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Pengantar
Studi Kebijakan berjudul “Membangun Penyelenggaraan Pendanaan 
Penelitian di Indonesia yang Berkelanjutan dan Mandiri: Sebuah Studi 
Kebijakan” ini disusun dengan dua alasan. Pertama, sebagai upaya Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk menjawab tantangan mewujudkan 
penyelenggaraan pendanaan riset yang berkelanjutan dan mandiri. Selama 
bertahun-tahun, produktivitas dan kualitas penelitian di Indonesia terhambat 
permasalahan klasik yang berulang: utamanya, perkara pengelolaan 
pendanaan. 

Pendanaan penelitian di Indonesia bukan saja terbatas dan tertinggal 
dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura, 
Malaysia, Thailand, dan Vietnam; tapi juga menghadapi persoalan diskoneksi 
birokrasi. Persoalan ini mencakup hambatan akibat siklus anggaran 
pemerintah, ketergantungan yang besar terhadap dana pemerintah, serta 
minimnya kontribusi sektor swasta. Selain itu, hambatan juga berupa 
absennya perencanaan riset strategis jangka panjang akibat ketidakpastian 
keberlanjutan anggaran. Sebagai konsekuensi, penelitian di Indonesia belum 
mampu memberi kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. 

Kedua, upaya pemerintah membangun ekosistem riset yang lebih baik—
khususnya melalui Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan (UU Sisnas Iptek), berpotensi menjadi instrumen untuk 
menjawab tantangan ini. Pasal 59 dalam UU tersebut mengamanatkan 
dana abadi penelitian sebagai salah satu sumber pendanaan penelitian,  
pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi 
dan inovasi. Sebagai bagian dari ini, pada tahun 2019, pemerintah telah 
mengalokasi Dana Abadi Penelitian senilai Rp990 miliar yang akan naik 
menjadi Rp5 triliun pada tahun 2020. Namun, meski telah dialokasikan, dana 
abadi tersebut belum dapat diimplementasikan. Peraturan presiden yang 
secara khusus mengatur tentang dana abadi dibutuhkan untuk mencapai hal 
ini. Oleh karena itu, AIPI bersama Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) 
menyusun studi ini sebagai masukan bagi penyusunan Perpres Dana Abadi 
tersebut. 

Penyelenggaraan dana abadi untuk sektor penelitian sesungguhnya bukan 
hal yang baru di dunia internasional. Lembaga-lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi di banyak negara telah mengimplementasikannya sebagai 
sebuah skema untuk membangun sumber pendanaan yang bertumbuh, 
memperkuat kemandirian, dan berkelanjutan. Hal ini tak lepas dari 
karakteristik dana abadi yang berbasis investasi, di mana hanya return dari 
hasil pengelolaan investasi yang digunakan untuk pembiayaan, sementara 
dana pokoknya tidak boleh berkurang—bahkan terus bertambah. 
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Sumber dana yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun yang didasarkan 
pada prinsip investasi, memungkinkan adanya kesinambungan ketersediaan 
anggaran dari tahun ke tahun. Sehingga, perencanaan riset strategis jangka 
panjang dapat dilakukan. Di samping itu, dengan dana yang bertumbuh dan 
penggunaan instrumen investasi, adanya dana abadi berpotensi mengurangi 
ketergantungan kepada dana pemerintah pada masa depan, terciptanya 
peluang pelibatan pihak swasta dalam pendanaan penelitian, serta hadirnya 
pendanaan riset berdasarkan tahun jamak. Keuntungan-keuntungan itulah 
yang membuat pengelolaan dana abadi dari waktu ke waktu terus meningkat, 
serta kian banyak lembaga yang mengaplikasikannya. Sebuah riset yang 
diulas di buku ini menyebutkan, pengelolaan dana abadi melalui skema dana 
abadi setiap tahun rata-rata tumbuh 3% dalam 20 tahun terakhir di Amerika 
Serikat (O’Connell, 2019).

Penyelenggaraan dana abadi untuk kepentingan riset di Indonesia oleh 
lembaga pemerintah sesungguhnya telah ada. Hal ini seperti dilaksanakan 
oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sebuah badan layanan 
umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Namun, dana abadi untuk 
riset yang dikelola dan disalurkan oleh LPDP merupakan bagian dari Dana 
Abadi Pendidikan, yang sebagian besar hasil pengelolaan investasinya 
diarahkan untuk beasiswa. Sementara, dana abadi yang khusus diarahkan 
untuk pendanaan penelitian belum ada. Dengan demikian, kehendak 
pemerintah untuk membentuk Dana Abadi Penelitian ini merupakan 
kebijakan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas riset. 
Kebijakan baru  membutuhkan pondasi kuat berupa tata aturan, skema 
pengelolaan, mekanisme investasi, kelembagaan, sumber pendanaan, dan 
tentunya strategi penyalurannya—yang disusun berbasis penelitian. 

Oleh karena itu, melalui Studi Kebijakan ini, AIPI dan ALMI mencoba 
menggali pada titik mana Dana Abadi Penelitian dapat menjadi bagian 
dari strategi pendanaan penelitian di Indonesia kini dan ke depan, skema 
pengelolaan apa yang terbaik, apa pilihan-pilihan investasi yang tepat, 
bagaimana kelembagaan dana abadi semestinya disusun, bagaimana 
fungsinya, apa sumber pendanaan untuk dana abadi tersebut, serta 
bagaimana semestinya dana abadi untuk penelitian ini disalurkan. Untuk 
menjawab hal-hal tersebut, peneliti mengumpulkan data sekunder dari 
berbagai sumber; melakukan pengayaan dari diskusi, masukan ahli, dan 
serangkaian wawancara dengan lembaga-lembaga terkait pengelolaan dana 
abadi; serta mencermati, menganalisis, dan membandingkan praktik-praktik 
terbaik pengelolaan dana abadi penelitian di berbagai negara dan lembaga 
yang telah sukses menyelenggarakan dana abadi untuk tujuan pendanaan 
penelitian. 

Studi Kebijakan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi dengan 
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memberikan opsi-opsi normatif maupun eksploratif, yang diasumsikan dan 
diharapkan dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan Dana Abadi 
Penelitian. Opsi-opsi tersebut secara garis besar terpilah menjadi dua 
bagian, yaitu pengelolaan dan penyaluran dana abadi. Pemilahan tersebut 
berdasarkan praktik-praktik terbaik penyelenggaraan dana abadi penelitian di 
berbagai negara. 

Studi Kebijakan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Knowledge Sector 
Initiative (KSI), yang sejak lama juga memiliki harapan yang senada dengan 
AIPI dalam upaya mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih 
baik melalui kebijakan berbasis riset dan ilmu pengetahuan. Dukungan KSI 
memungkinkan seluruh proses penyusunan Studi Kebijakan ini berjalan 
dengan baik. 

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan lembaga-lembaga lain, atas saran
dan masukannya untuk buku ini.

Secara khusus, AIPI juga berterima kasih kepada Tim Penyusun yang 
telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir menyusun Buku Studi 
Kebijakan ini. Penyusunan ini juga telah melalui serangkaian proses konsultasi 
di hadapan para anggota AIPI dan ALMI dalam berbagai kesempatan yang 
berbeda. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota 
AIPI dan ALMI yang turut menyumbangkan pemikirannya sejak awal buku ini 
disusun. 

AIPI juga berterima kasih kepada Tim Monitoring dan Komite Studi, yang 
dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta koreksi dalam setiap tahap 
proses penyusunan demi hadirnya studi kebijakan yang bermutu. Terima 
kasih juga kami sampaikan kepada Pengulas Sejawat, yang telah sangat teliti 
dan cermat memperbaiki kekurangan-kekurangan naskah serta memberikan 
usulan-usulan berharga. 

Tidak lupa, dan yang juga tak kalah pentingnya, AIPI mengucapkan terima 
kasih kepada Tim Editor, Kesekretariatan, serta seluruh staf AIPI dan ALMI, 
yang telah turut membantu mengupayakan agar buku ini selesai tepat 
waktu. Peran dan tekad semua pihak inilah yang memberi kemungkinan dan 
kepastian bagi AIPI menyelesaikan buku ini. 

Selamat membaca

Satryo Soemantri Brodjonegoro
Ketua AIPI
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1.1 Latar belakang

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, ada dua masalah mendasar yang 
sedang dihadapi Indonesia. Pertama, pertumbuhan perekonomian Indonesia 
yang masih diiringi dengan ketimpangan sosial. Kedua, dalam kondisi ini, 
Indonesia juga dituntut untuk bertransformasi dari negara berpendapatan 
menengah menjadi berpendapatan tinggi (AIPI, 2017).

Masalah ketimpangan sosio-ekonomi Indonesia adalah masalah mendasar 
karena menyangkut keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga Indonesia, 
sebuah hal yang dijamin konstitusi. Indeks Gini Indonesia pada Maret 
2019 lalu tercatat 38,2% (Bank Dunia, 2019b). Meskipun menunjukkan tren 
penurunan sejak tahun 2015, indeks tersebut tergolong masih tinggi jika 
dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang menjadi kompetitor 
Indonesia; seperti India (35,7%), Myanmar (38,1%), Thailand (36,6%), dan 
Vietnam (35,3%) (Bank Dunia, 2019b). 

Indeks Gini tersebut menunjukan bahwa 20% penduduk berpendapatan 
tinggi menikmati 48,19% dari total pendapatan nasional. Sementara itu, 40% 
penduduk berpendapatan menengah menikmati 34,10% sedangkan 40% 
penduduk berpendapatan rendah hanya menikmati 17,7% dari pendapatan 
nasional (AIPI, 2017, hal. 56). Hal ini berarti sebagian besar pertumbuhan 
perekonomian Indonesia masih dinikmati segolongan kecil orang.

Dari populasi sekitar 264 juta, sekitar 25,9 juta orang Indonesia atau 9,8% 
masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka persentase tersebut yang 
terendah sejak 1998. Namun, berdasarkan data bulan Maret 2018, sekitar 
20,19% dari seluruh populasi masih rentan jatuh ke dalam kemiskinan; karena 
pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional (Bank 
Dunia, 2019a). 

Sementara upaya yang lebih besar sedang dilakukan untuk meningkatkan 
pelayanan publik dasar, kualitas klinik kesehatan dan sekolah masih belum 
merata menurut standar pendapatan menengah. Hal ini berkontribusi kepada 
munculnya isu memprihatinkan lainnya, khususnya dalam hal kesehatan. Ini 
ditunjukkan oleh data bahwa sekitar 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun 
menderita stunting, yang mengganggu perkembangan otak dan akan 
mempengaruhi peluang masa depan mereka (Bank Dunia, 2019c).

Selain itu, pertanyaan mengenai apakah Indonesia dapat bertransformasi 
dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju bependapatan 
tinggi belum diatasi secara strategis dan sistematis oleh pemerintah. Bank 
Dunia (2019d) mencatat, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia 
tahun 2018 sebesar US$3.893,6. Dengan angka tersebut, berdasarkan 
klasifikasi Bank Dunia (2019b), Indonesia masuk ke dalam kategori negara 
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berpendapatan menengah atau lower middle-income countries (MIC), yaitu 
negara dengan pendapatan per kapita pada kisaran US$996–US$3.896. 
Di atas kategori tersebut adalah upper MIC, negara dengan pendapatan 
per kapita mencapai US$3.896–US$12.055. Kedua kelas inilah yang harus 
dilalui sebuah negara hingga akhirnya berstatus sebagai negara pendapatan 
ekonomi tinggi dengan berpendapatan per kapita di atas US$12.056.

Untuk mencapai tingkat pendapatan ekonomi per kapita upper MIC, pada 
tahun 2027, Indonesia harus sudah mampu mendorong pertumbuhan PDB 
stabil di atas 5,42% per tahun (AIPI, 2017, hal. 48). Namun, melihat situasi 
yang ada saat ini, harapan tersebut masih sulit terealisasi. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tahun 2019 diperkirakan tidak akan mencapai target 
5,1%. Bank Dunia memproyeksikan, pertumbuhan Indonesia hanya 5% tahun 
ini, sedangkan tahun 2020 turun dari target 5,2% menjadi 5,1% (Victoria, 
2019). 

Kedua masalah mendasar ini juga diikuti beberapa permasalahan sosial 
dan ekonomi lainnya. Di antaranya, rendahnya serapan angkatan kerja, 
melemahnya investasi, dan juga rendahnya nilai tambah industri (AIPI, 2019). 
Jika tidak segera ditangani, masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan 
permasalahan sosial bagi Indonesia di masa yang akan datang. Fenomena 
ini tidak hanya dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Negara-
negara dengan sistem perekonomian dan demokrasi yang lebih mapan juga 
menghadapi kerentanan pekerjaan dan status sosial di antara demografi usia 
produktif (Standing, 2011). Kerentanan dan ketimpangan juga berhubungan 
dengan menurunnya kualitas demokrasi dan bangkitnya populisme dengan 
narasi konservatif (Hadiz & Chryssolegos, 2017).

Oleh karena itu, Indonesia saat ini memerlukan strategi dan langkah untuk 
mengelola pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Untuk 
mencapai hal ini, pendanaan riset dasar (invensi) dan terapan (inovasi) harus 
ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Meningkatkan nilai invensi dan inovasi 
berarti memperbarui sains dan teknologi yang memberikan keuntungan 
dan daya tahan (endurance) ekonomi dan sosial. Invensi dan inovasi adalah 
syarat bagi negara untuk menjamin penciptaan lapangan kerja, mendorong 
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Boks 1.1.
Identifikasi Permasalahan Utama 

Pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, diiringi 
dengan isu ketimpangan sosial yang berdampak pada menurunnya 
kualitas demokrasi dan bangkitnya populisme yang konservatif. Oleh 
karena itu, pendidikan dan penelitian perlu dijalankan untuk memastikan 
pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan. 



pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial dan 
perbaikan kualitas hidup. 

Kuantitas dan kualitas riset juga perlu dikelola dengan tidak mengikuti tahun 
anggaran (Brodjonegoro & Greene, 2012). Kemandirian periset agar mampu 
menghasilkan karya sesuai kebutuhan negara, dan bukan saja pemerintah 
maupun industri (Rakhmani & Sakhiyya, 2019), penting dikelola agar 
berkontribusi kepada keberlanjutan masyarakat.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. 
Hal ini terlihat dari, yang pertama, disusunnya Rencana Induk Riset Nasional 
(RIRN) lewat Peraturan Presiden Nomor 38/2018 sebagai rujukan prioritas 
riset di Indonesia. Kedua, tercermin dalam dikeluarkannya Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (UU Sisnas Iptek), yang juga menggarisbawahi kebutuhan akan 
ekosistem yang mendukung iklim riset di Indonesia. 

Kerangka regulasi tersebut memberi ruang gerak bagi pemerintah dan pihak-
pihak terkait untuk membentuk kondisi pengampu (enabling conditions) 
agar penciptaan pengetahuan melalui riset berkualitas dan inovasi bisa 
berjalan. Salah satunya melalui Dana Abadi Penelitian, yang diatur dalam 
Pasal 59 UU No. 11 Tahun 2019. Pasal tersebut mengamanatkan salah satu 
sumber pendanaan penelitian adalah dana abadi penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Pada 
tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan dana abadi penelitian untuk 
pertama kali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai 
Rp990 miliar. Untuk tahun berikutnya, direncanakan akan naik menjadi Rp5 
triliun (Jayani, 2019).

Kehadiran Dana Abadi Penelitian memberikan kemungkinan adanya alat 
untuk mengatasi dua permasalahan mendasar Indonesia, khususnya dengan 
adanya riset dasar dan terapan berkualitas yang didukung dengan sumber 
pendanaan riset yang konsisten, berkelanjutan, terbebas dari siklus anggaran, 
dan dengan jumlah yang cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan 
karakteristik dana yang berbasis investasi, fleksibel, memungkinkan alternatif 
pendanaan dari swasta dan bisnis, serta tak terbatas waktu. Namun, untuk 
mewujudkan hal tersebut, kebijakan pembentukan Dana Abadi Penelitian 
ini membutuhkan prasyarat kelembagaan pengelolaan yang akuntabel, 
independen, profesional, dan transparan. Selain itu, diperlukan pula peta 
jalan (road map) yang jelas mengenai pemanfaatan dan penyaluran yang 
bertumpu kepada pengembangan riset yang berkualitas, serta prinsip 
kompetisi dan afirmasi. 

Meskipun UU Sisnas Iptek telah disahkan Agustus 2019 lalu, namun rencana 
implementasi Dana Abadi Penelitian belum disusun. Oleh karena itu, 
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Peraturan Presiden (Perpres), sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisnas 
Iptek, yang mengatur khusus mengenai hal tersebut diperlukan. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(AIPI), Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), dan Dana Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (DIPI) bersama-sama menyusun Studi Kebijakan “Penyelenggaraan 
Dana Penelitian di Indonesia yang Berkelanjutan dan Mandiri”. Studi ini 
diharapkan dapat hadir sebagai masukan pengelolaan dana penelitian di 
Indonesia, khususnya Dana Abadi Penelitian. Kajian ini juga diharapkan dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan dokumen-dokumen kebijakan 
lanjutan yang berhubungan dengan hal tersebut. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama dan subpertanyaan berikut:

1. Mengapa penyelenggaraan Dana Abadi Penelitian di Indonesia 
diperlukan dan apa relevansinya bagi upaya mengatasi permasalahan 
pendanaan penelitian di Indonesia saat ini? 

 a. Apa yang dimaksud dengan dana abadi penelitian?
 b. Apa permasalahan pendanaan penelitian di Indonesia sehingga
     masih membutuhkan kehadiran penyelenggaraan dana abadi?
 c. Bagaimana model penyelenggaraan dana abadi semestinya 
     dijalankan berdasarkan pengalamaan pengelolaan dan penyaluran 
     dana abadi di dalam negeri dan praktik-praktik yang ada di negara-
     negara lain?

2.  Rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk pengambil kebijakan?
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2.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari asumsi teoretis bahwa pembuatan kebijakan 
meliputi proses-proses sosial yang berhubungan dengan kondisi ekonomi 
dan politik (Caroll, Clifton, & Jarvis, 2019). Pembangunan didorong pasar 
(market-led developmentalism) mengarahkan reformasi birokrasi yang 
diterapkan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. 
Institusi-institusi publik didorong untuk memperoleh pendapatan secara 
mandiri, untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pelayanan publik 
terhadap APBN. Lebih jauh lagi, pada negara berkembang politik praktis 
menentukan arah pembentukan proses pembuatan kebijakan serta insentif 
apa yang diperoleh para politisi untuk mendukung penggunaan riset oleh 
pembuat kebijakan. Di Indonesia, aktor-aktor ini meliputi birokrat profesional 
maupun politis (Datta et al., 2011). 

Gambar 2.1. Komponen kunci analisis ekonomi politik pengambilan kebijakan

Sumber: Datta et al., 2011, p. 2.

Proses pengambilan kebijakan di Indonesia merupakan bagian dari 
permasalahan struktural (lihat gambar 2.1.). Penelitian ini bukan bertujuan 
mengatasi permasalahan struktural tersebut, yang akan membutuhkan kajian 
menyeluruh mengenai ekonomi politik pengambilan kebijakan di berbagai 
sektor serta hubungannya dengan kapitalisme global. Namun, penelitian ini 
bertujuan mengajukan usulan strategis-teknis untuk meningkatkan kualitas 
riset di Indonesia sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan yang 
berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-
pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas riset untuk menggunakan 
instrumen institusional secara efektif.

Pendanaan penelitian di Indonesia pada saat ini beroperasi sebagai 
ekosistem berganda yang terputus (multiple disconnected ecosystems). 
Diskoneksi terjadi antara riset yang didanai pemerintah dan donor—yang 
umumnya diarahkan bagi proyek-proyek pembangunan—dan riset yang 
didanai sektor privat—yang umumnya diarahkan kepada peningkatan 
keuntungan perusahaan yang tidak selalu dirasakan oleh masyarakat luas 
(Rakhmani, Sakhiyya, Agahari, & Ramadhan, akan datang). Pemerintah 
Indonesia, melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
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(Kemenristekdikti) berupaya menghubungkan ekosistem berganda ini melalui 
“hilirisasi riset”, atau mendorong penelitian dan pengembangan yang siap 
diproduksi industri. Ambisi ini dilanjutkan oleh Kemenristek/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) (2019–2024) dengan penguatan 
kolaborasi “triple helix”,1 di mana akademisi, bisnis, dan pemerintah 
membentuk hubungan mutualisme untuk meningkatkan kompetensi sektor 
industri (Kemeristek/BRIN, 2019). 

Pendekatan instrumentalisasi riset untuk kebutuhan industri diasumsikan 
dapat mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan 
yang dialami Indonesia diikuti oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. 
Pengistimewaan riset terapan (privileged) di atas riset dasar berpotensi 
memperparah dampak dari ketimpangan ini; karena yang kaya semakin cepat 
kaya sementara yang miskin mengalami ketersendatan mobilitas menanjak 
sedari usia dini. Dampak-dampak yang telah muncul dari ketimpangan antara 
lain bangkitnya populisme konservatif (Hadiz, 2017), kecemasan pekerja 
yang rentan (Standing, 2011), marginalisasi masyarakat adat akibat urbanisasi 
dan industrialisasi pesat (Tyson, 2010). Permasalahan yang diakibatkan oleh 
ketimpangan memerlukan riset dasar yang mampu mengabstraksikan kondisi 
sosial dan alam yang tidak selalu langsung dapat digunakan, terlebih lagi 
memiliki nilai pasar. Pada saat yang sama, sarjana juga berargumen bahwa 
riset dasar dan terapan tidak selalu terpisah. Justru keterhubungan antara 
riset dasar dan terapan adalah yang paling efektif memecahkan persoalan-
persoalan nyata, yaitu riset eksploratif yang dimotivasi keilmuan dengan 
tujuan mengatasi permasalahan nyata (Jones & Ahmadpoor, 2017).

1 Triple helix menuntut adanya peran perguruan tinggi-industri-pemerintah. Konsep ini 
pertama kali diperkenalkan oleh Etzkowitz (1993) dan Etzkowitz-Leydesdorff (1995). Konsep 
ini menghendaki perguruan tinggi berperan sebagai lembaga kewirausahaan untuk proaktif 
melakukan riset dalam menghasilkan pengetahuan baru dan aplikasinya. Peran hibrid 
perguruan tinggi-industri-pemerintah ini bekerja secara interaktif. Ketika kemampuan 
teknologi dalam industri meningkat, kerja sama industri dengan perguruan tinggi terjalin 
dalam bentuk pelatihan dan transfer pengetahuan yang diperoleh dari hasil riset. Sementara 
itu, pemerintah selain berperan sebagai regulator, juga berperan sebagai wirausaha publik 
dan sebagai penyedia modal ventura. Pemerintah menginisiasi terjadinya proses transfer 
pengetahuan sampai ke tahap produksi di sektor industri. Sementara, industri dan swasta 
mendukung pendanaan untuk memperkuat kerja-kerja sektor penelitian (Etskowitz (1993). 

Boks 2.1. 
Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengambil asumsi bahwa instrumentalisasi riset ikut 
memperparah ketimpangan sosial dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh 
karena itu, keterhubungan antara riset dasar eksploratif yang dimotivasi 
tujuan keilmuan perlu diarahkan untuk memecahkan persoalan nyata 
dengan cara yang efektif.
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2.2. Kerangka Penelitian

Studi ini dijalankan selama 18 minggu antara Agustus hingga Desember 2019 
dalam empat tahap, dengan mempertimbangkan kerangka berpikir yang 
dipilih (Datta et al., 2019) dan penerapan critical action participatory research 
(Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2015). Dalam critical action participatory 
research, peneliti berupaya mengubah kondisi sosial agar konsekuensi 
destruktif dapat dihindari. Dalam penelitian ini, meningkatkan kualitas riset 
untuk membantu mengatasi permasalahan ketimpangan menjadi objektif 
teknis. Untuk itu, peneliti mengidentifikasi dan menata perspektif dan 
praktik yang mengizinkan keberagaman dalam kebijakan pengelolaan dana 
abadi di berbagai negara. Tiap negara, dengan situasi ekonomi dan sosial 
yang spesifik, peneliti melakukan pendalaman untuk mengusulkan model 
penyelenggaraan yang sesuai konteks Indonesia.

Pertama, kajian literatur dilakukan terhadap proses pengambilan kebijakan 
mengenai pendanaan penelitian dalam wilayah Asia Pasifik dan Amerika 
Serikat dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan 
bentuk pemerintahan. Untuk memenuhi hal tersebut, proses pengayaan 
yang melibatkan sejawat regional dilakukan. Proses pengayaan dilakukan 
melalui dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah the 4th Worldwide Meeting 
of Young Academies 2019: Young Academies for Promoting Peaceful and 
Inclusive Societies pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2019 yang diselenggarakan 
oleh the Vietnam Young Academy (VYA) bersama Global Young Academy 
(GYA). Kegiatan kedua adalah Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2019 
yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, 
Kemenristekdikti, pada tanggal 19–25 Agustus 2019. Dua tahap pengayaan 
ini berkontribusi dalam menentukan area fokus pentingnya riset dalam 
mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainability) yang memperkuat 
kemandirian bangsa (sovereignity) di era globalisasi dan digitalisasi. Peneliti 
juga mempertimbangkan hasil pengayaan untuk mengidentifikasi institusi 
serta aktor strategis yang akan memanfaatkan hasil studi.
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Boks 2.2. 
Kerangka Penelitian

Dalam critical action participatory research (Kemmis, McTaggart, 
& Nixon, 2015) yang telah dipilih peneliti, penelitian ini bertujuan 
mengubah kondisi sosial agar konsekuensi destruktif dapat dihindari—
khususnya permasalahan ketimpangan sosial dalam pengelolaan riset di 
tengah aspirasi pertumbuhan ekonomi yang didorong litbang.



Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder terhadap 
dokumen kebijakan, notulensi rapat dan diskusi kelompok fokus yang 
dijalankan institusi dan aktor strategis pada tahun anggaran 2019. Di antara 
institusi yang diidentifikasi adalah Kemenristekdikti, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
Peneliti menyusun rancangan studi dan temuan awal berdasarkan data 
sekunder tersebut untuk melalui proses penilaian sejawat. Tujuh penilai 
sejawat dari AIPI, ALMI, SKCD dan Australian National University memberikan 
masukan dan kritik atas studi kebijakan pada Oktober 2019.  

Ketiga, peneliti mengidentifikasi direktorat dan lembaga relevan dari kajian 
literatur dan penilaian sejawat yang dilanjutkan dengan wawancara semi-
terstruktur dengan tiga informan kunci dari institusi tersebut, khususnya 
Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP), untuk melakukan verifikasi temuan. Sebagai tahap akhir, 
analisis dan revisi terhadap studi dilakukan oleh peneliti. Kajian literatur 
berdasarkan hasil kategorisasi temuan riset (themes) dilakukan untuk 
memandu proses analisis (thematic analysis), dengan tujuan menjawab 
pertanyaan penelitian. 

Mempertimbangkan begitu dinamisnya proses pengambilan kebijakan 
di masa lampau, serta masih berlangsungnya transformasi kelembagaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenristek/BRIN, 
penyusunan metode penelitian jauh dari komprehensif. Penelitian ini 
bermaksud mengajukan usulan strategis dan teknis yang dapat memberikan 
pertimbangan dalam proses transformasi kelembagaan, dengan menekankan 
tata kelola pendanaan penelitian yang dapat meningkatkan kualitas 
riset. Kualitas riset yang dimaksud adalah riset dasar yang eksploratif 
serta bertujuan mengatasi permasalahan nyata, dan juga riset terapan 
yang mempertimbangkan temuan-temuan riset dasar. UU Sisnas Iptek 
merefleksikannya sebagai invensi (penemuan/penciptaan) dan sebagai 
inovasi.
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Pada bab tiga ini, peneliti akan memaparkan invensi dan inovasi, serta 
memberikan definisi dana abadi. Hal ini dilakukan untuk menjawab 
subpertanyaan penelitian pertama: “Apa yang dimaksud dengan dana abadi 
penelitian?”
 
3.1. Invensi dan Inovasi

Negara dengan komunitas ilmiah yang mampu melakukan pengembangan 
sains (penemuan/penciptaan) berupa publikasi ilmiah dalam beragam 
bidang, akan lebih mampu menghasilkan produk dan teknologi (inovasi) 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan pasar (Brodjonegoro & Greene, 2013). 
Pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya dapat menghasilkan invensi 
dan inovasi. 

UU Sisnas Iptek menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi. Invensi yang dimaksud 
adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan 
masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, 
atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pemerintah 
RI, 2019b). Sedangkan, inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur 
kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/
atau sosial (Pemerintah RI, 2019b).
 
Invensi dan inovasi bertujuan menjadi solusi permasalahan nasional dan 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. UU Sisnas Iptek menyebutkan 
invensi dan inovasi dapat dihasilkan dari penelitian dasar2, penelitian terapan, 
alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan 
dan teknologi atau komersialisasi teknologi (Pemerintah RI, 2019b). Invensi 
adalah proses atau produk baru yang belum pernah ada atau dibuat 
sebelumnya. Inovasi lebih dilihat dari perspektif kebermanfaatan (ekonomi) 
dari proses dan produk baru yang dihasilkan tersebut (Kemenristek, 2017). 

Sementara itu, menurut Lundvall (2016), invensi merupakan bentuk penelitian 
dasar yang kemudian menghasilkan input inovasi dalam wujud penelitian 
terapan. Penemuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan seharusnya 
memunculkan inovasi. Kegiatan inovatif sering diperlakukan sebagai proses linier 
yang dimulai dari penelitian dasar dan berakhir pada pertumbuhan ekonomi.

2 Penelitian dasar yang dimaksud adalah penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan 
teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu dalam rangka meningkatkan pemahaman 
atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Sedangkan, penelitian terapan adalah 
penelitian ilmiah berbasis ilmu pengetahuan, yang telah dikuasai dan/atau hasil penelitian 
dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat 
memenuhi kebutuhan manusia (Pemerintah RI, 2019b).



Produk atau kegiatan inovatif diasumsikan menyesuaikan secara otomatis 
dengan keperluan pasar. Ketika permintaan meningkat konsekuensinya 
mendorong penemuan dan kemajuan inovasi penelitian dan pengembangan 
hingga menghasilkan pertumbuhan yang produktif. Aktivitas inovatif diasumsikan 
menyesuaikan secara otomatis dengan dorongan pasar (Lundvall, 2016, p. 48). 
Secara singkat, ada keterhubungan antara invensi dan inovasi, serta riset dasar 
dan terapan.

Beberapa lembaga produksi riset terlibat dalam berbagai kegiatan yang 
menghasilkan inovasi. Dalam berbagai literatur akademik dan juga laporan riset, 
universitas adalah lembaga penghasil penelitian dasar dan pelatihan ilmiah yang 
paling efektif. Namun, tidak semua penelitian dihasilkan dari perguruan tinggi 
(Lundvall, 2016, p. 49). Lembaga nonprofit, lembaga pemerintah, lembaga 
penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan perusahaan swasta juga dapat 
menghasilkan penelitian (Kemenristek, 2017; Lundvall, 2016, p. 49).

3.2. Pendanaan Penelitian  

Ada dua jenis sumber dana penelitian yang dibahas dalam kajian ini: dana abadi 
dan Sovereign Wealth Fund atau disingkat SWF. Dana abadi atau endowment 
fund merupakan kumpulan dana yang dikelola oleh suatu organisasi untuk 
tujuan-tujuan sosial yang ditentukan oleh badan dan donor organisasi tersebut 
(Chen, 2019; Gonzales, 2003). Dana tersebut diharapkan tetap utuh untuk jangka 
waktu tertentu hingga terkumpulnya aset yang memadai untuk melaksanakan 
program atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Gonzales, 2003). 

Sovereign wealth fund sering digunakan bergantian (interchangeable) 
dengan dana abadi, karena memiliki beberapa kemiripan. Namun, perbedaan 
paling mencolok adalah tingginya tingkat fleksibilitas sovereign wealth fund 
dalam investasi yang tak dimiliki oleh dana abadi. Dari sisi sumber dana, 
sovereign wealth fund merupakan dana investasi milik negara atau disponsori 
oleh pemerintah yang fungsi utamanya adalah menginvestasikan akumulasi 
cadangan mata uang asing (DePamphilis, 2018; Twin, 2019). Cadangan devisa 
adalah aset yang disimpan pada cadangan oleh bank sentral dalam mata uang 
asing, digunakan untuk mendukung kewajiban dan mempengaruhi kebijakan 
moneter (Twin, 2019). Cadangan tersebut adalah dana yang disisihkan untuk 
investasi demi keuntungan ekonomi negara dan warganya. Pendanaan untuk 
sovereign wealth fund dari deposito bank sentral yang terakumulasi karena 
surplus anggaran dan perdagangan, operasi mata uang asing resmi, uang dari 
privatisasi, pembayaran transfer pemerintah dan pendapatan yang dihasilkan 
dari ekspor sumber daya alam (Twin, 2019). 

Sovereign wealth fund cenderung menargetkan industri strategis, seperti 
telekomunikasi, keuangan, sumber daya alam, dan keperluan lain di negara-
negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan 
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pemerintahan yang  secara politik relatif tidak akan menghambat investasi  
(DePamphilis, 2018). Sovereign wealth fund adalah kendaraan finansial dari 
negara yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke 
aset-aset yang luas dan beragam (Kemenkeu RI, 2019b). Sovereign wealth fund 
layaknya tabungan negara, yang kelebihannya diinvestasikan dengan tujuan 
untuk return yang lebih besar lagi (Kemenkeu RI, 2019b). Fungsinya adalah untuk 
stabilisasi ekonomi, terutama investasi dan tabungan (Kemenkeu RI, 2019b). 

Dana abadi adalah dana yang dititipkan dan/atau diserahkan untuk dikelola 
tanpa batasan waktu, dan dana yang bisa digunakan adalah hasil investasi 
dari dana tersebut (Pawennei, Camil, Sudrajat, & Wahyuni, 2018). Sementara, 
menurut Brodjonegoro dan Greene (2013), dana abadi merupakan dana 
otonom di bawah kerangka lembaga independen. Di saat yang sama, partisipasi 
pemerintah signifikan untuk meminimalisir permasalahan yang terkait dengan 
kelembagaan pemerintah.

Dana abadi merupakan aset permanen, uang, surat berharga, atau properti 
yang diinvestasikan untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk 
mendukung kegiatan organisasi (Winder, 2000). Dana abadi mengacu pada dana 
modal yang dikelola oleh organisasi untuk tujuan mendukung kegiatan yang 
membantu mencapai mandatnya (Gonzales, 2003).

3.3. Menghubungkan Invensi, Inovasi, dan Dana Abadi

Meskipun konsep dana abadi berasal dari Inggris pada abad ke-15 dan 
ke-16, pengeloaan dana abadi berkembang pesat di Amerika Serikat (AS) 
dalam tiga abad terakhir di institusi pendidikan. Dana abadi juga banyak 
dikembangkan gereja, rumah sakit, museum, sekolah menengah swasta, dan 
kelompok seni budaya dan pertunjukan (ACE, 2014, p. 3).

Boks 3.1. 
Pengertian Dana Abadi

Dana abadi secara garis besar terdiri atas dua kegiatan, yakni 
pengelolaan dan penyaluran. Pengelolaan terinci menjadi unsur-unsur, 
di antaranya: ada donatur yang mendonasikan dana atau asetnya; 
terdapat lembaga atau organisasi otonom yang mengelola dana 
(trustee); terdapat kegiatan investasi untuk mengembangkan dana 
abadi melalui berbagai instrumen investasi; serta ada aset yang dikelola 
permanen (tanpa batasan waktu) atau jangka waktu tertentu. Sementara 
kegiatan penyaluran meliputi: ada lembaga yang menyalurkan dana 
hasil pengelolaan, pihak penerima (beneficiaries), dan mandat yang 
disepakati (umumnya untuk kegiatan sosial atau charity).
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Berdasarkan prinsip penggunaannya dana abadi dibedakan menjadi 
empat jenis, yaitu unrestricted endowments, term endowments, quasi-
endowment dan restricted endowments (Smith, 2019). Yang pertama, 
unrestricted endowments atau dana abadi tidak terbatas adalah aset yang 
dapat dibelanjakan, disimpan, diinvestasikan, dan didistribusikan dengan 
kebijaksanaan institusi yang menerima (Smith, 2019). Berikutnya, term 
endowments adalah dana abadi yang biasanya memiliki ketentuan periode 
jangka waktu tertentu atau peristiwa tertentu tercapai barulah modal dapat 
dikeluarkan (Smith, 2019). 

Yang ketiga, quasi-endowment adalah sumbangan oleh individu atau 
institusi, yang diberikan dengan maksud agar dana tersebut melayani 
tujuan tertentu (Smith, 2019). Dana abadi ini biasanya dimulai oleh lembaga 
yang memperoleh manfaat darinya melalui transfer internal atau dengan 
menggunakan dana abadi tidak terbatas yang sudah diberikan kepada 
lembaga (Smith, 2019). Keempat, restricted endowments atau dana abadi 
terbatas mempertahankan modal selamanya, sementara pendapatan dari 
aset yang diinvestasikan dikeluarkan sesuai spesifikasi donor (Smith, 2019).

Sumber dana abadi dapat datang dari tingkat lokal dan internasional (Winder, 
2000). Sumber lokal yang berpotensi mengumpulkan dana abadi adalah 
pemerintah, sektor swasta, filantropi, biaya keanggotaan, dan pendapatan 
publik yang diperoleh masyarakat umum (Winder, 2000). Sumber dana 
abadi pada tingkat internasional dapat berasal dari bantuan pembangunan 
luar negeri bilateral maupun multilateral, yayasan internasional, lembaga 
swadaya masyarakat (non-governmental organization, NGO), dan perusahaan 
multinasional (Winder, 2000). Dana abadi memiliki beragam tujuan 
penggunaan dan tergantung kepada misi yang ingin dicapai lembaga 
penyelenggaranya, seperti beasiswa, bantuan operasional pendidikan, 
pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, dan penelitian. Lembaga-
lembaga seperti Universitas Yale, University Grants Committee (UGC) 
Hongkong, dan Ottawa Community Foundation (OCF) Kanada, merupakan 
contoh-contoh lembaga yang mengelola dana abadi untuk kebutuhan 
pendanaan penelitian. 

Pengelolaan dana abadi oleh lembaga pemerintahan di Indonesia 
sebelumnya sudah ada, di antaranya Dana Abadi Umat dan Dana Abadi 
Pendidikan. Sebagai upaya menindaklanjuti amanat UU Sisnas Iptek, 
pemerintah juga akan membentuk Dana Abadi Penelitian. Sumber 
pendanaan dana abadi ini berasal dari APBN, yang juga dapat berasal dari 
alokasi anggaran pendidikan ataupun alokasi nonanggaran pendidikan. 
Dari investasi yang dihasilkan melalui pengelolaan dana abadi ini nantinya 
diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat pendanaan untuk penelitian, 
baik invensi maupun inovasi (Pemerintah RI, 2019b). 
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Kebijakan pengelolaan Dana Abadi Penelitian tersebut selaras dengan 
pemikiran bahwa kemajuan teknologi membutuhkan kebijakan yang 
relevan dalam inovasi teknologi. Inovasi secara umum dipahami sebagai 
sarana prinsip bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing 
suatu negara. Pengadopsian secara efektif dan efisien teknologi yang ada 
merupakan jalan kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan Oleh karenanya, litbang menjadi kunci pertumbuhan 
ekonomi (Hu, 2015; Huggins & Thompson, 2015). Riset juga merupakan 
tulang punggung kemajuan bangsa. Bersama inovasi, riset menjadi kunci 
mendorong perbaikan kualitas hidup manusia dan bernegara, yang pada 
akhirnya adalah produktivitas dan daya saing bangsa (Nelson, 1993).

Lebih jauh mengenai hal tersebut, Leigh dan Blakely (2017) berargumen, 
penelitian sangat penting untuk membantu membangun perekonomian 
berkelanjutan yang berbasis pada bukti, serta mengantisipasi dampak-
dampak sosial dan ekonomi yang belum terlihat pada masa kini. 
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif tergantung pada kualitas 
riset yang bisa dihasilkan melalui infrastruktur produksi pengetahuan 
yang memadai (Karetji, 2010). Sementara itu, produksi kebijakan yang 
mengantisipasi permasalahan pada masa mendatang didapatkan dari riset 
dasar yang berkualitas (Rakhmani & Siregar, 2016). Hubungan antara riset 
dasar dan terapan dapat direncanakan melalui keberlanjutan pendanaan 
penelitian melalui dana abadi, sehingga instrumentalisasi riset untuk 
industri dan pasar terjadi tidak secara langsung (firewalling). Tata kelola ini 
memberi ruang bagi invensi dan inovasi berdasarkan tujuan masyarakat yang 
berkelanjutan, dan bukan berdasarkan tujuan jangka pendek peningkatan 
keuntungan perusahaan.
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Pada bab empat, peneliti akan berargumen mengenai pentingnya penelitian 
bagi kemajuan bangsa. Peneliti menggambarkan kinerja penelitian di 
Indonesia dan penyelenggaraan pendanaan penelitian di Indonesia. 
Hal ini dilakukan untuk menjawab subpertanyaan penelitian kedua: 
“Apa permasalahan pendanaan penelitian di Indonesia sehingga masih 
membutuhkan kehadiran penyelenggaraan dana abadi?”

4.1. Pentingnya Penelitian bagi Kemajuan 

Bank Dunia (2019b) menyebut bahwa problem ketimpangan beriringan 
dengan kemajuan teknologi, khususnya terkait dengan kualitas modal 
manusia, yang berhubungan dengan layanan pendidikan, kesehatan, serta 
penguasaan keahlian dan pengetahuan. Modal manusia tergantung pada 
sejauh mana pemerintah berinvestasi dalam tiga hal tersebut (Bank Dunia, 
2019b). Meskipun banyak pemerintahan di dunia telah membuat kebijakan 
untuk berinvestasi pada modal manusia, tidak semuanya sukses, terutama 
di negara-negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah minimnya 
ukuran dan penelitian yang berkualitas sebagai dasar pembuatan kebijakan 
dan aksinya (Bank Dunia, 2019b).

Dengan pertimbangan ini, penelitian yang berkualitas menjadi sangat 
penting, tidak hanya untuk meningkatan modal manusia, tetapi juga 
sebagai dasar untuk membangun kebijakan publik yang berkualitas dan 
akurat bagi upaya peningkatan hal tersebut. Oleh karena itu, banyak negara 
meningkatkan belanja penelitian dan pengembangannya untuk menggapai 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang lebih baik (OECD, 2007). 
Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi tentang korelasi antara 
besaran nilai alokasi anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) suatu 
negara dengan pertumbuhan PDB. Akcali dan Sismanoglu (2015), misalnya, 
melakukan studi empirik atas belanja litbang dan pertumbuhan PDB di 19 
negara.

Gambar 4.1. Simulasi Perbandingan Belanja Litbang dan PDB 19 Negara
 

Sumber: Akcali & Sismanoglu (2015)



Mereka menemukan bahwa kenaikan 1% dari belanja litbang mendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% di negara-negara maju, seperti 
Inggris, Jepang, dan Jerman. Sementara, di negara-negara dengan tingkat 
ekonomi yang relatif lebih di bawah, seperti Portugal, Austria, dan Turki, 
kenaikan 1% belanja litbang juga mendongkrak pertumbuhan PDB, namun 
dengan persentase lebih kecil, yaitu masing-masing 0,3%, 0,4%, dan 0,62%.

Tabel 4.1. Negara dengan Belanja Litbang terhadap PDB Tertinggi 
Periode 2000, 2013–2017

    Sumber: Diolah dari data OECD (2018b)

Selain itu, Gocer (dalam Akcali & Sismanoglu, 2015, p. 771) meneliti korelasi 
kenaikan belanja litbang dengan pertumbuhan PDB per kapita di 11 negara 
berkembang di Asia. Ia menemukan kenaikan 1% dari belanja litbang di 
negara yang diteliti mendongkrak kenaikan ekspor teknologi tinggi hingga 
6,5%, ekspor teknologi komunikasi informasi 0,6%, dan pertumbuhan 
ekonomi 0,43%.

Tabel 4.2. Negara dengan Indeks Modal Manusia Tertinggi 2019
 

Sumber: Bank Dunia (2019c)
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Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran litbang terhadap PDB 
berkorelasi dengan kemajuan. Negara-negara dengan belanja penelitian 
tertingi merupakan negara-negara kategori maju dengan indeks modal 
manusia yang tinggi pula (Tabel 4.1. dan 4.2.).

4.2. Kinerja Penelitian di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan 
Asia Tenggara (ASEAN). Menurut data Sekretariat ASEAN, Produk Domestik 
Bruto (PDB) Indonesia pada 2017 mencapai US$1,01 triliun atau lebih dari 
Rp14.000 triliun dan mengalahkan negara lainnya. Nilai tersebut juga setara 
dengan 37% perekonomian 10 negara ASEAN yang mencapai US$2,77 
triliun. Tingginya PDB tak terlepas dari besarnya jumlah penduduk di negeri 
ini dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan 
besarnya kontribusi nilai konsumsi dalam PDB yang mencapai 56,82%. 
Sementara, sektor produktif, terutama ekspor barang dan jasa masih relatif 
rendah, yaitu hanya 18,48% (BPS, 2019).

Gambar 4.2. Struktur PDB Indonesia 2019 Menurut Pengeluaran
 

Sumber: Jayani (2019)

Boks 4.1.
Pentingnya Penelitian bagi Kemajuan

Penelitian merupakan dasar bagi pengembangan sains dan teknologi, 
yang nantinya akan memberikan keuntungan dan daya tahan ekonomi 
dan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbaiki kualitas 
hidup. 
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Meskipun PDB Indonesia tercatat paling tinggi di antara negara-negara 
ASEAN, proporsi belanja untuk sektor penelitian masih tergolong rendah. 
Bahkan, menjadi yang terendah dibanding beberapa negara tetangga yang 
memiliki PDB jauh lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan 
Vietnam (tabel 4.3).

Tabel 4.3. Perbandingan Tingkat PDB dan Belanja Penelitian 
Indonesia dan Negara-Negara Tetangga

Sumber: diolah dari Bank Dunia (2018) & OECD (2018a)

Akibatnya, di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar ke 
luar dari bayang-bayang ketimpangan ekonomi, sektor penelitian dan 
inovasi di Indonesia belum dapat berkontribusi signifikan. Keberhasilan 
negara-negara maju di Asia, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, 
dan Hongkong, bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara 
maju tak terlepas dari tingginya investasi pemerintah pada kualitas modal 
manusia. Peningkatan kualitas modal manusia serta inovasi berkelanjutan 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diperoleh dari hasil riset dan 
pengembangan (AIPI, 2017).

Rendahnya proporsi anggaran penelitian dari PDB menunjukkan bahwa 
penelitian masih marginal dalam kebijakan nasional. Saat negara-negara maju 
dalam dua dekade terakhir mendorong belanja penelitiannya menjadi di atas 
kisaran 2% hingga 4,5%, belanja litbang Indonesia sejak lebih dari 20 tahun 
terakhir berkisar antara 0,1%–0,3% dari PDB. Sebagai perbandingan, negara-
negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, sudah beberapa tahun 
terakhir menganggarkan belanja penelitiannya di atas kisaran satu persen.

Angka rendah ini sejalan dengan temuan bahwa para pengambil kebijakan 
di Indonesia menggunakan hasil penelitian yang secara kualitas akademik 
rendah dan kurang teruji (Rakhmani et al., akan datang). Pengambil kebijakan 
juga cenderung tebang pilih dalam memakai hasil riset, serta lebih banyak 
menggunakan pertimbangan politis daripada informasi akademik yang baik. 
Riset tersebut juga menemukan buruknya kualitas riset yang digunakan 
dalam pengambilan kebijakan di Indonesia selain terkait dengan rendahnya 
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anggaran penelitian, juga terkait dengan sumber pendanaan yang tersedia. 
Sebesar 66% penelitian yang dilakukan berupa penelitian penugasan atau 
pesanan dari birokrasi, lembaga politik, dan pengambil kebijakan lainnya. 
Sebagai konsekuensi, riset tidak berjalan independen, sementara analisis 
yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pemberi dana (Rakhmani & 
Sakhiyya, 2019). 

Kondisi tersebut diperburuk dengan pendampingan riset yang masih 
sangat kurang dan minimnya akses penilaian sejawat (peer review), yang 
berarti standar kualitas penelitian kurang teruji. Rendahnya kinerja riset juga 
disebabkan budaya audit yang berlebihan dalam hibah riset. Audit yang 
mengikuti skema kebijakan anggaran umum ini juga membuat peneliti lebih 
disibukkan membuat laporan administrasi dan keuangan daripada riset itu 
sendiri (Rakhmani et al., akan datang).

Buruknya kinerja riset di Indonesia konsisten dengan minimnya produktivitas 
para peneliti di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari minimnya tingkat publikasi 
akademis Indonesia dibanding sebagian besar negara-negara ASEAN yang 
berpenghasilan menengah. Dalam publikasi riset ilmu sosial, misalnya, dari 
sejumlah publikasi di jurnal peer-review internasional yang dinilai oleh Indeks 
Kutipan Ilmu Sosial (The Social Sciences Citation Index, SSCI), hanya 12% 
artikel bidang ilmu sosial dan humaniora yang ditulis oleh peneliti Indonesia. 
Persentase tersebut hanya setengah dari capaian Malaysia dan Thailand. 
Konsisten dengan angka ini, menurut Global Innovation Index (GII)3 2019 
Indonesia memiliki skor 29,8 atau peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia. 
Negara tetangga lainnya di ASEAN yang berhasil masuk peringkat 10 besar 
dunia hanya Singapura dengan skor 58,4. Malaysia berada di peringkat ke-
35, Thailand peringkat ke-43, Vietnam peringkat ke-42, Filipina peringkat 
ke-54, Brunei Darussalam peringkat ke-32,3, dan Kamboja peringkat ke-96. 
Di ASEAN, peringkat inovasi Indonesia berada di posisi kedua terendah.

Buruknya kinerja daya saing tersebut relatif tidak berbeda dengan masih 
rendahnya indeks modal manusia Indonesia. Dari Indeks Modal Manusia 
2018 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia hanya menempati peringkat keenam, 
atau hanya lebih baik dibanding Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste 
pada tahun 2018. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 
157 negara. Indonesia mendapatkan skor 0,53 yang berarti bahwa setiap 
anak yang lahir memiliki 53% kesempatan untuk bisa bertumbuh. Itu dengan 
catatan mereka menyelesaikan pendidikannya dan memiliki akses penuh 
terhadap kesehatan.
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3 GII merupakan tolak ukur yang digunakan untuk membantu pemangku kebijakan dalam 
menstimulasi dan mengukur aktivitas inovasi. Inovasi merupakan motor penggerak 
pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan daya saingnya di hadapan dunia 
internasional.



