
MENDORONG PERBAIKAN 
EKOSISTEM RISET DAN 
INOVASI INDONESIA
Pembelajaran Internasional dan  
Masukan Pemangku Kepentingan

Desember 2020





MENDORONG PERBAIKAN 
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI 
INDONESIA
Pembelajaran Internasional dan Masukan Pemangku Kepentingan

Desember 2020



iv

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia 
(DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak 
mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia, Knowledge Sector Initiative 
maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang 
timbul dari, atau sehubungan dengan, materi yang terkandung dalam publikasi ini.

Mendorong Perbaikan Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia:
Pembelajaran Internasional dan Masukan Pemangku Kepentingan

Tim Penulis:
Nur Huda
Irsan Pawennei
Andhina Ratri
Veronica L. Taylor



DAFTAR ISI

Glosarium ........................................................................................................................................................................vii
Ringkasan Eksekutif ........................................................................................................................................................ xiv

Pendahuluan .................................................................................................................................................................... 1

0.1 Investasi baru Indonesia di bidang riset  ......................................................................................................... 1
0.2 Riset sebagai aset: Sisnas Iptek ....................................................................................................................... 2
0.3 Ekonomi berbasis pengetahuan dan ekosistem pengetahuan ........................................................................ 2
0.4 Tujuan studi dan pertanyaan kunci .................................................................................................................. 4
0.5 Ruang lingkup studi  ........................................................................................................................................ 4
0.6 Rekomendasi ................................................................................................................................................... 4
0.7 Apa yang kami maksud dengan ‘riset dan pengembangan’?........................................................................... 5
0.8 Ilmu Pengetahuan Terbuka .............................................................................................................................. 6
0.9 Peran penting riset ilmu sosial dan humaniora ............................................................................................... 6
0.10 Pengembalian dari investasi (ROI) yang ditanamkan dalam riset dan pengembangan ................................... 6
0.11 Indikator-indikator yang berlaku bagi Indonesia ............................................................................................. 8

1. Kebijakan riset dan pengembangan dalam pembangunan ...................................................................................... 11

1.1 Bagaimana kebijakan riset dan pengembangan berkontribusi kepada pembangunan nasional? ................. 11
1.2 Menyusun prioritas riset nasional ................................................................................................................. 15
1.3 Dinamika kebijakan riset dan pengembangan Indonesia .............................................................................. 20
1.4 Sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Sisnas Iptek) ............................................................. 21
1.5 Dampak strategi riset dan pengembangan yang berlaku di Indonesia  ......................................................... 23
1.6 Strategi yang berfokus kepada target numerik .............................................................................................. 24
1.7 Prioritas riset nasional (PRN) Indonesia (PRN) .............................................................................................. 27
1.8 Isu-isu terkait dengan pelaksanaan prioritas riset nasional (PRN) Indonesia ................................................ 31
1.9 Memikirkan ulang prioritas riset nasional Indonesia .................................................................................... 31

2. Tata kelola ekosistem riset: aktor, struktur, dan reformasi ...................................................................................... 34

2.1 Tata kelola sektor riset ................................................................................................................................... 34
2.2 Aktor, struktur, dan reformasi riset Indonesia ............................................................................................... 39
2.3  Riset di perguruan tinggi ............................................................................................................................... 39
2.4 Lembaga riset dan pengembangan pemerintah ............................................................................................ 43
2.5 Aktor litbang di sektor swasta dan industri ................................................................................................... 45
2.6 Pembentukan BRIN dan reformasi sistem ..................................................................................................... 46
2.7 Harapan pemangku kepentingan kepada BRIN  ............................................................................................ 47

v



3. Peran pendanaan riset dan pengembangan ............................................................................................................. 50

3.1 Beberapa karakteristik kunci skema pendanaan riset dan pengembangan internasional ............................. 50
3.2 Pendanaan pemerintah untuk riset dan pengembangan di Indonesia  ......................................................... 57
3.3 Dana abadi riset  ............................................................................................................................................ 61
3.4 Akses ke Dana Abadi Penelitian ..................................................................................................................... 63
3.5 Pendanaan institusional versus pendanaan kompetitif ................................................................................. 63

4. Menggunakan modal insani peneliti secara efisien, efektif, dan responsif ............................................................. 66

4.1 Modal insani dan kapasitas riset nasional ..................................................................................................... 66
4.2 Mewujudkan modal insani riset berkualitas: praktik-praktik terbaik internasional ...................................... 66
4.3 Modal Insani Indonesia di Bidang Riset ......................................................................................................... 71
4.4 Pembangunan Modal Insani .......................................................................................................................... 74
4.5 Alur waktu yang kaku .................................................................................................................................... 76
4.6 Sistem Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Para Peneliti ....................................................................... 76
4.7 Mobilitas peneliti ........................................................................................................................................... 78

5. Kolaborasi Riset: Strategi dan Tantangan ........................................................................................................... 79

5.1 Pengalaman internasional: kolaborasi domestik  .......................................................................................... 79
5.2 Pengalaman internasional: kolaborasi intern asional .................................................................................... 80
5.3 Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi di Indonesia ............................................................................. 80
5.4 Kemitraan dengan Industri ............................................................................................................................ 81
5.5 Mendorong kolaborasi antar perguruan tinggi.............................................................................................. 82
5.6 Kolaborasi interpersonal ................................................................................................................................ 83
5.7 Membangun konsorsium ............................................................................................................................... 83
5.8 Peneliti Internasional ..................................................................................................................................... 84

6. Rekomendasi untuk Implementasi Riset dan Pengembangan yang Lebih Baik di Indonesia ................................ 86

6.1 Gunakan definisi riset dan pengembangan yang tepat dan akurat ............................................................... 86
6.2 Tetapkan misi riset nasional .......................................................................................................................... 87
6.3 Bangun Tata Kelola Riset yang Komprehensif ................................................................................................ 89
6.4 Pendanaan kompetitif demi efisiensi dan excellence .................................................................................... 92
6.5 Pendanaan riset bagi infrastruktur ................................................................................................................ 93
6.6 Menarik kontribusi non-pemerintah dan sektor swasta ............................................................................... 94
6.7 Profesionalisasi pengelolaan dana riset ........................................................................................................ 96
6.8 Percepat Pertumbuhan Jumlah dan Kualitas Peneliti  ................................................................................... 96
6.9 Tumbuhkan Jaringan Riset ............................................................................................................................. 97

Daftar Pustaka ................................................................................................................................................................ 99

Lampiran A: Metodologi ............................................................................................................................................... 106
Lampiran B:Study Participants  ..................................................................................................................................... 110
Lampiran C: Research, Development and Innovation Laws and Regulations in Indonesia ........................................... 113
Lampiran D: Profil Peneliti ............................................................................................................................................ 116

vi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Ekosistem Pengetahuan ............................................................................................................................. 3

Gambar 0.2 Model riset OECD ....................................................................................................................................... 5

Gambar 0.3 Jenis-jenis pengembalian dari investasi (ROI) yang ditanamkan dalam riset dan pengembangan ............ 7

Gambar 0.4 Profil Daya Saing Global Indonesia........................................................................................................... 10

Gambar 1.1 Tiga tahap transisi dalam produksi pengetahuan .................................................................................... 11

Gambar 1.2 pola evolusi kebijakan teknologi dan inovasi ........................................................................................... 12

Gambar 1.3  Roadmap Instrumen Kebijakan untuk kebijakan inovasi yang berorientasi kepada misi ......................... 13

Gambar 1.4 Alokasi pendanaan riset oleh Yayasan Riset Nasional Korea pada tahun 2020 ....................................... 16

Gambar 1.5 Prioritas Riset Singapura .......................................................................................................................... 17

Gambar 1.6 Misi Presiden, Arahan Presiden, dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 ...................... 22

Gambar 1.7 Fokus, Tema, Topik, dan Produk PRN 2020 – 2024 .................................................................................. 28

Gambar 2.1 Tata Kelola Riset Singapura ...................................................................................................................... 35

Gambar 2.2 Sepuluh (10) Lembaga Riset Indonesia Teratas berdasarkan Afiliasi Publikasi SCOPUS ........................... 40

Gambar 4.1 Tahap-tahap perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia................................................................ 72

Gambar 4.2 Tri Dharma Perguruan Tinggi ................................................................................................................... 77

Gambar 6.1 Sistem riset yang sudah matang .............................................................................................................. 89

Gambar 6.2 Tahap jangka menengah untuk membentuk badan pemerintah ‘non-fungsional’ yang  
independen (BLU) .................................................................................................................................... 90

Gambar 8.1 Komposisi partisipan studi ..................................................................................................................... 108

vii



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Proyeksi populasi peneliti Thailand/Indonesia sampai tahun 2035 ........................................................... 9

Tabel 0.2 Negara anggota ASEAN berdasarkan Populasi, PDB, dan PDB per kapita ................................................ 10

Tabel 1.1  Target untuk lndikator Capaian Sasaran Periode Lima (5) Tahunan ......................................................... 24

Tabel 1.2  Nilai GERD negara-negara anggota ASEAN (dalam dolar AS) ................................................................... 25

Tabel 2.1 Tabel Komparatif mengenai penerapan Prinsip Haldane ......................................................................... 38

Tabel 2.2  Jumlah Perguruan Tinggi, berdasarkan bentuk dan jenisnya ................................................................... 39

Tabel 3.1  Perbandingan GERD di berbagai negara .................................................................................................. 57

Tabel 3.2  Berbagai fungsi kunci yang dapat dimiliki oleh BRIN ............................................................................... 62

Tabel 9.1  Scoping Workshop Participants ............................................................................................................. 110

Tabel 9.2  Interview Participants ............................................................................................................................ 111

Tabel 9.3  Breakfast Meeting – Group Interview Participants ................................................................................ 112

Tabel 10.4  Research, Development and Innovation Laws and Regulations in Indonesia ........................................ 113

viii



GLOSARIUM

ANU Australian National University

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget)
(Indonesia)

APBD  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Regional budgets)(Indonesia)

ARC Australian Research Council

ARN Agenda Riset Nasional (National Research Agenda)(Indonesia)

ARDA Agricultural Research Development Agency (Thailand)

A*STAR Agency for Science, Technology and Research (Singapore)

ASEAN The Association of Southeast Asian Nations

Balitbang  Badan Penelitian dan Pengembangan (Indonesian Ministries’ research and 
development bodies)

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Board)
(Indonesia)

BKN  Badan Kepegawaian Negara (National Civil Service Agency)(Indonesia)

BLU Badan Layanan Umum

BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Agency for the Assessment and  
Application of Technology Indonesia

BPS  Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics)(Indonesia)

BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional (National Research and Innovation Agency)
(Indonesia)

CAT Computer-assisted test

CIPG Centre for Innovation Policy and Governance (Indonesia) 

CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Australia)

CSIS Centre for Strategic and International Studies

ix



DRN  Dewan Riset Nasional (National Research Board)(Indonesia)

DRPM Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (Directorate of Research and Community 
Service) (Indonesia)

EDB Economic Development Board (Singapore)

FGD Focus Group Discussion 

FTE Full-Time Equivalent

GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara (State Policy Guidelines)(Indonesia)

GDP Gross Domestic Product

HASS Humanities, Arts and Social Sciences

HCDP Human Capital Development Plan

HDR Higher Degree Research

HR Human Resources

HSRI Health Systems Research Institute (Thailand)

ICT Information and communications technology

IRL  Innovation Readiness Level

JAD Jurnal Akuntansi & Keuangan Dewantara (Dewantara Journal of Accounting of Finance)

Jakstranas Iptek Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemenristekdikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kemendikbud Dikti  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi

KEN  Kebijakan Energi Nasional (National Energy Policy) (Indonesia)

KPI Key Performance Indicators

KSI Knowledge Sector Initiative (Indonesia)

KUM Angka kredit dosen

LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Indonesian Institute of Sciences)

Litbangjirap  Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan

LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Management Agency for Education Fund) 

x



(Indonesia)

LPK Lembaga Pemerintah Kementerian (Ministerial government agencies) (Indonesia)

LPNK Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Non-Ministry Government Institutions) 
(Indonesia)

LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesia university research 
and community institutes that develop and manage the capacity of researchers)

MoF Ministry of Finance (Indonesia)

MTI Ministry of Trade and Industry (Singapore)

NRCT National Research Council of Thailand

NRF National Research Foundation (Singapore)

NSTD National Science and Technology Development Agency (Thailand)

NWA Netherlands Research Agenda

NWO Netherlands National Research Agency

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OHEC Office of the Higher Education Commission (Thailand)

Perpres Peraturan Presiden (Presidential Decree) (Indonesia)

PNBP  Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-tax state revenue)

PNS Pegawai Negeri Sipil (Civil Servants)(Indonesia)

Prakarsa Perkumpulan Prakarsa (Welfare Initiative for Better Societies (NGO) (Indonesia)

Propenas  Program Pembangunan Nasional

PP Peraturan Pemerintahan (Government Regulation) (Indonesia)

PRI Policy Research Institute (Indonesia)

PRN Prioritas Riset Nasional (National Research Priorities) (Indonesia)

PT  Universitas Perguruan Tinggi (Indonesian universities)

PTN Perguruan Tinggi Negeri (state university) (Indonesia)

PTN BH Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (state university with legal entity status) 
(Indonesia)

xi



PTN BLU  Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (state universities with public service 
body status)

PTN Satker Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (state universities with working unit status)

Rakornas Rapat Koordinasi Nasional

R&D Research and Experimental Development 

Renstra Rencana Strategis (Indonesia)

Repelita  Rencana Pembangunan Lima Tahun

RIEC Research, Innovation and Enterprise Council (Singapore)

RIEKN  Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Indonesia’s National Creative 
Economy Master Plan)

RIPIN  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (National Industry Development Master 
Plan 2035) (Indonesia)

RIRN Rencana Induk Riset Negara (National Research Master Plan) (Indonesia)

RISTEK Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ministry of 
Research and Technology) (Indonesia)

ROI Return on investment

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (National Long-Term Development 
Plan 2020-2025) (Indonesia)

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025

RPP  Rancangan Peraturan Pemerintah 

RRI Research and Researchers for Industry Program (Thailand)

RUU Rancangan Undang-undang

SDG Sustainable Development Goals

Satker  Satuan Kerja

Simlitabmas Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Sisnas Iptek Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

SPRING Standards, Productivity and Innovation Board (Singapore)

SPSS  Aplikasi untuk melakukan analisis statistik

xii



SRI Strategic Research Issues (Isu riset strategis)

STEMM Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine (Sains, Teknologi, Teknik, 
Matematika dan Kedokteran)

STI National Science, Technology and Innovation Policy Office (Badan Sains, Teknologi dan 
Inovasi Nasional Thailand) 

TKT Tingkat Kesiapterapan Teknologi

TRF Thailand Research Fund (Pendanaan Riset Thailand)

Tri Dharma Perguruan Tinggi Tiga pilar kewajiban perguruan tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Masyarakat

TRL  Technology Readiness Level (Tingkat Kesiapterapan Teknologi)

TRON Thailand National Research Network (Jaringan Riset Nasional Thailand)

UI Universitas Indonesia

UKM Usaha Kecil dan Menengah

UKRI United Kingdom Research and Innovation

UU Undang-undang

xiii



Pada tahun 2020, Indonesia memasuki era pembangunan 
nasional baru. Selama periode 2014 – 2019, fokus 
pembangunan nasional Indonesia lebih difokuskan 
kepada infrastruktur, namun untuk masa jabatan 
keduanya, Presiden Joko Widodo mengalihkan fokusnya 
untuk membangun modal insani (human capital) serta 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa 
Indonesia.

Sebagai langkah kunci dalam meningkatkan kapasitas riset 
dan pengembangan nasional, pemerintah menerbitkan 
Undang Undang (UU) No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas 
Iptek). Langkah itu diikuti oleh pendirian Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2019, meski bentuk 
akhir kelembagaan badan tersebut masih dalam tahap 
pengembangan.1

Undang Undang Sisnas Iptek mengisyaratkan keinginan 
Indonesia untuk menjadi ‘negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan’ dan visi menyeluruh dari tujuan 
kebijakan Indonesia, yaitu menjadi salah satu negara maju 
di dunia pada tahun 2045. Tujuan yang ambisius, apalagi 
mengingat sederet fakta yang menempatkan Indonesia 
di posisi yang unik. Banyak penyusun kebijakan ingin 
mempercepat laju perubahan, agar Indonesia segera 
menjadi salah satu negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang. Pertanyaannya adalah 
langkah yang mana – dan investasi yang mana – yang 
akan membantu Indonesia mencapai tujuan itu lebih 
cepat?

Kontribusi Laporan ini

Riset dan pengembangan, sebagai aset kunci dalam 
ekonomi berbasis pengetahuan, membutuhkan investasi. 
Dalam setiap ‘ekonomi berbasis pengetahuan’ yang 
bergerak maju, pemerintah adalah ‘investor pertama’. 
Pengembalian dari investasi yang ditanamkan adalah hal 
penting, sehingga kita perlu memperkuat bagian-bagian 
dari ekonomi berbasis pengetahuan yang mempunyai 
peluang paling besar untuk menghasilkan kemajuan yang 
dapat diukur dalam hal kualitas, juga kuantitas, di bidang 
riset dan pengembangan.

Laporan ini menetapkan 9 jalur (pathway) kunci yang 
dapat ditempuh Indonesia untuk membuat kinerja riset 
dan pengembangan nasional lebih baik. Laporan ini 
menggunakan sejumlah praktik terbaik internasional 
dalam riset dan pengembangan; pengalaman negara-
negara anggota ASEAN yang sebanding dengan Indonesia; 
dan pemahaman (insight) lebih dari 40 pemangku 
kepentingan, yaitu para aktor riset dan pemimpin lembaga 
di Indonesia. Kami bertanya: ‘Perubahan kunci apa, 
terhadap kebijakan dan praktik, yang memiliki peluang 
paling besar untuk membuat perbedaan bagi kualitas dan 
kegunaan riset yang diproduksi di Indonesia?’

Rekomendasi 

Sejumlah perbaikan dalam kebijakan dan praktik, yang 
berpotensi paling besar untuk membawa kinerja riset dan 
pengembangan Indonesia lebih dekat kepada aspirasi 
nasional yang hendak dicapai, diuraikan secara lengkap 
dalam Bagian 6 laporan ini. Perbaikan-perbaikan tersebut 
adalah:

xiv

RINGKASAN 
EKSEKUTIF

1 Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2019



1.  Gunakan definisi riset dan pengembangan yang 
tepat dan akurat

• Ambil definisi OECD sebagai makna dari riset dan 
pengembangan eksperimen (R&D) di Indonesia yang 
berlaku seragam di tingkat nasional.

• Gunakan definisi OECD sebagai syarat pendanaan 
pemerintah bagi semua riset (riset dasar, terapan, 
dan eksperimental)— pada level lembaga atau proyek

• Pastikan bahwa pendanaan dan skema dukungan 
pemerintah mencakup Ilmu Pengetahuan Terbuka

2. Tetapkan misi riset nasional
• Rumuskan ulang prioritas-prioritas riset nasional 

menjadi sebuah misi riset nasional, yang berisi tidak 
lebih dari 10 misi riset terpisah, di mana paling 
sedikit salah satunya memprioritaskan penerapan 
pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora 
terhadap isu-isu sosial yang mendesak 

• Dirikan sebuah lembaga—sebagai tindak lanjut—
untuk menggantikan Dewan Riset Nasional (DRN), 
di mana lembaga ini akan berperan sebagai 
badan penasihat nasional yang dapat membantu 
membentuk misi-misi riset nasional baru

• Kaitkan (link) secara serius misi riset nasional yang 
baru dengan kesempatan pendanaan kompetitif

• Dalam bahasa praktis, ini berarti porsi pendanaan 
pemerintah bagi riset yang ‘dituntun oleh misi’ paling 
sedikit akan mencapai 40% (dan hingga 60%) dari 
total pendanaan pemerintah yang tersedia untuk 
riset 

3.  Bangun Tata Kelola Riset yang Komprehensif
• Perkuat kapasitas BRIN dengan mendirikan sejumlah 

panel penasihat riset bagi masing-masing disiplin 
ilmu, untuk memberikan nasihat kepada BRIN 
mengenai kebutuhan pendanaan dalam masing-
masing bidang riset

• Laksanakan studi tentang bagaimana peninjauan 
sejawat (peer review) dalam pendanaan kompetitif 
bagi proyek riset telah diimplementasikan dalam dua 
(2) atau tiga (3) sistem yang dipakai sebagai bahan 
perbandingan (misalnya, sistem Thailand, Australia, 
Singapura)

• Bangun atau perkuat komponen-komponen sistem 
(reviewer pool, pangkalan data (database), klasifikasi 
disiplin ilmu, prosedur, pengecekan integritas) yang 
saat ini belum ada, untuk menciptakan kerangka 
kerja ‘peninjauan sejawat yang lebih baik (enhanced 

peer review)’ Terapkan kerangka kerja ini terhadap 
semua kategori riset yang didanai oleh pemerintah, 
pada level proyek.

• Tanamkan investasi dalam program nasional 
mengenai profesionalisasi manajemen riset yang 
hendak mengembangkan lebih jauh praktik baik di 
Indonesia dan pengalaman beberapa sistem yang 
dipakai sebagai bahan perbandingan seperti sistem 
di Thailand, Australia, dan Singapura

• Susun kode etik riset nasional yang dikembangkan 
dari model-model internasional

• Dalam jangka lebih panjang, dirikan sebuah badan 
riset nasional independen, atau satu atau lebih 
dewan riset

4. Pendanaan kompetitif demi efisiensi dan 
excellence

• Tetapkan prinsip nasional seputar kompetisi yang 
mempertimbangkan keunggulan masing-masing 
pemohon (merit-based), bagi semua pendanaan 
pemerintah (dari sumber mana pun) pada level 
proyek

• Bukalah skema-skema pendanaan pemerintah bagi 
semua organisasi riset pemerintah, universitas dan 
organisasi riset masyarakat sipil, yang pekerjaannya 
sesuai dengan definisi riset dan pengembangan 
menurut OECD

• Buat pendanaan institusional bagi lembaga riset 
pemerintah menjadi pendanaan yang bersifat 
kompetitif

• Kaitkan (link) kinerja riset dengan anggaran 
operasional lembaga riset pemerintah

• Tinjau dan perkuat ukuran-ukuran kinerja riset untuk 
sektor universitas, khususnya untuk universitas 
dalam klaster mandiri, dan kaitkan ukuran-ukuran ini 
dengan anggaran operasional universitas

5.  Pendanaan riset bagi infrastruktur
• Izinkan peralatan kecil dimasukkan ke dalam anggaran 

riset pada level proyek
• Perkenalkan skema kompetitif yang mengundang 

lembaga-lembaga untuk mengajukan penawaran 
(bid) bagi infrastruktur riset berskala besar (dengan 
memprioritaskan konsorsium yang terdiri dari banyak 
lembaga)

• Tingkatkan alokasi anggaran nasional bagi 
infrastruktur riset berskala besar untuk menunjang 
kolaborasi internasional 
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6.  Menarik kontribusi non-pemerintah dan sektor 
swasta

• Dukung dan pantau efek kebijakan pengurangan 
pajak super Indonesia yang baru

• Tingkatkan ‘kapasitas penyerapan’ industri Indonesia 
dengan mempercepat pencetakan para peneliti yang 
mempunyai kualifikasi PhD, khususnya dalam disiplin 
ilmu STEM

• Ciptakan skema hibah (grant) riset baru yang 
mengundang kontribusi industri (dalam bentuk 
dana tunai maupun barang atau jasa) dan berikan 
reward untuk kontribusi ini berupa co-investment 
oleh pemerintah (di mana nilai investasi pemerintah 
biasanya beberapa kali lipat dari nilai pendanaan 
industri). 

• Dukung BRIN untuk berkembang menjadi dewan riset 
independen, yang mempunyai kapabilitas profesional 
untuk menarik dan mengelola pendanaan riset non-
pemerintah (domestik dan internasional)

7.  Profesionalisasi pengelolaan dana riset
• Susun dan uji coba sebuah skema untuk melakukan 

profesionalisasi terhadap manajemen riset di dalam 
lembaga riset pemerintah dan universitas

• Alokasikan sebagian dari pendanaan riset nasional 
yang tersedia untuk tujuan ini

• Tetapkan ketentuan yang mengharuskan universitas 
dan lembaga riset pemerintah menunjukkan bahwa 
sebagian dari pendanaan institusional mereka 
ditanamkan untuk mewujudkan manajemen riset 
yang efektif

• Susun skema reward (deviden) bagi lembaga yang 
berhasil menarik dana riset kompetitif dan tetapkan 
ketentuan bahwa deviden ini harus diinvestasikan 
kembali ke dalam manajemen riset

• Kurangi beban kepatuhan (compliance) yang 
diletakkan di pundak peneliti individual dan tim riset

8. Percepat pertumbuhan jumlah dan kualitas 
peneliti

• Umumkan tujuan nasional untuk beralih ke PhD 
sebagai kualifikasi minimum (baseline) bagi peneliti 
tingkat awal (entry-level)

• Revisi target nasional bagi pembangunan modal 
insani untuk mempercepat pencetakan penyandang 
gelar PhD di bidang-bidang yang tercantum dalam 
misi riset nasional (baru) yang kekurangan peneliti 
(sebagaimana di Korea Selatan, Thailand), yang 
mencakup disiplin ilmu STEM serta disiplin ilmu sosial 
dan humaniora

• Ciptakan kategori baru berupa fellowship yang 
bersifat portable (mudah alih), yang mendanai 
peneliti pascadoktoral

• Tinjau implementasi kerangka kerja Tri Dharma untuk 
penyusunan struktur pekerjaan akademik di dalam 
universitas 

• Dalam jangka menengah, tetapkan persyaratan 
bahwa 50% dari staf baru yang diangkat universitas 
harus memiliki gelar PhD atau kualifikasi profesional 
yang setara

• Masukkan pelatihan PhD ke dalam skema pendanaan 
riset

• Pertimbangkan skema pendanaan untuk menciptakan/ 
memperkuat pusat-pusat dan jaringan-jaringan 
dalam negeri bagi pelatihan PhD nasional (seperti di 
Inggris)

• Susun satu set modul pelatihan riset yang disepakati, 
untuk dilaksanakan pada tingkat nasional, yang 
membidik peneliti yang baru memulai karirnya 
atau early career researcher (mahasiswa PhD dan 
peneliti pascadoktoral) (mungkin dengan dukungan 
internasional pula)

• Susun kode etik riset nasional yang menekankan 
kebebasan dan tanggung jawab akademik, dan yang 
menyusun proses untuk peninjauan sejawat terhadap 
desain riset

• Dalam jangka lebih panjang, tetapkan persyaratan 
bahwa semua staf baru yang diangkat universitas 
harus memiliki kualifikasi PhD 

• Revisi ekspektasi beban kerja dan jalur karir agar 
peneliti pascadoktoral dapat mendedikasikan lebih 
banyak waktu untuk riset pada awal karirnya

• Pastikan bahwa skema pendanaan riset kompetitif 
pada level lembaga mencakup alokasi khusus bagi 
early career researcher (mahasiswa PhD dan peneliti 
pascadoktoral)

9.  Tumbuhkan jaringan riset
• Tetapkan syarat bahwa pendanaan riset dari 

pemerintah hanya diberikan jika ada rencana yang 
jelas tentang sosialisasi hasil riset, antara lain dengan 
menyelenggarakan konferensi akademik

• Pastikan hibah kompetitif mengizinkan pos-pos 
anggaran yang mendukung terciptanya jaringan, 
asosiasi, dan konferensi akademik nasional, dan 
mendukung penerima hibah untuk menghadiri 
konferensi internasional

• Gunakan bukti keanggotaan dalam jaringan dan 
asosiasi riset internasional sebagai kriteria dalam 
mengevaluasi permohonan untuk memperoleh hibah 

xvi
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PENDAHULUAN 1. Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi;

2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Pembangunan yang berkeadilan; dan 
4. Keamanan nasional serta tata pemerintahan yang 

baik.

Empat pilar ini dirancang sebagai fondasi untuk 
mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu 
kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 
(‘Indonesia Maju 2045’).2

Pergeseran dalam fokus pembangunan nasional ini bukan 
suatu kebetulan. Pada periode 2030-2040, Indonesia 
diprediksi akan menerima ‘bonus demografi’, yakni ketika 
jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar 
daripada jumlah penduduk berusia di bawah 15 tahun 
atau di atas 64 tahun. Kelompok penduduk usia produktif 
ini diramalkan akan mencapai 64% dari total populasi yang 
diproyeksikan akan mencapai 297 juta jiwa (Bappenas, 
2017). Kendati demikian, agar Indonesia dapat meraih 
keuntungan maksimal dari hal ini, peningkatan sumber 
daya manusia (SDM) tersebut harus diimbangi dengan 
peningkatan dalam hal kualitas dan kapasitas inovasinya. 

Sebagai langkah kunci dalam meningkatkan kapasitas 
riset dan pengembangan nasional Indonesia, 
pemerintah menerbitkan Undang Undang (UU) No. 
11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

Pertama, pembangunan sumber daya 
manusia akan menjadi prioritas utama kita; 

membangun sumber daya manusia yang 
pekerja keras, yang dinamis. Membangun 

sumber daya manusia yang terampil, 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mengundang talenta-talenta global untuk 
bekerja sama dengan kita. 

Presiden Joko Widodo (2019)1

1 Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019: https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_awal_periode_kedua_presiden_jokowi_kerja_keras_dan_
dobrak_rutinitas
2 Bappenas. 2019. “Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”. Kementerian PPN / Bappenas. Dokumen ini dapat dilihat di: https://www.bappenas.go.id/files/
Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

0.1 Investasi baru Indonesia di 
bidang riset 

Pada tahun 2020, Indonesia memasuki era pembangunan 
nasional baru. Selama periode 2014-2019, pembangunan 
nasional lebih berfokus kepada infrastruktur, tetapi untuk 
masa jabatan keduanya, pemerintahan Presiden Joko 
Widodo mengalihkan fokus ke pembangunan sumber 
daya manusia (human capital) dan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 
menetapkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu:
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dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).Undang-undang tahun 
2019 ini menggantikan UU No. 18/2002 untuk mengatasi 
sejumlah kekurangan yang menyebabkan UU tahun 
2002 tersebut tidak dapat menjadi kerangka optimal 
bagi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi 
terhadap pembangunan nasional.3 Dengan menerbitkan 
UU No.11/2019, Pemerintah Indonesia menunjukkan 
pemberian perhatian lebih besar kepada, dan komitmen 
untuk, dukungan bagi pembangunan di bidang riset dan 
inovasi pada tahap pembangunan Indonesia berikutnya.

0.2 Riset sebagai aset: Sisnas 
Iptek

Kualitas riset dan pengembangan suatu negara 
adalah aset nasional. Undang-undang Sisnas Iptek 
menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 
aset yang menjadi landasan investasi bagi pembangunan 
nasional (Pasal 5 dan 6). Undang-undang baru tersebut 
menetapkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) (Pasal 48), dan pembentukan Dana Abadi 
Nasional bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan (Pasal 62).

Undang-undang (UU) Sisnas Iptek juga memuat beberapa 
ketentuan baru, antara lain ketentuan tentang Rencana 
Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Pasal 8); tentang Invensi dan Inovasi (Pasal 34-38); dan 
tentang Etika. Sebagai bagian dari upaya menciptakan 
wadah penyimpanan data riset nasional, UU ini memuat 
ketentuan tentang wajib serah dan wajib simpan keluaran 
hasil penelitian. Undang-undang ini mensyaratkan 
registrasi lembaga riset dan pengembangan (Pasal 82); 
dan memberikan insentif pajak bagi badan usaha yang 
mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kegiatan 
riset dan pengembangan (Pasal 89).4

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi dibentuk 
pada tahun 2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 
74/2019. Meskipun Perpres tersebut sudah menjabarkan 
kedudukan, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan 

tata kerja BRIN, bentuk final kelembagaan BRIN sendiri 
hingga saat ini belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, 
rancangan peraturan turunan yang akan memuat aturan 
lebih terperinci mengenai implementasi ketentuan yang 
tertuang dalam UU No. 11/2019 (UU Sisnas Iptek) -- yaitu 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) -- juga masih 
dalam tahap pembahasan.

Tanpa peraturan pelaksanaan tersebut, sistem 
pengelolaan dan mekanisme penyaluran pendanaan 
penelitian, seperti Dana Abadi Penelitian, tidak akan 
dapat dimulai.

0.3 Ekonomi berbasis 
pengetahuan dan ekosistem 
pengetahuan

Undang-undang Sisnas Iptek menunjukkan keinginan 
Indonesia untuk menjadi ‘negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan’ – sebuah konsep pembangunan ekonomi 
di mana inovasi dan akses untuk memperoleh informasi 
akan memicu pertumbuhan produktivitas (EBRD, 2019).5 
Konsep ini membutuhkan populasi dengan pendidikan 
dan keterampilan yang baik; infrastruktur teknologi; rezim 
yang mendorong teknologi, kewirausahaan, dan jaringan 
hubungan erat antara organisasi riset pemerintah dan 
swasta, yang mencakup dunia akademik, sektor swasta 
dan masyarakat sipil. Negara-negara dapat dikelompokkan 
dengan merujuk kepada bagaimana indikator daya 
saing menempatkan mereka lebih dekat atau menjauhi, 
negara berbasis industri yang sudah ‘matang’, di mana 
keterampilan dan pengetahuan merupakan sumber kunci 
modal pribadi, dan di mana hal-hal ini mendorong inovasi 
dan pertumbuhan ekonomi. 

Riset dan pengembangan, sebagai aset kunci dalam 
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan, 
membutuhkan investasi. Dalam setiap ‘negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan’ yang berkembang, 
pemerintah adalah ‘investor pertama’ (Mazzucato, 
2018; Miedzinski, Mazzucato dan Ekins, 2019). Bahkan 

3 Dalam Naskah Akademik UU No. 11/2019, beberapa kekurangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
• UU No. 18/2002 tidak menetapkan mekanisme yang mengatur koordinasi antar lembaga [ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi] dan sektor-sektor pada level 

penetapan agenda, level perencanaan program/anggaran, serta level pelaksanaan; 
• UU No. 18/2002 belum mengatur, secara jelas dan lugas, aspek pembinaan yang harus diberikan pemerintah terhadap kelembagaan, departemen SDM, dan jaringan 

seputar penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (litbangjirap Iptek);
• UU No. 18/2002 tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lain, terutama dengan peraturan perundang-undangan sistem keuangan 

negara dan sistem perencanaan nasional; dan
• UU No. 18/2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lain, yang terkait dengan perkembangan saat ini dalam konteks sistem iptek saat ini.

4 Undang-undang ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan (Pasal 91-96).
5 Ojanperä dkk. (2019) menyatakan bahwa kita juga harus mengevaluasi ‘negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan digital’ dan sumber daya digital yang (tidak) 
tersedia – serta bagaimana hal ini dapat kian memperlebar kesenjangan di dalam masyarakat dan antar negara.
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di negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang (contohnya, Amerika Serikat, Swedia, 
Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada) (EBRD, 2019) di 
mana sektor industri dan non-pemerintah memberikan 
pendanaan dalam jumlah signifikan, pemerintah adalah 
investor utama di bidang riset dan pengembangan selama 
sebagian besar paruh kedua abad ke-20 (Flagg and Harris, 
2020:4).

Selain pendanaan, riset dan pengembangan 
membutuhkan ‘masukan’ lain – masalah yang 
memerlukan jawaban, lingkungan kelembagaan yang 
mendukung, jaringan, peralatan, dan tenaga yang cakap. 
Menyampaikan ‘keluaran’ hasil riset dan pengembangan 
(seperti beasiswa dan kegiatan mengajar, publikasi, 
pengetahuan umum) dan menerjemahkan hal-hal ini 
ke dalam bentuk terapan untuk inovasi dan pemakaian 

komersial (misalnya, paten dan pengetahuan praktis) juga 
membutuhkan dukungan kelembagaan. 

Dalam laporan ini, kami menggunakan ‘ekosistem 
pengetahuan’ (Hertz dkk., 2020:2) sebagai pemikiran 
kontemporer tentang cara-cara pengetahuan (termasuk 
riset) diciptakan, dibagikan, dan diterima, dengan 
penekanan khusus pada agen-agen manusia dan 
teknologi yang menciptakan, menyimpan, mengakses, 
menyampaikan, dan menerapkan pengetahuan 
(produsen, fasilitator, pemakai, dan perantara 
pengetahuan).

Pendekatan ini telah dipahami secara luas di Indonesia, 
baik melalui pekerjaan Knowledge Sector Initiative (KSI) 
dan para mitranya, maupun melalui praktik riset para 
aktor pengetahuan kunci, seperti LIPI.6

GAMBAR 0.1 EKOSISTEM PENGETAHUANa

a Hertz dkk. (2020) hal.2

6 LIPI menerapkan ‘pendekatan Pentahelix’ (lihat: http://osmosnetwork.com/stakeholder-management/) dalam penelitian ilmu sosialnya, untuk melibatkan beragam 
aktor pengetahuan sebagai penyelidik dan memecahkan isu sosial kompleks melalui riset Pendekatan Pentahelix: https://www.ksi-indonesia.org/en/insights/detail/1191-
economic-growth-needs-research-support 

SISTEM PENGETAHUAN

FASILITATOR
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• Universitas
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0.4 Tujuan studi dan pertanyaan 
kunci

Laporan ini bertujuan untuk menemukan cara-cara yang 
dapat dipakai Indonesia untuk meningkatkan kinerja riset 
dan pengembangan nasional pada saat membangun dan 
melaksanakan kerangka peraturan baru ini. Pertanyaan 
paling penting bagi studi ini, yang berada di balik laporan 
ini adalah: ‘Perubahan kunci apa saja, terhadap kebijakan 
dan praktik yang berlaku, yang dapat menciptakan 
perbedaan dalam kualitas dan kegunaan riset yang 
tengah dilaksanakan di Indonesia?’

Kami menjawab pertanyaan itu dalam kaitan dengan lima 
bidang, di mana riset dan pengembangan di Indonesia – 
dan tingkat global – dibentuk oleh penyusunan kebijakan 
pada level nasional, norma-norma kelembagaan, dan 
praktik-praktik para aktor sistem dalam tanggapannya 
terhadap kebijakan-kebijakan itu:

1. Kualitas kebijakan riset dan pengembangan –
bagaimana riset dan pengembangan sebagai aset 
nasional berkontribusi terhadap pembangunan 
nasional;

2. Ekosistem riset dan pengembangan di Indonesia: 
bagaimana aktor dan struktur riset berinteraksi 
dan apa yang dikatakan para pemangku 
kepentingan tentang reformasi yang diperlukan 
untuk memperbaiki interaksi tersebut;

3. Peran pendanaan riset dan dampaknya terhadap 
kapasitas riset;

4. Modal insani di bidang riset: menciptakan peneliti, 
kualitas, motivasi, dan perilaku peneliti; 

5. Kolaborasi riset: bagaimana jaringan riset dalam 
negeri dan internasional, hubungan antara lembaga 
riset dan sektor industri, dan akuntabillitas riset 
terhadap publik mempengaruhi hasil penelitian.

Kelima hal di atas adalah bidang yang:
• mencakup lembaga-lembaga di mana produsen, 

fasilitator, pemakai, dan perantara pengetahuan 
menciptakan dan membentuk riset dan 
pengembangan;

• merupakan fokus bagi intervensi kebijakan, 
benchmarking, dan pengukuran secara internasional;

• mengikuti perkembangan unsur-unsur kunci UU 
Indonesia No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek;

• muncul sebagai sebagai isu penting dalam diskusi 
kelompok dengan para pembuat kebijakan Indonesia 
sebagai bagian dari studi ini; 

• menjadi ranah di mana Indonesia dapat menilai 
pilihan dan kemajuan kebijakannya sendiri. 

Pertanyaan yang kami ajukan bukan sesuatu yang 
baru bagi Indonesia. Banyak dari pengamatan dan 
rekomendasi yang kami tuangkan dalam laporan ini telah 
dibuat sebelumnya, oleh para pengamat dalam dan luar 
negeri lain. Yang ditunjukkan oleh laporan ini adalah 
tingkat konsensus luar biasa tinggi di kalangan pemangku 
kepentingan kunci tentang apa yang harus berubah dalam 
struktur dan kinerja riset dan pengembangan Indonesia. 

0.5 Ruang lingkup studi 

Laporan ini berfokus kepada produksi ‘hulu’ riset 
Indonesia, dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan 
dan praktik-praktik yang mendukung dan mempengaruhi 
produksi dan kualitasnya. Penggunaan riset oleh 
Pemerintah Indonesia untuk tujuan kebijakan telah 
menjadi subjek studi-studi sebelumnya (misalnya Hertz 
dkk., 2020; KSI, 2020; Rakhmani dkk., 2020; Pellini dkk., 
2018, Prasetamartari dkk., 2018), sehingga topik tersebut 
tidak dibahas dalam laporan ini. ‘Hilirisasi’ riset oleh 
sektor industri dan komersialisasinya juga penting, dan 
kami melaporkan pandangan para partisipan mengenai 
hal ini, namun dengan menggunakan pengalaman dari 
negara-negara yang memiliki kondisi perekonomian 
serupa dengan Indonesia, studi ini berfokus kepada 
‘faktor paling penting sebelum komersialisasi’ (Schiller 
dan Liefner, 2007:554).

0.6 Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi dalam laporan ini dituangkan 
dalam Bagian 6 dan berasal dari data yang dikumpulkan 
untuk studi yang mendasari laporan ini. Metodologi dan 
partisipan studi tersebut dijabarkan pada Lampiran A 
dan B. Rekomendasi-rekomendasi di sini memberikan 
perhatian kepada peraturan dan praktik yang mendukung 
atau menghambat cara-cara bagaimana riset diproduksi, 
dibiayai dan dievaluasi oleh para aktor riset di Indonesia. 

Kita sering memandang ‘regulasi’ sebagai undang-undang 
dan peraturan pelaksana yang berasal dari sini, namun 
norma dan praktik lembaga dan individu juga memainkan 
peran yang sama pentingnya dalam membentuk hal-
hal yang terjadi (lihat Drahos, 2017), sehingga kami pun 
membahas faktor-faktor tersebut dalam laporan ini.

Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat untuk jangka 
pendek, menengah, dan panjang. Kami membuat 
rekomendasi-rekomendasi ini untuk lima tahun ke 
depan, karena di tingkat internasional, itu adalah 
siklus yang diterima sebagai periode yang memberikan 
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stabilitas memadai bagi lembaga, dan juga memberikan 
kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan. 

0.7 Apa yang kami maksud dengan 
‘riset dan pengembangan’?

Riset yang efektif adalah riset yang merupakan 
penelitian dalam arti sesungguhnya – yaitu pekerjaan 
yang memajukan pengetahuan. Dalam laporan ini, kami 
memakai definisi OECD untuk ‘riset dan pengembangan 
eksperimen’ (R&D)7 dalam semua disiplin ilmu: 

pekerjaan kreatif dan sistematis yang dilaksanakan 
untuk meningkatkan, memperbanyak pengetahuan 
– antara lain pengetahuan tentang umat manusia, 
kebudayaan, dan masyarakat – dan untuk 
menciptakan cara-cara baru dalam menerapkan 
pengetahuan yang tersedia (OECD, 2015).

Di Australia, misalnya, suatu kegiatan dapat dinyatakan 
memenuhi syarat sebagai kegiatan R&D - untuk 
memperoleh pendanaan atau insentif pajak – jika 
kegiatan tersebut memiliki salah satu dari ketiga bentuk 
berikut ini: riset dasar, riset terapan, atau pengembangan 

eksperimen.8 Kendati demikian, untuk dapat dinyatakan 
sebagai riset, pekerjaan itu harus: 

• bertujuan memperoleh temuan baru (orisinal, tidak 
pernah ada sebelumnya);

• berdasarkan konsep dan hipotesis yang orisinal, 
bukan yang sudah dipahami secara luas (kreatif); 

• belum memiliki kepastian tentang hasil akhir (hasil 
belum dapat dipastikan);

• terencana dan sudah dianggarkan (sistematis); DAN
• mengarah kepada hasil yang memiliki kemungkinan 

untuk diproduksi ulang (dapat dialihkan ke pihak lain 
dan/atau dapat diproduksi ulang).9

Gambar 0.2 menunjukkan perbedaan antara pekerjaan 
yang merupakan riset – yaitu, yang menghasilkan 
pengetahuan baru, yang tidak pernah ada sebelumnya, 
sistematis, dan dapat diproduksi ulang – dan pekerjaan yang 
mengkonsolidasi atau merangkum riset yang sudah ada, 
atau memakai riset sebagai dasar rekomendasi kebijakan 
atau pengambilan keputusan, atau menyampaikan 
riset melalui publikasi atau cara lain. Metode-metode 
pemakaian dan penyampaian riset ini penting, namun 
metode-metode itu sendiri bukanlah riset. 

7 Definisi OECD dimuat dalam ‘Manual Frascati’: http://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-Manual.htm Bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dipakai 
untuk menggolongkan R&D menurut Klasifikasi Bidang Bidang Iptek yang Telah Direvisi adalah: 1. Ilmu pengetahuan alam; 2. Rekayasa (engineering) dan teknologi; 3. 
Ilmu pengetahuan medis dan kesehatan; 4. Ilmu pertanian; 5. Ilmu sosial; 6. Ilmu humaniora dan kesenian. (OECD, 2015)
8 1) Riset dasar – Riset dasar adalah pekerjaan eksperimen atau teoritis yang terutama dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang landasan dasar suatu 
fenomena dan fakta-fakta yang dapat diamati, tanpa disertai dengan tujuan untuk menerapkan atau memakai hasil riset tersebut. (2) Riset terapan – Riset terapan juga 
merupakan penyelidikan yang tak pernah dilakukan sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan baru; kendati demikian, riset terapan terutama diarahkan untuk 
mencapai suatu tujuan atau sasaran praktis. (3) Pengembangan eksperimen - Pengembangan eksperimen adalah pekerjaan sistematis, menggunakan pengetahuan yang 
sudah ada, yang diraih dari riset dan/atau pengalaman praktis, yang ditujukan untuk menghasilkan materi, produk, atau alat baru, menyelenggarakan proses, sistem dan 
layanan baru, sampai menciptakan kemajuan substansial dalam hal-hal yang telah dihasilkan atau diselenggarakan. 
9 https://www.education.gov.au/higher-education-research-data-collection

GAMBAR 0.2 MODEL RISET OECD
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Riset yang efektif juga riset yang sesuai dengan tujuan, 
artinya riset tersebut memenuhi kebutuhan sumber 
pendanaan (dalam hal ini biasanya pemerintah, namun di 
AS, Jepang, dan Eropa, sumber pendanaan juga mencakup 
yayasan nirlaba dan sektor swasta) dan masyarakat yang 
diwakili para pendana tersebut.

Umumnya, riset yang didanai terdiri dari dua tipe: 
(a) Riset yang bertujuan menghasilkan penemuan 

(discovery research), yang didorong oleh 
keingintahuan, yang dilaksanakan oleh peneliti 
dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up); 
dan 

(b) riset yang ‘berorientasi pada misi,’ yang sejalan 
dengan tema prioritas pendana (atau prioritas riset 
nasional) dan dilakukan dengan pendekatan dari atas 
ke bawah (top-down), dalam arti tim riset menjawab 
permintaan untuk mengajukan proposal, atau 
undangan untuk menyampaikan proyek penelitian 
tim bersangkutan.10

0.8 Ilmu Pengetahuan Terbuka

Definisi OECD tentang riset mencakup ‘ilmu pengetahuan 
terbuka’ – yang sering kali dalam ilmu humaniora dan 
ilmu sosial disebut ‘riset terbuka’. Ilmu pengetahuan 
terbuka adalah gerakan dan serangkaian praktik yang 
semakin banyak ditekankan, baik oleh negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang, 
maupun negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang masih berkembang. Prinsip dasar ilmu pengetahuan 
terbuka adalah riset dan penemuan dapat dilakukan bukan 
hanya oleh peneliti profesional, tetapi juga oleh peneliti 
non-profesional, termasuk anggota masyarakat. Kualitas – 
dan peninjauan – riset tersebut harus memenuhi standar 
yang tinggi, terlepas dari aktor yang melakukannya, 
namun riset itu dapat dibangun lewat kolaborasi, melalui 
jaringan. Yang mutlak dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan 
terbuka adalah publikasi, data, sampel fisik, dan perangkat 
lunak yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ilmu 
pengetahuan terbuka juga menuntut bahwa hasil riset 
harus transparan dan dapat diakses oleh orang banyak, 
agar mendorong praktik-praktik seperti menerbitkan riset 
terbuka, akses terbuka bagi publikasi dan open-notebook 
science (membuat seluruh catatan primer tentang riset 
tersedia secara daring bagi publik pada saat pencatatan 
tengah berlangsung – yang semuanya dirancang untuk 
membuat pengetahuan ilmiah lebih mudah diperbanyak, 
dipublikasikan, dan disampaikan. 

Ada banyak implikasi praktis dari ilmu pengetahuan 
terbuka – yaitu menuntut pemerintah dan lembaga riset 
menyimpan data primer dari riset dan membuatnya 
tersedia setelah riset yang pertama (orisinal) selesai 
dilakukan; mendorong peneliti dan lembaganya 
memastikan hasil yang dipublikasikan tersedia secara 
bebas (dan bukan merupakan milik eksklusif penerbit 
komersial); dan mengakui bahwa ‘peneliti’ dapat 
ditemukan di masyarakat dan bukan hanya di lembaga 
riset pemerintah, universitas, atau perusahaan. 

0.9 Peran penting riset ilmu sosial 
dan humaniora

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang memperlakukan semua disiplin 
ilmu sebagai ilmu yang berharga, karena tantangan 
paling mendesak di dalam masyarakat, maupun di 
bidang ekonomi dan bidang lingkungan dewasa ini 
membutuhkan riset yang melibatkan berbagai disiplin 
ilmu. Ini tergantung pada kepemilikan kapabilitas tingkat 
lanjut dalam bidang ilmu sosial dan humaniora (yang jelas 
dimasukkan dalam klasifikasi riset menurut OECD), juga 
dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, 
matematika, dan medis (STEMM).

Di Asia, peran penting riset ilmu sosial dan humaniora 
- dan pendanaan yang memadai untuk riset di bidang 
itu – diakui di negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang seperti Jepang dan 
Korea, dan meraih posisi yang semakin penting di negara-
negara yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan 
Indonesia yang tergabung dalam ASEAN, seperti Vietnam 
dan Thailand.

0.10 Pengembalian dari investasi 
(ROI) yang ditanamkan dalam 
riset dan pengembangan

Pemerintah di negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan terus berinvestasi dalam riset dan 
pengembangan (bahkan saat perekonomian mengalami 
penurunan) karena aset tersebut menghasilkan 
pengembalian langsung dan tidak langsung. Kita 
dapat memandang pengembalian dari investasi yang 
ditanamkan dalam riset dan pengembangan bersifat 
langsung dan tidak langsung – dengan pengembalian 
tidak langsung terkadang berlanjut selama puluhan 
tahun.

10 Riset tidak harus dilaksanakan secara independen; riset dapat dilakukan dengan pendanaan dari pihak lain (seperti halnya dengan laporan ini). Kami membahas 
beberapa tantangan dalam melaksanakan riset yang didanai pihak lain di Lampiran A: Metodologi.
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Tetapi kita dapat mengatakan bahwa pengembalian 
langsung dari pengeluaran untuk riset dan pengembangan 
mencakup dampaknya di bidang ekonomi, seperti:

• produk, perusahaan dan jasa layanan baru;
• meningkatnya pertumbuhan bisnis dan penciptaan 

lapangan kerja; dan 
• menciptakan link antara riset dan pengembangan, 

dunia usaha dan investasi.

Di Australia, misalnya, tingkat pengembalian investasi 
(ROI) dari riset medis saat ini terhitung mencapai 
400% atau memiliki rasio 4:1 – artinya untuk setiap 
dolar yang diberikan guna mendanai riset medis, 
riset tersebut menghasilkan nilai ekonomi sebesar 
empat dolar.11 Perhitungan itu mencakup dampak riset 
terhadap teknologi medis di hilir dan sektor farmasi, 
yang mempekerjakan lebih dari 110.000 orang. Tingkat 
pengembalian (ROI) di atas menunjukkan kenaikan dari 
estimasi sebelumnya yaitu pengembalian sebesar AUD 
3,2 untuk setiap AUD 1 yang ditanamkan dalam riset 
(di bidang kesehatan dan medis) dan jauh lebih tinggi 
daripada estimasi sebelumnya yang berlaku untuk Eropa 
(tingkat pengembalian sebesar 250% dari investasi (untuk 
riset ilmiah) dan rasio 2,21:1 di Amerika Serikat bagi riset 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi).12

Pengembalian dari investasi yang ditanamkan (ROI) juga 
dapat bersifat tidak langsung; ini adalah pengembalian 
yang akan terlihat seiring berlalunya waktu.13 
Pengembalian seperti ini mencakup dampak sosial 
dan budaya (misalnya, kesejahteraan yang lebih baik, 
memberikan hasil di bidang kesehatan, penyusunan 
kebijakan dan layanan masyarakat yang lebih baik, 
keamanan yang lebih baik, ketahanan, dan mencegah 
biaya-biaya yang dapat muncul di kemudian hari) (UKRI, 
2018:44). Pengembalian tidak langsung juga meliputi 
nilai intrinsik riset sebagai cara untuk memperoleh lebih 
banyak pengetahuan dan pemahaman tentang umat 
manusia, di tingkat nasional maupun internasional. 

Pengembalian jangka panjang di bidang ekonomi 
dari investasi yang ditanamkan dalam riset dan 
pengembangan dapat mencapai skala yang signifikan. 
Contohnya, Inggris mengukur hal ini sebagian melalui 
tingkat kontribusi riset dan pengembangan terhadap 
identitas dan wibawa bangsa: Penduduk Inggris 
berjumlah 1% dari populasi dunia, dana yang dikeluarkan 
negara itu untuk riset dan pengembangan mencapai 2,7% 
dari total belanja global untuk riset dan pengembangan; 
namun Inggris menghasilkan 15,2% dari karya tulis 
ilmiah tingkat dunia yang kerap dikutip sebagai rujukan 

GAMBAR 0.3 JENIS-JENIS PENGEMBALIAN DARI INVESTASI (ROI) YANG DITANAMKAN DALAM RISET DAN 
PENGEMBANGAN

11 https://aamri.org.au/news-events/new-findings-show-medical-research-is-top-return-for-investment-in-australia/16th October, 2018.
12 https://scienceandtechnologyaustralia.org.au/medical-research-investment-returns-big-dividend/
13 https://www.arc.gov.au/policies-strategies/strategy/research-impact-principles-framework
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20111215220334/http://pandora.nla.gov.au/pan/131022/20111216-0901/ReviewAdvicePaper.pdf

PENGEMBALIAN JANGKA PANJANG
DARI INVESTASI

PENGEMBALIAN TIDAK LANGSUNG
DARI INVESTASI

PENGEMBALIAN LANGSUNG
DARI INVESTASI

• Link  antara  riset dan pengembangan dunia usaha dan investasi
• Iden�tas dan wibawa bangsa
• Kapabilitas ekspor di  bidang pendidikan dan riset

• Dampak sosial dan budaya
• Kesejahteraan yang lebih baik
• Memberikan hasil di bidang kesehatan
• Penyusunan kebijakan dan layanan masyarakat yang lebih baik
• Keamanan yang lebih baik
• Ketahanan
• Mencegah biaya-biaya di kemudian hari

• Ekonomi
• Produk, perusahaan dan jasa layanan baru
• Pertumbuhan bisnis meningkat
• Penciptaan lapangan kerja
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(UKRI, 2018:20). Kapabilitas riset yang sudah terbukti ini 
kemudian meningkatkan pula reputasi sektor pendidikan 
tinggi Inggris, sehingga negara itu dapat mengekspor 
kapabilitasnya di bidang pendidikan dan riset. Hal yang 
sama juga berlaku bagi negara-negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang, seperti 
AS, Jepang, dan Australia, di mana pendidikan tinggi 
dan riset menjadi komoditas ekspor penting di bidang 
jasa. Pengembalian jangka panjang itu sulit diukur dan 
dihitung di depan dalam angka, itu sebabnya ukuran tidak 
langsung – seperti sitasi karya tulis riset – kerap dipakai 
oleh pemerintah untuk menjelaskan investasi mereka di 
bidang riset dan pengembangan. 

Menghasilkan tingkat pengembalian investasi seperti 
ini hanya mungkin dicapai jika pemerintah memiliki 
level dasar (baseline) investasi yang memadai (sebagai 
komponen utama belanja nasional bruto di bidang riset 
dan pengembangan atau GERD) dan – yang penting – jika 
investasi itu dikelola dengan baik melalui tata kelola riset, 
yang kami bahas di Bagian 2. 

0.11 Indikator-indikator yang 
berlaku bagi Indonesia

Persepsi akan kualitas riset dan pengembangan nasional 
semakin banyak ditentukan oleh pengukuran swasta 
dan beragam skema pemeringkatan. Kinerja yang 
ditunjukkan, dibandingkan dengan indeks dalam masing-
masing skema ini, merupakan bentuk kompetisi global 
tersendiri. Kinerja tersebut mempengaruhi mobilitas 
peneliti global, mobilitas mahasiswa dan persepsi mitra 
internasional dari lembaga riset nasional, dan hal ini 
kemudian mempengaruhi kualitas ‘input’ yang tersedia 
bagi sistem riset dan pengembangan nasional.

Metrik dan metodologi riset dan pengembangan yang 
dipakai untuk menghasilkan hal-hal ini mendapat kritikan.14 
Unsur-unsur subjektif dalam metodologi-metodologi 
tersebut (misalnya peer perception) dan ukuran-ukuran 
objektif (misalnya jumlah karya tulis ilmiah yang banyak 
dikutip yang dihasilkan seorang peneliti) dapat merugikan 
peneliti yang berada di negara-negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang masih berkembang. Faktor-
faktor seperti anggaran lembaga riset dan kemampuan 
stafnya untuk menghasilkan keluaran riset dalam bahasa 
Inggris dapat berpengaruh besar terhadap hasil agregat. 

