi dalam proses akreditasi. Dari perspektif 
mitra, sejumlah responden yang berasal dari Bappeda 
dan Balitbangda Provinsi berpendapat bahwa proses 
kolaborasi antara universitas dengan pemda belum 
sepenuhnya bersifat resiprokal. Menurut mereka, pemda 
sudah sangat sering mengundang para akademisi kampus 
untuk berkolaborasi, namun undangan kolaborasi yang 
berasal dari inisiatif kampus kepada pemda dinilai minim. 

Balitbangda Sumatera Utara dan Bappeda Sulawesi 
Selatan secara spesifik mengharapkan agar kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti kampus dapat 
melibatkan pegawai fungsional peneliti yang berasal dari 
pemda untuk masuk sebagai anggota tim peneliti. Dari 
aspek legal, dibutuhkan payung hukum guna mendukung 
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemda. Untuk 
memenuhi aspirasi tersebut, Kemenristekdikti perlu 
duduk bersama dengan Kemendagri guna memfasilitasi 
proses kolaborasi yang saling menguntungkan.

Dimensi Sumber Daya Manusia

Pada dimensi sumber daya manusia, focal point pertama 
yang dikemukan oleh responden terkait dengan “Insentif 
dan Disinsentif”. Secara umum, seluruh perguruan tinggi 
yang diteliti telah mengalokasikan sejumlah dana untuk 
memberikan insentif finansial kepada para dosen peneliti 
yang memiliki kinerja riset yang baik. Selain itu, ada bentuk 
disinsentif bagi para peneliti yang gagal memenuhi target 
capaian hingga tenggat waktu yang ditentukan berupa 
penalti atau dicabutnya hak individu untuk memperoleh 
hibah riset di tahun berikutnya. Secara umum, para 
pimpinan perguruan tinggi tidak memberikan perhatian 
khusus, termasuk berupa disinsentif, kepada para dosen 
yang sama sekali tidak melakukan kegiatan penelitian. 
Asumsi utama yang mendasari kebijakan tersebut adalah 
bahwa dosen yang tidak memiliki kinerja riset apa pun 
secara alami akan memperoleh kesulitan dalam mengurus 
kenaikan jabatan/promosi.  

Selain itu, dukungan yang umumnya diberikan LPPM untuk 
mengatasi beban administratif yang dialami peneliti, 
khususnya pada saat menmasukkan aplikasi hibah 
penelitian dan penyusunan laporan keuangan, terbagi 
ke dalam dua poin, yaitu “Pembekalan Bagi Peneliti” dan 
“Pendampingan Administrasi”. Pimpinan UMM, misalnya, 
menerapkan kebijakan ‘Advis Proposal’ yang mewajibkan 
setiap individu peneliti untuk dapat memberikan ulasan 
atas proposal yang disusun oleh peneliti lain melalui 
sebuah sistem online yang terintegrasi sebagai prasyarat 
untuk melakukan aplikasi pendanaan riset. Selain itu, 
sosialisasi terkait dengan prasyarat administratif juga 
diberikan untuk memastikan para dosen peneliti memiliki 
wawasan dan pemahaman yang memadai mengenai 
aturan-aturan penting terkait dengan penelitian. Para 
peneliti umumnya dibantu oleh staf administrasi/tenaga 
pendidik yang dianggap mampu untuk menangani 
berbagai proses administrasi keuangan.  
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Isu lainnya berkaitan dengan upaya untuk menyelaraskan 
antara kewajiban mengajar dan riset (Research or Teaching 
Heavy). Dari lima universitas yang diteliti, hanya Unhas 
yang memiliki sebuah skema khusus untuk memberikan 
status “Dosen Riset” sebagai alternatif strategi dalam 
mengatasi isu tersebut. 

Secara umum, seluruh kampus telah memiliki perhatian 
yang memadai untuk menyediakan pendanaan hibah 
internal untuk mendorong berbagai penelitian oleh 
peneliti muda yang tidak terlalu kompetitif sehingga 
memungkinkan terjadinya proses kaderisasi peneliti. 
Umumnya, secara berjenjang peneliti muda dapat 
memulai prosesnya dari hibah riset peneliti muda, 
lalu perlahan melatih diri untuk berkompetisi di level 
universitas, sebelum turut serta dalam memperoleh 
hibah kompetitif yang membutuhkan persaingan dengan 
perguruan tinggi lain se-Indonesia. Selain itu, umumnya 
para dosen peneliti juga memiliki perhatian untuk dapat 
turut mengakomodasi keterlibatan mahasiswa dalam tim 
peneliti. 