Gambar 4.3. Indeks Modal Manusia Negara-Negara ASEAN 2018

 

Sumber: Katadata (2019)

Oleh karena itu, penelitian yang berkualitas menjadi sangat penting, tidak 
hanya untuk meningkatan modal manusia dan daya saing itu sendiri, tetapi 
juga sebagai dasar untuk bagaimana membangun kebijakan publik yang 
berkualitas bagi upaya peningkatan hal tersebut (Bank Dunia, 2019c). Bangsa 
dengan sistem pendidikan ilmu terapan yang baik akan mampu membangun 
manusia untuk mengatasi permasalahan di depan mata. Namun, bangsa 
yang maju memiliki sistem pendidikan ilmu dasar yang dapat membangun 
manusia agar mampu membayangkan permasalahan yang barangkali belum 
ada (AIPI, 2018). Namun, alokasi anggaran untuk pengembangan riset dasar 
Indonesia kurang dari 0,1% dari PDB. Jumlah tersebut hanya sepersepuluh 
dibandingkan dengan porsi PDB yang disediakan oleh negara-negara 
berkembang lain, semisal Brasil dan India (AIPI, 2018).

4.3. Penyelenggaraan Pendanaan Penelitian di Indonesia

Sesuai UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan 
Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, 
badan penelitian dan pengembangan (balitbang) kementerian merupakan 
unsur pendukung di bawah menteri dengan tugas dan fungsi menyusun 
kebijakan teknis, program, dan anggaran litbang, serta melaksanakan litbang 
kebijakan sesuai tugas dan fungsi kementerian masing-masing. Artinya, 
balitbang kementerian tidak bertanggung jawab terhadap penguasaan, 
pengembangan, dan penerapaan iptek, melainkan terhadap litbang 
kebijakan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik (AIPI, 2019). 

Undang-undang tersebut juga mencantumkan mengenai lembaga 
pemerintah nonkementerian (LPNK), yang mengemban tugas pemerintahan 
tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat 
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menteri yang mengoordinasikan. Hingga Maret 2019, di Indonesia 
terdapat 32 LPNK. Enam diantaranya berada di bawah Kemenristekdikti, 
yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengawas Nuklir 
Nasional (Bapeten), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). 

Kendati demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa balitbang 
kementerian dan LPNK yang melakukan penelitian dan pengembangan 
untuk penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek, seperti LIPI, 
Balitbang Kementerian Pertanian, dan Badan Pengkajian Penerapan 
dan Teknologi (BPPT). Kemenristek/BRIN bertanggung jawab atas 
penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek. Namun, tidak memiliki 
cukup wewenang untuk melakukan fungsi koordinasi dengan balitbang 
kementerian/lembaga dan LPNK di luar enam LPNK yang berada di bawah 
koordinasi Kemenristek/BRIN.

Hingga saat ini, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kegiatan 
litbang dilakukan pada tiap kementerian/lembaga (K/L) yang menaunginya. 
Mekanisme audit eksternal yang ada hanya audit keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ini hanya melihat aspek penggunaan dana 
untuk kegiatan dan hasil litbang, yang mengakibatkan hasil dan keluaran 
litbang di Indonesia sulit diukur (AIPI, 2019). 

Selain masalah koordinasi, penyelenggaraan pendanaan riset di Indonesia 
juga tidak efisien; yang secara rinci berakar dari enam hal (AIPI, 2019). 
Pertama, terjadinya kekacauan data penghitungan belanja litbang nasional. 
Dari Rp24,92 triliun dana riset dari pemerintah pusat tahun 2016 hanya 
43,74% yang digunakan sebagai dana untuk penelitian. Selebihnya, untuk 
operasional, jasa iptek, belanja modal, dan pendidikan pelatihan (diklat). 

Kedua, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk pengukuran kinerja 
lembaga penelitian. Dana pemerintah pusat sebesar Rp24,92 triliun untuk 
riset yang tersebar di 81 K/L, sementara hanya 13 K/L yang melakukan 
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Boks 4.2. 
Kinerja Penelitian di Indonesia

Penelitian masih marginal dalam kebijakan nasional yang ditandai 
dengan masih rendahnya persentase anggaran penelitian dari nilai 
PDB. Anggaran yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya 
produktivitas dan kualitas penelitian, yang berpengaruh pula terhadap 
kualitas kebijakan pemerintah. Kualitas dan produktivitas penelitian 
yang rendah juga kurang mendukung bagi upaya meningkatkan kualitas 
modal manusia dan daya tahan bangsa.



kegiatan litbang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek. 
Persebaran dana penelitian dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi hasil kegiatan penelitian yang saat ini masih dilakukan secara 
terisolasi dalam tiap kementerian atau lembaga, berdampak pada sulitnya 
melakukan pengukuran kinerja lembaga litbang yang memanfaatkan 
anggaran penelitian pemerintah. 

Gambar 4.4. Data Investasi Litbang 2016

Sumber: Perhitungan belanja litbang nasional 2016 (Ristekdikti dan LIPI), & Prosentase dana 
Litbang (Papiptek LIPI) (dalam DIPI, 2019).

Ketiga, mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan 
barang dan jasa. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sifat riset yang 
memerlukan fleksibilitas. Pendanaan riset melalui APBN tidak dapat 
mengakomodasi penelitian tahun jamak. Selain itu, aturan pelaporan dana 
penelitian menuntut laporan administratif yang kaku, sehingga waktu peneliti 
tersita untuk mengurus administrasi alih-alih untuk meneliti. 

Keempat, tidak ada lembaga independen yang hanya fokus mengelola 
pendanaan penelitian. Lembaga pendanaan riset nasional yang ada saat 
memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas. Setidaknya terdapat tiga 
lembaga pendanaan utama yang mengelola dana riset pemerintah, yaitu 
Kemenristek/BRIN, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Badan 
Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Di samping itu, ada juga Dana Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (DIPI) yang berada di bawah naungan AIPI. Namun, 
berbeda dengan tiga lembaga pengelolaan dana riset di atas, DIPI belum 
mengelola atau menyalurkan dana riset dari pemerintah.  

Saat ini, DIPI berperan menjadi mitra dari lembaga pendanaan untuk 
mengembangkan skema-skema riset, dan/atau sebagai mitra yang 
bertanggung jawab dalam melakukan seleksi proposal-proposal yang layak 
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dibiayai. Lembaga yang bermitra dengan DIPI antara lain LPDP, Medical 
Research Council United Kingdom (MRC UK), Research Council United 
Kingdom (RC UK), dan mitra-mitra lain pada tema-tema tertentu. Selain itu, 
DIPI juga memfasilitasi peningkatan kapasitas peneliti. DIPI belum memiliki 
dana yang dikelola dan disalurkan sendiri untuk riset-riset yang sesuai 
dengan mandat dan kebijakannya. 

Jumlah dana riset yang dikelola LPDP dan BPDP pun masih sangat kecil, 
terutama jika dibandingkan dengan anggaran mereka untuk misi yang 
lain. Hal ini karena visi dan misi utama dua lembaga tersebut bukan untuk 
penelitian (AIPI, 2019). Pada tahun 2017, LPDP kembali menerima tambahan 
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari APBN sebesar 
Rp10,5 triliun (DIPA BA 999.03 No. SP DIPA999.03.1.961671/2017 Revisi II 
tanggal 6 November 2017). Secara akumulatif, jumlah DPPN yang dikelola 
oleh LPDP adalah sebesar Rp31,117 triliun. Sementara, pada tahun 2018, 
mendapatkan tambahan dana dari APBN sekitar Rp15 triliun, sehingga secara 
akumulasi pada tahun tersebut dana yang dikelola dalam sebagai dana abadi 
pendidikan tersebut sebesar Rp46 triliun. DPPN ini kemudian diinvestasikan 
dalam berbagai instrumen investasi, yang terdiri dari deposito, obligasi surat 
berharga negara (SBN), dan obligasi BUMN. Hasil pengelolaan DPPN ini 
diakumulasikan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 
2017 saja, jumlah realisasi PNBP adalah Rp1,806 triliun atau 99,95% dari 
target tahunan yang telah ditetapkan. Namun, dari realisasi PNBP tersebut, 
hanya 3% atau sekitar Rp44 miliar yang dialokasikan untuk riset. Sementara, 
97% dialokasikan untuk beasiswa pendidikan (LPDP, 2017). 
 

Gambar 4.5. Realisasi PNBP LPDP Tahun 2017

 Sumber: LPDP (2018)

Kelima, masih rendahnya kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan 
dana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain 
karena keterbatasan ruang fiskal, kendala juga terjadi karena riset belum 
merupakan prioritas dalam politik anggaran. Kegiatan riset masuk ke 
dalam kelompok belanja barang—bukan belanja modal—sehingga riset 
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dikategorikan sebagai pengeluaran, bukan sebagai investasi. Oleh karena itu, 
riset masuk pos pengeluaran maka sejak krisis ekonomi 1998, rasio anggaran 
riset terhadap APBN dan PDB tak berkembang (AIPI, 2017).

Keenam, kontribusi industri atau swasta dalam pendanaan riset masih rendah. 
Lemahnya kondisi keuangan industri domestik dan relatif rendahnya minat 
mereka mendanai kegiatan riset masih menjadi kendala. Sementara, industri 
multinasional melakukan riset dan pengembangan di pusat industri negara-
negara maju (AIPI, 2017).

Gambar 4.6. Rincian Komponen Belanja Litbang 2016

 
Sumber: Kemenristekdikti (2016) 

Terbatasnya kapasitas fiskal negara, dan lemahnya peran swasta dan perguruan 
tinggi menunjukkan bahwa Indonesia belum menerapkan interaksi triple helix 
dalam skema pendanaan penelitian. Realisasi kebijakan Kemenristek/BRIN berupa 
kolaborasi peran ketiga sektor akan menentukan arah dan jalan perkembangan 
sains dan teknologi secara berkelanjutan dalam menghasilkan inovasi.
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Namun, dengan pendanaan yang lemah, kurang dari 0,3% dari PDB, di mana 
80% tergantung kepada dana pemerintah, pendidikan tinggi, dan lembaga 
riset lainnya di Indonesia kurang mampu menghasilkan pengetahuan dan 
teknologi baru. Dengan hasil riset yang tidak meningkat, berbagai insentif 
kebijakan tidak mampu menghasilkan inovasi dan teknologi baru.
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Boks 4.3. 
Triple Helix di Singapura

Pada tahun 2016, National Research Foundation (NRF), lembaga 
penyelenggara pendanaan penelitian di Singapura, mengumumkan 
bahwa pemerintah akan menyediakan S$19 miliar (sekitar Rp200 triliun) 
untuk dana penelitian hingga 2020 sebagai bagian dari rencana riset 
lima tahunan mereka. Dari jumlah tersebut, sumbangan dana terbesar 
berasal dari sektor swasta. Dari total 2,2% PDB Singapura yang 
disediakan untuk penelitian, sektor swasta menyumbang lebih dari 
setengahnya (sekitar 1,2% dari PDB). Untuk memperkuat konsep triple 
helix dalam penyelenggaraan pendanaan penelitian, di bawah koordinasi 
NRF terdapat Agency for Science, Technology, and Research (A-STAR), 
yang secara struktural adalah bagian dari Kementerian Perdagangan 
Singapura. Lembaga ini punya peran unik untuk memimpin riset yang 
berorientasi pasar, dan menjembatani antara dunia akademik (perguruan 
tinggi dan lembaga peneliti) dengan sektor swasta (Dzulfikar, 2019).

Hasil dari kolaborasi yang baik antara pemerintah-swasta-perguruan 
tinggi ini menjadikan Singapura sebagai negara dengan tingkat 
produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan inovasi, pengetahuan, dan 
menjaga kinerja ekonominya. Hal ini tercermin dari tingginya peringkat 
indeks daya saing, inovasi, dan peringkat perguruan-perguruan tinggi 
negara tersebut dalam Times Higher Education, maupun dampak 
ekonomi yang terungkit oleh capaian-capaian tersebut, terutama 
pendapatan per kapita warganya.

Kolaborasi triple helix di Singapura dalam pendanaan penelitian tersebut 
juga memungkinkan pengadaan pendanaan yang memadai untuk 
kegiatan penelitian di negara tersebut, mengurangi ketergantungan 
kepada dana pemerintah, serta terkorelasinya antara riset dengan 
kebutuhan industri, pasar, dan kebijakan.



Gambar 4.7. Peringkat Jumlah Hak Paten dan Hak-hak Cipta Lainnya Negara-
negara di Dunia 2017

Sumber: GIPC, 2017, p. 117

Rendahnya kegiatan riset dan pengembangan pada akhirnya berdampak 
pada rendahnya produktivitas nasional. Pertumbuhan ekonomi sebagian 
besar hanya mengandalkan konsumsi, tenaga kerja dan kapital, serta sangat 
rentan terhadap aliran modal investasi yang tak berkelanjutan (AIPI, 2018). 
Sebagai penanda, posisi Indonesia di kawasan ASEAN pun tidak berubah 
karena jumlah paten rendah (gambar 4.7).
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Bab ini akan berfokus kepada upaya menggali model penyelenggaraan 
penelitian terbaik untuk Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan 
dana abadi, yang diharapkan akan menjadi salah satu solusi memecahkan 
persoalan pendanaan penelitian di Indonesia. Bagian ini merupakan upaya 
untuk menjawab subpertanyaan: “Bagaimana model penyelenggaraan 
dana abadi semestinya dijalankan berdasarkan pengalaman pengelolaan 
dan penyaluran dana abadi di dalam negeri dan praktik-praktik yang ada di 
negara-negara lain?”

Jumlah belanja penelitian dan pengembangan (litbang) global pada tahun 
2017 mencapai US$2 triliun (OECD, 2019c). Angka tersebut melonjak 
tiga kali lipat dibanding belanja litbang global tahun 2000 yang sebesar 
US$676 miliar. Perubahan ekonomi global yang semakin bergantung pada 
pengetahuan, khususnya ditandai oleh perkembangan sektor jasa dan 
digitalisasi, menentukan peran sentral litbang bagi kemajuan. 

Menurut OECD (2019c), litbang semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, 
penciptaan lapangan kerja, daya saing industri, keamanan nasional, 
energi, pertanian, transportasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 
perlindungan lingkungan, maupun memperluas batas pemahaman 
pengetahuan manusia. Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah 
belanja litbang terbesar, diikuti Cina, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan 
Prancis. Sepuluh negara dengan pendanaan litbang terbesar pada 2017 
menyumbang US$1,662 triliun dalam pengeluaran litbang global, atau sekitar 
84,7%.

Gambar 5.1. Grafik Tren Kenaikan Belanja Litbang 10 Negara dengan 
Pengeluaran Litbang Terbesar di Dunia

Sumber: OECD (2018a)
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Banyak negara memilih menggunakan skema pengelolaan pendanaan 
penelitian berkelanjutan untuk mendanai sektor penelitian dan inovasinya, 
terutama melalui instrumen investasi institusional. Menurut OECD (2019c), 
10 negara dengan pengeluaran litbang terbesar menggunakan instrumen 
portofolio investasi guna mengembangkan dana penelitiannya. Skema yang 
umumnya dipakai adalah sovereign wealth funds, dana abadi (endowment 
fund), dan dana pensiun.

Selain berkelanjutan—di mana jumlahnya bertumbuh seiring waktu—
pengelolaan pendanaan melalui skema-skema tersebut meringankan beban 
anggaran negara, serta dapat merangsang pihak nonpemerintah untuk 
berkontribusi dalam pendanaan ataupun pembiayaan penelitian. Ditinjau 
dari aspek kegiatannya, penyelenggaraan pendanaan penelitian terbagi 
menjadi dua, yaitu pengelolaan dan penyaluran. Kegiatan pengelolaan 
dalam penyelenggaraan pendanaan penelitian meliputi sumber pendanaan, 
kelembagaan yang mengelola dana, mekanisme investasi, dan mekanisme 
distribusi hasil investasi ke lembaga yang menyalurkan investasi. Sementara, 
kegiatan penyaluran meliputi kelembagaan, sumber dana, mekanisme 
hubungan dengan pengelola dana, serta mekanisme dan seleksi 
penyalurannya. 

Pada subbab ini, peneliti memaparkan pengelolaan dana investasi melalui 
dua skema, yaitu dana abadi dan sovereign wealth fund, yang kini umum 
dipakai di banyak negara yang sukses mendorong belanja litbangnya tumbuh 
tinggi. Selain melihat praktik-praktik yang telah ada di negara-negara lain, 
peneliti juga akan memaparkan kemungkinan penyelenggaraannya di dalam 
negeri. 

Oleh karena itu, pada bab lima, peneliti akan memaparkan manfaat dan 
praktik dana abadi dan sovereign wealth fund yang sudah ada di Indonesia 
dengan melakukan benchmarking ke negara-negara yang relevan.  

5.1. Dana Abadi: Manfaat dan Praktik

Pada prinsipnya, dana abadi adalah upaya untuk membantu menjaga 
stabilitas pendanaan bagi suatu lembaga dalam memenuhi misinya 
hingga jauh ke masa depan. Dana abadi dapat berperan penting di 
saat ketidakpastian ekonomi mengganggu sumber pendapatan utama, 
serta dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi akibat 
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata melalui pendanaan berkelanjutan 
dengan mekanisme investasi. 



Meskipun eksistensinya sebagai skema pendanaan sudah lebih dari satu 
abad, namun pemanfaatan skema ini masih terus berkembang. Menurut data 
Departemen Pendidikan, Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika Serikat 
tahun 2018, dana abadi di perguruan tinggi dan universitas di Amerika 
Serikat mencapai US$547 miliar, dan tumbuh 3% per tahun, berdasarkan 
aset. Angka tersebut tidak termasuk aset abadi yang terkait dengan rumah 
sakit, museum, yayasan, dan nirlaba lainnya, yang menambah ratusan miliar 
dolar ke total dana abadi di seluruh Amerika Serikat (O’Connell, 2019). 
Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh kuat saat ini, terutama 
seiring generasi baby boomers—sebutan untuk generasi yang lahir tahun 
1946 hingga1964—mulai memasuki usia tua, yang tentu mengharapkan 
dana abadi tumbuh lebih lazim dan aman pada beberapa tahun mendatang 
(O’Connell, 2019).

Seperti disampaikan di bab sebelumnya, ada empat tipe dana badi, yaitu 
dana abadi terbatas, dana abadi tak terbatas, dana abadi jangka panjang, 
dan kuasi-dana abadi. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga yang 
menerapkannya secara kombinasi. Kadang-kadang donor mengizinkan 
pemakaian hibahnya secara langsung, tetapi lembaga memutuskan untuk 
memperlakukan dana yang diberikan donor tersebut sebagai dana abadi 
agar dapat terus menghasilkan pendapatan guna mendukung kewajiban 
jangka panjang. Hal tersebut bisa disebut sebagai “dana yang berfungsi 
sebagai dana abadi”. Di antara semua lembaga pendidikan tinggi di AS, 88% 
dana investasi dilaporkan sebagai dana abadi dan 12% sebagai kuasi-dana 
abadi (ACE, 2014, p. 10).

Penggunaan tipe kuasi-dana abadi umumnya untuk menampung dana 
dari sumber-sumber yang lebih luas, misalnya industri. Di Universitas 
San Fransisco, misalnya, kuasi-dana abadi ditetapkan lebih besar dari 
US$500.000. Jika di bawah itu maka tak akan dimasukkan dalam skema dana 
abadi (Nguyen & Lewis, 2017).
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Boks 5.1.
Ringkasan tentang Dana Abadi

Dana abadi adalah alat keuangan yang dapat membantu organisasi 
nirlaba melayani misi penting mereka hingga jauh di masa depan. 
Dana berasal dari donor untuk tujuan tertentu. 
Pokok dana tidak dapat dibelanjakan. 
Nilainya diharapkan akan meningkat seiring waktu melalui 
keseimbangan yang bertanggung jawab antara pengeluaran dan 
penginvestasian kembali pendapatan yang diperoleh. 
Hasil investasi digunakan tujuan nonprofit, seperti pendidikan, 
penelitian, keagamaan, penyantunan, dan tujuan-tujuan yang 
bersifat sosial lainnya.

•

• 
•
•

•
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Boks 5.2.
Tipe-tipe Dana Abadi

Dana abadi tidak terbatas (unrestricted endowment). Bentuk dana 
abadi ini memungkinkan organisasi penerima untuk menggunakan 
hasil investasi dana abadi sesuai keinginan (programnya)- tidak ada 
batasan dari donor, seperti yang ditunjukkan namanya. 
Dana abadi terbatas (restricted endowment). Dengan tipe ini, dana 
abadi diselenggarakan permanen (selamanya), dan pendapatan 
investasi digunakan untuk memajukan tujuan organisasi, melalui 
instruksi oleh donor. 
Dana abadi jangka panjang (term endowment). Tipe ini membatasi 
pengeluaran aset dana abadi dengan periode waktu tertentu atau 
setelah acara tertentu diadakan. 
Kuasi-dana abadi (quasi-endowment). Kuasi-dana abadi mencakup 
dana yang diarahkan ke sumbangan oleh donatur individu atau 
kelompok, dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu.

5.1.1. Manfaat Dana Abadi

Pemilihan dana abadi sebagai instrumen pendanaan berhubungan dengan 
manfaat yang didapat dari dana abadi, antara lain memberikan stabilitas, 
menjadi sumber pendanaan alternatif, mendorong inovasi dan fleksibilitas, 
dan memungkinkan cakrawala waktu yang lebih lama (ACE, 2014, p. 11). 
Manfaat pertama adalah memberikan stabilitas. Pendapatan atau sumber 
pendanaan lembaga litbang cenderung fluktuatif karena bergantung pada, 
misalnya, pasar mahasiswa dan penelitian. Di lembaga pendidikan tinggi, 
sebagai ilustrasi, perubahan daya beli pendaftar (biaya kuliah), minat donor 
(hibah atau beasiswa), dan dukungan dana pemerintah tak pernah tetap. Hal 
ini tergantung situasi ekonomi, seperti pertumbuhan, inflasi, dan faktor-faktor 
perekonomian global. Meskipun pendapatan dana abadi juga merespon 
perubahan pasar keuangan dan strategi investasi, sebagian besar institusi 
berhati-hati (mengatur tingkat pengeluaran) untuk melindungi diri dari 
fluktuasi pasar, serta menghasilkan aliran pendapatan yang relatif stabil. 

Manfaat yang kedua adalah menjadi sumber pendanaan alternatif. Meskipun 
berbagai negara di seluruh dunia mengalami tekanan ekonomi dengan 
cara berbeda-beda, lembaga-lembaga pendidikan justru secara dramatis 
meningkatkan pengeluaran bantuan siswa mereka sendiri (ACE, 2014, p. 3). 
Dana abadi memungkinkan lembaga-lembaga tersebut merespon terhadap 
perubahan masyarakat, dan meminimalisasi dampak terhadap individu.

•

• 

•

•



Tanpa dana abadi, misalnya, lembaga-lembaga ini harus memotong program 
penelitian atau pendidikan yang dijalankan, menaikkan biaya pendidikan, 
mengutamakan komersialisasi riset di atas memastikan akses publik atas 
temuan penelitian—yang tentunya berseberangan dengan fungsi pendidikan 
yang diatur konstitusi.4

Manfaat ketiga adalah mendorong inovasi dan fleksibilitas. Ketersediaan 
dana yang stabil memungkinkan lembaga pendidikan melakukan penelitian 
inovatif, mengeksplorasi bidang akademik baru, menerapkan teknologi 
baru, dan mengembangkan metode pengajaran baru. Kegiatan ini tetap 
dapat dilakukan meskipun dana tidak tersedia dari sumber lain, seperti 
uang sekolah, dana dari pemerintah, atau hibah. Inovasi dan fleksibilitas 
semacam ini telah mendorong penemuan penting dalam sains, kedokteran, 
pendidikan, dan sosial humaniora. Dalam posisi demikian, dana abadi 
menawarkan opsi untuk memenuhi tantangan baru dengan memberikan 
fleksibilitas keuangan yang lebih besar dan aliran pendapatan mandiri. 

Manfaat keempat adalah memungkinkan cakrawala waktu perencanaan 
strategis yang lebih lama (forecasting). Institusi yang mengelola dana abadi 
dapat melakukan forecasting dengan aliran pendapatan yang ada untuk 
memperkuat dan meningkatkan kualitas program mereka, dalam berbagai 
jangka waktu, baik pendek, menengah, maupun panjang. Hal ini karena 
ketersediaan dana yang stabil dan terprediksi. Berbeda dengan dana 
hibah atau dana program dari pemerintah, misalnya, yang terbatas termin 
waktunya (ACE, 2014, p. 3). Mengenai manfaat dana abadi, Newman (2005) 
merincinya menjadi tiga kategori berdasarkan pihak penerima manfaatnya, 
yaitu lembaga atau organisasi, penggalang dana atau fundraiser, dan donor. 
Bagi organisasi, dana abadi memberikan manfaat, antara lain: 1) menciptakan 
sumber penghasilan berkelanjutan. Dana abadi juga tumbuh seiring waktu 
dengan hibah tambahan dari banyak donor; 2) meningkatkan stabilitas dan 
prestise. Dana abadi yang dikelola dengan baik mengirimkan pesan tentang 
stabilitas jangka panjang yang direncanakan, tanggung jawab fiskal, dan 
kelayakan finansial. Ini meningkatkan prestise dan kredibilitas organisasi; 
3) meredakan tekanan pada dana tahunan. Dana abadi dapat memberikan 
dukungan tahunan untuk anggaran operasi organisasi; 4) memungkinkan 
ekspansi program; 5) memberikan independensi atau kemandirian.
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4 Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: 
1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) Setiap warga negara 
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang diatur dengan UU; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari pendapatan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
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Kontribusi dana abadi yang ditujukan untuk tujuan tertentu dapat memberikan 
kemandirian dari kekuatan ekonomi, pemerintahan, dan politik; 6) menawarkan 
fleksibilitas untuk manajemen. Dana abadi menawarkan opsi untuk memenuhi 
tantangan baru dengan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar dan 
aliran pendapatan mandiri.