Berdasarkan kualitas lembaga riset

Bahkan setelah memahami keterbatasan-keterbatasan 
itu, lembaga riset-lembaga riset Indonesia (universitas, 
lembaga riset pemerintah dan non-pemerintah) masih 
tidak diberikan peringkat – dan keluarannya tidak dihitung15 

– dengan cara yang proporsional terhadap luas negara 
Indonesia, populasi Indonesia, peran penting yang 
dimainkan negara dalam percaturan politik regional, dan 
potensi ekonominya.

Berdasarkan reputasi universitas

Di negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang, universitas adalah lembaga di 
mana pengetahuan fundamental dan keterampilan di 
bidang riset dihasilkan. Dalam berbagai pemeringkatan 
global, yang mencakup persepsi akan mutu universitas, 
Indonesia tidak mendapat peringkat yang tinggi. Dalam 
Times Higher Education World University Rankings 
(2021), misalnya, Universitas Indonesia (UI) menjadi satu-
satunya universitas dari Indonesia yang masuk dalam 
kelompok lembaga pendidikan peringkat 801-1000 
di dunia (dan peringkat 162 di wilayah Asia atau Asia 
University Rankings).16 Universitas Gadjah Mada berada 
di kelompok peringkat 1001 ke bawah menurut Times 
Higher Education World University Rankings (2021), dan 
di kelompok peringkat 301-350 untuk wilayah Asia (Asia 
University Rankings). 

Universitas serupa seperti Chulalongkorn (Thailand) 
menduduki peringkat jauh di atas kedua universitas 
top Indonesia ini, yaitu di kelompok peringkat 601-800, 
sementara Vietnam National University duduk bersama 
UI dalam kelompok peringkat 801-1000, namun jika kita 
bandingkan dengan universitas-universitas dari negara-
negara Asia dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang, ada kesenjangan yang sangat besar 
di sini: Tsinghua University, Cina (20); Peking University 
(23); National University of Singapore (25), Tokyo 
University (36) dan Hong Kong University (35). Jika kita 
menambahkan Australia, maka total ada 6 universitas 
di peringkat 100 besar, dengan University of Melbourne 
(31), University of Sydney (51) dan ANU (59), memimpin 
kelompok itu. 

14 Tyranny of metrics, Muller, Jerry Z. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2018.
15 Untuk contoh keluaran (output) ilmu pengetahuan alam dari lembaga Indonesia, dapat dilihat di: https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/all/all/
countries-Indonesia
16 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-indonesia
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Berdasarkan modal insani 

Ukuran tidak langsung bagi kapabilitas riset nasional 
dalam bentuk modal insani adalah jumlah peneliti per 
satu juta penduduk.17 Berdasarkan ukuran ini, pada tahun 
2018, kapabilitas Indonesia 100 – 350 kali di bawah 
sebagian negara tetangga di kawasannya – dan negara-
negara anggota ASEAN: (Indonesia 215) sementara 
(Australia 4500+) (Korea 7,500+) (Thailand 1350).18

Yang lebih signifikan lagi adalah, Thailand dan Korea 
Selatan memprioritaskan langkah untuk menciptakan 
peneliti (lulusan program studi magister riset dan lulusan 
program studi doktor) sebagai bagian dari rencana riset 
nasional kedua negara, dan keduanya menghubungkan 
prioritas ini secara eksplisit dengan langkah untuk 
menelurkan peneliti yang mempunyai kualifikasi lebih 
baik, bagi dan bersama sektor industri. Thailand Research 
Fund (TRF), misalnya, meluncurkan Program Penelitian 
dan Peneliti untuk Sektor Industri atau Research and 
Researchers for Industry Program (RRI) pada tahun 2012, 
yang ditujukan untuk memasok 11.400 lulusan program 

studi magister dan 10.500 lulusan program studi doktor 
ke sektor industri dalam waktu 15 tahun (TRF, 29). 

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah peneliti yang 
dapat dimiliki Thailand dan Indonesia dalam waktu 15 
tahun, jika kedua negara mempertahankan kebijakannya 
saat ini terkait dengan peningkatan modal insani.

Berdasarkan ukuran-ukuran inovasi

Indeks Daya Saing Global hendak mengukur sebagian 
nilai hilir riset, dengan menggunakan beberapa indikator 
seperti jumlah paten, atau penemuan bersama (co-
invention) internasional sebagai ukuran tidak langsung 
untuk inovasi dan untuk lingkungan usaha serta riset 
dan pengembangan yang fasilitatif. Pada tahun 2019, 
Indonesia menduduki peringkat 50/141 dalam peringkat 
agregat, yang lebih baik dibandingkan dengan negara-
negara ASEAN lain seperti Vietnam (57), dan Filipina (64). 
Kendati demikian, jika kita mempertimbangkan ukuran 
relatif masing-masing negara anggota ASEAN, maka 
kinerja Indonesia terlihat kurang kuat. 

17 Jumlah peneliti yang terlibat dalam Riset & Pengembangan (R&D), per satu juta penduduk. Peneliti adalah tenaga profesional yang melakukan penelitian dan 
memperbaiki atau membangun konsep, teori, instrumen teknik model, perangkat lunak dari metode operasional. Riset dan pengembangan mencakup riset dasar, riset 
terapan, dan pengembangan eksperimen. Data berlaku untuk full-time equivalent (FTE); FTE dari personel R&D didefinisikan sebagai rasio jam kerja yang benar-benar 
dihabiskan untuk R&D selama suatu periode rujukan (biasanya tahun kalender) dibagi dengan total jam kerja yang secara konvensional dijalani dalam periode yang sama 
oleh individu atau sebuah kelompok. Data itu diperoleh melalui survei statistik yang dilakukan secara rutin di tingkat nasional terhadap entitas yang melakukan R&D di 
sektor swasta dan publik. (UNESCO Institute for Statistics).
18 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2018&locations=ID&start=2016 ID: SP.POP.SCIE.RD.P6 Sumber: UNESCO Institute for Statistics (uis.
unesco.org)

TABEL 0.1 PROYEKSI POPULASI PENELITI THAILAND/INDONESIA SAMPAI TAHUN 2035

TAHUN
TOTAL PERSONEL R&D JUMLAH PERSONEL R&D PER SATU JUTA 

PENDUDUK

THAILAND INDONESIA THAILAND INDONESIA

2001 32.011 51.544 266

2005 36.967 565

2011 53.122 787

2016 112.386 59.658 1.629 228

2017 138.644 64.635 2.003 244

2020 189.940 79.638 2.731 328

2025 282.966 104.613 4.053 458

2030 375.993 129.588 5.375 587

2035 469.019 154.563 6.696 716
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Meski Indonesia memiliki perekonomian yang besar dan 
memainkan peran geopolitis yang penting di ASEAN dan 
kawasan Asia Pasifik, lengkap dengan nilai PDB yang dua 
kali lebih besar daripada nilai PDB Thailand, Indonesia 
berada 10 peringkat di bawah Thailand (yang menduduki 
peringkat 40) dalam Indeks Daya Saing Global. Walau 
perekonomian Indonesia hampir 6 kali lebih besar 
daripada perekonomian Vietnam, namun Vietnam hanya 
tujuh peringkat di bawah Indonesia (yaitu peringkat 57) 
dalam Indeks yang sama. 

Unsur-unsur yang menentukan skor agregat Indonesia 
dalam indeks tersebut diperinci dalam tabel di bawah; 
Indonesia menduduki peringkat sangat rendah dalam 
indikator untuk kapasitas inovasi dan penggunaan ICT 
(teknologi informasi dan komunikasi), padahal kedua hal 
ini merupakan input kunci bagi negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan.

TABEL 0.2 NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN POPULASI, PDB, DAN PDB PER KAPITAa

NEGARA POPULASI (000) 
2019

PDB (DALAM JUTA DOLAR AS) 
2019

PDB PER KAPITA (USD) 
2019

Brunei Darussalam 442,4 13.483 29.343,3

Kamboja 15.981,8 27.102 1.663,8

Indonesia 265.015,3 1.121.298 4.182,8

Laos 6.887,1 18.844 2.645,4

Malaysia 32.385,0 364.403 11.184,4

Myanmar 53.625,0 66.500 1.229,2

Filipina 106.598,6 377.116 3.483,0

Singapura 5.638,7 372.063 65.232,9

Thailand 67.831,6 543.958 8.000,6

Vietnam 94.666,0 261.587 2.711,2

a Basis Data Makroekonomi ASEAN (disusun/dihitung dari data yang disampaikan, dan/atau situs web kantor statistik nasional dan lembaga pemerintah relevan dari 
negara-negara anggota ASEAN). Terakhir kali diakses pada 30 September 2020 https://www.aseanstats.org/ebooks/

GAMBAR 0.4 PROFIL DAYA SAING GLOBAL INDONESIAa
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1
KEBIJAKAN 
RISET DAN 
PENGEMBANGAN 
DALAM 
PEMBANGUNAN

1.1 Bagaimana kebijakan riset dan 
pengembangan berkontribusi 
kepada pembangunan 
nasional?

Agenda dan prioritas riset nasional merupakan bentuk 
kebijakan publik akhir abad ke-20. Negara-negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang 
menetapkan agenda dan prioritas ini dengan melakukan 
tiga transisi besar dalam produksi pengetahuan: 
(i) pendanaan langsung oleh pemerintah untuk riset 

dan pengembangan yang diminta oleh pemerintah 
– model top-down, yang digerakkan oleh penawaran 
(‘riset yang diarahkan’); yang sebagian besar telah 
digantikan oleh

(ii) pendanaan melalui sistem undangan dan tender 
yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Nasional 
atau lembaga serupa – yang menandakan pergeseran 
ke produksi pengetahuan yang digerakkan oleh 
permintaan; dan kemudian

(iii) Penyampaian kebijakan ilmu pengetahuan yang 
berorientasi kepada tema, yang berkembang sebagai 
tambahan di luar kebijakan umum tentang ilmu 
pengetahuan (de Haas 2017: 48). Sumber daya 
untuk mendukung hal ini disediakan oleh pendanaan 
di dalam dan di luar pemerintah, meski kita akan 
melihat dalam Bagian 3 di bawah, masing-masing 
negara mempunyai bauran pendanaan yang berbeda. 
Mazzucato (2018) menyebut tahap ketiga ini sebagai 
‘riset yang berorientasi kepada misi’.

GAMBAR 1.1 TIGA TAHAP TRANSISI DALAM PRODUKSI PENGETAHUAN

(i) Produksi pengetahuan yang digerakkan oleh penawaran(i) Produksi pengetahuan yang digerakkan oleh penawaran

(ii) Produksi pengetahuan yang digerakkan oleh permintaan

(ii) Penawaran dan permintaan 
berimbang

• Pendanaan pemerintah + riset 
top-down, yang digerakkan oleh 
penawaran

• Dana pemerintah dialokasikan 
langsung ke badan dan lembaga 
riset pemerintah + universitas 
(atau staf/kelompok risetnya)

• Dana pemerintah dialokasikan 
langsung ke badan dan 
lembaga riset pemerintah + 
universitas (atau 
staf/kelompok risetnya)

• Pendanaan level proyek = 
separuh kompe��f, sering kali 
diarahkan oleh pemerintah

• Alokasi anggaran ke dept. dan badan 
riset pemerintah + universitas 
memiliki persyaratan kinerja

• Pendanaan level proyek bersifat 
kompe��f (gabungan antara 
discovery research bottom-up dan 
undangan/tender untuk riset 
'berbasis misi')

• Penilaian kualitas proyek dilakukan 
oleh rekan sejawat (peer review), 
secara kompe��f dan independen, 
terlepas dari pemerintah

• Pembentukan Dewan Riset Nasional

INDONESIA
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Dalam skema ini, Indonesia berada di antara tahap (i) dan 
(ii) – namun banyak pemangku kepentingan membantah 
dan menyampaikan bahwa Indonesia tengah melaju pesat 
melewati tahap (ii) dan (iii). Skema di atas menunjukkan 
bagaimana penawaran pendanaan pemerintah untuk 
riset yang diarahkan dikelola, namun di sebagian besar 
negara dengan perekonomian yang sudah matang, 
riset ‘blue-sky’ atau riset yang digerakkan oleh rasa 
ingin tahu (riset ‘bottom-up’) yang diajukan oleh para 
peneliti juga menjadi bagian penting dari seluruh upaya 
riset dan pengembangan. Keseimbangan, dalam bauran 
antara riset yang berorientasi kepada misi dan riset yang 
digerakkan oleh rasa ingin tahu, tidak bersifat tetap; kami 
membahas hal ini lebih terperinci dalam Bagian 3. 

Penyusunan kebijakan inovasi

Pola evolusi serupa dapat dilihat dalam bagaimana 
evolusi kebijakan teknologi dan inovasi berkembang, di 
mana tren yang umumnya muncul adalah transisi dari 
dukungan industri ke kebijakan inovasi. 

Pada dekade 1990-an, banyak negara mendukung 
peningkatan dalam pendanaan bagi sektor-sektor industri 
kunci (misalnya, industri yang memberikan kontribusi 
besar kepada ekspor) – ini adalah tahap di mana 
Indonesia berada saat ini. Secara global, kami melihat ada 
tiga pendekatan kunci: 
(i) sebagian negara berfokus kepada kekuatan yang 

sudah terbukti, contohnya, di Belanda, kebijakan 
inovasi kini sebagian ditujukan ke sembilan sektor 
industri kunci;

(ii) sebagian negara berfokus kepada inovasi, misalnya 
Israel dan Amerika Serikat;

(iii) sebagian negara berfokus kepada ‘penyerapan luas’, 
artinya mereka mendanai riset tanpa mengikatnya 
secara langsung dengan sektor industri tertentu, 
misalnya Jepang (de Haas 2017: 49, mengutip 
Soete dkk. 2012). ‘Penyerapan’ juga terkait dengan 
membangun kapasitas umum di kalangan pelaku 
riset, termasuk sektor industri, untuk menyerap 
kemudian mengembangkan riset. Seperti yang akan 
kita lihat di Bagian 4, ini sangat tergantung kepada 
kualitas SDM suatu negara.

Mengapa koherensi kebijakan merupakan 
hal penting?

Kebanyakan negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang mempunyai agenda 
riset nasional. Kebijakan itu sering kali mencakup 
kombinasi beragam pendekatan, seperti:
(i) kebijakan yang mendorong terciptanya kondisi 

umum untuk inovasi (misalnya, insentif pajak bagi 
belanja perusahaan untuk riset dan pengembangan, 
atau investasi dalam pendidikan yang bertujuan 
meningkatkan kapasitas penyerapan nasional untuk 
riset dan inovasi);

(ii) pilihan tematik yang eksplisit, yang memfokuskan 
perhatian dan sumber daya kepada kekuatan yang 
ada dan sudah terbukti (yang biasanya disebut 
sebagai pendekatan yang ‘mendukung pemenang’);

(iii) membantu tumbuhnya jaringan yang terdiri dari 
perusahaan, peneliti, dan pemerintah, agar agenda 
riset nasional mewakili kesepakatan yang dibuat oleh 
para mitra jaringan (yang biasanya memuat insentif 
bagi beragam aktor untuk membentuk konsorsium 
riset dan mengembangkan penemuan melalui 
pendekatan ‘bottom up’) (de Haas 2017: 50).

• Tema�k
• Dituntun oleh misi
• Dibentuk berdasarkan input ilmiah  

dari pakar
• Di�njau secara ru�n

AREA 
KEBIJAKAN

KEBIJAKAN 
INOVASI

DUKUNGAN 
INDUSTRI

DUKUNGAN 
INDUSTRI

KEBIJAKAN RISET 
NASIONAL

KEBIJAKAN TEKNOLOGI
DAN INOVASI

GAMBAR 1.2 POLA EVOLUSI KEBIJAKAN TEKNOLOGI DAN INOVASI
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Riset dan pengembangan yang berorientasi 
kepada misi 

Mazzucato, pakar ekonomi terkemuka dunia saat ini, 
menulis tentang hubungan antara negara, perekonomian, 
dan inovasi, dan menyatakan bahwa menetapkan 
riset yang berorientasi kepada misi, serta prioritas dan 
program inovasi, merupakan hal yang penting pada saat 
pemerintah merancang strategi untuk riset dan inovasi 
(Mazzucato, 2018). Pendekatan yang berorientasi kepada 
misi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam 
menyikapi prioritas, agar sumber daya ilmu pengetahuan 
dan teknologi dapat diarahkan dan dimanfaatkan dengan 
efektif, untuk menciptakan solusi, kesempatan, atau 
pendekatan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Mazzucato mengemukakan bahwa misi riset dan inovasi 
harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat yang lebih baik dan memiliki ‘relevansi sosial’ 
dalam bentuk sejumlah sasaran seperti kualitas kesehatan 
dan nutrisi yang lebih baik, atau barang publik—misalnya, 
lingkungan. Untuk memastikan kegiatan riset dan inovasi 

benar-benar menciptakan dampak positif dan memiliki 
relevansi sosial, kegiatan tersebut membutuhkan (a) 
kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk 
program kerjanya; dan (b) fleksibilitas dalam proses 
penetapan misi dan prioritas.

Menyusun riset yang berorientasi kepada misi 
membutuhkan roadmap (atau peta jalan yang 
mempertimbangkan semua peraturan yang relevan 
dan aktor pengetahuan yang perlu dikoordinasi dan 
berorientasi ke arah yang sama, juga sasaran yang sama. 

• Pada tingkat sistem, Roadmap Riset dan 
Pengembangan Inggris (2020)19 adalah pendekatan 
yang amat jelas dan komprehensif dalam 
menyederhanakan kompleksitas peraturan dan 
mengkoordinasi pendanaan dan para aktor demi 
meraih hasil yang lebih signifikan. 

• Pada tingkat kebijakan individual, Miedzinski, 
Mazzucato dan Ekins (2019) memberikan solusi 
terperinci tentang bagaimana kebijakan inovasi dapat 
disusun untuk menghasilkan misi lingkungan yang 
selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDG)

19 https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-and-development-roadmap/uk-research-and-development-roadmap

GAMBAR 1.3 ROADMAP INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK KEBIJAKAN INOVASI YANG BERORIENTASI KEPADA 
MISIa

INSTRUMEN 
KEBIJAKAN TIPE RELEVANSI BAGI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI KEPADA MISI 

Dukungan 
keuangan secara 
langsung

Pendanaan lembaga untuk 
riset publik (universitas dan 
lembaga riset)

pendanaan bagi riset yang berkontribusi kepada misi, termasuk riset blue 
sky

Hibah proyek untuk organisasi 
riset publik

Hibah untuk R& D bisnis dan 
inovasi 

Hibah untuk perusahaan untuk inovasi R&D yang relevan dengan misi 

Hibah pusat keunggulan Pusat-pusat yang sepenuhnya atau sebagian pekerjaannya didedikasikan 
kepada misi 

Program pengadaan bagi R&D Pendanaan bagi pengadaan yang mendorong inovasi, kenaikan skala 
dan penyebaran misi yang relevan; pengadaan dengan kriteria spesifik 
yang mendorong inovasi untuk mencapai misi yang mencakup inovasi, 
pengadaan prakomersial dan fungsional 

Fellowship serta pinjaman dan 
beasiswa untuk program studi 
pascasarjana 

pendanaan untuk fellowship serta pinjaman dan beasiswa—bagi program 
studi pascasarjana—yang secara eksplisit berfokus kepada misi 

Pinjaman dan kredit bagi 
inovasi dalam firma

pendanaan untuk pinjaman dan kredit bagi inovasi yang relevan dengan 
misi 
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INSTRUMEN 
KEBIJAKAN TIPE RELEVANSI BAGI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI KEPADA MISI 

Keuangan publik pendanaan publik untuk pinjaman dan kredit bagi inovasi yang relevan 
dengan misi (misalnya, investasi publik, pinjaman pembangunan, jaminan 
atau guarantee) termasuk “patient finance (investasi jangka panjang)”

Feed-in tariff pembayaran untuk hasil yang berasal dari inovasi yang relevan dengan 
misi (ini sering kali diterapkan kepada teknologi energi terbarukan)

Pembiayaan ekuitas dana publik untuk modal ventura dan bentuk-bentuk lain pembiayaan 
ekuitas yang dikeluarkan untuk proyek inovatif yang relevan dengan misi

Innovation Voucher pendanaan untuk innovation voucher bagi proyek dengan misi inovatif 

Dukungan 
keuangan tidak 
langsung 

Tax relief korporat bagi R&D 
dan inovasi 

tax relief (keringanan pajak) bagi R&D dan inovasi yang relevan dengan 
misi 

Tax relief rumah tangga bagi 
R&D atau penyerapan inovasi

tax relief (keringanan pajak) bagi rumah tangga untuk mempromosikan 
barang dan jasa inovatif yang relevan dengan pencapaian misi

Jaminan utang dan skema 
berbagi risiko 

jaminan utang dan skema berbagi risiko dengan persyaratan lebih ringan 
untuk investasi yang relevan dengan pencapaian misi

Pajak atas teknologi yang 
merusak lingkungan 

pungutan atau pajak atas produk atau teknologi yang menciptakan 
kerusakan, yang bertentangan dengan tujuan misi 

Tata kelola dan 
kerangka kerja 
regulasi

Strategi, agenda, dan rencana 
nasional 

strategi, agenda, dan rencana yang sepenuhnya atau sebagian berfokus 
kepada misi 

Roadmap kebijakan dan 
rencana aksi jangka panjang 

proses untuk bersama-sama merancang (co-design) dan mengkoordinasi 
portofolio kebijakan inovasi yang berorientasi kepada misi dengan target 
dan capaian (milestone) khusus. Roadmap dapat memberikan kerangka 
kerja untuk kolaborasi nasional dan internasional 

Penciptaan atau reformasi 
struktur tata kelola atau badan-
badan publik 

struktur tata kelola atau badan-badan publik dengan mandat dan tugas 
khusus yang terkait dengan misi 

Intelijen kebijakan (evaluasi EG, 
foresight atau pandangan ke 
depan)

evaluasi tematik dan pandangan ke depan (foresight) yang berfokus 
kepada misi 

Konsultasi dengan para 
pemangku kepentingan dan 
pakar 

konsultasi resmi dengan para pemangku kepentingan dengan fokus 
kepada misi

Badan-badan konsultasi STI 
horizontal 

Badan-badan koordinasi STI yang secara eksplisit mengakui peran 
inovasi yang berorientasi kepada misi dalam STI horizontal (misalnya, 
menambahkan topik yang terkait dengan misi ke dalam agenda komite 
atau dewan STI)

Standar dan sertifikasi produk 
dan proses 

contohnya, standar kinerja yang relevan dengan misi untuk alat rumah 
tangga (appliances), peralatan, dan bangunan 

Peraturan dan insentif bagi 
mobilitas tenaga kerja 

peraturan dan insentif bagi mobilitas tenaga kerja yang dirancang untuk 
mendorong mobilitas staf dengan kompetensi yang relevan dengan misi 

Peraturan dan insentif bagi 
kekayaan intelektual 

pendanaan untuk peraturan dan insentif bagi kekayaan intelektual (KI) 
dengan fokus khusus kepada teknologi dan solusi yang relevan dengan 
misi (misalnya, mengusung Akses Terbuka ke KI atau mendukung 
perusahaan yang berusia muda)

Kampanye kesadaran 
masyarakat dan kegiatan 
penjangkauan lainnya 

pendanaan bagi instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan 
pengetahuan yang berorientasi kepada misi, kesadaran, dan pelatihan 
di kalangan pemangku kepentingan atau masyarakat umum (kampanye 
informasi, program pelatihan, skema pelabelan)

Lomba, hadiah, dan 
penghargaan bagi ilmu 
pengetahuan dan inovasi 

pendanaan untuk lomba, hadiah, dan penghargaan iptek yang berfokus 
kepada tantangan misi (misalnya, hadiah untuk inovasi misi)
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INSTRUMEN 
KEBIJAKAN TIPE RELEVANSI BAGI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI KEPADA MISI 

Layanan 
bimbingan dan 
pendampingan 
teknologi 

Pengalihan (transfer) teknologi 
dan layanan nasihat bisnis 

pusat-pusat dan pendanaan untuk pengalihan (transfer) teknologi dan 
layanan nasihat bisnis di tingkat internasional, nasional atau regional, 
yang sepenuhnya atau sebagian berfokus kepada misi dan layanan nasihat 
bisnis untuk usaha inovatif dengan fokus kepada bidang-bidang yang 
relevan dengan misi 

Nasihat tentang inkubasi bisnis pusat-pusat dan tingkat pendanaan untuk nasihat tentang inkubasi bisnis 
yang sepenuhnya atau sebagian berfokus kepada misi 

Wadah dan 
infrastruktur 
kolaborasi

Klaster dan wadah jejaring dan 
kolaborasi lainnya 

pendanaan bagi program untuk mendukung klaster serta wadah jaringan 
dan kolaborasi lainnya yang khusus difokuskan kepada misi 

Dukungan yang didedikasikan 
kepada infrastruktur riset baru 

pendanaan untuk infrastruktur riset yang memiliki relevansi dengan 
riset dan pengembangan yang relevan untuk pencapaian misi (misalnya, 
fasilitas uji material, fasilitas uji emisi, laboratorium uji toksisitas)

Layanan Informasi dan 
pangkalan data 

pendanaan untuk Layanan Informasi dan pangkalan data yang berfokus 
kepada inovasi yang berorientasi kepada misi, atau yang ditujukan untuk 
perusahaan inovatif dan pemangku kepentingan lain yang aktif di bidang-
bidang yang relevan dengan misi

a Diadaptasi dari Miedzinski, Mazzucato and Ekins (2019)

1.2 Menyusun prioritas riset 
nasional

Sebuah satu survei terbaru tentang prioritas riset nasional 
di 15 negara menunjukkan bahwa kebanyakan prioritas 
riset disampaikan sebagai bidang-bidang yang luas, di 
dalam agenda riset tematik, yang mencakup beragam 
isu sosial (de Haas, 2017). Bidang-bidang yang menjadi 
prioritas riset nasional baik di Eropa maupun Asia adalah 
energi, keberlanjutan, pangan, dan sejumlah topik 
yang terkait dengan kesehatan, namun yang menonjol, 
bidang-bidang ini diposisikan sebagai jalur (pathway) 
untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang 
penting, misalnya, ‘penggunaan big data dengan cara 
yang bertanggung jawab’ (Belanda), ‘nutrisi sehat dan 
produksi pangan berkelanjutan’ (Swiss), ‘ekonomi hijau’ 
(Korea) dan ‘solusi dan keberlanjutan perkotaan (urban)’ 
(Singapura) (de Haas, 2017:54). Di Asia, agenda riset 
nasional terhubung erat dengan kebijakan ekonomi dan 
inovasi – contohnya, kami melihat hal ini di Singapura 
dan Korea Selatan. Namun ini bukan sektor industri, 
atau jenis produk – ini adalah bidang-bidang yang luas di 
mana pemerintah menyelenggaraan riset dasar dan riset 
terapan.

Berapa banyak prioritas riset nasional yang 
dibutuhkan?

Jumlah bidang prioritas riset nasional berbeda di 
setiap negara, namun biasanya berkisar dari 6 sampai 
9 bidang. Tidak ada negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang memiliki ‘prioritas 
riset nasional’ sebanyak Indonesia, yang mencapai 47 
bida ng. Jepang memiliki 5 prioritas; Jerman mempunyai 
6 prioritas; Australia memiliki 9 prioritas dan Korea 
Selatan mempunyai 30 prioritas. Thailand memiliki 12 
Isu Riset Strategis (SRI), antara lain keamanan pangan, 
pengurangan kesenjangan, kesehatan dan transisi 
demografis, pengetahuan baru dan inovasi dalam 
ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan humaniora (TRF, 7). 
Sebagian negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang – terutama Amerika Serikat – sama 
sekali tidak mempunyai prioritisasi strategis nasional, 
namun sekarang fakta ini menjadi sasaran kritik di dalam 
negara itu sendiri (Flagg and Harris, 2020).

Dalam masing-masing kasus, negara yang memiliki 
prioritas riset nasional akan meninjau dan merevisi 
prioritas tersebut setiap 3 – 5 tahun sekali. 
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Bagaimana prioritas riset nasional 
ditetapkan? 

Di tingkat internasional, secara umum ada tiga metode 
berbeda dalam menetapkan prioritas riset nasional:
(i) konsultasi bottom up: misalnya, mengundang 

warga dan organisasi untuk mengajukan pertanyaan 
mengenai ilmu pengetahuan (contohnya, Belanda);

(ii) melalui kelompok pakar: pihak-pihak di luar 
pemerintah yang berasal dari bidang ilmu 
pengetahuan dan sektor industri menetapkan 
agenda, melalui konsultasi dengan aktor-aktor 
pemerintah (ini dilakukan misalnya, oleh Australia 
dan Irlandia)

(iii) diciptakan sebagai bagian dari proses kebijakan 
reguler (misalnya, di Jepang, Korea, Singapura) 
di mana komite pemerintah diberi nasihat oleh 
perwakilan dari beragam industri dan universitas.

Tidak ada negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang yang hanya memakai aktor-
aktor pemerintah untuk menetapkan prioritas riset 
nasionalnya.

Sebagai bagian dari proses kebijakan 
reguler: Korea Selatan dan Singapura

Korea Selatan (Korsel) adalah contoh untuk kebijakan 
top-down, yang diarahkan oleh pemerintah, dalam hal 
pendanaan proyek yang dirancang untuk meningkatkan 
daya saing di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, 
robotik dan material, sering kali melalui kemitraan 
dengan sektor swasta. Ini konsisten dengan fokus Korsel 
pascaperang yang tertuju kepada riset terapan, yang 
menjadikannya negara terkemuka di bidang pembuatan 
semikonduktor dan jaringan komunikasi nirkabel. Kendati 
demikian, belakangan ini para pembuat kebijakan Korsel 
mendorong investasi lebih besar dalam topik-topik riset 
yang memenuhi kebutuhan praktis masyarakat negara 
itu, seperti polusi udara, dan populasi yang menua, dan 
pemerintah Korsel menanggapinya dengan meluncurkan 
sejumlah inisiatif untuk melacak jejak, dan mengurangi 
partikel halus di seluruh Asia Timur Laut, dan inisiatif lain 
untuk memerangi demensia.20

Jika kita melihat alokasi pendanaan riset yang dilakukan 
oleh Yayasan Riset Nasional Korea pada tahun 2020,21 
kita dapat melihat hanya sekitar 30% dari dana 
yang dikeluarkan22 yang dipakai untuk prioritas riset 
nasional. Sisanya dibagikan kepada beragam riset 
dasar di bidang ilmu pengetahuan dan humaniora, dan  
diberikan untuk alokasi pendanaan kepada sejumlah 
universitas: 

20 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01464-9
21 https://www.nrf.re.kr/eng/page/ea516249-2e9a-49f6-a970-edecb77bd1e6
22 Total yang dilaporkan pada 2020: $5,236 miliar (KRW 5,760 triliun) Riset dasar dalam science engineering ($1,579 miliar), riset akademik di bidang ilmu sosial dan 
humaniora ($205 juta), R&D strategis nasional ($1,669 miliar), promosi akademik dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia ($1,639 miliar), urusan 
internasional ($73 juta), lain-lain ($71 juta) https://www.nature.com/articles/d41586-020-01464-9

GAMBAR 1.4 ALOKASI PENDANAAN RISET OLEH 
YAYASAN RISET NASIONAL KOREA 
PADA TAHUN 2020

Di Singapura, Yayasan Riset Nasional memainkan 
peran sebagai lembaga pendanaan sekaligus lembaga 
penyusun kebijakan nasional, yang beroperasi dari dalam 
kantor Perdana Menteri. Dari sana, Yayasan tersebut 
memberikan masukan mengenai agenda riset dan inovasi 
nasional kepada Dewan Riset, Inovasi, dan Badan Usaha 
(RIEC), yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Namun 
prioritas riset nasional di negara itu relatif disusun dalam 
bentuk yang lebih sederhana dan bersifat terbuka: 

$6,427
FY2020

1USD = 1,100KRW

Basic Research 
in Science and 
Engineering

$1,864

Humani�es & 
Social Sciences

$234

(29.0%)

Academic 
Research & 
University 
Funding

$2,071 (32.2%)

Interna�onal 
Coopera�on

$67 (1.0%)
Other Areas
$159 (2.5%)

(3.6%)

Na�onal Strategic 
R&D Programs

$2,032 (31.6%)

In million $
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Yang menonjol di sini adalah fakta bahwa alokasi 
anggaran bagi bidang-bidang prioritas nasional ini juga 
mencakup sejumlah besar pendanaan ‘white space’ 
(dana yang disisihkan untuk kebutuhan dan peluang yang 
tidak diantisipasi sebelumnya), yang dapat diprioritaskan 
pada tahap berikutnya. 

Memakai Kelompok Pakar: Australia

Pemerintah Australia mempunyai 9 Prioritas Ilmu 
Pengetahuan dan Riset, yang akan ditinjau ulang dua 
(2) tahun sekali.23 Prioritas-prioritas ini disusun melalui 
konsultasi dengan para tokoh dari sektor industri, riset, 
dan pemerintah, dan dirancang untuk memfokuskan 
dukungan Pemerintah Australia kepada ilmu pengetahuan 
dan riset tentang tantangan-tantangan paling penting 
yang dihadapi Australia. Prioritas Ilmu Pengetahuan dan 
Riset Australia saat ini adalah: (1) Pangan; (2) Tanah dan 
Air; (3) Transportasi; (4) Keamanan Siber; (5) Energi; 

(6) Sumber Daya; (7) Manufaktur Tingkat Lanjut; (8) 
Perubahan Lingkungan, dan (9) Kesehatan. 

Masing-masing prioritas terkait dengan tiga sampai 
empat Tantangan Riset Praktis, yang bertujuan 
menuntun investasi dan aktivitas di bidang-bidang 
di mana Pemerintah memandang Australia harus 
mempertahankan kapabilitas riset dan pengembangan 
yang kuat. Sebagai contoh:

Pangan
• Produksi pangan yang lebih baik
• Pengetahuan tentang permintaan global dan 

domestik, rantai pasokan dan mengenali preferensi 
khusus masing-masing negara untuk pangan yang 
dapat diproduksi oleh Australia

• Pengetahuan tentang hambatan sosial, ekonomi, dan 
hambatan lain dalam mewujudkan akses ke pangan 
Australia yang sehat.

GAMBAR 1.5 PRIORITAS RISET SINGAPURAa

a https://www.nrf.gov.sg/rie2020

23 https://www.arc.gov.au/grants/grant-application/science-and-research-priorities
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Tanah dan Air
• Pemahaman lebih baik mengenai batas yang dapat 

terus dipertahankan untuk pemakaian produktif 
tanah, air tawar, aliran sungai dan hak atas air, 
ekosistem daratan dan laut. 

• Meminimalkan kerusakan pada, dan mengembangkan 
solusi bagi pemulihan dan perbaikan, tanah, air tawar 
dan air minum, daerah tangkapan air di wilayah 
perkotaan dan sistem laut.

• Sistem, teknologi observasi, dan kerangka pemodelan 
nasional yang baru dan terintegrasi, yang mencakup 
seluruh sistem tanah-atmosfer-air-laut.

Transportasi
• Penentuan harga, operasi, dan alokasi sumber daya 

yang efektif. 
• Logistik, pemodelan, dan regulasi yang lebih 

baik: desain tata kota (urban design), kendaraan 
swakemudi, moda transportasi listrik, teknologi 
sensor, data waktu nyata (real time) dan analisis 
keruangan. 

• Bahan bakar dan teknologi beremisi rendah untuk 
pasar domestik dan global.

Keamanan Siber
• Sarana komunikasi yang sangat aman dan tangguh, 

dan perolehan, penyimpanan, retensi, dan analisis 
data untuk pemerintah, pertahanan, bisnis, sistem 
transportasi, layanan darurat dan kesehatan.

• Teknologi dan pendekatan baru untuk mendukung 
keamanan siber bangsa: penemuan dan pemahaman 
akan kerentanan, ancaman, dan dampaknya, yang 
memungkinkan pengambilan keputusan berbasis 
risiko yang lebih baik, ketangguhan dan tanggapan 
efektif terhadap gangguan dan serangan siber.

• Teknologi yang aman, dapat dipercaya dan toleran 
terhadap kerusakan (fault-tolerant), untuk aplikasi 
perangkat lunak, layanan mobile, komputasi awan 
dan infrastruktur yang sangat penting

• Memahami skala tantangan keamanan siber bagi 
Australia, antara lain faktor-faktor sosial yang 
menunjukkan sikap individu, organisasi, dan nasional, 
terhadap keamanan siber. 

Energi
• Sistem kelistrikan Australia yang siap 

mengintegrasikan dan menyalurkan energi dengan 
lebih efisien dari semua sumber, termasuk sumber 
dengan karbon rendah dan sumber bebas karbon.

• Produksi energi beremisi rendah dari bahan bakar 
fosil dan sumber-sumber lain.

• Sumber energi bersih yang baru dan teknologi 
penyimpanan yang efisien, hemat biaya (cost-
effective), dan dapat diandalkan.

Sumber Daya
• Pemahaman fundamental tentang keadaan fisik 

kerak benua Australia, kekayaan sumber daya, dan 
pemulihan (recovery) sumber daya.

• Pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan yang 
terkait dengan ekstraksi sumber daya.

• Menurunkan risiko terhadap cekungan sedimen dan 
lingkungan laut akibat ekstraksi sumber daya.

• Teknologi untuk mengoptimalkan hasil melalui 
ekstraksi, pengolahan sumber daya, dan pengelolaan 
limbah, yang efektif dan efisien

Manufaktur Tingkat Lanjut
• Teknologi cross-cutting yang akan mengurangi risiko, 

meningkatkan skala, dan menambahkan nilai, kepada 
produk manufaktur Australia.

• Pengetahuan tentang keunggulan komparatif, 
hambatan, dan kapasitas Australia dalam memenuhi 
permintaan saat ini maupun permintaan yang mulai 
muncul, dari pasar global dan domestik. 

• Bidang-bidang spesialisasi, dengan nilai tambah 
tinggi, seperti material, komposit, logam campuran, 
dan polimer, yang memiliki kinerja tinggi (high-
performance)

Perubahan Lingkungan 
• Akurasi dan ketepatan yang lebih baik dalam 

meramalkan dan mengukur dampak perubahan 
lingkungan yang disebabkan oleh faktor iklim dan 
lokal.

• Infrastruktur perkotaan, pedesaan, dan regional yang 
tangguh (resilient).

Kesehatan
• Hasil kesehatan yang lebih baik bagi penduduk suku 

asli, dengan strategi bagi masyarakat perkotaan dan 
masyarakat regional.

• Model perawatan dan layanan kesehatan yang 
lebih bagus, yang memperbaiki hasil, mengurangi 
kesenjangan bagi kelompok yang kurang beruntung 
dan kelompok rentan, meningkatkan efisiensi, dan 
memberikan nilai lebih besar bagi pengeluaran yang 
terjadi.
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• Teknologi yang efektif bagi individu untuk mengelola 
perawatan kesehatannya sendiri, misalnya, dengan 
menggunakan aplikasi di telepon genggam, 
pemantauan jarak jauh, dan akses daring untuk 
layanan terapi.

• Perbaikan dalam prediksi, identifikasi, pelacakan 
(tracking), pencegahan dan pengelolaan ancaman 
kesehatan yang muncul di tingkat lokal maupun 
regional. 

Dewan Riset Australia (ARC) mendukung riset di bawah 
Prioritas Ilmu Pengetahuan dan Riset dengan meminta 
pihak yang mengajukan permohonan pendanaan untuk 
menjelaskan apakah proposal risetnya berkaitan dengan 
salah satu prioritas tersebut dan, jika relevan, menilai 
potensi proposal riset untuk memberikan kontribusi 
kepada prioritas-prioritas tersebut. Prioritas ilmu 
pengetahuan dan riset merupakan pedoman; tidak ada 
ketentuan mutlak atau persyaratan bahwa proposal riset 
yang memenangkan pendanaan dari ARC harus sesuai 
dengan Prioritas Ilmu Pengetahuan dan Riset nasional, 
namun setiap tahun ARC melaporkan persentase riset 
yang sesuai dengan Prioritas ini dan memperoleh 
pendanaan darinya. Saat ini, angkanya sekitar 60% dari 
semua skema pendanaan yang diberikan (dengan 50% 
atau kurang dalam skema yang didasari rasa ingin tahu 
dan 100% dalam skema yang dituntun oleh misi).24

Pandangan jangka panjang tentang riset apa yang 
dibutuhkan bagi pembangunan nasional ditetapkan 
dalam Pernyataan Ilmu Pengetahuan Nasional Australia, 
yang disusun oleh Ilmuwan Kepala melalui kolaborasi 
dengan sejumlah pakar eksternal dan aktor pemerintah.25 
Prinsip-prinsip pernyataan itu, yang akan menuntun 
investasi dan pengambilan keputusan pemerintah adalah:

• mengakui ilmu pengetahuan sebagai faktor 
fundamental yang amat dibutuhkan perekonomian

• memastikan investasi dalam riset ilmiah berfokus 
kepada riset bermutu tinggi 

• memastikan riset memperoleh dukungan yang stabil 
dan dapat diprediksi

• mendorong dan mendukung kolaborasi di seluruh 
disiplin, sektor, dan tingkat internasional

• memaksimalkan kesempatan bagi semua warga 
Australia untuk terlibat dalam proses ilmu 
pengetahuan

Konsultasi bottom-up: Belanda 

Agenda Riset Nasional Belanda dijalankan oleh lembaga 
riset national (NWO), yang juga mempunyai komitmen 
kepada ‘Ilmu Pengetahuan Terbuka’.26 NWO, badan 
administratif independen dengan kekuasaan dan tugas 
yang ditentukan oleh undang-undang, melaksanakan 
riset melalui institut yang berafiliasi dengannya, dan 
menjalankan skema pendanaan riset kompetitif yang 
terbuka bagi peneliti dari lembaga eksternal.27 Agenda 
riset nasional Belanda beragam – mengikuti lebih dari 20 
‘rute’ yang dihasilkan melalui pertanyaan bottom up yang 
diajukan warga negaranya.

• Riset oleh konsorsium, yang menekankan riset bersifat 
luas, interdisipliner, dan transdisipliner, mengenai 
subjek yang relevan bagi ilmu pengetahuan dan/atau 
masyarakat, yang mempunyai nilai tambah jelas bagi 
pendekatan yang bersifat luas dan nasional. Riset 
harus melibatkan mitra dari masyarakat (termasuk 
industri) juga warga.

• Penyusunan program tematik, meliputi program-
program yang dibangun melalui konsultasi dengan 
kementerian-kementerian pemerintah

• Inovasi dan jejaring mengembangkan jaringan yang 
terselenggara mandiri di dalam 25 rute berbeda

• Komunikasi dan Penjangkauan Ilmu Pengetahuan

Seperti yang akan kita lihat di bawah ini, prioritas riset 
nasional Indonesia tidak mengikuti model mana pun 
yang saat ini dipakai di negara-negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang terkemuka.

23 Lihat: Gambaran Singkat Statistik ARC – Prioritas Riset dan Ilmu Pengetahuan Nasional: https://www.arc.gov.au/about-arc/consultations/national-science-and-
research-priorities-review (ARC, 2019d)
24 https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australias-national-science-statement
25 https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/dutch+national+research+agenda
26 Yang juga mempunyai komitmen kepada Ilmu Pengetahuan Terbuka; https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/dutch+national+research+agenda
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1.3 Dinamika kebijakan riset dan 
pengembangan Indonesia

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), arah 
kebijakan nasional Indonesia di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi dituangkan secara eksplisit dalam Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita disusun 
sebagai penjabaran Garis Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN), yang menuntun penyelenggaraan negara selama 
periode 1971 - 1998. Menyusul gerakan reformasi 1998, 
Repelita berganti nama menjadi Program Pembangunan 
Nasional (Propenas) 

Dalam Repelita, rencana pembangunan disusun secara 
komprehensif dan terperinci, dan diuraikan per sektor 
dan per bidang area. Namun dalam Propenas—serta 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJPN dan RPJMN) yang diluncurkan setelah itu—rencana 
pembangunan nasional disusun dengan menekankan 
urutan prioritas dalam mendefinisikan berbagai isu 
dan solusinya (pilihan-pilihan strategis). Propenas 
memprioritaskan dan mengedepankan agenda-agenda 
kebijakan yang penting, mendesak, dan fundamental, 
yang akan menjadi prioritas bagi bangsa selama lima 
tahun ke depan (Bappenas, 2000). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bukan salah satu 
bidang prioritas pembangunan nasional dalam Propenas, 
namun iptek menjadi unsur pendukung pembangunan 
(Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 
2017). Tidak seperti bidang kebijakan prioritas, program 
pembangunan iptek tidak diuraikan secara terperinci 
dalam Repelita. Konsekuensinya, masing-masing lembaga 
ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah harus 
menyesuaikan dengan prioritas (politik) yang berubah-
ubah, dengan menyusun rencana strategis organisasi 
mereka sendiri.

Untuk membantu proses ini, Kementerian Riset dan 
Teknologi (saat itu) menetapkan Kebijakan Strategis 
Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Jakstranas Iptek) 2000-2004 sebagai dokumen acuan 

bagi arah pembangunan iptek nasional. Fokus kebijakan 
itu adalah revitalisasi pembangunan ekonomi yang 
terdampak krisis ekonomi, dengan memanfaatkan iptek 
dan inovasi, melalui integrasi sejumlah jaringan lembaga 
iptek.

Periode ini juga menyaksikan penerbitan Undang 
Undang (UU) No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), yang 
merupakan satu-satunya undang-undang terkait dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia selama 17 
tahun, hingga UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Sisnas Iptek) dikeluarkan pada tahun 2019.

Menyusul diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah 
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2005-2009 sebagai pengganti Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) melalui Peraturan 
Presiden No. 7 Tahun 2005. Pemerintah juga menetapkan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
2005-2025 melalui UU No. 17 Tahun 2007. Seperti 
Propenas periode sebelumnya, ilmu pengetahuan dan 
teknologi ditempatkan dalam RPJPN sebagai bidang 
pendukung, ketimbang sebagai prioritas tersendiri: salah 
satu langkah untuk membangun daya saing bangsa adalah 
dengan meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokumen-dokumen Agenda Riset Nasional (ARN) disusun 
untuk tiga periode: ARN 2006-2009; ARN 2010-2014 
dan ARN 2016-2019.27 Dokumen-dokumen ini berfungsi 
sebagai penjabaran bagi Kebijakan Strategis Pembangunan 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas 
Iptek). Agenda Riset Nasional (ARN) dirumuskan, 
dimonitor, dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Dewan 
Riset Nasional (DRN), sebuah lembaga independen 
yang dibentuk oleh Pemerintah di luar struktur birokrasi 
negara yang normal. Dewan Riset Nasional (DRN) 
menerima mandat untuk mewakili pandangan para aktor 
yang memiliki kepentingan dalam pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di Indonesia.28 

27 ARN 2006-2009, ARN 2010-2014, ARN 2016-2019
28 DRN dan ARN ditetapkan berdasarkan mandat yang tertuang dalam UU Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 Iptek). 
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Pada awal periode pembangunan 2014-2019, muncul 
gagasan untuk mengembangkan rencana induk bagi sektor 
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang lebih terstruktur 
dan memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Ini karena hasil 
evaluasi terhadap sejumlah kebijakan terdahulu mengenai 
strategi ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti Buku 
Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025; Kebijakan 
Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Jakstranas Iptek); dan Agenda Riset Nasional 
(ARN) menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan itu 
belum sepenuhnya menjadi acuan bagi lembaga ilmu 
pengetahuan dan teknologi pemerintah (Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017). 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) kemudian disusun 
sebagai dokumen acuan utama untuk perencanaan sektor 
riset skala nasional bagi periode 2017-2045. Rencana 
induk ini diharapkan tidak hanya dapat menciptakan 
sinergi yang selaras antara perencanaan di sektor riset 
dan perencanaan pembangunan nasional, melainkan 
juga mendukung kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. 
Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) ditetapkan secara 
resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 
2018, sehingga RIRN 2017-2045 berlaku sejak saat itu.

Visi RIRN adalah “Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat 
Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Rencana Induk 
Riset Nasional (RIRN) disusun dengan mempertimbangkan, 
dan memasukkan, beberapa dokumen kebijakan riset 
terdahulu, seperti ARN, Jakstranas Iptek, Buku I dan 
Buku II RPJMN 2015-2019, serta Rencana Strategis 
(Renstra) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Selain 
itu, RIRN diintegrasikan dengan Rencana Induk sektor-
sektor terkait, seperti Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sektor perindustrian; 
Kebijakan Energi Nasional (KEN) sektor energi; serta 
Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (RIEKN) sektor 
ekonomi kreatif. Hubungan antara RIRN dan prioritas riset 
nasional Indonesia akan dibahas di bagian 1.7.

1.4 Sistem nasional ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
(UU Sisnas Iptek)

Dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas 
Iptek), ilmu pengetahuan dan teknologi secara eksplisit 
ditetapkan sebagai landasan, modal, dan investasi untuk 
pembangunan nasional (Pasal 5 dan 6). Pasal 8 UU 

Sisnas Iptek mengamanatkan pembentukan Rencana 
Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang 
akan menjadi pedoman wajib penyelenggaraan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sekaligus acuan rencana 
pembangunan nasional jangka panjang dan jangka 
menengah. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (RIPIPTEK) terdiri atas:

1. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Jangka Panjang (25 tahun, yang dapat 
ditinjau kembali lima tahun sekali);

2. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Jangka Menengah (untuk periode lima 
tahun), dan

3. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Tahunan (untuk periode satu tahun)

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 
seperti yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU Sisnas Iptek 
Tahun 2019, menunjukkan bahwa Pemerintah tengah 
melakukan sejumlah upaya untuk merestrukturisasi 
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
Indonesia. Kendati demikian, satu hal yang kurang dari 
rencana itu adalah status dan peran Dewan Riset Nasional 
(DRN), atau langkah tindak lanjut yang serupa.

Meskipun “Pembangunan sumber daya manusia yang 
merupakan pekerja keras dinamis, produktif, terampil, 
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi” 
merupakan arahan pertama dari lima (5) arahan yang 
dikeluarkan oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024, di sini ilmu pengetahuan dan 
teknologi kembali diposisikan sebagai bidang pendukung, 
ketimbang sebagai bidang prioritas. Ilmu pengetahuan 
dan teknologi diharapkan dapat memberikan kontribusi 
untuk mendukung tujuh (7) agenda pembangunan yang 
ditetapkan dalam RPJMN, seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar 1.6.

Beberapa kebijakan publik yang disebutkan di atas 
merupakan kebijakan yang lebih bersifat strategis dan 
terkait dengan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan pembangunan nasional secara umum di 
Indonesia. Di luar kebijakan-kebijakan ini, ada kebijakan 
lain yang juga relevan - baik secara langsung maupun 
tidak langsung - dengan riset dan pengembangan dan 
pembangunan di Indonesia. Misalnya, UU No. 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah kebijakan yang 
sangat berpengaruh terhadap ekosistem riset dan inovasi 
di Indonesia, karena undang-undang ini secara aktif 
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mengatur unsur-unsur yang penting bagi pendidikan tinggi, 
seperti status kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya 
manusia (SDM). Selain itu, ada pula beberapa regulasi lain 
yang bersifat lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 41 Tahun 2006 dan PP No 48 Tahun 2009, 
mengenai Perizinan Penelitian; UU No. 13 Tahun 2016 

tentang Paten; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 
34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti. Daftar 
kebijakan yang terkait dengan riset dan pengembangan 
dan inovasi di Indonesia, yang disebutkan dalam studi ini, 
dimasukkan sebagai Lampiran C.

GAMBAR 1.6 MISI PRESIDEN, ARAHAN PRESIDEN, DAN 7 AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024a

a Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024
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MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7  AGENDA PEMBANGUNAN

Peningkatan Kualitas 
Manusia Indonesia

Pembangunan 
SDM

Pembangunan 
Infrastruktur

Penyederhanaan 
Regulasi

Transformasi 
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Penyederhanaan 
Birokrasi

Struktur Ekonomi yang 
Produk�f, Mandiri, dan 
Berdaya Saing

Pembangunan yang 
Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan 
Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang 
Mencerminkan Kepribadian 
Bangsa

Penegakan Sistem Hukum 
yang Bebas Korupsi, 
Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap 
Bangsa dan Memberikan Rasa 
Aman pada Seluruh Warga

Memperkuat Ketahanan 
Ekonomi untuk 
Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah 
untuk Mengurangi 
Kesenjangan dann 
Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber 
Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya 
Saing

Revolusi Mental dan 
Pembangunan 
Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi 
dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas 
Polhukam dan 
Transforrmasi Pelayanan 
Publik

Pengelolaan Pemerintahan 
yang Bersih, Efek�f, dan 
Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah 
dalam Kerangka Negara 
Kesatuan
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1.5 Dampak strategi riset dan 
pengembangan yang berlaku 
di Indonesia 

Seluruh partisipan yang diwawancarai untuk studi ini 
setuju bahwa strategi pembangunan ilmu pengetahuan 
dan teknologi merupakan hal penting bagi Indonesia, 
dan perlu ada rujukan dan pedoman bagi pelaksanaan 
kegiatan riset. Kendati demikian, sebagian besar dari 
mereka mengakui bahwa strategi yang berlaku saat ini 
belum mampu memberikan dukungan optimal kepada 
lembaga maupun pelaku riset dan pengembangan di 
Indonesia.

Strategi komprehensif bagi pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat 
penting, khususnya bagi lembaga ilmu pengetahuan dan 
teknologi pemerintah, seperti lembaga pemerintah non-
kementerian (LPNK) dan badan riset dan pengembangan 
(Balitbang) kementerian, yang kegiatan intinya mencakup 
‘riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan’ 
(litbangjirap).

Ketidakjelasan dalam misi lembaga 

Bagi lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi 
pemerintah, masalah seputar misi yang tumpang tindih 
dan duplikasi kegiatan di antara lembaga-lembaga 
ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang berlaku saat ini kurang 
efektif:

“Nah sekarang kenapa bahwa secara nasional 
lembaga riset tu tumpang tindih, hasilnya 
tidak optimal. Satu, sebetulnya kan hanya 
mengkoordinasikan, kenapa tumpang tindih antara 
BPPT dan LIPI apakah salah LIPI BPPT? ... Kan kita 
(BPPT) membuat program, LIPI membuat program. 
Apakah kita harus berkomunikasi dengan LIPI? …
untuk itu harus ada platform riset nasional. Awalnya 
kan ada rencana induk riset nasional, ada rencana 
prioritas riset nasional, PRN. Isinya bagaimana? 
Masih besar. Apakah itu bisa mewadahi semua 
lembaga riset? Kan sebetulnya fokus riset itu 
dikontrol oleh platformnya itu, rencana untuk riset 
nasional kemudian diturunkan menjadi prioritas riset 
nasional.” – Wawancara kelompok 01

Perencanaan yang kaku

Berbicara tentang rencana pembangunan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek), Informan 03 dan 
Informan 05 menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas 

dalam rencana tersebut – jangan sampai rencana itu 
bersifat kaku atau membatasi bentuk kegiatan riset 
yang dilakukan. Kebebasan peneliti untuk menentukan 
topik riset dan melakukan riset harus dijaga. Detail yang 
kaku dalam rumusan rencana pembangunan sering kali 
menjadi masalah tersendiri pada saat implementasi:

“Arahan ataupun perencanaan itu penting ya untuk 
memberikan sense of direction lah, kita ini mau 
kemana, kan gitu. Akan tetapi memang tidak perlu 
terlalu rinci ya, karena dari pengalaman, misalnya 
kita punya RIRN, Rencana Induk kan misalkan. IPB 
punya RIP, Rencana Induk Penelitian juga, bagaimana 
kita mengimplementasikan ini, itu kan yang saya kira 
jadi persoalan”. – Informan 05

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sumber daya 
riset yang tersedia—terutama yang berasal dari alokasi 
pendanaan pemerintah—tidak seluruhnya dicurahkan 
ke bidang prioritas. Memberikan dukungan kepada riset-
riset yang lebih bersifat eksploratif, di bidang-bidang yang 
bukan prioritas, juga merupakan hal yang penting: 

“Riset itu memang harus direncanakan dalam jangka 
panjang ya, di bidangnya masing-masing. Tapi 
lagi-lagi itu, (rencana riset) itu jangan membatasi. 
Jadi berapa persen riset yang disitu (masuk prioritas 
nasional), berapa persen yang mungkin orang 
eksplorasi, (jadi tidak semuanya) harus menghasilkan 
inovasi yang baru.” - Informan 03

Senada dengan pernyataan-pernyataan di atas, Informan 
09 menyampaikan bahwa baik perencanaan riset maupun 
kegiatan riset yang dilakukan harus cukup fleksibel untuk 
beradaptasi dengan perkembangan zaman:

“Boleh aja kita punya direction untuk riset. Tetapi 
risetnya itu sendiri harus lebih fleksible, lebih agile 
sifatnya. Dan ini sekali lagi kita juga bisa bedakan 
dalam karakteristik atau nature dari risetnya itu 
sendiri. Kalau riset-riset yang sifatnya ilmu murni, 
yang sifatnya akademik memang bisa kita bikin 
semacam directionnya semacam prioritas riset. 
Tetapi yang sifatnya policy atau mungkin sifatnya 
applied itu gak perlu sampai prioritas sampai 
lima tahunan. Prioritas sampai lima tahunan ini 
hanya memberikan arahan saja, srategic viewnya. 
Sementara kalau rencananya sendiri harus dibikin 
dalam bentuk tahunan dan juga mungkin harus lebih 
cepat sifatnya untuk bisa berubah, adaptif sifatnya”. 
- Informan 09
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1.6 Strategi yang berfokus kepada 
target numerik

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) mengusung 
konsep ‘prioritas’ riset yang sangat berbeda dari apa 
yang diuraikan oleh Mazzucato sebagai prioritas yang 
berorientasi kepada misi. Tujuan besar yang diusung 
dalam RIRN bukanlah misi yang dirancang untuk 
mengatasi beragam masalah rumit di bidang sosial, 
ekonomi, lingkungan, atau kemasyarakatan, pada saat 
ini atau di masa depan. Sebaliknya, RIRN mengusung dua 
tujuan abstrak:

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif 
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa di 
tingkat global.