Dimensi Operasional

Terdapat beberapa isu yang mengemuka pada aspek 
operasional. Isu yang sangat sering dikeluhkan oleh 
peneliti berkaitan dengan “Hibah Dikti yang Telat Turun” 
dan “Administrasi Hibah Dikti yang Lebih Sulit Daripada 
Hibah Internal”. Untuk menyiasati situasi tersebut, 
umumnya para pengelola LPPM dan pimpinan perguruan 
tinggi mencoba untuk melakukan seleksi hibah internal 
lebih awal di tahun sebelumnya untuk memastikan 
anggaran dapat cair di bulan-bulan pertama tahun 
berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan agar 
peneliti memiliki waktu yang memadai untuk melakukan 
aktivitas penelitian yang telah direncanakan. Alternatif 
lain yang juga diambil oleh para pimpinan LPPM berupa 
upaya untuk dapat “Memfasilitasi Dana Talangan dari 
Pihak Bank” dari bank yang memiliki MoU dengan 
kampus terkait. Opsi ini dipandang sebagai exit strategy 
yang dinilai efektif dalam membantu peneliti mengatasi 
ketiadaan dana untuk segera memulai risetnya tepat 
waktu. 

Isu lain yang mengemuka terkait dengan “Logika Pelaporan 
Keuangan”. Secara konsisten, baik pada level pimpinan/
pengelola LPPM maupun individu dosen, responden 
umumnya mengeluhkan adanya perbedaan logika 
pelaporan keuangan antara DIKTI dan BPK. Para peneliti 

dan pengelola LPPM sangat mengharapkan agar ketiga 
pimpinan instansi tersebut dapat duduk bersama untuk 
dapat mengakomodasi pelaporan keuangan penelitian 
yang lebih berbasis keluaran (bukan berbasis tradisional 
berupa pengumpulan bon dan kuitansi pembayaran). 

Isu terakhir yang penting untuk dicatat berkaitan dengan 
“Kualifikasi dan Netralitas Reviewer”. Sejumlah individu 
dosen menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan 
isu kualifikasi dan netralitas reviewer di tingkat rektorat 
dalam mengawal proses seleksi hibah internal yang 
diberikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 
Responden di sebagian universitas juga menekankan 
perlunya transparansi dalam proses seleksi tersebut.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh dalam 
studi ini, kami memberikan sejumlah rekomendasi untuk 
meningkat kualitas tata kelola riset di perguruan tinggi:

Pertama, diperlukan payung hukum dan upaya sistematis 
untuk meningkatkan proses kolaborasi yang bersifat 
resiprokal antara pemerintah daerah dan universitas. 
Dalam hal ini, Kemenristekdikti dan Kemendagri perlu 
bertemu untuk membahas sinergi antara kegiatan 
penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dengan 
kebutuhan aktual pemda sebagai basis untuk menjawab 
permasalahan riil yang dihadapi masyarakat (evidence-
based policy)

Kedua, perlu penyamaan persepsi mengenai logika 
pelaporan keuangan penelitian antara Kemenristekdikti, 
Kemenkeu dan BPK. Diperlukan perhatian khusus untuk 
memastikan peneliti tidak terlalu terbebani dengan 
pelaporan administratif yang kurang mengakomodasi 
penilaian berbasis keluaran. Selain itu, Kemenristekdikti 
juga perlu membuat mekanisme pengontrolan keuangan 
dana riset.

Ketiga, Kemenristekdikti perlu memberikan perhatian 
yang memadai dalam mengidentifikasi dan mengatasi 
pangkal permasalahan yang menjadi penyebab 
keterlambatan pencairan dana hibah riset DIKTI guna 
memberikan ruang yang cukup bagi peneliti supaya bisa  
melakukan aktivitas risetnya secara optimal.

Keempat, untuk menjamin transparansi dan netralitas 
hasil review baik di tingkat perguruan tinggi maupun di 
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level DIKTI, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang 
mengakomodasi penjelasan tambahan bagi pendaftar 
proposal riset yang tidak disetujui sebagai bahan 
perbaikan ke depan.  Selain itu, Kemenristekdikti perlu 
memperbanyak reviewer nasional dan meningkatkan 
kualitas reviewer.

Kelima, terlepas dari adanya dua jenis perspektif 
dalam memandang hubungan antara penelitian dan 
perguruan tinggi yang ditemukan di dalam studi ini, 
Kemenristekdikti perlu mensosialisasikan kepada seluruh 
manajemen perguruan tinggi agar dapat memperhatikan 
keselarasan antara rencana berbagai aktivitas penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan 
dampak yang positif bagi kemaslahatan masyarakat. 
Selain itu, riset di universitas sudah harus mengacu 
kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Keenam, diperlukan upaya lebih lanjut untuk 
mengeksplorasi strategi tata kelola anggaran penelitian 
yang paling efektif dalam konteks penelitian di perguruan 
tinggi: “Terpusat di rektorat” vs “terdistribusi di 
fakultas”; serta “dikelola oleh individu/tim peneliti” vs 
“dipegang oleh personil/unit khusus”. Dalam hal ini, pilot 
project di perguruan tinggi mandiri terpilih (yang turut 
mengakomodasi keragaman rumpun keilmuan: Sains, 
Sosial Humaniora, dan Kesehatan) dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk studi lanjutan.
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