Bagi donor, dana abadi dapat memberikan manfaat: 1) melanggengkan 
program donor agar tetap bertahan di tengah perubahan; 2) menciptakan rasa 
keabadian (creates a sense of immortality). Karena dana abadi diinvestasikan 
secara permanen, maka dapat berfungsi sebagai penghargaan permanen 
kepada donor dan memperluas nilai-nilai donor untuk generasi mendatang; 3) 
melakukan investasi besar untuk masa depan; 4) memberi hadiah tahunan; 5) 
memungkinkan pendanaan tambahan. Beberapa donor tidak ingin menyerahkan 
aset mereka selama masa hidup mereka, namun mereka ingin melihat manfaat 
dari hadiah itu segera. Mereka membangun hadiah abadi melalui warisan atau 
kendaraan hadiah lain yang terjadi setelah masa hidup mereka; 6) memberikan 
penghasilan seumur hidup. Beberapa jenis hadiah abadi—hadiah bunga 
terpisah—membayar pemasukan seumur hidup kepada donor, dan sisanya 
diberikan kepada sumbangan amal setelah kematian donor; 7) mengurangi 
beban manajemen. Beberapa donor, terutama ketika mereka semakin tua, 
merasa tidak nyaman dengan mengelola aset mereka dan membuat keputusan 
investasi (Newman, 2005). 

Bagi fundraiser, dana abadi bermanfaat untuk: 1) Melindungi dari sasaran dana 
tahunan yang terus meningkat, 2) menawarkan opsi kepada donor; 3) sebagai 
arena untuk mencurahkan sumber daya. Para profesional penggalangan dana 
menghabiskan waktu untuk menumbuhkan dana abadi dan diukur dengan tepat 
untuk upaya mereka; 4) menarik donor baru. Dana abadi sering memanfaatkan 
donor baru dan berbeda untuk mendapatkan dukungan; 5) berfokus pada tujuan 
donor. Organisasi harus mau menjadi visioner seperti donor, bahkan hingga 
mengambil risiko dalam program dan keuangan (Newman, 2005). 

Boks 5.3.
Manfaat Dana Abadi

Memberikan stabilitas bagi kegiatan pendidikan dan 
pengembangan penelitian.
Menjadi sumber pendanaan alternatif yang memastikan lembaga 
dapat menjalankan fungsi pendidikan dengan akses merata. 
Mendorong inovasi dan fleksibilitas yang memungkinkan 
keberagaman pengetahuan untuk meningkatkan kesiapan negara 
merespon tekanan perubahan sosial dan ekonomi.
Memungkinkan cakrawala waktu yang lebih lama untuk 
perencanaan strategis.
Membangun kemandirian atau independensi.

1.

2.

3.

4.

5.



5.1.2. Sumber Dana Abadi 

Dana abadi sering digambarkan seolah-olah adalah dana tunggal, padahal 
sebenarnya, mereka adalah kumpulan dana, yang berbeda-beda sumber, 
ketentuan, dan beda tujuan penggunaannya. Dana abadi biasanya termasuk 
dana yang diberikan kepada lembaga oleh donor yang telah ditentukan 
sebagai syarat hadiah yang tidak dapat dibelanjakan pokoknya, dan 
diharapkan nilainya akan meningkat seiring waktu melalui keseimbangan 
yang bertanggung jawab antara pengeluaran dan reinvestasi pendapatan. 
Dalam banyak kasus, donor membatasi pendapatan untuk satu atau 
beberapa tujuan; jika demikian, institusi harus membelanjakan pendapatan 
untuk tujuan tersebut. Dalam kasus lain, lembaga diberikan kebijakan oleh 
donor untuk memilih tujuan yang akan dilayani, tetapi sumber pendanaannya 
dibatasi hanya dari return atau pendapatan investasi. Institusi biasanya 
menggunakan dana ini untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang 
membutuhkan peningkatan level dukungan tahun demi tahun (ACE, 2014). 

Sumber dana abadi umumnya dalam bentuk hadiah (gifts) atau donasi. 
Meskipun ini bukan satu-satunya, hadiah (termasuk warisan) merupakan 
sumber terbesar bagi dana abadi yang dikelola, misalnya di sekolah atau 
universitas. Sumber lainnya, seperti dana hasil surplus yang dikelola lembaga, 
hasil reinvestasi, pendapatan investasi, dan transfer dari pendapatan yang 
diperluas, ataupun asuransi yang telah jatuh tempo (Rogers, 2005). 

Hadiah atau hibah dapat berasal dari berbagai jenis donor dari donatur. 
Menurut Hummel (1996), ada lima tipe donor untuk kegiatan nonprofit, 
yaitu prospek, donor individu, donor mayor, donor korporat, dan yayasan 
atau foundation. Prospek adalah orang yang belum menyumbang tetapi 
merupakan kandidat utama untuk mendukung organisasi dalam beberapa 
cara, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Mereka adalah orang-orang 
yang ingin menerima undangan, kiriman buletin triwulanan hingga laporan 
tahunan. Suatu hari, ketika uang ekstra di saku mereka terkoneksi dengan 
misi pribadi lembaga, prospek memiliki kemungkinan besar memberikan 
donasinya. Donor perseorangan datang untuk menyumbang karena berbagai 
alasan dan bisa siapa saja, mulai dari anggota atau orang dengan tujuan 
tertentu (Hummel, 2019). Sumbangan signifikan dari donor besar atau 
utama jarang terjadi dalam proses semalam. Mereka mungkin membutuhkan 
bertahun-tahun penanaman, tetapi begitu mereka memutuskan untuk 
memberi, mereka memberi dalam jumlah besar. Salah satu cara terbaik untuk 
mengelola donor besar adalah dengan memberi tempat kepada mereka 
dalam keanggotaan dewan pengurus, pengarah, atau pembina. 

Donor korporat atau perusahaan memerlukan pendekatan yang sama sekali 
berbeda dari donor individu dan mayor. Beberapa perusahaan memberikan 
sumbangan besar hanya untuk menjadi filantropis. Mereka mengharapkan 
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peluang pemasaran tertentu dari donasi mereka, seperti siaran pers yang 
mengumumkan sumbangan penting, foto presentasi yang dimuat di surat 
kabar, penamaan area utama di gedung yang mereka beri, publisitas untuk 
donasi sponsor sebelum, selama, dan setelah suatu acara (Hummel, 2019).

Yayasan seringkali lebih suka mendanai program yang benar-benar 
berkorelasi dengan misi organisasi. Beberapa yayasan menawarkan dana 
untuk kampanye modal, dan lebih sedikit yang cenderung menawarkan 
pendanaan dana operasional umum untuk bisnis sehari-hari organisasi. 
Sebagian besar membutuhkan laporan pascahibah untuk memberi mereka 
hasil terukur yang menunjukkan bagaimana dana mereka membantu lembaga 
pengelola dana abadi mewujudkan misinya (Hummel, 2019). 

5.1.3. Lembaga Dana Abadi

Setiap lembaga mengadopsi strategi dan aturannya sendiri untuk 
memaksimalkan kapasitas dana abadinya. Prinsip dasarnya adalah untuk 
mendukung pengeluaran saat ini dan kebutuhan masa depan (ACE, 2019, 
p. 7). Beberapa institusi mengelola dana abadi mereka dengan staf mereka 
sendiri; yang lain mengandalkan wali mereka; kontrak lain dengan manajer 
profesional; dan yang lain menggunakan pendekatan kombinasi (ACE, 2019, 
p. 7). 

Tiga cara lembaga dana abadi didirikan: 1) Didirikan oleh donor; 2) Didirikan 
oleh dewan pengurus; 3) Didirikan melalui kombinasi donor dan dewan 
pengurus (Carter, 2014). Dana abadi yang diprakarsai oleh donor dapat 
muncul dari perjanjian pemberian hadiah yang bersifat inter vivos (selama 
pemberi donor masih hidup) atau melalui ketentuan perjanjian, misalnya 
dari warisan yang diwasiatkan (Carter, 2014, p. 21). Dana abadi bisa pula 
diotorisasi oleh dewan pengurus, untuk kemudian meminta sumbangan ke 
donor (Carter, 2014, p. 22).

Boks 5.4.
Sumber Dana Abadi

Sumber dana abadi umumnya dalam bentuk hadiah (gifts) atau donasi. 
Meskipun ini bukan satu-satunya, hadiah (termasuk warisan) merupakan 
sumber terbesar bagi dana abadi yang dikelola. Sumber lainnya 
bisa berupa dana surplus yang dikelola lembaga, hasil reinvestasi, 
pendapatan investasi, dan transfer dari pendapatan yang diperluas, 
ataupun asuransi yang telah jatuh tempo. Ada lima tipe donor untuk 
kegiatan nirlaba, yaitu prospek, donor individu, donor mayor, donor 
korporat, dan yayasan atau foundation.



Struktur dana abadi mirip dengan korporasi, dengan dewan pengawas, komite 
keuangan, dan hierarki manajemen yang pastinya hal familier bagi chief 
executive officer (CEO) perusahaan. Struktur dalam pengelolaan dana abadi 
umumnya terdiri atas dewan pengawas, komite investasi, manajer investasi, 
dan manajer dana abadi. Dewan pengawas memiliki kata terakhir pada setiap 
keputusan besar, dan setiap dana abadi harus memiliki dewan pengawas yang 
memastikan penggunaan dana sesuai tujuan. Sementara, komite investasi 
dana abadi merumuskan cetak biru investasi yang harus diikuti oleh pembuat 
keputusan dana abadi. Komite investasi menunjuk manajer investasi, dengan 
disetujui oleh dewan direksi. Lalu manajer dana abadi, yang terdiri atas orang-
orang yang terlatih dengan baik dalam mengelola investasi, bertugas melacak 
kinerja portofolio, dan mengelola keuangan dana abadi (O’Connell, 2019). 

Beberapa institusi berusaha untuk memaksimalkan pendapatan, sementara 
yang lain fokus pada total return investasi (didefinisikan sebagai pendapatan 
ditambah apresiasi modal) (ACE, 2014, p. 7). Banyak penyelenggara dana abadi 
mengadopsi aturan belanja atau penyaluran dana formal sebagai upaya untuk: 
memastikan aliran pendapatan dari dana abadi meningkat guna mendukung 
pengeluaran tahunan; memastikan return investasi cukup sehingga nilai dana 
abadi dipertahankan relatif terhadap kenaikan biaya dari waktu ke waktu; supaya 
diizinkan untuk melakukan prediksi yang lebih presisi dalam penganggaran 
dengan memitigasi fluktuasi pendapatan dari tahun ke tahun (ACE, 2014, p. 7).
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Boks 5.6.
Lembaga Dana Abadi di Hongkong

Di Hongkong, University Grants Committee (UGC) didirikan sejak tahun 
1965 dan berfungsi sebagai penyangga antara administrasi dan institusi 
pendidikan tinggi yang didanai publik (https://www.ugc.edu.hk/).

Boks 5.5.
Cara Pembentukan dan Struktur Dana Abadi

Tiga cara pendirian dana abadi: 
1) dibentuk oleh donor; 
2) dibentuk oleh dewan pengurus; dan
3) dibentuk melalui kombinasi donor dan dewan pengurus.

Struktur dana abadi umumnya terdiri atas:
1) dewan pengawas; 
2) komite investasi; 
3) manajer investasi; dan 
4) manajer dana abadi.
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5.1.4. Investasi Dana Abadi

Sebelum abad ke-20, properti adalah aset abadi utama untuk institusi 
pendidikan atau pengelola dana abadi lainnya di negara-negara barat, 
terutama di AS (ACE, 2014, p. 7). Namun, hari ini pengelola dana abadi lebih 
banyak berinvestasi dalam komoditas, sumber daya alam, ekuitas swasta, dan 
aset tidak cair lainnya. Pengelola secara hukum wajib berhati-hati (prudent) 
dalam manajemen investasi mereka, tetapi mereka juga harus melakukan 
segala upaya untuk mencapai pengembalian yang substansial sejauh kehati-
hatian memungkinkan. Dunia investasi telah menjadi lebih canggih dalam 
beberapa tahun terakhir, seperti halnya investasi nontradisional, semacam 
properti komersial, modal ventura, sekuritas asing, dan jenis dana lainnya 
telah mendapat perhatian yang meningkat (ACE, 2014, p. 7).

Mereka mengelola dan mengalokasikan dana serta mempromosikan 
hasil-hasil pendidikan dan penelitian. UGC juga berkomitmen 
melindungi kebebasan akademik dan otonomi kelembagaan perguruan 
tinggi di Hongkong. Pada saat yang sama, sebagai organisasi yang 
didanai publik, lembaga-lembaga tersebut diharapkan bertanggung 
jawab kepada publik (UGC, 2018).

Sejak tahun 2009, UGC mengelola dana Pemerintah Hongkong untuk 
kebutuhan penelitian yang disebut dengan Research Endowment 
Fund (REF). Pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Hongkong 
mengalokasikan dana sebesar HK$18 miliar untuk REF dan dikelola 
oleh UGC. REF dijalankan tahun 2009, guna memberikan dukungan 
pendanaan riset yang stabil. UGC, lembaga yang dibentuk pemerintah, 
bertanggung jawab mengelola investasi REF dengan membentuk komite 
investasi. Setiap tahun, Pemerintah Hongkong menambah akumulasi 
pokok (prinsipal) dana abadi. 

Pada tahun anggaran 2010/201, HK$14 miliar ditambahkan setiap tahun. 
Sementara, hasil return investasi dana abadi REF mencapai sekitar HK$5 
miliar atau 8% dari total pokok dana abadi yang terakumulasi pada 
tahun 2013/2014. Dari HK$5 miliar tersebut, sebesar $2 miliar digunakan 
untuk menggantikan subsidi yang berulang dari pemerintah, sementara 
pendapatan investasi sebesar HK$3 miliar digunakan untuk menyediakan 
dana penelitian kompetitif untuk local self-financing degree sector. 
Dana penelitian kompetitif ini dialokasikan untuk mendukung penelitian 
tematik, sehingga memungkinkan lembaga penelitian untuk membangun 
keahlian tema yang bersifat jangka panjang dan bermanfaat secara 
strategis untuk kemajuan Hongkong (UGC, 2018). 



Dari segi investasi, dana abadi cenderung tidak terlalu agresif mencari return 
investasi yang besar dari jumlah pokok yang diinvestasikan. Biasanya, return 
dari pengelolaan dana abadi sekitar 5% setiap tahun, dan sebagian besar 
bergantung pada investasi konservatif, seperti obligasi pemerintah, deposito, 
dan saham, serta jenis-jenis investasi lain yang cenderung stabil (O’Connell, 
2019). 

Namun, kecenderungan tersebut seiring waktu mulai agak bergeser. Sebuah 
studi pada 2013 oleh National Association of College dan University Business 
Officers (NACUBO) dan Commonfund Institute di AS menemukan bahwa 
rata-rata institusi dana abadi telah berinvestasi 95,3% dari sumbangannya 
dalam saham tradisional, obligasi, dan deposito pada tahun 1990. Pada 
2013 persentase ini turun menjadi 47%, dengan 20% dalam alternatif yang 
dapat dipasarkan (dana lindung nilai atau hedge fund), 12% ekuitas swasta, 
7% di properti, 5% dalam sumber daya alam (minyak, gas, dll.), dan 9% 
dalam investasi lain. Untuk institusi pendidikan dan banyak lembaga amal 
lainnya, pendapatan dari hasil investasi dibebaskan dari perpajakan. Karena 
pengecualian ini, banyak donor mengetahui lembaga-lembaga (pengelola 
dana abadi) tersebut bisa menggunakan semua penghasilan dari sumbangan 
mereka untuk mendukung tujuan yang disepakati. Di Amerika Serikat, 
pembebasan pajak atas pendapatan dana abadi menjadi cara penting agar 
masyarakat berkontribusi untuk mendukung pendidikan tinggi di negara 
tersebut (ACE, 2014).
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Boks 5.8.
Investasi Dana Abadi di Amerika Serikat

Universitas Yale, AS, merupakan salah satu lembaga pendidikan dengan 
kelolaan dana abadi terbesar di dunia. Dana abadi di lembaga ini 
beroperasi di bawah bimbingan Komite Investasi Yale, sementara Kantor 
Investasi mengelola dana abadi Yale. Total pokok dana abadinya sebesar 
US$30,3 miliar pada 30 Juni 2019 (Swensen, 2019). Dana pokok itu 
berasal dari berbagai sumber serta ada ribuan dana dengan berbagai 
tujuan dan batasan. Sekitar tiga perempat merupakan dana abadi 
permanen, yaitu hadiah yang dibatasi oleh donor untuk menyediakan 
pendanaan jangka panjang untuk tujuan yang ditentukan. Seperempat 
sisanya berupa kuasi-dana abadi (Swensen, 2019).

Boks 5.7.
Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak atas pendapatan dana abadi adalah cara penting di 
mana masyarakat berkontribusi untuk mendukung pendidikan tinggi di 
negara seperti Amerika Serikat (ACE, 2014).
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Di Amerika Serikat, pada tahun 2012, 53% dari perguruan tinggi swasta dan 
lembaga nirlaba hanya memiliki dana abadi kurang dari US$10 juta. Dana 
abadi rata-rata di perguruan tinggi dan universitas swasta adalah sekitar 
US$7,9 juta, dengan return yang bisa dimanfaatkan sekitar 4–5% untuk 
mendukung pengeluaran tahunan antara US$316.000–US$340.000. Sisanya, 
sekitar 16% yang memiliki dana abadi lebih dari US$50 juta. Hanya 62 
lembaga (1,6%) yang memiliki dana abadi melebihi US$1 miliar. Dari jumlah 
tersebut, 46 milik pribadi dan 16 milik umum (ACE, 2014). 

Dalam risetnya tentang return investasi dana abadi dan kebijakan 
penyalurannya untuk periode 2009–2016 di lebih dari 28.000 lembaga 
nirlaba di semua sektor di AS, Dahiya dan Yermack (2018) menemukan 
bahwa pengelolaan dana abadi institusi pendidikan tinggi dengan sumber 
daya kecil kurang menggembirakan. Mereka menemukan bahwa return 
investasi cenderung negatif. Pengembalian investasi tahunan rata-rata untuk 
dana abadi sebesar 6,65% antara 2009–2016, di bawah benchmark obligasi 
pemerintah jangka panjang yang sebesar 7,96% per tahun dan indeks pasar 
ekuitas 13,70% per tahun (Dahiya & Yermack, 2018, p. 3). Hal ini karena 
pengelola dana abadi kurang melakukan kombinasi 60-40 dari indeks pasar 
ekuitas dan obligasi negara untuk mencapai pengembalian yang substansial 
sejauh kehati-hatian memungkinkan. Return tahunan rata-rata 3,86 poin 
persentase di bawah campuran 60-40 indeks ekuitas dan obligasi AS (Dahiya 
& Yermack, 2018, p. 1). Padahal, donor hanya akan meningkatkan kontribusi 
ketika pengembalian atau return dana abadi kuat, dengan elastisitas sekitar 
0,13 antara return investasi net-of-market dan sumbangan baru (Dahiya & 
Yermack, 2018, p. 1). 

Return dana abadi juga tampaknya terkait dengan kualitas nasihat manajer 
investasi yang mereka terima, karena organisasi yang lebih kecil yang dekat 
dengan kota-kota

Selama 30 tahun terakhir, Yale secara dramatis mengurangi 
ketergantungan dana abadi pada sekuritas dalam negeri dengan 
realokasi aset ke kelas aset nontradisional. Pada tahun 1989, hampir tiga 
perempat dana abadi lembaga ini berkomitmen dalam saham, obligasi, 
dan uang tunai AS. Saat ini, surat berharga yang dapat dipasarkan 
di dalam negeri kurang dari sepersepuluh dari portofolio; sementara 
ekuitas asing, ekuitas swasta, strategi pengembalian absolut, dan aset riil 
mewakili lebih dari sembilan persepuluh dana abadi (Swensen, 2019) 

Pada 30 Juni 2019, program investasi Yale memperoleh return rata-
rata senilai US$7,1 miliar. Dengan persentase return per tahun berkisar 
antara 11–12,6%. Kebijakan investasi jangka panjang yang masuk 
akal, didasarkan pada komitmen terhadap ekuitas dan keyakinan akan 
diversifikasi, mendukung keberhasilan investasi universitas ini.



yang merupakan pusat keuangan utama memperoleh return investasi yang 
jauh lebih tinggi, sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk dana abadi 
yang lebih besar (Dahiya & Yermack, 2018, p. 23). Sebagian besar dana 
abadi tampaknya mengikuti kebijakan distribusi yang cukup konservatif, 
dengan rasio pembayaran rata-rata di bawah 2,5% dari aset mereka. Perlu 
digarisbawahi lagi, ukuran memainkan peran besar, karena sebagian besar 
dana abadi kecil tidak ada distribusi sama sekali, dan dana abadi yang lebih 
besar cenderung mengelompok di sekitar tingkat distribusi sekitar 4,5% dari 
nilai pasar wajar. Angka ini akan tampak menyerupai return riil jangka panjang 
yang diharapkan atas dana yang diinvestasikan 60% dalam ekuitas dan 40% 
dalam surat utang (Dahiya & Yermack, 2018, p. 23).

Riset Dahiya dan Yermack tersebut juga memperkirakan, elastisitas antara 
pengembalian investasi dan pertumbuhan sumbangan untuk dana abadi 
sekitar 0,13. Elastisitas ini menunjukan bahwa konstituen donor organisasi 
nonprofit, seperti alumni universitas, menyadari seberapa baik kinerja sebuah 
lembaga sebagai investor. Kemudian, para konstituen ini menyesuaikan 
donasi ke penawaran yang menghasilkan keuntungan di pasar saham melalui 
pasokan modal baru. Kondisi ini serupa dengan ketika seseorang melihat 
aliran ke reksadana meningkat di saat investasi dana abadi mengungguli nilai 
pasar (Dahiya & Yermack, 2018, p. 17).

47     |     Bab 5 - MENCARI MODEL PENDANAAN PENELITIAN YANG BERKELANJUTAN DAN MANDIRI UNTUK INDONESIA 

Boks 5.9.
Indikasi Kesuksesan Portofolio Investasi Dana Abadi

Carl M. Hubbard (2005), dalam penelitiannya tentang keberlanjutan
belanja dana abadi di AS yang diinvestasikan di portofolio domestik dan 
diversifikasi internasional dengan jangka waktu 1,5,10, dan 15 tahun, 
menyimpulkan bahwa portofolio (dana abadi) dianggap sukses jika pada 
akhir periode perencanaan, nilai nominal portofolio setelah dikurangi 
dengan pengeluaran sama dengan atau lebih besar dari nilainya pada 
awal periode perencanaan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan 
sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan portofolio yang lebih tinggi dikaitkan dengan 
tingkat pengeluaran yang lebih rendah dan alokasi yang lebih besar 
dari saham biasa, sebuah temuan yang konsisten dengan tesis 
Thaler dan Williamson (1994) bahwa dana dana mendapat manfaat 
dari alokasi substansial saham biasa.
Dalam periode perencanaan yang lebih pendek, tingkat keberhasilan 
portofolio tidak berkurang secara signifikan ketika pengeluaran 
tahunan meningkat dari 5% menjadi 7%dalam portofolio ekuitas-
berat. Namun, selama periode perencanaan 10 tahun atau lebih, 
keberhasilan portofolio tampaknya cukup sensitif terhadap 
peningkatan pengeluaran terlepas dari komposisi portofolio.

•

•
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Perkembangan yang relatif baru dalam pengelolaan dana abadi adalah 
bahwa sejak tahun 2012, ada gerakan besar, khususnya dari mahasiswa-
mahasiswa yang cenderung kiri, agar universitas dan lembaga lainnya yang 
mengelola dana abadi berhenti berinvestasi dalam bahan bakar fosil (Ross, 
2018). Mereka meminta agar universitas-universitas berada di garis depan 
agenda lingkungan. Banyak universitas dan lembaga pengelola dana abadi 
mulai melepaskan portofolio fosil mereka (Ross, 2018).

Namun, dalam praktiknya pengelolaan dana abadi melalui investasi 
berkelanjutan di banyak universitas ternyata lebih lambat daripada investor-
investor lain yang ambil bagian dalam investasi yang kini dikenal dengan 
investasi berbasis environtmental, social, dan governance (ESG) tersebut 
(Ross, 2018).

Merujuk kepada studi tahunan oleh National Association of College dan 
University Business Officers (NACUBO) tahun 2018, Ross (2018) menyebutkan 
bahwa hanya 16% dari 809 universitas pengelola invetasi dana abadi dengan 
peringkat ESG tinggi, turun dari 17% pada tahun sebelumnya. Laporan itu 
juga mengatakan bahwa meski adopsi investasi yang bertanggung jawab 
“tumbuh secara bertahap”, (pertumbuhannya) tidak merata dari tahun ke 
tahun (Ross, 2018).

University of Edinburgh, yang memiliki dana abadi sekitar £1 miliar—
terbesar ketiga di Inggris—mengaku hanya pada bulan Februari mereka 
mendivestasikan bahan bakar fosil. Bahkan, beberapa lembaga paling 
terkemuka di dunia, termasuk Harvard, Cambridge, dan Oxford, telah berhenti 
mendivestasikan portofolio bahan bakar fosil mereka meskipun ada tekanan 
mahasiswa. Dana abadi Harvard dikelola oleh Harvard Management Company, 
sebagai gantinya berfokus pada pengembangan nilai-nilai aset LST dalam 
portofolio. Misalnya, dengan membuat aset properti lebih hemat energi (Ross, 
2018). Kehati-hatian yang ditunjukkan dalam pengelolaan dana abadi

Temuan itu menunjukkan bahwa mempertahankan tingkat 
pengeluaran yang lebih tinggi, misalnya 6% hingga 7%, tidak 
disarankan untuk periode perencanaan yang lebih lama.
Diversifikasi ekuitas asing meningkatkan keberlanjutan tingkat 
pengeluaran dalam periode perencanaan yang lebih pendek.
Semua tingkat pengeluaran, termasuk 0,0%, memiliki beberapa 
kemungkinan merusak nilai riil dana abadi, evaluasi yang 
keberhasilan tingkat belanja yang lebih tinggi dengan tingkat 
pengeluaran yang lebih rendah. Perbandingan semacam itu 
memfokuskan perhatian pembuat kebijakan pada utilitas marginal 
dari peningkatan pengeluaran versus penurunan pertumbuhan 
portofolio dana abadi.