Ini konsisten dengan pernyataan Informan 07, salah 
satu pengambil kebijakan di Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menegaskan 
bahwa prioritas riset nasional dalam Rencana Induk Riset 
Nasional (RIRN) memang disusun dengan berorientasi 
kepada target Indonesia Maju 2045:

Prioritas riset nasional itu disusun dengan view 
bahwa Indonesia itu harus menjadi Negara maju 
seperti apa, sehingga risetnya harus difokuskan 
kepada apa, dengan mempertimbangkan modalitas 
sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan 
Indonesia bisanya apa. - Informan 07 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dipengaruhi oleh 
dua kebutuhan, yaitu: (a) kebutuhan akan strategi 
acuan yang efektif mendorong sinergi dalam kegiatan 
lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah; 
(b) kebutuhan untuk meningkatkan kinerja bidang 
riset dan inovasi Indonesia, yang relatif masih rendah 
berdasarkan data numerik sejumlah indikator kinerja, 
seperti jumlah peneliti di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi, jumlah publikasi, belanja penelitian dan 
pengembangan per pendapatan domestik bruto (gross 
domestic expenditure on research and development atau 
GERD), dan produktivitas faktor total (total factor of 
productivity). Hal ini turut memengaruhi rumusan target 
dan indikator untuk capaian sasaran yang ditetapkan 
dalam RIRN untuk setiap periode lima (5) tahunan, yang 
cenderung amat berfokus kepada target numerik, seperti 
ditunjukkan dalam Tabel 1.1. 

TABEL 1.1  TARGET UNTUK LNDIKATOR CAPAIAN SASARAN PERIODE LIMA (5) TAHUNANa

INDIKATOR CAPAIAN SASARAN 2015 
(BASELINE) 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Jumlah peneliti bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi per 1 juta penduduk 

1.071 1.600 3.200 4.800 6.400 8.000 8.600

GERD/PDB (%)b 0,20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04

Rasio antara mahasiswa program studi magister 
(S2) & doktor (S3) dan jumlah mahasiswa program 
studi sarjana (S1) dibandingkan dengan perkiraan 
jumlah ‘kandidat tenaga riset di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi (%)’

5,6 20 40 60 80 90 100

Produktivitas SDM lptek (Jumlah total publikasi 
dalam jurnal terindeks global, berdasarkan 
SCImagoc

2 4 8 10 14 18 22

Multi-factor productivity (MFP) (%)d 16,7 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

a Sumber: Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018
b Data diberikan oleh Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) LIPI
c Sistem pemeringkatan tersendiri untuk dampak jurnal (Scopus) https://www.scimagojr.com
d Produktivitas multifaktor (MFP)—yang kerap kali disebut juga produktivitas faktor total (TFP)—mencerminkan kontribusi pertumbuhan ekonomi di luar pertumbuhan 
modal dan angkatan kerja 
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Target-target Indonesia untuk belanja penelitian dan 
pengembangan per pendapatan domestik bruto (GERD) 
yang ditetapkan dalam RIRN perlu dibandingkan 
dengan investasi yang telah ditanamkan dalam riset 
dan pengembangan oleh negara-negara ASEAN dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan (Tabel 1.2). 

Yang menonjol dari sini adalah fakta bahwa target-target 
RIRN tidak diperinci secara sistematis atau diterapkan 
secara strategis dalam penyusunan prioritas riset nasional 
(PRN). Seperti yang akan kita lihat di bawah, sebaliknya, 
PRN disusun untuk mengarahkan upaya-upaya kepada 
pengembangan produk nasional.

TABEL 1.2  NILAI GERD NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN (DALAM DOLAR AS)a

NEGARA 2009 2015 2019 RATA--RATA

Brunei Darussalam 10,815 12,943 13,483 14,629

Kamboja 10,354 18,091 27,102 17,443

Indonesia 545,854 855,020 1,121,298 884,750

Laos 5,595 14,420 18,844 12,730

Malaysia 202,627 299,484 364,403 306,260

Myanmar 26,962 59,795 66,500 58,861

Filipina 168,644 306,213 377,116 280,477

Singapura 192,408 308,002 372,063 303,277

Thailand 282,052 401,658 543,958 412,966

Vietnam 106,018 193,628 261,587 181,514

ASEAN 1,551,330 2,469,255 3,166,353 2,472,908

a Data diambil pada tanggal 25 Sep 2020, pukul 08:10 UTC (GMT) dari http://data.uis.unesco.org

Ketidakselarasan kebijakan

Memperoleh kejelasan dan koherensi di antara banyak 
regulasi dan kebijakan yang terkait dengan riset dan 
pengembangan (termasuk ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan inovasi) di Indonesia masih menjadi masalah 
kronis. Masalah itu masih ada, bahkan setelah UU Sisnas 
Iptek Tahun 2019 disahkan. Kita melihat masalah ini 
dalam penetapan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), 
yang diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan di 
sektor riset dengan perencanaan pembangunan nasional, 
namun ternyata belum mampu menghasilkan sinergi 
yang diinginkan. Informan 14, salah satu aktor non-
pemerintah, menyampaikan bahwa saat ini, RIRN dan 
PRN belum sepenuhnya sejalan atau terhubung dengan 
rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024:

“Misalnya gini. Kita kan sudah jelas di prioritas 
pembangunan lima tahun kedepan kan 
memprioritaskan pengembangan Sumber Daya 
Manusia ya. Nah riset-riset sosial kedepan ya harus 
diarahkan untuk mendukung prioritas tersebut gitu 
lho. Sumber Daya Manusia kan ya pendidikan lah, 
ya kesehatan lah, ya pekerjaan lah, skill lah, relasi 
sosial lah macem-macem begitu. Nah kalau tidak 
disinergikan dengan itu ya artinya risetnya akan pergi 
kemana orientasi pembangunannya akan kemana. 
Sehingga, ketika membutuhkan evidence (dalam 
formulasi kebijakan) maka harus bikin riset baru 
karena evidence yang di sisi hard science ini hanya 
memenuhi satu cabang saja gitu lho sementara 
prioritas pembangunan sumber daya manusia itu kan 
multi cabang, multi disiplin dan sebagainya. Akhirnya 
riset-risetnya bisa jadi gak akan terlalu terpakai kalau 
tidak disinergikan dengan prioritas pembangunan 
kedepan.” - Informan 014
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Kita juga dapat melihat masalah sinergi dalam hubungan 
antara RIRN, PRN, dan Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN). Meskipun ada penyesuaian 
bidang fokus dalam kedua kebijakan, tidak ada penjelasan 
yang gamblang mengenai bagaimana sektor industri akan 
memanfaatkan produk-produk flagship - yang dihasilkan 
di bawah PRN - dalam model bisnis mereka. Dalam hal 
konsep PRN, prioritas-prioritas riset nasional ini dianggap 
sudah berhasil – yaitu PRN mencapai targetnya - apabila 
produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan riset dan 
pengembangan sudah diproduksi. Padahal, nyatanya 
produk-produk itu masih harus menempuh jalan yang 
panjang sebelum dapat memberikan dampak atau 
kontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional: 

“…sebenarnya ide untuk membuat semacam PRN, 
itu bagus idenya. Tapi mohon maaf, contentnya 
sekarang ini, itu masih jauh daripada yang kita 
harapkan. Mudah-mudahan ke depannya itu akan 
menjadi lebih baik. Nah, PRN akan lebih bagus 
kalau tadi, sudah terjadi sinergi antara science and 
technology policy, industrial policy, financial policy, 
trade policy, dan lain-lain. Kalau misalkan policy-
policy itu belum bersinergi satu sama lain, PRN ini 
sampah. Coba tanya PRN, siapa nanti yang akan 
make?” - Informan 01

Fokus kebijakan kepada teknologi dan 
lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi 
pemerintah

Sebagian besar partisipan dalam studi yang dilakukan 
untuk laporan ini — dan seluruh partisipan dari sektor 
non-pemerintah — berpendapat bahwa dua kebijakan 
strategis mengenai pembangunan ilmu pengetahuan 
(Undang Undang Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Rencana Induk 
Riset Nasional (RIRN)) tidak memadai untuk mengatur 
dan mendukung ekosistem riset dan pengembangan 
Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka 
melihat substansi kedua kebijakan ini bersifat kaku 
dan terlalu berfokus kepada mengatur teknologi dan 
mengangkat peran lembaga-lembaga pemerintah. Selain 
itu, UU tahun 2019 ersebut cenderung menampilkan 
pihak swasta hanya sebagai pihak yang menerapkan hasil 
riset yang sudah dilakukan lembaga riset pemerintah, dan 
di mata para informan, ini merupakan gambaran yang 
tidak akurat tentang bagaimana riset dilaksanakan: 

“Undang-Undang Sisnas IPTEK sendiri, itu titik 
beratnya masih terlalu ke teknologi, gitu kan. 
Terus kemudian juga fokusnya lebih ke lembaga-

lembaga Pemerintah ya. Jadi disitu yang sebetulnya 
menurut kita agak mengkhawatirkan ya… (UU juga 
menyebutkan bahwa) Pemerintah itu yang apa, basic 
researchnya, gitu kan. Kemudian yang swasta itu 
perekayasa, rekayasa, kemudian terapan, gitu ya, 
which is itu sebenarnya nggak selalu begitu, gitu. 
Karena kan swasta juga sebenarnya mereka ada juga 
yang mau bergerak di basic research. Kayak misalkan 
research-research Kedokteran, katakanlah gitu, itu 
kan mereka banyak yang begitu, dan mungkin juga 
perusahaan-perusahaan tetep. Jadi menurut saya, 
pengaturan-pengaturan disitunya juga masih terlalu 
kaku.” - Informan 03

Salah satu pengambil kebijakan di dalam pemerintah 
(Informan 07) mengakui adanya masalah terkait dengan 
fokus kebijakan kepada teknologi, seperti yang terlihat 
dalam UU Sisnas Iptek Tahun 2019 maupun di tempat 
lain. Beliau menekankan bahwa fokus kepada teknologi 
tersebut telah membuat aspek-aspek ilmu sosial dan 
studi kebijakan dikesampingkan:

“…banyak juga kritik bahwa prioritas riset nasional 
itu kemudian kok agak-agak memperkecil yang 
social science, terus prioritas riset nasional itu juga 
memperkecil yang dikatakan sebagai Riset Kebijakan, 
gitu ya. Jadi seolah-olah semuanya harus berujung 
kepada hilirisasi inovasi yang sektor-sektornya 
adalah manufaktur dan pokoknya sektor-sektor 
yang riil, jadi bukan social science, humaniora, dan 
sebagainya”. - Informan 07

Lemahnya posisi ilmu sosial juga dapat ditemukan dalam 
kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan 
dalam penamaan Kementerian Riset dan Teknologi yang 
menaungi badan tersebut. Padahal, teknologi tidak dapat 
berdiri sendiri tanpa cabang-cabang ilmu pengetahuan 
lain, dalam rangka memberikan dampak positif kepada, 
dan menciptakan manfaat bagi masyarakat:

“…BRIN juga masih sangat heavy science, pure 
science ya dan technology. Yang humaniora, yang 
sosial itu anak tiri. Ini juga yang perlu dicatat. 
Padahal tidak mungkin perkembangan teknologi 
akan berdampak baik pada kehidupan manusia jika 
tidak ada social engineering misalnya, jika tidak ada 
penguatan demokrasi misalnya, tidak ada penguatan 
social interaction misalnya. Sehingga yang terjadi 
kemudian marak terus hate speech, marak terus 
hoax, dan seterusnya dan seterusnya. Nah teknologi 
kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu pengetahuan 
yang lain, tanpa social knowledge yang memadai.” – 
Informan 014
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Kurangnya transparansi dan keterlibatan 
publik

Ketika badan-badan pemerintah merancang kebijakan 
publik yang saat ini berlaku di Indonesia, badan-badan 
itu cenderung memperhitungkan preferensi politik 
pemerintah, pertimbangan teknokratik, persepsi 
opini publik dan – terutama – program/kebijakan 
pemerintahan sebelumnya. Kita dapat melihat hal 
ini dalam kronologi kebijakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang diuraikan di atas. Ada beberapa faktor 
yang turut memicu kecenderungan ini, antara lain budaya 
organisasi, ketentuan dalam kebijakan yang berlaku, 
posisi ilmu pengetahuan dalam masyarakat dan peran 
marginal aktor non-pemerintah: 

“Lingkungan kita masih belum menempatkan 
knowledge itu sebagai suatu yang penting. 
Pengambilan kebijakan masih didasari pada opini 
publik, pada preferensi politik, dan pertimbangan 
teknokratik semata. Artinya, based on previous 
programnya pemerintah atau birokrat atau 
teknokrat. Ya kemarin kan sudah ada ini ya tinggal 
dinaikkan sedikit. Kemarin sudah ada ini kan, tinggal 
dilajutkan. Tanpa ada upaya perombakan yang 
total karena setelah diriset ternyata begini dan 
sebagainya. Tetapi saya melihat ada potensi naiknya 
evidence-based policy-making di Indonesia karena 
adanya supply yang meningkat dari non-state actor 
kepada pemerintah dalam hal ini sebagai demander-
nya ya.” - Informan 014

Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas 
menetapkan kewajiban untuk menyebarluaskan naskah 
peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi 
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya 
(Pasal 95 dan 96). Sampai pada tahap tertentu, 
masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan 
kebijakan publik -- paling tidak sebagai prosedur formal. 
Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan 
keterlibatan publik ini ke level yang lebih substansial? 
Tanpa keterlibatan yang substansial, aktor-aktor di 
lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang 
berada di dalam maupun di luar pemerintah, tidak akan 
mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) terhadap, 
atau keterikatan (sense of ownership) kepada, kebijakan 

yang disusun. Tidak adanya rasa kepemilikan bersama ini 
akan berdampak pada tingkat partisipasi dan dukungan 
dari para aktor tersebut pada saat kebijakan diterapkan. 

1.7 Prioritas riset nasional (PRN) 
Indonesia (PRN)

Ada sembilan bidang riset yang ditetapkan sebagai bidang 
fokus bagi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Indonesia 
periode 2017-2045, yaitu:

1. Pangan
2. Energi
3. Kesehatan
4. Transportasi 
5. Produk rekayasa
6. Pertahanan dan keamanan 
7. Kemaritiman
8. Sosial, humaniora, dan
9. Bidang riset lainnya (seperti yang ditetapkan oleh 

Menteri)

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) kemudian dijabarkan 
dalam bentuk Prioritas Riset Nasional (PRN), dengan 
periode pertama berlangsung antara tahun 2020 dan 
tahun 2024.29 Kesembilan bidang fokus PRN juga muncul 
sebagai sembilan bidang fokus riset dalam RIRN, dan 
bidang-bidang ini diperkirakan mampu menghasilkan 
produk-produk inovatif dalam jangka waktu lima tahun. 
Periode implementasi bagi Prioritas Riset Nasional 
disesuaikan agar selaras dengan periode Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Prioritas Riset Nasional (PRN) membentuk strategi 
bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.30 
Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) merupakan rujukan 
untuk pembangunan riset jangka panjang, sementara 
PRN terdiri dari sejumlah bidang fokus jangka pendek 
yang diperkirakan mampu menghasilkan produk-produk 
inovatif dalam waktu lima tahun. Seperti yang kita lihat 
dalam bagan di bawah, PRN 2020-2024 ditetapkan 
memuat 9 fokus, 30 tema, 47 topik, dan 49 produk, untuk 
kelompok Flagship Nasional Terintegrasi; PRN 2020-2024 
juga mencakup 9 fokus, 80 tema, dan 369 topik unggulan 
Kementerian/Lembaga (K/L) bagi kelompok Flagship 
Kementerian/Lembaga. 

29 Permenristekdikti No. 38/2019
30 Seperti yang diuraikan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 
Nasional 2017 – 2045.



28

Bagaimana prioritas riset nasional 
Indonesia ditetapkan

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 
menyatakan bahwa pendekatan top-down dan bottom-
up digunakan dalam penyusunan Prioritas Riset Nasional 
(PRN). Pendekatan top-down diterapkan dengan cara 
memeriksa dokumen negara yang relevan dengan proses 
pembangunan yang membahas berbagai aspek riset. 
Dokumen negara ini meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); Buku 
Putih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Agenda Riset 
Nasional (ARN); Rencana Induk Pembangunan Industri 
Nasional (RIPIN) 2015-2035; dan dokumen-dokumen 
rencana dan capaian lembaga riset dan pengembangan. 
Sementara pendekatan bottom-up diterapkan dengan 
mengumpulkan data primer melalui wawancara 
mendalam; diskusi kelompok terarah (focus group 
discussion); peninjauan oleh para pakar independen; 
dan diskusi publik, juga data yang disampaikan melalui 
saluran daring (online) oleh perguruan tinggi (PT); 
lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), lembaga 
pemerintah kementerian (LPK); dan industri. Hasil 
kedua pendekatan ini kemudian akan digabungkan, dan 
berbagai pihak yang menghadiri forum-forum diskusi 
kelompok terarah akan diminta untuk memberikan 
masukan mereka, untuk tujuan pendalaman dan sebagai 
ide-ide bagi penyempurnaan.

Prioritas riset nasional sebagai kumpulan 
ide 

Hampir seluruh partisipan dalam studi ini melihat 
konsep Prioritas Riset Nasional (PRN) sebagai gagasan 
yang positif, meski gagasan itu masih membutuhkan 
banyak perbaikan. Informan 05, yang berasal dari salah 
satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-
BH), mengkritik bahwa PRN belum dikelola dengan 
baik, mempunyai terlalu banyak fokus, dan hanya berisi 
kumpulan ide tanpa prioritas yang jelas:

“PRN ini menurut saya kok bagus ya, karena dia 
mencoba mengintegrasikan tadi, kolaborasi antar 
lembaga, tapi sepertinya tidak terkelola dengan baik, 
itu kalau pandangan saya sih. Misalnya sekarang 
ada 49 flagship, bagaimana sih dulu menyusun itu? 
Kita semua diundang, masing-masing mengajukan 
proposal, hanya collection of ideas.” - Informan 05 

Aktor-aktor industri yang berpartisipasi dalam studi ini 
juga memiliki pandangan yang sama, misalnya: 

“Sekarang sih ada flagship, tapi jujur saja apakah 
flagshipnya itu bener-bener yang membuat kita jadi 
nanti. Nah flagship ini kan banyak sekali dari energi, 
kesehatan, pertahanan, transportasi, nah dari itu 
kemana? Semua ada dipilih.” - Informan 08 

31 Peraturan Kemenristekdikti No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Induk Riset Nasional 

GAMBAR 1.7 FOKUS, TEMA, TOPIK, DAN PRODUK PRN 2020 – 2024a

a Sumber: Paparan Prioritas Riset Nasional, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
2020

RIRN PRN

FLAGSHIP NASIONAL TERINTEGRASI

FLAGSHIP KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENETAPAN FOKUS, TEMA, TOPIK, DAN PRODUK PADA PRN (PRIORITAS RISET NASIONAL) 2020-2024

9 Bidang Fokus
80 Tema

9 Fokus; 30 Tema; 47 Topik; 49 Produk
(Strategis, Relevan, dan Dampak Daya Saing Bangsa)

9 Fokus; 80 Tema; 369 Topik Unggulan K/L
(Strategis, Relevan, dan Dampak Daya Saing K/L)

416 Topik

2017-2045 2020-2024

2020-2024

2020-2024

70%
APBN

30%
APBN
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Pandangan semacam ini tidak sepenuhnya subjektif, 
terutama jika kita mempertimbangkan ketentuan dalam 
Peraturan Kemenristekdikti No. 36 Tahun 2018,32 yang 
menyatakan bahwa penyusunan Prioritas Riset Nasional 
(PRN) haruslah berdasarkan ‘usulan’ dari Kementerian/
Lembaga (K/L) (pemerintah). Pasal 2 dari Peraturan yang 
sama menetapkan tata cara penyusunan PRN sebagai 
berikut (yang lebih menekankan kepada): 

1. Penyiapan usulan
2. Penyampaian usulan
3. Pembahasan usulan, dan
4. Penetapan

Istilah ‘usulan’ sebagaimana digunakan dalam Peraturan 
Kemenristekdikti No. 36 Tahun 2018 meliputi: Prioritas 
fokus riset, tema riset bagi masing-masing fokus riset, 
topik riset dari masing-masing tema riset, target capaian, 
dan estimasi biaya riset yang diusulkan – semuanya 
di dalam bidang-bidang riset yang ditetapkan dalam 
Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Dengan kerangka kerja seperti ini, tidak mengherankan 
jika kegiatan riset ‘prioritas’ di lembaga-lembaga ilmu 
pengetahuan dan teknologi tidak jauh berbeda dari 
rutinitas operasi lembaga-lembaga itu (business as usual), 
bahkan sesudah prioritas riset nasional ditetapkan. 

Prioritas riset yang berorientasi kepada 
flagship

Meski Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) berorientasi 
kepada target numerik Indonesia Maju 2045, prioritas 
riset nasional (PRN), sebagai penjabaran RIRN, tidak 
difokuskan kepada kegiatan-kegiatan strategis untuk 
mencapai target-target tersebut. Sebagai sebuah 
program, PRN justru lebih berorientasi kepada kontribusi 
riset dan pengembangan terhadap pembangunan 
ekonomi. Ini ditunjukkan dengan jelas oleh ‘Program 
Flagship’, yaitu program unggulan PRN yang difokuskan 
kepada pengembangan satu produk atau lebih melalui 
sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga ‘penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan’ (litbangjirap).

Program flagship nasional dilaksanakan oleh konsorsium 
yang berada di bawah pimpinan salah satu kementerian/
lembaga koordinator. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menyatakan 
bahwa jumlah produk riset/inovasi yang dihasilkan 
masing-masing program flagship akan menjadi indikator 
utama pencapaian pembangunan di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Bidang yang menjadi fokus 
masing-masing program flagship disesuaikan dengan 
bidang yang masuk dalam Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, agar selaras dengan 
rencana pembangunan bagi sektor industri.

Informan 05 menyampaikan dirinya kurang puas dengan 
orientasi PRN kepada produk-produk flagship, melalui 
pernyataan di bawah ini: 

“Kalau saya, lebih setuju memang dengan problems, 
bahwa riset itu mengarah ke penyelesaian problem-
problem, gitu. Nah, problem itu yang seksi, yang 
katakanlah semua orang mau bicara itu misalkan 
SDG’s. Kalau kita bicara itu, orang jadi manut dan 
seluruh dunia itu ikut, gitu kan. Jadi kita-kita bicara 
pangan, bukan pangan yang produksi-produksi 
(produk pangan) begitu, tapi pangan itu adalah 
yang di SDG kedua ya, zero hunger. Misalkan begitu 
kan. Jadi kita ada direction kesana. Oke, bagaimana 
supaya nggak ada orang Indonesia yang kelaparan, 
misalkan gitu, daripada (produksi produk) pangan 
aja. Itu akan lebih mendorong, kira-kira seperti itu”. - 
Informan 05 

Berorientasi jangka pendek dan produksi 
barang pengganti 

Dari kacamata industri, ada masalah dengan tujuan 
PRN yang hendak menciptakan produk melalui 
program flagship, karena tujuan itu cenderung hendak 
menghasilkan ‘produk pengganti barang impor’ 
ketimbang menciptakan ‘produk baru’. Dalam hal ini, 
pemerintah perlu memastikan agar program flagship 
bisa diterima secara ekonomi – sulit menarik sektor 
industri untuk terlibat dalam upaya pengembangan 
atau pemanfaatan produk-produk yang dihasilkan oleh 
program flagship ini, apabila produk-produk itu tidak 
memiliki potensi ekonomi: 

“Flagship itu bayangan saya kalau itu jadi produk, 
produknya bisa punya nilai tambah bisa bersaing di 
luar. Flagship yang sekarang kurang lebih ada dua, 
ada yang substitusi import dan teknologi baru. Nah 
kalau dominasinya substitusi import seperti sekarang, 
itu berarti substitusi import minimum cost nya segala 

32 Peraturan Kemenristekdikti No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Induk Riset Nasional 
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macem harusnya sama dengan yang diimpor… ...Tapi 
yang saya sesalkan juga kadang-kadang ada PRN 
substitusi import dari awal kita tahu harganya lebih 
mahal dari yang diimport. Ya kalau gitu mestinya 
jangan. Ya harus dilihat gitu kan, kalau emang dari 
awal tahu ini gak bisa lebih efisien dari yang import 
ya mustinya dicari caranya jangan dipaksain juga. 
Kalau dipaksain nanti begitu ujung-ujungnya jadi 
pasti juga gak akan kepake.” - Informan 08 

Isu kedua, terkait dengan strategi subtitusi impor, strategi 
itu berorientasi jangka pendek: lebih baik riset dipakai 
untuk menghasilkan nilai tambah signifikan yang berasal 
dari kreasi produk baru: 

“Nah ini harusnya flagship itu at least ya kalau 
sekarang mungkin enam puluh substitusi import, 
empat puluh (produk baru). Tapi kalau ke depan 
harusnya pelan-pelan flagship itu memang bener-
bener sesuatu yang punya nilai tambah sehingga 
kita punya (keunggulan), tapi sekarang oke lah. Itu 
juga penentuan ini, policy nya musti clear, saya mau 
bikin baru atau substitusi. Dua-duanya penting Tapi 
kalau substi importnya gede banget, gapapa. Okelah 
empat tahun ini karena kita importnya masih banyak 
banget. Tapi kalau substitusi terus tanpa ada sesuatu 
yang baru, itu kan sebetulnya kita gak bikin yang 
baru kan? Itu kan yang tadinya import bikin import 
bikin cuman gak pernah punya sesuatu yang kita 
jual, hanya kita yang punya sehingga punya nilai 
tambah.” - Informan 08 

Kebutuhan akan rencana pembangunan 
nasional yang ‘radikal’

Pengamatan para partisipan dari sektor industri itu 
terkait dengan pandangan tentang pentingnya memiliki 
rencana pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang lebih ‘radikal’. Para informan mengemukakan 
bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak akan 
mampu mengejar negara-negara maju jika Indonesia 
terus menjalankan perencanaan pembangunan yang 
konvensional, dengan pendekatan linear terhadap 
inovasi. Atau seperti yang dikatakan Informan 01, “kita 
butuh rencana pembangunan yang bisa membawa kita 
melompat jauh, bukan hanya berjalan selangkah demi 
selangkah ke depan.” Selain itu, pendekatan linear 
terhadap inovasi membutuhkan investasi berskala besar, 
baik dalam hal waktu maupun sumber daya:

“yang saya kuatirkan itu Pak Menteri, Beliau 
ngomong beberapa kali di Koran, itu sepertinya 
hanya mengetahui pendekatan dari yang namanya 
Inovasi itu linier. Basic applied, kemudian baru 
development. Tidak ada Negara berkembang 
yang melakukan pendekatan seperti itu. Jepang 
dan Korea saja tidak seperti itu. Jadi kita sebagai 
Negara berkembang, harusnya kita melakukan 
pendekatan yang radikal. Radical innovation, bukan 
linier innovation, karena kalau linier innovation, 
itu membutuhkan investasi yang sangat besar, 
membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 
itu bisa terjadi inovasi. Nah, kalau radikal, kita bisa 
transfer teknologi dengan…ya kayak model Jepang 
aja, Jepang-Korea, dan lain-lain. Nah, ini kalau 
pemahamannya nanti sama yang diterapkan di BRIN, 
10-20 tahun nggak akan terjadi apa-apa. Kita nggak 
akan punya yang namanya knowledge capital.” – 
Informan 01 

Bagaimana cara memutuskan substansi 
prioritas riset nasional? 

Salah satu alasan mengapa prioritas riset nasional 
(PRN) dan bidang fokus riset dalam Rencana Induk Riset 
Nasional (RIRN) belum dapat memberikan hasil optimal 
adalah tidak adanya protokol yang cukup jelas untuk 
menentukan hal apa saja yang seharusnya menjadi 
bidang riset prioritas.

Pada tahun 2018, Kementerian Riset dan Teknologi (saat 
itu masih Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi) menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 36 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas 
Riset Nasional (PRN) dan Mekanisme Pemantauan dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional. 
Namun peraturan menteri tersebut hanya menjelaskan 
ketentuan-ketentuan administratif yang harus dipenuhi 
dalam penyusunan, pemantauan, dan evaluasi PRN.33 
Peraturan itu tidak memberikan pedoman yang 
spesifik tentang bagaimana seharusnya substansi PRN 
dirumuskan. 

Akibatnya, dalam praktiknya, mekanisme penyusunan 
PRN tidak jauh berbeda dari mekanisme untuk 
mengajukan (proposal dan anggaran) bagi program kerja 
pemerintah yang lain:

33 Pemantauan dan evaluasi, misalnya, ‘dilakukan oleh paling rendah pimpinan tinggi madya atau sebutan lain yang setara pada Kementerian, kementerian lain, lembaga 
pemerintah non-kementerian (LPNK), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, paling sedikit satu kali dalam satu tahun’ (Pasal 8 huruf a) dan pemantauan dan 
evaluasi indikator capaian sasaran RIRN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b), dilakukan oleh Menteri paling sedikit satu kali dalam lima tahun. 
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“...di Indonesia ini belum ada protokol, protokol 
untuk menetapkan Research Priority Area. PRN 
segala macam itu kan baru-baru keluar saja, tapi 
sebelumnya itu tidak ada. Tidak ada protokol 
bagaimana caranya kita bersepakat. Oh, tahun 
depan ini yang mau diriset, itu nggak ada. Nah, 
sebenarnya protokol itu bisa disusun kalau dari awal 
Menristek itu memang membuat edaran, membuat 
protokolnya dimana semua KL itu sudah tahu 
panduannya kemana”. - Informan 07 

1.8 Isu-isu terkait dengan 
pelaksanaan prioritas riset 
nasional (PRN) Indonesia

Sistem pendanaan

Pasal 14 Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2018 
tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) menyatakan 
bahwa ‘pembiayaan pelaksanaan Prioritas Riset Nasional 
(PRN) dibebankan kepada anggaran kementerian/
lembaga/pemerintah daerah dan partisipan, sesuai 
dengan tanggung jawab masing-masing’. Perguruan 
tinggi—terutama perguruan tinggi negeri—merasa 
kesulitan untuk mengalokasikan pendanaan bagi 
pelaksanaan PRN karena dana risetnya disalurkan melalui 
mekanisme Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (Simlitabmas).34

“Nah, bagi Kementerian, dia dapat dengan mudah 
men-convert dana yang mereka terima sekarang ini 
menjadi dana PRN. Bagi kami yang Perguruan Tinggi, 
dananya sudah terdistribusi melalui mekanisme 
Simlitabmas, jadi sudah masing-masing, mau 
darimana lagi? Itu misalnya ya. PRN ini seperti 
prioritas yang sama sekali tidak diprioritaskan. PRN 
kan dipilih ada flagshipnya, (tapi) yang sudah dikasih 
flagship aja nggak didanai, gitu lho maksud saya. 
Masih dicari-cari sih katanya (alokasi dananya). - 
Informan 05 

Kelemahan proses penyusunan PRN yang diuraikan 
di atas juga membuka kemungkinan bahwa anggaran 
riset baru yang diciptakan melalui proses penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (hanya) 
akan diarahkan untuk mendukung PRN:

“Tapi saya melihat mungkin juga jangan sampai 
semuanya absolute itu digunakan untuk prioritas 
nasional, karena ya saya sih melihat bagaimana 
cara kita menentukan prioritas nasional itu, 
mengkhawatirkan buat saya ya, itu sebenarnya, gitu 
kan. Karena ketika penentuan prioritas nasionalnya 
itu belum bagus, gitu kan, nah itu agak riskan ya.” - 
Informan 07 

Implementasi yang tidak efektif

Meski PRN sudah resmi dilaksanakan sebagai kebijakan, 
para pelaku industri melaporkan bahwa sejauh ini, mereka 
belum melihat adanya perubahan atau skema insentif 
baru yang bisa mereka manfaatkan, yang terkait dengan 
PRN, bahkan ketika mereka melakukan kegiatan riset dan 
pengembangan di bidang-bidang yang ditetapkan sebagai 
prioritas riset nasional:

“…ada flagship penelitian sehingga dengan demikian 
kita bisa tahu oh ini loh, dari sekian banyak itu 
mulai dari kesehatan, ketahanan, oh ini loh yang 
dibutuhkan sehingga dengan demikian penelitian-
penelitian ini bisa arahnya kesitu sehingga (sehingga 
riset di bidang) itu yang dikasih insentif. Cuman 
ini memang juga belum. Hilirisasinya juga belum 
kelihatan.” - Informan 08 

1.9 Memikirkan ulang prioritas 
riset nasional Indonesia

Proses yang saat ini dilaksanakan untuk menetapkan 
prioritas riset nasional (PRN) di Indonesia sebenarnya 
sama sekali tidak menyangkut prioritas riset – sebaliknya, 
proses itu membagi pendapatan aktual (atau yang akan 
diperoleh) pemerintah dan menegaskan status lembaga 
tertentu (biasanya lembaga pemerintah) dan pihak-pihak 
yang terafiliasi dengan lembaga tersebut. Karena itu tidak 
heran, para aktor yang terlibat memandang diri mereka 
sendiri sebagai pihak yang mewakili kepentingan politik 
dan anggaran lembaga tempat mereka bekerja. Mereka 
takut jika kegiatan mereka tidak dimasukkan sebagai 
salah satu bidang PRN, mereka mungkin akan menjadi 
lembaga usang atau tidak lagi mendapatkan dukungan 
dari pemerintah. 

34 Anggaran riset universitas didistribusikan melalui ‘mekanisme Simlitabmas’. Mekanisme ini didasarkan pada proposal riset yang telah diajukan sebelum alokasi 
dan distribusi anggaran. Pada saat universitas menerima anggarannya, proposal riset itu sudah disetujui, sehingga universitas tidak dapat mengarahkan ulang atau 
mengalokasikan ulang anggaran riset kepada prioritas riset nasional (PRN).
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Solusi yang diusulkan untuk masalah ini adalah menggeser 
persepsi prioritas riset nasional dari ‘bidang’ ke ‘tagline’ 
di mana beragam tipe riset dapat dimasukkan ke sana, 
seperti yang disampaikan melalui pernyataan partisipan 
di bawah ini. Tagline tidak sepenuhnya sama dengan 
riset yang berorientasi kepada misi yang diusung oleh 
Mazzucato (2018) (seperti yang diuraikan di atas), namun 
tagline akan membawa Indonesia selangkah lebih maju 
menuju hal-hal ini: 

“kita pikir Indonesia itu butuh tagline untuk 
menyatukan semua riset di Indonesia. Orang-orang 
takut bikin tagline karena takut nanti kok penelitian 
saya gak masuk. Makanya kalau diperhatikan, 
prioritas riset nasional itu bukan prioritas. Karena 
prioritas riset nasional itu masih banyak. RIRN juga 
bukan rencana induk karena masih banyak. Karena 
tadi, banyak orang marah risetnya gak masuk. 
Mereka gak ngerti ada namanya konsep tagline. 
Tagline itu artinya sesuatu yang membuat kita 
menyatu tapi risetnya bisa apa aja. Contoh dulu, 
waktu Amerika perang dingin dengan Rusia kan 
perang untuk ke bulan. Jadi dunia riset itu tagline nya 
gimana caranya bisa ke bulan. Apakah hasil risetnya 
itu cuma tentang manusia pergi ke bulan? Ternyata 
kan gak. Banyak hal yang berguna sampai sekarang. 
Apa-apa yang mereka temukan ketika mereka 
berusaha ke bulan bisa dipake untuk handphone, 
GPS, bisa untuk aerodinamika, bisa untuk obat, 
jadi perhitungan matematikanya dan lain-lain 
berefek ke bidang ilmu lain. Tapi mereka bersatu 
pengembangan ilmunya itu karena berusaha pengen 
ke bulan. - Informan 06

Mengangkat ilmu sosial ke dalam prioritas 
riset nasional

Prioritas riset nasional saat ini jelas didominasi oleh 
cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dianggap sebagai ‘hard science’. Ilmu-ilmu sosial dan 
humaniora terlihat seperti semacam kategori yang 
‘ditambahkan belakangan’ dalam RIRN dan akibatnya, 
ilmu-ilmu ini tidak terhubung dengan riset di banyak 
sektor, seperti pangan, energi, kesehatan, transportasi, 
produk rekayasa, pertahanan dan keamanan atau 
kemaritiman. Itu bukan pandangan yang dimiliki para 
penyusun kebijakan di kebanyakan negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang: 
mereka memandang ilmu sosial sebagai ilmu yang 
memberikan kontribusi esensial untuk memecahkan 
masalah-masalah mendesak dalam semua bidang ini, 
juga isu lainnya, seperti perubahan iklim dan pengelolaan 

lingkungan. Indonesia mungkin berada di posisinya 
sekarang karena para penyusun kebijakan di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi mempunyai latar belakang 
STEM (ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan 
matematika). Salah satu partisipan mengusulkan solusi 
instan bagi masalah ini, yaitu dengan menyertakan ilmu 
sosial dalam semua bidang riset prioritas, ketimbang 
sekadar menambahkan lebih banyak bidang fokus yang 
mewakili ilmu sosial.  

“Cuman kalau mau meningkatkan kualitas, selain 
afirmasi berbasis kompetisi, (mungkin bisa dibuat) 
ada kewajiban setiap tim peneliti yang mencapai 
suatu agenda, itu harus ada orang sosialnya disana, 
dan harus menunjukkan bagaimana risetnya 
berdampak sosial sehingga mendorong orang atau 
membentuk orang untuk menghubungkan langsung 
diri mereka dengan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi kalau 
agendanya, realitanya (yang ilmu sosial) cuman satu 
atau empat tadi, minim, ya di-embed aja sebagai 
persyaratan hibah (di bidang prioritas riset yang lain) 
sehingga mereka (yang mengajukan proposal) akan 
nyari sendiri kan”. - Informan 04 

Kebutuhan akan dewan ilmu pengetahuan 
dan teknologi atau dewan riset 

Untuk mengimbangi tekanan yang muncul setelah 
memasukkan kepentingan berbagai perwakilan lembaga, 
para partisipan menyarankan agar ada semacam badan, 
atau dewan, atau organisasi yang diberikan lebih banyak 
wewenang untuk memfasilitasi pembentukan prioritas 
riset nasional. Anggota organisasi ini sebaiknya terdiri dari 
orang-orang yang sungguh memiliki keterampilan dan 
kapabilitas untuk berdebat dan menetapkan arah bagi 
prioritas riset Indonesia. Jadi, para anggota jangan hanya 
berasal dari lingkungan akademis, atau hanya datang dari 
organisasi riset dan pengembangan pemerintah. [Dengan 
karakter dan keanggotaan organisasi yang lebih inklusif] 
prioritas riset nasional akan benar-benar menjadi daftar 
sektor-sektor riset yang diprioritaskan, bukan hanya 
kumpulan proposal program dari setiap organisasi 
pelaksana, seperti yang kita miliki saat ini: 

“(penyusunan prioritas riset idealnya) ..oleh National 
Science and Technology Council, yang orang-
orangnya juga benar-benar orang yang, tokoh yang 
luar biasa. Jadi misalkan saya beberapa waktu 
ketemu sama Mochtar Riady, umurnya 90 tahun, 
tapi dia luar biasa, pemikiran dia, cara pandang 
dia, luar biasa. Jack Ma aja ngundang dia, pengen 
minta pendapatnya dia. Yang tadinya 3 jam, akhirnya 
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molor menjadi 13 jam, karena tadi, pendapatnya si 
Mochtar Riady bisa membuat si Jack Ma ini melek. 
Nah, kita butuh orang-orang yang seperti itu untuk 
ikut menentukan kita ini kedepannya mau ngapain.” 
– Informan 01

Melibatkan pasar dan masyarakat 

Partisipan dari lembaga-lembaga riset swasta 
menekankan pentingnya ruang untuk bernegosiasi antara 
pemerintah, pasar, dan masyarakat, dalam menentukan 
arah pembangunan nasional, terutama berkenaan dengan 
pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Sangat berbahaya jika proses ini hanya didominasi oleh 
salah satu pihak, baik pemerintah maupun pasar. Cina 
dan Amerika Serikat merupakan contoh ekstrim yang 
menggambarkan ketidakseimbangan akibat dominasi 
pemerintah, atau dominasi pasar:

“Saya kira kalau seperti itu (sangat diarahkan 
pemerintah), otoriter sekali ya, maksudnya kita 
bisa bikin sistem psikotes (untuk menentukan karir) 
seperti di China itu, terus kita arahkan orang, 
saya nggak setuju itu, karena itu kita mundur di 
belakang. Tapi juga kalau nggak ada arahan, ya 
ujung-ujungnya jadi kayak Amerika, pasar bebas, 
yang menentukan, market. Dan ini ada buruknya 
juga di Amerika… obat diabetes di Kanada itu jauh 
lebih murah daripada di US, bisa berkali-kali lipat, 
karena dilepas ke pasar bebas semua, nggak ada 
peran Pemerintah, dan nggak ada asuransi yang 
mengcover, jadi pasien dari US itu harus ke Kanada 
untuk beli obat insulin itu, harganya bisa berkali-kali. 
Kita nggak mau juga seperti itu. Jadi lagi-lagi harus 
ada negosiasi.” – Informan 02 
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Isu bagi Indonesia, seperti yang kita lihat di atas, selama 
satu dekade terakhir, adalah penelitian dan pengembangan 
(litbang) bukan prioritas besar bagi pemerintah dan 
secara historis, aktor riset (pemerintah, universitas, 
industri, dan masyarakat sipil) secara struktural terpisah 
dan berada di bawah kerangka peraturan yang berbeda-
beda. Tantangannya adalah bagaimana membuat para 
aktor itu berkolaborasi dan melakukan transisi dari 
budaya peraturan yang dibuat dengan prinsip ‘top-down’ 
dan bersifat membatasi, ke budaya peraturan yang lebih 
dinamis dan bersifat fleksibel serta tanggung jawab yang 
terbagi ke beberapa pihak.

2.1 Tata kelola sektor riset

Seiring dengan berkembangnya pemahaman kita tentang 
riset dan pengembangan (dan inovasi), begitu pula 
halnya dengan lembaga dan kebijakan kita. ‘Tata kelola 
riset’ adalah konsep yang relatif baru. Konsep ini muncul 
dari pemikiran baru tentang manajemen publik pada 
tahun 1990-an, yang menekankan penggunaan dana 
publik dengan efisien dan gagasan bahwa kementerian 
pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang paling efektif 
atau efisien dalam hal regulasi dan pemberian layanan. 
Intinya, pemerintah sebaiknya mendelegasikan, atau 
menyerahkan, sebagian fungsi pengawasan (oversight) 
khusus kepada lembaga independen atau sektor swasta 
(atau organisasi hibrida yang menggabungkan kedua jenis 
aktor) di mana aktor di luar pemerintah memiliki keahlian 
yang lebih unggul.

Bagaimana negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan mengelola 
litbangnya?

Semua negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang membangun lembaga dan sistem 
tata kelola riset dengan cara, dan pada waktu yang 
berbeda-beda. Mengkoordinasi bauran yang terdiri dari 
badan riset, badan regulasi, dan badan pendanaan, yang 
baru dan yang lama, merupakan tantangan tata kelola. 
Misalnya, kita melihat:
(a) Model tersentralisasi (pemerintah mengendalikan 

langsung beragam bagian sistem tata kelola riset), 
misalnya Singapura

(b) Model tata kelola yang terkoordinasi dan terdistribusi 
(ada lebih dari satu lembaga tata kelola riset yang 
berstatus independen, tidak dikendalikan oleh 
pemerintah): Inggris dan Australia

(c) Model tata kelola berdasarkan jaringan: Thailand

2
TATA KELOLA 
EKOSISTEM RISET: 
AKTOR, STRUKTUR, 
DAN REFORMASI

Isu yang dihadapi kebanyakan negara – bahkan negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah 
matang (misalnya, Flagg and Harris, 2020) – adalah 
kehadiran banyak aktor riset dan pengembangan, dan 
kenyataan bahwa mereka bersaing, ketimbang bekerja 
sama, khususnya dalam lingkungan di mana pendanaan 
bagi riset terbatas. 

Pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengatur atau 
mengendalikan para aktor itu: pertama, karena 
pemerintah memiliki relatif sedikit alat kebijakan 
yang dapat dipakai untuk memberikan mandat atau 
mendorong koordinasi (Glaeser, 2019; de Haas, 2017), 
dan kedua, karena para aktor sendiri memiliki kendali 
atas isi riset dan peneliti yang memproduksinya, jadi 
mereka turut menjadi regulator (co-regulator) produksi 
pengetahuan. 
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Singapura

Tata kelola riset Singapura relatif tersentralisasi, namun 
mempunyai banyak jalur.35 Dewan Riset, Inovasi, dan 
Badan Usaha (RIEC) dikepalai oleh Perdana Menteri dan 
memutuskan strategi menyeluruh untuk penelitian dan 
pengembangan (litbang) dan nilai maksimum pendanaan 
nasional. Yayasan Riset Nasional (NRF) didirikan pada 
tahun 2006 di bawah Kantor Perdana Menteri untuk 
mendukung RIEC.36 Yayasan Riset Nasional (NRF) 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dukungan 
kepada strategi litbang Singapura, serta mengawasi 
kegiatan litbang nasional. 

Yayasan Riset Nasional (NRF) mengalokasikan anggaran 
melalui sejumlah instrumen top-down dan bottom-up, 
perguruan tinggi, dan lembaga riset publik. Program 
Riset Strategis NRF yang bersifat top-down mencakup 
ilmu biomedis, teknologi lingkungan dan perairan, 
serta media interaktif dan digital. Sementara program-
program bottom-up NRF antara lain adalah Program 
Riset Kompetitif, dan skema pendanaan untuk tim 
yang melakukan riset mutakhir (cutting edge) dengan 
anggota dari beragam disiplin ilmu, dan Centre of 
Excellence untuk Riset: investasi jangka panjang untuk 
menciptakan pusat riset kelas dunia di universitas-
universitas Singapura.

Kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di 
Singapura merupakan bagian dari strategi yang lebih besar 
mengenai pembangunan ekonomi, dan kebijakan tersebut 
berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri 
(MTI), juga Kementerian Informasi, Komunikasi dan 
Kesenian, dan Kementerian Pendidikan. Sejumlah dewan 
utama yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang 
berada di bawah MTI dan melaksanakan kebijakan terkait 
dengan litbang adalah Dewan Pembangunan Ekonomi 
(EDB), Badan untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 
Riset (A*STAR) serta SPRING Singapore.

• Badan untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Riset (A*STAR) mempunyai mandat untuk 
mengembangkan riset ilmiah dan tenaga di bidang 
ilmu pengetahuan yang memiliki kualitas kelas dunia, 
agar Singapura menjadi negara yang inovatif. Selain 
itu, A*STAR merupakan sumber utama pendanaan 
litbang publik dan memiliki peran kunci dalam 
menetapkan prioritas bagi riset. Badan ini terdiri dari 
dua (2) Dewan Riset (yang menaungi 18 lembaga 
riset), 6 konsorsium, dan 3 pusat (center). Badan ini 
menyelenggarakan program pendanaan kompetitif 
bagi peneliti di lembaga yang didanai oleh publik 
(di dalam dan di luar A*STAR) di bidang-bidang yang 
menjadi prioritas nasional maupun prioritas A*STAR 
(ilmu biomedis, ilmu-ilmu alam dan perekayasaan). 

35 http://sea-eu.archiv.zsi.at/facts/sea/singapore.html
36 https://www.nrf.gov.sg/about-nrf/rie-ecosystem
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• SPRING adalah lembaga pendanaan, yang mengusung 
kewirausahaan dan upaya litbang usaha kecil dan 
menengah (UKM) melalui berbagai skema keuangan. 
SPRING bertujuan untuk: 1) membantu mewujudkan 
penyelenggaraan proyek-proyek teknologi; 2) 
memberikan seed funding (pendanaan tahap awal) 
bagi perusahaan rintisan di bidang teknologi; 3) 
membiayai tenaga kerja sebuah proyek; dan 4) 
menanamkan modal dalam infrastruktur. 

• Dewan Pembangunan Ekonomi (EDB) bertujuan 
meningkatkan posisi Singapura sebagai pusat bisnis 
global dengan menarik investasi langsung asing (FDI) 
ke dalam negeri, serta perusahaan multinasional dan 
laboratorium litbang korporat ke negara itu. 

Inggris dan Australia

Inggris dan Australia mendistribusikan tata kelola 
riset dengan cara yang berbeda-beda. Di Inggris, UK 
Research and Innovation menyatukan 9 badan riset, 
lembaga pendanaan, dan banyak kebijakan di bawah 
satu payung (UKRI 2018). Australia mengelola sebagian 
besar pendanaan kompetitif bagi riset melalui dua badan 
independen yang paralel: Dewan Riset Australia (ARC) dan 
Dewan Riset Kesehatan dan Medis Nasional. Persamaan 
dari kedua sistem nasional ini adalah penekanan kuat 
kepada Prinsip-Prinsip Haldane (yang dibahas di bawah) 
yang mencakup desain yang bertujuan untuk memastikan 
keputusan pendanaan litbang bebas dari pengaruh politik.

Thailand

Tata kelola riset Thailand dilaksanakan melalui jaringan 
organisasi riset nasional (TRON), yang terdiri dari tujuh 
(7) lembaga pendanaan riset:

• Dewan Riset Nasional Thailand (NRCT) (yang 
mencakup Strategi Riset Nasional dan Repositori 
Riset Nasional)37

• Lembaga Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Nasional (NSTD) 

• Institut Riset Sistem Kesehatan (HSRI) 
• Kantor Kebijakan Nasional untuk Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Inovasi (STI)
• Lembaga Pembangunan Riset Pertanian (ARDA)
• Kantor Komisi Pendidikan Tinggi (OHEC)
• Dana Riset Thailand (TRF)

Dana Riset Thailand (TRF) didirikan pada tahun 1993 untuk 
menindaklanjuti Undang Undang Dana Abadi Riset Tahun 
1992. Meski TRF adalah bagian dari sistem pemerintah, 
TRF berfungsi secara independen dan beroperasi di 
luar birokrasi administratif pemerintah.38 Kebebasan ini 
memungkinkan TRF bekerja dengan sangat efisien dalam 
memberikan dukungan kepada riset. Dana Riset Thailand 
(TRF) mendukung riset di bidang-bidang tematik dan 
mendanai riset dasar dalam semua disiplin ilmu. 

Program TRF yang bernama Riset dan Peneliti untuk 
Industri (RRI) mendukung riset yang memecahkan 
masalah industri atau menciptakan teknologi baru; 
mendukung komersialisasi jaringan dan kemitraan 
industri/akademik. 

Desain tata kelola mana yang lebih baik? 

Secara keseluruhan, tren internasional bergerak menuju 
penempatan beragam sumber pendanaan dan badan 
tata kelola riset di bawah satu payung. Namun bentuk 
aktual tata kelola nasional berbeda dalam setiap kasus, 
tergantung kepada sejarah kelembagaan nasional masing-
masing negara. Ada yang mengemukakan bahwa tata 
kelola berdasarkan jaringan seperti yang beroperasi di 
Thailand saat ini bukan model yang paling efektif (Schiller 
dan Liefner, 2007). Komentar itu konsisten dengan 
beberapa ulasan yang mengkritik model paling tidak 
terkoordinasi yang berlaku di Amerika Serikat (Flagg dan 
Harris, 2020) dan ini tampaknya mudah dipahami, jika 
kita berpikir tentang peran penting riset yang berorientasi 
kepada misi dan proses menciptakan dan melaksanakan 
prioritas riset nasional. 

Namun apa yang dapat kita katakan adalah – terlepas 
dari model tata kelola yang diterapkan – sebagian besar 
sistem mendistribusikan fungsi-fungsi tata kelola riset 
(pendanaan untuk penetapan prioritas, pengambilan 
keputusan, dan pemantauan) kepada lebih dari satu 
lembaga. Dewasa ini, tidak ada negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang hanya memiliki 
satu entitas tata kelola riset yang melakukan semua fungsi 
berikut ini:
(i) menghasilkan kebijakan riset dan pengembangan;
(ii) menetapkan agenda riset nasional;
(iii) memutuskan bagaimana pendanaan riset dibagikan;
(iv) memantau proyek riset dan anggarannya; dan
(v) mengumpulkan data tentang publikasi dan keluaran 

(output) riset.

37 https://www.nrct.go.th/en/tnrr 
38 https://www.trf.or.th/eng/
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Hal ini terlihat bahkan di negara-negara kecil yang 
tersentralisasi, seperti Singapura. Kebanyakan sistem 
memiliki bauran yang terdiri dari lembaga pemerintah 
dan dewan riset yang lebih baru, yang berfungsi secara 
independen, terlepas dari pengaruh para pembuat 
kebijakan politik. 

Mengapa peran dewan riset penting?

Ketika kita menyebut ‘dewan riset’ dalam konteks ini, kita 
bukan membicarakan ‘organisasi akademik’ atau asosiasi 
ilmu pengetahuan. Dewan riset untuk tujuan tata kelola 
riset adalah badan yang beranggotakan cendekiawan 
dari disiplin ilmu STEM maupun disiplin ilmu sosial dan 
humaniora, yang didukung oleh sekretariat layanan 
publik dan tim teknis, yang berfungsi sebagai (a) badan 
penasihat bagi pemerintah berkenaan dengan kebutuhan 
dan tren yang muncul di bidang riset; (b) badan pakar yang 
berfungsi sebagai reviewer, yang dipercayakan dengan 
tugas mengevaluasi proposal riset baru – khususnya 
untuk kesempatan meraih pendanaan kompetitif – dan 
merekomendasikan program dan proyek riset terbaik 
yang layak mendapat pendanaan. 

Di negara seperti Inggris dan Australia, dewan riset 
juga diberi tugas (c) mengevaluasi kinerja sektor riset 
secara keseluruhan – biasanya melalui peninjauan 
sistematis – dan pemeringkatan – disiplin ilmu yang ada 
di universitas dan lembaga riset. Di Inggris, ini dilakukan 
melalui Kerangka Kerja Research Excellence (REF)39 dan 
di Australia, melalui sistem Keunggulan dalam Riset bagi 
Australia (ERA).40

Dapat dikatakan bahwa peran paling penting dewan riset 
adalah menjadi suara independen yang mampu melakukan 
advokasi untuk lembaga riset di hadapan pemerintah, 
tanpa menjadi bagian dari pemerintah atau dari lembaga 
riset. Memiliki fungsi sebagai penasihat ahli, yang mampu 
menjaga jarak dari pihak-pihak berkepentingan, di mana 
tenaga profesional riset selalu berusaha mendeteksi sinyal 
awal kemunculan perkembangan yang berpotensi besar 
(horizon scanning), membandingkan kinerja nasional 
dengan kinerja negara-negara serupa (peer economies), 
melakukan upaya untuk menciptakan efisiensi, dan 
mencari cara untuk mewujudkan keunggulan (excellence), 
adalah faktor signifikan dalam pertumbuhan kebanyakan 
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan. 

39 https://www.ref.ac.uk
40 https://www.arc.gov.au/excellence-research-australia

Dapatkah tata kelola yang lebih baik 
meningkatkan konten dan mutu riset?

Negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang percaya bahwa aktor riset yang 
didukung oleh investasi dari dana publik perlu 
mempertanggungjawabkan investasi itu. Merancang 
sistem tata kelola relatif mudah; mendanai operasinya 
dan mengubah perilaku para aktor di dalamnya jauh lebih 
sulit. Tantangan yang dihadapi kebanyakan sistem adalah 
relatif hanya sedikit alat yang dapat dipakai para aktor 
– yang tertarik untuk mengubah konten riset – untuk 
mempengaruhi peneliti (Glaeser, 2019). 

Prinsip Haldane (UKRI, 2018) berpengaruh besar 
terhadap kebijakan riset di negara-negara seperti Inggris 
dan Australia. Prinsip itu menyatakan bahwa aktor 
pengetahuan yang paling mampu menilai kualitas riset 
adalah para pakar ilmu pengetahuan, dan bahwa pilihan 
fokus riset (khususnya untuk riset yang digerakkan oleh 
rasa ingin tahu) harus bebas dari campur tangan politik.

Dari konsep itu, mengalir tata kelola riset yang menilai 
orisinalitas dan makna penting riset (dan kebutuhan 
untuk mendanainya) melalui:

• kompetisi yang transparan, berbasis merit;
• sistem untuk mengelola permohonan pendanaan 

dan review;
• penilaian sejawat (peer review) oleh para peneliti 

dari disiplin ilmu yang sama atau mendekati;
• sistem integritas riset yang sudah terbangun dengan 

kokoh (misalnya, persetujuan etik);
• sistem metode riset dan pelatihan tentang etika;
• manajemen anggaran riset dan pengawasan 

penipuan, yang profesional;
• kewajiban untuk mempublikasikan (idealnya melalui 

platform Akses Terbuka);
• sistem untuk mendistribusikan publikasi dan bukti 

tentang penggunaan hasil riset (misalnya melalui 
artikel jurnal yang banyak dikutip);

• sistem untuk menyimpan data, dan kewajiban untuk 
membuka data itu kepada publik, setelah publikasi.

Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat kurang lebih 
seberapa dekat beragam sistem tata kelola riset nasional 
mengikuti aspek-aspek desain ini. Penyusun kebijakan 
di Indonesia sangat akrab dengan aspek-aspek desain 
yang kami uraikan di sini; masalahnya adalah bagaimana 
menerapkan aspek-aspek itu lebih cepat, untuk 
menciptakan efek yang lebih baik. 
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2.2 Aktor, struktur, dan reformasi 
riset Indonesia

Gambaran umum aktor produsen riset di 
Indonesia

Kegiatan riset dan pengembangan di Indonesia dilakukan 
oleh bermacam-macam aktor dan lembaga, baik di dalam 
maupun di luar pemerintah, antara lain: (1) Perguruan 
Tinggi, (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang) Pemerintah, dan (3) pelaku litbang dari sektor 
swasta, termasuk industri, dan organisasi masyarakat 
sipil (CSO) non-pemerintah, seperti policy research 
institutes (PRIs). Masing-masing lembaga riset memiliki 
karakteristiknya sendiri: dalam hal fokus, kegiatan riset, 
sumber pendanaan, dan kualitas penelitinya.