•

•



di universitas-universitas tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban fidusia, 
yaitu pengalihan kepemilikan saham yang tak bisa dilakukan secara serta-
merta (Ross, 2018).

Meskipun demikian, menurut data 2018 dari Departemen Pendidikan dan 
Pusat Statistik Pendidikan AS, dana abadi di perguruan tinggi dan universitas 
di negara itu saja mencapai US$547 miliar, dan tumbuh pada 3%  per tahun 
berdasarkan aset. Angka itu tidak termasuk aset abadi yang terkait dengan 
rumah sakit, museum, yayasan, dan nirlaba lainnya, yang menambah ratusan 
miliar dolar ke total dana abadi di seluruh AS (Ross, 2018).

5.1.5. Pengelolaan Dana Abadi di Indonesia: Kajian terhadap LPDP

Di samping Dana Abadi Penelitian dan Dana Abadi Kebudayaan, tahun 
2020 pemerintah akan membentuk Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dana ini 
dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi terbaik di Indonesia masuk 
dalam peringkat terbaik dunia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) 
Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah akan memulai dengan alokasi dana 
sekitar Rp5 triliun. Saat ini, setidaknya hanya ada tiga universitas yang masuk 
dalam kategori tersebut, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas 
Indonesia (UI), dan Universitas Gajah Mada (UGM) (Pryanka, 2019).

Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah perlu diimbangi dengan 
penggalian dan pengelolaan sumber pendanaan lain untuk perguruan 
tinggi, salah satunya dana abadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui 
pengelolaan dana abadi terbilang cukup menantang karena pemerintah 
harus memilih instrumen investasi yang tepat agar imbal hasilnya juga tinggi. 
Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun strategi agar tata kelola dana 
abadi bisa lebih baik dari sebelumnya (CNN Indonesia, 2019b).
Selain itu, perguruan tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) di Indonesia sejak lama telah mengelola dana abadi, di antaranya 
Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) (Davis, 2010). Di samping itu, juga ada Dana Abadi Umat 
(DAU), yaitu dana abadi yang bersumber dari dana Ongkos Naik Haji (ONH) 
Indonesia dan digunakan untuk membantu umat dalam bidang: pendidikan 
dan dakwah; kesehatan; sosial; ekonomi; pembangunan sarana dan prasarana 
ibadah; penyelenggaraan ibadah haji. Hanya bunga dari dana ini yang boleh 
digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU termasuk kategori non-
APBN dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai 
oleh Menteri Agama. Seluruh dana disimpan di bank dengan rekening 
atas nama Menteri Agama. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah dilibatkan sebagai pengawas (Pemerintah RI, 2001). 
Berbeda dengan DAU, KEHATI, salah satu lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) lokal di bidang konservasi keanekaragaman hayati, memperoleh pokok 
dana abadinya dari sejumlah lembaga donor asing sejak tahun 1995 sebesar 
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US$9 miliar. Lembaga ini memilih instrumen yang berbeda-beda untuk 
dana abadi yang dikelolanya, di antaranya saham dan obligasi luar negeri 
obligasi pemerintah Indonesia, reksadana, dan obligasi kuasi-pemerintah 
RI, yang semuanya dalam denominasi dolar Amerika Serikat (USD) (KEHATI, 
2017). Kinerja investasi dana abadi KEHATI dalam periode 2016–2017 
menunjukkan return 5% penarikan (amortisasi) atau 7,2% sebelum penarikan. 
Kinerja tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pasar global 
yang mengalami penurunan 1,65%, seperti tercermin pada kinerja MSCI 
World Index, hal ini diakibatkan kondisi pasar di tahun 2016 yang masih tidak 
menentu. Tingkat suku bunga obligasi pemerintah Jerman tercatat 0,35%, 
sementara obligasi Pemerintah Jepang tercatat -0.04% (KEHATI, 2017).

Kondisi pasar yang tidak menentu diprediksi berlanjut pada tahun 2017, 
terutama mengingat beberapa peristiwa besar yang terjadi secara global 
seperti keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa yang dikenal dengan istilah 
Brexit (British Exit), kebijakan ekonomi Pemerintahan Donald Trump, 
dan harga komoditas dan minyak bumi yang masih terus tidak menentu 
(KEHATI 2017). Oleh karenanya, Komite Investasi dan Pengurus KEHATI 
mengambil keputusan untuk mengubah strategi investasi yang dari semula 
secara discretionary menjadi advisory (KEHATI, 2017). Artinya, lembaga 
akan menurunkan beban biaya pengelolaan. Diadakan juga menjalankan 
pergeseran komposisi portofolio yang semula ditempatkan pada saham dan 
obligasi luar negeri, menjadi obligasi Pemerintah Indonesia (sovereign bond 
RI), dan obligasi kuasi pemerintah RI; keduanya dalam denominasi dolar 
Amerika Serikat (USD) (KEHATI, 2017). 

Secara kelembagaan dana abadi di lembaganya dikelola oleh Komite 
Investasi Keuangan yang menjadi salah satu organ di dalam manajemen 
kelembagaan. Lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan 
Pembina, dalam hal pengelolaan investasi dan penggunaan dananya. Sekitar 
60% dana operasional dan program lembaga tersebut dibiayai dari dana 
hibah langsung, seperti TFCA Sumatera, TFCA Kalimantan, dan pembiayaan 
dari sektor swasta. Pada tahun 2017, dana prinsipal Dana Abadi KEHATI 
berkembang menjadi sekitar US$15 juta dari sebelumnya US$9 juta sekitar 20 
tahun sebelumnya (KEHATI, 2017).



Tabel 5.1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran KEHATI 2016–2017

Sumber: diolah oleh peneliti dari laporan tahunan KEHATI 2016–2017

Untuk dana abadi yang bersumber dari dana pemerintah, sebenarnya 
bukanlah hal baru di Indonesia. Ada empat dana abadi yang telah 
dikenal, yaitu Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi 
Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (Pryanka, 2019). Namun, 
dari empat tersebut, baru Dana Abadi Pendidikan yang telah berjalan 
pengelolaannya.5 Oleh karena itu, pada bagian ini hanya akan dibahas 
Dana Abadi Pendidikan, yang saat ini dikelola oleh LPDP, khususnya terkait 
kelembagaan dan pengelolaannya. Bagian ini juga akan menyinggung 
rencana pengelolaan Dana Abadi Penelitian. 
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Boks 5.10.
Pembentukan LPDP 

Di Indonesia, pengelolaan Dana Abadi Pendidikan telah berjalan melalui 
LPDP. Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 
Tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana 
dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan 
sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola 
dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah badan layanan 
umum (BLU). 

Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 Tahun 
2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari 
alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan

5 Dana Abadi Penelitian baru dialokasikan namun pengelolaannya masih menunggu 
terbitnya perpres yang mengaturnya. Sedangkan, Dana Abadi Perguruan Tinggi dan Dana 
Abadi Kebudayaan baru akan dialokasikan pada tahun 2020. 
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Secara kelembagaan, LPDP merupakan BLU di bawah Kemenkeu. Sebagai 
lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang layanan 
pengelolaan dan penyaluran dana pendidikan, LPDP bukan lembaga 
yang sepenuhnya independen. Direktur Pengembangan Layanan dan 
Manajemen Risiko LPDP, Agust Hartono, mengungkapkan, LPDP merupakan 
satuan kerja (satker) di bawah Kemenkeu. Secara konsekuen, lembaga ini 
bertugas menjalankan visi-misi pemerintah. Arah kebijakan pengelolaan dan 
penyaluran dana abadi ditentukan oleh Dewan Penyantun, termasuk prioritas 
bidang penelitian yang didanai (Agust Hartono, wawancara, 2 November 
2019).

sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola 
dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah badan layanan 
umum (BLU). 

Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 Tahun 
2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari 
alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan 
sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang 
dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah Badan 
Layanan Umum (BLU).

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi 
dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai 
sebuah lembaga noneselon yang langsung bertanggung jawab 
kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan 
yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama). Melalui 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 
30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang 
menerapkan pola keuangan BLU.

(Sumber: https://www.lpdp.kemenkeu.go.id).



Gambar 5.2. Struktur Lembaga LPDP

Sumber: LPDP, 2017

Jumlah SDM pada tahap awal lembaga ini didirikan pada tahun 2012 
sebanyak lima orang. Pada tahun 2019 ini telah berkembang menjadi 70 
orang. Mereka gabungan PNS dan non-PNS, dengan komposisi 60-40 (Agust 
Hartono, wawancara, 2 November 2019). Untuk PNS, gaji pokok dialokasikan 
dari dana pemerintah, sedangkan untuk tunjangan dan remunerasi 
dialokasikan dari PNBP hasil pengelolaan dana abadi LPDP.

Obligasi dan deposito dipilih sebagai instrumen investasi utama. Sebab, 
selain sejalan dengan Arahan Dewan Penyantun dan pertimbangan rendah 
risiko, juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya adalah 
fleksibilitas antara jangka waktu investasi dan kebutuhan pendanaan untuk 
operasional dan layanan, serta penyelenggaraan tata kelola keuangan negara 
(Agust Hartono, wawancara, 2 November 2019).
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Boks 5.11.
Sumber Dana dan Investasi LPDP

Secara umum sesuai arahan Dewan Penyantun (terdiri atas Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Agama; dan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), dana hanya boleh 
diinvestasikan untuk instrumen yang berisiko rendah dan menjamin 
likuiditas (surat utang negara, obligasi BUMN, deposito sesuai arahan 
dan izin dari Kemenkeu) (Kemenkeu RI, 2019c). Dana yang digunakan 
untuk pelayanan bukan berasal dari dana abadi melainkan hasil (return) 
dari kegiatan investasi. Dalam hal ini, sebagian besar dana digunakan 
untuk beasiswa. Sisanya, untuk pendanaan riset yang kompetitif, serta 
operasional (Kemenkeu RI, 2019c).



Gambar 5.3. Kebijakan Investasi LPDP

 

Sumber: LPDP, 2017

Deposito memungkinkan untuk diambil dalam waktu bulanan sehingga sesuai 
dengan kebutuhan pendanaan untuk operasional, seperti gaji karyawan 
LPDP (Agust Hartono, wawancara, 2 November 2019). Hal ini karena seluruh 
pendanaan LPDP, termasuk untuk operasional, didapatkan dari hasil kelolaan 
dana abadi. Sebagai satker pemerintah yang mengelola dana APBN, LPDP 
berkewajiban membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Jika 
berinvestasi di instrumen yang berisiko, seperti saham, pasar uang, ataupun 
obligasi asing, tidak menutup kemungkinan akan adanya temuan kerugian 
negara jika suatu ketika investasi merugi (Agust Hartono, wawancara, 2 
November 2019).

Gambar 5.4. Dana DPPN dan PNBP LPDP 2010-2017

Sumber: LPDP, 2017
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Sumber DPPN adalah dana APBN. Dalam Perpres no 12 Tahun 2019 
dimungkinkan masuknya dana dari swasta atau pihak di luar pemerintah 
(Agust Hartono, wawancara, 2 November 2019). Namun, sejauh ini belum 
ada yang masuk ke skema dana abadi. 

Gambar 5.5. Realisasi PNBP LPDP Tahun 2017

Sumber: LPDP, 2017

Pada tahun 2018, LPDP telah mendapatkan tambahan DPPN sebesar Rp15 
triliun dari alokasi APBN tahun 2018. Secara akumulatif, jumlah DPPN yang 
dikelola LPDP sejak tahun 2010 adalah sebesar Rp46,117 triliun. DPPN ini 
dikelola dengan diinvestasikan pada berbagai instrumen berisiko rendah 
dan menengah seperti deposito, obligasi SBN, dan obligasi BUMN. Hasil 
pengelolaan DPPN dimaksud diakumulasikan dalam bentuk Pendapatan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2018, realisasi PNBP LPDP mencapai 
Rp1,839 triliun atau sekitar 3,98% dari akumulasi DPPN 2018 (LPDP 
2018). Realisasi ini tercapai 101,73% dari target PNBP tahun 2018, yang 
menunjukkan komitmen dan kinerja LPDP atas pengembangan DPPN serta 
peningkatan kapasitas dan kemampuan pendanaan LPDP (LPDP, 2018).

Pada tahun 2017, LPDP menerima tambahan DPPN dari APBN sebesar 
Rp10,5 triliun (LPDP 2017). Secara akumulatif, jumlah DPPN yang dikelola 
oleh LPDP pada tahun tersebut menjadi adalah sebesar Rp31,117 triliun 
(LPDP 2017). DPPN ini kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen 
investasi, yang terdiri atasdeposito, obligasi Surat Berharga Negara (SBN), 
dan obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil pengelolaan DPPN 
ini diakumulasikan sebagai PNBP. Pada tahun 2017, jumlah realisasi PNBP 
adalah Rp1,806 triliun atau 99,95% dari target tahunan yang telah ditetapkan, 
sementara realisasi PNBP itu setara dengan 5,80% dari akumulasi DPPN 2017 
(LPDP, 2017). Total PNBP yang dialokasikan untuk layanan beasiswa 97% dan 
penelitian 3% (LPDP, 2018).6 
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6 Menurut wawancara, kecilnya proporsi untuk sektor penelitian dalam layanan LPDP adalah 
karena proposal yang masuk tidak banyak. Padahal, LPDP sebenarnya siap mengalokasikan 
dana yang lebih besar jika proposal yang masuk juga banyak. Hasil wawancara juga 
menunjukkan bahwa LPDP membutuhkan keleluasaan mengatur portofolio dan bekerja sama 
dengan manajer investasi agar menghasilkan return dana kelolaan yang lebih tinggi.



Gambar 5.6. Komposisi Portofolio Investasi LPDP 2017

Sumber: LPDP, 2017

Saat ini regulasi belum memungkinkan untuk investasi yang bersifat jangka 
panjang (5–10 tahun). Berinvestasi di portofolio jangka panjang untuk saat ini 
akan menyulitkan LPDP karena dana tidak bisa sewaktu-waktu dicairkan sehingga 
mengganggu layanan dan pendanaan riset. Idealnya, ada pemisahan pengelolaan 
dana, dalam persentase tertentu dialokasikan untuk investasi jangka panjang, 
sebagaimana sovereign wealth fund, dan sebagian di instrumen jangka pendek 
sehingga pembiayaan layanan tidak terganggu. Selain itu, nilai DPPN dapat terus 
tumbuh pada masa depan (Saputro, 2018).

5.2. Sovereign Wealth Fund: Manfaat dan Praktik 

Meskipun pembentukan sovereign wealth fund bukan fenomena baru, hampir 
dua pertiga dari sekitar 80 sovereign wealth fund di dunia saat ini didirikan pada 
dua dekade terakhir. Sebagai akibatnya, sovereign wealth fund tumbuh dengan 
pengaruh kian signifikan bagi sistem keuangan internasional (Santiso, 2008).

5.2.1. Manfaat Sovereign Wealth Fund

Menurut laporan International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF) 2017 
(ISWF, 2017, pp. 5–9), sovereign wealth fund memiliki empat manfaat. Yang 
pertama adalah penghematan jangka panjang. Beberapa negara kaya komoditas 
memilih untuk menyimpan sebagian dari kekayaan sumber daya mereka untuk itu 
masa depan.
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Cadangan minyak, gas, dan logam mulia terbatas; suatu hari cadangannya akan 
habis. Ada juga risiko bahwa sumber daya ini akan menjadi aset terlantar sebagai 
dampak kesepakatan perubahan iklim dan munculnya alternatif energi hijau 
membuat ekstraksi hidrokarbon menjadi tidak ekonomis. 

Tetapi, dengan mengakumulasi dalam sovereign wealth fund, negara-negara ini 
mengubah kekayaan sumber daya hari ini menjadi keuangan yang berkelanjutan. 
Dengan berinvestasi di luar negeri, dana tabungan di negara-negara kaya 
komoditas juga dapat membantu mencegah dutch disease, yaitu lonjakan ekspor 
komoditas yang mengarah ke peningkatan tajam dalam valuta asing arus masuk, 
dan menghasilkan tekanan inflasi, serta merusak daya saing sektor ekonomi 
(ISWF, 2017). 

Yang kedua adalah stabilitas fiskal. Negara-negara kaya komoditas dapat 
menciptakan sekumpulan modal yang bisa ditarik oleh pemerintah guna 
memperlancar pengelolaan anggaran pendapatan. Dana stabilisasi dengan 
demikian dapat membantu mengurangi kutukan sumber daya, sebuah fenomena 
ekonomi di mana negara-negara kaya komoditas cenderung mengalami 
pertumbuhan lebih lambat daripada negara-negara yang kekurangan tidak 
memiliki kekayaan sumber daya alam (ISWF, 2017). Kutukan sumber daya terjadi 
sebagian karena harga energi tidak stabil. Ketika harga tinggi, pemerintah 
biasanya meningkatkan belanja; ketika rendah, pemerintah harus mengencangkan 
ikat pinggang mereka. Fluktuasi ini memperburuk siklus ekonomi. Dengan 
membantu memperlancar pendapatan komoditas, dana stabilisasi dapat 
membantu pemerintah menghindari puncak dan palung ekstrem dalam siklus. 
Dana ini juga digunakan untuk membantu menstabilkan nilai mata uang 
negara selama guncangan ekonomi makro. Yang ketiga adalah pertumbuhan 
ekonomi. Sejak krisis keuangan global, telah terjadi perubahan besar dalam 
cara pemerintah menggunakan aset likuid dan tidak likuid mereka. Dengan suku 
bunga pada rekor terendah dan ekonomi global tumbuh lamban, daya tarik 
kepada tabungan tradisional dan dana stabilisasi telah berkurang (ISWF, 2017). 

Sebagai gantinya, banyak negara telah membentuk sovereign wealth fund untuk 
mengembangkan ekonomi dan keuangan mereka. Ini seperti dilakukan Temasek 
Holdings Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia (ISWF, 2017). Dua sovereign 
wealth fund ini mengakuisisi saham di perusahaan dalam industri strategis untuk 
memelihara pengembangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang 
lebih luas, dan mewujudkan pengembalian keuangan yang lebih baik. Temasek 
dan Khazanah juga mampu membangun portofolio aset di luar negeri dari hasil 
realisasi dari beberapa investasi utama mereka, serta menggunakan dividen 
dan uang tunai lainnya distribusi yang mereka terima dari perusahaan portofolio 
mereka. Beberapa sovereign wealth fund juga bertujuan secara eksplisit 
untuk mengembangkan basis yang lebih luas untuk pertumbuhan ekonomi. 
Mengembangkan ekonomi yang efisien dan terdiversifikasi untuk mengurangi 
dampak fluktuasi harga komoditas, dan membantu mempersiapkan ekonomi era 
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pascakomoditas.

Yang keempat adalah adanya beragam tujuan. Tidak setiap sovereign wealth 
fund memiliki satu tujuan. Banyak pengelolaan sovereign wealth fund yang 
menggabungkan dua atau lebih mandat, termasuk stabilisasi, tabungan, 
pengembangan, dan mandat lain yang tidak tercantum di atas. Banyak negara 
menciptakan sovereign wealth fund mengikuti siklus super komoditas tahun 
2000-an, yang booming (ISWF, 2017). Karena alasan ini, sejumlah negara di Afrika 
menciptakan struktur sovereign wealth fund inovatif yang sering mengintegrasikan 
subportofolio didedikasikan untuk tujuan yang berbeda. 

Menurut Lipsky (2008), sovereign wealth fund juga memiliki peran sebagai 
kebijakan ekonomi khusus, yaitu membantu melindungi sektor nonkomoditas 
dari fluktuasi mata uang yang tidak stabil sembari membantu menyebarkan 
kekayaan negara secara lebih merata di seluruh generasi. Peran lain dari sovereign 
wealth fund adalah untuk memperlancar pengeluaran pemerintah dengan 
mengesampingkan surplus fiskal yang melebihi target struktural, sehingga dapat 
digunakan dalam periode perdagangan yang lemah (Lipsky, 2008). 

Akumulasi cadangan memberikan tekanan pada beberapa neraca bank sentral 
dalam hal biaya pengiriman dan ketidakcocokan mata uang, mendorong 
kebutuhan untuk pengembalian aset yang disesuaikan dengan risiko yang 
lebih tinggi. Beberapa negara mencari pengelolaan yang bijaksana dan efektif 
untuk jenis akumulasi mata uang asing melalui sovereign wealth fund (Lipsky, 
2008). Selain itu, populasi yang menua menciptakan kebutuhan untuk 
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Boks 5.12.
Manfaat Sovereign Wealth Fund

1. Menghemat untuk masa depan. Negara-negara yang mengelola 
sovereign wealth fund mengubah kekayaan sumber daya hari ini 
menjadi keuangan yang berkelanjutan.

2. Menjaga stabilitas fiskal. Negara-negara kaya komoditas dapat 
menciptakan sekumpulan modal yang bisa ditarik oleh pemerintah 
guna memperlancar pengelolaan anggaran pendapatan.

3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, khususnya 
ekonomi yang efisien dan terdiversifikasi untuk mengurangi 
dampak gejolak harga komoditas, dan membantu mempersiapkan 
ekonomi era pascakomoditas. 

4. Memungkinkan keberagaman tujuan melalui penggabungan dua 
atau lebih mandat; termasuk stabilisasi, tabungan, pengembangan, 
dan mandat lainnya.



mendanai kewajiban sosial pada masa depan. Kehadiran sovereign wealth fund 
didorong secara eksplisit oleh motif tersebut. Sebagai contoh adalah sovereign 
wealth fund dalam bentuk dana cadangan pensiun yang dibuat oleh Pemerintah 
Chili tahun 2008 (Lipsky, 2008, p. 1). 

mendanai kewajiban sosial pada masa depan. Kehadiran sovereign wealth fund 
didorong secara eksplisit oleh motif tersebut. Sebagai contoh adalah sovereign 
wealth fund dalam bentuk dana cadangan pensiun yang dibuat oleh Pemerintah 
Chili tahun 2008 (Lipsky, 2008, p. 1). 

5.2.2. Sumber Sovereign Wealth Fund

Sovereign wealth fund (SWF) juga dapat digunakan sebagai sarana investasi untuk 
menunjang kebutuhan pendanaan khusus bagi negara, misalnya pendanaan 
investasi. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan disajikan sejumlah contoh 
penerapan atau praktik sovereign wealth fund di sejumlah negara yang telah 
sukses dalam menggunakannya sebagai instrumen investasinya. Negara-negara 
ini juga menjadikan sovereign wealth fund sebagai sumber investasi untuk 
pendanaan penelitian mereka. Negara-negara tersebut di antaranya Singapura, 
Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia. 

Di Singapura, Singapore Government Investment Corporation (GIC) mengelola 
dana pemerintah yang berasal dari cadangan devisa (Alsweilem, Khalid, 
Cummine, Rietveld, Tweedie, 2015). Alokasi awal sebesar US$5 miliar dan secara 
reguler, pemerintah memberikan kontribusi tahunan yang dibiayai oleh surplus 
neraca pembayaran dan akumulasi tabungan nasional. Besarnya kontribusi 
tergantung dari kebijakan pemerintah. Pada posisi ini, pemerintah merupakan 
salah satu klien yang dananya dikelola oleh GIC (Alsweilem et al., 2015). Artinya, 
kendali pemerintah atas pengelolaan sovereign wealth fund di Singapura amat 
kuat, sebagai konsekuensinya akan menghambat pembiayaan keberagaman riset 
eksploratif jika diterapkan di Indonesia. Sementara, di Australia, dana untuk Future 
Fund dan Nation-Building Fund berasal dari surplus anggaran pemerintah. Future 
Fund menerima dana dari hasil penjualan saham pemerintah di Telstra pada akhir 
2006 dan transfer sisa saham Telstra (US$2 miliar). Kementerian Keuangan juga 
dapat memberikan kontribusi sesuai kebijakan setiap saat (Al-Hassan, Brake, 
Papaioannou, & Skancke, 2018). Tahun 2006, aset awal yang dikelola oleh Future 
Fund sebesar US$88,7 miliar (Seward, Ulukan, Kim, Tsubota, & Gable, 2014). 

Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kementerian Keuangan, dan the State 
Administration of Foreign Exchange (SAFE) memberikan dana dalam bentuk 
utang. The Chinese Invesment Corporation (CIC) harus membayar bunga dan 
pokok pinjaman kepada Kementerian Keuangan. Tahun 2009, Kementerian 
Keuangan mengonversi pinjaman menjadi ekuitas, sehingga CIC tidak membayar 
bunga lagi ke pemerintah. CIC memiliki modal awal sebesar US$200 miliar 
(berasal dari 15% cadangan devisa RRT) (Thomas & Chen, 2011). Tahun 2013, 
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aset yang dikelola oleh CIC sebesar US$652 miliar. (Alsweilem et al., 2015).

Sedangkan di Korea Selatan, dana pemerintah daerah, Bank Korea, dan dana 
publik lainnya menjadi sumber dari sovereign wealth fund yang dikelola oleh the 
Korean Invesment Corporation (KIC). KIC merupakan perusahaan manajemen 
investasi milik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan negara 
dan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan. Dibentuk tahun 
2005, KIC adalah salah satu jenis sovereign wealth fund berbasis nonkomoditas 
(Paltriniery, Pichler, & Miani, 2014). KIC didirikan pada tahun 2005 dengan dana 
awal dari pemerintah sebesar US$20 miliar. Menurut data Sovereign Wealth Fund 
Institute tahun 2019, KIC berada di peringkat ke-19 dunia untuk total aset yang 
dikelola. Saat ini total aset yang dikelola sebesar US$131,6 miliar (SWF, 2019).

5.2.3. Lembaga Sovereign Wealth Fund

Secara kelembagaan, sovereign wealth fund di berbagai negara dikelola 
oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Singapore Government Investment 
Corporation (GIC), misalnya, yang merupakan perusahaan swasta yang dimiliki 
negara Singapura. Kementerian keuangan atas nama pemerintah memegang 
saham tunggal, namun tidak mengendalikan GIC. Perusahaan ini didirikan pada 
tahun 1981. Tujuannya untuk menjaga daya beli internasional dari aset cadangan. 
GIC merupakan jenis sovereign wealth fund berbasis nonkomoditas. Selain GIC, 
Singapura juga memiliki Temasek Holdings, yang tidak secara terbuka menyatakan 
diri sebagai lembaga sovereign wealth fund (Alsweilem et al., 2015).

Pengelolaan sovereign wealth fund di RRT dilakukan melalui pembentukan the 
Chinese Invesment Corporation (CIC) pada tahun 2007. Pembentukan ini adalah 
sebuah kompromi antara Kementerian Keuangan Tiongkok dan Bank Rakyat 
Tiongkok (Alsweilem et al., 2015). Tujuannya untuk mengontrol cadangan devisa 
yang sangat besar. CIC adalah jenis sovereign wealth fund berbasis nonkomoditas 
(Alsweilem et al., 2015). Selain CIC, RRT juga memiliki State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE) dan SAFE Investment Company (SIC). Beberapa literatur 
menyebutkan bahwa SAFE dianggap bukan lembaga resmi dan kurang transparan 
pengelolaannya (Alsweilem et al., 2015). 

Sementara, Future Fund merupakan lembaga independen dari Pemerintah 
Australia dan memiliki mandat untuk memaksimalkan pengembalian setiap 
investasi dana (Future Fund, t.t). Future Fund didirikan pada 2006 untuk 
memperkuat keuangan jangka panjang Pemerintah Australia (Future Fund, t.t.). 
Future Fund merupakan jenis sovereign wealth fund berbasis nonkomoditas yang 
berasal dari surplus fiskal.

Dalam struktur kelembagaannya, sovereign wealth fund umumnya terdiri atas 
dewan direktur, dewan penasihat, dewan komite. Di GIC, juga memiliki dewan 
penasihat internasional, yang kedudukannya sejajar dengan dewan direktur.
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Kemudian ada dewan komite, yang terdiri atas komite investasi strategis, komite 
investasi, komite risiko, komite audit dan komite sumber daya manusia dan 
organisasi (GIC, 2018-2019). Dewan-dewan tersebut membuat dan menyusun 
kebijakan yang dilaksanakan oleh manajemen. Di Tiongkok, sovereign wealth 
fund berada di bawah kontrol langsung Dewan Negara (State Council). Dewan 
Negara menunjuk Dewan Direktur dan pengawas CIC (Alsweilem et al., 2015). 
Tim manajemen berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Rakyat Tiongkok 
(bank sentral RRT), SAFE (yang berada di bawah Bank Rakyat Tiongkok), dan 
Kementerian Perdagangan (Thomas & Chen, 2011).

Di Korea Selatan, komite pengarah (badan pengelola) terdiri atas Kementerian 
Keuangan dan Ekonomi, Gubernur Bank Korea, Chief Executive Officer (CEO) 
KIC, dan enam orang ahli di bidang industri manajemen aset. Keenam anggota 
yang bertugas selama dua tahun ini, disebut sebagai “anggota sipil” dan dipilih 
melalui proses seleksi (KIC, 2018). Ketua komite pengarah adalah salah satu dari 
keenam anggota yang dipilih ini. Dewan direksi (badan eksekutif) terdiri dari CEO 
dan direktur. CEO ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Korea berdasarkan 
rekomendasi dari Kementerian Strategi dan Keuangan, dan pertimbangan komite 
pengarah. Kemudian, CEO menunjuk direktur setelah memperoleh pertimbangan 
dari komite pengarah. Direktur akan bertugas selama tiga tahun (KIC, 2018).

5.2.4. Investasi Sovereign Wealth Fund

Sovereign wealth fund diinvestasikan dalam aset riil dan keuangan, seperti saham, 
obligasi, real estate, logam mulia, atau dalam investasi alternatif, seperti dana 
ekuitas swasta atau dana lindung nilai (Survei IFSWF, 2016). Seperti ditunjukkan di 
bawah ini, dana kekayaan negara dalam kelompok survei terutama dialokasikan 
untuk kategori investasi tradisional (ekuitas terdaftar, obligasi pemerintah dan 
perusahaan) dan lebih banyak tertimbang untuk pendapatan tetap daripada 
saham. Pada gambar 5.7. dapat dilihat alokasi untuk infrastruktur atau real estate 
dan dana lindung nilai relatif jauh lebih kecil.

Gambar 5.7. Alokasi Aset Rata-rata Sovereign Wealth Fund Berdasarkan Hasil 
Survei terhadap Anggota-anggota IFSWF Juli 2016

 
Sumber: Survei IFSWF Juli 2016 (IFSWF, 2016)
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Portofolio sovereign wealth fund sebagian besar dialokasikan untuk pasar luar 
negeri. Secara signifikan, hanya sebagian kecil dari aset mereka yang saat ini 
dikhususkan untuk investasi pasar yang baru, sementara sebagian besar aset 
diarahkan ke negara maju. Dana kekayaan negara juga mendukung investasi yang 
dikelola secara aktif daripada strategi pasif hanya dengan margin kecil, sementara 
investasi terdaftar lebih besar daripada investasi tidak terdaftar dengan rasio tiga 
banding satu (Gambar 5.8.).

Gambar 5.8. Pasar yang Menjadi Tujuan Investasi Sovereign Wealth Fund dari Hasil 
Survei IFSWF Juli 2016

 
 

Sumber: IFSWS, 2016

Survei yang sama juga menggali distribusi alokasi dana kekayaan negara untuk 
kelas aset tertentu di seluruh wilayah geografis (IFSWF, 2016). Sebagian besar 
sovereign wealth fund yang diteliti berinvestasi dalam ekuitas terdaftar secara 
global. Amerika Utara menerima proporsi terbesar dari alokasi sovereign 
wealth fund, diikuti oleh Eropa, dan Asia. Secara konsisten, tanggapan survei 
mengonfirmasi bahwa AS, Inggris, dan Jepang adalah tiga negara yang disukai 
untuk investasi, yang mencerminkan fakta bahwa ketiga negara ini adalah pasar 
terbesar yang diukur dengan kapitalisasi pasar (IFSWF, 2016). Hanya sebagian kecil 
sovereign wealth fund yang dialokasikan di Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle 
East and North Africa, MENA). Perlu dicatat bahwa ekuitas yang terdaftar di Eropa 
adalah satu-satunya aset yang umum untuk semua dana. 
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Tabel 5.2. Investasi Sovereign Wealth Fund Berdasarkan Regional

 

Sumber: IFWSF, 2016

Pada praktiknya, di sejumlah negara pemilihan investasi portofolio melalui 
sovereign wealth fund dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh 
penyedia dana. GIC Singapura, misalnya, memiliki mandat investasi keuangan 
jangka panjang di luar negeri, dengan pengembalian riil 20 tahun (Alsweilem 
et al., 2015). GIC memiliki tiga kerangka kerja investasi yang dibentuk tahun 
2013, yaitu kinerja pasar global yang diwakili referensi portofolio, terdiri atas 
65% ekuitas global dan 35% obligasi global; alokasi aset, yang terdiri atas enam 
kelas: ekuitas pasar maju, ekuitas pasar berkembang, obligasi nominal dan uang 
tunai, obligasi terkait inflasi, ekuitas swasta, dan real estate; investasi aktif yang 
diwujudkan dalam portofolio aktif, dalam batas yang ditentukan oleh dewan 
direksi (Alsweilem et al., 2015).
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Penelitian Preqin mencatat, pertumbuhan aset sovereign wealth fund dunia 
sebesar 13% menjadi US$7,45 triliun (Milhench, 2018). Pertumbuhan ini dibantu 
oleh kinerja yang kuat di pasar ekuitas global sejak awal 2018. Sebelumnya, pada 
periode 2016–2017 aset sovereign wealth fund tumbuh lambat, bahkan cenderung 
terhenti seiring dengan suku bunga rendah, harga minyak rendah, dan pasar saham 
yang bergejolak. Namun, kembalinya nilai return ekuitas global ke level 20% pada 
tahun 2017, memberikan dorongan kembali bagi sovereign wealth fund. Akumulasi 
sovereign wealth fund terkonsentrasi di lima pemain teratas dengan aset sekitar 
75% dari total. Seperti dana lindung nilai, aset sovereign wealth fund terus tumbuh 
dengan sangat cepat. Pada tahun 2005, aset sovereign wealth fund masih sekitar 
US$895 (Rozanov, 2006, p. 1). Pada tahun 2018 berkembang menjadi US$7,45 
triliun (Milhench, 2018).

Setidaknya ada tiga alasan pesatnya pertumbuhan sovereign wealth fund 
sebagai skema investasi (Rozanov, 2006, p. 2). Pertama, aset sovereign wealth 
fund terus berubah dalam ukuran dan kepentingan, begitu juga dengan 
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Box 5.13.
Portfolio Investasi Sovereign Wealth Fund Tiongkok, Korea Selatan, dan 
Australia 

CIC menginvestasikan dananya di luar dan di dalam negeri (dua per tiga 
dari total dana). CIC mengambil alih kepemilikan saham dari tiga bank 
milik pemerintah dan dari tiga belas broker saham besar. Salah satu 
yang dibeli adalah Central Huijin Investment Corporation (CHIC). CIC 
menginvestasikan dananya ke dalam:

• Ekuitas publik;
• Pendapatan tetap (misalnya obligasi);
• Investasi alternatif (misalnya, hedge funds, risk parity invesment, 

investasi langsung, ekuitas swasta, kredit swasta, komoditas [minyak 
dan gas), properti, serta infrastruktur).

Sesuai mandat, KIC menginvestasikan dananya di luar negeri. Investasi 
tersebut dalam bentuk tradisional dan alternatif. Investasi tradisional: 
ekuitas, pendapatan tetap, obligasi terkait inflasi, komoditas, uang tunai 
dan lain-lain. Namun, lembaga ini juga membuka diri terhadap investasi 
alternatif, seperti: hedge funds, ekuitas swasta, real estate, infrastruktur, 
dan lain-lain.

Di Australia, pengelolaan investasi juga dilakukan berdasarkan mandat, 
yang ditegaskan dalam kebijakan dan model investasi, kepercayaan 
(Future Fund, t.t.). Kategori investasi yang dilakukan oleh Future Fund, 
yaitu: aset alternatif, utang tunai, overlay portofolio, ekuitas terdaftar, 
ekuitas swasta, dan aset berwujud (Future Fund, 2019).



dampak potensial pada berbagai pasar aset. Kedua, sovereign wealth fund—
meski tidak homogen seperti bank sentral atau dana pensiun publik—memiliki 
sejumlah karakteristik yang signifikan. Karakteristik yang berbeda ini berpotensi 
untuk mencapai kebijakan publik dan tujuan makro ekonomi suatu negara. 
Alasan ketiga, pengelola bertindak layaknya manajer bank sentral. Mereka 
juga mengakumulasi cadangan devisa yang sangat besar sehingga memiliki 
kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang besar pula (Rozanov, 2006).

Namun, tidak semua pengelolaan investasi sovereign wealth fund sukses. 
Menurut Lipsky (2008), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kesuksesan 
pengelolaan dana tersebut (Lipsky, 2008). Pertama, penganggaran dan kebijakan 
moneter yang tepat adalah prasyarat. Dengan demikian, operasi sovereign 
wealth fund harus terintegrasi dengan baik dalam kerangka kebijakan pemerintah 
secara keseluruhan. Jika gagal, sovereign wealth fund dapat menghasilkan 
potensi jebakan kebijakan, seperti menciptakan anggaran paralel, atau—melalui 
penarikan yang tidak tepat waktu—melemahkan operasi bank sentral (Lipsky, 
2008).

Kedua, agar operasi International Monetary Fund (IMF) diintegrasikan dengan 
baik ke dalam kerangka kebijakan ekonomi negara asal, informasi yang memadai 
dilaporkan ke lembaga terkait sangat krusial, dan bahwa data yang akurat 
dimasukkan dalam rekening nasional, moneter, keuangan pemerintah, dan 
statistik sektor eksternal (Lipsky, 2008). Ketiga, bukti lintas negara baru-baru ini 
menunjukkan bahwa sovereign wealth fund berhasil dalam mencapai manajemen 
sumber daya yang efisien ketika mereka memiliki dana yang dirancang dengan 
baik dan aturan penarikan yang konsisten dengan tujuan yang dinyatakan secara 
jelas (Lipsky, 2008).

Keempat, sovereign wealth fund harus didukung oleh pengaturan tata kelola 
perusahaan yang dibuat dengan sistematis dan jelas, baik aturan dan tanggung 
jawab setiap setiap pihak yang terlibat. Pengaturan tersebut juga mencakup 
penentuan tujuan, struktur, dan kerangka akuntabilitas yang efektif. Kelima, 
prosedur akuntabilitas yang jelas di berbagai tingkat tata kelola sovereign wealth 
fund kepada publik. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber 
daya publik dan untuk mendapatkan dukungan publik. Pengaturan transparansi, 
dalam hal ini, memerlukan pengungkapan publik secara berkala mengenai tujuan 
investasi sovereign wealth fund, pendanaannya, penarikan dan pengeluaran atas 
nama pemerintah, kerangka kerja tata kelola, dan ukuran aset IMF, serta alokasi 
dan pengembaliannya. Di Chili, pemerintah negara tersebut menerbitkan laporan 
bulanan tentang ukuran dan komposisi portofolio sovereign wealth fund, serta 
laporan triwulanan yang membahas kinerja. Beberapa sovereign wealth fund lain 
di seluruh dunia juga mengikuti prinsip tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi 
yang dibangun dengan hati-hati (prudent).
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Akhirnya, keberhasilan sovereign wealth fund bergantung pada kebijakan investasi 
bertanggung jawab yang konsisten dengan tujuan. Ini termasuk perawatan, 
keterampilan, dan kehati-hatian dalam praktik investasi, dan kerangka kerja yang 
kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasinya (Lipsky, 
2008).

5.2.5. Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia

Pengelolaan sovereign wealth fund di Indonesia sebenarnya pernah hendak 
diselenggarakan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal
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Boks 5.14.
Faktor-faktor Penentu Kesuksesan Sovereign Wealth Fund (SWF) (Lipsky, 
2008)

Penganggaran dan kebijakan moneter yang tepat. Operasi 
SWF harus terintegrasi dengan baik dalam kerangka kebijakan 
pemerintah secara keseluruhan.
Mengintegrasikan operasi IMF dengan baik ke dalam kerangka 
kebijakan ekonomi negara asal, melaporkan informasi yang 
memadai ke lembaga terkait, dan memasukan data yang akurat 
dalam rekening nasional, moneter, keuangan pemerintah, dan 
statistik sektor eksternal.
Memiliki dana yang dirancang dengan baik dan aturan penarikan 
yang konsisten dengan tujuan yang dinyatakan secara jelas.
SWF harus didukung oleh pengaturan tata kelola perusahaan yang 
dibingkai dengan baik,
Prosedur akuntabilitas yang jelas di berbagai tingkat tata kelola 
SWF kepada publik.
Kebijakan investasi bertanggung jawab yang konsisten dengan 
tujuan

Boks 5.15.
Kategorisasi Sovereign Wealth Fund

Menurut Alsweilem et al. (2015), sovereign wealth fund dapat 
dikategorikan menurut sejumlah kriteria yang saling terkait, seperti: 1) 
gaya investasi (investment styles): misalnya, horison jangka pendek, 
dengan portofolio yang sangat cair versus cakrawala jangka panjang, 
dengan portofolio yang terdiversifikasi dan lebih tidak likuid; 2) sumber 
modal (capital sources): misalnya, pendapatan minyak, umum atau 
surplus fiskal terkait sumber daya, valuta asing cadangan, atau hasil 
dari penjualan aset milik negara lainnya; 3) fungsi: misalnya, stabilisasi, 
tabungan, incomegeneration, stabilisasi nilai tukar, dan pertumbuhan 
ekonomi.

•

•

•

•

•

•



Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro (kini Menristek/BRIN) pada 
tahun 2013, menyatakan, Indonesia memiliki Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 
yang dibentuk dengan tujuan awal mengakomodasi bentuk dan jenis investasi 
yang selalu berkembang sesuai kondisi perekonomian dunia. Namun, PIP saat 
ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menjadi sovereign wealth fund karena 
masih fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai bermanfaat sebagai 
salah satu roda penggerak pertumbuhan dan lokomotif pembangunan, baik 
secara nasional maupun daerah. Dengan demikian, menurut Brodjonegoro, PIP 
masih merupakan cikal bakal sovereign wealth fund (Pemerintah akan terapkan, 
2013). 

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 
Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (Badan Layanan Umum/BLU-
PIP), Menteri Keuangan memberi arahan agar BLU-PIP dapat dioperasionalkan 
sebagai coordinated fund untuk program alternatif lain pembiayaan kredit 
usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan kata 
lain, PIP kini dialihkan sebagai pengelola pembiayaan ultra mikro (UMi), yaitu 
lembaga pendanaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha 
mikro dengan pagu pinjaman maksimum Rp10 juta per nasabah (Pusat Investasi 
Pemerintah, t.t).
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Boks 5.16.
Sejarah Pembentukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 

Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) merupakan perwujudan amanat dari 
Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara yang berbentuk sebagai badan layanan umum 
dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi pemerintah. Sebelum 
PIP terbentuk, Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah 
(SKS-BIP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/
KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
dibentuk. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, penyebutan Badan Investasi 
Pemerintah kemudian digantikan dengan PIP yang berbentuk BLU. Pada 
tahun 2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 
tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen 
Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum yang mengubah status BLU-PIP 
sebagai BLU bertahap menjadi BLU penuh. 

Dalam rangka pengelolaan BLU-PIP yang lebih efisien dan efektif serta 
untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal melalui penguatan fungsi 
check and balance, peningkatan kualitas analisis risiko, dan penyesuaian 
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proses bisnis BLU-PIP, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi 
Pemerintah yang menyatakan BLU-PIP merupakan organisasi noneselon 
di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Menkeu melalui Sekretaris Jenderal 
Kemenkeu. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011, penerapan transformasi organisasi 
BLU-PIP ditunda pelaksanaannya hingga dinyatakan siap, sehingga 
dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja BLU-PIP masih mengacu 
pada PMK Nomor 52/PMK01/2007.

Selanjutnya sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 Pasal 23A ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi pemerintah 
dialihkan menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 
Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)”, maka 
pada akhir tahun 2015 seluruh dana investasi pemerintah yang dikelola 
oleh BLU-PIP sebesar Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya terdapat 
portofolio investasi, telah diserahalihkan kepada PT SMI. Dengan adanya 
penyerahan ini, maka BLU BLU-PIP yang selama ini mengelola dana 
infrastruktur menjadi vakum.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan 
Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juli 2016, disepakati perlu 
mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel. 
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) tahun 2015, BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM sampai 
dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 71,5% atau sebanyak 
Rp44,2 juta UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari 
pemerintah. Kondisi ini membuat inklusi keuangan masih rendah dan 
tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih 
tinggi.

Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Keuangan 
(Ditjen Perbendaharaan, dan Badan Kerjasama Fiskal) serta studi yang 
dilakukan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), skema 
pembiayaan baru yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro atau disingkat 
UMi, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro dengan 
pagu pinjaman maksimum Rp10 juta per nasabah.

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 
2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP),
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Menteri Keuangan memberi arahan agar BLU-PIP dapat 
dioperasionalkan sebagai coordinated fund untuk program alternatif lain 
pembiayaan KUR bagi UMKM (tailor-made). Terkait ini, pada tahun 2017, 
DPR telah menyetujui alokasi dana bergulir ultra mikro sebesar Rp1,5 
triliun guna membiayai dan mendampingi sebanyak 300.000 usaha 
mikro di seluruh Indonesia. Dengan demikian maka BLU BLU-PIP aktif 
kembali dengan tugas pokok mengelola pembiayaan ultra mikro melalui 
penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 
tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi 
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/2017 
tentang Pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana telah diperbaharui 
dengan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri Keuangan 
No.95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

(Sumber: www.UMi.id)

Prinsip pembiayaan PIM melalui UMi dijalankan dengan konsep not 
only empowerment but also enhancement. Pembiayaan UMi disalurkan 
tidak dengan membangun institusi-institusi baru, melainkan dengan 
memanfaatkan institusi yang sudah ada dan sudah berfungsi dengan baik. 
Keberadaan institusi ini akan lebih diberdayakan dan ditingkatkan untuk 
dapat memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM yang berada di lapis 
terbawah, tetapi memiliki komposisi terbesar dalam piramida pelaku usaha 
di Indonesia. PIP menggandeng kemitraan dengan tiga BUMN, yaitu PT 
Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha 
Ventura (BAV). Ketiga lembaga tersebut telah memiliki pengalaman dalam 
pembiayaan UMKM dan memiliki jaringan di wilayah Indonesia. Pihak swasta 
juga dapat berperan dengan penyaluran corporate social responsibility 
(CSR) dan pengembangan UMKM pada sektor yang menjadi targetnya. PIP 
sebagai coordinated fund akan dapat mempertemukan kebutuhan CSR pihak 
swasta dengan masyarakat ultra mikro yang membutuhkan. Dengan semakin 
banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya pemerintah, tapi juga BUMN, 
koperasi, LKM, dan swasta maka program UMi dapat menjadi pendongkrak 
dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Christine, 2018, hal. 5).
 
Di samping PIP, Indonesia juga memiliki lembaga lain yang menjalankan 
beberapa prinsip sovereign wealth fund, yakni LPDP. Pada tahun 2015, dalam 
Global Public Investor oleh The Official Monetary and Financial Institutions 
Forum (OMFIF), LPDP telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga 
pengelola sovereign wealth fund dan menempati peringkat 22 terbesar 
di wilayah Asia Pasifik. Dana Abadi Pendidikan atau sovereign wealth 
fund menurut IMF (2008) adalah dana investasi khusus yang dimiliki oleh 
pemerintah atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, 
untuk menyimpan dan mengelola aset terutama untuk tujuan ekonomi 



Bab 5 - MENCARI MODEL PENDANAAN PENELITIAN YANG BERKELANJUTAN DAN MANDIRI UNTUK INDONESIA       |      70

makro dan keuangan jangka menengah sampai sampai jangka panjang. Dana 
sovereign wealth fund biasa diinvestasikan dalam instrumen saham (equity), 
obligasi (bond), surat utang (debt), properti, infrastruktur serta tanah, baik 
pada pasar domestik ataupun global (Saputro, 2018, hal.12–13)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang APBN-P 2017 dan Nota 
Keuangan APBN merupakan cikal bakal penguatan dan perluasan fungsi 
LPDP sebagai sovereign wealth fund bidang pendidikan yang berimplikasi 
pada target kebutuhan dana sekitar Rp400 triliun (sebesar Rp20 triliun sampai 
dengan Rp25 triliun per tahun, yang diambil dari 5% anggaran pendidikan 
yang tidak terserap) sebagai endowment fund. Dana sebesar itu dibutuhkan 
untuk penyiapan SDM sebanyak 450.000 pemimpin dan profesional pada 
tahun 2030 (McKinsey, 2012). Dengan catatan, jumlah orang yang bisa dibiayai 
saat ini masih tergantung pada kepastian jumlah DPPN yang dikelola LPDP 
pada tahun mendatang. Peran strategis Ditjen Perbendaharaan khususnya 
Direktorat Manajemen Investasi diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelahaan, dan 
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN. Pada Pasal 2 
PMK dimaksud, Ditjen Perbendaharaan berperan sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) atas dana abadi dan dana cadangan pendidikan. Selaku 
KPA, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) memiliki tugas dan fungsi 
untuk mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara 
dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian atas usulan LPDP selaku pengelola 
DPPN sebagaimana Pasal 7 PMK Nomor PMK-231/PMK.02/2015 dan diubah 
dengan PMK Nomor 09/PMK.02/2017. Mulai APBN-P 2017, LPDP tidak lagi 
mendanai rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, 
sehingga LPDP tidak lagi mengalokasikan dana cadangan pendidikan (Saputro, 
2018, hal. 10). 

Tujuan sovereign wealth fund dibentuk antara lain untuk stabilisasi kondisi 
ekonomi makro, investasi dengan profit yang tinggi, dana simpanan untuk 
generasi masa depan, dan kebutuhan pendanaan industri dalam negeri 
(Townsend, 2008). Undang Undang APBN-P 2017 Pasal 21, ayat 1, mengatur 
alokasi anggaran pendidikan termasuk DPPN yang merupakan akumulasi 
dari alokasi anggaran pendidikan beberapa tahun sebelumnya sebagai dana 
abadi yang dikelola LPDP sebagai sovereign wealth fund bidang pendidikan 
(Saputro, 2018, hal. 13). 