2.3  Riset di perguruan tinggi

Definisi perguruan tinggi

Undang Undang (UU) No. 12 Tahun 2012 tentang 
Perguruan Tinggi (UU Dikti) mendefinisikan pendidikan 
tinggi sebagai: 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. 
Ini mencakup program diploma, program sarjana, 
program magister, dan program doktor, juga 
program profesi dan program spesialis, yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
prinsip-prinsip budaya Indonesia (pasal 1)

Setiap perguruan tinggi di Indonesia—baik negeri 
maupun swasta—memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, 
Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kewajiban 
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
ini merupakan salah satu karakteristik utama yang 
membedakan Perguruan Tinggi dari lembaga riset dan 
pengembangan lain di Indonesia. Kewajiban tersebut 
juga menggarisbawahi fakta bahwa pendidikan masih 
dipandang sebagai peran utama perguruan tinggi. 

“Di sisi lain, mestinya dimanapun, yang namanya 
Perguruan Tinggi itu fokusnya ke riset dasar, tapi 
dalam kenyataannya, mereka tidak demikian. 
Mereka boleh dikatakan lebih ini ke pendidikannya, 
risetnya sedikit.” – Informan 01 

Perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari: 
1. Perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan 

tinggi swasta (PTS)41 yang diselenggarakan di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Perguruan tinggi agama (PTA) yang diselenggarakan 
di bawah Kementerian Agama; dan

3. Perguruan tinggi Kementerian/Lembaga lain 
(PTK/L).

Pada saat ini, ada 4.670 perguruan tinggi di Indonesia.

TABEL 2.2  JUMLAH PERGURUAN TINGGI, 
BERDASARKAN BENTUK DAN JENISNYA

JENIS LEMBAGA PTN PTS PTA-
PTK/L TOTAL

Universitas 63 500 18 581

Institut 12 79 123 214

Sekolah Tinggi - 1.449 1.076 2.525

Akademi - 973 81 1.054

Akademi Komunitas 4 14 1 19

Politeknik 43 156 78 277

Total 122 3.171 1.377 4.670

Persebaran perguruan tinggi di Indonesia masih 
terkonsentrasi di wilayah bagian barat negara ini, dengan 
74% perguruan tinggi di Indonesia berada di Pulau Sumatra 
dan Jawa: daerah seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan 
Papua hanya memiliki sebanyak 9% dari total perguruan 
tinggi di negara ini. Hampir 69% dari semua perguruan 
tinggi di Indonesia berstatus swasta. Sementara 17% dari 
perguruan tinggi di Indonesia berbentuk universitas atau 
institut, namun kelompok kecil ini mewakili kalangan 
perguruan tinggi dengan kapasitas dan produktivitas riset 
yang paling tinggi. 

Perguruan tinggi negeri sebagai produsen 
riset

Meski hanya mewakili kurang dari 2% total perguruan 
tinggi yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri (PTN) 
mendominasi jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan 
di Indonesia. Saat ini, 9 (sembilan) dari 10 institusi di 
Indonesia dengan jumlah afiliasi publikasi terindeks 
SCOPUS terbanyak berasal dari sektor perguruan tinggi, 
dan kebanyakan adalah PTN.

41 Keduanya (PTN dan PTS) berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali selama periode 2014-2019, ketika PTN dan PTS berada di 
bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), menyusul penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)



40

Tata kelola perguruan tinggi

Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia berada 
di bawah koordinasi dan pengelolaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Selama periode 2014-
2019, wewenang pengelolaan ini diserahkan kepada 
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 
(Kemenristekdikti) seiring dengan penggabungan 
(saat itu) antara Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Dikti) melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 13 
Tahun 2015. Tujuan penggabungan ini adalah mendorong 
sinergi antara dunia riset dan kalangan perguruan tinggi. 
Adanya dua fungsi dalam satu Kementerian ini diharapkan 
mampu mempermudah pengelolaan, pengawasan, 
dan pengendalian kegiatan riset di Indonesia. Kendati 
demikian, pada periode 2020-2024, Dikti dipisahkan 
dari Kemenristek, dan kembali bergabung dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu 
alasan di balik keputusan ini adalah pembentukan Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (yang dibahas lebih 
lanjut di bawah). Kemenristek kemudian berganti nama 
menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN). 

Perguruan tinggi negeri di Indonesia dikelompokkan 
berdasarkan tingkat otonomi yang dimilikinya dalam 
perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatannya: 

1. perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-
BH); 

2. perguruan tinggi negeri badan layanan umum 
(PTN-BLU); dan 

3. perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker).

Perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) 
mewakili kelompok universitas paling tinggi, yang memiliki 
otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber 
daya manusia, termasuk dosen dan tenaga pendidik – PTN-
BH beroperasi seperti badan usaha milik negara (BUMN). 
Dalam hal kegiatan riset, PTN-BH memiliki kewenangan 
untuk mengelola alokasi dana riset yang diterimanya 
dari pemerintah, termasuk dalam menyeleksi proposal 
riset yang diajukan kepadanya. Perguruan tinggi negeri 
(PTN) tipe lain tidak memiliki kewenangan ini. Perguruan 
tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) memiliki 
kewenangan terbatas dalam mengelola keuangan dan 
sumber dayanya, namun mempunyai kewenangan penuh 
atas pengelolaan seluruh penerimaan non-pajak sebagai 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perguruan tinggi 
negeri satuan kerja (PTN-Satker), sebagai satuan kerja 
kementerian, tidak memiliki kewenangan terkait dengan 
pengelolaan pendapatan; seluruh pendapatannya, 
termasuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang 
dibayarkan oleh mahasiswa, harus dibayarkan ke rekening 
negara Kementerian Keuangan.

Aktor riset dan unit pendukung

Dosen merupakan aktor utama bagi kegiatan riset yang 
dilakukan di perguruan tinggi. Di Indonesia, khususnya 
di perguruan tinggi negeri, dosen adalah pegawai negeri 
sipil (PNS). Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
No. 17 Tahun 2013, dosen memiliki 3 (tiga) tugas pokok: 
(1) memberikan pendidikan; (2) melakukan riset; dan (3) 
pengabdian kepada masyarakat.

GAMBAR 2.2 SEPULUH (10) LEMBAGA RISET INDONESIA TERATAS BERDASARKAN AFILIASI PUBLIKASI SCOPUSa

a Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi 2018, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) https://pddikti.kemdikbud.go.id
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Pada tahun 2018, dari 294.820 orang dosen yang tersebar 
di 34 provinsi Indonesia,42 14% di antaranya memiliki gelar 
doktor (PhD). Ada proporsi yang tinggi (39%) di kalangan 
dosen dengan kualifikasi PhD ini yang berasal dari 
bidang Ilmu Sosial (20,31%) atau bidang Ilmu Pendidikan 
(18,77%). Selain itu, dalam jumlah yang signifikan, 50% 
dari dosen dengan gelar PhD yang memegang jabatan 
profesor (dosen professor) berasal dari tiga bidang: Ilmu 
Pendidikan (19,96%), Ilmu Pertanian (16,79%) dan Ilmu 
Sosial (15.00%). Hal ini mempunyai sejumlah konsekuensi 
bagi kapasitas untuk pengawasan PhD di Indonesia, 
di dalam disiplin STEM (ilmu pengetahuan, teknologi, 
rekayasa, dan matematika).  

Di dalam perguruan tinggi, ada unit-unit yang mendukung 
dosen melakukan kegiatan riset, seperti Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 
yang dapat ditemukan di perguruan tinggi negeri berbadan 
hukum (PTN-BH), perguruan tinggi negeri badan layanan 
umum (PTN-BLU), dan perguruan tinggi negeri satuan 
kerja (PTN-Satker). Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas 
administrasi dan distribusi pendanaan riset (walau 
pertanggungjawaban atas semua urusan pelaporan dan 
keuangan tetap berada di pundak dosen), memberikan 
bantuan kepada dosen dalam hal penyusunan proposal 
dan peninjauan (review) untuk hibah riset internasional 
maupun nasional, dan memastikan kegiatan riset yang 
dilakukan sesuai dengan proposal riset dan dengan 
ketentuan kesepakatan yang menjadi dasar dari 
pendanaan riset yang diberikan. 

“Jadi untuk administrasi utamanya untuk 
pelaksanaan kegiatan penelitian itu memang oleh 
dosen sendiri termasuk pertanggungjawaban 
laporan, keuangan, itu memang dosen. Tetapi LPPM 
memfasilitasi, jadi ada staf kami, bagian kami yang 
bisa untuk diminta konsultasi. Jadi kalau di kotrak 
DRPM (misalnya) dua puluh juta, itu langsung masuk 
rekeningnya peneliti. LPPM hanya mengkoordinator 
pelaksanaan saja. Untuk laporan, keuangan, itu 
memang semuanya diserahkan pada peneliti.” – 
Informan 017 

Di beberapa perguruan tinggi besar yang dikategorikan 
sebagai PTN-BH, ada unit-unit lain yang turut berperan 
dalam mendukung kegiatan riset yang dilakukan 
oleh dosen, misalnya, di Institut Teknologi Bandung 
(ITB), terdapat Lembaga Pengembangan Inovasi & 
Kewirausahaan (LPIK) yang berfokus pada kegiatan riset 

dan pengembangan di bagian hilir (Tingkat Kesiapterapan 
Teknologi [TRL] 6 sampai 9). Di Universitas Gajah Mada 
(UGM), LPPM dibagi menjadi dua direktorat: Direktorat 
Penelitian dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. 
Direktorat Penelitian di UGM bergerak di bagian hulu 
dan bertanggung jawab atas manajemen riset dan etika 
riset, sementara Direktorat Pengembangan Usaha dan 
Inkubasi berfokus kepada bagian hilir. Unit pendukung 
lain di antaranya adalah Pusat Layanan Publikasi Ilmiah 
dan Karya Ilmiah Dosen serta Pusat Layanan Paten dan 
Hak atas Kekayaan Intelektual. 

Kendati demikian, yang menonjol dari sini adalah 
kenyataan bahwa belum ada perguruan tinggi dengan 
unit pendukung yang bertanggung jawab untuk mencari 
dana riset; sebaliknya, peran ini jatuh ke pundak dosen, 
yang diharapkan aktif mencari peluang pendanaan riset 
bagi diri sendiri.

Disparitas antar perguruan tinggi

Ada kesenjangan antara perguruan tinggi negeri berbadan 
hukum (PTN-BH) dan perguruan tinggi lain dalam hal 
sumber daya riset, terutama dengan perguruan tinggi 
yang dikategorikan sebagai PTN-Satker (perguruan tinggi 
negeri satuan kerja). Dari sisi sumber daya pendanaan, 
PTN-BH tidak perlu bersaing dengan perguruan tinggi lain 
untuk memperoleh dana riset karena PTN-BH menerima 
alokasi Dana Abadi Perguruan Tinggi dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Perguruan tinggi di luar 
kategori PTN-BH mengalami kesulitan dalam menyusun 
rencana atau peta jalan (roadmap) riset karena mereka 
tidak mempunyai dukungan pendanaan maupun otonomi 
pada tingkat yang sama dengan PTN-BH. 

“…kalau (PTN) BLU, itu kan kita…misalkan ke tingkat 
nasional, itu kan kita masuk ke kompetisi yang 
nasional. Artinya, kami harus bersaing dengan UNS 
(Univesitas Negeri Solo), dengan Perguruan Tinggi 
Non PTN-BH lainnya. Tapi kalau jadi PTNBH, nanti 
kan modelnya block grant”. – Informan 022 

Kolaborasi antar perguruan tinggi

Otonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh PTN-
BH membuka peluang untuk kolaborasi riset dengan 
perguruan tinggi lain, misalnya, Riset Kolaborasi Indonesia 
(RKI) yang mencakup empat PTN-BH: Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas 
Airlangga (Unair), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

42 Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi 2018, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) https://pddikti.kemdikbud.go.id
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“Jadi ada yang satu lokasi, fokusnya misalnya sapi, 
8 judul, ada yang meneliti sumber air, ada yang 
meneliti pemberian pangan, ada yang meneliti 
ini, meneliti ini, satuin, gitu. Nah, ada yang 
meneliti pendapatan petaninya, ada yang meneliti 
bagaimana wisatanya, misalkan, sesuai bidang 
ilmu masing-masing, tapi dikoordinasi dalam 
satu, sehingga mereka bekerja bersama-sama". – 
Informan 05 

Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh PTN-Satker di 
wilayah Indonesia timur hanya dapat terwujud ketika 
lembaga lain melaksanakan kegiatan riset di wilayah itu, 
namun kontribusi yang diberikan peneliti lokal cenderung 
berfokus kepada pengumpulan data.

Sumber pendanaan riset bagi perguruan 
tinggi

Pendanaan riset berasal dari empat sumber, sesuai 
dengan bentuk perguruan tinggi: 

1. Dana internal perguruan tinggi:
• Dana dari anggaran tahunan perguruan tinggi, yang 

disisihkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan riset 
oleh peneliti internal perguruan tinggi itu (ini berlaku 
bagi PTN-BH dan PTN-BLU). Untuk PTN-Satker, ini 
bisa berupa kombinasi antara alokasi pendanaan dari 
organisasi yang menaunginya – seperti Kementerian 
tertentu – dan dari perusahaan atau yayasan.

2. Dana riset dari Pemerintah:43

• Skema pendanaan riset yang ditawarkan lembaga 
pemerintah (terutama Kementerian Riset dan 
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)) 
untuk kegiatan riset di Indonesia. 

 – Dana tersebut dikelola melalui Sistem Informasi 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(Simlibtabmas) dan bisa diakses oleh perguruan 
tinggi negeri maupun swasta (PTN dan PTS). 

 – Dana riset dari pemerintah meliputi beragam 
skema Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, yang diberikan melalui jalur kompetisi 
nasional, dan berdasarkan prinsip Desentralisasi 
dan Penugasan.

3. Dana riset kompetisi berjennjang
• Ada perbedaan proses seleksi untuk perguruan 

tinggi yang berada dalam klaster kelembagaan yang 
berbeda dan memiliki tingkat otonomi berbeda pula. 
Kewenangan untuk mengusulkan riset diterapkan 
berdasarkan klasifikasi yang mengelompokkan 
perguruan tinggi menjadi empat (4) klaster 
berdasarkan kinerja riset mereka, yaitu klaster 
Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan (perguruan 
tinggi ‘sasaran’ di klaster terendah, yang berada 
di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan).

• Perguruan tinggi yang masuk dalam klaster Mandiri, 
yang juga mempunyai status kelembagaan sebagai 
perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH 
klaster Mandiri) dapat menyeleksi sendiri proposal 
Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional, 
berdasarkan target dan dana yang dialokasikan 
oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
(DRPM) Kemenristek/BRIN dalam bentuk block 
grant. Reviewer internal kemudian akan menyeleksi 
proposal riset yang diajukan. 

4. Sumber pendanaan lain:
• Sumber pendanaan dari luar lembaga dan sektor non-

pemerintah, seperti dana hibah riset internasional, 
kerja sama riset dengan sektor swasta dan industri, 
dana filantropi, serta kerja sama riset dengan 
pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lain.

Salah satu hambatan dalam sumber pendanaan, yang 
ditemukan beberapa partisipan proyek ini, adalah 
kurangnya pendanaan bagi infrastruktur riset (dalam 
disiplin STEM ini kerap kali merujuk kepada peralatan 
dan fasilitas laboratorium, namun dalam ilmu sosial 
dan humaniora, ini dapat juga mengacu kepada kualitas 
dan lokasi perpustakaan serta akses ke pangkalan data 
digital). Salah satu masalah distribusi adalah infrastruktur 
yang sudah ada cenderung terkonsentrasi di Jawa dan 
bagian barat Indonesia:

“Kita di kampus ini kan kalau mau dikatakan jujur 
itu kita punya peralatan ada tapi sangat terbatas 
dan sebagian besar rusak. Kenapa rusak? Kita 
datangkan alat tapi tidak punya teknisi, tidak punya 

43 Dalam skema ini, riset dilakukan melalui delapan tahap: Pengumuman, Pengajuan Proposal, Penyeleksian/Penunjukan, Penetapan (Penerima Dana), Pelaksanaan, 
Pengawasan, Pelaporan, dan Penilaian Hasil Riset.
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laboran sehingga alat itu rusak sebelum kita pakai. 
Kemudian karena keterbatasan fasilitas lab, kalau 
kita lakukan kajian yang agak mendalam itu agak 
susah karena itu tadi berkaitan dengan analisa itu 
kita harus mengirim bahan keluar dari Papua. Itu 
kan butuh biaya kirim, butuh apa segala macam. 
Kemudian lamanya waktu penyelesaian juga menjadi 
kendala. Pengalaman yang saya alami kemarin itu 
bisa sampai lebih dari lima bulan hasil analisa tanah 
belum keluar-keluar”. – Informan 018 

2.4 Lembaga riset dan 
pengembangan pemerintah

Lembaga-lembaga litbangjirap (lembaga pemerintah 
yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan/atau Penerapan)44 berada di bawah 
koordinasi kementerian, lembaga pemerintah non-
kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia. Saat ini ada 263 lembaga litbangjirap di 
Indonesia, dengan kementerian menggenggam proporsi 
terbesar (124 lembaga), disusul oleh LPNK (105 lembaga), 
dan pemerintah daerah (34 lembaga).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah LPNK 
dengan jumlah subunit penelitian dan pengembangan 
(litbang) terbanyak; masing-masing menaungi 37 pusat 
dan balai. Sementara Kementerian Pertanian mengelola 
55 unit litbang; Kementerian Perindustrian mengelola 
27 unit litbang; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) mengelola 19 unit litbang.

Definisi dan klasifikasi kegiatan riset tidak 
jelas 

Tidak semua lembaga litbangjirap benar-benar 
melakukan riset45: klasifikasi lembaga litbangjirap yang 
saat ini berlaku cenderung berdasarkan nomenklatur 
lembaga, ketimbang fungsi pokoknya. Contohnya, badan 
penelitian dan pengembangan (Balitbang) yang berada 
di bawah Kementerian tertentu terutama berperan 
sebagai pendukung perumusan dan pengembangan 
kebijakan; kegiatan riset yang dilakukan oleh badan itu 
cenderung untuk mendukung pembuatan kebijakan. 
Sebagian lembaga pemerintah, meski berstatus sebagai 

lembaga litbangjirap, melakukan riset yang amat terbatas 
terkait dengan kebijakan atau standarisasi (misalnya, 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan 
Standardisasi Nasional (BSN), yang berada di bawah 
koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN)).

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan 
proyek ini, riset seharusnya mempunyai definisi yang luas, 
bukan hanya terbatas kepada pekerjaan yang mendukung 
invensi dan inovasi dalam pengembangan produk. 
Kendati demikian, yang Indonesia masih belum miliki 
adalah definisi dan klasifikasi riset yang jelas dan dapat 
mencakup berbagai jenis riset. Setiap jenis riset harus 
memiliki standar dan indikator keberhasilan tersendiri – 
yang harus bersifat spesifik, ketimbang umum:

“..ada pembagian ya. Ada riset yang memang untuk 
membangun sruktur ilmu pengetahuan. Kalau 
itu kan lebih banyak ke publikasi. Ada riset yang 
diarahkan untuk menjadi applied terhadap teknologi. 
(ada juga) …riset untuk membuat suatu kebijakan. 
Ada riset yang malah mungkin outputnya cuma 
rekayasa sosial gitu kan, gak ada produknya tapi dia 
merekayasa secara sosial suatu tempat jadi lebih 
bagus, langsung mengabdi di masyarakat risetnya. 
Nah itu yang harus dihargai equal. Nah sekarang 
ini kesalahan adalah semua riset itu dilihat harus 
publikasi, mau supaya scopusnya naik. Memang 
bagus sih, ada measure nya. Tapi measure ini dipakai 
untuk semua bidang. Padahal tidak semua bidang 
riset itu outputnya publikasi. Measure yang baru 
lagi sekarang itu paten. Tidak semua hal itu harus 
dipatenkan.” – Informan 06

Aktor riset dan unit pendukung

Aktor riset di lembaga penelitian dan pengembangan 
(litbang) pemerintah terdiri dari mereka yang memegang 
jabatan fungsional sebagai peneliti dan perekayasa. 
Pada tahun 2019, Indonesia memiliki 9.669 peneliti dan 
2.439 perekayasa di sektor ini.46 Hanya 13% dari para 
peneliti tersebut yang memiliki gelar doktor, sementara 
45% peneliti di Indonesia mempunyai gelar magister 
(S2).47 Jenjang karir mereka sebagai pegawai negeri sipil 
di lembaga litbang pemerintah sangat dipengaruhi oleh 
produktivitas riset mereka:

44 Seperti yang disebutkan dalam UU Sisnas Iptek 
45 Sebagaimana disebutkan dalam UU Sisnas Iptek, atau menurut definisi OECD
46 Sumber: data dikumpulkan dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan (Pusbindiklat) LIPI dan BPPT
47 Sumber: Data dalam Lanskap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia (2017)



44

“peneliti itu kan jabatan fungsional ya Mas, sudah 
jadi untuk naik jenjangnya, dia harus mengumpulkan 
semacam credit point gitu. Nah, credit pointnya ini, 
atau KUMnya ini didapat dari penelitian yang dia 
lakukan. Jadi kalau misalnya nanti dia dipublikasi 
internasional, dia dapat poin, 50 atau 25 ya. Jadi 
untuk naik dari peneliti pertama ke peneliti muda, itu 
diperlukan misalnya 100 poin. Nah, kalau dia tidak 
mencapai 100 poin, dia tidak bisa naik. Dan kalau 
tidak bisa, ya dia nanti diturunkan, tidak fungsional 
lagi. Nah, itu menjadi masalah.” – Informan 021 

Setiap Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) mempunyai Panitia Pembina Ilmiah 
(PPI) di masing-masing pusat penelitian (Puslit), yang 
melakukan review internal terhadap proposal dan hasil 
riset yang dilakukan.

Ruang lingkup kegiatan riset yang tidak 
jelas

Tidak ada definisi atau standar yang diterapkan terhadap 
‘kegiatan riset’ yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
ini, dan tidak jarang ditemukan alokasi pendanaan yang 
diberikan pemerintah kepada mereka, atau pembelanjaan 
mereka, dihitung berdasarkan nomenklatur lembaga, 
ketimbang sifat kegiatan mereka yang sesungguhnya: 

“alokasi anggaran untuk riset itu kecil, itu tersebar 
di semua Kementerian Lembaga, sehingga saking 
tersebarnya itu, kita nggak jelas lagi, sebenarnya 
yang dinamakan riset itu apa, yang dinamakan riset 
di masing-masing Kementerian. Ada kayak penelitian 
monitoring evaluasi pun dianggap sudah kegiatan 
riset, gitu ya misalnya. Dan sudah terpencar-pencar 
pun, strateginya nggak apa namanya, nggak sama. 
Kementerian ini ingin melakukan riset bidang ini, 
modelnya begini, Kementerian yang itu begitu”. – 
Informan 025 

Sumber pendanaan riset bagi lembaga 
litbang pemerintah

Sumber utama pendanaan riset yang diberikan kepada 
lembaga litbangjirap berasal dari alokasi anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN) tahunan, 
yang besarannya ditentukan sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 
Rencana Kerja Organisasi lembaga-lembaga tersebut. 
Lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) menerima 
pendanaan riset langsung dari Kementerian Keuangan, 
sementara badan penelitian dan pengembangan 
kementerian mendapat dana riset dari kementerian yang 
menaunginya. 

Beberapa lembaga pemerintah juga memperoleh 
pendanaan riset berupa dana hibah riset internasional 
yang berasal dari Bank Dunia, WHO, Unicef, atau Yayasan 
Ilmu Pengetahuan Nasional (NSF). Pemanfaatan dana 
internasional ini juga harus mengikuti ketentuan daftar 
isian pelaksanaan anggaran (DIPA). 

“Memang banyak sih dana dari luar yang masuk. 
Kalau mekanisme uangnya sendiri, memang agak 
sedikit ribet sekarang, karena harus masuk DIPA dulu. 
Jadi (alasannya) itu untuk mencegah kebocoran dana 
supaya bisa dioptimalkan. Agak makan waktu sedikit 
sih. Yang menjadi masalah itu honorarium peneliti 
menjadi sesuai dengan DIPA, tidak bisa dengan 
(standard) dana luar negeri yang bisa 2-3 kali lebih 
besar dari DIPA”. – Informan 021 

Pengalihdayaan (outsource) kegiatan riset 

Meski melakukan kegiatan riset dan pengembangannya 
sendiri, lembaga litbangjirap juga sering mengalihdayakan 
(outsource) riset: 

“…Saya kira banyak lembaga Litbang yang hampir 
kegiatan Litbangnya itu meng-outsource-kan ke 
Perguruan Tinggi, yang ngerjain kita-kita juga, kan 
gitu. Jadi bahkan pada level Kebijakan, di-outsource. 
Artinya apa? Mereka tidak memiliki kemampuan 
itu. Kalau mau di-outsource semua, ya tidak usah. 
Jadi kalau hanya lembaga penelitian, ada dana, ada 
sekian project, tidak mampu melakukan sendiri, di-
outsource juga ke Perguruan Tinggi masing-masing, 
sehingga dia sifatnya hanya koordinasi saja. Saya 
kira ini yang perlu di-evaluasi juga, kan gitu.” – 
Informan 05 

Banyak dari kegiatan riset yang mereka lakukan berbentuk 
survei berskala besar dan lembaga litbangjirap memiliki 
banyak data primer yang tidak termanfaatkan. Informan 
03, yang memiliki banyak pengalaman bekerja dengan 
lembaga-lembaga pemerintah, yakin hal ini disebabkan 
oleh keterbatasan kemampuan lembaga litbangjirap 
untuk mengolah dan menggunakan data bagi penyusunan 
kebijakan: 

“…Bappenas pun juga begitu, cuman Bappenas 
masih punya kemampuan untuk ini ya, apa namanya, 
mereka nyuruh-nyuruh orang di luar untuk, kamu 
coba lihat ini, lihat ini, lihat ini. Tapi kalau lembaga 
yang di dalamnya sendiri, misalnya aja ya, Bappenas 
tuh megang datanya itu, mereka nggak punya 
kemampuan untuk mengolah data, gitu. Jadi 
misalnya Pusdatinnya, itu mereka nggak bisa… …kita 
pernah sih dimintain itu untuk memberikan training 
untuk orang-orang Pusdatinnya Bappenas, terus 
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kemudian, kalau untuk bisa mengeluarkan (data 
yang diinginkan), itu kan kita nggak bisa pake excel 
gitu ya, (harus) SPSS, minimum SPSS, tapi excel aja 
mereka masih bingung.” – Informan 03 

Informan 02148 yakin hal ini terjadi bukan karena 
keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di dalam 
pemerintah, melainkan akibat beberapa faktor kompleks 
yang membatasi kebebasan peneliti.

“Ya, jadi sebenarnya complicated, jadi dari segala 
macam segi. Kualitas SDM-nya, kemudian dari 
Sakternya49 sendiri kurang membina. Biasanya 
kalau pejabat, misalnya eselon 2, Kepala Satker 
mau mengajak orang untuk ikut terlibat (agenda 
tertentu), itu dia sudah tidak peduli apakah dia masih 
sibuk atau tidak dalam penelitiannya, dan penelitinya 
tidak berani menolak. Kalau menolak, nanti kalau 
perlu tanda tangan, tidak dikasih tanda tangan, 
itu kendalanya, jadi agak complicated. Jadi peneliti 
itu tidak diberi kebebasan penuh untuk melakukan 
penelitian tanpa gangguan dari yang diluar.” – 
Informan 021 

Litbangjirap perlu menjadi lembaga think 
tank

Para informan bagi proyek ini tidak menyampaikan 
pandangan positif mengenai lembaga riset pemerintah. 
Salah satu pandangan yang kuat adalah lembaga-
lembaga itu memang memiliki nilai, namun peran mereka 
perlu berubah, agar dapat memberikan dukungan 
lebih baik kepada ambisi riset dan pengembangan 
Indonesia: lembaga litbang pemerintah perlu berperan 
sebagai wadah pemikir (think tank) pemerintah yang 
berfokus kepada riset yang membantu menyusun dan 
mengembangkan kebijakan di bidang-bidang tertentu. 

Dalam perumusan peran mereka ini, lembaga pemerintah 
seharusnya tidak berfokus kepada riset akademik – itu 
tipe riset yang sebaiknya dilakukan oleh universitas, bukan 
lembaga pemerintah yang mempunyai birokrasi kaku. 
Salah satu informan50 menyampaikan contoh tentang 
Korea Selatan, di mana Korean Development Institute 
terjun ke dalam isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi, 
dan politik. Institut ini menghasilkan riset-riset yang 
berkualitas, terutama dalam bentuk analisis kebijakan. 
Korean Development Institute memiliki posisi yang 

sangat kuat dan memberikan masukan mengenai arah 
kebijakan makro bagi Pemerintah Korea Selatan (salah 
satunya adalah ‘New South Policy’). Kendati demikian, 
informan itu juga menyadari bahwa birokrasi akan 
menjadi kendala bagi lembaga pemerintah di Indonesia 
yang ingin berperan dan bekerja dengan efektif sebagai 
wadah pemikir. 

“…nah macam-macam ini mungkin sifatnya lebih 
seperti Bappenas. Tetapi Bappenas itu terlalu 
sifatnya terlalu birokratis dibandingkan dengan 
Korean Development Institute tadi. Nah kalau seperti 
itu, kalau memang sulit dari Bappenas, kenapa 
Pemerintah gak bikin riset institute yang dijadikan 
think tank pemerintah saja. Misalnya LIPI, LIPI itu 
kemudian dibentuk untuk menjadi think tank dari 
pemerintah yang sifatnya lebih ke policy sih bukan 
ke riset akademik. Biarkan riset akademik itu di 
akademik, di universitas. Jadi kalau memang mau 
meningkatkan riset dalam bidang akademik ya 
tingkatkan kualitas riset di universitas-universitas. 
Sementara lembaga-lembaga riset di luar universitas 
jadikan ini lebih kepada yang arahannya policy atau 
yang sifatnya lebih applied.” Informan 09 

2.5 Aktor litbang di sektor swasta 
dan industri

Aktor litbang non-pemerintah

Aktor penelitian dan pengembangan (litbang) non-
pemerintah, atau sektor swasta di Indonesia mencakup 
wadah pemikir (think tank), lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang melakukan riset termasuk Policy Research 
Institutes (PRIs) dan institut riset swasta dengan fokus 
kepada salah satu industri. Riset yang berasal dari 
kelompok ini beragam: mulai dari pengembangan produk 
sampai studi yang memberikan informasi bagi kebijakan 
publik. Sebagian besar pekerjaan yang dilaksanakan para 
aktor ini memanfaatkan hasil riset yang sudah ada dan 
berusaha menerapkannya untuk melahirkan inovasi dalam 
produk atau mengemas ulang hasil tersebut untuk tujuan 
penyusunan kebijakan. Pekerjaan mereka cenderung 
tidak mencakup riset ilmiah dasar maupun berbentuk 
publikasi ilmiah: sering kali yang mereka lakukan adalah 
kegiatan yang bersifat perantara (intermediary) atau 
‘translasional’. 

48 Pegawai salah satu badan penelitian dan pengembangan kesehatan 
49 Satker adalah singkatan dari satuan kerja 
50 Informan 09
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Riset oleh aktor industri di Indonesia

Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 201651 

menyatakan bahwa setidaknya ada 210 lembaga 
penelitian dan pengembangan (litbang) di sektor industri, 
yang tersebar di 17 provinsi Indonesia. Sebanyak 191 
(atau 91%) di antaranya berada di Pulau Jawa. Survei 
itu juga menemukan bahwa paling sedikit 4.778 orang 
(atau sumber daya manusia) terlibat dalam lembaga-
lembaga ini, dan 94% dari mereka juga terkonsentrasi di 
Pulau Jawa. Dari semua karyawan itu, hanya 50% yang 
merupakan peneliti, sisanya adalah teknisi atau staf 
administrasi. Hampir 10% dari 4.778 pegawai memegang 
gelar magister atau S2 (9,54%) dan kurang dari 1% yang 
menyandang gelar doktor (0,46%).

Tingkat-tingkat kualifikasi ini penting, karena hal itu juga 
menunjukkan ‘kapasitas penyerapan’ industri untuk riset 
– semakin baik kualifikasi pegawai sektor industri, semakin 
baik pula kemampuan mereka untuk melaksanakan – dan 
menggunakan – riset untuk tujuan industri (kutipan). 
Ini sebabnya Korea Selatan dan Thailand sama-sama 
melakukan banyak upaya untuk menghasilkan lulusan 
bergelar PhD bagi, dan bersama sektor industri.

Pemerintah Indonesia menghadapi banyak tantangan 
dalam mengumpulkan data dan informasi riset dari sektor 
industri (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti), 2017). 

Salah satu faktor yang turut memicu situasi ini adalah 
pandangan terhadap riset yang dilakukan oleh industri: 
seperti yang kita lihat dalam Bagian I, Undang Undang 
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 
Sisnas Iptek) memang memasukkan Badan Usaha sebagai 
bagian dari kelembagaan iptek (Pasal 42), namun UU 
itu menempatkan Badan Usaha sebagai pihak yang 
bertanggung jawab atas pemanfaatan hasil riset, bukan 
sebagai produsen pengetahuan (Pasal 46). Meski 
pemerintah ingin memanfaatkan lebih banyak dukungan 
keuangan dari industri bagi riset, industri sendiri masih 
belum dilihat sebagai aktor penting dalam produksi 
pengetahuan.

Sumber pendanaan riset bagi sektor swasta 
dan lembaga industri

Para pelaku dari sektor swasta dan industri mengandalkan 
dana internal organisasi—atau dana yang dialokasikan dari 
perusahaan induk yang menaunginya—juga hibah riset 
internasional. Meskipun mereka tidak memanfaatkan 
skema pendanaan kompetitif bagi riset yang saat ini 
tersedia dari pemerintah Indonesia, beberapa organisasi 
riset swasta dan industri melakukan riset di bawah 
kemitraan dengan lembaga riset pemerintah. Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah juga mendukung kerja sama 
dengan pemerintah.

“Nah kalau periode ini kan sudah memungkinkan 
organisasi masyarakat menjadi pelaksana 
dari kegiatan pengadaan barang dan jasanya 
pemerintah. Sehingga memungkinkan organisasi 
masyarakat mendapatkan alokasi apa APBN atau 
APBD lalu kemudian mengerjakan program atau 
kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah 
sekarang itu sudah teratasi karena ada regulasinya.” 
– Informan 014 

2.6 Pembentukan BRIN dan 
reformasi sistem

Pembentukan BRIN

Menyusul berakhirnya rezim pemerintahan Order 
Baru pada tahun 1998, perencanaan pembangunan 
nasional di Indonesia yang sebelumnya bersifat top-
down dan tersentralisasi, kini bersifat lebih bottom-up 
dan terdesentralisasi. Khususnya bagi para aktor riset 
pemerintah, ini memicu sejumlah masalah kelembagaan 
baru menyangkut koordinasi, diskoneksi, dan tumpang 
tindih kegiatan di antara lembaga-lembaga bersangkutan.

“Yang terjadi selama ini itu kan setiap lembaga 
itu tidak terkoneksi dan perannya tidak jelas. Jadi 
universitas sebagai lembaga pendidikan tapi juga 
banyak diminta untuk banyak melakukan hilirisasi 
gitu kan. BPPT yang harusnya banyak menjemput 
riset-riset dasar ke LIPI dan universitas malah ikut-

51 Survei self-assessment terhadap para responden yang mewakili perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]).
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ikutan melakukan penelitian. Jadi ya itu, contoh-
contoh tumpang tindih ya dulu. Dan Balitbang 
dulu fungsinya juga tidak sesuai dengan Tupoksi52 
mereka.” – Informan 06 

Keprihatinan-keprihatinan itu terungkap jelas dalam 
salah satu pidato Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, 
yang mempertanyakan efisiensi pembelanjaan Indonesia 
di bidang riset, yang dilakukan oleh kementerian dan 
lembaga pemerintah.53 Efisiensi anggaran yang dipandang 
kurang baik ini terkait dengan tidak adanya standar kinerja 
nasional bagi Lembaga Litbang Pemerintah. Sampai saat 
ini, proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi kegiatan 
riset yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 
cenderung dilakukan secara internal, dan audit eksternal 
terbatas pada audit keuangan yang dilakukan oleh Badan 
Pengawas Keuangan (BPK). Di sini terlihat sinyal yang 
jelas bahwa anggaran riset negara di masa depan akan 
didistribusikan dengan cara lebih strategis.

Untuk mengatasi masalah-masalah kelembagaan, yaitu 
fragmentasi di kalangan lembaga pemerintah dan 
inefisiensi alokasi anggaran, Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) pun dibentuk pada tahun 2019 melalui 
Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2019 tentang Badan 
Riset dan Inovasi Nasional. 

“Nah ide BRIN sebenernya ide yang cukup menarik 
ya. Karena apa? Karena akan diarahkan untuk 
beresin itu semua, fragmentasi antar kelembagaan, 
tidak sinergi antar kelembagaan, mandegnya 
evidence based policymaking process nah itu 
asumsinya akan diberesin dengan adanya BRIN.” – 
Informan 07 

Seperti yang kita lihat pada Bagian 1, Undang Undang 
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 
Sisnas Iptek) menyatakan bahwa BRIN dibentuk untuk 
menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi 
(Pasal 48). Dengan adanya BRIN, diharapkan agenda 
riset nasional dan pengelolaan pendanaan akan 
terkoordinasi secara terpusat, kendati demikian, seperti 
yang dikemukakan dalam beberapa wawancara kami, 
agar dapat melakukan ‘koordinasi’ dengan efektif, BRIN 
perlu memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan 

mengenai penggunaan anggaran riset.54

Seluruh partisipan dalam studi ini setuju bahwa 
mengingat keseriusan dan kompleksitas permasalahan 
dalam ekosistem riset di Indonesia, itu berarti mustahil 
bagi BRIN untuk menyelesaikan seluruh masalah 
tersebut pada waktu yang sama. Sebaliknya, BRIN perlu 
memutuskan fokus awalnya dan mengatasi masalah satu 
per satu:

“apa nih yang mau diselesaikan masalahnya. 
Mau efisiensi efektivitas anggaran, alokasi, atau 
mau perampingan lembaga? Apakah efisiensi itu 
diterjemahkan, konsekuensinya adalah perampingan 
lembaga, apakah memperbaiki koordinasinya, 
protokolnya, atau kita membangun kolaborasinya? 
Nah, diantara ketiganya itu tidak ada yang benar, 
tidak ada yang salah, bisa saja kita menyelesaikan 
satu, tapi bisa juga menyelesaikan satu tambah dua, 
dua tambah tiga, satu tambah tiga, atau satu, dua, 
tiga, semuanya diselesaikan. Jadi menyelesaikan 
akar permasalahan dari inefisiensi ini. Apakah 
tidak ada koordinasi, apakah tidak ada kolaborasi, 
apakah SDM-nya kebanyakan, apakah lembaganya 
kebanyakan. Nah, ini yang mau diselesaikan.” – 
Informan 07 

Para partisipan dari Kementerian Keuangan menyambut 
baik pembentukan BRIN, karena mereka memandang 
badan itu sebagai solusi bagi inefisiensi dalam distribusi 
anggaran riset. Pendirian BRIN diharapkan akan 
menghasilkan strategi riset nasional untuk satu tahun 
atau tiga tahun ke depan, yang akan memberikan fokus 
strategis bagi semua lembaga riset dan mengoptimalkan 
pemakaian dana yang ada.55 

2.7 Harapan pemangku 
kepentingan kepada BRIN 

Koordinasi

Sebagian pemangku kepentingan melihat peran BRIN 
sebagai ‘koordinator’ pengurangan duplikasi dalam 
misi lembaga-lembaga pemerintah dan kegiatan riset, 
namun yang penting adalah BRIN memastikan bahwa 
pengetahuan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga 

52 Tupoksi merupakan singkatan dari ‘tugas pokok dan fungsi’, yaitu sasaran atau pekerjaan utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
53 Dalam pidatonya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 9 April 2018, Presiden Joko Widodo mempertanyakan efisiensi anggaran riset (senilai Rp 24,9 triliun) 
dalam APBN yang akan dibagikan ke hampir semua kementerian/lembaga.https://bisnis.tempo.co/read/1077794/jokowi-pertanyakan-hasil-riset-dengan-anggaran-rp-
249-triliun
54 Informan 06
55 Informan 07
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ini diakumulasi dengan benar dan dibagikan dengan 
cara-cara yang membuat aktor di luar lembaga dapat 
memakainya. Tumpang tindih dalam kegiatan riset tidak 
sepenuhnya merupakan hal yang buruk. Hasil riset 
menghadapi risiko reliabilitas dan akuntabilitas, apabila 
riset di bidang tertentu hanya dilakukan oleh satu 
lembaga riset. Indonesia juga perlu waspada terhadap 
melemahnya persaingan, sebagai salah satu faktor 
penting yang mendukung produksi riset berkualitas:

“…tidak tumpang tindihnya tuh dalam artian 
gini, menjamin adanya akumulasi of knowledge 
dari semua lembaga penelitian, karena kadang-
kadang penelitian itu perlu tumpang tindih ya, 
untuk reliabilitas dan akuntabilitas. Tapi dia harus 
memastikan bahwa knowledgenya ini menjadi milik 
publik dan kemudian bisa menjadi akumulasi of 
knowledge. Misalnya gimana saya mau melakukan 
penyempurnaan metodologi misalnya, kalau saya 
nggak tahu Universitas lain misalnya sudah mencoba 
metodologi apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, 
itu yang justru perlu diinikan (dijadikan fokus) oleh 
BRIN.” – Informan 03 

Bertindak sebagai perantara bagi riset dan 
perumusan kebijakan

Hubungan antara riset dan kebijakan di Indonesia masih 
lemah, meski sejumlah upaya telah dilakukan untuk 
membangun jalur (pipeline) pengetahuan dan hubungan 
ini.56 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki 
potensi untuk menjalankan peran perantara yang menjadi 
jembatan antara pelaku riset dan pembuat kebijakan: 

“…sebuah riset yang memberikan rekomendasi 
sangat presisi justru yang memiliki landasan teori 
yang kuat. Setelah sebuah kegiatan riset telah 
melihat masalah sosial dengan presisi, jernih, dan 
total, lalu setelah memiliki sintesis—sudah publikasi 
artikel misalnya, atau bisa dalam proses—temuan 
tersebut juga disosialisasi langsung dalam working 
group yang bisa dimediasi atau difasilitasi oleh 
Kemenristek-BRIN, sehingga posisi Kemenristek-BRIN 
seperti match maker atau intermediary organization 
yang match making dengan kementerian-
kementerian yang potensial menggunakan hasil 
riset. Hasil riset tidak harus berbentuk produk, tapi 
bisa juga berbentuk insight untuk memberikan 
gambaran lebih menyeluruh pada Kementerian (yang 
membutuhkan hasil riset).” – Informan 04 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga bisa 
berperan aktif dengan mencari tahu kebutuhan riset dan 
pangkalan data (database) dalam proses penyusunan 
kebijakan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga 
pemerintah – lalu menyampaikan kebutuhan-kebutuhan 
ini kepada aktor riset yang aktif bergerak di bidang-bidang 
yang dapat memberikan kontribusi kepada kebijakan itu.

Menjadi perantara aktor riset dan industri

Proses hilirisasi pemanfaatan hasil riset masih menjadi 
masalah besar di Indonesia: hubungan antara aktor riset 
dan aktor industri perlu terjalin jauh lebih kuat:

“Kenapa hilirisasinya macet? Itu karena yang 
universitas itu kadang-kadang tidak melihat bahwa 
kalau untuk dikomersialisasikan, ada persyaratan-
persyaratan. Misalnya harus registrasi, harus ada 
standar penelitiannya, nah yang sering terjadi 
itu, (hasil penelitian) sudah jadi, tapi begitu mau 
diregistrasikan, penelitiannya itu kadang-kadang 
‘wah ketemu sekali sudah bagus’. Padahal kan kalau 
kita mau daftarkan itu harus yakin tiga kali ketemu, 
bahwa ini bener bukan hanya kebetulan. Nah ini 
yang kadang-kadang di sini (peneliti) merasa sudah 
siap tapi sebetulnya begitu mau masuk ke industri, 
industri bilang kalau situ masih jauh karena masih 
ada validasi, harus ada data ini data ini.” – Informan 
09 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat bertindak 
sebagai perantara aktor riset dan industri dengan 
membuat pedoman mengenai standar dan proses yang 
harus diikuti, dan membantu menyusun kesepakatan 
riset yang diterima kedua belah pihak. Ini akan 
menjamin kualitas hasil yang lebih baik dan memperkecil 
kemungkinan hasil itu ditolak oleh sektor industri. Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga dapat memakai 
kekuatannya sebagai perantara untuk membantu mencari 
tahu kebutuhan sektor industri, dan menolong sektor 
industri menjalin hubungan, dan berkomunikasi dengan 
para aktor riset.

56 Survei self-assessment terhadap para responden yang mewakili perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]).
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Manajemen Pendanaan dan Kegiatan Riset

Para partisipan dalam proyek ini mengharapkan BRIN 
dapat mengelola dan menyalurkan anggaran riset 
pemerintah, terutama Dana Abadi Penelitian dan program 
Prioritas Riset Nasional (PRN), dan memainkan peran 
sentral dalam pengelolaan kegiatan riset yang dilakukan 
oleh lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.

“…variasi itu maksud saya dalam arti begini, bisa saja 
sesudah ini dikelola oleh (lembaga khusus) pengelola 
dana menghasilkan, misalnya 100 Milyar, 100 Milyar 
dikirim ke BRIN, kemudian BRIN yang membagi, 
menyalurkan dan sebagainya. Variasi lainnya, bisa 
saja ini dikelola dana, pemasukan 100 Milyar, nah 
BRIN itu yang menyeleksi dan membuat kriteria. Oh, 
yang mendapatkan pengkajian A, riset B, penelitian 
C, masing-masing sekian rupiah. Kemudian dia yang 
langsung hubungan keuangannya dengan pengelola 
dana tadi, itu juga bisa.” – Informan 025
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dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah 
matang, dan kami akan membahasnya di sini.

Model ‘dukungan ganda’

Kebanyakan sistem pengetahuan yang sudah matang 
memakai model ‘dukungan ganda’ untuk universitas dan 
lembaga riset. Mereka menerima dukungan institusional 
(pendanaan ‘block grant’) untuk riset, yang dapat dipakai 
untuk kebutuhan internal sesuai dengan kebijaksanaan 
mereka, kemudian mereka juga memenuhi syarat untuk 
mengajukan permohonan memperoleh pendanaan 
hibah yang dialokasikan secara kompetitif (pendanaan 
level proyek). Sampai sejauh mana sebuah sistem dapat 
membangun ‘dukungan ganda’ merupakan faktor amat 
penting dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya 
(Nurse, 2015: 6). Perubahan signifikan dalam beberapa 
tahun terakhir adalah pendanaan ‘block grant’ yang kian 
terkait erat dengan kinerja (Liefner, 2003). Inggris adalah 
inovator awal (yang dapat dikatakan sukses) dalam hal 
ini – pendanaan yang dahulu bernama ‘pendanaan block 
grant kini dikenal sebagai pendanaan riset yang terkait 
dengan kualitas (QR), yang secara eksplisit memberikan 
reward atas kinerja riset lembaga, berdasarkan Kerangka 
Kerja Research Excellence (REF). REF adalah penilaian 
yang dilakukan pada setiap siklus terhadap keluaran 
(output), lingkungan dan dampak, yang mengukur 
hubungan (link) riset dengan, dan kontribusi riset kepada 
hasil-hasil di bidang ekonomi, di dalam masyarakat, 
dan hasil-hasil publik (UKRI, 2018a:23). Uni Eropa (EU) 
juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang lebih 
kuat, yaitu agar negara-negara anggota meluncurkan 
pendanaan kompetitif bagi lembaga, atau pendanaan 
berbasis kinerja berdasarkan penilaian terhadap lembaga 
(Zacharewicz dkk., 2018). Meski mengakui bahwa tidak 
ada satu model penilaian kinerja lembaga yang dipakai di 
dalam EU, para penulis dengan cukup tegas menyatakan 
bahwa pendanaan berbasis kinerja memiliki korelasi 
dengan kinerja riset yang lebih baik (2018:10). Sandström 
dan van den Besselaar (2018) menunjukkan bahwa 
korelasi positif antara tingkat pendanaan institusional 
dan kinerja – itu berarti pendanaan institusional sangat 
penting bagi sistem riset, dan meningkatkan pendanaan 
proyek mungkin akan mengakibatkan persaingan yang 
berlebihan. Mereka juga menemukan bahwa kebebasan 
akademik merupakan hal penting. Namun mereka juga 
menemukan, dalam sistem yang sangat efisien seperti 
Inggris, Australia, Swedia dan Finlandia, bahwa sistem 
evaluasi institusional memastikan bahwa pendanaan 
institusional digunakan dengan bijak (2018:373).

3
PERAN PENDANAAN 
RISET DAN 
PENGEMBANGAN

Semua negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
mengalami keterbatasan, atau pengurangan pendanaan 
pemerintah untuk riset dan pengembangan. Sehingga, 
hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah berusaha 
memperoleh sebanyak mungkin value dari dana publik 
yang tersedia, dengan menghasilkan riset berkualitas 
tinggi dan di saat yang sama membangun kapasitas 
sistem untuk berkolaborasi. 

3.1 Beberapa karakteristik kunci 
skema pendanaan riset dan 
pengembangan internasional

Tidak ada satu model di tingkat internasional tentang cara 
paling efektif bagi pemerintah untuk dapat mendanai riset 
dan pengembangan. Namun ada beberapa karakteristik 
kunci yang biasanya ditemukan di sebagian besar negara 
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Meski pemerintah adalah ‘pihak pertama (first resort)’ 
yang akan menjadi pendana di negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang (Miedzinski, 
Mazzucato, dan Ekins, 2019), juga di negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang masih berkembang, 
sebagian besar sistem ini mendorong kontribusi 
pendanaan riset dari sumber-sumber non-pemerintah. 
Sumber-sumber itu antara lain badan filantropi, industri, 
dan badan pendanaan internasional. Di negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang, 
keragaman sumber pendanaan yang diandalkan para 
peneliti umumnya diremehkan, arti penting ‘jaringan 
pendanaan bersama’ waktu para peneliti berkolaborasi 
di tingkat internasional adalah hal yang penting (Aagaard 
dkk., 2020b). Hal itu juga terkait dengan riset tentang 
kolaborasi internasional yang berkorelasi positif dengan 
produktivitas riset dalam negeri (Cimini dkk., 2016), yang 
dibahas lebih lanjut dalam Bagian 5 di bawah. 

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang, dengan tata kelola riset yang 
efisien, mampu menarik dan mengelola dana eksternal 
dari industri, atau dari mitra internasional. Sebagai 
aturan umum, dana-dana itu tidak dicampuradukkan 
dengan dana pemerintah (tuan rumah); dana-dana itu 
dikelola oleh dewan riset (atau badan riset) pemerintah 
tuan rumah untuk tujuan tertentu (misalnya, beasiswa 
atau hibah riset yang terikat dengan tema tertentu). 
Contohnya adalah Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional 
(NSF) di Amerika Serikat, yang bertindak sebagai agen 
waktu mengelola dana riset bagi aktor lain (di dalam 
dan luar negeri) dan juga mengelola proses seleksi dan 
distribusi. Sebagian daya tarik NSF yang membuatnya 
dipercaya melakukan tugas-tugas ini: NSF memiliki status 
independen dan telah menunjukkan tingginya tingkat 
etika, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan, 
yang dimilikinya. 

Kapasitas Indonesia untuk bertindak sebagai manajer 
dana riset non-pemerintah dan eksternal akan meningkat 
setelah komponen-komponen dasar (building blocks) 
sistem tata kelola riset (yang dibahas dalam Bagian 2 dan 
6 laporan ini) tersedia. 

Insentif pajak

Insentif bagi industri untuk melakukan riset dan 
pengembangan sekarang merupakan ‘solusi’ kebijakan 
standar untuk meningkatkan investasi nasional di bidang 
riset. Sebagian besar negara, dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang maupun yang masih 
berkembang, kini memberlakukan insentif pajak (sebagai 
pengurangan atau kredit pajak) – untuk belanja industri 
bagi riset dan pengembangan (Appelt dkk., 2019; OECD, 
2017). Pengurangan pajak ‘super’ menyatakan bahwa 
‘pajak penghasilan diturunkan dengan mengurangi 
pengeluaran litbang dari basis tax assessment (penentuan 
besaran pajak yang perlu dibayarkan) sebesar lebih dari 
100% (‘pengurangan super’) atau dari kewajiban pajak/
tax liability (‘kredit pajak’)’ (KPMG, 2016). Ini merupakan 
keuntungan langsung bagi perusahaan yang mengajukan 
permohonan untuk memperoleh manfaat pajak (tax 
benefit): perusahaan biasanya dapat memilih riset dan 
pengembangan yang ingin dilakukannya dan menentukan 
sendiri (self-report) besar pengeluaran itu. Karena 
pemerintah melepaskan penghasilan pajak yang satu ini, 
praktis ini adalah bentuk belanja pemerintah di bidang 
riset yang didelegasikannya kepada industri. 

Indonesia mengumumkan ‘pengurangan pajak super’ 
sebagai bagian dari paket kebijakan Sisnas Iptek pada 
tahun 201957 dan menerbitkan peraturan pelaksanaan 
untuk hal ini pada akhir tahun 2020. Ini adalah upaya 
untuk menggenjot belanja industri untuk riset dan 
pengembangan (dan dengan demikian belanja penelitian 
dan pengembangan per pendapatan domestik bruto bagi 
Indonesia),58 namun peraturan-peraturan itu menyatakan 
bahwa hak untuk memperoleh pengurangan pajak ini 
dikaitkan dengan penciptaan hak kekayaan intelektual 
dalam sektor industri yang memenuhi syarat bagi 
pengurangan pajak tersebut.

Kebijakan seperti ini cenderung populer di mata 
industri, namun survei data OECD mengungkapkan 
bahwa tidak jelas apakah kebijakan tersebut benar-
benar menghasilkan inovasi transformatif di tingkat 
nasional atau tidak (Appelt dkk., 2019). Tujuan sekunder 

57 Indonesia menerbitkan Peraturan No 153/PMK.010/2020, sebagai peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengurangan pajak super untuk biaya litbang, yang 
diberlakukan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019. Menurut PP No. 45 Tahun 2019 ini, pengurangan hingga 300% dapat diberikan untuk biaya yang 
dikeluarkan bagi kegiatan litbang yang memenuhi syarat, yang dilakukan di Indonesia, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan invensi/inovasi, penguasaan 
teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan/peningkatan daya saing industri nasional. Peraturan No. 153/PMK.010/2020 memberikan penjelasan tentang 
penerapan pengurangan sebesar 300% tersebut. Untuk contoh, lihat https://www.orbitax.com/news/archive.php/Indonesia-Publishes-Implementi-44066
58 Peraturan No 153/PMK.010/2020 
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kebijakan semacam ini (khususnya ‘pengurangan pajak 
super’) adalah sebagai kebijakan yang diharapkan akan 
menciptakan perubahan drastis (signalling effect) dalam 
sikap investor asing (e.g. KPMG 2016).

Sebagai instrumen kebijakan, berbagai insentif pajak ini 
menghadapi sejumlah isu:

• insentif pajak sebenarnya adalah uang milik publik 
(uang yang akan dibayarkan sebagai pajak jika insentif 
ini tidak ada);

• pemerintah tidak dapat mengendalikan jenis atau 
jumlah riset dan pengembangan yang dilakukan 
perusahaan – sebagian mungkin merupakan 
perbaikan rutin terhadap produk atau proses yang 
tetap harus dilaksanakan perusahaan, meski insentif 
pajak tidak ada; 

• agar insentif pajak berfungsi dengan efektif, industri 
membutuhkan tingkat penyerapan tertentu (artinya 
kemampuan untuk menjadi tuan rumah (host) 
bagi, dan memakai peneliti yang benar-benar akan 
menciptakan hak kekayaan intelektual dan terobosan, 
ketimbang hanya memperbaiki produk atau proses 
(‘inovasi di dalam perusahaan’);

• ada pertanyaan tentang kesinambungan, jika insentif 
ditawarkan untuk periode waktu yang lama; dan

• insentif pajak yang berdiri sendiri tidak akan 
mendorong kolaborasi dengan aktor riset lainnya.

Ini adalah sebagian alasan di balik langkah Australia 
meninjau ulang insentif pajak riset dan pengembangannya 
pada tahun 2016, dengan meminta industri, pemerintah, 
dan Ilmuwan Kepala menyampaikan pandangan mereka 
mengenai hal itu.59 Pada tahun 2020, Australia merevisi 
kebijakannya, dalam upaya meningkatkan ‘intensitas’ 
riset dan pengembangan di dunia usaha60 dan menaikkan 
belanja nasional untuk riset dan pengembangan. Saat 
ini, angkanya mencapai 1,8% dari PDB, namun banyak 
penyusun kebijakan yang ingin membawa angka tersebut 
mendekati 3% - 4%, yang rata-rata dimiliki oleh negara-
negara dengan kinerja terbaik di bidang riset dan 
pengembangan, seperti Swedia, Jerman, dan Israel. 

Co-investment oleh pemerintah

Beberapa negara (umumnya negara dengan sektor 
industri sangat maju dan/atau tingkat investasi asing 
sangat tinggi) berhasil mewujudkan belanja riset dan 
pengembangan signifikan di sektor industry. Namun 
seperti yang dinyatakan oleh Schiller dan Liefner (2007) 
dalam kaitan dengan Thailand, ‘kerja sama universitas-
industri di negara berkembang tidak dapat diharapkan 
berlangsung dengan cara yang sama seperti di negara 
maju’ (2007:548). Setelah melakukan survei terhadap 
136 proyek kolaborasi universitas industrial – industri di 
Thailand, mereka menemukan bahwa net benefit proyek 
semacam itu terutama mengalir ke industri; jumlah 
laboratorium bersama (joint lab) atau sempalan (spin-off) 
amat kecil dan riset bersama yang benar-benar dilakukan 
universitas dan industri hanya dapat berlangsung jika 
mitra industri berukuran lebih besar (mempunyai lebih 
dari 500 karyawan); ini konsisten dengan analisis Brimble 
dan Doner (2007) untuk pertautan (linkage) universitas-
industri di Thailand dan apa yang kami ketahui tentang 
kapasitas industri untuk menciptakan dan menyerap riset. 

Langkah yang hanya memberikan insentif bagi industri 
tidak menjamin bahwa semua aktor riset akan 
berkolaborasi dan menghasilkan riset berkualitas setinggi 
mungkin. Strategi yang dipakai, dan cukup sukses, di 
negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang adalah merangsang lebih banyak 
belanja industri untuk riset dan pengembangan dengan 
turut menginvestasikan (co-investing) dana pemerintah. 
Contohnya, Jepang memiliki Program Strategis Lintas 
Kementerian untuk Mendorong Inovasi (Cross-Ministry 
Strategic Innovation Promotion Program)61 yang 
mengundang konsorsium untuk mengajukan penawaran, 
antara lain dari mitra industri, untuk terjun ke dalam riset 
dan inovasi kelas dunia di bidang-bidang prioritas yang 
dinominasikan.

Co-investment berbeda dari tindakan yang hanya meminta 
industri melakukan belanja riset dan pengembangan (di 
mana alat kebijakan berupa insentif pajak tersedia untuk 

59 https://www.industry.gov.au/data-and-publications/2016-review-of-the-rd-tax-incentive
60 https://www.industry.gov.au/funding-and-incentives/research-and-development-tax-incentive Insentif Pajak litbang yang direvisi berlaku untuk penghasilan pada tahun 
yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2021. Kebijakan yang direvisi itu mengizinkan perusahaan dengan omzet agregat tahunan kurang dari AUD 20 juta untuk mengakses 
offset (rabat) yang dapat dikembalikan, yang dipatok sebesar 18,5 poin persentase di atas tarif pajak perusahaan (25% mulai 1 Juli 2021), sehingga sama dengan 43,5 
persen offset pajak. Perusahaan dengan omzet agregat tahunan sebesar AUD 20 juta atau lebih harus memiliki kerangka kerja intensitas riset dan pengembangan (belanja 
litbang dibandingkan dengan total pengeluaran bisnis) dua tingkat, yang memberikan tunjangan intensitas premium sebesar 8,5 persen di atas tarif pajak perusahaan 
untuk intensitas riset dan pengembangan hingga 2 persen, dan 16,5 persen di atas tarif pajak perusahaan untuk intensitas di atas 2 persen.
61 https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/en/outline/about.html
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hal ini). Co-investment (atau ‘memberikan jumlah dana 
yang sama besarnya’ (matching funds)) adalah langkah 
pemerintah untuk memberikan kontribusi pendanaan riset 
pada level yang sama dengan – atau sebagai pergandaan 
(multiple) dari – komitmen pendanaan industri untuk 
riset, yang akan dilaksanakan bersama oleh industri dan 
universitas atau institut riset. Syarat kuncinya adalah 
kemitraan antara industri, universitas dan/atau aktor 
riset pemerintah atau non-pemerintah. Dengan cara 
ini, pemerintah mendorong industri, namun memakai 
investasinya untuk menghubungkan aktor riset dari banyak 
bagian berbeda dalam sektor pengetahuan. Dewasa ini, 
skema-skema ‘linkage’ ini dipandang sebagai bentuk umum 
(mainstream) yang banyak dipakai untuk pendanaan riset, 
bagi disiplin ilmu STEM, ilmu sosial dan humaniora, dan 
proyek yang melibatkan beragam disiplin ilmu.

Skema-skema ‘linkage’ atau ‘konsorsium’ atau ‘kolaborasi’ 
ini amat sering dikaitkan dengan misi riset nasional dan 
memiliki pendanaan riset dalam jumlah besar yang 
tersedia untuk tujuan itu. Contohnya adalah ‘tantangan 
besar’ Inggris yang melacak strategi pemerintah bagi sektor 
industri: Kecerdasan Buatan (AI) dan Ekonomi Data; Masa 
Depan Mobilitas’ Pertumbuhan Hijau dan Masyarakat yang 
Menua (Ageing Society) (UKIR, 2018a: 32).

Model-model sederhana pendanaan 
pemerintah

Tren yang jelas terlihat di negara-negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang adalah 
penyederhanaan cara dana pemerintah dapat diakses, 
dan bagaimana dana tersebut didistribusikan. Contohnya 
adalah Belanda yang memakai ‘model pendanaan 
sederhana (funding simplicity)’,62 di mana Organisasi 
Belanda untuk Riset Ilmiah (NOW) menawarkan pilihan 
pendanaan yang terbatas dan building blocks anggaran 
dalam kisaran terbatas pula:

• Kompetisi Terbuka
 – Riset yang digerakkan rasa ingin tahu

• Program Talent
 – Riset yang digerakkan rasa ingin tahu, bersifat 

responsif, yang ditujukan kepada talent di bidang 
riset 

• Kontrak Pengetahuan dan Inovasi/KIC
 – Proyek atau program dalam kemitraan dengan 

pihak publik dan/atau pihak swasta eksternal

• Agenda Riset Nasional Belanda 
 – Memfasilitasi ilmu pengetahuan agar memberikan 

kontribusi dalam mengatasi tantangan ekonomi 
dan masyarakat

• Infrastruktur riset
 – Merealisasikan infrastruktur berskala besar

Modul-Modul Proyek
• Personel

 – Peneliti yang tengah mengikuti pelatihan/PhD, 
pascadoktoral, peneliti, personel non-ilmiah 

• Material
 – Investasi: infrastruktur dan arsip data 

• Pertukaran pengetahuan
• Internasionalisasi 
• Sains Khalayak (Citizen Science) 

Penyederhanaan semacam ini juga ditemukan dalam 
pendekatan terbaru yang diterapkan Dewan Riset 
Kesehatan dan Medis Nasional Australia, di mana, 
misalnya, pos-pos anggaran disederhanakan (dan 
disampaikan secara terperinci setelah hibah berhasil 
diraih) dan biaya gaji bagi staf riset distandarkan sebagai 
‘paket’.63

Ukuran ‘paket’ pendanaan

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang masih berkembang kerap tergoda untuk 
meluncurkan kebijakan yang membagikan secara luas 
sumber daya yang tersedia (dalam jumlah terbatas), 
sehingga masing-masing pihak hanya memperoleh 
sedikit sumber daya. Akibatnya, kebijakan ini mungkin 
akan menciptakan ‘paket-paket’ pendanaan riset pada 
level lembaga maupun proyek yang terlalu kecil untuk 
menghasilkan riset yang penting. Ini mencakup masalah 
kekurangan pendanaan bagi infrastruktur riset (baik 
itu laboratorium dan peralatan, maupun sumber daya 
perpustakaan digital). 

Jadi, pelajaran utama yang bisa diambil dari negara-
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang adalah menciptakan lebih sedikit ‘paket’ 
pendanaan, yang berukuran lebih besar dan berdurasi 
lebih lama. Paket pendanaan lebih besar cenderung akan 
menarik upaya riset yang serius (meski dalam sistem yang 
sudah matang, orang-orang dengan kualifikasi yang sangat 
bagus tidak menanggapi insentif keuangan semacam 

62 Untuk contoh, lihat: https://www.nwo.nl/en/about-nwo/funding+lines
63 Untuk contoh, lihat: https://www.nhmrc.gov.au/funding/find-funding/ideas-grants
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itu: mereka bekerja berdasarkan motivasi individual 
dan ketertarikan mereka kepada ilmu pengetahuan)
(Liefner 2005:486). Namun jika paket pendanaan lebih 
besar terus diberikan untuk jangka waktu sangat lama, 
tidak jelas apakah paket tersebut akan menghasilkan 
produktivitas riset atau terobosan pengetahuan yang jauh 
lebih tinggi (e.g. Liefner, 2005:480). Model pendanaan 
‘paket besar’ ini terkadang dikecam sebagai model yang 
merugikan peneliti pemula (early-career researcher) (e.g. 
Nurse, 2015: 13) atau model yang mengukuhkan warisan 
keunggulan di dalam sistem yang dinikmati oleh lembaga 
lebih besar – yaitu lembaga-lembaga di setiap negara 
yang setara dengan tiga lembaga di Inggris yang disebut 
‘segitiga emas’)(Oxford, Cambridge dan London)(Nurse, 
2015:6). 

Maka pertanyaan yang berkaitan dengan keadilan (equity 
question), tentang bagaimana mendorong peneliti yang 
belum mempunyai cukup daya saing untuk meraih paket 
besar itu, dapat diatasi melalui skema ‘seed funding 
(pendanaan tahap awal)’ internal universitas dan 
institut riset, jika skema ini dirancang untuk membantu 
meningkatkan kapasitas individu dan tim agar dapat 
bersaing untuk meraih hibah yang lebih besar. Equity 
question mengenai cara mendistribusikan pendanaan ke 
seluruh sistem nasional dibahas di bawah. 

Prinsip-prinsip pendanaan kompetitif

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang memakai peninjauan sejawat (peer 
review) dan memberikan pendanaan (baik di level 
lembaga maupun level proyek) melalui metode kompetisi. 
Bahkan sistem pengetahuan yang sangat tersentralisasi, 
seperti yang dimiliki Singapura, yang secara historis 
memakai pendanaan pemerintah dengan pendekatan 
top-down, telah beralih ke pendanaan kompetitif sebagai 
metode distribusi fundamentalnya.64 Ini berlaku bagi riset 
yang digerakkan oleh rasa ingin tahu dan juga bagi riset 
yang berorientasi kepada misi. 

Keunggulan pendanaan kompetitif adalah:
• Cenderung akan meningkatkan kualitas dan relevansi 

proposal proyek riset;
• Merupakan cara untuk memastikan bahwa riset yang 

mendapat pendanaan memenuhi standar minimum 
bagi kualitas;

• Memberi peneliti kesempatan untuk menguji idenya 
di hadapan sesama peneliti; dan 

• Membangun kepercayaan di dalam komunitas bahwa 
pendanaan diberikan dengan adil (OECD, 2018:7)

Keunggulan terakhir merupakan faktor yang sangat 
penting di negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang masih berkembang.

Namun pendanaan kompetitif juga memiliki beberapa 
kelemahan:

• Ketergantungan kian besar kepada pendanaan 
kompetitif dapat (namun tidak selalu) mengakibatkan 
kemunculan proyek-proyek yang berjangka waktu 
lebih pendek dan berisiko lebih rendah, ketimbang 
yang berjangka waktu lebih panjang dan berisiko 
lebih tinggi; 

• Sumber daya dan beban waktu untuk mengajukan 
permohonan bagi, dan meninjau hibah kompetitif 
tidak kecil; dan ketidakmampuan peneliti dan 
lembaga untuk melakukan perencanaan jangka 
panjang karena tidak ada kepastian akan memperoleh 
pendanaan di masa depan (OECD, 2018: 7)

Salah satu rekomendasi kunci dalam perbandingan 
desain sistem pendanaan kompetitif yang dilakukan 
oleh OECD (2018) adalah peninjauan sejawat membuat 
skema pendanaan dipandang masuk akal dan dapat 
diterima oleh para peneliti; merancang dan mengelola 
skema kompetitif membutuhkan biaya yang signifikan, 
sehingga masing-masing desain perlu dirancang dengan 
efisien dan sungguh-sungguh memperhitungkan waktu 
yang dihabiskan peneliti dan lembaga untuk mengajukan 
permohonan bagi, dan mengelola dana kompetitif yang 
diberikan.

Persyaratan yang biasanya dicantumkan dalam kompetisi 
bagi ‘paket besar’ dana riset adalah pembentukan tim 
yang dapat melaksanakan riset yang berorientasi kepada 
misi dan melibatkan banyak disiplin ilmu, yang berkaitan 
dengan kebutuhan nasional atau masalah sosial.65 Dalam 
kompetisi semacam ini, sangat lazim untuk melihat 
para peserta diminta membentuk konsorsium, dan agar 
konsorsium itu mencakup universitas dalam negeri, 
lembaga riset dalam negeri, mitra industri yang relevan 
dan mitra internasional (e.g. Nurse, 2015: 8)

64 Untuk contoh, lihat: https://www.nrf.gov.sg/funding-grants/competitive-research-programme
65 Untuk contoh, lihat: https://www.nrf.gov.sg/funding-grants/competitive-research-programme
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Distribusi pendanaan riset

Para penyusun kebijakan di negara-negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang masih berkembang 
kerap khawatir tentang bagaimana mendistribusikan 
pendanaan riset dengan cara yang adil, di dalam sistem 
di mana berbagai lembaga riset mempunyai profil dan 
kesempatan yang amat berbeda-beda. Salah satu cara 
untuk mengatasi hal ini adalah memperkenalkan secara 
bertahap pendanaan yang sepenuhnya kompetitif. 

Misalnya, Anda dapat meningkatkan kapasitas dengan 
menetapkan fokus pendanaan bagi Tahap 1 kepada 
beasiswa PhD dan postdoctoral fellowships selama, 
katakan saja, lima tahun ke depan. Ini juga dapat mencakup 
pendanaan bagi Pusat Pelatihan Doktoral di daerah, 
untuk mendorong kolaborasi domestik dan mendukung 
lembaga yang akan kesulitan menawarkan pelatihan 
doktoral dalam satu atau lebih disiplin ilmu pada level 
yang kompetitif di tingkat nasional. Pada Tahap 2, dana 
dialokasikan kepada jalur pendanaan kompetitif bagi 
peneliti pemula (early-career researcher) (sebagai tahap 
‘lanjutan’ setelah kerja PhD atau kerja pascadoktoral). Ini 
akan mengatasi isu di mana peneliti pemula lebih sulit 
meraih kesuksesan dalam kebanyakan skema pendanaan 
kompetitif umum, semata karena mereka mempunyai 
lebih sedikit publikasi dan pencapaian karir ketimbang 
peneliti yang sudah sukses dan memiliki pengalaman 
kerja lebih lama. Tahap 2 semacam itu memungkinkan 
para peneliti tersebut meraih kematangan dan maju ke 
Tahap 3, yaitu ikut serta dalam pendanaan umum yang 
sepenuhnya kompetitif. 

Metode tambahan lain adalah menetapkan status 
geografis atau status klaster bagi lembaga-lembaga, 
sehingga di dalam sistem itu, para peneliti dari lembaga-
lembaga dengan situasi serupa akan bersaing satu sama 
lain, ketimbang bersaing dengan rekan-rekan mereka 
yang berasal dari lembaga papan atas. 

Cara lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas di dalam 
sistem adalah menetapkan syarat yang meminta semua 
proposal pendanaan bagi pendanaan ‘paket besar’ pada 
level lembaga atau proyek (misalnya, untuk pusat riset 
kolaboratif) untuk memasukkan mitra internasional (dan 
dengan demikian meningkatkan kapasitas daya saing 
melalui jaringan internasional).

Keseimbangan antara riset ‘yang digerakkan 
rasa ingin tahu’ dan riset yang berorientasi 
kepada misi

Peneliti dan pemerintah sama-sama mengakui bahwa 
‘riset adalah suatu kontinum, di mana baik riset yang 
digerakkan oleh rasa ingin tahu/maupun riset yang 
dipimpin oleh penyelidik dan memiliki target strategis 
mempunyai tempatnya masing-masing’ (Nurse, 2015:13). 
Tidak ada satu rasio sempurna terkait dengan seberapa 
banyak pendanaan pemerintah harus diberikan untuk 
riset yang dilakukan dengan pendekatan ‘bottom-up’, 
dan digerakkan oleh rasa ingin tahu, dan untuk riset 
yang diarahkan dengan pendekatan ‘top-down’ (atau 
riset yang berorientasi kepada misi). Negara-negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah 
matang cenderung menyesuaikan alokasi pendanaan 
bagi dua kategori ini dalam siklus: terkadang 60% untuk 
mendukung riset yang dikendalikan oleh pemerintah 
atau riset terarah (yang berorientasi kepada misi) dan 
terkadang 60% atau 70% untuk mendukung riset dasar, 
atau riset ‘blue-sky’ yang digerakkan oleh rasa ingin 
tahu. Sebagian porsi pendanaan juga perlu membidik 
penjabaran riset, namun sejumlah responden bagi studi 
yang dilakukan oleh Inggris, terhadap Dewan-Dewan 
Riset negara itu sendiri, mengemukakan bahwa mungkin 
tujuan yang lebih penting adalah ‘menghubungkan 
kegiatan yang dilakukan oleh beragam aktor di seluruh 
rantai Technology Readiness Levels untuk memanfaatkan 
riset seefektif mungkin’ (Nurse, 2015:13). Laporan yang 
sama juga menekankan poin bahwa perubahan terhadap 
keseimbangan portofolio pendanaan perlu dilakukan 
secara perlahan-lahan – dengan pertimbangan bahwa 
perencanaan dibuat berdasarkan sistem yang berlaku dan 
juga untuk menghindari risiko spesialisasi yang berlebihan 
(misalnya, jika pendanaan mulai mempunyai keselarasan 
sangat tinggi dengan prioritas riset pemerintah) (Nurse, 
2015:13). Luasnya keragaman riset, dan kemampuan 
untuk menanggapi tantangan-tantangan baru di 
masyarakat dengan jawaban dari berbagai disiplin ilmu 
juga merupakan sebuah kekuatan nasional.

Di Australia, pada saat ini rasio yang berlaku adalah 
sekitar 60:40 bagi riset yang berorientasi kepada misi 
atau riset yang dirancang untuk memberikan tanggapan 
eksplisit kepada prioritas riset nasional. Usul yang 
disampaikan di sini adalah, di negara dengan ekonomi 
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berbasis pengetahuan yang masih berkembang, 
keseimbangan pendanaan sebaiknya berpihak kepada 
riset yang diarahkan atau riset yang menjawab prioritas 
riset nasional. Namun ini dengan asumsi prioritas riset 
nasional benar-benar berorientasi kepada misi dan 
kemungkinan besar akan menghasilkan riset yang berarti 
dan transformatif. Alasan ini membuat proses dan hasil 
penetapan prioritas misi riset nasional menjadi sangat 
penting. 

Konsentrasi pendanaan riset

Tidak ada riset konklusif yang menunjukkan bahwa 
mendanai dengan konsisten sejumlah kecil aktor riset 
(‘mendukung pemenang’) memberikan hasil yang lebih 
baik dalam jangka panjang (Aagaard dkk., 2020a). Di sini, 
yang kami maksud dengan memberikan ‘hasil yang lebih 
baik’ adalah penggunaan investasi riset dengan efisien 
dan terukur, yang ditunjukkan melalui keluaran (output) 
seperti keluaran yang sudah melewati peninjauan sejawat 
internasional dan sering kali dikutip, dan paten. Walau 
memiliki pendanaan riset yang dapat diandalkan pada 
skala yang tepat bisa membuat sebuah lembaga atau 
tim lebih kompetitif di tingkat internasional (sehingga 
berpeluang lebih besar untuk meraih semakin banyak 
hibah riset), mempunyai pendanaan andalan seperti itu 
juga berisiko menumpulkan inovasi dan produktivitas 
lembaga atau tim seiring berlalunya waktu. Setelah 
melewati titik tertentu, peninjauan sistematis terhadap 
konsentrasi pendanaan untuk dana riset yang empiris 
menemukan tingkat pengembalian marginal yang semakin 
berkurang (yang diukur dari jumlah sitasi dan faktor 
dampak) (Aagaard dkk., 2020a:126). Ini alasan mengapa 
pendanaan kompetitif penting, dan mengapa pendanaan 
bagi ‘centre of excellence’ atau ‘pusat kolaborasi’ biasanya 
dilakukan untuk jangka waktu terbatas.66

Beberapa studi tentang efisiensi pendanaan riset 
menyatakan bahwa mendistribusikan dana lebih 
luas, melalui kompetisi, berpeluang lebih besar untuk 
menghasilkan keluaran berkualitas tinggi (jika kita 
berasumsi tidak semua talent bidang riset di negara itu 
berkumpul di sejumlah kecil lembaga atau tim) (Aagaard 
dkk., 2020a). Kendati demikian, pada saat yang sama, 
menyusun dan menjalankan skema pendanaan kompetitif 

sendiri merupakan biaya yang terkait dengan sistem 
(system cost), sehingga pertanyaannya adalah bagaimana 
melakukan hal itu dengan cara paling ekonomis di tingkat 
nasional (OECD, 2018), dan itu sebabnya negara-negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah 
matang secara serius melaksanakan skema pendanaan, 
prosedur permohonan, dan kerangka anggaran, yang 
disederhanakan.

Efisiensi tata kelola pendanaan

Di tingkat internasional, banyak pemerintah yang tidak 
terlalu efektif dalam menilai dan mengkritik efisiensi 
kebijakan dan tata kelola lembaga yang mereka ciptakan. 
Namun kami dapat mengetahui hal itu, dari sejumlah 
laporan evaluasi seperti Nurse (2015), di mana para aktor 
sistem riset menguraikan situasi pendanaan yang rumit 
serta membutuhkan proses dan sistem yang konsisten, 
memiliki standar, dan lebih sederhana (streamlined) untuk 
mengelola skema-skema pendanaan di banyak dewan 
riset (2015: 15). Payung UKRI yang kemudian diciptakan 
di atas dewan-dewan riset pada tahun 2018 berjanji ‘Kami 
akan memastikan pendanaan dan layanan investasi untuk 
industri dan dunia akademik berjalan dengan efektif. 
Kami akan memastikan agar pihak lain tidak mengalami 
kesulitan dalam berurusan dengan organisasi kami. Kami 
akan membangun proses dan orang-orang kami, untuk 
memastikan kesuksesan penyaluran Dana Tantangan 
Strategi Industri dan dana-dana Prioritas Strategis… 
[karena] situasi yang kompleks terkait dengan warisan 
sistem teknologi informasi dan pendekatan-pendekatan 
yang berlaku di berbagai organisasi yang membentuk 
UKRI’ (2018:49). Dengan kata lain, jika Anda mempunyai 
kesempatan untuk membangun skema pendanaan riset, 
Anda mungkin akan berusaha menjaga agar skema 
itu bersifat sederhana dan membuat satu atau dua 
lembaga kunci bertanggung jawab atas tata kelolanya, 
dan memastikan bahwa sistem dan proses mereka dapat 
berinteraksi satu sama lain (interoperable), konsisten dan 
selaras. Pada saat ini, Indonesia mempunyai belanja riset 
dan pengembangan yang efisien dibandingkan dengan 
banyak negara anggota ASEAN lain (Dobrzanski dan 
Bobowski, 2000), namun itu sebagian besar karena total 
investasinya kecil, dan keluarannya (dalam bentuk paten 
dan makalah yang dikutip) juga kecil. 

66 In Di Australia, sebuah Centre of Excellence dapat menerima dua siklus pendanaan, masing-masing siklus berlangsung selama 7 tahun, untuk maksimum selama 14 
tahun.
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3.2 Pendanaan pemerintah untuk 
riset dan pengembangan di 
Indonesia 

Semua negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang terbangun atas dasar dukungan 
pendanaan yang kuat dari pemerintah. Belanja riset dan 
pengembangan per pendapatan domestik bruto (GERD) 
Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp 24,92 triliun, 
yang meningkat menjadi Rp 30 triliun pada akhir tahun 
2019. Kenaikan ini terlihat positif, namun dana tersebut 
berasal dari anggaran pendidikan nasional – itu artinya 
Indonesia belum menyisihkan dana terpisah untuk 
mendukung riset. Keadaan ini berubah pada tahun 2019, 
ketika sesuai dengan pasal 59, Undang Undang No. 11 
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), pemerintah menciptakan 
dana abadi penelitian.

Ketika mengumumkan hal ini pada tahun 2019, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menguraikan rencana 
untuk meningkatkan dana senilai Rp 990 miliar yang 
dianggarkan pada tahun 2019 dalam anggaran negara 
(APBN) untuk Dana Abadi Penelitian menjadi Rp 5 triliun 
pada tahun 2020. Namun nilai belanja aktual yang 
dibuat dari kedua angka itu kemudian terpengaruh oleh 
pandemi COVID-19. Akan tetapi, total anggaran ini masih 
relatif rendah dibandingkan dengan alokasi dana riset di 
negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang setara dengan Indonesia.

TABEL 3.1  PERBANDINGAN GERD DI BERBAGAI 
NEGARAa

GERD AS A PERCENTAGE OF GDP

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Australia 2.2 1.9 1.9

Indonesia 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3

Japan 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3 3.5

Malaysia 1.3 1.3 1.4 0.4

Singapore 1.9 2.1 2.2 2.1 1.9

Thailand 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

Vietnam 0.4 0.4 0.5

a Data diambil pada tanggal 25 Sep 2020, pukul 15:10 WIB dari http://data.uis.
unesco.org

Menurut riset yang dilakukan oleh Katadata (2019), 
anggaran riset Indonesia hanya sebesar 0,3% dari total 
pendapatan domestik bruto (PDB). Ini relatif rendah 
dibandingkan dengan Malaysia (0,4%), Tiongkok (2%), 
Jepang (3,5%) dan Korea Selatan (4,3%). Dalam penelitian 
yang sama, Katadata mengutip Prof. Sofian Effendi (Wakil 
Ketua AIPI) yang menyampaikan bahwa idealnya, minimal 
satu (1) persen dari PDB harus dialokasikan untuk 
pendanaan riset. Indonesia belum mencapai level itu. 

Isu-isu yang terkait dengan pendanaan riset di Indonesia 
bukan masalah baru. Para narasumber yang diwawancarai 
dalam studi ini mengemukakan pertanyaan tentang 
efektivitas dan efisiensi pendanaan. Semua kecewa 
dengan kenyataan bahwa investasi pemerintah dalam 
pendanaan penelitian saat ini masih jauh di bawah 1% dari 
PDB. Mereka lebih kecewa lagi setelah menemukan bahwa 
suntikan dana baru-baru ini tidak memberikan hasil yang 
jelas. Ini menunjukkan kebutuhan akan peninjauan lebih 
lanjut terhadap ukuran-ukuran yang secara riil digunakan 
untuk menilai efektivitas dan efisiensi pendanaan riset 
pemerintah di Indonesia. Misalnya, jika kita melihat 
perincian anggaran yang dipakai sebagai dana riset, kita 
menemukan bahwa besar dana yang digunakan untuk 
kegiatan riset tidak lebih dari 50% dari total dana yang 
tersedia (Katadata, 2019). Biaya operasional, belanja jasa 
ilmu pengetahuan dan teknologi, belanja modal, serta 
pendidikan dan pelatihan, masih menyita proporsi yang 
besar dari dana riset di Indonesia. 

Ini juga menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa kajian-
kajian sebelumnya yang dilakukan untuk pemerintah, 
yang merekomendasikan cara-cara untuk membuat dana 
riset lebih ‘menghasilkan’, diabaikan?

Pengelolaan dana riset 

Besar anggaran Indonesia untuk riset dan pengembangan 
sebagai persentase dari PDB-nya adalah satu isu 
– bagaimana Indonesia mengelola dana tersebut 
merupakan isu lain. Pengelolaan anggaran riset muncul 
dalam studi ini sebagai kendala utama dalam pemakaian 
dan penyerapan optimal dana riset. 

Saat ini, ada banyak lembaga yang memiliki wewenang 
untuk mengatur dan mengelola pendanaan pemerintah 
bagi riset. Semula, dana ini dibagikan ke divisi riset dan 
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pengembangan pemerintah, yang tersebar di berbagai 
Kementerian/Lembaga. Ini terutama dikelola oleh 
Kementerian yang (sekarang) bernama Kementerian 
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(Kemenristek/BRIN) dan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud Dikti). Sejumlah lembaga pemerintah 
non-kementerian (LPNK) utama yang menerima dana 
penelitian antara lain adalah: 

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); 
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN);
• dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Mengingat besar anggaran yang sudah terbatas, waktu 
anggaran itu dibagikan ke lembaga penelitian dan 
pengembangan, besaran dana yang dikelola oleh masing-
masing lembaga pun tidak besar. Hal ini berpengaruh 
langsung pada kuantitas dan kualitas keluaran yang dapat 
dihasilkan oleh lembaga itu sendiri.

Memperkuat dan menyederhanakan 
(streamlining) sistem Indonesia

Di Indonesia, anggaran negara (APBN) disusun oleh 
Kementerian Keuangan setiap tahun, dan kemudian 
komponen pendanaan riset di dalam APBN akan 
direalisasikan oleh Kementerian/lembaga yang memiliki 
fungsi dan wewenang untuk mengelola dana riset. 
Setiap Kementerian/lembaga wajib mengajukan usulan 
perencanaan bagi anggarannya untuk tahun berikutnya. 
Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian 
Keuangan67 Kecilnya total anggaran yang tersedia untuk 
riset juga merupakan hasil dari proposal anggaran yang 
diajukan oleh berbagai Kementerian/lembaga. Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sendiri 
tidak berhak mengusulkan besaran anggaran; mereka 
hanya meninjau dan menyetujui proposal-proposal yang 
diajukan.

Alur ini sering kali mengakibatkan benturan di antara 
Kementerian/lembaga, yang merasa anggaran mereka 
tidak mencukupi, namun Kementerian Keuangan 
menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bekerja 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam 
perencanaan anggaran. Di sisi lain, Kementerian/lembaga 

lain merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk 
memperoleh anggaran dalam skala yang akan memberi 
mereka kebebasan untuk mewujudkan pelaksanaan riset 
yang sangat baik. 

Di sisi lain, anggaran riset yang kecil mungkin merupakan 
konsekuensi tindakan Kementerian/Lembaga individual 
yang hanya mengumpulkan berbagai permintaan 
anggaran internal tanpa memprioritaskan permintaan-
permintaan itu, atau tanpa menghubungkannya dengan 
prioritas riset nasional (yang dibahas dalam Bagian 1 
laporan ini). Kesenjangan dalam komunikasi dan persepsi 
ini mencerminkan tidak ada koordinasi yang jelas di 
dalam dan antar Kementerian/lembaga; mungkin ada 
rasa kurang percaya dalam proses dan kapabilitas yang 
dimiliki satu sama lain; dan masalah dengan prioritas riset 
nasional. 

Membuat anggaran yang terlalu kecil 

Efek dari gaya penetapan anggaran seperti ini adalah, 
pada level peneliti individual, kualitas riset selalu harus 
berkompromi dan disesuaikan dengan besaran dana yang 
ada:

“…alokasi anggaran atau kegiatan Litbang Jirap 
itu terpencar di hampir berapa, di hampir semua 
Kementerian Lembaga kan ada ya. Nah, kalau 
dugaan saya, memang untuk kementerian-
kementerian yang core businessnya itu Litbang 
Jirap, LIPI, BPPT, kemudian mungkin Kemenristek 
memang tinggi kan, tetapi di sisi lain, itu kan ada 
kementerian-kementerian mereka yang punya Badan 
Litbang. Nah, Badan Litbang ini ada yang memang 
dananya gede, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Pertanian, dan sebagainya, tapi untuk yang lain, 
kementerian-kementerian yang lain kan relatif kecil. 
Nah, kenapa tadi kecil, sebenarnya bukan setting 
awal Pemerintah itu kecil, tetapi tadi, rencana kerja, 
kemudian rencana kegiatan yang disusun oleh 
Kementerian untuk kegiatan-kegiatan Litbang Jirap 
itu nggak match dengan skala prioritas nasional, 
dugaan saya seperti itu, sehingga sangat marginal, 
hanya semacam pendukung, seperti itu Mas” - 
Narasumber 025

Proses ini mengakibatkan munculnya lingkaran setan. 
Fokus Kementerian Keuangan adalah melakukan 
analisis terhadap aliran dana negara yang masuk 
dan keluar, sehingga Kementerian itu mungkin tidak 
mempertimbangkan tujuan anggaran secara detail. 

67 Narasumber 015
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Anggaran riset dianggap sebagai dana yang harus 
dibelanjakan untuk barang-barang yang mempunyai 
wujud nyata. Seperti yang dijelaskan seorang narasumber 
pada saat wawancara, riset bisa diukur atau dievaluasi 
berdasarkan keluaran (output), hasil (outcome), atau 
bahkan dampaknya.68 Metode yang saat ini diterapkan 
oleh Kementerian Keuangan adalah evaluasi berbasis 
keluaran (output). Kementerian memeriksa pemakaian 
dana yang dianggarkan berdasarkan keluaran riset (antara 
lain jurnal, publikasi, sitasi, purwarupa, atau produk). 
Kriteria-kriteria kuantitatif tersebut saat ini digunakan 
untuk menilai apakah sebuah investasi riset berhasil 
atau tidak. Salah satu konsekuensinya adalah, penilaian 
seperti itu dapat menghambat eksplorasi beberapa jenis 
riset yang bersifat lebih mendasar, atau memutuskan 
riset-riset seperti itu tidak produktif, karena tidak ada 
keluaran nyata yang dihasilkan dalam periode anggaran.

Metode pengukuran kuantitatif ini dapat dipahami, 
mengingat tingkat produktivitas riset Indonesia yang masih 
rendah, namun metode itu tidak mempertimbangkan 
kualitas riset – atau dampaknya – sehingga tidak 
memberikan dukungan optimal kepada bentuk-bentuk 
riset masa depan. Efek yang tidak diinginkan mungkin 
akan muncul dari sini, yaitu menekan penawaran 
maupun permintaan untuk pendanaan riset pemerintah, 
dan menegaskan gagasan bahwa anggaran riset bukan 
prioritas papan atas. Hal ini kemudian dapat berpengaruh 
negatif kepada keseluruhan ekosistem riset. Seperti yang 
kita lihat dalam pembahasan di atas mengenai negara-
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang, ‘paket pendanaan yang besar’ cenderung 
merangsang munculnya proposal riset yang serius. Paket 
pendanaan yang besar sangat efektif ketika skema yang 
ditawarkan dapat berlaku dengan fleksibel dan dirancang 
untuk mendukung riset dasar dan riset yang digerakkan 
oleh rasa ingin tahu (juga riset yang berorientasi kepada 
misi) untuk jangka waktu yang lebih lama daripada siklus 
anggaran tahunan. Riset yang bertujuan mengatasi 
masalah kompleks membutuhkan model pendanaan 
seperti ini.

Ketidakjelasan anggaran 

Informasi publik tentang bagaimana anggaran pemerintah 
dialokasikan untuk riset sulit diakses di Indonesia: tidak 
ada angka atau atau persentase riil mengenai bagaimana 
anggaran yang ditentukan itu kemudian dibelanjakan. 
Juga sangat sulit untuk menentukan, berdasarkan 

68 Narasumber 25

dokumen yang dapat diakses oleh publik, berapa persen 
dari anggaran penelitian saat ini yang dipakai untuk suatu 
riset, dan apa jenis riset itu. Alokasi yang ada tidak secara 
spesifik menyebutkan besaran dana yang dialokasikan 
ke penelitian dasar dibandingkan dengan penelitian 
terapan, dan apakah ada pandangan kebijakan, tentang 
apakah salah satu tipe penelitian ini harus mendapat 
alokasi lebih besar daripada penelitian yang lain. Waktu 
anggaran penelitian dialokasikan ke badan penelitian 
dan pengembangan pemerintah (balitbang) dan lembaga 
pemerintah non-kementerian (LPNK) – seperti yang 
cenderung dilakukan – kita perlu lebih mencermati 
laporan keuangan masing-masing instansi tersebut. 
Namun analisis kuantitatif ini di luar ruang lingkup studi 
bagi laporan ini.

Kendati demikian, kita dapat memahami bagaimana 
prioritas riset dilihat dari sudut pandang anggaran 
dengan merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional 
(RIRN) tahun 2017-2045, yang memuat kelompok makro 
riset (atau kelompok prioritas) berdasarkan area riset 
yang digolongkan menurut tiga aspek: nilai tambah 
ekonomi; daya ungkit; dan tingkat kompleksitas. Prioritas-
prioritas ini kemudian dipecah menjadi menjadi enam (6) 
kelompok makro riset:

1. Riset Terapan Berbasis SDA (RT-SDA) 
2. Riset Maju Berbasis SDA (RM-SDA) 
3. Riset Terapan Manufaktur (RTM) 
4. Riset Maju Manufaktur (RMM) 
5. Riset Teknologi Tinggi (RTT) 
6. Riset Rintisan Terdepan (RRT) 

Masing-masing kelompok makro riset memiliki skor 
yang berkorelasi dengan persentase anggaran yang 
dialokasikan kepadanya. Angka-angka ini diurutkan dalam 
hitungan 1-2-3-4-5-6, yang masing-masing merujuk 
kepada 40%, 20%, 15%, 12,5%, 7,5% dan 5% dari total 
anggaran. Sebagai contoh, untuk periode 2017-2019, 
Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) menetapkan RT-SDA 
sebagai prioritas pertama, sehingga berhak mendapatkan 
alokasi 40% dari total anggaran. Skor prioritas ini akan 
berubah-ubah selama periode 2017 -- 2045, sehingga 
nilai persentase anggarannya juga akan berubah. Di akhir 
masa RIRN, RT-SDA ditargetkan menjadi prioritas keenam 
(6) dengan persentase sebesar 7,5% dari anggaran, dan 
RRT dijadwalkan menjadi prioritas utama, dengan porsi 
40% dari total anggaran. Dalam praktiknya, implementasi 
rencana anggaran untuk keenam sektor prioritas ini 
mungkin saja akan berubah pula.
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Alokasi-alokasi yang tertuang dalam dokumen RIRN dapat 
membantu menuntun distribusi pendanaan penelitian 
dalam jangka panjang, namun implementasinya 
tergantung kepada kerja sama yang kuat antar 
Kementerian/Lembaga, di bawah koordinasi Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) (yang baru). 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) juga bisa berperan 
sebagai dokumen acuan yang mengakomodasi banyak 
jenis penelitian dan pengembangan. Namun saat ini, RIRN 
mengungkapkan bahwa Indonesia masih memandang 
riset terapan sebagai prioritas utama, ketimbang riset 
dasar. Rencana Induk Riset Nasional juga menunjukkan 
dengan jelas bahwa ‘riset’ di Indonesia, untuk tujuan 
perencanaan nasional, sangat condong kepada hard 
science dan tampaknya mengesampingkan ilmu sosial 
dan humaniora (lihat juga Siregar, 2020). 

“Riset dasar dan riset terapan perlu berjalan 
berdampingan dan tidak saling menegasikan. Akan 
tetapi, riset ini tidak bisa dijalankan terpisah-pisah 
kelembagaannya, karena perlu ada satu tujuan 
utama yang nantinya bisa dicepah-pecah menjadi 
beragam riset pendukung dengan arah yang sama.” 
– Narasumber 012

Alokasi anggaran masa depan secara nasional, pada level 
makro, semacam ini juga tidak mengungkapkan apa pun 
tentang cara lembaga-lembaga yang mengelola anggaran 
riset menetapkan prioritas mereka dan mengalokasikan 
anggaran di dalam lembaganya sendiri untuk jenis riset 
tertentu. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT), misalnya, dalam teori lebih difokuskan untuk 
mengembangkan penelitian terapan, namun kita tidak 
mempunyai informasi lebih jauh tentang prioritas 
pendanaan internalnya; begitu juga halnya dengan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), maupun 
divisi penelitian dan pengembangan Kementerian/
lembaga (K/L). 

Mengumpulkan dan melacak data anggaran riset tingkat 
lembaga akan berguna untuk membantu mengevaluasi 
jenis-jenis pendanaan riset yang mungkin diperlukan pada 
tahun-tahun berikutnya, dan juga untuk menciptakan 
feedback loop (proses memakai masukan (feedback) 
untuk menghasilkan keluaran (output) yang lebih baik) 
bersama Kementerian Keuangan, agar lembaga dapat 
melihat perbaikan yang mungkin dibutuhkan oleh pola 
anggarannya sendiri, maupun pola anggaran lembaga lain. 

Manajemen anggaran yang lebih baik

Presiden Joko Widodo mulai merombak dunia riset 
dan pengembangan Indonesia melalui kebijakannya, 
dengan menyampaikan bahwa kuantitas (nasional) dana 
penelitian bernilai besar, namun hasilnya tidak terlihat. 
Hal ini mendorong terbentuknya Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN), yang diamanatkan melalui Undang 
Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (UU Sisnas Iptek) tahun 2019. 

“…konsentrasi kita bukan hanya pada 
upaya memperbesar anggaran riset saja, 
tapi bagaimana membuat anggaran riset 
menjadi efektif, memberikan hasil yang nyata 
memberikan manfaat yang nyata, tumpang 
tindih agenda riset menyebabkan pemborosan 
anggaran harus segera kita akhiri. Anggaran 
riset yang masih tersebar di berbagai 
kementerian di berbagai lembaga jika kita 
padukan dengan peta jalan yang benar, output 
dan outcome-nya yang terukur akan sangat 
bermanfaat bagi kemajuan negara kita.” – Joko 
Widodo melalui pidatonya yang disampaikan 
dalam Ratas (rapat terbatas) strategi 
pengembangan riset dan inovasi serta penataan 
badan riset dan inovasi nasional di Jakarta, 11 
December 2019.

Keresahan akan tumpang tindih pendanaan ini menjadi 
dasar dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) – di mana dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo 
menyampaikan “Nanti, kita memerlukan badan besar 
yang mengelola seluruh pendanaan riset, agar pendanaan 
lebih efektif”. Pernyataan ini tampaknya berasumsi 
bahwa dana penelitian ‘yang besar’ menjadi kecil ketika 
harus dibagi-bagikan kepada Kementerian/lembaga 
yang memiliki divisi penelitian dan pengembangan 
(litbang). Kendati demikian, rencana pembentukan 
badan semacam itu menuai banyak pro dan kontra, dan 
mungkin juga konsekuensi yang tidak diharapkan. Seiring 
dengan berkembangnya gagasan tentang pembentukan 
badan ini, gagasan itu tidak lagi berfokus kepada peran 
badan tersebut sebagai pengelola pendanaan, namun 
sering kali diterjemahkan ulang sebagai langkah untuk 
menggabungkan seluruh badan riset yang ada di dalam 
Kementerian/lembaga. Proses pembentukan sebuah 
badan dengan mandat lebih luas itu akan memakan 
waktu yang tidak sebentar, dan banyak pihak yang 
menginginkan rencana itu ditinjau kembali.
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Terlepas dari perkembangan mandat dan struktur 
BRIN, dibutuhkan pendanaan efektif yang bertujuan 
untuk mendukung semangat riset dan pengembangan, 
untuk memutus rantai masalah di dalam ekosistem 
riset di Indonesia. Cita-cita ini bisa diwujudkan, dengan 
melakukan koordinasi strategis antara Kementerian 
Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lembaga-lembaga 
terkait. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan 
riset ke dalam agenda rencana pembangunan jangka 
menengah dan jangka panjang, dan untuk masing-
masing aktor regulasi melakukan advokasi bagi hal itu. 
Tanpa pengelolaan anggaran riset yang lebih baik, hasil 
riset yang dapat mendorong percepatan pembangunan 
nasional hanya akan tetap menjadi impian yang sulit 
tercapai.

3.3 Dana abadi riset 

Berbeda dengan dana riset yang berasal dari anggaran 
negara (APBN) sebagai alokasi tahunan, dana abadi riset 
yang baru dikelola di bawah mekanisme yang berbeda. 
Dana abadi tidak terikat kepada anggaran negara, sehingga 
memberi pihak yang mengelolanya banyak keleluasaan, 
karena penggunaan dana tersebut tidak dibatasi oleh 
tahun anggaran. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan 
(LPDP) adalah badan layanan umum (BLU) yang diberikan 
wewenang untuk mengelola Dana Abadi bagi Pendidikan. 
Sudah lebih dari 10 tahun sejak LPDP menerima mandat 
secara langsung dari Kementerian Keuangan untuk 
mengelola dana pendidikan yang diambil dari anggaran 
negara. Sejak itu, dana yang dikelola oleh LPDP digunakan 
untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk memberikan 
beasiswa kepada mahasiswa yang akan mengikuti 
program studi pascasarjana atau doktoral di universitas 
yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Selain 
itu, LPDP memberikan dana hibah riset melalui beberapa 
skema.

Dana abadi adalah solusi kebijakan yang bagus untuk 
mengelola anggaran bagi kebutuhan riset. Dana pokok 
yang tetap tersimpan akan memberikan hasil investasi 
yang bisa digunakan untuk keperluan riset jangka 
panjang. Jika dana abadi diinvestasikan dengan baik dan 
jika pasar bekerja sama, maka besar penarikan (draw-
down) dari dana yang tersedia seharusnya meningkat 
setiap tahun, sehingga kesinambungan mekanisme 
ini dapat dipertahankan. Keuntungan lainnya adalah 
skema penggunaan yang lebih fleksibel. Hibah riset 
yang diberikan dari dana abadi tidak dibatasi oleh tahun 
anggaran, sehingga hibah itu dapat berlaku untuk tahun 
jamak dan peneliti mempunyai fleksibilitas dalam hal 
kapan mereka akan menggunakan dana itu, di dalam 
jangka waktu pelaksanaan proyek.

Seperti yang kita lihat sebelumnya, besaran dana abadi 
penelitian diproyeksikan meningkat setiap tahun. 
Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai 
siapa yang akan mengelola dana itu dan mekanisme 
penggunaannya. Amanat dalam UU No. 11 Tahun 2019 
tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) telah memicu spekulasi bahwa salah satu tugas 
badan itu adalah mengelola dana abadi riset. Hingga saat 
laporan ini dibuat, belum diketahui seperti apa rencana 
yang dimiliki pemerintah untuk BRIN.

Berbagai peran yang dapat dimainkan BRIN 
dalam pengelolaan dana riset 

Para narasumber dalam proyek ini membahas beragam 
peran yang mungkin dimainkan Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN) terkait dengan pengelolaan dana riset 
dan tata kelola riset. Masing-masing peran (atau model) 
yang diusulkan merupakan kombinasi sejumlah fungsi, 
yang sedikit berbeda dari yang biasanya dilakukan badan 
pendanaan riset. Fungsi-fungsi itu, dalam beberapa 
kombinasi berbeda seperti yang disebutkan oleh para 
narasumber, dituangkan dalam tabel 3.2. 



62

TABEL 3.2  BERBAGAI FUNGSI KUNCI YANG DAPAT DIMILIKI OLEH BRINa

BADAN RISET DAN 
INOVASI NASIONAL 

(BRIN)

BERBAGAI PERAN JANGKA PENDEK-MENENGAH YANG 
DAPAT DIMAINKAN BRIN

DEWAN ATAU BADAN RISET 
NASIONAL MASA DEPAN

MODEL A MODEL B MODEL C MODEL D
BERFUNGSI SECARA INDEPENDEN 

(DIBAHAS DALAM BAGIAN 6 
LAPORAN INI)

Menetapkan strategi dan 
arah riset 

dalam kolaborasi dengan aktor-
aktor lain dalam ekosistem 
pengetahuan

Mengelola dana riset Dilakukan 
oleh badan 
lain 

Dilakukan 
oleh badan 
lain

Dilakukan 
oleh badan 
lain

Mengelola alokasi anggaran 
tahunannya dari dana abadi 
dan sumber-sumber lain; tidak 
bertanggung jawab untuk 
menginvestasikan dana abadi 

Mengumumkan skema-
skema pendanaan kepada 
lembaga dan individu riset 
yang memenuhi syarat

Mengajukan proposal 
pendanaan kepada 
lembaga yang mengelola 
dana riset 

Mengajukan proposal pendanaan 
tahunan langsung kepada 
pemerintah

Menjalankan proses seleksi 
kompetitif untuk skema 
pendanaan

Memilih proposal yang 
lolos seleksi

Memberikan dana 
kompetitif kepada 
pemohon yang berhasil 
meraih hibah

Mendistribusikan dana 
riset kepada Kementerian/
lembaga (K/L)

Dana institusional untuk 
Kementerian/lembaga (K/L) adalah 
alokasi anggaran langsung dari 
badan (agency) yang mengawasinya 
atau (idealnya) yang diberikan 
dengan basis separuh kompetitif. 
Pendanaan proyek diberikan 
melalui proses kompetitif oleh 
dewan/badan riset nasional.

Bertanggung jawab untuk 
menerima laporan tentang 
pemakaian dana riset

Dilakukan 
oleh badan 
lain

Menilai output dan 
dampak dari riset yang 
didanai

a Data ditabulasi dari jawaban banyak narasumber dalam studi ini

Seperti yang kami tunjukkan di sisi kanan tabel, dan 
kami bahas dengan lebih terperinci dalam Bagian 6 
laporan ini, kebanyakan sistem pengetahuan yang sudah 
matang mempunyai badan riset nasional yang seiring 
waktu, akhirnya berfungsi secara independen, terpisah 

dari pemerintah. Ini juga mencegah konflik kepentingan 
yang akan muncul jika suatu badan mengelola sistem 
pendanaan kompetitif namun juga ditugaskan untuk 
mengawasi (dan mendanai) satu atau lebih lembaga riset 
pemerintah yang didanai dari anggaran yang sama.
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3.4 Akses ke Dana Abadi 
Penelitian

Hal yang sangat penting mengenai dana abadi penelitian 
ini adalah alokasinya. Saat ini, pendanaan riset pemerintah 
dari anggaran negara (non dana abadi) diberikan 
secara langsung oleh Kementerian Keuangan kepada 
Kementerian/lembaga yang melakukan fungsi litbang 
bagi Kementerian atau sektor tertentu. Sebaliknya, dana 
abadi penelitian diharapkan dapat memfasilitasi proyek-
proyek riset yang lebih inklusif. Sebagian besar partisipan 
dalam studi ini mengatakan bahwa dana abadi penelitian 
sebaiknya dibuat agar bisa diakses oleh siapa saja, yaitu 
pihak pemerintah maupun non-pemerintah, dan oleh 
peneliti individual maupun tim. 

Policy research institutes (PRIs) non-pemerintah 
misalnya, ingin mengakses skema dana abadi penelitian 
ini karena mereka sering membuat kajian dan analisis 
kebijakan untuk pemerintah, dan membuat rekomendasi 
yang memberikan manfaat bagi penyusunan kebijakan 
pemerintah. PRIs relatif baru di Indonesia dan basis 
pendanaan mereka kurang kokoh. Pandangan PRIs 
adalah, sampai saat ini, hibah atau pendanaan kompetitif 
yang mereka terima lebih sering berasal dari donor 
internasional ketimbang dari pemerintah Indonesia. 
Kalaupun pemerintah memberikan pendanaan, nilainya 
sering kali kecil dan tidak menutupi biaya personel PRIs. 
Tidak seperti Kementerian/lembaga yang penelitinya 
memiliki status sebagai PNS, PRIs harus berjuang untuk 
membayar para peneliti dari dana hibah yang didapatkan. 
Penelitian yang dilakukan di dalam Kementerian/Lembaga 
disubsidi, dalam arti gaji dibayarkan dari anggaran untuk 
pengeluaran rutin (recurrent budget), sehingga dana 
penelitian bisa digunakan sepenuhnya untuk menutupi 
kebutuhan riset. Policy research institutes (PRIs) mencari 
akses untuk meraih skema ini, untuk mendukung proses 
dan kualitas riset yang lebih tinggi (advanced).

Menggunakan dana riset dengan efisien

Indonesia memiliki skema pendanaan tahun jamak yang 
secara teori memungkinkan para peneliti untuk melakukan 
penelitian dengan jangka waktu yang lebih fleksibel.69 

Pada praktiknya, hal ini masih belum dipahami dengan 
baik (atau belum diimplementasikan). Peneliti masih 
mengeluh bahwa mereka tidak bisa melanjutkan riset 
kecuali mereka sudah memperoleh hasil nyata setelah 

tahun pertama berakhir, dan bahwa evaluasi ini tidak bisa 
dilakukan dengan cara terlalu kaku.70 Akan tetapi, tanpa 
hal ini, pihak yang mengelola dana menganggap bahwa 
proyek riset gagal memenuhi deliverables yang diminta 
dan tidak layak lagi untuk memperoleh dukungan. Hasil 
yang tidak diharapkan, yang dapat muncul di sini, adalah 
sikap peneliti yang kemudian lebih menyukai kepastian 
yang ditawarkan skema riset jangka pendek (yang 
berlangsung di dalam periode tahun fiskal).

Langkah yang dapat diambil pemerintah untuk 
mendukung peneliti adalah beralih ke skema riset 
berbasis keluaran (output). Yang disebut peneliti sebagai 
skema ‘berbasis keluaran’ adalah desain pendanaan riset 
yang hadir dalam kebanyakan sistem pengetahuan yang 
sudah matang; pelaporan keuangan dan laporan tentang 
keluaran riset terutama dilakukan waktu proyek sudah 
selesai; laporan tahunan disusun cukup singkat dan 
laporan keuangan tahunan yang menyertainya disiapkan 
oleh lembaga penerima (atau jika dana dikelola langsung 
oleh, misalnya, yayasan filantropi, disiapkan secara 
internal) – ketimbang oleh peneliti bersangkutan. 

Output based: “mudah-mudahan dengan berubah 
paradigma yang dari penelitian berbasis proses ke 
penelitian berbasis output, nanti ke depan mudah-
mudahan peneliti tuh juga tidak direpotkan, karena 
memang keluhan dari para peneliti adalah itu: 
Energi kami habisnya mungkin 70% untuk Laporan 
Keuangan daripada penelitian itu sendiri. Memang 
itu keluhan dari para peneliti. Tapi kami kan pada 
posisi yang tidak bisa ambil keputusan, jadi harus 
seperti itu, apakah itu dana PNBP, kan PNBP terus 
mengacu di Peraturan Kementerian Keuangan itu, 
jadi kita memang masih…tapi ya mudah-mudahan, 
kalau memang ke depan sudah berbasis output, 
ya itu nanti akan lebih mudah buat peneliti”. - 
Narasumber 022

3.5 Pendanaan institusional 
versus pendanaan kompetitif

Diskusi mengenai pendanaan institusional versus 
pendanaan kompetitif di Indonesia tidak kunjung habis 
dilakukan. Dalam studi ini, hampir semua partisipan 
spontan menyampaikan bahwa mereka lebih menyukai 
pendanaan riset yang kompetitif. Mereka melihat 
pendanaan kompetitif lebih menarik karena bisa 
membantu mereka mencapai kualitas penelitian yang 

69 Tersedia sejak tahun 2018, melalui Perpres No. 16 Tahun 20185
70 Narasumber 25
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diinginkan. Kompetisi membuat tim peneliti berusaha 
menyusun dan menulis proposal penelitian terbaik yang 
dapat mereka buat, karena mereka harus meyakinkan 
pemberi dana. Semakin aktif dan semakin kompetitif 
tim riset itu, semakin besar peluangnya memenangkan 
pendanaan.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah 
pendanaan riset dibagikan kepada Kementerian/lembaga 
yang memiliki divisi litbang, yang diberikan tugas untuk 
melakukan penelitian. Pendanaan berulang yang praktis 
diberikan secara otomatis – dan harus digunakan di 
dalam tahun fiskal itu – sering kali mengurangi tingkat 
upaya peneliti. Para narasumber mengemukakan bahwa 
rencana riset mereka, khususnya, tidak perlu berkualitas 
tinggi. Akan sangat berbeda jika mereka bersaing untuk 
dana riset itu; proposal bermutu rendah pasti akan 
langsung disingkirkan. Mengikuti kompetisi bisa memicu 
perubahan positif di dalam diri para peneliti yang cakap; 
mereka mungkin akan terdorong untuk bekerja keras 
meningkatkan kualitas mereka. Namun kami menemukan 
bahwa langkah yang hanya mensyaratkan pendanaan 
kompetitif tidak mengubah masalah fundamental yang 
disampaikan pada Bagian 4 di bawah – bahwa banyak 
pegawai negeri sipil menduduki posisi di bidang ‘riset’ 
namun sesungguhnya tidak memiliki keterampilan atau 
spesialisasi dalam riset.

Seluruh narasumber yang diwawancarai dalam studi ini 
menyampaikan bahwa kompetisi untuk pendanaan riset 
juga perlu mensyaratkan tim agar beranggotakan para 
peneliti yang berasal dari berbagai disiplin ilmu akademik 
(tim multidisipliner). Kehadiran tim riset yang heterogen 
akan menciptakan perspektif riset yang beragam, yang 
mampu menawarkan sudut pandang yang lebih inklusif. 
Contohnya, riset tentang inovasi dalam mesin penggiling 
padi, selain membutuhkan para ahli mesin, tentu juga 
memerlukan peneliti dari bidang ilmu sosial, yang bisa 
memberikan input tentang bagaimana seharusnya mesin 
ini dibuat, dengan mempertimbangkan karakter calon 
penggunanya. Anggota tim dengan latar belakang ilmu 
sosial juga dapat memberikan input terkait pemasaran, 
sehingga ketika mesin ini siap untuk diproduksi masal, 
sudah ada permintaan dan sambutan positif dari calon 
pengguna. 

Skema kompetitif yang mensyaratkan keterlibatan tim 
peneliti dari berbagai disiplin ilmu akademik diharapkan 
akan menciptakan proses riset yang lebih kompetitif dan 
berkualitas lebih baik, dan hasil yang dapat diterapkan 
dengan lebih baik.

Membuat kompetisi bersifat terbuka dan 
adil

Apakah kita perlu merancang skema kompetisi untuk 
setiap jenis pendanaan riset di Indonesia? Mungkin tidak. 
Para narasumber yang kami wawancarai dalam studi ini 
mengemukakan bahwa kelemahan dari sistem pendanaan 
yang kompetitif adalah sistem ini akan didominasi oleh 
lembaga atau peneliti yang berpengalaman dan kredibel. 
Kompetisi yang ketat meningkatkan kualitas hasil riset, 
namun tidak akan berkontribusi pada perbaikan kualitas 
peneliti dan lembaga yang kurang kuat atau kurang 
berpengalaman. Sebagai contoh, perguruan tinggi negeri 
berbadan hukum (PTN-BH), yang memiliki peneliti 
berpengalaman dan mendapatkan kemudahan akses 
untuk memakai fasilitas penelitian, akan memiliki daya 
saing lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi 
negeri satuan kerja (PTN Satker). Ketimpangan struktural 
ini masih membutuhkan perbaikan sistem di tingkat 
nasional. 