Terdapat konsekuensi ketika pengelolaan dana LPDP secara keseluruhan 
dialihkan ke sovereign wealth fund, karena sifat investasinya yang cenderung 
mengejar imbal hasil tinggi atau investasi high risk-high return. Dampak 
langsung akan dirasakan pada penyediaan layanan dan riset, sebagaimana 
terlihat turunnya layanan LPDP pada tahun 2017 karena tren imbal hasil 
portfolio yang turun (Saputro, 2018, hal. 14). Keterbatasan dana LPDP
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disebabkan tren imbal hasil surat berharga cenderung turun sejak 2017 dan 
hasil investasi dalam sovereign wealth fund yang bersifat jangka panjang (5–
10 tahun) dan tidak bisa sewaktu-waktu dicairkan. Idealnya, ada pemisahan 
pengelolaan dana, apakah dalam persentase tertentu dialokasikan untuk 
investasi jangka panjang (sebagai sovereign wealth fund) dan sebagian di 
instrumen jangka pendek sehingga pembiayaan layanan tidak terganggu dan 
nilai DPPN dapat terus tumbuh pada masa depan.7 

Perpres baru dibutuhkan untuk mengakomodasi seluruh beasiswa di 
kementerian dan lembaga secara menyeluruh. Selain itu, Perpres diperlukan 
untuk memberikan ruang pendanaan baru dana abadi bagi LPDP sehingga 
dana kelolaan akan semakin besar dan bisa menjangkau layanan yang lebih 
banyak; seperti beasiswa pendidikan vokasi dan tenaga pengajar. Kemudian, 
LPDP bisa berkoordinasi untuk pengajuan usul peraturan turunan yang 
mengatur tentang investasi jangka panjang, investasi high risk, investasi di 
pasar global, dan kerugian investasi (Saputro, 2018, hal. 14). 

5.3. Kegiatan Pengelolaan Dana Penelitian: Penarikan dan Penyaluran

Pada subbagian ini, peneliti akan memaparkan mekanisme penarikan dana 
penelitian dengan berfokus pada dana abadi; sebagai kondisi sosial yang 
lebih realistis untuk dipraktikkan daripada sovereign wealth fund untuk situasi 
Indonesia saat ini. Peneliti kemudian membagi subbab dalam penarikan dan 
penyaluran dana penelitian. 

5.3.1. Penarikan Dana Penelitian

Hasil investasi dana abadi pada akhirnya harus didistribusikan atau ditarik 
untuk organisasi induknya. Pada prinsipnya, distribusi ini dapat mendanai 
sebagian dari anggaran operasi organisasi, atau digunakan untuk 
pengeluaran modal—atau dapat terjadi sesuai kebutuhan—untuk menutup 
defisit ketika organisasi tidak dapat menyeimbangkan anggarannya. 

Hasil studi Brown, Dimmock, Kang, dan Weisbenner (2014) terhadap 
pengelolaan dana abadi di sekitar 200 universitas riset besar di AS 
menemukan pola distribusi prosiklus yang mengejutkan, di mana universitas 
yang mengalami guncangan keuangan negatif mengurangi pembayaran 
(payouts) dana abadi mereka (Brown et al., 2014). Situasi ini mengakibatkan 
pertumbuhan dana abadi mereka menjadi stagnan.  

7 LPDP membutuhkan keleluasaan mengatur portofolio dan bekerja sama dengan manajer 
investasi agar menghasilkan return dana kelolaan yang lebih tinggi. Tentunya hal ini 
menunggu Perpres Dana Abadi segera disahkan oleh Presiden sehingga pendanaan dan 
pengelolaan investasi LPDP bisa lebih jelas dan mempunyai landasan hukum jika ada 
masalah terkait kerugian investasi. 
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Temuan Brown et al. tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dahiya dan Yermack 
(2018) terhadap 28.696 organisasi nonprofit di AS antara tahun 2009–2016. 
Penelitian tersebut mendapatkan beberapa kesimpulan tentang kebijakan distribusi 
dana abadi. Pertama, dana abadi yang lebih kecil tampaknya mengikuti strategi 
akumulasi, dengan kecenderungan untuk tidak melakukan distribusi sama sekali 
kepada organisasi induk mereka. Kedua, tingkat distribusi rata-rata untuk dana 
abadi yang lebih besar sangat dekat di kisaran 4,5%. Angka tersebut dapat 
mendekati return riil yang mungkin diharapkan dari dana yang diinvestasikan 60% 
dalam ekuitas dan 40% dalam utang bebas risiko. Persentase tersebut adalah 
proporsi yang umum dipraktikkan dalam penginvestasian dana abadi oleh lembaga 
besar di Amerika Serikat. Tetapi, jika inflasi lebih besar dari nol, tingkat distribusi 
nominal 4,5% cenderung kurang dari return, yang berarti bahwa dana abadi 
akan cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Kebijakan distribusi konservatif ini 
telah menjadi fokus banyak kritik eksternal terutama pada pertumbuhan dana 
abadi universitas elit yang berkontribusi pada keputusan Kongres AS untuk 
memberlakukan 1,4% pajak atas laba abadi universitas besar mulai tahun 2018 
(Dahiya & Yermack, 2018, p. 20).

Di AS, sejak tahun 1982, pemerintah menetapkan pembelanjaan dari total 
penarikan dana hasil investasi tidak boleh melebihi 5% dari total aset dana abadi 
mereka. Penetapan tersebut belakangan banyak dikeluhkan oleh lembaga 
pengelola dana abadi di negara tersebut. Menurut Mark Dixon (2017), dari 
Plante Moran Financial Advisors Detroit, satu dekade lalu ketika uang tunai masih 
berharga sebagai instrumen investasi, aturan 5% masih masuk akal. Namun, apabila 
return deposito mendekati nol selama bertahun-tahun, dan mempertimbangkan 
pertumbuhan inflasi, maka keuntungan investasi menjadi tidak besar. Jika investasi 
hanya menghasilkan 4% dari perdagangan, maka nilai dana abadi akan menyusut 
jika pembelanjaan dana abadi tetap pada 5% (Dixon, 2017). Ketentuan tersebut 
harus ditaati oleh yayasan swasta untuk mempertahankan status nirlaba mereka, 
dan jumlah itu juga telah menuai kritik karena berada di bawah kemungkinan hasil 
investasi (Dahiya & Yermack, 2018, p. 20). 

Nilai dolar dari distribusi dana abadi menunjukkan hubungan positif dengan tiga 
variabel: uang tunai tersedia pada awal tahun, defisit operasi, dan pendapatan 
dana abadi (Dahiya & Yermack, 2018, p. 21). Ketika return investasi dana abadi 
naik atau turun, distribusi pendapatan tahunan dari dana abadi ke induknya 
dapat diperkirakan naik atau turun sekitar 85% dari perubahan return dana abadi 
(Dahiya & Yermack, 2018, p. 21). Korelasi parsial yang sangat tinggi ini diperkirakan 
dampak dari kebijakan distribusi primitif dengan mendistribusikan semua 
pendapatan tahunan yang direalisasikan dari hasil investasi kepada organisasi 
induknya (Hansmann, 1990).

Dalam hal pembelanjaan dana abadi, sebagian besar dewan pengurus dana 
abadi—khususnya perguruan tinggi—mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk 
mempertahankan jalannya pengeluaran atau pembelanjaan yang lancar
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sambil dengan memegang prinsip keadilan antargenerasi (ACE, 2016, 
p. 10). Prinsip keadilan antargenerasi memastikan bahwa mahasiswa dari 
generasi masa depan menerima setidaknya tingkat dukungan dana yang 
sama dari dana abadi seperti yang dinikmati generasi sekarang. Kebijakan 
pembelanjaan semacam ini bertujuan untuk menghindari pemaksaan 
pengeluaran atau pembelanjaan yang disepadankan dengan melemahnya 
return investasi pada satu waktu tertentu (ACE, 2016, p. 10). Jika hal tersebut 
terjadi, tentunya tidak adil bagi generasi mendatang. Ketika return investasi 
menguat, aturan pengeluaran atau pembelanjaan membantu memastikan 
bahwa setiap peningkatan pengeluaran bisa mendorong pembiayaan 
berkelanjutan di masa depan (ACE, 2016, p. 10). 

Guna memenuhi kebijakan tersebut, banyak institusi rata-rata mengusahakan 
pertumbuhan dana abadi minimal 8% setahun (dividen plus apresiasi) untuk 
mengikuti inflasi, menutupi biaya manajemen investasi, agar kemudian dapat 
dihasilkan jumlah alokasi untuk pembelanjaan atau pengeluaran mendekati 
5% seperti ketentuan yang ada (ACE, 2016, p. 10). Namun demikian, asumsi 
yang berbeda tentang tingkat kenaikan jangka panjang dalam biaya atau 
nilai dana abadi dapat menghasilkan aturan atau patokan yang berbeda. 
Dalam periode dengan situasi pasar keuangan yang konsisten menguat, 
lembaga pengelola dana abadi dapat membuat kebijakan pengeluaran atau 
pembelanjaan melampaui aturan atau patokan yang mereka tetapkan (ACE, 
2016, p. 10).  

Dalam satu dekade terakhir, menurut survei American Council on Education 
(ACE) tahun 2014, return rata-rata untuk dana abadi perguruan tinggi dan 
universitas adalah 7,1%, dimana sejak 2009, return rata-rata turun 18,7%. 
Pada 2013, return rata-rata mencapai 11,7%. Selama sedekade terakhir 
hingga 2014, tingkat pengeluaran atau pembelanjaan rata-rata untuk 
sumbangan perguruan tinggi dan universitas adalah 4,5%; pada 2010 
dan 2011, lembaga dengan dana abadi terbesar (di atas US$500 juta) 
membelanjakan lebih dari 5% setiap tahun; sementara pada 2013, tingkat 
pengeluaran rata-rata adalah 4,4% (ACE, 2016, p. 11). Di Kanada, Ottawa 
Community Foundation (OCF), salah satu yayasan pengelola dana abadi, 
mengambil kebijakan menetapkan hibah amal (penyaluran dana yayasan 
untuk tujuan amalnya) tahunan sebesar 4,25% dan service fee ditetapkan 
sebesar 1,5% untuk sebagian besar dana. Dengan demikian, total penarikan 
tahunan dari dana abadi sebesar 5,75% (OCF, 2016). 
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Boks 5.17.
Penarikan Dana Abadi Pendidikan LPDP

Pencairan Dana Abadi Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Abadi dan 
Dana Cadangan Pendidikan. Pada Pasal 6 ditegaskan endowment fund 
yang digunakan oleh Satker BLU (LPDP) adalah pendapatan atas hasil 
pengelolaan endowment fund dimaksud. Penggunaan pendapatan 
untuk membiayai keberlangsungan program pendidikan sebagaimana 
dimaksud dilakukan berdasarkan keputusan komite/dewan/tim 
pendidikan nasional. 

Boks 5.18.
Penarikan Dana Abadi Penelitian di RRT dan Singapura

Sementara, mekanisme penarikan dana imbal investasi dari sovereign 
wealth fund umumnya dalam bentuk dividen. Di RRT, CIC diwajibkan 
untuk membayar dividen kepada Dewan Negara dan Kementerian 
Keuangan (Thomas & Chen, 2011). CIC juga diharuskan untuk 
melakukan pembayaran bunga atas modal awal kepada Kementerian 
Keuangan (Alsweilem et.al., 2015). Di Singapura, setiap tahun GIC 
wajib menyetorkan pengembalian portofolio kepada pemerintah untuk 
digunakan dalam anggaran tahunan dan dihabiskan untuk layanan 
publik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan warga Singapura. 
Pemerintah diizinkan menggunakan untuk anggaran sebesar 50% dari 
Net Investment Returns Contribution (NIRC), yang berasal dari GIC, 
Temasek Holdings dan Monetary Authority of Singapore (MAS) (GIC, 
2018–2019; Alsweilem, et al., 2015). Tahun 2012, kontribusi lembaga-
lembaga keuangan tersebut sebesar 15% dari total anggaran negara 
(Alsweilem et al., 2015) .
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Apapun ukurannya, dana abadi sifatnya hanya memberikan dukungan 
kritis (menambah) untuk program suatu lembaga yang bersifat konsisten. 
Artinya, dana abadi bernilai besar pun hanya dapat menambah—bukan 
menggantikan—pendanaan tahunan dari biaya yang dikeluarkan oleh 
lembaga nonprofit yang mengelolanya. Sumber utama pendanaan umumnya 
tetap berasal dari uang sekolah (jika lembaga pendidikan), hibah nondana 
abadi, hibah pemerintah, dan terutama dalam kasus lembaga publik, dana 
anggaran negara. Pendapatan dari dana abadi di sebagian besar institusi 
hanya memberikan kontribusi kecil bagi keseluruhan anggaran tahunan 
mereka (ACE, 2019, pp. 3–4). 

Pendapatan dari dana abadi digunakan bersama sumber pendanaan 
lainnya. Sebab, hal tersebut tidak lazim bagi donor untuk memberi hibah, 
atau mendonasikan dananya guna membiayai pembangunan gedung, 
kecuali untuk pemeliharaan atau operasionalnya. Bahkan, di lembaga 
pengelola dana abadi yang terbaik sekalipun, pendapatan dana abadi 
hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan anggaran operasional. 
Biaya kuliah memegang peranan penting dalam memenuhi biaya lainnya. 
Sementara, dana abadi digunakan oleh lembaga untuk membantu keuangan 
mahasiswa yang tidak mampu membayar uang sekolah secara penuh. 
Jika lembaga membelanjakan tambahan pendapatan dana abadi, bahkan 
pokoknya, daripada meningkatkan biaya kuliah atau mencari sumber lain, 
maka biaya kuliah otomatis naik lebih tajam di masa depan, sementara 
ketersediaan bantuan finansial untuk mahasiswa semakin berkurang (ACE, 
2019, p. 8). Oleh karena itu, peningkatan besaran dana abadi sangat penting 
dan strategis untuk menunjang kebutuhan masa depan dalam membantu 
meringankan beban pendanaan lembaga. Jumlah pokok dana abadi yang 
stagnan—apalagi menurun—justru akan meningkatkan beban pendanaan 
secara keseluruhan di masa depan.

5.3.2 Penyaluran Dana Penelitian

Sebagian institusi mengelola dana abadi dengan staf mereka sendiri; yang 
lain mengandalkan manajer profesional; dan ada pula yang menggunakan 
pendekatan kombinasi (ACE, 2019, p. 7). Untuk menyelenggarakan 
pengelolaan, LPDP memiliki tim investasi yang berada di bawah naungan 
manajemen LPDP (Agust Hartono, wawancara 2 November 2019). 
LPDP memilih berinvestasi di portofolio investasi risiko rendah, dengan 
pengembalian atau imbal investasi yang cepat guna memenuhi kebutuhan 
pendanaan dan operasional rutin lembaga dalam jangka pendek. Lembaga-
lembaga besar, seperti Universitas Yale, dapat berinvestasi ke portofolio risiko 
tinggi dengan imbal yang besar dan bersifat jangka panjang karena mereka 
mampu mengadakan tim investasi dengan sumber daya dan profesionalitas 
yang lebih besar (Dahiya & Yermack, 2018), di samping secara regulasi hal 
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tersebut dimungkinkan dilakukan di negara mereka. Selain itu, di lembaga 
besar seperti ini dana abadi hanya salah satu komponen sumber pendanaan 
lembaga, bukan yang utama (Dahiya & Yermack, 2018). Hal tersebut berbeda 
dengan LPDP, di mana return dari investasi dana abadi merupakan sumber 
pendanaan utama. 

Sementara, untuk penyelenggaraan sovereign wealth fund, melibatkan pihak 
yang disebut sebagai investor (Alsweilem et al., 2015, p. 12). Lembaga 
pengelola mendapat mandat dari negara untuk mengelola dana investasi dan 
menginvestasikannya guna mendapat imbal keuntungan yang paling baik. 
Hasil investasi diserahkan kepada negara dalam bentuk dividen, menjadi 
bagian dari penerimaan negara, untuk lalu dialokasikan sesuai tujuan yang 
telah ditetapkan; termasuk untuk penelitian. Penyaluran dana hasil imbal 
investasi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi, keahlian, 
dan diberi kewenangan pada bidang yang didanai. Ini seperti praktik-praktik 
penyaluran dana abadi dan sovereign wealth fund di sejumlah negara, seperti 
yang dipaparkan di boks 5.20; 5.21; 5.22; dan 5.23 di bawah ini.

Boks 5.19. 
Penyaluran Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund untuk Penelitian di 
Korea Selatan

Di Korea Selatan, National Research Foundation (NRF) menjadi 
organisasi yang mengoordinasikan pendanaan riset di negara tersebut 
(Jones et al., 2018; NRF, 2019. Didirikan tahun 2009, NRF merupakan 
hasil penggabungan antara Korea Science and Engineering Foundation 
(KOSEF), Korea Research Foundation (KRF) dan Korea Foundation for 
Internatioanl Cooperation of Science and Technology (KICOS). Lembaga 
ini merupakan salah satu dari Government Resource Institute (GRI) dan 
berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. 
Pemerintah memberikan dukungan dana kepada NRF untuk manajemen 
dan operasi. NRF adalah organisasi nasional dengan spesialisasi 
pendanaan proyek-proyek penelitian dan pengembangan sains dasar, 
untuk mengoperasikan organisasi penelitian akademik dan manajemen 
penelitian (Jones et al., 2018; NRF, 2019). 

Tujuan utama NRF adalah meningkatkan kualitas penelitian, 
memaksimalkan pemanfaatan dan penyebaran hasil penelitian serta 
membangun sistem pendukung penelitian maju di dunia (Jones et al., 
2018). NRF dibagi menjadi dua direktorat berbasis lapangan dan enam 
direktorat berbasis fungsi. Direktorat berbasis lapangan yaitu riset dasar 
dalam sains dan teknik dan direktorat humaniora dan ilmu sosial (Jones 
et al., 2018). NRF dapat melakukan bisnis yang menghasilkan pendapatan 
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan, Sains, dan 
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Teknologi. Untuk menjalankan bisnis tersebut, NRF harus mengoperasikan 
sebuah sistem manajemen bisnis riset yang dijalankan oleh seorang ahli di 
bidang sains dan litbang atau ahli manajemen bisnis riset (National Research 
Foundation of Korea Act 2009 (KOR)).

Total dana yang dikelola oleh NRF sebesar US$5,236 juta (NRF, 2019). 
Adapun komposisi penggunaan dana meliputi kerja sama internasional (1,4%), 
pendanaan riset akademis dan universitas (31,3%), program strategis nasional 
untuk riset dan pengembangan (31,88%), riset dasar dalam bidang sains dan 
teknik (30,15%), budaya dan ilmu sosial (3,92%), dan lain-lain (1,35%) (NRF, 
2019). Besar dan standar pendanaan dari NRF ke lembaga penelitian atau 
institusi dilakukan berdasarkan konsultasi antara Kepala Lembaga Administrasi 
Pusat dan the Minister of the Science, ICT and Future Planning. Transfer dana 
dapat dilakukan sekaligus atau bertahap tergantung dari skala proyek penelitian 
dan pengembangan, waktu mulai penelitian, masalah keuangan pemerintah, 
dan lain-lain (Presidential Decree No. 28043, May 8, 2017 (KOR)). NRF harus 
memberikan hasil laporan audit publik ke negara pada akhir Februari setiap 
tahunnya.

Boks 5.20.
Penyaluran Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund untuk Penelitian di RRT

Berdiri tahun 1986, The National Natural Science Foundation of China (NSFC) 
adalah salah satu dari lima program lembaga pendanaan riset terbesar di 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)8 (China Innovation Funding, 2018). Lembaga 
pendanaan riset di RRT telah direstrukturisasi bulan Desember 2014, saat 
Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengeluarkan the Notice 
on the Plan for Deepening the Reform of the Management of Centrally-
Financed S&T Projects (Programmes, Funds) atau dikenal sebagai Guofa 
[2014] No. 64 (China Innovation Funding, 2018). NSFC bertanggung jawab 
untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan memanfaatkan secara efektif 
dana sains nasional untuk mendukung penelitian dasar dan merangsang 
eksplorasi tema baru; mengidentifikasi dan menumbuhkan bakat ilmiah; 
mempromosikan kemajuan sains dan teknologi; dan pengembangan sosial 
ekonomi (NSFC, 2017).

8 Tiongkok merancang lima pilar sistem pendanaan untuk pengembangan sains, teknologi, dan inovasi 
di tingkat nasional, yaitu; The National Natural Science Fund yang dikelola oleh the Natural Science 
Foundation of China (NSFC), yang memfokuskan pada riset terapan di bidang ilmu alam; National S&T 
Majorprojects (Megaprojects), yang terfokus pada produk-produk utama, teknologi, dan teknik rekayasa 
kepentingan strategis untuk ekonomi dan daya saing industri Tiongkok; Program-program utama R&D 
nasional (National Key R&D Programmes (NKPs)), bertujuan mendukung R&D yang telah ditetapkan 
dengan baik dan tepat sasaran di bidang kesejahteraan sosial dan mata pencaharian masyarakat; The 
Technology Innovation Guiding Fund(s), yang menstimulasi transfer dan komersialisasi hasil-hasil utama 
dengan berinvestasi pada bisnis rintisan inovatif dan UKM melalui dana modal ventura, ekuitas swasta, 
dan kompensasi risiko; dan The Bases and Talents Programme, memiliki tujuan untuk membangun basis 
inovasi terbaik dan untuk menumbuhkan bakan dan tim dengan daya saing global (China Innovation 
Funding, 2018).
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NSFC dikelola oleh sebuah dewan yang terdiri atas presiden, wakil 
presiden dan anggota dewan. Tenure System diadopsi untuk presiden dan 
anggota dewan. Dewan juga dibantu oleh satu sekretaris jenderal dan satu 
wakil sekretaris jenderal. NSFC berada di bawah Kementerian Riset dan 
Teknologi RRT, namun independen secara operasional (NSFC, 2017). Dana 
berasal dari Dewan Negara (State Council). Oleh sebab itu, NFSC relatif 
independen dari lembaga pemerintahan di bawah Dewan Negara. NSFC 
juga memiliki program kerja sama dengan lembaga internasional sesuai 
dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah (NSFC, 2017).

Tahun 2018, dana yang dikelola oleh NSFC sebesar RMB28,05 miliar. Dana 
tersebut kemudian dialokasikan untuk beberapa tipe proyek. Empat proyek 
terbesar yang didanai oleh NSFC adalah; Pertama, program umum yang 
mendukung tema-tema bebas sesuai cakupan NSFC (48,18%); Kedua 
adalah program yang mendukung penelitian sistematis yang mendalam 
dan inovatif  untuk pengembangan dan terobosan baru (8,84%); Ketiga 
yaitu dana untuk peneliti muda (18%). Terakhir adalah dana untuk daerah 
yang kurang berkembang di Tiongkok (4,77%) (NSFC, 2018). NSFC tidak 
membiayai penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora (Embassy of 
Switzerland, 2014). Dana dari NSFC juga tidak dapat digunakan untuk 
membiaya honorarium atau gaji, baik untuk peneliti maupun tim (NSFC, 
2018).

Boks 5.21.
Penyaluran Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund untuk Penelitian di 
Singapura

The National Research Foundation (NRF) didirikan pada tanggal 1 Januari 
2006, dan mendukung Research Innovation and Enterprise Council 
(RIEC). Tujuannya untuk menetapkan arah nasional bagi penelitian dan 
pengembangan (litbang) dengan mengembangkan kebijakan, rencana dan 
strategi untuk penelitian, inovasi dan ekonomi kewirausahaan (NRF, 2019). 
RIEC dipimpin oleh Perdana Menteri Singapura. Anggota RIEC terdiri dari 
kementerian terkait, universitas, dan swasta. Wakil Perdana Menteri juga 
menjadi anggota RIEC. Dewan NRF dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri 
yang sekaligus merupakan Menteri Keuangan. Anggota NRF antara lain 
Menteri Pendidikan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Temasek 
International, National University of Singapore, dan lain sebagainya. 
Di dalam NSF juga terdapat Dewan Penasihat Ilmiah yang berasal dari 
lembaga riset dan universitas di dunia, seperti Max Plank Institute (Jerman), 
California Institute of Technology, dan lain-lain.

NRF mengelola dana pemerintah yang disebut sebagai National Research 
Fund. Dana ini berasal dari dana pemerintah yang dialokasikan untuk riset
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dan inovasi. NRF juga dapat mengelola dana hibah perorangan, hadiah 
dan hasil investasi (National Research Fund Act 2006 (Cap. 201A) (SIN)). 
Tahun 2015, dana yang dikelola sebesar US$16 miliar (National Research 
Fund Act 2006 (Cap. 201A) (SIN)). Diperkirakan, tahun 2020 dana yang 
dikelola sebesar US$19 miliar (National Research Fund Act 2006 (Cap. 
201A) (SIN)). Tiga alokasi dana terbesar pada tahun 2020 diperkirakan 
akan membiayai inovasi dan perusahaan (17%), manufaktur dan teknik 
terbaru (17%), dan riset akademis (15%) (NRF, 2016). Tahun anggaran 
adalah 12 bulan, dan berakhir pada tanggal 31 Maret setiap periode. 
Laporan diberikan ke Perdana Menteri paling lambat 30 hari setelah 
periode anggaran (National Research Fund Act, 2006 (Cap.201A) (SIN)).

Boks 5.22.
Penyaluran Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund untuk Penelitian 
Australia

Australian Research Council (ARC) didirikan berdasarkan Australian 
Research Council Act No.8 tahun 2001, yang memberikan rekomendasi 
kepada Pemerintah Australia tentang masalah-masalah penelitian, 
mengelola Program Hibah Kompetitif Nasional (National Competitive 
Grant Program, NGCP) (ARC, 2018b). ARC juga bertanggung jawab 
untuk menilai kualitas, keterlibatan, dan dampak penelitian universitas 
Australia melalui Keunggulan dalam Penelitian untuk Australia(ARC, 
2018b). Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab mendanai 
penelitian dan pelatihan penelitian, mengevaluasi kualitas penelitian 
dan memberikan saran kebijakan mengenai masalah-masalah penelitian 
(Jones et al., 2018). ARC terdiri dari chief executive officer (CEO), komite 
yang ditunjuk, dan staf. Menteri membentuk komite untuk menjalankan 
fungsi sebagai CEO, dan dapat menunjuk anggota komite sebagai ketua 
komite. Komite dapat dibubarkan oleh Perdana Menteri kapanpun. 