Salah satu solusi yang mungkin mampu menaikkan daya 
saing melalui pendanaan riset adalah skema desain yang 
terdiri dari beberapa jenjang dan beberapa skema. Satu 
skema mungkin memprioritaskan (proyek) riset yang 
hendak mencapai kualitas tinggi, dengan peneliti yang 
kredibel dan sudah berpengalaman, namun skema itu 
harus dibuat berjenjang agar pemohon (applicant) dari 
lembaga-lembaga serupa dikumpulkan dalam satu klaster, 
pada level kompetisi yang sama. Lalu skema lain mungkin 
berfokus kepada meningkatkan kualitas peneliti muda dan 
afirmasi bagi lembaga di daerah 3T (terdepan, terpencil, 
dan tertinggal). Di bawah skema pendanaan berjenjang, 
kita akan melihat persaingan yang sehat di arena kompetisi. 
Setiap peserta dan skema diseleksi menurut jenjangnya 
masing-masing, sehingga ada lebih banyak kesempatan 
bagi setiap peneliti untuk melakukan risetnya.

Mungkin kondisi sekarang ini kalau dibuka secara 
kompetitif, yang menang…sekarang peneliti-peneliti 
kita yang hebat kan biasanya peneliti sawit, peneliti 
ekonomi, nanti kesitu lagi, sementara strategi 
nasional yang diperlukan sekarang misalnya 
adalah mengenai farmasi, mengenai vaksin. Nah, 
ini afirmasi kan. Jadi sebenarnya tidak kompetisi, 
afirmasi bahwa yang dibuka adalah bidang ini, 
bidang ini. Pandangan kami seperti itu Mbak. 
Memang idenya adalah kompetisi, tapi ada juga 
ruang untuk afirmasi. - Narasumber 025

Para narasumber yang diwawancarai juga sepakat bahwa 
tidak semua pendanaan riset capat diberikan melalui 
kompetisi, dan sebagian dana riset masih perlu diberikan 
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secara langsung ke lembaga. Kompetisi mungkin tidak 
perlu diselenggarakan untuk beberapa jenis riset, 
seperti riset pertahanan negara (yang dilakukan oleh 
Kementerian Pertahanan) atau proyek riset strategis 
negara yang sangat rahasia (highly confidential). Meski 
begitu, para narasumber mendukung perencanaan jangka 
panjang yang lebih bagus untuk menentukan jenis-jenis 
riset yang memang memenuhi syarat untuk mendapat 
pendanaan langsung, tanpa kompetisi, dari pemerintah, 
juga transparansi lebih besar mengenai pemberian dana. 
Bahkan, agar dapat melaksanakan perencanaan riset, 
negara juga memerlukan riset dan pengumpulan data 
yang komprehensif dan dikelola secara sistematis, agar 
dapat melakukan pemetaan riset yang lebih terarah.

Biaya operasional versus biaya riset

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan anggaran riset 
sering terkendala oleh alokasi anggaran itu sendiri 
selama riset berlangsung. Sebagai contoh, di universitas, 
ketika hibah riset diberikan untuk satu tahun anggaran, 
sering kali hibah ini lebih banyak dialokasikan untuk 
biaya operasional, ketimbang untuk biaya-biaya riset itu 
sendiri. Proses riset tentu saja membutuhkan dukungan 
administratif yang tidak bisa dikerjakan oleh peneliti 
sendiri. Dalam proyek riset berskala besar, tim riset sering 
membutuhkan bantuan dari personel tambahan, yang 
selayaknya diberikan kompensasi memadai.

Anggaran penelitian yang diberikan oleh Pemerintah 
Indonesia memiliki skema terperinci untuk pembelanjaan 
yang diizinkan. Skema tersebut biasanya memuat 
persentase atau besaran dana maksimal untuk digunakan 
bagi belanja modal untuk jasa, bahan habis pakai, sewa 
laboratorium dan/atau peralatan, biaya review, percetakan 
(printing). Keterbatasan yang menonjol di dalam hibah 
riset dari Kementerian adalah hibah ini tidak dapat 
digunakan untuk biaya modal (seperti Peralatan), dan 
hanya bisa dipakai untuk material. Plafon yang ditentukan 
bagi masing-masing pengeluaran ini dirancang sebagai 
panduan bagi peneliti, agar bisa menggunakan anggaran 
ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak memakainya untuk 
tujuan lain. Kelemahan penerapan plafon seperti ini 

adalah peneliti sering menemukan kendala di lapangan, 
juga ada biaya-biaya untuk mengatasinya, namun biaya-
biaya ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pendanaan 
ini, atau formula pendanaan terlalu kaku sehingga tidak 
mengizinkan adanya varian dalam anggaran. 

Para peneliti universitas yang diwawancarai dalam 
studi ini secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka 
memanipulasi laporan penggunaan anggaran mereka. 
Salah satu narasumber menguraikan cara untuk 
menyiasati masalah ini, yaitu dengan membuat dua set 
laporan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemberi dana. 
Laporan yang satu ini dibuat untuk memenuhi tuntutan 
administrasi dan audit. Dia juga memiliki buku terpisah 
yang mencatat semua pengeluaran dana sesuai dengan 
keadaan di lapangan, dan buku ini menunjukkan informasi 
yang berbeda dengan informasi yang tercatat dalam buku 
pertama. Ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab 
moralnya kepada sesama peneliti.

Seorang narasumber mengatakan bahwa besaran dana 
riset tidak memihak para peneliti yang berada jauh dari 
fasilitas riset. Di daerah narasumber bersangkutan, jika 
mereka ingin melakukan pengujian terhadap sampel, 
terkadang mereka harus mengirimkan spesimen ke 
laboratorium yang berada di Jawa, karena kurangnya 
fasilitas yang tersedia di sana. Biaya untuk mendapatkan 
hasil dari uji sampel saja sudah sangat mahal, namun 
narasumber itu mengemukakan bahwa biaya seperti ini 
tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran riset.71 Untuk 
menghasilkan riset terbaik, dia membutuhkan kapasitas 
untuk melakukan sendiri pengujian tersebut, namun 
belanja modal yang dibutuhkan merupakan masalah 
struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui hibah 
riset individual; dibutuhkan dukungan dari perguruan 
tinggi, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat.

Pada contoh-contoh di atas, kita melihat sebagian efek 
dari anggaran riset yang tidak memadai, antara lain, 
proyek yang dirampingkan agar sesuai dengan anggaran, 
yang berdampak kepada kualitas, dan perlakuan berbeda 
terhadap para peneliti di daerah. 

71 Narasumber 25
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menggunakan data dari sejumlah universitas, pada 
tingkat anggota staf akademik individual dan pada 
tingkat lembaga, untuk bertanya apakah, dan bagaimana 
Indonesia menghasilkan peneliti yang kompetitif dan 
bermutu tinggi, yang akan menggerakan riset dan 
pengembangan Indonesia di masa depan. Bagian ini juga 
menggunakan informasi yang berasal dari wawancara 
dengan para peneliti yang bekerja di policy research 
institutes (PRIs) dan institut riset pemerintah. 

4.2 Mewujudkan modal insani 
riset berkualitas: praktik-
praktik terbaik internasional

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang telah beralih, selama kurang lebih 30 
tahun terakhir, dari keadaan di mana peneliti dan lembaga 
bekerja dengan cara yang relatif independen, ke situasi 
di mana ‘angkatan kerja’ peneliti sekarang jauh lebih 
terarah dan bekerja di dalam lingkungan pendidikan tinggi 
dan riset yang diatur dengan ketat. Aspek teknokratik 
regulasi ini, termasuk tuntutan bahwa peneliti harus 
bekerja dengan produktif dan efisien, kerap dikecam 
sebagai ‘korporatisasi’ universitas (dan lembaga riset 
lain). Ini merupakan konsekuensi langsung dari gagasan 
‘manajemen publik baru’ tentang bagaimana membuat 
belanja publik untuk barang publik, seperti riset dan 
pengembangan, lebih dipertanggungjawabkan. Apakah 
kerangka peraturan yang berlaku berhasil mencapai 
tujuan itu atau tidak, merupakan topik perdebatan sengit 
di dalam masing-masing sistem nasional.

Lembaga riset peringkat atas (universitas, institut riset 
pemerintah, dan think tank sektor swasta) di negara-
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang di Eropa, juga di Amerika Serikat, Inggris 
dan Australia, sama-sama mempunyai sejumlah aspek 
kunci dalam cara mereka membangun dan menggunakan 
modal insani. Bagian berikut ini secara singkat 
menguraikan aspek-aspek desain kelembagaan tersebut, 
saat diterapkan di negara-negara yang kami sebutkan 
dalam laporan ini sebagai negara-negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang.

PhD sebagai kualifikasi dasar

Prediktor kunci dari kualitas riset dan pengembangan 
adalah kapasitas peneliti yang melaksanakannya. Cara 
paling efisien untuk mengendalikan kualitas peneliti 
adalah mengendalikannya pada titik awal – pertama 

4
MENGGUNAKAN 
MODAL INSANI 
PENELITI SECARA 
EFISIEN, EFEKTIF, 
DAN RESPONSIF

4.1 Modal insani dan kapasitas 
riset nasional

Unsur paling penting dalam kapasitas nasional untuk riset 
dan pengembangan adalah kualitas modal insani (human 
capital) – ini sebabnya indikator-indikator numerik seperti 
kualifikasi dan jumlah peneliti dipakai untuk mengevaluasi 
daya saing riset nasional. Isu yang tak kalah penting 
adalah bagaimana peneliti diciptakan, dikembangkan, 
dan dipakai di berbagai lembaga yang memproduksi 
riset dan menggunakan riset. Jumlah peneliti dan cara 
peneliti dipakai di seantero negeri adalah faktor yang 
menentukan ‘kapasitas penyerapan’ nasional untuk riset 
dan inovasi (e.g. Ambashi, 2017:226).

Universitas memainkan peran vital dalam menciptakan 
sekelompok kandidat unggulan (talent pool) yang dapat 
menjadi peneliti masa depan. Karena itu, bagian ini 
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dengan menciptakan program pelatihan PhD berkualitas 
tinggi yang selaras dengan bidang prioritas riset nasional 
dan riset yang digerakkan oleh rasa ingin tahu, lalu kedua, 
dengan memberikan syarat agar peneliti tingkat pemula 
mempunyai gelar PhD dari lembaga berkualitas tinggi.

Universitas dan institut riset umumnya tidak akan 
mengangkat peneliti yang tidak memiliki gelar PhD (atau 
kualifikasi profesional dan pengalaman yang setara untuk 
bidang-bidang seperti hukum atau medis). Gelar PhD kini 
menjadi semakin penting bagi pegawai pemerintah pula: 
banyak negara sekarang mempunyai skema-skema yang 
memungkinkan penyusun kebijakan pemerintah yang 
berbakat untuk mengikuti program studi doktor (PhD) 
paruh waktu atau purnawaktu, untuk meningkatkan 
kapasitas profesional mereka. 

Kualifikasi PhD, terlepas dari disiplin ilmunya, dipandang 
sebagai proses di mana peneliti mempelajari beragam 
teknik dan norma riset bagi bidang atau disiplin ilmu mereka 
sendiri. Pelatihan untuk memperoleh gelar PhD rata-rata 
berlangsung selama kurang lebih 4 tahun (terkadang 
lebih lama, seperti di Amerika Serikat dan Eropa) dan 
biasanya mencakup pelatihan formal mengenai metode-
metode riset yang penting bagi bidang bersangkutan 
(metode eksperimental, kualitatif, kuantitatif dan/atau 
kombinasi dari beberapa metode); desain riset; etika 
riset; serta menulis dan publikasi. Mahasiswa program 
studi PhD juga dapat menerima pelatihan praktis dengan, 
contohnya, bekerja di lingkungan laboratorium di bawah 
pengawasan peneliti pascadoktoral dan pemimpin tim 
senior, atau melakukan kerja lapangan sebagai bagian 
dari tim yang dipimpin oleh peneliti senior. Sebagian 
dari pelatihan mereka juga membahas cara menangani 
tugas sehari-hari dalam penelitian berskala besar, serta 
pelaporan dan publikasi riset. 

Aturan yang biasanya berlaku dalam banyak disiplin 
ilmu adalah penyelia PhD akan menulis (co-author) satu 
atau lebih artikel jurnal bersama seorang mahasiswa 
yang tengah mengikuti program studi PhD, sebagai cara 
membiasakan mahasiswa menerapkan praktik menulis 
dan publikasi yang baik, sekaligus memberikan kontribusi 
kepada profil publikasi peneliti pemula tersebut, 
membantu sang mahasiswa agar dapat bersaing dalam 
pasar lowongan kerja akademik. Masing-masing negara 
memiliki praktik yang berbeda, namun dalam pasar 
dengan mobilitas relatif tinggi, setelah lulus, mahasiswa 
PhD cenderung pindah ke lembaga baru untuk menempati 
posisi pascadoktoral, atau ke perusahaan baru. 

Pelatihan riset 

Universitas dan lembaga riset memberikan pelatihan 
pengembangan profesi dan pelatihan riset yang 
berkelanjutan bagi peneliti melalui dua cara. Yang pertama 
adalah dukungan yang menyasar peneliti pascadoktoral 
atau peneliti yang berada pada awal karirnya. Yang kedua 
adalah pelatihan berkelanjutan bagi peneliti di semua 
tingkat, agar dapat mengikuti perubahan di bidang 
pengetahuan, teknologi riset dan kebijakan pemerintah. 
‘Pelatihan riset’ di sini artinya bukan hanya tentang 
kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk merancang 
dan melaksanakan sebuah eksperimen atau riset empiris 
di bidang ilmu sosial, namun juga semua keterampilan 
(skill) yang diperlukan untuk memperoleh pendanaan bagi 
proyek di tahap awal dan kemudian mempublikasikan, 
lalu menyampaikan hasil dan signifikansinya kepada 
publik di tahap akhir. 

Pelatihan riset biasanya merupakan gabungan kegiatan 
informal yang dipimpin rekan sejawat dan kegiatan 
formal yang dipimpin oleh lembaga. Contoh dari lembaga 
papan atas, antara lain: 

Desain proyek riset
• Lokakarya untuk meninjau draf proposal hibah dan 

desain riset yang disusun rekan peneliti 
• Rapat yang lebih besar untuk melakukan review, dan 

lokakarya tentang kolaborasi riset berskala besar
• Penyelenggaraan latihan dalam memberikan 

presentasi tentang desain kolaborasi berskala besar 
kepada pemerintah atau mitra bisnis

Manajemen data
• Pelatihan tentang sumber daya digital dan perangkat 

lunak manajemen data [sering kali oleh perpustakaan 
dan pustakawan]

• Bimbingan profesional tentang syarat-syarat 
permohonan hibah dan merancang anggaran riset

Menulis dan publikasi
• Acara atau lokakarya di mana partisipan mencurahkan 

tenaga dan pikiran untuk menulis artikel jurnal 
(writing retreat)

• Lokakarya tentang cara menulis dan memublikasikan 
blog akademik

• Lokakarya untuk menyampaikan ide-ide baru 
bagi proyek kepada rekan-rekan sejawat, untuk 
memperoleh review kritis dari mereka 



68

• presentasi reguler oleh peneliti di dalam kelompok, 
atau yang berasal dari, atau yang diundang dari luar, 
untuk memberikan laporan mengenai perkembangan 
terakhir di bidangnya, atau untuk memberikan 
presentasi tentang hasil-hasil dari sebuah proyek 
‘sebelum publikasi’

Pelatihan PhD 
• Mata pelajaran tentang metode dan desain riset
• Mata pelajaran tentang etika riset
• acara review proposal tesis, di mana seluruh 

Departemen atau kelompok disiplin ilmu akan 
berkumpul untuk mendukung dan memberikan kritik 
kepada kandidat PhD yang memberikan presentasi 
tentang laporan awal, atau laporan mengenai proyek 
yang tengah berlangsung, atau laporan akhir tentang 
proyek riset PhD-nya 

• Kompetisi ‘tesis tiga menit’, di mana mahasiswa 
PhD memberikan presentasi kepada publik 
tentang proyeknya; kompetisi ini dirancang untuk 
membangun kemampuan menjelaskan proyek yang 
rumit kepada pendengar yang bukan spesialis di 
bidang itu, secara singkat dan dengan cara yang 
mampu menarik perhatian pendengar (di Amerika 
Serikat, presentasi semacam ini terkadang disebut 
‘elevator pitch’ atau hal yang Anda katakan di dalam 
lift waktu seseorang bertanya ‘apa yang sedang Anda 
kerjakan?’) 

Etika dan pelatihan tentang etika

Pertanggungjawaban dan integritas riset sekarang 
menjadi unsur amat penting dalam cara universitas dan 
lembaga riset melakukan pekerjaannya. Paling sedikit, ini 
mencakup tuntutan sebagai berikut:

Integritas riset
• Masing-masing peneliti bertanggung jawab untuk 

menjaga rangkuman kualifikasi dan keluaran (output) 
risetnya tetap akurat dan benar;

• Memperoleh persetujuan etik untuk semua proyek 
yang melibatkan manusia sebagai subjek proyek;

• Hasil riset dilaporkan dengan akurat, sesuai dengan 
aturan yang biasanya berlaku bagi disiplin ilmu 
bersangkutan;

• Peneliti yang memberikan kontribusi kepada laporan 
atau publikasi riset dimuat namanya sebagai penulis 
dan diberikan pengakuan sesuai dengan kontribusi 
aktualnya;

• Riset mengikuti definisi OECD tentang riset.

Etika
• Riset dirancang untuk memperkecil kerusakan, atau 

memberikan perlindungan yang memadai, ketika 
manusia menjadi subjek riset atau akan ikut serta di 
dalamnya;

• Dalam beberapa kasus, anggota sebuah kelompok 
atau masyarakat yang menjadi subjek riset akan turut 
ambil bagian dalam merancang (co-design) riset dan 
memastikan ada manfaat yang akan mengalir ke 
masyarakat dari riset tersebut;

• Riset dirancang untuk memberikan beban 
minimum kepada partisipan, dan untuk secara aktif 
menghindarkan partisipan dari penderitaan atau 
trauma yang disebabkan oleh riset tersebut;

• Protokol riset memastikan bahwa partisipan dalam 
riset tersebut memperoleh informasi lengkap tentang 
tujuan dan kegunaan riset;

• Persetujuan partisipan riset sudah diperoleh sebelum 
proses riset dimulai, dan partisipan diberikan pilihan 
untuk tidak memberikan namanya (anonimitas) dan 
dirahasiakan informasi pribadinya.

Persyaratan etik untuk desain proyek riset terkadang 
dikritik karena menerapkan ‘model medis’ terhadap 
semua jenis riset; memang benar, etika riset zaman 
sekarang berawal dari keinginan untuk melindungi 
individu yang mengambil bagian dalam uji klinis medis 
dan farmasi, juga keprihatinan akan bukti tentang riset 
yang dilakukan pada abad ke-20, selama masa perang, 
dan terkait dengan populasi yang rentan (misalnya, suku 
asli atau penyandang disabilitas) yang jelas melanggar hak 
asasi manusia fundamental. Dewan peninjau lembaga 
(IRB) di universitas dan lembaga riset medis di Amerika 
Serikat serta badan yang setara di negara-negara lain 
didirikan sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah 
ini. Protokol etika riset dan proses riset yang saat ini 
berlaku sekarang dengan jelas membedakan riset berisiko 
tinggi yang melibatkan manusia sebagai subjek (misalnya, 
uji klinis atau riset yang melibatkan kelompok rentan) 
dengan riset berisiko rendah (misalnya, jika partisipan 
adalah pejabat publik atau tokoh elit).

Kebebasan akademik

Yang dimaksud dengan kebebasan akademik di sini 
adalah peneliti yang kompeten dapat bebas mengajukan 
pertanyaan, mencari jawabannya, dan berdebat tentang 
hal ini, tanpa melihat apakah pertanyaan riset itu 
sendiri merupakan pertanyaan yang populer atau enak 
didengar bagi pemerintah, perusahaan, atau pihak 
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lain yang berkepentingan. Ini adalah salah satu sisi 
universitas dan dimasukkan sebagai bagian permanen 
dari ‘sistem tenure (jabatan tetap)’ yang melindungi 
akademisi dari pemecatan untuk alasan yang mungkin 
terkait dengan pertanyaan riset pilihannya. Meski pada 
praktiknya, universitas sekarang mempekerjakan banyak 
peneliti berdasarkan kontrak, ketimbang dalam posisi 
‘jabatan tetap (tenured)’, prinsip kebebasan akademik 
dan kebebasan berbicara tetap terjaga dengan kuat. 
Pertimbangan sebaliknya cenderung berlaku di badan 
pemerintah dan lembaga swasta – peneliti yang 
dipekerjakan di sana mungkin memiliki otonomi yang 
jauh lebih kecil dan bisa saja terikat kode etik dan/atau 
kontrak kerja yang mencegah mereka ambil bagian dalam 
debat publik. 

Kebebasan tersebut disertai tanggung jawab, dan dalam 
beberapa tahun terakhir ada peningkatan fokus kepada 
makna penting etika dalam desain riset dan dalam 
publikasi. Kewajiban etis riset adalah menyampaikan 
desain dan hasil yang kuat, meyakinkan, dan dapat 
diduplikasi, terlepas dari apakah proyek itu berhasil 
atau tidak. Selain itu, lazimnya desain riset perlu 
mempertimbangkan hak dan kepentingan ‘subjek 
manusia’, terutama kelompok rentan dan pihak lain yang 
berkepentingan, seperti pihak yang berkepentingan di 
bidang lingkungan. 

Kode etik riset untuk disiplin ilmu tertentu atau bagi sistem 
nasional, adalah bagian dari upaya komunitas peneliti, 
universitas, dan lembaga riset untuk menunjukkan 
tugas mereka dalam memenuhi tanggung jawab sosial 
kepada pemerintah dan masyarakat luas.72 Penekanan 
kepada integritas riset mungkin lebih lemah bagi 
badan pemerintah dan lembaga riset swasta atau non-
pemerintah – ini juga salah satu poin perbedaan signifikan 
antara lembaga penyedia layanan riset ini dan universitas. 

Penilaian kinerja

Kebebasan akademik bukan berarti peneliti bebas bekerja 
sesuka hati. Pemberi kerja (universitas, badan pemerintah, 
lembaga riset swasta), mempunyai ekspektasi yang logis 
terhadap peneliti sebagai karyawannya. Ekspektasi itu 
biasanya tertuang dalam kode etik dan/atau kontrak kerja. 
Pemberi kerja mengatur pekerjaan dengan menetapkan 

target (atau indikator kinerja utama, KPI); apakah seorang 
peneliti atau timnya berhasil memenuhi target atau tidak, 
itu akan dinilai dalam penilaian kinerja tahunan. Penilaian 
kinerja tahunan dapat berdampak langsung terhadap 
gaji peneliti; penilaian tersebut hampir pasti akan 
memengaruhi kesempatan peneliti untuk memperoleh 
promosi, atau prospek untuk melanjutkan kontraknya. 
Target-target kinerja individu tersebut lalu dijumlahkan 
pada tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa 
lembaga menghasilkan kuantitas dan kualitas pekerjaan 
yang tepat. 

Jalur karir

Bagaimana peneliti mengalokasikan waktunya tergantung 
pada jenis lembaga tempat dia bekerja, dan bidang 
disiplin ilmu yang ditekuninya. Tren yang umum berlaku: 
universitas di negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang, dalam kurang lebih 
satu dekade terakhir, lebih menekankan kepada kinerja 
riset akademik individu (yang didorong oleh insentif 
berupa pendanaan riset eksternal, formula pemerintah 
bagi pendanaan lembaga berdasarkan indikator keluaran 
riset, dan kesan prestisius yang terpancar dari sistem 
pemeringkatan tersendiri). Penekanan ini kemudian 
mengendurkan formula lama yang kaku tentang 
bagaimana akademisi harus memakai waktunya.73 

Di universitas, ketika seorang peneliti atau sebuah tim 
berhasil meraih pendanaan riset skala besar, konsekuensi 
yang biasanya muncul adalah para anggota tim itu 
dilepaskan dari sebagian pekerjaan mereka yang lain, 
agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu, secara 
proporsional, untuk riset. Mereka dapat memegang peran 
‘yang berfokus kepada riset’ untuk waktu yang lama. Gaji 
mereka sebagai pengajar ditanggung oleh pos anggaran 
dalam pendanaan eksternal itu, atau diserap oleh fakultas 
universitas, karena manfaat finansial dan non-finansial 
dari hibah riset dipandang bernilai lebih tinggi. 

Meraih keseimbangan pada tingkat lembaga bukan 
hal yang mudah; lembaga riset zaman sekarang harus 
mengelola modal insaninya dengan cara yang fleksibel dan 
menghasilkan insentif maksimum bagi peneliti berbakat, 
serta memberikan tingkat pengembalian maksimum 
kepada lembaga (dari segi keuangan atau reputasi).

72 Lihat misalnya, Australian Code for the Responsible Conduct of Research (2018): https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-
conduct-research-2018
73 Di Australia, formula yang umum adalah 40% mengajar; 30% riset; 30% administrasi atau pemberian layanan.



70

Promosi dan pengembangan karir

Kinerja peneliti dievaluasi melalui data, dan promosi 
adalah kesempatan paling penting untuk melakukan hal 
ini setelah peneliti pertama kali direkrut. Dalam sistem 
promosi yang dirancang dengan baik, kriteria promosi 
bagi masing-masing level dalam sistem itu diumumkan 
terlebih dahulu, dievaluasi oleh rekan sejawat yang 
lebih senior dalam sistem itu, dan diterapkan dengan 
adil. Kebanyakan sistem memiliki kriteria bagi kuantitas 
– dan yang lebih penting, bagi kualitas – untuk riset di 
bidang itu. Kedua kriteria ini pelan-pelan direvisi menjadi 
lebih ketat seiring waktu. Ketika seorang peneliti meraih 
senioritas, dia diharapkan menjadi sosok yang tampil 
di panggung internasional dan memiliki daya saing di 
tingkat internasional, yang diukur dari kualitas keluaran, 
keberhasilan dalam hal pendanaan riset, dan dampak 
risetnya – ukuran terakhir ini kian banyak digunakan 
sekarang.

Keadilan sistem promosi banyak diperdebatkan selama 
beberapa tahun terakhir. Sebagian besar lembaga 
kini mengakui bahwa wanita dirugikan dalam karir 
akademiknya jika dia juga mempunyai tanggung jawab 
keluarga (seperti merawat anak atau kerabat lain). Juga 
ada bukti yang cukup jelas bahwa wanita di banyak 
negara mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual di 
lembaga/divisi riset tempat mereka bekerja (Bondestam 
dan Lundquist, 2020).

Jumlah wanita yang diangkat ke level profesor dalam 
disiplin ilmu STEM di Inggris begitu rendah, sehingga 
negara itu menyusun dan melaksanakan program Athena 
Swan,74 yaitu serangkaian prinsip yang dijalankan sebagai 
skema akreditasi. Universitas dan lembaga riset lain 
yang hendak ditinjau dan diakreditasi sebagai organisasi 
yang mengikuti prinsip-prinsip tersebut perlu secara 
menyeluruh meninjau struktur lembaga dan praktik-
praktik di dalam lembaga mereka, untuk memastikan 
bahwa peneliti wanita mempunyai akses yang sama 
untuk diangkat ke posisi baru, memperoleh kesempatan 
pengembangan kemampuan profesional, dan kesempatan 
promosi.

Konsep ‘dibandingkan dengan kesempatan’ kini secara 
rutin dipakai untuk menilai kinerja individual seorang 
peneliti – bagi wanita, ini mungkin mencakup jeda karir 
karena kehamilan atau mengurus anak. Konsep ini juga 
dapat terkait dengan jeda karir karena alasan sakit atau 
relokasi bersama suami/pasangan, atau tanggung jawab 
untuk merawat anggota keluarga, dan pertimbangan-
pertimbangan ini dapat diterapkan kepada pria maupun 
wanita. 

Peneliti yang baru memulai karirnya

Setelah merekrut lulusan PhD berkualitas tinggi, 
lembaga riset di negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang sengaja melakukan 
investasi besar-besaran selama beberapa tahun pertama 
dalam kehidupan profesional seorang peneliti. Lembaga 
bermutu tinggi akan menyediakan lingkungan kerja 
yang mendukung peneliti yang baru mengawali karirnya 
dengan berbagai cara, yaitu melalui:

• kesempatan pendanaan yang menyasar tahap karir 
mereka;

• kesempatan mengikuti pelatihan riset;
• anggaran kecil untuk kerja lapangan dan kesempatan 

melakukan perjalanan internasional;
• panduan terstruktur tentang cara menulis artikel 

jurnal bermutu tinggi dan menyusun strategi 
publikasi;

• Bimbingan (mentoring), tambahan di luar 
pengawasan formal (peneliti senior ditugaskan 
untuk bertemu secara rutin dengan peneliti pemula, 
untuk menjawab pertanyaan dan membantu mereka 
berpikir mempertimbangkan pilihan-pilihan penting 
dalam pekerjaan dan karir mereka).

Karena peneliti di negara-negara semacam ini kerap 
berpindah pekerjaan, maka praktik baik yang dilakukan 
lembaga-lembaga top cenderung menjadi norma yang 
berlaku bagi sektor bersangkutan, dan bagi para peneliti 
yang kerap berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, 
praktik baik tersebut menjadi hal yang diharapkan dari 
tempat kerja mereka.

74 Lihat: https://www.advance-he.ac.uk/equality-charters/athena-swan-charter#more. Program Athena Swan diadaptasi dan diterapkan di seluruh Australia sebagai 
program SAGE dan disponsori oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Australia (https://www.sciencegenderequity.org.au/the-athena-swan-accreditation-framework/. 
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Pensiun dan pembaruan tenaga kerja

Kondisi pasar tenaga kerja berbeda dari satu negara ke 
negara lain, ada negara yang menetapkan usia pensiun, 
ada pula yang melarang pensiun wajib (untuk menghindari 
diskriminasi umur). Di dalam lembaga riset, peneliti senior 
sering kali mencapai puncak produktivitas pada tahun-
tahun lanjut karirnya, contoh, ketika memimpin tim riset 
yang didukung oleh dana hibah riset kompetitif berskala 
besar. Tingkat sitasi peneliti senior juga diuntungkan oleh 
sejumlah besar karya yang dihasilkannya, yang dibaca 
oleh banyak pihak selama bertahun-tahun. 

Jika seorang peneliti senior tetap produktif, memenuhi 
target individual dan institusional tahunan untuk lembaga 
tempatnya bekerja, tidak ada masalah. Tetapi ketika 
produktivitas riset berkurang (pada usia berapa pun), maka 
lembaga membutuhkan fleksibilitas untuk memindahkan 
karyawan itu ke peran non-riset atau peran yang tidak 
terlalu berkaitan dengan riset. Kebanyakan lembaga 
menyusun perencanaan untuk memperbarui tenaga 
kerja karena mempekerjakan peneliti yang baru memulai 
karirnya (early career researcher) membuat ekosistem 
riset tetap dinamis dan mengurangi biaya gaji. Data kinerja 
berperan penting bagi perencanaan strategis semacam 
ini. Perencanaan tersebut juga sangat penting waktu 
situasi anggaran berubah; jika lembaga perlu melakukan 
restrukturisasi terhadap, atau mengurangi tenaga kerja, 
maka salah satu kriteria bagi pengambilan keputusan itu 
adalah produktivitas masing-masing peneliti atau tim riset. 
Pemerintah juga memainkan peran dalam perencanaan 
strategis itu dengan melakukan penilaian terhadap kualitas 
riset (yang diuraikan di atas pada Bagian 2).

4.3 Modal Insani Indonesia di 
Bidang Riset

Perekrutan

Kualitas lembaga penelitian—baik pemerintah maupun 
non-pemerintah—tidak dapat dipisahkan dari kualitas 
modal insani (human capital) internal – staf akademik 
dan staf administrasi yang mendukung operasinya. 
Staf berkualitas tinggi membuat sebuah lembaga riset 
berdaya saing, pada level nasional dan internasional. 
Membangun sekelompok peneliti dan administrator riset 
yang berkualitas tinggi dimulai dari proses perekrutan. Di 
dalam sistem yang berorientasi kepada riset berkualitas 
tinggi, setiap lembaga riset ingin merekrut tenaga kerja 
terbaik. Namun sistem yang berlaku di Indonesia untuk 
merekrut dan mengembangkan peneliti tidak dirancang 
untuk mendukung tujuan itu.

Mayoritas orang di Indonesia yang bekerja sebagai 
peneliti purnawaktu atau paruh waktu memiliki status 
sebagai ASN (aparatur sipil negara). Hal ini terkait dengan 
kehadiran dominan lembaga riset negara di Indonesia; 
lembaga pemerintah, yaitu Kementerian, lembaga 
pemerintah non-kementerian (LPNK), dan perguruan 
tinggi negeri. Peneliti yang dipekerjakan di lembaga-
lembaga tersebut berstatus sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS).

Perekrutan PNS diselenggarakan secara serentak di 
seluruh wilayah Indonesia dan umumnya berlangsung 
melalui tahap-tahap pada Gambar 4.1.
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Kementerian terkait. Kebebasan dalam hal perekrutan 
ini juga membuat PTN-BH bisa menentukan proses 
perekrutannya sendiri. Perguruan tinggi berbadan hukum 
(PTN-BH) dapat mendefinisikan kriteria dan persyaratan 
seleksi yang lebih terperinci, sehingga mempunyai 
peluang lebih besar untuk menemukan calon pegawai 
yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena keputusan 
tentang kapan perekrutan dilakukan ada di tangannya 
sendiri, PTN-BH dapat, secara teori, merekrut personel 
dengan kualifikasi tertentu dengan cepat. Perbedaannya 
dengan kekakuan alur waktu (timeline) dan proses yang 
berlaku bagi lembaga pemerintah sudah jelas, namun kita 
juga harus ingat bahwa tingkat otonomi seperti ini hanya 
berlaku bagi kurang dari selusin PTN, dari 63 PTN yang 
ada (lihat Bagian 2).

GAMBAR 4.1 TAHAP-TAHAP PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) INDONESIA

Proses perekrutan ini bersifat generik; semua calon 
mengikuti tes yang sama pada saat yang sama untuk 
menjadi PNS. Hanya pada tahap akhir perekrutan 
suatu badan negara dapat mempengaruhi seleksi akhir 
(termasuk apakah seorang calon memenuhi syarat atau 
cocok untuk menjadi peneliti).

Perguruan tinggi yang masuk klaster mandiri (yaitu 
yang berbadan hukum, atau PTN-BH) (yang dibahas 
dalam Bagian 2 di atas) mempunyai kewenangan dan 
kebebasan untuk merekrut dosen, peneliti, dan staf 
administrasinya sendiri. Perguruan tinggi berbadan 
hukum (PTN-BH) didukung oleh pendanaan yang lebih 
fleksibel, karena PTN-BH mengelola dananya secara 
mandiri dan tidak perlu melewati jalur birokrasi panjang 

Lembaga peneli�an 
mengajukan proposal 
untuk perekrutan 
personel riset yang 
dibutuhkan

Proposal dievaluasi 
untuk melihat apakah 
proposal itu telah 
memenuhi kriteria 
(untuk calon PNS dan 
untuk memakai anggaran 
perekrutan pegawai) 

Lembaga peneli�an mengajukan proposal itu 
kepada BKN. Waktu pengajuan dan 
mekanismenya ditentukan oleh BKN, yang 
biasanya dilakukan melalui lembaga utama, 
bersama proposal-proposal lain dari semua 
unit yang berada di bawah lembaga utama 
tersebut

Jika disetujui, seluruh 
proses perekrutan akan 
dilakukan melalui 
portal yang 
dikoordinasikan oleh 
Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) 

Calon PNS menda�arkan 
diri melalui portal yang 
disediakan oleh BKN lalu 
mengiku� proses seleksi

Lembaga yang mencari calon personel riset 
dapat mengumumkan lowongan ini secara 
resmi di situs web-nya, dengan 
mencantumkan jumlah personel yang 
dibutuhkan, persyaratan yang harus 
dipenuhi pelamar, dan alur waktu (timeline) 
bagi proses perekrutan PNS

Verifikasi administrasi dokumen 
pelamar, computer-assisted test (CAT), 
psikotes, user dan wawancara. 
Lembaga tertentu mungkin memiliki 
persyaratan tambahan yang harus 
dipenuhi.

Lembaga yang 
menjadi 'end user' 
melakukan seleksi 
akhir terhadap para 
calon PNS

Pelamar yang telah 
menyelesaikan semua tes 
untuk calon PNS akan 
diproses lamarannya oleh 
BKN lalu disampaikan kepada 
lembaga yang relevan

1. Proposal 2. Pengajuan 3. Evaluasi

4. Persetujuan5. Pengumuman6. Penda�aran Calon PNS

7. Proses Seleksi 8. Pemrosesan Lamaran 9. Seleksi Akhir
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“Sama, jadi dosen otomatis kan peneliti. Jadi 
rekrutmennya, rekrutmen dosen itu. Kalau sudah jadi 
dosen, tugas Beliau adalah ya mengajar pendidikan 
itu, kemudian penelitian ya, sama pengabdian 
masyarakat. Jadi rekrutmennya itu seperti itu, karena 
tadi, Undang-Undangnya itu adalah tugas individu 
dosen, bukan lembaga. Lah, kalau nanti berubah jadi 
tugas lembaga, memang nanti ada rekrutmen untuk 
pendidik sendiri, rekrutmen untuk peneliti bisa jadi 
sendiri. Ya mungkin porsi persentase pekerjaannya 
itu bisa diatur, tapi sekarang kan nggak bisa, karena 
setiap dosen punya kewajiban penelitian, punya 
kewajiban untuk pengabdian masyarakat, sama yang 
pendidikan. Jadi rekrutmennya sebagai dosen”. – 
Wawancara 022

Policy research institutes (PRIs) memiliki fleksibilitas 
paling besar dalam sistem perekrutannya: PRIs seperti 
SMERU, CSIS, dan Prakarsa dapat menentukan kriterianya 
sendiri dan merancang proses perekrutan yang paling 
cocok baginya, pada waktu yang sesuai dengan strategi 
organisasinya.

“Salah satu tugas saya memang screening ketika 
masuk pasti dilihat dari background pendidikannya 
apa artinya background pendidikan master misalnya 
terus juga pengalaman riset sebelumnya apa itu juga 
masuk dalam ketika wawancara ketika e itu juga 
ditanyakan gitu.” - Wawancara 011

“kalau saya pribadi memang background itu sangat 
mempengaruhi ya artinya level pendidikan mungkin 
kan juga kalau harus bachelor pun pasti dia harus 
bachelor yang telah melakukan banyak riset juga 
ataupun mungkin master biasanya levelnya dia lebih 
e artinya pengalaman untuk risetnya lebih dalam 
juga itu menjadi pertimbangan ketika organisasi 
untuk merekrut orang terutama pengembangan 
untuk bidang riset ya.” - Wawancara 011

Masing-masing proses perekrutan memiliki keunggulan 
dan kelemahannya sendiri. Namun yang jelas, perekrutan 
yang panjang dan membutuhkan banyak biaya, yang 
diselenggarakan sebagai bagian dari pengadaan umum 
pemerintah berkenaan dengan staf yang akan menjadi 
aparatur sipil negara (ASN), tidak dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki 
keterampilan khusus, dan akibatnya mungkin akan 
merekrut calon yang keliru, atau yang tidak sesuai untuk 
peran di bidang riset. Banyak pengamat berharap agar 
perekrutan untuk staf dengan status pegawai negeri 
sipil (PNS) akan dilakukan dengan sistem desentralisasi 
di masa depan. Sistem yang lebih baik bagi lembaga 
negara yang hendak merekrut peneliti adalah sistem di 
mana biaya pengadaan ditanggung oleh anggaran negara 

(APBN), tetapi kendali atas seluruh proses didelegasikan 
kepada lembaga yang mencari staf, dengan masing-
masing lembaga mempunyai fleksibilitas maksimum 
dalam menjalankan proses tersebut.

Mengelola PNS

Efek samping proses perekrutan yang saat ini dijalankan 
pemerintah adalah pengangkatan orang yang tidak cocok 
untuk peran di bidang riset, tetapi orang bersangkutan 
– karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 
-- menjadi ‘kebal’ terhadap situasi itu. Namun tidak ada 
tindak lanjut yang bisa diambil, bahkan untuk sekadar 
memindahkan orang itu ke divisi lain yang lebih cocok 
dengan bidang dan kapasitasnya, karena pengelolaan 
PNS dilakukan dengan cara yang rumit dan birokratis. 
Menyingkirkan PNS semacam ini dari lembaga tempat 
dia bekerja sekarang biasanya juga tidak mungkin untuk 
dilakukan: kewenangan untuk mengelola PNS tidak serta 
merta menjadi bagian tanggung jawab lembaga tempat 
PNS bekerja; sebaliknya, pemerintahlah yang bertugas 
untuk mengelola PNS. 

“Iya, itu jebakan yang akan membuat institusi itu 
merana bertahun-tahun. Nah, ini kan menjadi 
akar banyak masalah di banyak institusi, terutama 
Perguruan Tinggi negeri ya, yang sudah lama 
melakukan rekrutmen yang belum terlalu, yah, 
maksimal. Bukan salah, tapi tidak terlalu maksimal 
karena mungkin banyak pendekatan keluarga lah, 
dan lain-lain sehingga ketika itu salah rekrut, orang 
yang motivasinya salah.” - Wawancara 012

Isu yang kedua, dan yang penting, adalah universitas, 
khususnya, belum mampu menciptakan peran atau 
jenjang karir dengan fokus intensif kepada riset bagi 
staf akademiknya. Ketentuan resmi mengenai posisi 
fungsional dosen tampaknya mengikat dosen kepada 
pembagian waktu untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Seorang informan menyampaikan sebagai berikut:

“jadi sebenarnya kita dari hasil evaluasi kita 
5 tahun terakhir itu, kita akan memerlukan 
banyak peneliti yang seperti itu, peneliti yang 
non dosen, yang karirnya memang peneliti. Tapi 
aturan Pemerintahnya sampai saat ini tuh belum 
memungkinkan sebuah University itu memiliki 
karir peneliti ya. …karena kalau kita tidak punya 
itu (jenjang karir peneliti) ke depan, ITB juga akan 
mentok disitu aja, karena orangnya cuman segitu-
gitunya. Jadi memang harus ada, kalau menurut 
saya, peneliti karir yang bekerja selain dosen.” – 
Wawancara 020 
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4.4 Pembangunan Modal Insani

Untuk menangani personel yang kapasitasnya tidak 
sesuai dengan posisi yang mereka duduki, lembaga riset 
mendirikan divisi pembangunan sumber daya manusia 
(SDM). Nama divisi ini bisa berbeda dari satu lembaga ke 
lembaga lain, tetapi kehadirannya telah menjadi unsur 
wajib dalam upaya untuk mengasah kemampuan peneliti 
baik di lembaga pemerintah maupun organisasi swasta. 

Di universitas, program-program untuk membangun 
kapasitas peneliti dikelola oleh LPPM (lembaga penelitian 
dan pengabdian masyarakat). Kegiatan LPPM mencakup 
perencanaan proyek riset, mengelola dana riset, dan 
menangani administrasi riset. Di luar kegiatan-kegiatan 
tersebut, LPPM di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) 
juga menyediakan layanan untuk meningkatkan kapasitas 
SDM, sebagai berikut:

1. Pelatihan menulis proposal penelitian
2. Pelatihan menulis jurnal ilmiah
3. Sosialisasi tentang hibah penelitian
4. Sosialisasi tentang hak atas kekayaan intelektual 

(HAKI)

Dari daftar itu, kita dapat melihat bahwa pada umumnya, 
upaya meningkatkan kapasitas peneliti masih terbatas 
pada level administrasi atau tugas sederhana dan 
keterampilan teknis atau ‘hard’ skill. Dukungan yang lebih 
komprehensif, seperti membangun soft skill agar dapat 
menjadi peneliti yang lebih mandiri dan berdaya saing, 
belum tersedia. 

“Biasanya LPPM dulu pernah punya program 
juga, bagaimana cara pembuatan proposal, 
terutama untuk dosen-dosen yang masih muda, 
ada pembinaannya juga, karena kan ada beberapa, 
proposal itu kan harus kompetitif ya, tentu 
proposalnya kan harus bagus. Jadi kalau yang sudah 
senior, biasanya nanti arahnya ke output penelitian, 
bagaimana menulis publikasi internasional, di tingkat 
UB juga diwadahi, ada pendampingannya juga. Kami 
punya klinik Jurnal juga, bagaimana untuk membuat 
paten dari hasil penelitian, kita punya Sentra 
HAKI, disitu ada pembinaannya juga, gitu kan. Ada 
pendampingan untuk penyusunannya juga, seperti 
itu.” – Wawancara 024

Para informan yang berasal dari LPPM sepakat bahwa 
kapasitas dan lingkup kerja mereka dalam meningkatkan 
kapasitas peneliti terbatas pada melakukan sosialisasi dan 
memberikan pelatihan yang cenderung berfokus kepada 

hard skill. Lebih lanjut, mereka mengungkapkan bahwa di 
level universitas, rektor memiliki program pembangunan 
SDM sendiri, yang berada di luar kewenangan LPPM. 
Selain program di tingkat universitas itu, masih ada 
banyak kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di level 
fakultas dan departemen, atau bahkan pelatihan yang 
diadakan oleh focus group (komunitas peneliti yang 
memiliki ketertarikan pada bidang yang sama). Para 
informan mengemukakan bahwa upaya peningkatan 
kapasitas di level mikro ini memang menjawab kebutuhan 
peneliti dengan lebih baik, karena upaya ini menyasar 
topik atau isu yang spesifik, khususnya dalam cabang ilmu 
pengetahuan tertentu.

“Dari internal. Kebetulan kita punya cukup banyak 
sumber daya yang memungkinkan untuk melakukan 
itu. Sebagian besar memang masih dilakukan 
internal, tapi tidak menutup kemungkinan, kita 
ngundang dari luar juga kalau kita perlukan. 
Contohnya misalnya kita pernah mengundang juga 
Ketua LPPM dari Undip misalnya, untuk berbicara 
tentang pengabdian masyarakat karena pada saat 
yang sama, Undip memiliki performance pengabdian 
masyarakat yang paling bagus diantara PTNBH. 
Jadi karena ITB tergabung di dalam forum PTNBH, 
ya kita manfaatkan juga jaringan itu. Kalau ada 
kebetulan tamu dari luar negeri yang kompeten, 
ya kita ambil juga. Kita punya beberapa jejaring 
Profesor di ITB, dari partner-partner kita dari luar, 
jadi kalau pas mereka berkunjung, kadang-kadang 
kita mengadakan workshop-workshop penulisan 
publikasi, untuk menyusun proposal, membangun 
laboratorium yang baik dan seterusnya.” – 
Wawancara 020

Secara garis besar, LPPM di semua perguruan tinggi 
negeri (PTN) yang diwawancarai dalam pengkajian ini 
menyampaikan bahwa mereka belum memiliki roadmap 
untuk pembangunan kapasitas SDM di masa depan. 
Rencana-rencana ini mungkin merupakan bagian dari 
kewenangan yang lebih terpusat di tingkat universitas. 
Saat ini, tampaknya LPPM lebih banyak menghabiskan 
waktu untuk menangani urusan administrasi riset, 
ketimbang melakukan kegiatan strategis atau kegiatan 
berwawasan ke depan.

Berbeda dengan situasi yang dihadapi LPPM di perguruan 
tinggi negeri (PTN), kami menemukan bahwa beberapa 
praktik terbaik diterapkan oleh perguruan tinggi swasta. 
Universitas Ma Chung di Malang menguraikan program 
pembangunan masyarakat miliknya dengan terperinci, 
sebagai berikut:
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“Kalau dari universitas Ma Chung punya banyak 
sekali ya, punya banyak sekali program-programnya 
gitu ya. Kalau di MRCPP sendiri saya juga 
memberikan keleluasaan itu kepada anggota peneliti 
gitu ya. Jadi ketika mereka membutuhkan skill 
tertentu maka mereka bisa mengambil apa namanya 
mengajukan ya mengajukan kepada saya permintaan 
misalnya saya ingin belajar tentang teknologi 
baru e tentang metode baru begitu ya yang ada 
workshopnya ada di kota mana kemudian diajukan 
ke saya saya lihat apakah ini bener-bener bagus 
untuk dia. Kemudian bagaimana follow up terhadap 
pekerjaannya, matching terhadap pekerjaannya itu 
seperti apa itu tu ada, ada sistem semacam itu.” - 
Wawancara 019

Policy research institutes (PRIs) melaporkan posisi paling 
proaktif dalam hal pembangunan SDM. Para informan 
dari Prakarsa, SMERU, CSIS, dan Rikolto, menyampaikan 
bahwa meningkatkan kapasitas peneliti adalah salah satu 
fokus utama mereka. Mereka sadar bahwa mempunyai 
Rencana Pembangunan Modal Insani (HDCP) adalah 
unsur penting yang akan berdampak langsung terhadap 
peningkatan kualitas lembaga. Mereka juga mengatakan 
bahwa SDM adalah aset penting bagi organisasi, sehingga 
organisasi perlu mengelolanya dengan baik. Dengan 
memandang SDM sebagai aset, PRIs merasa memiliki 
tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas 
aset yang satu ini.

Contohnya, ketika bekerja di salah satu PRI, peneliti 
boleh mengambil kelas-kelas singkat yang terkait dengan 
peningkatan kapasitas. Waktu peneliti melakukan hal 
itu, PRI bersangkutan akan memberikan dukungan 
dengan mengizinkan peneliti mengambil cuti, atau 
menyediakan waktu khusus—dari total jam kerja—yang 
dapat dipakai peneliti untuk kegiatan pengembangan 
diri. Policy research institutes (PRIs) mungkin juga akan 
memberikan pendanaan dan fasilitas bagi peneliti untuk 
melakukan studi lanjutan. Policy research institutes (PRIs) 
menyadari bahwa kegiatan riset tidak bisa dipisahkan dari 
kegiatan belajar, membaca, observasi dan memperbarui 
kemampuan analisis maupun menulis. Contohnya, CSIS 
memiliki program pembangunan SDM yang ditujukan 
untuk menangani isu-isu baru (novel), supaya peneliti 
dapat mengikuti tren yang mungkin akan menjadi fokus 
riset lembaga tersebut.

“Kalau di Prakarsa sendiri kami mencoba untuk 
melakukan itu sebagai upaya untuk menciptakan 
suatu lingkungan e yang friendly terhadap peneliti 
dan kegiatan penelitian. Kalau mau presentasi 
di sebuah conference baik nasional maupun 

internasional ada insentif ya. E bahkan kalau 
misalnya temanya sangat relevan dengan e Prakarsa 
agenda Prakarsa gitu, bisa ditanggung e apa ongkos 
transportasinya dan akomodasinya oleh kantor. 
Terus kemudian jika mau kursus untuk peningkatan 
skill terkait dengan metodologi riset atau short 
course apa di luar negeri di kampus atau di non-
kampus ya kita kasih juga dukungan. Lalu kemudian 
secara rutin juga kita bikin internal ya peningkatan 
kapasitas misalnya untuk apa untuk metodologi-
metodologi maupun untuk e pengolahan data atau 
informasi dan seterusnya lah. Selain itu kalau mau 
e S3 atau S2 gitu juga ada parsial scholarship untuk 
menunjang e kegiatan sekolahnya tersebut. Terus 
kemudian kalau sekolah dan harus off dari kantor 
ya tetep kami berikan kelonggaran ya misalnya 
cuti di luar tanggungan dengan asumsi nanti kalau 
selesai sekolah e baik S2 atau S3 bisa kembali ke 
lembaga atau juga bisa mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang didapat untuk kemajuan dirinya 
maupun kemajuan lembaga di kemudian hari. 
Artinya pendekatan kami memang nurturing, jadi 
bagaimana membibitlah e peneliti-peneliti agar 
betah agar makin baik kapasitasnya, agar produktif, 
dan seterusnya.” - Wawancara 014

Sebaliknya, masing-masing peneliti di perguruan tinggi 
memutuskan sendiri apakah dia hendak melakukan 
pembelajaran berkelanjutan (continuous learning) dan 
peningkatan kapasitas diri atau tidak. Motivasi di tingkat 
individual berbeda-beda, sehingga hasilnya akan beragam 
pula. Para informan dalam studi ini tidak menemukan 
bukti bahwa membangun keterampilan profesional 
semua peneliti adalah sasaran institusional strategis 
lembaga mereka, atau bahwa hal itu diselenggarakan 
secara sistematis. 

Dukungan lembaga kepada peneliti

Selain kurangnya investasi untuk membangun 
keterampilan dan pengetahuan peneliti (kecuali oleh PRIs), 
para informan dalam studi ini juga mengkritik kurangnya 
dukungan lembaga untuk riset dan sistem yang membuat 
riset terlaksana dengan efisien. Mereka menyebutkan, 
misalnya (i) pendanaan riset yang tidak memadai (seperti 
diuraikan dalam Bagian 3 di atas). Dalam beberapa kasus, 
riset terpaksa dihentikan akibat kurangnya pendanaan; 
dan (ii) tidak ada fungsi administrasi dan keuangan riset 
yang dijalankan dengan profesional, dan peneliti dibebani 
oleh pekerjaan administrasi. Peneliti memahami bahwa 
proses riset selalu melibatkan tugas administrasi. Kendati 
demikian, peneliti melaporkan bahwa mereka kerap harus 
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menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelesaikan 
tugas administrasi, ketimbang untuk melaksanakan 
kegiatan yang berkenaan dengan substansi riset. Hampir 
semua peneliti dalam studi ini, yang bekerja di perguruan 
tinggi (terutama yang berstatus sebagai pegawai negeri 
sipil), mengeluh tentang situasi ini. 

Pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dibuat 
dengan pendanaan pemerintah adalah hal yang 
penting, namun meningkatkan kapasitas profesional 
untuk melakukan hal ini dengan efisien juga tak kalah 
pentingnya: 

Challenge on APBN: “Selama ini menggunakan 
uang APBN, uang APBN itu kan rakyat ya, kita 
harus mempertanggungjawabkan. Satu rupiah pun 
pengeluaran itu harus dipertanggungjawabkan 
secara baik, gitu ya, itu prinsipnya. Berbeda dengan 
uang pribadi kita. Uang pribadi kita, oh, ya udah. 
Tapi karena kita dalam koridor keuangan Negara, 
pertanggungjawaban itu tetap. Nah, sekarang kan 
yang menjadi permasalahan, kalau misalnya dia 
tidak sanggup, mestinya ada dong dedicated yang 
ngurusin administrasi. Ya biarkan saja si peneliti itu 
melakukan penelitian, tapi pasti ada dong, di setiap 
kampus, bukan kampus, setiap unit satuan kerja 
atau apa itu kan pasti ada pejabat yang mengelola 
masalah perbendaharaannya, biasanya yang diminta 
melengkapi, karena nggak mungkin juga tanpa 
pertanggungjawaban. Nah, memang kalau dari sisi 
pertanggungjawaban, kita sekarang terus berusaha 
untuk menyederhanakan, tanpa mengurangi sisi 
akuntabilitasnya sendiri. Jadi akuntabilitas itu tetap 
masih ada. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan 
Negara kan harus accountable. Kenapa, ya karena 
ini uang rakyat. Jadi nggak bisa juga kita…kecuali 
bentuknya Hibah. Bentuknya hibah, hibah ke mana, 
ke BUMN atau ke lembaga, tapi kalau sesama 
lembaga Pemerintah kan nggak bisa juga. Lembaga 
apa ya, keagamaan gitu, Hibah, kuitansi saja selesai, 
ini tuh kita sedang lakukan.” - Wawancara 025

4.5 Alur waktu yang kaku 

Melaksanakan proyek riset membutuhkan alur waktu 
(timeline) yang fleksibel. Peneliti di perguruan tinggi 
yang melakukan riset dengan pendanaan dari anggaran 
negara (APBN) sangat bergantung kepada timeline yang 
ditentukan oleh pemerintah. Mereka mengeluh bahwa 
proses riset tidak bisa disesuaikan dengan tujuan untuk 
memperoleh momentum terbaik, karena sering kali 
proses riset harus mengikuti durasi APBN yang berlaku 

untuk satu (1) tahun (seperti yang dibahas dalam Bagian 
3 di atas). Hal ini menciptakan hambatan artifisial 
terhadap riset yang tengah dilaksanakan dengan sumber 
pendanaan tersebut. Para informan berharap akan 
ada lebih banyak skema pendanaan yang memberikan 
fleksibilitas lebih besar kepada peneliti waktu mereka 
merencanakan timeline proses riset mereka. 

Masalah-masalah yang dikemukakan di atas adalah 
masalah struktural, bukan masalah individual. Untuk 
memotivasi peneliti agar mencapai kualitas yang 
diharapkan, perlu ada ekosistem dan pengaturan lembaga 
yang lebih terbuka dan fleksibel, di mana para peneliti 
didorong untuk mengembangkan diri sebagai kelompok 
profesional. Selama isu SDM hanya dipandang sebagai 
masalah individual tanpa mempertimbangkan pengaruh 
faktor-faktor struktural, sulit untuk mewujudkan 
perubahan perilaku di tingkat individual, yang secara 
agregat akan menciptakan kinerja lebih kuat di seluruh 
sistem.

4.6 Sistem Perencanaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Para 
Peneliti

Menilai kualitas masing-masing peneliti

Ketika kita berbicara tentang ‘kualitas’ peneliti, itu tentu 
sangat erat kaitannya dengan alat dan proses yang dipakai 
untuk menilai dan mengukur hal ini. Kriteria dan alat 
pengukuran yang paling lazim dipakai di Indonesia saat 
ini sama dengan yang digunakan di tingkat internasional:

• Publikasi yang dihasilkan (jumlah, kualitas, dan level 
jurnal)

• Jumlah proyek riset yang dilakukan
• Sitasi

Ini adalah ukuran-ukuran kuantitatif, yang terkadang juga 
menjadi indikasi tahapan karir – semakin banyak jam 
terbang seorang peneliti, kemungkinan semakin banyak 
hasil yang dimilikinya (secara numerik). 

Untuk negara seperti Indonesia, di mana produktivitas 
riset masih belum tinggi sejauh ini, menetapkan sejumlah 
indikator kinerja utama (KPI) kuantitatif pada tingkat 
departemen dan lembaga mungkin merupakan hal 
sangat penting. Sistem pengetahuan yang sudah matang 
telah memakai dan terus memakai KPI kuantitatif ini, 
karena indikator-indikator tersebut mudah diterapkan 
dan berfungsi sebagai evaluasi alternatif yang instan, 
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tentang bagaimana peneliti menggunakan waktunya 
– dan apakah peneliti lain membaca karya yang ditulis 
peneliti tadi. Sulit bagi seseorang untuk menyatakan diri 
sebagai ‘peneliti’ jika dia tidak memublikasikan apa pun, 
tidak mempunyai proyek riset yang sedang berlangsung, 
dan sama sekali tidak menerima hibah riset.

Kendati demikian, penilaian yang diberikan hanya atas 
dasar kriteria kuantitatif tidak selalu menjadi indikator 
kualitas yang dapat diandalkan. Indikator kinerja utama 
(KPI) yang hanya berfokus kepada jumlah publikasi 
cuma akan membuat peneliti sibuk memastikan dirinya 
berhasil mencapai jumlah yang ditargetkan. Untuk alasan 
ini, sistem pengetahuan yang sudah matang kini beralih 
dari ukuran kuantitatif ke ukuran kualitas dan dampak 
– yaitu di mana makalah peneliti dipublikasikan, tingkat 
orisinalitas makalah itu, siapa yang membacanya dan 
kontribusi nyata yang diberikan makalah itu kepada ilmu 
pengetahuan, atau kepada kebijakan publik, atau untuk 
kebaikan masyarakat. 

Di Indonesia, saat ini kita mempunyai masalah kronis 
yang masih belum dapat diatasi: peneliti yang melakukan 
kegiatan riset hanya sebagai formalitas, demi mendapat 
kredit yang akan mendukungnya untuk memperoleh 
promosi. Di perguruan tinggi, kredit ini disebut KUM. Pada 
dasarnya, pemerintah merancang KUM sebagai insentif 
untuk membangun gairah peneliti dalam melakukan 
riset. Akan tetapi, KUM merupakan sistem yang 
memberikan insentif eksternal, sehingga pada akhirnya, 
banyak peneliti yang menjadikan pemenuhan KUM 
sebagai tujuan, ketimbang untuk meningkatkan kapasitas 
riset pribadinya. Peneliti seperti itu memberikan kesan 
bahwa riset adalah kegiatan yang dipaksakan, dan hanya 
dilakukan demi memenuhi tuntutan pekerjaan. Di balik 
hal ini, ada masalah struktural yang menghantui, yaitu 
universitas menghendaki sebagian besar staf akademik 
meniti jenjang karir melalui jalur yang sama, dengan 
ekspektasi kinerja yang sama, terlepas dari talenta dan 
kapasitas masing-masing staf akademik.

Skema insentif untuk peneliti individual 

Kegiatan riset di universitas dilakukan di bawah skema yang 
berbeda dari skema yang diterapkan di divisi penelitian 
dan pengembangan (litbang) kementerian, lembaga 
pemerintah non-kementerian (LPNK) dan policy research 
institutes (PRIs). Masing-masing lembaga memiliki gaya 
manajemen yang berbeda, berkaitan dengan status 
dan tugas pokok penelitinya. Terlepas dari kesulitan-

kesulitan dalam hal perekrutan seperti yang diuraikan 
di atas, kementerian dan LPNK tetap merekrut peneliti 
untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsi profesinya 
sebagai peneliti. Peneliti di divisi litbang kementerian dan 
di dalam LPNK memang (dalam teori) mengalokasikan 
sebagian besar waktunya untuk melaksanakan riset, di 
luar tugas lain yang sifatnya lebih administratif.

Sementara staf akademik universitas berada dalam 
situasi yang berbeda – secara garis besar, mereka direkrut 
sebagai dosen, sehingga tugas pokok mereka adalah 
melakukan kegiatan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, sebagai mandat yang diberikan 
pemerintah kepada universitas.

GAMBAR 4.2 TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Sebagai dosen, gaji dan kesempatan promosi bagi 
kebanyakan staf akademik di universitas terikat dengan 
tugas mereka untuk melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar, baru kemudian disusul oleh kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. Persentase waktu 
yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan ini 
(atau masing-masing pilar Tri Dharma) tertuang dalam 
Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Kendati demikian, alokasi 
waktu aktual untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh dosen universitas ini tergantung kepada keputusan 
di tingkat universitas. 
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“Mereka pasti memperkirakan, reliable nggak 
waktunya, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman 
yang tidak menduduki jabatan struktural, itu 
sebenarnya waktunya lebih luang, tergantung dari 
beban mengajarnya juga sih sebenarnya. Tetapi 
ya harus dikasih, harus diberi pemahaman bahwa 
penelitian itu adalah wajib. Dengan penelitian, kita 
bisa mendapatkan dana yang baik yang nanti akan 
bisa ditulis untuk Jurnal. Jurnal itu kan nanti arahnya 
untuk kenaikan pangkat, jadi kan multiplier effect, 
seperti itu. Jadi kalaupun ngajar banyak, biasanya 
teman-teman tetap semangat sih mengajukan dana 
penelitian, karena biasanya dana penelitian itu kan 
kita ajukan sekitar, untuk tahun depan ya, kalau dari 
Dikti itu Juli-Agustus, dimana kuliah kan sedang off 
ya, jadi memang waktunya pas.” – Wawancara 024

Salah satu cara untuk mendorong lebih banyak kegiatan 
dan keluaran (output) riset yang berkualitas adalah 
menawarkan lebih banyak insentif struktural yang 
terikat dengan kualitas. Saat ini, banyak universitas yang 
bereksperimen dengan insentif semacam ini, antara lain: 

1. Insentif uang untuk peneliti yang bisa menghasilkan 
artikel jurnal dan publikasi. Semakin bagus dan 
semakin kredibel jurnalnya, semakin besar nilai 
insentif yang dibayarkan; 

2. Penghargaan (award) bagi peneliti, yang diberikan 
kepada para penerima dalam beberapa kategori 
berbeda;

3. Prioritas untuk menerima hibah riset (internal);
4. Memperoleh KUM untuk promosi (sehingga 

peneliti pada akhirnya dapat diangkat ke level 
profesor)

Seorang informan dari universitas swasta menyampaikan 
sebagai berikut:

“Untuk human capital secara umum itu Ma Chung 
ada, jadi ada biasanya setiap tahun ada apa 
namanya e best lecture of the year dan sebagainya 
itu ada gitu ya. Untuk peneliti ini masih belum ada, 
sayang masih belum ada. Jadi kita e misalnya kita 
masih menggunakan apa namanya menggunakan 
e bantuan dari pemerintah karena pemerintah kan 
kalau kita publikasi kita bisa apa namanya meminta 
itu sekitar dua puluh lima juta dan sebagainya itu ya. 
Akhirnya kita kan di bagi-bagi di peneliti ya. Sayang 
kalau peneliti tidak punya JAD ya siapa yang ada 
dalam nama itu ada JAD untuk mendapatkan itu ya 
kemudian dibagi rata begitu ya jadi semacam itu.” – 
Wawancara 019

4.7 Mobilitas peneliti

Fasilitas lain yang perlu diterima oleh peneliti adalah 
kebebasan untuk berkolaborasi dengan lembaga lain 
dari sektor berbeda (kolaborasi lintas sektor). Skema 
semacam ini diharapkan akan memberikan mobilitas 
kepada peneliti, sehingga peneliti dari lembaga 
penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah 
dapat melakukan tugasnya di universitas, atau bahkan 
di sektor swasta. Sebaliknya, peneliti di universitas juga 
berharap dapat memperoleh kesempatan untuk pindah 
tugas, dari universitasnya ke sektor industri atau lembaga 
litbang pemerintah. Mobilitas di bawah skema tersebut 
dirancang untuk meningkatkan kualitas hasil riset, juga 
mutu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Saat ini, mobilitas peneliti belum menjadi prioritas 
bagi sebagian besar lembaga riset. Beberapa lembaga 
pemerintah, seperti Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, telah menyusun rencana 
untuk skema ini. Namun pelaksanaan skema itu belum 
optimal. Sudah ada beberapa aturan mengenai skema 
tersebut, namun terbatas pada proses mutasi dan rotasi, 
yang sudah berjalan dengan baik.

Pada intinya, dalam semua wawancara, para peneliti 
menyampaikan bahwa mereka setuju dengan adanya 
fleksibilitas, agar mereka dapat mempunyai mobilitas 
lintas sektor ini. Setiap peneliti sudah menyadari 
keuntungan yang bisa diperolehnya dari sana. Saat ini, 
kendala terbesar yang mereka hadapi adalah status 
kepegawaian; ini terutama dialami oleh peneliti yang 
berstatus PNS. Selain itu, perlu ada diskusi lebih lanjut 
mengenai wacana mobilitas ini, dan implementasi 
mobilitas harus berjalan lebih mudah, tanpa administrasi 
yang rumit.

“Mobility itu selalu berdampak baik bagi 
pencapaian tujuan transdisiplineritas, karena 
bertemu makhluk yang berbeda, setiap manusia 
pasti adaptasi dengan orang itu kan ya, dari 
lembaga yang beda, atau dari pemikiran yang 
beda, dan seterusnya.” – Wawancara 004
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5.1 Pengalaman internasional: 
kolaborasi domestik 

Di negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang, kita melihat serangkaian alat yang 
dipakai pemerintah untuk memberikan mandat atau 
mendorong kolaborasi dan transfer pengetahuan, dan 
mengurangi inefisiensi dalam sistem yang berasal dari 
aktor dan lembaga riset yang memiliki ‘mentalitas 
silo’, atau yang terpisah-pisah. Alat-alat kolaborasi 
juga digunakan untuk mengurangi ketimpangan yang 
disebabkan oleh faktor geografis, status sosio-ekonomi, 
gender, bahasa, ras, atau bidang riset masing-masing 
aktor dan lembaga.

Alat-alat yang dirancang untuk mendorong kolaborasi 
antara lain:

• Centre of Excellence dan Pusat Riset Kolaboratif 
(misalnya, di Australia dan Belanda), di mana 
syarat untuk memperoleh pendanaan kompetitif 
spemerintah adalah universitas/ universitas-
universitas yang memimpin program bermitra 
dengan universitas berperingkat lebih rendah atau 
universitas regional (misalnya, bekerja bersama 
untuk melatih mahasiswa program studi PhD); 

• Hibah ‘pertautan (linkage)’ dengan industri atau 
‘kemitraan’ (misalnya, Belanda, Inggris, dan Australia) 
yang mensyaratkan universitas agar bermitra dengan 
suatu industri, badan pemerintah, atau mitra nirlaba, 
yang akan memberikan kontribusi dalam bentuk 
dana tunai atau ‘barang atau jasa’ (misalnya waktu 
kerja karyawan) kepada proyek gabungan;75

• Hibah peralatan besar (misalnya Australia), di mana 
universitas berhak mengajukan permohonan untuk 
memperoleh hibah riset guna mendanai pembelian 
dan/atau memakai peralatan besar, hanya jika 
universitas itu dapat menunjukkan bahwa banyak 
lembaga yang akan dapat mengakses dan memakai 
pula fasilitas tersebut;

• Insentif pajak bagi industri (dibahas dalam Bagian 3 
di atas);

5
KOLABORASI 
RISET: 
STRATEGI DAN 
TANTANGAN

Pilar keempat dari ekonomi berbasis pengetahuan 
mengedepankan jaringan erat yang beranggotakan 
organisasi riset publik dan swasta. Dalam bahasa praktis, 
itu berarti seluruh aktor riset dan pengembangan (yang 
mencakup pemerintah nasional, pemerintah regional dan 
lokal, lembaga riset pemerintah, industri, aktor filantropi, 
universitas, wadah pemikir (think tank), masyarakat sipil 
dan mitra internasional) berbagi tanggung jawab untuk 
‘input’ riset dan pengembangan (pendanaan, modal 
insani (human capital), infrastruktur serta kebijakan dan 
regulasi), juga untuk kualitas dan relevansi ‘keluaran 
(output)’ riset serta distribusi dan pemakaiannya. 

75 Lihat, contohnya: https://www.nhmrc.gov.au/funding/find-funding/partnership-projects
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• Pengaturan kemitraan untuk riset kesehatan dan 
medis, di mana permohonan yang diajukan layak 
menerima hibah, namun pendanaan pemerintah 
tidak cukup untuk memenuhinya, sehingga 
permohonan itu dirujuk ke mitra non-pemerintah 
untuk memperoleh pendanaan76 

5.2 Pengalaman internasional: 
kolaborasi intern asional

Sejumlah mekanisme yang disebutkan di atas, terutama 
Centre of Excellence dan Pusat Riset Kolaboratif, biasanya 
mempunyai struktur yang menuntut partisipasi mitra 
internasional. Di sebagian besar negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan yang sudah matang, kolaborasi 
internasional ini sengaja dirancang ke dalam skema 
pendanaan. Hubungan sebab akibat langsung antara 
kolaborasi internasional dan kinerja riset nasional 
sulit untuk ditunjukkan secara konklusif, namun jelas 
ada korelasi langsung yang positif antara kolaborasi 
internasional dan penulisan bersama (co-authorship) 
di tingkat internasional dan produktivitas riset nasional 
(yang diukur melalui sitasi dan penempatan jurnal) 
(Cimini dkk., 2016). Level co-authorship internasional 
juga dimasukkan ke dalam sistem pemeringkatan 
internasional yang diuraikan dalam bagian Pendahuluan 
laporan ini. Produktivitas kolaborasi semacam ini juga 
dipengaruhi oleh kedekatan geografis dengan satu atau 
lebih negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang, oleh bahasa yang sama, dan skema 
pendanaan yang mendorong dan mendukung kolaborasi 
internasional.

5.3 Faktor-faktor yang 
menghambat kolaborasi di 
Indonesia

Indonesia mempunyai sederet situasi yang unik, yang 
dianalisis dalam banyak studi terdahulu, yang membuat 
koordinasi seluruh sistem, dan kerja sama dalam riset dan 
pengembangan, sebuah tantangan (e.g. Aminullah, 2020; 
Siregar, 2020; Ekatjahjana dkk., 2019, Hertz dkk., 2020; 
Pellini dkk., 2018; dan Rakhmani dkk., 2020). Deretan 
situasi itu termasuk, namun tidak terbatas kepada:

• lembaga riset nasional (pemerintah) yang tidak 
memperoleh sumber daya, atau bekerja, pada tingkat 
yang berdaya saing internasional;

• Sistem nasional dengan terlalu banyak universitas, 
dan terlalu banyak di antaranya yang berkualitas 
rendah, yang diatur melalui beberapa mekanisme 
terpisah bagi perguruan tinggi negeri, perguruan 
tinggi swasta, dan perguruan tinggi Islam;

• insentif pendanaan bagi universitas, yang membuat 
riset bernilai lebih rendah daripada (kegiatan) 
mengajar;

• staf di perguruan tinggi negeri dan lembaga riset 
pemerintah adalah pegawai negeri sipil (dengan 
semua infleksibilitas dan masalah insentif yang 
terkait dengan status PNS ini); 

• sektor swasta yang tidak memiliki pandangan baik 
terhadap kapabilitas riset dalam negeri;

• kelompok ‘perantara’ yang mencakup policy research 
institutes, wadah pemikir (think tank) dan entitas 
non-pemerintah, yang mempunyai pendanaan 
kurang stabil, kemampuan bervariasi, dan sikap 
‘melayani pemerintah’ (e.g. Pellini dkk., 2018).

Di balik serangkaian pengaturan kelembagaan ini, 
terdapat warisan historis dan faktor-faktor ekonomi 
dan politik yang secara umum memengaruhi gaya 
pengambilan kebijakan Indonesia (e.g. Ekatjahjana dkk., 
2019; Datta dkk., 2011). Faktor-faktor itu antara lain:

• warisan politik berupa regulasi yang sangat 
tersentralisasi, yang sifatnya ‘memberikan perintah 
dan mengendalikan’;

• Kendali dan pengaruh pemerintah yang kuat atas 
universitas;

• negara yang secara geografis penduduknya tersebar 
luas, sehingga aktor riset dan pengambil kebijakan 
sangat menyadari kerugian dari fakta ini bagi lembaga 
daerah di luar Jawa;

• ketegangan antara hasrat politik pemerintah nasional 
untuk memajukan riset dan pengembangan Indonesia 
dengan cara terkoordinasi, dan sebagian pandangan 
di tingkat subnasional bahwa ‘desentralisasi’ 
membuat hal ini menjadi arena kebijakan bagi 
prakarsa subnasional;

• besarnya rasa tidak percaya terhadap satu sama 
lain di kalangan semua aktor dalam sistem ilmu 
pengetahuan (e.g. Rakhmani dkk. 2020)

‘Kondisi operasi’ seperti ini bagi riset dan pengembangan 
di Indonesia sudah dipahami dengan baik. Dalam studi 
yang menjadi dasar laporan ini, kami tidak bertanya 

76 Lihat, contohnya Kebijakan NHMRC Australia tentang pengakuan terhadap mitra: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/policy-recognition-supporting-
partners-2019
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panjang lebar kepada partisipan tentang kolaborasi 
riset dan diseminasi hasil riset, sebagian karena studi 
sebelumnya telah membahas hal ini dengan cukup 
terperinci (e.g. Rakhmani, 2020; CCPHI, 2019). Meski 
begitu, isu ini muncul secara spontan dalam wawancara, 
sehingga kami memasukkan pandangan-pandangan di 
bawah ini.

5.4 Kemitraan dengan Industri

Salah satu sektor yang paling sering disebut dan didorong 
untuk berkolaborasi adalah sektor swasta, khususnya 
industri. Pemangku kepentingan, terutama yang berasal 
dari sektor pemerintah, terkadang memberikan kesan 
bahwa ada potensi amat besar untuk melakukan 
kolaborasi dengan sektor swasta, bahkan ketika ‘merasa 
skeptis tentang kesediaan sektor swasta untuk secara 
aktif terlibat dalam kolaborasi, dan khususnya, dalam 
mendanai proyek riset bagi tujuan kebijakan publik’ (e.g. 
CCPHI, 2019: 20)

Antusiasme itu bertambah besar pada tahun 2020, waktu 
Menteri Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, 
Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 
Nasional, mampu menunjukkan kesuksesan kolaborasi 
universitas/pemerintah/industri dalam menangani 
COVID-19 dan mengembangkan purwarupa vaksin untuk 
Indonesia.77 

Dalam studi kami, para partisipan dari sektor pemerintah 
khususnya tertarik untuk bekerja sama dengan sektor 
swasta dan melibatkan sektor tersebut dalam kegiatan 
riset, untuk meningkatkan secara signifikan anggaran 
riset – belanja negara untuk riset dan pengembangan 
– dan juga untuk memanfaatkan fasilitas riset, yang 
dianggap lebih baik, di sektor swasta. Para partisipan itu 
menyampaikan harapan mereka agar pendanaan riset 
tersedia dengan aturan ‘80/20’, yaitu 80% pendanaan 
diberikan oleh sektor swasta dan 20% sisanya ditanggung 
oleh pemerintah. 

Dasar bagi pandangan ini tampaknya berasal dari 
pemahaman yang jelas menyadari bahwa Indonesia saat 
ini benar-benar kurang berinvestasi dalam riset menurut 
standar internasional, namun Indonesia dapat meniru 
pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat, 
Jerman, Korea Selatan dan Jepang, di mana industri 

memberikan lebih dari 70% investasi nasional dalam riset 
dan pengembangan. Satu masalah dalam mengambil 
negara-negara berdaya saing papan atas itu sebagai tolok 
ukur (benchmark) adalah, mereka semua mempunyai 
sektor industri yang kuat. Patut diingat pula bahwa 
BERD (kontribusi dunia usaha terhadap belanja riset 
dan pengembangan) umumnya terkait dengan paten, 
ketimbang publikasi (Cimini dkk., 2016:207). Secara 
umum, produksi ilmiah dan ekonomi nasional mengikuti 
pola yang serupa (Cimini dkk., 2016:210)

Negara lain dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang, seperti Singapura, Inggris dan Australia, 
hanya mengambil sedikit di atas 50% dari pendanaan 
riset dan pengembangan mereka dari industri, 
sementara Kanada bahkan kurang dari itu (Hewett, 
2018).78 Di Australia, hanya sejumlah kecil perusahaan 
yang melakukan investasi bernilai signifikan bagi riset 
dan pengembangan; perusahaan tersebut sering kali 
adalah cabang lokal dari perusahaan multinasional atau 
merupakan perusahaan yang bersaing pada tingkat global 
di sektor ekspor, seperti pertambangan. Studi akademik 
tentang negara yang paling dekat dengan Indonesia 
dalam hal status ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu 
Thailand, mengemukakan bahwa butuh waktu lama 
untuk mencapai rasio semacam ini (Kohpaikoon, 2020; 
Rattanakhamfu, S, & Tangkitvanich, S 2018, Brimble dan 
Doner, 2007; Schiller dan Liefner, 2007).

Para partisipan sektor industri di dalam studi ini 
mempunyai pandangan sangat berbeda tentang 
kolaborasi riset dari pandangan para aktor pemerintah. 
Mereka mengemukakan fakta bahwa kolaborasi 
sebenarnya sudah dilakukan, namun tidak dalam skala 
yang besar. Dalam pandangan mereka, perusahaan 
sudah memiliki divisi riset dan pengembangan (R&D) 
sendiri, yang menurut perusahaan sudah memadai 
untuk menunjang operasi bisnisnya. Waktu ada yang 
mengusulkan kolaborasi, perusahaan mencemaskan 
perbedaan yang signifikan dalam objektif masing-masing 
pihak. Pada umumnya, tujuan industri adalah melakukan 
komersialisasi terhadap hasil risetnya, sehingga 
perusahaan akan memilih jalur riset yang mengakomodasi 
sasaran ini. Sebaliknya, para peneliti di lembaga riset atau 
perguruan tinggi melaksanakan banyak proyek yang tidak 
akan memproduksi hasil dengan ‘innovation readiness 
level (IRL) atau technology readiness level (TRL)’ yang 

77 Lihat, contohnya https://en.antaranews.com/news/161208/minister-readies-rp3423-tln-funding-for-covid-19-vaccine-procurement
78 https://www.afr.com/opinion/business-doesnt-spend-enough-on-rd-20180730-h13c45
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tinggi. Para partisipan dari sektor industri menyatakan 
bahwa industri tidak akan tertarik mendanai eksperimen 
yang hasil akhirnya mungkin bukan produk yang siap 
untuk diproduksi masal atau untuk komersialisasi:

“Karena mindset industri, industri tuh lebih senang 
kalau teknologi itu well proven, teknologi yang sudah 
jadi, jadi mereka tinggal menggunakan, tidak perlu 
memikirkan riset yang belum tentu berhasil. Ini 
mungkin kami yang terus terang agak sulit sebagai 
peneliti, karena tuntutan berbagai scheme pun 
arahnya harus ke komersialisasi dan hilirisasi, jadi 
mindset ini, penyamaan persepsi dengan industri 
yang berbeda. Jadi industri itu banyak ngambil 
teknologi yang sudah jadi dari luar negeri. Semua 
well proven, terintegrasi semuanya, dan kalau 
riset dianggap itu adalah belum tentu, tidak ada 
kepastian, padahal dari berbagai scheme riset yang 
ada di Kemendikbud itu, itu memang harus ada mitra 
dari pengguna, ini yang agak susah sebenarnya 
dari kami, karena mungkin iklim perusahaan yang 
ada di Indonesia belum menjadikan research and 
development, atau penelitian dan pengembangannya 
ada di Perguruan Tinggi.” - Wawancara 024

“Karena sekarang kan nah yang paling penting 
sebetulnya kan berapapun dana dari pemerintah itu 
adalah yang paling penting adalah menggairahkan 
dana dari swasta. Karena dimanapun di dunia 
ini, swasta itu akan dominan. Dan swasta akan 
dominan kalau sudah terbukti penelitian ini jadi 
produk. Selama ini gak jadi produk, swastanya masih 
ragu-ragu aja mau masuk penelitian. Maka dari itu 
sekarang dikasih nanti next nya ya untuk membuat 
ini misalnya ketemu lalu insentif-insentif tertentu 
sehingga swasta juga makin berani. Makin berani 
kan ada dua, kejelasan atau kalau gak ada kejelasan 
insentif.” – Wawancara 008

“Karena biasanya industri itu lebih selektif. Jadi kalau 
industri yang sudah memilih mendanai sesuatu untuk 
dihilirkan, itu berarti kan sesuatu itu sudah dianggap 
oleh dunia industri sangat bagus. Tapi kalau 
pemerintah yang ini kan belum tentu.” - Wawancara 
006

Para partisipan yang berasal dari industri sepakat 
bahwa mereka menginginkan kolaborasi yang akan 
menguntungkan mereka, artinya kolaborasi itu paling 
sedikit akan menciptakan teknologi yang well proven 
atau produk yang siap maju ke tahap berikutnya—
pengembangan purwarupa. Selama hasil riset hanya 
berupa ide yang penerapan atau keuntungannya 
bagi industri masih belum jelas, industri akan terus 
menghindari kolaborasi semacam itu. 

5.5 Mendorong kolaborasi antar 
perguruan tinggi

Seperti yang kita lihat pada Bagian 2 laporan ini, perguruan 
tinggi di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa 
klaster: mandiri, utama, madya dan binaan (perguruan 
tinggi ‘sasaran’ di klaster terendah, yang berada di bawah 
bimbingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). 
Kategori-kategori itu didasarkan pada penilaian 
(assessment) dan pemetaan kinerja universitas di bidang 
riset, melalui skema pemeringkatan yang sebelumnya 
dikelola oleh Kementerian (yang waktu itu) bernama 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 
Selain memberikan hasil tentang reputasi, peringkat 
ini juga berdampak pada proporsi dan jenis pendanaan 
riset yang diperoleh di bawah Sistem Informasi Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas). 
Penggolongan ini dirancang untuk mendorong perguruan 
tinggi dalam klaster binaan menunjukkan kinerja yang 
lebih baik, agar dapat dipromosikan ke klaster madya. 
Sama halnya dengan universitas di klaster madya dan 
utama, yang didorong agar bisa naik ke klaster mandiri 
(klaster teratas). 

Pada saat ini, klaster mandiri masih didominasi oleh 
perguruan tinggi yang berada di Jawa. Keadaan ini 
mencerminkan, juga menegaskan, ketimpangan 
kinerja yang signifikan antara universitas yang satu dan 
universitas lain. Seperti dalam sistem lain yang terdiri 
dari beberapa tingkat (tier), insentif untuk kolaborasi pun 
akhirnya bersifat asimetris – universitas dalam klaster 
mandiri tidak membutuhkan mitra lokal yang lebih 
lemah, namun universitas dalam klaster madya atau 
klaster paling bawah memerlukan akses ke modal insani 
dan pengetahuan praktis yang lebih baik, agar dapat 
bertransformasi. Dalam sistem seperti ini, mendorong 
kolaborasi antar perguruan tinggi tampaknya menjadi hal 
yang luar biasa penting:

“Tetapi untuk skema internal, belum 
dimungkinkan untuk bekerjasama dengan teman-
teman perguruan tinggi lain yang di luar Unhas, 
karena ini masalahnya anggaran Universitas. 
Tetapi riset nasional, itu ada, termasuk 
pengabdian. Contoh misalnya pengabdian, ada 
pengabdian sekarang saya berjalan, itu anggota 
saya harus dari perguruan tinggi yang lain. 
Itu yang Kementerian punya. Jadi riset yang 
sifatnya kerjasama, itu bisa. Jadi misalnya saya 
dapat kepercayaan besar dari suatu perusahaan 
besar, misalnya perusahaan A, dia minta LPPM 
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melakukan riset tentang ini. Kami tidak punya 
sumber daya untuk spesifikasi keilmuan, nah itu 
bisa bekerjasama dengan peneliti-peneliti yang 
di luar Universitas. Jadi intinya adalah dana 
internal itu beberapa skema mengharapkan ada 
kolaborasi dengan disiplin ilmu lain di dalam 
Unhas. Di Nasional, ada beberapa riset dan 
pengabdian yang menuntut kita berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi diluar perguruan tinggi 
kita.” - Wawancara 013

Faktor-faktor fundamental yang membedakan satu klaster 
universitas dari yang lain adalah kualitas peneliti (jam 
terbang, jenis riset yang pernah dilakukan, serta jumlah 
dan nilai hibah riset yang telah diterima) dan infrastruktur 
pendukung yang tersedia di dalam lembaga. Perguruan 
tinggi dalam klaster mandiri cenderung menarik lebih 
banyak dana hibah riset karena para peneliti yang bekerja 
di sana dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Peneliti 
dari perguruan tinggi klaster madya dan binaan akan 
memperoleh keuntungan jika dapat bergabung dengan 
proyek penelitian berskala lebih besar, untuk meraih 
pengalaman bekerja dengan rekan mereka yang lebih 
berpengalaman;

“Ya, jadi Unhas hampir 50 tahun ya, itu selalu 
menempatkan diri sebagai Big Brother atau 
Big Sister ya, kita malah punya kantor yang 
namanya BKS Intim, jadi Badan Koordinasi 
Perguruan Tinggi Indonesia Timur yang 
bermarkas di Unhas. Cuma memang 10 tahun 
terakhir tidak lagi dapat beroperasi secara fisik, 
tapi hampir setiap tahun selalu ada aktivitas 
kita itu yang mengarah kepada sharing untuk 
Indonesia Timur. Rektor kami selalu membuat 
kegiatan atau meng-encourage kami untuk 
sharing ke Perguruan Tinggi Indonesia Timur, 
mulai dari penelitian, publikasi, dan lain-lain.” – 
Wawancara 012.

5.6 Kolaborasi interpersonal

Riset berkualitas tinggi zaman sekarang biasanya 
membutuhkan kolaborasi – yang paling sering dilakukan 
jika riset tersebut bergantung pada data empiris. Salah satu 
isu yang dibicarakan para partisipan dalam studi ini adalah 
kesulitan menjalin dan mempertahankan hubungan 
riset dan jaringan kolaborasi. Yang mengherankan, bagi 
mereka yang sempat belajar di negara lain, tampaknya 
lebih mudah melakukan hal itu di luar negeri daripada di 
negaranya sendiri, yaitu Indonesia:

“Jadi yang berikutnya yang menjadi faktor utama 
di dalam keberhasilan yaitu kemampuan untuk 
kolaborasi tadi. Gitu ya kemampuan untuk 
networking, kolaborasi, dan kerjasama gitu ya. 
Kalau dari pengalaman saya kerjasama dengan 
luar negeri jauh lebih mudah daripada kerjasama 
dengan sesama orang Indonesia begitu, 
pengalaman ya dan juga lebih mengasikkan 
karena bisa ke luar negeri, refresh ya kemudian 
dengan semua sistem yang berbeda gitu ya.” – 
Wawancara 019

Peneliti-peneliti itu cenderung menjaga hubungan erat 
dengan perguruan tinggi tempat mereka belajar (di luar 
negeri). Ini konsisten dengan tanggapan yang diberikan 
dalam studi-studi sebelumnya, yang menunjukkan 
kelemahan relatif dari jaringan akademik profesional 
yang independen dan kesempatan mengikuti konferensi 
di Indonesia (Rakhmani et al, 2020).

5.7 Membangun konsorsium

Universitas-universitas Indonesia memiliki pengalaman 
dengan skema-skema terdahulu untuk pendanaan 
riset, yang ditujukan untuk mempermudah kerja sama 
lintas universitas ini. Kendati demikian, para informan 
menyampaikan bahwa langkah yang kurang dimanfaatkan 
sejauh ini adalah konsorsium riset yang didanai pihak lain; 
anggota konsorsium ini berasal dari sejumlah universitas 
pada klaster yang berbeda-beda, yang berlokasi di daerah 
yang sama atau merupakan kombinasi antara universitas 
setempat dan universitas dari klaster mandiri atau 
utama yang berada di Jawa. Kesempatan kedua adalah 
secara aktif mendorong pemakaian bersama fasilitas dan 
infrastruktur yang menunjang kegiatan riset. 

“Kalau menurut saya arah kerjasama itu tidak 
hanya terbatas pada sumber daya manusia 
saja. Sebenarnya kita bisa kerjasama dengan 
pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat 
lain sebenarnya. Misalnya dimana apakah 
punya laboratorium yang cukup lengkap bisa 
kita kerjasama untuk lakukan kajian-kajian, 
melakukan analisa-analisa itu sangat membantu. 
Jadi tidak hanya terbatas pada sumber daya 
manusia doang.” – Wawancara 018

“Dan yang tadi itu yang tadi itu juga yang tadi 
memanfaatkan kerjasama perguruan tinggi itu 
yang dana DRPM itu, ya dosen kami memang 
harus ke universitas atau perguruan tinggi mitra 
itu bu sebagai mitra itu. Jadi mereka juga ke 
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sana karena untuk tadi uji lab ndak punya ba 
ndak punya lab ya dia memang harus ke sana. Itu 
memang dianggarkan di situ dalam RAB anggaran 
penelitian itu.” – Wawancara 017

akan menjadi langkah yang efisien, karena dana lembaga 
yang disisihkan bagi infrastuktur dapat dialihkan untuk 
investasi dalam biaya-biaya riset yang lain. Jika fasilitas 
berada di, dan dilengkapi oleh staf yang bekerja pada, 
lembaga lebih kuat, maka hal itu juga memberikan 
peluang untuk mengatasi sebagian kesenjangan sistemik 
dalam hal pendanaan dan penyediaan staf (staffing).

5.8 Peneliti Internasional

Riset dan pengembangan dewasa ini telah menjadi upaya 
yang mendunia. Baik pemerintah maupun aktor riset di 
Indonesia mengerti hal ini. Direktorat Jenderal untuk 
Pendidikan Tinggi—yang berada di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud Dikti)—
misalnya, mendorong kolaborasi internasional melalui 
salah satu mekanisme pendanaannya, yang diuraikan 
oleh salah satu partisipan sebagai berikut: 

“Sebenarnya Kemendikbud Dikti itu juga ada 
dana, namanya Hibah Penelitian Internasional 
ya, jadi kita harus bermitra dengan partner 
luar negeri, cuman memang dananya kan kecil, 
jadi mitra luar negeri tuh nggak tertarik. Dana 
sebesar itu bagi mereka tidak challenging, gitu 
kan ya, seperti itu. Saya kurang paham, mungkin 
sekitar 150 juta dananya per tahun. Jadi bagi 
mereka, mungkin susah untuk mencari mitra, 
kecuali tadi, biasanya sih teman-teman yang 
dapat itu kalau memang alumni luar negeri, dan 
biasanya juga kembali ke Universitas dimana dia 
sekolahnya dulu.” – Wawancara 024

Jika uraian itu akurat, maka skema tersebut tidak 
sepenuhnya strategis – karena desainnya dan kurangnya 
investasi, skema itu berfungsi sebagai skema mobilitas 
(perjalanan) peneliti, ketimbang sebagai cara menarik 
keahlian dari mitra di luar negeri. Tampaknya ada mata 
rantai yang hilang atau ketidakcocokan di sini, karena 
banyak skema pendanaan riset internasional yang 
memberikan reward kepada kerja sama yang melibatkan 
mitra internasional, khususnya mitra internasional yang 
dapat berkontribusi kepada pendanaan.

Menembus jaringan

Kemampuan untuk bepergian ke luar Indonesia 
jelas penting dalam upaya membangun jejaring riset 
profesional melalui cara menjalin hubungan pribadi 
dengan kolaborator berpengaruh. Namun peneliti 
tanpa jejaring kontak yang telah terbangun sebelumnya 
cenderung akan mengalami kesulitan saat mereka 
hendak mencari pengalaman bekerja dengan peneliti 
atau lembaga luar negeri: 

“Nah, untuk membangun jejaring ini yang agak sulit. 
Agak sulit memang, karena biasanya itu kedekatan 
personal ya, berperan penting ketika akan membuat 
link dengan mitra di luar negeri, seperti itu.” - 
Wawancara 024

Sehingga tidak heran para partisipan menekankan 
kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pemberian 
bimbingan (mentoring) di dalam sistem, yang pertama-
tama ditujukan untuk lembaga riset yang tidak mempunyai 
jejaring kontak internasional:

“Mentoring ini sebaiknya dilakukan melalui 
kerjasama antar Universitas Indonesia dengan sister 
university atau partner University yang memiliki 
MoU, baiknya di luar negeri supaya meminimalisasi 
hubungan patron client ya di luar negeri yang 
memiliki prioritas riset yang sama dengan Universitas 
tersebut”. – Wawancara 014

Kesadaran akan pentingnya kolaborasi yang ditopang 
oleh jejaring tampaknya masih rendah baik di kalangan 
lembaga riset pemerintah maupun universitas. Para 
partisipan menyampaikan pandangan bahwa banyak 
lembaga merasa tidak perlu melakukan kerja sama, atau 
kerja sama bukan hal yang menarik, kecuali lembaga 
lokal akan mendapat posisi strategis dalam skema kerja 
sama. Contohnya, sebuah lembaga riset Indonesia atau 
internasional yang besar mungkin akan mengunjungi 
daerah yang dianggap lembaga lokal sebagai lokasi 
penelitian ‘mereka’, namun lembaga yang berkunjung 
hanya memandang daerah itu sebagai objek atau lokasi 
risetnya sendiri. Dalam kenyataannya, ada universitas di 
daerah tersebut yang dapat diajak untuk ambil bagian 
dan membantu dalam proses riset. Partisipasi universitas 
lokal itu kemungkinan besar akan memudahkan proses 
riset dan membuat produk riset menjadi lebih baik, karena 
peneliti lokal lebih memahami konteks dan kompleksitas 
area penelitian tersebut. 
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Di tingkat internasional, universitas papan atas kini 
meminta peneliti mereka bekerja dengan cara seperti 
ini untuk menerapkan praktik riset yang beretika, seperti 
yang kita lihat dalam Bagian 4 laporan ini.79 Universitas 
tempat peneliti bekerja tidak akan mengeluarkan izin etik 
bagi peneliti itu untuk melakukan riset di daerah terpencil 
atau di dalam masyarakat suku asli, baik di negaranya 
sendiri maupun di luar negeri, kecuali peneliti tersebut 
dapat menunjukkan desain riset yang sungguh-sungguh 
melibatkan masyarakat setempat dan kolaborator riset 
lokal.

Setelah kolaborasi institusional dan tim dengan sesama 
lembaga dan tim lain (peer-to-peer collaboration) menjadi 
praktik standar dalam pelaksanaan riset di Indonesia, 
kinerja penelitian lembaga riset lokal kemungkinan besar 
akan meningkat sehingga dapat memainkan peran yang 
signifikan, bukan hanya peran pendamping dalam proses 
riset. Ini adalah lingkaran kebajikan (virtuous cycle), 
di mana setiap pihak yang terlibat memperoleh hasil 
maksimal, bias penelitian dan ketidaktahuan berkurang, 
kualitas standar keluaran (output) riset menjadi lebih 
tinggi, dan kapasitas peneliti sendiri meningkat—
menyusul pengalaman mereka bekerja dengan lembaga 
Indonesia dan lembaga internasional yang memiliki 
reputasi bagus dan yang lebih berpengalaman.

79 Lihat contohnya, Australian Code for the Responsible Conduct of Research (2018): https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-
conduct-research-2018; dan the UK Code of Practice for Research: https://ukrio.org/publications/code-of-practice-for-research/
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internasional mengusulkan bahwa melakukan perubahan 
adalah hal yang luar biasa penting bagi Indonesia. Kami 
memilih rekomendasi-rekomendasi ini karena:
(a)  melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini dalam 

jangka pendek dapat membuat daya saing riset 
Indonesia meningkat dengan signifikan;

(b) perubahan itu belum banyak dibicarakan dalam 
diskusi publik; atau

(c)  langkah-langkah untuk mencapai perubahan tersebut 
belum jelas.

Semua rekomendasi ini ditujukan untuk jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka lebih panjang yaitu selama 
lima (5) tahun ke depan.

6.1 Gunakan definisi riset dan 
pengembangan yang tepat dan 
akurat

Kerangka perundangan-undangan dan regulasi 
di Indonesia tidak memakai definisi ‘riset dan 
pengembangan’ yang konsisten serta tepat dan akurat 
(precise). Salah satu isu yang ditemukan dalam sejumlah 
studi terdahulu adalah banyak ‘riset’ yang diproduksi di 
Indonesia pada saat ini sebenarnya bukan riset. Seperti 
yang kita lihat dalam bagian Pendahuluan laporan ini, 
praktik terbaik di tingkat internasional menunjukkan 
bahwa perundang-undangan, skema pendanaan dan para 
aktor riset (universitas, badan pemerintah, perusahaan 
dan organisasi non-pemerintah) menerapkan dengan 
ketat definisi OECD tentang pekerjaan yang memenuhi 
syarat untuk disebut sebagai riset:

• Riset Dasar, Terapan dan Pengembangan 
Eksperimental memenuhi syarat untuk memperoleh 
pendanaan riset dan dinilai sebagai bagian dari 
pengukuran kinerja bagi lembaga riset dan peneliti;

• Pekerjaan yang memakai riset atau informasi 
yang sudah ada dengan merangkumnya atau 
mengkolasenya untuk mendukung penyusunan 
kebijakan, atau pekerjaan yang membantu 
memublikasikan atau menyampaikan riset, adalah 
pekerjaan yang penting, namun pekerjaan itu 
dibedakan dengan jelas dari produksi riset yang 
sesungguhnya.80

6
REKOMENDASI 
UNTUK 
IMPLEMENTASI 
RISET DAN 
PENGEMBANGAN 
YANG LEBIH BAIK DI 
INDONESIA

Banyak rekomendasi dapat dibuat berdasarkan laporan 
ini dan banyak laporan lain yang mendahuluinya 
(e.g. Aminullah, 2020; Hertz dkk., 2020; Pellini dkk., 
2018; Rakhmni dkk., 2020; Siregar, 2020). Sebagian 
rekomendasi sudah jelas dengan sendirinya, dan telah 
disampaikan berulang kali dalam forum berbeda (seperti 
imbauan untuk menaikkan tingkat belanja riset dan 
pengembangan Indonesia menjadi paling sedikit 1% dari 
PDB). Sementara rekomendasi lainnya saat ini menjadi 
subjek dari pekerjaan yang tengah dilakukan terkait 
dengan peraturan pelaksana bagi UU Sisnas Iptek.

Dalam bagian ini, kami menetapkan 9 jalur kunci di mana 
pandangan pemangku kepentingan dan praktik terbaik 

80 Contoh untuk hal ini antara lain adalah pekerjaan yang dilakukan lembaga riset pemerintah untuk memberikan nasihat bagi suatu kebijakan, berdasarkan riset yang 
sudah ada; pekerjaan di universitas yang tidak disertai data dan analisis yang kuat, yang terkadang dibuat terutama untuk memenuhi kriteria promosi (KUM); dan 
pekerjaan yang dilakukan oleh CSO dan PRIs yang mengemas ulang (repackage) informasi yang sudah ada. 
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Rekomendasi jangka pendek

• Ambil definisi OECD sebagai makna dari riset dan 
pengembangan eksperimen (R&D) di Indonesia yang 
berlaku seragam di tingkat nasional. 

• Pakai definisi yang baru serta tepat dan akurat itu 
dalam peraturan pelaksana dan aturan turunan dari 
undang-undang dan regulasi yang ada, ketimbang 
mencoba merevisi undang-undang dan regulasi 
Indonesia yang sudah ada itu agar sesuai dengan 
definisi baru ini.

• Susun beberapa kegiatan advokasi seputar ‘riset yang 
lebih baik’ yang cocok dengan definisi ini, agar para 
aktor riset (universitas, lembaga riset pemerintah, 
CSO dan PRIs) dapat memperoleh pengakuan waktu 
mereka memproduksi riset berkualitas dengan teliti 
dan hati-hati 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN; Bappenas; 
Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; Universitas, Lembaga Riset Pemerintah dan 
PRIs

Rekomendasi jangka menengah 

• Gunakan definisi riset dan pengembangan yang 
ditetapkan OECD sebagai syarat pendanaan 
pemerintah bagi semua riset (riset dasar, terapan, 
dan eksperimental) – pada level lembaga dan proyek

 – Implikasi langkah ini adalah para aktor yang 
menciptakan riset yang memenuhi definisi ini 
(pemerintah, universitas, CSO, PRIs atau industri) 
berarti memenuhi syarat untuk bersaing meraih 
pendanaan pemerintah bagi riset

 – Para aktor yang melakukan pekerjaan yang hanya 
memakai riset atau informasi yang sudah ada, 
atau menyampaikan hal ini, dapat didanai oleh 
pemerintah, namun bukan dari alokasi anggaran 
untuk riset dan pengembangan.

 – Ini adalah pergeseran sistem yang signifikan, 
sehingga perlu diperkenalkan secara bertahap, 
yang dimulai dari lembaga riset pemerintah.

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN; Kementerian 
Keuangan; Kementerian Pendidikan; LPDP dan Badan 
Pendanaan Riset lainnya

Rekomendasi jangka lebih panjang

Definisi riset menurut OECD mencakup ‘ilmu pengetahuan 
terbuka’ – atau ‘riset terbuka’. Ilmu pengetahuan terbuka 
mensyaratkan agar publik diberikan akses ke publikasi, 
data, sampel fisik, dan perangkat lunak. Ilmu pengetahuan 
terbuka juga menuntut agar hasil riset bersifat transparan 
dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga mendorong 
praktik-praktik seperti memublikasikan riset terbuka, 
akses terbuka bagi publikasi dan open-notebook science 
(membuat seluruh catatan primer tentang riset tersedia 
secara daring bagi publik pada saat pencatatan tengah 
berlangsung). 

• Akui ‘Ilmu Pengetahuan Terbuka’ sebagai riset yang 
masuk di dalam definisi OECD

• Pastikan bahwa pendanaan pemerintah dan skema 
dukungan memasukkan Ilmu Pengetahuan Terbuka 
sebagai salah satu bentuk riset yang memenuhi syarat 

• Pastikan pengakuan atas, dan dukungan pendanaan 
bagi, riset yang dipublikasikan dalam jurnal dengan 
akses terbuka

• Dukung pekerjaan yang menyangkut repositori riset 
nasional dan akses publik ke repositori

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN; Kementerian 
Keuangan; Kementerian Pendidikan; LPDP dan Badan 
Pendanaan Riset lainnya.

6.2 Tetapkan misi riset nasional

Indonesia belum memiliki visi dan jalur (pathway) menuju 
riset ‘yang dituntun oleh misi’. Di tingkat internasional, 
negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang telah mendefinisikan ulang prioritas 
riset nasional sebagai serangkaian ‘tantangan besar’ untuk 
mengatasi isu-isu paling kompleks yang memengaruhi 
masa depan masyarakat – isu-isu seperti: perubahan 
iklim, keamanan siber, kesinambungan energi, degradasi 
lingkungan, keamanan pangan, kedaruratan kesehatan 
masyarakat, pengurasan sumber daya laut, keamanan 
maritim, kesenjangan pendapatan, dampak teknologi 
dan kecerdasan buatan, tata kelola air. 

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang meninjau dan merevisi misi-misi ini 
secara rutin. Menetapkan misi tersebut membutuhkan 
proses yang melibatkan masyarakat sipil, universitas dan 
industri, dan yang tidak didominasi oleh pemerintah. 
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Misi-misi nasional di bidang riset menuntun, namun 
tidak mendikte, alokasi pendanaan riset dan riset yang 
dilakukan oleh individu dan lembaga. Untuk alasan itu, 
di negara-negara dengan riset yang ‘dituntun oleh misi’, 
beberapa kategori pendanaan riset kompetitif secara 
khusus terikat dengan bidang misi (misalnya, skema 
yang mencari proyek yang mengusung ‘tantangan besar’ 
yang membutuhkan riset interdisipliner dan skema yang 
mendorong kolaborasi dengan industri). Kendati demikian, 
negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan 
yang sudah matang menyisakan banyak ruang bagi riset 
‘blue-sky’ atau riset yang digerakkan oleh rasa ingin tahu, 
yang mungkin di luar ‘misi-misi’ yang ditetapkan – karena 
terkadang riset individual lebih kreatif dan bernilai lebih 
tinggi daripada riset dengan arah yang sudah ditentukan 
sebelumnya.

Pada saat ini, Indonesia belum memiliki misi riset 
nasional. Sebaliknya, Indonesia mempunyai sejumlah 
bidang fokus yang amat luas, yang dipecah menjadi 
‘dukungan sektoral’ bagi beragam produk dan industri. 
Proses untuk menentukan produk-produk atau ‘flagship’ 
ini belum optimal, karena partisipan mengerti proses itu 
terikat kepada alokasi anggaran. Hasilnya, ada banyak 
sekali kegiatan riset, namun tidak ada prioritas yang jelas. 

Menyusul sejumlah perubahan terhadap kerangka 
hukum dan peraturan Indonesia, status Dewan Riset 
Nasional saat ini tidak jelas. Tanpa kehadiran badan 
pemimpin yang inklusif untuk menetapkan, dan secara 
rutin merevisi misi riset nasional, misi ini menghadapi 
risiko menjadi kebijakan yang tidak relevan. 

Dampak yang saat ini tercipta dari prioritas riset nasional 
juga sulit dilihat; tidak ada bukti bahwa prioritas riset 
nasional saat ini memberikan kontribusi kepada kapasitas 
daya saing nasional riset dan pengembangan.

Rekomendasi jangka pendek

• Rumuskan ulang prioritas riset nasional menjadi 
tidak lebih dari 10 misi riset nasional, di mana paling 
sedikit salah satunya adalah penerapan pengetahuan 
ilmu sosial dan humaniora terhadap isu-isu sosial 
yang mendesak

• Tetapkan ‘misi-misi’ itu melalui horizon scanning 
(pendeteksian sinyal awal kemunculan perkembangan 
yang berpotensi besar) dan konsultasi dengan banyak 
pihak

• Tetapkan misi-misi riset nasional secara terpisah dari 
proses alokasi anggaran pemerintah

• Indonesia dapat meraih ‘fast start’ bagi misi 
riset nasionalnya dengan mencermati prioritas 
riset nasional negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah maju dan negara dengan 
situasi ekonomi yang sepadan di ASEAN 

• Dirikan sebuah lembaga, sebagai tindak lanjut, untuk 
menggantikan Dewan Riset Nasional (DRN) sebagai 
badan penasihat nasional yang dapat membantu 
membentuk misi-misi riset nasional baru.

 – Badan baru itu harus dengan serius melibatkan 
masyarakat sipil, universitas dan industri, dan 
menghindari terlalu banyak perwakilan dari 
pemerintah dan lembaga riset pemerintah. Ristek-
BRIN dapat memainkan peran untuk membantu 
menyatukan semua pihak ini.

Perlu dikerjakan oleh: BAPPENAS; RISTEK-BRIN; Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian; 
institut riset nasional; universitas; organisasi masyarakat 
sipil di bidang riset; mitra dan donor internasional 

Rekomendasi jangka menengah

• Ciptakan mandat bagi badan penasihat baru tersebut 
untuk melakukan review terhadap misi riset nasional 
antara 2-5 tahun sekali

• Kaitkan (link) secara serius misi riset nasional yang 
baru dengan kesempatan pendanaan kompetitif

• Dalam bahasa praktis, ini berarti pendanaan 
pemerintah bagi riset yang ‘dituntun oleh misi’ 
paling sedikit akan mencapai 40%, hingga 60%, dari 
pendanaan pemerintah yang tersedia untuk riset. 

Perlu dikerjakan oleh: BAPPENAS; RISTEK-BRIN; Institut 
riset nasional; Universitas; Organisasi Masyarakat Sipil di 
bidang riset; mitra dan donor internasional 

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Dalam menetapkan dan meninjau misi riset 
nasional, badan penasihat yang baru harus mencari 
kesempatan untuk belajar dari, dan memahami, 
bidang-bidang prioritas riset nasional di negara-
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang. 
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 – Ini adalah cara (a) mempercepat masuknya 
Indonesia ke dalam jaringan riset internasional; 
dan (b) membuka kesempatan untuk mengakses 
pendanaan eksternal di mana misi riset nasional 
Indonesia overlap dengan, atau bersinggungan 
(intersect) dengan ‘tantangan besar’ atau misi 
riset yang didanai oleh pemerintah negara lain, 
badan filantropi maupun industri lain.

Perlu dikerjakan oleh: BAPPENAS; RISTEK-BRIN; Institut 
riset nasional; Universitas; Organisasi Masyarakat Sipil di 
bidang riset; mitra dan donor internasional

6.3 Bangun Tata Kelola Riset yang 
Komprehensif

Undang-undang Sisnas Iptek dan pembentukan BRIN 
menandai tahap baru dalam pembangunan sistem 
nasional tata kelola riset bagi Indonesia. Dua unsur 
kunci yang memerlukan investasi lebih lanjut adalah: 
(a) peninjauan sejawat (peer review) dan (b) pemisahan 
fungsional dari peran di dalam tata kelola riset.

Tata kelola riset: pemisahan fungsional

Pada tingkat internasional, kualitas tata kelola suatu 
negara memiliki dampak terhadap kuantitas dan kualitas 
riset yang diproduksinya. Tata kelola riset yang efektif 

memisahkan fungsi menetapkan kebijakan dan mendanai 
riset dari fungsi mengevaluasi kualitas dan signifikansi riset 
dan mendistribusikan pendanaan atas dasar persaingan, 
dan peninjauan sejawat. Pemerintah mempunyai peran 
kunci dalam menetapkan kebijakan dan mendanai riset di 
sebagian besar negara-negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang. Evaluasi riset dan 
distribusi pendanaan, di sisi lain, umumnya tidak terkait 
dengan pemerintah dan bebas dari pengaruh politik, 
seperti yang kita lihat dalam Bagian 2 laporan ini. Peran-
peran ini didasarkan pada peninjauan sejawat – terhadap 
lembaga, terhadap proyek riset dan proposal pendanaan, 
dan terhadap publikasi riset.

Untuk alasan ini, sebagian besar badan/lembaga 
pendanaan riset nasional berfungsi secara independen, 
terlepas dari pemerintah, dan mempertanggungjawabkan 
kinerja mereka sendiri. Kebanyakan menerima nasihat 
dari (atau dalam sebagian kasus terkait dengan, atau 
menjadi bagian) Institut Riset Nasional yang mempunyai 
keahlian mendalam dan khusus, untuk disiplin ilmu 
tertentu. Sistem yang sudah matang memakai peer-
reviewer domestik dan internasional untuk melakukan 
penilaian (assessment) independen terhadap kualitas 
riset pada level lembaga dan proyek. 

Di tingkat internasional, pemisahan fungsional peran-
peran dalam tata kelola riset kerap kali terlihat seperti ini:

GAMBAR 6.1 SISTEM RISET YANG SUDAH MATANG

BADAN PENASIHAT  
RISET NASIONAL

Pakar ilmu pengetahuan + 
Akademisi Industri + Masyarakat 

Sipil

Memberikan Nasihat 
tentang Prioritas dan 
Misi Riset Nasional

PEMERINTAH

(Kementerian yang memimpin 
misalnya Kementerian Riset, 

Teknologi, Ilmu Pengetahuan / 
Kementerian Pendidikan)

Pembuatan kebijakan
Proses mengumpulkan 
berbagai pihak untuk 

misi riset nasional
Anggaran riset

DEWAN RISET 
NASIONAL

Badan independen yang didanai 
pemerintah

Dipimpin oleh akademisi
Staf badan ini adalah PNS

Implementasi kebijakan
Assessment riset

Distribusi pendanaan
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Pembentukan BRIN merupakan perkembangan yang 
disambut hangat di Indonesia, namun hal itu meninggalkan 
pertanyaan tentang lembaga mana yang harus melakukan 
fungsi apa – dan dengan status apa, serta kapan? Untuk 
mencapai situasi akhir yang dikehendaki, yaitu tata kelola 
riset profesional yang dapat beroperasi terpisah dari 
pemerintah, Indonesia membutuhkan badan pemerintah 
‘non-fungsional’ yang independen (badan layanan umum 
(BLU))—BLU ini harus memiliki skala yang tepat serta 
kombinasi beragam fungsi dan kapabilitas tata kelola riset 
yang tepat pula.

Tahap-tahap jangka menengah guna mewujudkan hal 
ini membutuhkan BRIN untuk berkembang menjadi 
entitas terpisah (misalnya, Dewan Riset dengan beberapa 
divisi sektoral) yang mempunyai status BLU. Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) akan terus mengawasi dan 
mengkoordinasi lembaga-lembaga riset pemerintah 
yang utama. Badan pendanaan riset independen akan 
menghadapi konflik kepentingan jika badan itu juga 
bertanggung jawab untuk memberikan pendanaan 
kepada lembaga-lembaga yang melapor kepadanya, atau 
jika badan itu juga bertanggung jawab untuk mengelola 
lembaga-lembaga tersebut. Desainnya dapat terlihat 
pada Gambar 6.2. 

GAMBAR 6.2 TAHAP JANGKA MENENGAH UNTUK MEMBENTUK BADAN PEMERINTAH ‘NON-FUNGSIONAL’ 
YANG INDEPENDEN (BLU)

• DIPI
• Sekretariat
• Menangani 

pengumuman tentang 
pendanaan

• Mengelola proses seleksi 
dan distribusi pendanaan 
riset

• International Liaison dan 
menangani pengelolaan 
kolaborasi pendanaan 
riset

• LPDP
• Di bawah koordinasi 

Kementerian 
Keuangan

• Menangani 
Pengelolaan Investasi 
untuk Dana Abadi

BADAN PENASIHAT  
RISET NASIONAL

(akan dibentuk ulang)

RISTEK/BRIN

Kebijakan Arah Riset
Kebijakan Program Pendanaan

Bertanggung jawab atas 
lembaga-lembaga riset 

pemerintah yang utama

DEWAN (-DEWAN) 
RISET

yang dibangun dari Sektor-Sektor 
di dalam Kemenristek/BRIN

Di bawah koordinasi 
Ristek/BRIN

(Lembaga Non-Struktural) (BLU)
Manajemen Implementasi 
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Keadaan jangka panjang yang ideal akan menciptakan 
lembaga sejenis Dewan Riset dalam skala yang dibutuhkan 
untuk menangani situasi yang ada, dan lembaga itu akan 
menyerap fungsi-fungsi yang diserahkan kepada DIPI 
(Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam diagram di 
atas. Ini penting karena saat ini DIPI tidak memiliki status 
hukum yang memungkinkannya untuk menjadi badan 
distribusi pendanaan.81 

Peninjauan sejawat

Sistem peninjauan sejawat (peer review) membutuhkan 
infrastruktur tata kelola riset, termasuk sistem untuk 
mengelompokkan disiplin ilmu dan sub-disiplin ilmu riset 
bagi para peneliti dan proyek-proyek, pool (dan database 
yang berisi) reviewer ahli di dalam dan luar negeri serta 
sistem untuk mengelola proses peninjauan (review) dan 
memeriksa integritasnya. 