Menteri juga menentukan fungsi dari Komite. Menteri mengangkat 
seorang CEO, tetapi tidak boleh menunjuk seseorang sebagai CEO. 
Oleh sebab itu, Menteri dapat mengarahkan tentang kinerja fungsi CEO 
secara tertulis, tapi tidak dapat mengarahkan kerja CEO. Masa tugas 
CEO tidak boleh lebih dari lima tahun (Australia Research Council Act 
No.8/2001 (AU)). ARC mengelola program pendanaan pemerintah, 
National Competitive Grants Program (NCGP). Tahun 2019–2020, ARC 
mengelola dana sebesar US$791,3 juta. Dana yang berasal dari NGCP 
dapat digunakan untuk seluruh bidang ilmu, kecuali kedokteran klinis. 
Dana tersebut dialokasikan untuk dua program yaitu; discovery dan 
linkage. Discovery berfokus pada tujuan dan tim kecil untuk melakukan 
riset fundamental. Sedangkan linkage, fokus pada penciptaan tautan 
antara peneliti, universitas, mitra industri, dan organisasi komunitas untuk 
melakukan penelitian terapan.
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Empat tema ilmu pengetahuan dan penelitian yang memperoleh alokasi 
dana terbesar dari ARC, yaitu advanced manufacturing (US$92 juta), 
perubahan lingkungan (US$66 juta), Kesehatan (US$59 juta), dan Energi 
(US$41 juta). Bidang lain antara lain sumber daya, transportasi, tanah dan 
air, cyber security, dan pangan. ARC melaporkan hasil audit keuangan dan 
laporan tahunan ke menteri atau parlemen, sesuai tahun fiskal anggaran 
(ANAO, 2019).



81        |      Bab 6 - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab 6
KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI



Bab 6 - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI      |      82

Di bab enam ini, peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian utama: 
“Bagaimana praktik pengelolaan dan penyaluran dana penelitian yang 
paling tepat untuk Indonesia?” dan “Rekomendasi apa yang bisa diberikan 
untuk pengambil kebijakan?” Kesimpulan dan rekomendasi akan disajikan 
dalam boks dan tabel, dan merupakan intisari dari paparan tiap bab—yang 
menjawab tiga subpertanyaan penelitian khusus.

6.1. Kesimpulan 

Dalam konteks ini, penelitian yang berkualitas menjadi sangat penting untuk 
mengatasi permasalahan ketimpangan sosial yang mengiringi pertumbuhan 
ekonomi. Penelitian digunakan bukan saja untuk meningkatkan modal 
manusia agar lebih memiliki daya tahan melawan perubahan sosial dan 
ekonomi, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun kebijakan publik yang 
berkualitas dan presisi bagi upaya peningkatan hal tersebut. Oleh karena itu, 
banyak negara memiliki kebutuhan untuk meningkatkan belanja litbangnya 
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih baik.9

Meskipun PDB Indonesia tercatat paling tinggi di antara negara-negara ASEAN, 
proporsi belanja untuk sektor penelitian masih tergolong rendah. Bahkan, menjadi 
yang terendah dibanding beberapa negara tetangga yang memiliki PDB jauh 
lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Rendahnya 
proporsi anggaran penelitian dari PDB menunjukkan bahwa penelitian masih 
belum menjadi arus utama dalam kebijakan nasional. 10

 
Permasalahan penyelenggaraan pendanaan penelitian di Indonesia berakar 
kepada enam masalah. 

Pertama, terjadinya kekacauan data penghitungan belanja litbang nasional, 
yang berimbas kepada inefisiensi dana riset. Dari Rp24,92 triliun dana riset dari 
pemerintah pusat tahun 2017, hanya 43,74% yang digunakan sebagai dana 
untuk penelitian (Kemenristekdikti, 2017). Selebihnya, untuk operasional, jasa 
iptek, belanja modal, dan diklat. Akibatnya, anggaran pendanaan penelitian 
yang secara akumulatif sesungguhnya relatif kecil tersebut (0,2% dari PDB) 
menjadi semakin kecil lagi. Situasi ini kurang kondusif untuk mendorong 
pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi. 

9 Hal tersebut seperti ditunjukkan oleh sejumlah studi tentang korelasi antara besaran 
nilai alokasi anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) suatu negara terhadap 
pertumbuhan PDB. Sejumlah studi menemukan, kenaikan 1% belanja litbang suatu negara, 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% di negara-negara maju, seperti Inggris, 
Jepang, dan Jerman. Sementara, di negara-negara dengan tingkat ekonomi yang relatif 
lebih di bawah, kenaikan 1% belanja litbang juga mendongkrak pertumbuhan PDB, namun 
dengan persentase lebih kecil, yaitu masing-masing 0,3%, 0,4%, dan 0,62%. Artinya, besar 
kecilnya pendanaan penelitian bertaut langsung dengan pertumbuhan ekonomi.
10 Saat negara-negara maju dalam dua dekade terakhir mendorong belanja penelitiannya 
menjadi di atas kisaran 2% hingga 4,5%, belanja litbang Indonesia sejak lebih dari 20 tahun 
terakhir tidak pernah keluar dari kisaran 0,1%–0,3% dari PDB.
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Kedua, tidak adanya mekanisme yang jelas untuk pengukuran kinerja 
lembaga penelitian yang menyalurkan atau mendapatkan alokasi dana 
penelitian dari pemerintah. 

Ketiga, mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan 
barang dan jasa. Sistem tersebut tidak sesuai dengan sifat riset yang lebih 
membutuhkan fleksibilitas. Pendanaan riset melalui APBN tidak dapat 
mengakomodasi penelitian tahun jamak. Selain itu, aturan pelaporan dana 
penelitian menuntut laporan administratif yang kaku sehingga waktu peneliti 
tersita untuk mengurus administrasi alih-alih untuk meneliti. 

Keempat, tidak ada lembaga independen yang hanya fokus mengelola 
pendanaan penelitian. Lembaga pendanaan riset nasional yang ada saat 
memiliki keterbatasan dalam jumlah dana kelolaan dan kualitas. Setidaknya 
terdapat tiga lembaga pendanaan utama yang mengelola dana riset 
pemerintah, yaitu Kemenristek dan BRIN, Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).  

Kelima, masih rendahnya faktor kemampuan fiskal negara dalam 
mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan penelitian dan 
pengembangan. Selain disebabkan keterbatasan ruang fiskal, kendala juga 
terjadi karena riset belum merupakan prioritas dalam politik anggaran. 
Kegiatan riset masuk ke dalam kelompok belanja barang—bukan belanja 
modal—sehingga riset dikategorikan sebagai pengeluaran, bukan sebagai 
investasi. Karena, masuk pos pengeluaran maka sejak krisis 1998, rasio 
anggaran riset terhadap APBN dan PDB tak berkembang. 

Keenam, kontribusi industri atau swasta dalam pendanaan riset masih rendah. 
Lemahnya kondisi keuangan industri domestik dan relatif rendahnya minat 
mereka mendanai kegiatan riset masih menjadi kendala. Sementara, industri 
multinasional melakukan riset dan pengembangan di pusat industri tersebut 
di luar negeri karena masih lemahnya ekosistem riset di Indonesia.  

Arah global menunjukkan adanya prioritas investasi pada litbang untuk 
memajukan perekonomian. Hal ini juga dibarengi dengan kenyataan bahwa 
besarnya kebutuhan anggaran tersebut tak bisa hanya dipenuhi dengan 
dana anggaran negara. Oleh karena itu, sejak dekade pertama abad ke-
21, sejumlah negara menyambungkan skema portofolio investasi dengan 
pendanaan penelitian. Salah satu skema yang paling menonjol adalah 
sovereign wealth fund. Bentuk dana ini melengkapi skema lain yang lebih 
dulu banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian, pendidikan, dan 
lembaga sosial dalam menggalang dana yang berkelanjutan, yakni dana 
abadi atau endowment fund. 

Selain berkelanjutan, pengelolaan pendanaan melalui sumber skema-
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skema tersebut memungkinkan meringankan beban anggaran negara, serta 
dapat merangsang swasta untuk bisa terlibat dalam pendanaan ataupun 
pembiayaan penelitian dan inovasi nasional. Sovereign wealth fund adalah 
dana investasi khusus—yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah 
atau badan—untuk menyimpan dan mengelola aset terutama untuk tujuan 
makroekonomi dan keuangan jangka menengah dan panjang. Sovereign 
wealth fund biasa diinvestasikan dalam instrumen saham (equity), obligasi 
(bond), surat utang (debt), properti, infrastruktur serta tanah, baik pada pasar 
domestik ataupun global. Adapun tujuan dibentuknya sovereign wealth fund 
antara lain sebagai stabilisasi kondisi makroekonomi, investasi dengan profit 
yang tinggi, dana simpanan untuk generasi masa depan, dan kebutuhan 
pendanaan industri dalam negeri.

Sementara, dana abadi adalah dana investasi yang didirikan oleh yayasan 
yang melakukan penarikan secara konsisten dari modal yang diinvestasikan. 
Modal dalam dana abadi, sering digunakan oleh universitas, organisasi 
nirlaba, gereja dan rumah sakit, umumnya digunakan untuk kebutuhan 
spesifik atau untuk memajukan proses operasi perusahaan. Dana abadi 
biasanya didanai sepenuhnya oleh sumbangan yang dapat dikurangkan bagi 
para donor. Adapun kelebihan dan kekurangan dua skema investasi tersebut 
adalah sebagai berikut. 

Tabel 6.1. Perbandingan Skema Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund
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Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh peneliti.

Namun, apapun ukurannya, dana abadi dan sovereign wealth fund sifatnya 
hanya memberikan dukungan kritis (menambah) untuk program suatu 
lembaga yang bersifat konsisten. Artinya, dana abadi bernilai besar pun 
hanya dapat menambah—bukan menggantikan—pendanaan tahunan 
dari biaya yang dikeluarkan oleh lembaga nonprofit yang mengelolanya. 
Pendanaan utama umumnya tetap berasal dari anggaran pemerintah, hibah 
nondana abadi, dan sumber-sumber langsung lainnya. Bahkan, di lembaga 
pengelola dana abadi yang terbaik sekalipun, pendapatan dana abadi hanya 
mewakili sebagian kecil dari keseluruhan anggaran operasional. Oleh karena 
itu, peningkatan besaran pokok dana abadi sangat penting dan strategis 
untuk menunjang kebutuhan masa depan dalam membantu meringankan 
beban pendanaan dari sumber lain. Jumlah pokok dana abadi yang 
stagnan—apalagi menurun—justru akan meningkatkan beban pendanaan 
secara keseluruhan di masa depan. 
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6.2. Rekomendasi

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) menggarisbawahi 
kebutuhan ekosistem yang mendukung iklim riset di Indonesia. Pasal 59 
mengamanatkan salah satu sumber pendanaan penelitian adalah dana abadi 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan 
invensi dan inovasi. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut, UU Nomor 
11 Tahun 2019 mengamanatkan pembentukan sebuah peraturan presiden 
yang dapat menjadi acuan dan payung hukumnya.

Oleh karena itu, studi kebijakan ini merekomendasikan hal-hal sebagai 
berikut:

Pertama, peraturan presiden yang terbentuk perlu mengakomodasi hadirnya 
lembaga penyelenggara dana abadi penelitian yang dapat mengembangkan 
dana secara berkelanjutan, profesional, fleksibel, transparan, dan akuntabel, 
serta mengabdi dan menyadari pentingnya penelitian bagi pembangunan 
bangsa, memiliki independensi, menjaga keseimbangan insentif untuk invensi 
dan inovasi, serta mengedepankan aspek kompetisi dan pemerataan dalam 
mekanisme penyalurannya. 

Kedua, terkait dengan hal itu, serta merujuk kepada perkembangan global 
yang ada, kajian dan praktik tentang penyelenggaraan dana penelitian 
di berbagai negara maju, serta potensi yang dimiliki Indonesia, Akademi 
Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(AIPI) berpendapat bahwa model pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang 
saat ini tepat untuk diterapkan adalah melalui skema dana abadi  dan 
sovereign wealth fund. Dengan kelebihan-kelebihan seperti yang telah 
dipaparkan sebelumnya, dua skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi 
bagi upaya mengatasai enam akar masalah penyelenggaraan dana penelitian 
di Indonesia, terutama berkaitan dengan kebutuhan menghadirkan sumber 
pendanaan riset yang lebih besar, berkelanjutan dan stabil; pendanaan 
penelitian yang tidak terbatasi oleh termin atau siklus anggaran APBN; 
mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara; mendorong 
keterlibatan swasta dalam pendanaan riset; pengelolaan dana riset yang 
profesional dan akuntabel; dan hadirnya mekanisme penghitungan dan 
perencanaan belanja litbang yang lebih baik.
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Ketiga, berdasarkan praktik-praktik di negara maju, dana abadi dan sovereign 
wealth fund sifatnya hanya memberikan dukungan kritis (menambah) untuk 
program suatu lembaga yang bersifat konsisten. Artinya, dana abadi hanya 
dapat menambah pendanaan tahunan dari biaya yang dikeluarkan untuk 
penyelenggaraan pendanaan penelitian. Tetap diperlukan sumber pendanaan 
anggaran pemerintah secara langsung, atau hibah nondana abadi, dan 
sumber-sumber langsung lainnya. Untuk sumber pendanaan yang bersifat 
langsung perlu ada kerangka aturan baru di samping Peraturan Presiden 
mengeni Dana Abadi yang menjadi concern dari studi kebijakan dana abadi 
ini. Namun demikian, peningkatan besaran pokok dana abadi tetap sangat 
penting dan strategis untuk dilakukan guna menunjang kebutuhan masa 
depan dalam membantu meringankan beban negara dalam pembiayaan 
penelitian. Jumlah pokok dana abadi yang stagnan—apalagi menurun—
justru akan meningkatkan beban pendanaan secara keseluruhan pada masa 
depan. Sebaliknya, jumlah pokok dana abadi yang terus bertumbuh akan 
dirasakan manfaatnya secara lebih besar pada masa depan. Hal ini terkait 
dengan karakteristik pengelolaan dana abadi, di mana hanya return hasil 
investasi yang bisa dimanfaatkan, yang besarnya tergantung fluktuasi pasar.

Keempat, dalam penyelenggaraan dana abadi, perlu ada pemisahan antara 
lembaga pengelola dan penyaluran. 

Kelima, pengelolaan portfolio investasi dana abadi, baik melalui skema 
dana abadi maupun sovereign wealth fund, dibuat berdasarkan proyeksi 
kebutuhan pendanaan penelitian dan informasi jangka menengah (5 tahun) 
dan jangka panjang (20 tahun). Proyeksi kebutuhan pendanaan dibuat dalam 
kerangka sinergi dengan bentuk pendanaan dari sumber-sumber lain yang 
saling melengkapi (complementary), seperti Dana Abadi Perguruan Tinggi 
dan Dana Abadi Pendidikan, maupun sumber pendanaan APBN dan non-
APBN. 

Keenam, pengelolaan portfolio pendanaan dengan pertimbangan utama 
ruang pendanaan penelitian mana yang diharapkan diisi oleh dana abadi 
dalam kerangka sinergi pada poin rekomendasi keempat. Misalnya, 
komposisi antara pendanaan riset agenda nasional dan riset garda depan, 
komposisi antara riset top-down dan bottom-up, komposisi antara riset 
interdisiplin dan riset sektoral, komposisi antara pendanaan penelitian dan 
inovasi, komposisi antara pendanaan murni dari dana abadi dan pendanaan 
gabungan (joint funding). 

Ketujuh, pengelolaan Dana Abadi Penelitian dapat mengunakan salah satu 
di antara skema dana abadi atau sovereign wealth fund oleh satu lembaga, 
atau diterapkan secara bersama-sama melalui dua lembaga yang berbeda. 
Sebagaimana dijelaskan di bagian berikut ini. 
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6.2.1  Skema Dana Abadi

1) Untuk lembaga penyelenggara Dana Abadi Penelitian melalui skema dana 
abadi, ada tiga opsi yang bisa dikaji lebih lanjut.

Tabel 6.2. Opsi Penyelenggaraan Dana Abadi Penelitian Melalui Skema Dana 
Abadi



Tabel 6.3. Kelebihan dan Kekurangan Opsi-opsi Kelembagaan 
Penyelenggaraan Pendanaan Dana Abadi
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2) Untuk struktur lembaga pengelola dapat merujuk kepada praktik-praktik 
yang ada di lembaga-lembaga pengelola dana abadi, baik di luar 
negeri maupun di dalam negeri. Secara umum kelembagaan dana abadi 
terdiri atas: 1) dewan pengawas, yang merepresentasikan kementerian-
kementerian terkait dengan pengelolaan dana abadi penelitian; 2) komite 
investasi, sebagai komite yang merumuskan cetak biru investasi yang harus 
diikuti oleh pembuat keputusan dana abadi; 3) manajer investasi, yang 
ditunjuk oleh komite investasi dan disetujui oleh dewan direksi; 4) manajer 
dana abadi, yang terdiri atas orang-orang yang terlatih dengan baik dalam 
mengelola investasi, mampu melacak kinerja portofolio, dan mengelola 
keuangan dana abadi (O’Connell, 2014).

3. Sumber pendanaan Dana Abadi Penelitian dapat berasal dari sumber-
sumber sebagai berikut:
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4. Pengelolaan dan penarikan Dana Abadi Penelitian melalui skema dana 
abadi direkomendasikan sebagai berikut:
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6.2.1  Skema Sovereign Wealth Fund

1) Pengelolaan dana abadi penelitian dengan skema sovereign wealth 
fund di Indonesia dapat dilakukan oleh dua lembaga yang saat ini ada, 
yaitu LPDP dan PIP. Pada tahun 2015, dalam Global Public Investor oleh 
The Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), LPDP 
telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pengelola sovereign 
wealth fund dan menempati peringkat 22 terbesar di wilayah Asia Pasifik. 
Sementara, PIP adalah BLU yang pada awalnya didesain dan dibentuk 
sebagai pengelola sovereign wealth fund, namun sejak tahun 2016 
dialihkan sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro. Keduanya dapat 
berjalan bersama untuk bertindak sebagai lembaga yang memegang 
mandat pengelolaan dana abadi penelitian melalui skema sovereign 
wealth fund atau dipilih salah satu di antaranya. 

Berdasarkan praktik-praktik yang ada di negara lain, penunjukan dua atau 
lebih lembaga sovereign wealth fund bukanlah hal baru. Di Singapura, 
selain Government Investment Corporation (GIC), juga terdapat Temasek 
Holdings, yang tidak secara terbuka mengatakan sebagai lembaga 
sovereign wealth fund. Di Tiongkok, selain Chinese Invesment Corporation 
(CIC), juga terdapat SAFE (State Administration of Foreign Exchange) 
Investment Company yang sering disingkat sebagai SIC. 

2) Struktur kelembagaan sovereign wealth fund umumnya terdiri atas komite 
pengarah, yang di dalamnya terdapat kementerian-kementerian yang 
terkait dengan mandat dana investasi. Lalu terdapat dewan direksi yang 
dipimpin oleh chief executive officer (CEO) dan direktur yang bertugas 
pada termin waktu yang ditentukan.

Boks 6.1
Sovereign Wealth Fund di Korea Selatan

Di Korea Selatan, struktur lembaga Korea Investment Corporation 
(KIC), perusahaan pengelola sovereign wealth fund, terdiri atas komite 
pengarah yang meliputi: Kementerian Keuangan dan Ekonomi, 
Gubernur Bank Korea, CEO KIC, dan enam orang ahli di bidang 
industri manajemen aset. Keenam anggota yang bertugas selama dua 
tahun, yang disebut sebagai “anggota sipil” dan dipilih melalui proses 
seleksi. Ketua komite pengarah adalah salah satu dari keenam anggota 
yang dipilih ini. CEO ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Korea 
berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Strategi dan Keuangan, dan 
pertimbangan komite pengarah. Kemudian, CEO menunjuk direktur 
setelah memperoleh pertimbangan dari komite pengarah. 



3) Pengelolaan investasi sovereign wealth fund dapat dijalankan sebagai 
berikut:

4) Pada prinsipnya, dengan adanya sovereign wealth fund diharapkan tidak 
ada penerimaan negara yang idle dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan 
tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat 
diperoleh return yang besar. Oleh karena itu, merujuk kepada prinsip 
tersebut, praktik-praktik yang ada di negara-negara yang telah sukses 
mengimplementasikan sovereign wealth fund, ada beberapa alternatif 
sumber pendanaan untuk skema tersebut:
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Kedelapan, pengelolaan penyaluran pendanaan yang terpisah dari 
pengelolaan investasi dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang 
bertanggung jawab mengkaji dan menetapkan proyek-proyek penelitian 
dan inovasi. Pengelolaan penyaluran pendanaan juga diharapkan mencakup 
mandat tanggung jawab substansi (proposal review, selection and monitoring 
evaluation of substance) dan tanggung jawab administratif (penyaluran dana 
hibah dan pertanggungjawaban administrasi keuangan), serta tanggung 
jawab evaluasi dampak dari pendanaan penelitian (research impact 
assessment). 

Kesembilan, penyaluran Dana Abadi Penelitian, baik dari hasil investasi 
melalui skema dana abadi maupun sovereign wealth fund, dikoordinasikan 
oleh Kemenristek/BRIN, guna menghindari kekacauan persebaran dana 
penelitian, seperti yang selama ini terjadi.
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Kesepuluh, dalam struktur kelembagaan dana abadi maupun sovereign 
wealth fund sebaiknya juga melibatkan intitusi yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendanaan penelitian, seperti 
Kemenristek/BRIN, Kemenkeu, LPDP, LIPI, dan AIPI.

Kesebelas, selain mengoordinasikan pendanaan penelitian, BRIN 
juga bertugas untuk menetapkan arah nasional bagi penelitian dan 
pengembangan (litbang) dengan mengembangkan kebijakan, rencana dan 
strategi untuk penelitian dasar, inovasi, dan pengembangannya lebih jauh 
bagi kemajuan bangsa. Dalam menentukan arah dan strategi kebijakan 
pendanaan penelitian, BRIN melibatkan instansi terkait, yang memiliki 
kompetensi mengenai bidang penelitian invensi dan inovasi.  

Keduabelas, proyeksi kebutuhan pendanaan dibuat dalam kerangka sinergi 
dengan bentuk pendanaan dari sumber-sumber lain selain Dana Abadi 
Penelitian, seperti Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Pendidikan, 
maupun sumber pendanaan APBN dan non-APBN. 

Ketigabelas, proporsi alokasi penyaluran untuk penelitian dasar (invensi) 
dan inovasi, ditentukan secara proporsional sesuai arah nasional kebijakan 
penelitian dan pengembangan yang disusun oleh Kemenristek/BRIN. Setiap 
negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam hal proporsi alokasi 
pendanaan penelitiannya (Lihat Boks 6.2.).

Boks 6.2. Alokasi Penyaluran Dana Penelitian di Korea Selatan dan 
Tiongkok

Di Korea Selatan, besaran dan standar pengalokasian dana penelitian 
ditentukan oleh National Research Fund (NRF) berdasarkan konsultasi 
antara Kepala Lembaga Administrasi Pusat dan the Minister of the 
Science, ICT and Future Planning. Pada tahun 2019, proporsi alokasi 
pendanaan riset di Korea Selatan, sebagai berikut: kerja sama 
internasional (1,4%), pendanaan riset akademis dan universitas (31,3%), 
program strategis nasional untuk riset dan pengembangan (31,88%), riset 
dasar dalam bidang sains dan teknik (30,15%), budaya dan ilmu sosial 
(3,92%), dan lain-lain (1,35%) (NRF, 2019). Transfer dana dapat dilakukan 
sekaligus atau bertahap tergantung dari skala proyek penelitian dan 
pengembangan, waktu mulai penelitian, masalah keuangan pemerintah, 
dan lain-lain. 
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Keempatbelas, lembaga pendanaan penelitian, khususnya yang menangani 
penyaluran, harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

Kelimabelas, mengedepankan praktik seleksi yang kompetitif dan sehat. 
Memberikan skema pendanaan dalam bentuk hibah atau block grants dalam 
tahun jamak, serta menjunjung asas kebebasan akademik.

Keenambelas, memperbaiki klasifikasi dalam penghitungan belanja litbang 
pemerintah pusat. Perlu adanya pemisahan yang jelas antara (1) penghitungan 
“dana investasi iptek”, dengan (2) penghitungan “dana litbang” yang mencakup 
semua komponen biaya dan kegiatan lembaga litbang.

Tabel 6.4. Prinsip Penyaluran Pendanaan Penelitian dan Implikasi Usulan 
Pengaturan
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12 Sebagai contoh pengelolaan dana haji oleh BPKH yang dipisahkan dengan 
pemanfaatannya oleh Badan Pengelola Haji Kementerian Agama.
13 Seleksi kompetitif yang mendorong prioritas kebutuhan pembangunan nasional ini juga 
diaplikasikan di negara-negara seperti Australia (ARC, 2018; Brodjonegoro & Greene, 2013)
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14 Kegagalan ini umumnya terkait dengan struktur interaksi sistem penelitian yang ditandai 
oleh: i) kurangnya pelaku kunci (tidak adanya peneliti dalam bidang keahlian khusus) dan/
atau ii) kurangnya atau rendahnya efektivitas interaksi dalam sistem penelitian yang ada 
(OECD, 2018a, pp. 7-8) 
15 Bercermin pada pengalaman pendanaan penelitian yang diterapkan di Korea Selatan, 
Amerika Serikat, Tiongkok dan Australia (Boroush, 2015; Brodjonegoro & Greene, 2013; 
NRF, 2019; Bank Dunia 2019).
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