Saat ini Indonesia memiliki pool Reviewer Penelitian 
Nasional (RPN) yang relatif kecil. Kendati demikian, 
implementasi peninjauan sejawat masih membutuhkan 
investasi yang cukup besar. Para pemangku kepentingan 
menyatakan bahwa jumlah reviewer dan distribusi 
keahlian mereka masih belum memadai. Isu yang lebih 
serius adalah tentang keterlibatan para aktor pemerintah 
dalam penilaian (assessment) pendanaan riset dan 
kualitas keluaran (output) riset. Selain itu, jelas bahwa 
tidak ada pengakuan atau penghargaan (reward) dari 
lembaga riset atas waktu yang dibutuhkan peneliti 
untuk melakukan peninjauan berkualitas tinggi: budaya 
tanggung jawab kolektif untuk mengangkat kualitas riset 
nasional masih perlu dibangun (Siregar, 2020).

Meminjam keahlian dari mitra internasional adalah 
jalur yang telah digunakan dengan efektif oleh banyak 
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
masih berkembang, sementara mereka membangun 
sistem tata kelola risetnya sendiri. Menggunakan 
reviewer internasional juga menjadi salah satu cara 
untuk membangun atau memperkuat jaringan riset 
internasional (dan jalur potensial untuk melakukan 
proyek riset bersama atau pendanaan bersama). DIPI 
mempunyai Pangkalan Data (database) Reviewer 
Internasional, namun informasi yang ada di sana juga 

masih terbatas. Langkah yang teramat penting bagi 
Indonesia adalah membangun pangkalan data nasional 
terkonsolidasi yang berisi peer reviewer yang memenuhi 
syarat, namun hal yang penting, adalah meningkatkan 
pula kapasitas profesional untuk mengelolanya dengan 
efektif. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah 
memimpin dengan praktik yang baik dalam berinvestasi 
untuk peningkatan kapasitas penelitinya sendiri, dan 
dalam infrastruktur riset hingga saat ini, dan ini adalah 
praktik baik yang dapat diperluas penerapannya.

Rekomendasi jangka pendek

• Perkuat kapasitas BRIN dengan mendirikan sejumlah 
panel penasihat riset untuk masing-masing disiplin 
ilmu, untuk memberikan nasihat kepada BRIN 
mengenai kebutuhan pendanaan dalam masing-
masing bidang riset 

• Laksanakan studi tentang bagaimana peninjauan 
sejawat dalam pendanaan kompetitif bagi proyek 
riset telah diimplementasikan dalam dua (2) atau 
tiga (3) sistem perbandingan (misalnya, Thailand, 
Australia, Singapura)

• Dengan dasar itu, bangun atau perkuat komponen 
sistem (pool reviewer, pangkalan data, klasifikasi 
disiplin ilmu, prosedur, pengecekan integritas) yang 
saat ini belum ada, untuk menciptakan kerangka kerja 
‘peninjauan sejawat yang lebih lengkap (enhanced 
peer review)’

• Tambahkan jumlah peer-reviewer yang memenuhi 
syarat dalam semua disiplin ilmu menjadi dua kali 
lipat dari jumlah semula

• Bekerjalah dengan lembaga riset yang memegang 
posisi sebagai pemberi kerja (employer) untuk 
memetakan cara-cara memberikan pengakuan dan 
penghargaan (reward) kepada status reviewer (selain 
pembayaran yang amat kecil nilainya)

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional; universitas 

81 Dalam tatanan organisasi, saat ini DIPI berada di bawah AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), di mana AIPI sendiri dibentuk di bawah Sekretariat Negara, 
terutama dengan fungsi sebagai penasihat, sehingga baik DIPI (maupun AIPI) tidak mempunyai independensi fungsional yang diinginkan bagi badan tata kelola riset dalam 
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang.
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Rekomendasi jangka menengah

• Terapkan kerangka kerja ‘peninjauan sejawat yang 
lebih lengkap’ kepada semua kategori riset yang 
didanai pemerintah, pada level proyek.

• Tanamkan investasi dalam program nasional 
mengenai profesionalisasi manajemen riset di 
dalam BRIN dan di dalam lembaga riset pemerintah 
dan universitas yang hendak meningkatkan praktik 
baik yang berkembang di Indonesia dan jalur untuk 
memperoleh pengalaman (pathway experience) 
dalam dua (2) sampai tiga (3) sistem perbandingan 
(misalnya, Thailand, Australia, Singapura)

• Lakukan peninjauan lima tahun sekali terhadap BRIN 
dan tata kelola riset nasional

• Susun kode etika riset nasional yang dikembangkan 
dari model-model internasional

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional; universita

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Lakukan peninjauan (review) lima tahun sekali 
terhadap BRIN dan tata kelola riset nasional

• Dirikan badan riset nasional independen (sebagai 
satu atau lebih dewan riset) yang bertanggung jawab 
atas keputusan yang terkait dengan evaluasi terhadap 
signifikansi kualitas riset dan alokasi pendanaan riset 
melalui kompetisi dan atas dasar peninjauan sejawat

• Divisi-divisi di dalam badan riset nasional itu, 
atau fokus dan mandat dewan-dewan riset itu 
dapat memasukkan bidang-bidang yang saat ini 
dinominasikan untuk sejumlah posisi Deputi di dalam 
BRIN (misalnya energi, transportasi, kesehatan) dan 
mengelompokkan bidang-bidang ini menjadi klaster 
di bawah payung STEM serta payung ilmu sosial dan 
humaniora.

• Perluas kerangka kerja ‘peninjauan sejawat yang 
lebih lengkap’ ke pendanaan pemerintah untuk riset 
pada level lembaga.

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional; universitas

6.4 Pendanaan kompetitif demi 
efisiensi dan excellence

Membangun negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan membutuhkan pergeseran dalam cara 
pendanaan pemerintah dialokasikan untuk riset dan 
pengembangan. Di tingkat internasional, kebanyakan 
negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang 
sudah matang memakai model-model kompetitif, 
yang mempertimbangkan keunggulan masing-masing 
pemohon (merit-based), dalam mengalokasikan 
pendanaan riset pada (a) level lembaga dan (b) level 
proyek.

Saat ini Indonesia mengalokasikan pendanaan riset 
melalui dua jalur: (a) pendanaan lembaga, yang 
didistribusikan langsung ke masing-masing lembaga riset 
dan (b) pendanaan riset kompetitif pada level proyek, 
yang terutama diselenggarakan oleh Kementerian Riset 
dan Teknologi (Kemenristek).

Salah satu isu kunci adalah pendanaan institusional 
di Indonesia biasanya tidak didistribusikan atas dasar 
kinerja riset; lembaga mengajukan anggaran tahunannya, 
lalu anggaran ini ditinjau dan diterima oleh Kementerian 
Keuangan. Dalam sistem ini, insentif bagi lembaga—
untuk memakai infrastrukturnya (terutama staf) untuk 
menghasilkan riset berkualitas tinggi seefisien mungkin—
sangat rendah. Isu kedua adalah pendanaan institusional 
kerap didistribusikan kembali secara internal (terkadang 
melalui kompetisi) kepada peneliti individual atau tim 
riset. Akibatnya, ‘paket-paket’ pendanaan riset yang 
dibagikan terlalu kecil untuk mendukung penciptaan 
atau penemuan pengetahuan yang signifikan. Di tingkat 
internasional, lembaga seperti universitas memang 
memakai sebagian pendanaan institusional mereka 
untuk mendukung proyek-proyek yang mereka pilih 
secara internal, namun dasar untuk melakukan hal itu 
biasanya adalah keinginan untuk meningkatkan kapasitas 
peneliti atau tim agar mampu meraih pendanaan 
eksternal. Skema-skema ini ditujukan untuk ‘seed funding 
(pendanaan tahap awal)’ – bukan untuk pelaksanaan riset 
yang rutin.

Untuk pendanaan riset pada level proyek, implementasi 
saat ini belum optimal untuk mendorong lahirnya 
riset berkualitas terbaik. Kualitas peninjauan sejawat, 
independensi dari pengawasan pemerintah, dan 
pengambilan keputusan, masih menjadi isu-isu 
problematis.
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Rekomendasi jangka pendek

• Pendanaan proyek yang kompetitif pada tingkat 
universal

• Tetapkan prinsip nasional seputar kompetisi yang 
mempertimbangkan keunggulan masing-masing 
pemohon (merit-based), bagi semua pendanaan 
pemerintah (dari sumber mana pun) pada level 
proyek.

• Riset yang dituntun oleh misi, yang dipesan oleh 
pemerintah, dapat bersifat kompetitif. Jika riset yang 
dituntun oleh misi tidak dipilih dan didanai melalui 
proses kompetitif, maka riset ini sebaiknya dipandang 
sebagai perkecualian bagi aturan yang berlaku. 

• Buat akses ke pendanaan level proyek terbuka bagi 
semua organisasi riset pemerintah, universitas dan 
organisasi riset masyarakat sipil, yang pekerjaannya 
memenuhi definisi riset dan pengembangan menurut 
OECD 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian Keuangan 

Rekomendasi jangka menengah

• Pendanaan institusional yang secara bertahap 
berubah menjadi kompetitif 

• Buat pendanaan institusional bagi lembaga riset 
pemerintah menjadi kompetitif

• Susun ukuran kinerja riset yang sesuai bagi lembaga 
riset pemerintah

• Kaitkan kinerja riset dengan anggaran operasional 
lembaga riset pemerintah

• Lakukan studi tentang bagaimana target kinerja riset 
disusun dan diimplementasikan dalam dua (2) sampai 
tiga (3) sistem perbandingan (misalnya, Thailand, 
Australia, Singapura)

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian Keuangan 

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Tinjau dan perkuat ukuran-ukuran kinerja bagi riset 
untuk sektor universitas, khususnya untuk universitas 
dalam klaster mandiri

• Secara bertahap, tingkatkan arti penting dari 
ukuran-ukuran ini (baik dalam hal reward maupun 
pengurangan) bagi anggaran operasional universitas

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Kementerian 
Pendidikan Tinggi, Universitas, Kementerian Keuangan 

6.5 Pendanaan riset bagi 
infrastruktur

Isu yang amat serius di Indonesia pada saat ini menyangkut 
pemakaian dana riset pemerintah yang diizinkan pada 
level proyek dan lembaga, yang dijalankan dengan cara 
tidak fleksibel. Terutama dalam hal penyediaan peralatan, 
yang tampaknya kurang memadai (baik yang berskala 
besar, seperti infrastruktur riset, maupun yang berskala 
kecil, pada level proyek).

Seperti yang kita lihat dalam Bagian 3 laporan ini, tren 
internasional bergerak ke arah penyederhanaan besar-
besaran terhadap kategori-kategori hibah riset dan 
penyederhanaan desain anggaran hibah riset. Tujuannya 
adalah membuat pendanaan riset pemerintah menjadi 
sefleksibel mungkin.

Kebanyakan negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang:

(a) mengizinkan peralatan kecil dimasukkan ke anggaran 
hibah proyek riset (misalnya, komputer, kamera, 
peralatan perekaman (recording equipment), 
perangkat lunak komputer) jika ini tidak disediakan 
oleh lembaga asal peneliti;

(b) menciptakan kategori hibah khusus yang memberikan 
kesempatan kepada lembaga untuk mengajukan 
permohonan dana bagi peralatan besar (peralatan 
laboratorium, komputer berskala besar atau akses 
ke computing time, kapasitas pangkalan data yang 
besar). Hibah-hibah semacam itu biasanya meminta 
pemohon untuk membentuk konsorsium atau 
kemitraan dengan lembaga lain; konsorsium biasanya 
dibentuk melalui kontrak dan kontrak itu menjadi 
bukti bagi pemerintah bahwa akan ada protokol 
untuk menyampaikan (sharing) informasi tentang 
riset tersebut kepada pihak-pihak lain.
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Rekomendasi jangka pende

• Izinkan peralatan kecil dimasukkan ke dalam anggaran 
riset pada level proyek.

• Buat lembaga tempat peneliti bekerja menjadi pihak 
yang bertanggung jawab atas audit peralatan dan 
pemakaian peralatan itu dengan tepat

Perlu dikerjakan oleh: Kementerian Keuangan 

Rekomendasi jangka menengah

• Perkenalkan skema kompetitif yang mengundang 
lembaga-lembaga untuk mengajukan tawaran 
bagi infrastruktur riset berskala besar (dengan 
memprioritaskan konsorsium yang terdiri dari banyak 
lembaga)

• Tingkatkan kapasitas profesional dari badan riset 
nasional/dewan riset nasional dalam menciptakan 
dan mengelola pengaturan yang ditetapkan 
berdasarkan kontrak untuk pemakaian bersama 
fasilitas

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN; Kementerian 
Keuangan; BPPT; LIPI: universitas

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Tingkatkan alokasi anggaran nasional bagi 
infrastruktur riset berskala besar untuk menunjang 
kolaborasi internasional dan menarik lebih banyak 
pendanaan riset eksternal dari perusahaan domestik 
dan internasional dan mitra riset internasional

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN; Kementerian 
Keuangan; BPPT; LIPI: universitas

6.6 Menarik kontribusi non-
pemerintah dan sektor swasta

Meski pemerintah adalah ‘investor pertama’ dalam riset 
dan pengembangan di semua negara dengan ekonomi 
berbasis pengetahuan, pemerintah berusaha mendorong 
kontribusi pendanaan dari sektor swasta. Itu mencakup 
investasi perusahaan untuk riset dan pengembangannya 
sendiri, pertautan (linkage) riset antara perusahaan 

dan institut riset, universitas, dan pemerintah; dan 
pendanaan dari mitra internasional (organisasi filantropi, 
donor, mitra riset internasional). Nyaris semua negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan melakukan hal ini 
melalui dua cara: (a) kredit pajak dan (b) skema investasi 
bersama (co-investment). Hal-hal ini dibahas pada Bagian 
3 (di atas). 

Kredit pajak

Kebanyakan negara dengan ekonomi berbasis 
pengetahuan yang sudah matang, dan negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang masih berkembang 
sekarang memakai kredit pajak/pengurangan pajak yang 
signifikan untuk mendorong riset dan pengembangan 
berbasis industri (Appelt dkk., 2019; OECD, 2017). Ini 
adalah keuntungan yang langsung dirasakan perusahaan 
yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit 
pajak, yang dapat memilih riset dan pengembangan 
apa yang ingin dilaksanakannya, lalu perusahaan akan 
melaporkan sendiri (self-report) pengeluaran itu. Karena 
pemerintah melepaskan penerimaan perpajakan ini, 
sebenarnya ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang 
riset, yang didelegasikan kepada industri. Skema-skema 
ini cenderung populer di mata industri, namun memiliki 
sejumlah kekurangan, seperti:

• kualitas riset atau inovasi mungkin rendah (riset 
mungkin hanya menghasilkan sedikit perbaikan 
dalam produk-produk perusahaan sendiri, ketimbang 
inovasi yang menjadi suatu terobosan);

• kualitas riset yang dapat dilakukan perusahaan 
terbatas pada ‘kapasitas penyerapannya’ – kualitas 
dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan itu;

• program riset perusahaan mungkin tidak melibatkan 
aktor riset lain (seperti universitas atau lembaga riset 
pemerintah);

• efek pengurangan pajak perlu dipantau seiring 
berlalunya waktu oleh pemerintah, untuk mengecek 
bahwa pengurangan pajak memberikan hasil yang 
diinginkan.

Seperti yang kita lihat pada Bagian 3 laporan ini, Indonesia 
telah memperkenalkan ‘pengurangan pajak super’ bagi 
riset dan pengembangan pada tahun 2020 dan ini adalah 
strategi yang diperlukan, meski mungkin belum cukup, 
untuk meningkatkan kontribusi industri kepada GERD 
Indonesia. 



95

Co-investment oleh pemerintah

Seperti yang telah kita lihat dalam laporan ini, sebagian 
negara (umumnya negara dengan sektor industri yang 
amat maju dan/atau tingkat investasi asing sangat tinggi) 
berhasil memperoleh belanja riset dan pengembangan 
yang signifikan yang dibuat oleh sektor industrinya. 
Kendati demikian, itu tidak menjamin semua aktor riset 
berkolaborasi dan menghasilkan riset berkualitas setinggi 
mungkin. Seperti yang kita lihat pada Bagian 3, sebuah 
strategi yang dipakai—dan lumayan sukses—di negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan seperti Jepang dan 
Australia adalah mendorong lebih banyak belanja industri 
untuk riset dan pengembangan dengan menanamkan 
dana pemerintah dalam skema investasi bersama (co-
investment), namun dengan syarat bahwa co-investment 
ini hanya akan dilakukan jika ada kemitraan antara aktor 
riset industri, universitas dan/atau pemerintah atau non-
pemerintah. Skema-skema ‘pertautan’ atau ‘konsorsium’ 
atau ‘kolaborasi’ ini amat sering dikaitkan dengan misi 
riset nasional . 

Mengelola dana eksternal

Pada tingkat internasional, negara-negara dengan 
ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang dan 
dengan tata kelola riset yang efisien mampu menarik dan 
mengelola dana eksternal dari industri, atau dari mitra 
internasional. Aturan umum yang berlaku adalah dana 
eksternal itu tidak dicampur dengan dana pemerintah 
(tuan rumah); dana eksternal tersebut dikelola oleh 
dewan riset (atau badan riset) pemerintah tuan rumah 
untuk tujuan khusus (misalnya, beasiswa, hibah riset 
bagi tema tertentu). Contoh untuk hal ini adalah Yayasan 
Ilmu Pengetahuan Nasional (NSF) di Amerika Serikat, 
yang bertindak sebagai agen waktu mengelola dana riset 
bagi aktor (domestik dan internasional) lain dan juga 
mengelola proses seleksi dan distribusi. Salah satu daya 
tarik dari memercayakan NSF dengan tugas-tugas ini 
adalah statusnya yang independen dan NSF menunjukkan 
tingginya etika, pertanggungjawaban dan pengendalian 
keuangan yang dimilikinya.

Kapasitas Indonesia untuk bertindak sebagai pengelola 
dana riset non-pemerintah dan dana riset eksternal akan 
meningkat setelah komponen-komponen dasar (building 
blocks) sistem tata kelola riset (yang diuraikan di atas 
pada bagian 6.3 dan 6.4) tersedia.

Rekomendasi jangka pendek

• Dukung dan pantau efek kebijakan pengurangan 
pajak super Indonesia yang baru

• Tingkatkan ‘kapasitas penyerapan’ industri Indonesia 
dengan mempercepat pencetakan para peneliti yang 
mempunyai kualifikasi PhD, khususnya dalam disiplin 
ilmu STEM

 – Ini membutuhkan koordinasi di kalangan beragam 
aktor dan kenaikan investasi dalam beasiswa-
beasiswa internasional 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian keuangan + perwakilan industri 

Rekomendasi jangka menengah 

• Ciptakan skema hibah riset baru yang mengundang 
kontribusi industri (dalam bentuk dana tunai maupun 
barang atau jasa) dan berikan reward untuk kontribusi 
ini berupa co-investment oleh pemerintah (nilai 
investasi pemerintah biasanya pergandaan (multiple) 
dari nilai pendanaan industri).

 – Syarat bagi co-investment pemerintah adalah 
kemitraan riset dengan universitas atau lembaga 
riset pemerintah atau mitra riset non-pemerintah 
(CSO) 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian Keuangan + perwakilan industri 

Rekomendasi jangka lebih panjang 

• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkembang 
menjadi dewan riset yang berfungsi secara 
independen, yang mempunyai kapabilitas profesional 
untuk menarik dan mengelola pendanaan riset non-
pemerintah (domestik and internasional)

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian keuangan + perwakilan industri



96

6.7 Profesionalisasi pengelolaan 
dana riset 

Kualitas riset – dan pemenuhan tujuan kebijakan 
pemerintah menyangkut riset – tergantung pada kualitas 
manajer riset, juga kualitas tim riset. Manajemen riset 
adalah suatu bidang profesi – di dalam pemerintah, 
universitas, industri dan organisasi masyarakat sipil. Biaya 
manajemen riset adalah bagian dari estimasi biaya dalam 
hibah riset.

Di Indonesia, manajemen riset belum tersentuh oleh 
profesionalisasi: sebagian besar pekerjaan mencari dan 
mengelola hibah riset dilakukan oleh peneliti individual/
tim riset.

Rekomendasi jangka pendek

• Susun dan uji coba sebuah skema untuk melakukan 
profesionalisasi terhadap manajemen riset di dalam 
lembaga riset pemerintah dan universitas

• Lakukan studi tentang bagaimana manajemen riset 
telah mengalami profesionalisasi di dua (2) sampai 
tiga (3) sistem perbandingan (misalnya, Thailand, 
Australia, Singapura)

• Alokasikan sebagian dari pendanaan riset nasional 
yang tersedia untuk tujuan ini 

• Tetapkan ketentuan yang mengharuskan universitas 
dan lembaga riset pemerintah menunjukkan bahwa 
sebagian dari pendanaan institusional mereka 
ditanamkan untuk mewujudkan manajemen riset 
yang efektif

• Kurangi beban kepatuhan (compliance) yang 
ditempatkan kepada peneliti individual dan tim riset

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian keuangan 

Rekomendasi jangka menengah

• Susun skema reward (deviden) bagi lembaga 
yang berhasil menarik dana riset kompetitif dan 
tetapkan ketentuan yang mengharuskan deviden ini 
diinvestasikan kembali ke dalam manajemen riset

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Institut Riset 
Nasional, universitas, departemen riset pemerintah + 
Kementerian keuangan

Rekomendasi jangka lebih panjang 

• Tidak ada

6.8 Percepat Pertumbuhan 
Jumlah dan Kualitas Peneliti 

Kapabilitas riset Indonesia dibatasi oleh kapasitas peneliti 
yang memproduksinya.

Pada tingkat internasional, kualifikasi tingkat awal (entry 
level) bagi kebanyakan peneliti dalam sebagian besar 
bidang (kecuali untuk beberapa disiplin ilmu yang terkait 
dengan praktik seperti kedokteran dan hukum) adalah 
PhD. Kualifikasi PhD penting untuk keahlian di bidang 
atau topik khusus, juga untuk pembentukan budaya 
riset – standar, praktik dan etika yang menciptakan riset 
berkualitas dan kemampuan untuk mereproduksi modal 
insani peneliti. Setelah seorang staf akademik diangkat, 
universitas mengizinkan staf akademik itu untuk 
mengubah perannya seiring waktu (sering kali sebagai 
tanggapan terhadap pendanaan riset). Kinerja individual 
ditinjau setiap tahun berdasarkan sasaran dan KPI yang 
disepakati. 

Indonesia berangkat dari basis yang rendah, berdasarkan 
angka peneliti per satu juta yang diraihnya, dibandingkan 
dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain, dan 
persentase staf universitas dengan gelar PhD. Gelar PhD 
tidak dituntut bagi posisi tingkat awal di bidang riset, dan 
baik universitas maupun perusahaan tempat peneliti 
bekerja setelah itu diberikan insentif untuk mencurahkan 
waktu dan sumber daya untuk secara sistematis 
membentuk kapabilitas peneliti. Sementara negara-
negara yang setara telah berhasil menumbuhkan modal 
insani mereka lebih cepat daripada Indonesia. 

Infleksibilitas lembaga dan struktur hukum bagi pegawai 
negeri sipil (PNS) membatasi mobilitas peneliti. Tingkat 
upaya yang dilakukan bagi riset terhambat oleh aturan 
yang tidak fleksibel. Peneliti berpendidikan luar negeri 
tidak dapat menghubungkan pengetahuan mereka 
dengan perbaikan sistemik. Jalur karir tidak jelas dan tidak 
mendapatkan dukungan. Alokasi waktu untuk kegiatan 
mengajar dan memberikan layanan tidak fleksibel dan 
mengurangi kemampuan untuk melakukan riset.
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Rekomendasi jangka pendek 

• Umumkan tujuan nasional untuk beralih ke PhD 
sebagai kualifikasi dasar (baseline) bagi peneliti 
tingkat awal. 

• Revisi target nasional bagi pembangunan modal 
insani untuk mempercepat pencetakan penyandang 
gelar PhD di bidang-bidang yang tercantum dalam 
misi riset nasional (baru) yang kekurangan peneliti 
(sebagaimana yang dilakukan Korea Selatan, 
Thailand). 

• Target-target perlu mencakup disiplin ilmu STEM dan 
non-STEM karena diramalkan riset interdisipliner 
akan memiliki peran penting, sebagai tanggapan atas 
kebutuhan riset yang berorientasi kepada misi. 

• Ciptakan kategori baru berupa fellowship yang didanai 
untuk masa 2-3 tahun bagi peneliti pascadoktoral, 
yang bersifat portable (mudah alih) – mengizinkan 
mereka bekerja dengan mentor senior yang paling 
produktif dalam disiplin ilmu mereka 

• Bagi peneliti yang sudah ada, tinjau implementasi 
kerangka kerja tri dharma di dalam universitas, 
untuk memenuhi persyaratan ini pada level lembaga 
(tenaga kerja secara keseluruhan) ketimbang pada 
level individu.

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, universitas, 
Kementerian keuangan, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rekomendasi jangka menengah

• Tetapkan persyaratan bahwa 50% dari staf baru yang 
diangkat universitas harus memiliki gelar PhD atau 
kualifikasi profesional yang setara. 

• Masukkan pelatihan PhD ke dalam skema pendanaan 
riset 

• Pertimbangkan skema pendanaan untuk 
menciptakan/memperkuat pusat-pusat dan jaringan-
jaringan dalam negeri bagi pelatihan PhD nasional 
(seperti di Inggris) dan/atau membuat hal ini menjadi 
elemen dukungan bagi profesor yang diakui sebagai 
penyelia dan mentor yang luar biasa (seperti di 
Australia) 

• Susun satu set modul pelatihan riset yang disepakati 
untuk implementasi nasional, yang membidik 
peneliti yang baru memulai karirnya atau early 
career researcher (artinya mahasiswa PhD dan 
peneliti pascadoktoral) (mungkin dengan dukungan 
internasional) 

• Susun kode etik riset nasional yang menekankan 
kebebasan dan tanggung jawab akademik dan susun 
proses untuk peninjauan sejawat terhadap desain 
riset

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, universitas + 
Kementerian keuangan 

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Wajibkan semua staf yang baru diangkat universitas 
untuk memegang kualifikasi PhD

• Revisi ekspektasi beban kerja dan jalur karir untuk 
mengizinkan peneliti pascadoktoral mempunyai lebih 
banyak waktu yang dicurahkan kepada riset pada 
awal karirnya

• Pastikan bahwa skema pendanaan riset kompetitif 
pada level lembaga mencakup alokasi khusus bagi 
early career researcher (artinya mahasiswa PhD dan 
peneliti pascadoktoral)

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN, Kementerian 
keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi

6.9 Tumbuhkan Jaringan Riset

Salah satu bagian kunci dalam penciptaan pengetahuan 
adalah menguji ide dan hasil riset melalui debat. Ekosistem 
pengetahuan Indonesia belum mempunyai lembaga 
dan ruang bagi ide-ide riset untuk diperdebatkan dan 
dipertahankan di hadapan publik dan secara profesional.

Di tingkat internasional, peneliti menghabiskan proporsi 
waktu yang signifikan untuk memberikan presentasi 
tentang ide dan hasil riset kepada publik, melalui 
lokakarya, konferensi, penulisan di blog akademik, dengan 
memuatnya di media sosial, dan melalui pertemuan 
komunitas, baik di dalam maupun luar negeri. 
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Partisipasi peneliti Indonesia dalam konferensi domestik 
dan internasional, menurut disiplin ilmu, berada pada 
tingkat yang rendah untuk negara dengan penghasilan 
menengah. Ini memengaruhi kualitas keluaran (output) 
riset dan persepsi dunia internasional terhadap kualitas 
riset Indonesia

Rekomendasi jangka pendek

• Menetapkan syarat bahwa pendanaan riset 
pemerintah hanya diberikan jika ada rencana yang 
jelas tentang sosialisasi hasil riset, antara lain dengan 
menyelenggarakan konferensi akademik 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN + Kementerian 
keuangan

Rekomendasi jangka menengah

• Memastikan hibah kompetitif mengizinkan pos-pos 
anggaran mendukung penciptaan jaringan, asosiasi, 
dan konferensi akademik nasional, dan mendukung 
penerima hibah untuk menghadiri konferensi 
internasional 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN + Kementerian 
keuangan

Rekomendasi jangka lebih panjang

• Gunakan bukti keanggotaan dalam jaringan dan 
asosiasi riset internasional sebagai kriteria dalam 
mengevaluasi permohonan untuk memperoleh hibah 

Perlu dikerjakan oleh: RISTEK-BRIN + Kementerian 
keuangan
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LAMPIRAN A: METODOLOGI

Metodologi riset untuk laporan ini 

Ini adalah riset untuk mendukung kebijakan; riset ini 
dilakukan atas permintaan Knowledge Sector Initiative 
(KSI) sebagai bagian dari sebuah kolaborasi—yang 
didanai oleh pemerintah Australia—dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Riset 
ini dilaksanakan di bawah pengawasan KSI dan dengan 
input dari para partisipan yang menjadi narasumber 
sekaligus pemakai akhir laporan. Tim riset utama berasal 
dari wadah pemikir (think tank) nirlaba bernama Centre 
for Innovation Policy and Governance (CIPG)82 yang dipilih 
oleh KSI sebagai salah satu policy research institution (PRI) 
yang didukungnya. Australian National University (ANU) 
bermitra dengan KSI untuk membantu meningkatkan 
kapasitas riset sejumlah policy research institutes (PRIs) 
lokal.

Fokus pekerjaan dalam riset ini adalah pertanyaan 
kebijakan yang memicu perdebatan politis dan 
memiliki konsekuensi politis pula – siapa yang 
sebaiknya mengendalikan penyediaan sumber daya 
dan proses penentuan kualifikasi dan pengalaman 
memadai (credentialing) untuk penelitian dan peneliti 
di Indonesia? Sejarah politis seputar riset di Indonesia 
dan peran dominan yang dimainkan oleh pemerintah 
terdokumentasi dengan baik dan dikemukakan dalam 
Bagian 1 dan 2 laporan ini. Centre for Innovation Policy 
and Governance (CIPG) hendak menyusun sejumlah 
opsi kebijakan potensial yang konsisten dengan, atau 
yang disarankan berdasarkan data proyek. Sehingga, 
laporan ini dan rekomendasi-rekomendasinya tak pelak 
merupakan hasil kompromi yang digabungkan dengan 
beberapa dugaan yang sudah dapat diperkirakan 

sebelumnya, tentang apa yang dapat diterima dan 
bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan 
dalam pertanyaan politis tentang bagaimana riset akan 
diregulasi di Indonesia. 

Laporan ini didasarkan pada riset terapan yang memakai 
pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. Riset 
terapan sengaja dirancang untuk menjawab isu-isu 
khusus yang membutuhkan tanggapan dan solusi 
praktis dalam waktu dekat (Neumann, 2011), ketimbang 
untuk membangun, menguji atau menemukan kaitan 
(link) dengan teori tertentu.83 Tim memilih pendekatan 
kualitatif karena fokus kajian studi ini adalah ekosistem 
riset Indonesia dan para aktor yang menggerakkannya. 
Riset kualitatif umumnya menggunakan banyak sumber 
data (Neumann, 2011) untuk membantu membangun 
gambaran tentang fenomena yang kompleks, dan dalam 
studi ini, CIPG memakai dua tipe data. 

Data primer dalam studi ini dikumpulkan antara bulan 
Desember 2019 dan bulan April 2020, oleh CIPG, melalui 
wawancara kualitatif dengan 43 pemangku kepentingan 
Indonesia. Para partisipan dalam studi ini berasal dari 
organisasi-organisasi yang menciptakan, mengatur dan/
atau menggunakan riset di Indonesia: pembuat kebijakan 
pemerintah, peneliti, akademisi universitas, lembaga 
pendana, asosiasi akademik, wadah pemikir (think tank) 
dan sektor swasta. Daftar lengkap partisipan dicantumkan 
di Lampiran B.

Para partisipan dipilih dengan tujuan terarah, yang dimulai 
dengan analisis ‘aktor-aktor kunci’ yaitu organisasi mana 
yang terkait paling dekat dengan, yang aktif dalam, atau 
yang terpengaruh oleh, lima tema riset studi ini:

82 https://cipg.or.id/en/profile/
83 Neumann (2011: 33-34) menyebutkan empat kualitas penting dalam riset terapan:
1. Proses menetapkan kebutuhan prioritas atau masalah prioritas;
2.. Proses menemukan sumber informasi waktu membuat penilaian (assessment);
3. Kebutuhan eksplisit dan mendesak yang mungkin tidak mencakup seluruh masalah atau solusi jangka panjang dan 
4. Solusi akhir mungkin tidak seperti yang diharapkan, atau yang tidak terlalu praktis dalam hal implementasinya. 
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1. Kualitas kebijakan riset dan inovasi;
2. Ekosistem riset Indonesia: aktor dan struktur; 
3. Peran pendanaan riset dan dampaknya terhadap 

kapasitas riset;
4. Modal insani riset – penciptaan, kualitas, motivasi 

dan perilaku peneliti;
5. Kolaborasi riset

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 
kemudian mengecek para ‘aktor kunci’ untuk masing-
masing tema riset menurut lokasi, ukuran, sektor 
(pemerintah/non-pemerintah/industri) untuk melihat 
apakah kami dapat menghasilkan variasi yang menangkap, 
dalam bentuk sampel, beragam aktor dan pengalaman di 
seluruh Nusantara. Di dalam masing-masing organisasi, 
desain riset kami berusaha mengambil sampel paling 
sedikit dari dua bidang (satu bidang yang berfokus kepada 
ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan matematika 
(STEM) dan satu bidang yang berfokus kepada ilmu sosial 
dan humaniora (HASS)) dan mencari partisipan dari 
lapisan manajemen atau kepemimpinan dan kemudian 
di lembaga riset, juga dari lapisan peneliti yang mapan 
dan lapisan peneliti yang baru memulai karirnya (early-
career researcher). Maksudnya adalah untuk mencoba 
menangkap pandangan pihak-pihak yang paling dekat 
dengan pengambilan keputusan seputar kebijakan dan 
penyediaan sumber daya, dan pandangan pihak-pihak 
yang diberikan tugas merancang dan melaksanakan riset 
kami, atau yang baru masuk ke lingkungan institusional. 

Untuk Bagian 4 studi ini (tentang modal insani), sejumlah 
wawancara yang dilakukan berfokus kepada universitas 
sebagai lokasi fundamental bagi pembentukan modal 
insani riset Indonesia. Wawancara dilakukan dengan staf 
akademik dan staf administrasi di lembaga penelitian dan 
pengabdian masyarakat (LPPM) universitas yang dipilih. 
Desain riset awal juga membutuhkan wawancara dengan 
Dekan dan anggota jajaran eksekutif universitas, namun 
hal ini ternyata terlalu sulit untuk diatur pada masa awal 
pandemi COVID-19.

Pemilihan universitas sasaran dilakukan atas dasar 
klasifikasi dan lokasi universitas-universitas bersangkutan; 
sampel yang memenuhi kriteria tertentu ini (purposive 
sample) antara lain adalah PTN-BH (perguruan tinggi 
negeri berbadan hukum) di Jawa (Universitas Indonesia; 
Universitas Gadjah Mada; Institut Teknologi Bandung 
(ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di luar Jawa 
(Universitas Hasanuddin); PTN-BLU (perguruan tinggi 
negeri badan layanan umum) (Universitas Brawijaya); PTN 
Satker (perguruan tinggi negeri satuan kerja) (Universitas 

Musamus); perguruan tinggi agama (UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta); dan perguruan tinggi swasta (Universitas Ma 
Chung; i3L; Universitas Binus). Tujuan di balik pemilihan 
universitas sasaran dari berbagai level adalah untuk 
memperoleh distribusi informasi yang merata dan dalam 
upaya menangkap pandangan dari beragam posisi di 
dalam sistem.

Kami memilih rata-rata dua orang narasumber, untuk 
kami wawancarai, dari masing-masing universitas – satu 
orang staf akademik dan satu orang karyawan atau 
direktur LPPM. Kami mewawancarai staf akademik untuk 
menggali pengalaman pribadi mereka dalam bekerja 
sebagai peneliti. Jawaban mereka terfokus kepada 
pengalaman individual mereka seputar hambatan 
dan ekspektasi di dalam ekosistem riset. Wawancara 
dengan para staf LPPM bertujuan untuk memperoleh 
data tentang strategi riset masing-masing universitas, 
khususnya dalam hal pengelolaan dana riset, manajemen 
sumber daya manusia (SDM), dan tantangan-tantangan 
yang mereka temukan dari sudut pandang lembaga. 

Efek COVID-19

Desain awal mencakup paling tidak satu studi banding ke 
suatu daerah, antara lain diskusi individual dan diskusi 
kelompok dengan para aktor riset di luar Jakarta, untuk 
memperoleh perspektif dari daerah. Pandemi COVID-19 
pada tahun 2020 berpengaruh besar pada riset untuk 
studi ini; terutama, itu berarti kebanyakan wawancara 
tidak dapat dilakukan secara langsung dan studi ke 
daerah yang sudah direncanakan sebelumnya juga tidak 
bisa dijalankan. Akibatnya, sebagian besar (38) partisipan 
dalam studi ini berasal dari Jawa (Jakarta dan kota-kota 
besar lain, yaitu Bogor, Depok, Bandung, Yogyakarta, dan 
Malang). Sementara (5) partisipan lainnya berasal dari 
kota-kota di luar Jawa (Makassar dan Merauke). 

Kebutuhan untuk mengambil tindakan terhadap pandemi 
di Indonesia telah membatasi waktu sebagian responden 
yang bekerja di pemerintah dan universitas; ini membuat 
tim harus melakukan modifikasi terhadap desain riset 
dan berusaha mewawancarai responden terbaik yang 
tersedia. 

Kami juga perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan 
studi ini bertepatan dengan masa penyusunan ulang 
struktur organisasi pemerintah di Indonesia menyusul 
pembentukan lembaga baru bernama Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga ketidakpastian 
mengenai pengangkatan pejabat senior di dalam BRIN 
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dan beberapa Kementerian lain telah memengaruhi 
kemauan dan waktu yang dimiliki sebagian responden 
untuk berbicara tentang isu-isu kebijakan.

Komposisi keseluruhan partisipan studi ini dapat dilihat 
pada Gambar 8.1.

Persetujuan dan kerahasiaan

Data primer dikumpulkan melalui wawancara kelompok 
dan wawancara individual. Persetujuan formal diminta 
dari, lalu disimpan untuk, semua partisipan oleh CIPG. 
Terlepas dari apakah partisipan mengizinkan atau tidak 
namanya dimuat dalam laporan ini, atau dokumen lain 
yang berasal dari studi ini, kami memutuskan untuk 
memakai kode, ketimbang nama, ketika merujuk kepada 
salah satu partisipan. Kami berusaha sebaik mungkin 
untuk melindungi kerahasiaan responden kami, namun 
responden juga mengerti bahwa identitas mereka dapat 
terungkap melalui komentar yang mereka sampaikan. 

Wawancara Kelompok

Wawancara kelompok merupakan bentuk sudah 
dikenal dan diterima secara luas untuk mengumpulkan 
pandangan yang akan memberikan informasi bagi riset 
di Indonesia, sebagaimana di bagian dunia yang lain (e.g. 
Creswell, 2014). Untuk studi ini, CIPG memakai sebuah 
wawancara kelompok pada bulan Desember 2019 di 
Jakarta untuk meluncurkan proyek ini dan mencari tahu 
pendapat para penyusun kebijakan tingkat tinggi di 
Indonesia, yang sangat penting bagi studi ini. Wawancara 
ini berlangsung dalam bentuk diskusi meja bundar untuk 
membahas kebijakan, selama lebih dari 2,5 jam, bertema 
‘Mempercepat Peningkatan Daya Saing Riset Indonesia’, 
dan undangan untuk turut membentuk fokus riset studi 
ini. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 
menentukan dan menegaskan lima tema yang dipilih 
untuk laporan ini, yang sebagian berasal dari pandangan 
dan opini yang disampaikan dalam wawancara kelompok 
pertama itu. Dua wawancara kelompok lanjutan 
diselenggarakan pada awal tahun 2020, dan kedua 
wawancara itu berfokus kepada lembaga riset dan 
pendanaan riset. Masing-masing wawancara berlangsung 
selama lebih dari dua (2) jam. 

Wawancara Individual 

Wawancara individual, dan mendalam, penting bagi studi 
ini, karena wawancara itu memberikan kesempatan untuk 
memperoleh pemahaman (insight) lebih jauh tentang 
pemikiran, keyakinan, pengetahuan, pertimbangan 
(reasoning), motivasi, dan perasaan ‘partisipan’ (Johnson, 
2011). Wawancara tersebut dilaksanakan di Indonesia 
dalam dua tahap: Februari – Maret 2020 dan April – Mei 
2020.

GAMBAR 8.1 KOMPOSISI PARTISIPAN STUDI

Catatan:

Kategori Perguruan Tinggi mencakup semua jenis perguruan tinggi, baik negeri 
maupun swasta, seperti yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012: Universitas, 
Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Akademi Komunitas, dan Politeknik. Kategori 
Lembaga Riset Swasta merujuk kepada lembaga litbang yang bukan lembaga 
negara dan bukan perguruan tinggi. Ini meliputi unit litbang industri, kelompok 
riset swasta, think tank, dan juga LSM berbasis riset dan institut riset publik. 
Akademi Komunitas dalam studi ini merujuk kepada kelompok atau jaringan 
ilmuwan dan pakar dalam suatu bidang/isu di bawah payung kelompok/jaringan. 
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan Akademi Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (AIPI) masuk dalam kategori ini. Kategori Lembaga Litbang Pemerintah 
terdiri dari lembaga negara, baik kementerian maupun non-kementerian, 
yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau 
Penerapan (Litbangjirap). Kategori ini juga mencakup badan penelitian dan 
pengembangan (Balitbang) di bawah masing-masing Kementerian, LIPI, dan BPPT. 
Kategori Lembaga Pendanaan Riset meliputi lembaga pendanaan, baik lembaga 
pemerintah maupun non-pemerintah, yang mendistribusikan pendanaan riset 
kepada para peneliti dan lembaga-lembaga riset. Sementara kategori Pembuat 
Kebijakan mencakup pengambil kebijakan tingkat tinggi di Kementerian dan 
Lembaga Non-Kementerian di dalam Pemerintah.

JUMLAH PARTISIPAN = 43

Universitas
35%

Lembaga
Riset Swasta

9%

Pembuat
Kebijakan

28%
Akademi

Komunitas/
Akademi

5%

Departemen
Pemerintah

2%

Industri
2%

Lembaga
Pendanaan

2%

Lembaga
Riset

Pemerintah
14%
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Wawancara tahap pertama berfokus kepada strategi untuk 
kebijakan riset dan inovasi (strategi), struktur lembaga di 
dalam ekosistem riset (struktur), dan pendanaan riset 
(keuangan). Para partisipan yang ambil bagian dalam 
wawancara ini berasal dari universitas, departemen 
kebijakan di dalam Kementerian, lembaga pendanaan 
riset, lembaga riset swasta, atau dari industri. Semula 
kegiatan wawancara ini dilakukan di kantor partisipan 
selama 1 – 2 jam, namun akibat pagebluk COVID-19, CIPG 
menghentikan wawancara tatap muka dalam tahap ini. 
Di tengah pelaksanaan proyek ini, kami mendapat kabar 
duka bahwa salah satu responden wawancara kami di 
Jakarta meninggal dunia setelah terpapar COVID-19.

Wawancara ini tidak terstruktur, yang dituntun oleh satu 
atau dua pertanyaan kunci, seperti:

• Apakah strategi yang berkenaan dengan riset di 
Indonesia (undang-undang, RPJMN, dan Rencana 
Induk Riset Nasional (RIRN)) efektif dalam 
mendukung daya saing riset negara kita? Apakah kita 
membutuhkan semacam ‘strategi besar’ khusus?

• Bagaimana lembaga riset membentuk ekosistem riset 
di Indonesia? Bagaimana BRIN dapat mendukung 
produktivitas lembaga riset negara?

• Bagaimana pemahaman Anda tentang mekanisme 
pendanaan riset, dan bagaimana anggaran riset 
dialokasikan ke, dan oleh lembaga riset Anda? 
Menurut Anda, isu atau tantangan apa saja yang 
terkait dengan hal ini?

Pada tahap kedua (April – Mei 2020), pengumpulan data 
lebih difokuskan kepada topik-topik mengenai modal 
insani riset dan tata kelola riset (termasuk jaringan riset 
dan sosialisasi riset).

Semua wawancara bagi tahap ini dilakukan secara jarak 
jauh melalui aplikasi konferensi video, seperti Zoom dan 
Google Meet. Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci 
yang dibahas panjang lebar pada tahap ini: 

1. Mohon uraikan mekanisme untuk
a. perekrutan dan pembangunan sumber daya 

manusia di divisi riset
b. tata kelola riset
c. dan prosedur untuk memantau dan 

mengevaluasi kegiatan riset, di organisasi 
Anda;

2. Bagaimana organisasi Anda mendefinisikan “riset,” 
dan melaksanakannya?

3. Bagaimana pandangan Anda terhadap kinerja 
lembaga riset Anda saat ini (dari segi kuantitas, 
kualitas, dan relevansinya dengan pengguna akhir 
(end user))?

4. Upaya apa yang perlu dibuat untuk mendorong 
tumbuhnya jaringan riset dan, kolaborasi riset 
yang akan mendukung dengan efektif proses alih 
pengetahuan (knowledge transfer)?

Semua wawancara kelompok dan wawancara individual 
direkam, dengan persetujuan partisipan, dan dituangkan 
ke dalam bentuk tertulis (transkrip). Kami memakai 
Dedoose sebagai perangkat lunak data kualitatif untuk 
mengolah data dan merekam coding bagi transkrip, 
sebelum melakukan analisis data.

Dokumentasi 

Studi ini memakai sejumlah dokumen sebagai sumber 
data, antara lain undang-undang dan peraturan Indonesia, 
kebijakan publik, pidato kenegaraan Presiden, rencana 
pembangunan nasional, laporan lembaga, artikel berita, 
dan publikasi hasil riset yang terkait dengan tema-tema 
studi ini. Studi ini juga menggunakan pangkalan data 
internasional serta data kualitatif dan kuantitatif yang 
diberikan oleh pihak bersangkutan sendiri (self-reported) 
dari negara-negara anggota OECD dan ASEAN yang juga 
terlibat dalam reformasi dan penguatan kapabilitas 
riset dan pengembangan nasional mereka. Di sepanjang 
laporan ini, kami memakai perbandingan internasional 
berupa ‘praktik terbaik’ yang diambil dari literatur 
akademik yang berasal dari para peneliti ANU dalam 
banyak disiplin ilmu, yang menganalisis negara-negara 
dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah 
matang (Australia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Amerika 
Serikat) dan negara-negara anggota ASEAN yang paling 
dekat dengan Indonesia dalam tahap perkembangan riset 
dan inovasi (misalnya, Thailand, Vietnam).
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LAMPIRAN B: STUDY PARTICIPANTS 
TABEL 9.1  SCOPING WORKSHOP PARTICIPANTS

NO PARTICIPANTS ORGANISATION POSITION GENDER CATEGORY

1 Ainun Na’im Ministry of Research 
and Technology/BRIN

Secretary General (Sekretaris 
Jendral)

M Policy Maker

2 Alan Koropitan Academy of Indonesia 
Young Scientists/
Akademi Ilmuwan 
Muda Indonesia (ALMI)

Head of Academy of Indonesia 
Young Scientists (ALMI)

M Academic 
Community 
(Komunitas 
Akademik)

3 Bambang 
Prijambodo

Ministry of National 
Development Planning 
(Bappenas)

Deputi Bidang Ekonomi, 
Kementerian PPN/Bappenas

M Sekretaris Jenderal, 
Akademi Ilmu 
Pengetahuan 
Indonesia

4 Chairil Abdini Indonesian Academy of 
Sciences (AIPI)

Secretary General (Sekretaris 
Jendral)

M Academic 
Community 
(Komunitas 
Akademik)

5 Dudi Hidayat Indonesian Institute of 
Sciences (LIPI)

STI Policy Researcher, Center 
for Science and Technology 
Development Research 
(Pelaksana Tugas Pusat Penelitian 
Kebijakan dan Manajemen Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan 
Inovasi)

M Government 
Research Institution

6 Erry Ricardo Nurzal Ministry of Research 
and Technology/BRIN

Head of Planning Bureau (Kepala 
Biro Perencanaan)

M Policy maker

7 Iwan Untung Ministry of Finance Directorate of Budgeting 
Regulation Harmonization of the 
Ministry of Finance

M Policy maker

8 Muji budd'ah Ministry of Finance Directorate of Budgeting 
Regulation Harmonization of the 
Ministry of Finance

M Policy maker

9 Representative Ministry of Finance Badan Kebijakan Fiskal (BKF) M Policy maker

10 Representative Ministry of Finance Badan Kebijakan Fiskal (BKF) M Policy maker

11 Roro Vera 
Yuwantari 
Susilastuti

Ministry of 
Administrative and 
Bureaucratic Reform 
(KemenPANRB)

Head of Institutional Assessment 
III (Kepala Bidang Asesmen 
Kelembagaan III)

F Policy maker

12 Subandi Ministry of National 
Development Planning 
(Bappenas)

Deputy for Human Development 
and Development of the 
Community and Culture 
Bappenas

M Policy maker

13 Yudho Baskoro 
Muriadi

Ministry of Research 
and Technology/BRIN

Deputy Director for Government 
R&D Institutions (Kepala 
Subdirektorat Penjaminan Mutu 
dan Peniliaian Kinerja Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan, 
Direktorat Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan)

M Policy maker

14 Zanaria Indonesian Endowment 
Fund for Education 
(LPDP)

Kepala Divisi Seleksi Riset, 
Direktorat Fasilitasi Riset dan 
Rehabilitasi

M Funding Agency
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TABEL 9.2  INTERVIEW PARTICIPANTS

INTERVIEW 
NO ORGANISATION POSITION GENDER CATEGORY

1 The Indonesian Science Fund 
(Dana Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, DIPI)

Executive Director of DIPI M Funding Agency

2 Indonesia International 
Institute for Life-Sciences (i3L)

Head of Bioinformatics Department M University (Private)

3 SMERU Research Institute Director of SMERU Research Institute F Private Research 
Institution

4 University of Indonesia (UI) Head of Communication Research 
Center (Pusat Kajian Komunikasi UI)

F University (PTN-BH)

5 Institut Pertanian Bogor (IPB) Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat/
LPPM) IPB

M University (PTN-BH)

6 Institut Pertanian Bogor (IPB) Head of Veterinary Stem Cells 
Laboratory (PPSHB-IPB)

M University (PTN-BH)

7 Ministry of National 
Development Planning 
(Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/
Bappenas)

Director of Industry, Tourism and 
Creative Economy (Direktur Industri, 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 
Bappenas

M Policy maker

8 PT Kalbe Farma Tbk Director of R&D Pharma, PT Kalbe 
Farma Tbk

M Industry

9 Center for Strategic and 
International Studies (CSIS)

Head of the Department of Economics 
(CSIS)

M Private Research 
Institution

10 Gajah Mada University (UGM) Department of Management and Public 
Policy (UGM)

M University (PTN-BH)

11 Rikolto Indonesia Planning, Learning, and Accountability 
Coordinator

F Private Research 
Institution

12 Hasanuddin University Faculty of Marine Science and Fisheries M University (PTN-BH)

13 Hasanuddin University Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM) 
Unhas

M University (PTN-BH)

14 Perkumpulan PRAKARSA Executive Director of the Perkumpulan 
PRAKARSA

M Private Research 
Institution

15 The Indonesian Agency for 
Agricultural Research and 
Development (Balitbangtan)

Head of Balitbangtan 2010-2015 M Government 
Research Institution

16 Gajah Mada University (UGM) Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM) 
UGM

M University (PTN-BH)

17 Universitas Musamus Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM) 
Universitas Musamus)

M University (PTN-
Satker)

18 Universitas Musamus Faculty of Agriculture Universitas 
Musamus

M University (PTN-
Satker)
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INTERVIEW 
NO ORGANISATION POSITION GENDER CATEGORY

19 Ma Chung University Head of Ma Chung Research Center for 
Photosynthetic Pigments (MRCPP)

M University (Private)

20 Bandung Institute of 
Technology (ITB)

Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat/
LPPM) ITB

M University (PTN-BH)

21 National Institute of Health 
Research and Development 
(Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan/
Balitbangkes)

Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan M Government 
Research Institution

22 Brawijaya University Head of Research and Community 
Service Agency (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM) 
Brawijaya University

M University (PTN-BLU)

23 Sunan Kalijaga State Islamic 
University (UIN Sunan Kalijaga)

Researcher and Head of Research and 
Community Service Agency (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat/LPPM) UIN Sunan Kalijaga

M University (PTN-RA)

24 Brawijaya University Dosen Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya

F University (PTN-BLU)

25 Unknown Unknown M Policy maker

TABEL 9.3  BREAKFAST MEETING – GROUP INTERVIEW PARTICIPANTS

NO PARTICIPANTS ORGANISATION POSITION GENDER CATEGORY

1 Laksana Tri 
Handoko

The Indonesian Institute 
of Sciences (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia/LIPI)

Head of LIPI M Government 
Research 
Institution

2 Rini Widyantini Ministry of State Apparatus 
Utilization and Bureaucratic 
Reform (Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi/KemenPAN-RB)

Deputy Minister for Institutional 
and Governance Affairs (Deputi 
Bidang Kelembagaan dan Tata 
Laksana KemenPAN-RB)

F Policy maker

3 Dadan Moh. 
Nurjaman

Agency for the Assessment 
and Application of Technology 
(Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi/BPPT)

General Secretary of BPPT M Government 
Research 
Institution

4 Wahyu Widodo 
Pandoe

Agency for the Assessment 
and Application of Technology 
(Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi/BPPT)

Deputy of Industrial Technology 
Design and Manipulation (Deputi 
Bidang Teknologi Industri 
Rancang Bangun dan Rekayasa 
BPPT)

M Government 
Research 
Institution
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LAMPIRAN C: RESEARCH, DEVELOPMENT 
AND INNOVATION LAWS AND REGULATIONS IN 
INDONESIA
TABEL 10.4  RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-
Undang (UU)

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-
2025)

UU No 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, universitas dapat direstrukturisasi menjadi Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum (PTN-BH)

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan 
Pemerintah 
(PP)

PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan 
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing

PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan 
Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi

PP No 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya

PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Riset dan Teknologi

PP No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Jenis dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM (tax deduction 
untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)

PP No. 29 Tahun 2018 tentang Permberdayaan Industri

PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035

PP No. 79 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017-2050

PP No. 45 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (triple-tax-deduction)

PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang 
telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan 
Presiden

(Perpres)

Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(RPJMN 2020-2024)

Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-20145

Perpres No. 142 Tahun 2018 Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (RIEKN) Tahun 2018 – 2025

Perpres Nomor 77 Tahun 2020. Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Perpres no. 5 tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan 
Menteri

Permenristekdikti No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PRN dan Mekanisme Pemantauan dan 
Evaluasi Pelaksanaan PRN

Permenristekdikti No. 1 Tahun 2018 tentang Tim-Koordinasi-Pengawasan-Sanksi Kegiatan Litang yang dilakukan 
Pihak Asing

Permen Ristek No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan dan Hasil Pengelolaannya

Permen Ristek No. 1 Tahun 2010 tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol 
Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi 
yang berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan Asing

Permen Ristek No. 2 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat 
Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Menteri PPA No. 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permen Ristek No. 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha

PMK No. 142 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Permen Kehutanan No. 92 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Tahun 2015-2019

Permen Ristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran Kesiapterapan Teknologi

Permen Ristekdikti No. 14 Tahun 2017 tentang Negative List, Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian 
Asing yang Tidak Direkomendasikan

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan 
Profesor

Permenristekdikti No. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 12 Tahun 2019 tentang BOPTN

Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi

PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PMK No. 72 Tahun 2015 tentang Imbalan yang Berasal dari PNBP Royalti kepada Inventor

(PMK) No.106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2017

PMK No. 69 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran 2019

Peraturan Menpan-RB No. 34 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan LIPI No. 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan 
Profesor.

Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan Tata Cara 
Pelaksanaan Penilaian Penelitian Menggunakan Standar Biaya Keluaran Tahun 2017

Peraturan Menpan-RB No. 17 tahun 2013 yang kemudian diubang dengan Peraturan Menpan-RB No. 46 Tahun 
2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 9 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 
Jabatan Fungsional Peneliti

Permendikbud No. 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada 
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan 
Lain

Keputusan Menteri Keuangan No. 373 Tahun 2004 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor barang 
Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Keputusan Menteri Ristekdikti No. 498 Tahun 2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi 
Nasional Kementerian Riset dan Teknologi

Peraturan Lembaga LKPP No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/
PB/20l4 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 
Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya

Peraturan Kepala LIPI No. 2 tahun 2014 tentang petunjuk teknis peneliti

Keputusan Kepala BPPT No. 1/Kp/BPPT/I/2009 tentang petunjuk teknis perekayasa.
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LAMPIRAN D: PROFIL PENELITI

Nur Huda adalah peneliti di Center for Innovation Policy Governance (CIPG)84 dengan latar belakang pendidikan di 
bidang Sosiologi dan lulusan Universitas Indonesia. Dia bekerja dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Minat 
utamanya adalah distribusi kekuasaan dan modal di dalam masyarakat, tetapi dia juga memiliki pengalaman dalam 
studi tentang jaringan dan organisasi, pembangunan masyarakat, dan ekonomi perilaku (behavioral economics). Selama 
bergabung dengan CIPG, Nur menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan proyek-proyek riset dan 
konsultasi yang terkait dengan ekosistem pengetahuan dan inovasi, tata kelola riset dan pendanaan, dan juga program 
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