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Misalnya urusan durian. Sebelum penelitian, seperti
ini. Setelah kita keluar sekian miliar, duriannya
menjadi ini. Jadi jelas, bukan penelitian untuk
[kepentingan] peneliti [saja]. Apa hasilnya dua
puluh empat koma sembilan triliun? Ini saya kira
anggaran-anggaran, sekali lagi, anggaran-anggaran
harus diprioritaskan dan fokus untuk hal-hal yang
strategis.” (Presiden Joko Widodo, 2018)

Bab 1.
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Pernyataan di atas menyorot dan memantik diskursus
tata kelola penelitian di Indonesia, setidaknya pada dua
aspek. Pertama, tata kelembagaan. Pernyataan Presiden
Joko Widodo di atas mendorong diskusi pengintegrasian
lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) milik
kementerian/lembaga2 yang kemudian mewarnai
diskusi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), yang akhirnya menjadi salah satu amanat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.3 Kedua,
soal efisiensi penggunaan anggaran litbang. Salah satu
dampak dari pembenahan tata kelembagaan litbang
adalah peningkatan efisiensi anggaran litbang.4 Padahal,
anggaran litbang pemerintah relatif kecil (lihat Gambar
1). Itu pun dibagi ke 45 kementerian/lembaga.5 Maka,
tata kelola anggaran litbang perlu efektif dan efisien.

GAMBAR 1

GROSS EXPENDITURE ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT (GERD)
INDONESIA 2018
Universities*

Dalam sesi pengantar Sidang Kabinet Paripurna tentang
Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif serta Prioritas
Nasional Tahun 2019, 9 April 2018, Presiden Joko Widodo
menyampaikan:
“Hampir di semua kementerian itu ada balitbang.1
Setelah kita lihat anggarannya kalau dikumpulkan
juga gede banget, 24,9 triliun [rupiah] coba,
gede banget. Kalau tidak dikumpulkan tidak
kelihatan, tapi begitu dikumpulkan kelihatan.
Ini [sebenarnya] bisa didesain, ada strategi besarnya,
yang mau diteliti apa, goal-nya nanti apa.

5.21%

Central
Government

Rp2.16 Trillion
*Non-Government Funds

81.58%

Manufacture
Industries

Rp33.80 Trillion

7.72%

Rp3.20 Trillion

Local
Government

Private R&D**

2.16%

Rp0.89 Trillion

Government
Fund

Non-Government
Fund

3.31%

Rp1.37 Trillion
*Both profit and
non-profit institutions

GBAORD

Indonesian GDP 2018

0.23% GDP
Rp34.69 Trillion

Rp14.835 Trillion
GERD

0.28% GDP (Rp41.43 Trillion)
Sumber: (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019)
1
2
3
4
5

Kutipan asli dari pernyataan ini, “Hampir di semua kementerian itu ada, ada balitbang, balitbang, balitbang ada semuanya.” Kata “balitbang”
diulang tiga kali, sebagai bentuk penekanan.
(detikFinance, 2018)
Undang-undang ini disahkan pada Agustus 2019
(detikFinance, 2018)
(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 2019)

1

Lebih lanjut mengenai anggaran litbang, perjalanan
Indonesia dalam meningkatkan nilai GERD masih
panjang. Sebagai gambaran, jika dibandingkan dengan
negara-negara lain (lihat Gambar 2), GERD Indonesia
masih di bawah Thailand (1%) dan jauh di bawah Korea
Selatan (4,5%), Jepang (3,3%), Amerika Serikat (2,8%),
serta Tiongkok (2,2%).6
GAMBAR 2

PERBANDINGAN GERD INDONESIA
DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN
4,5%

5%
4%

3,3%

2,8%

3%

2,2%

2%

0,5%

1%
0%

1,0%
0,3%

Amerika Korea Tiongkok
Vietnam
Indonesia
Jepang
Thailand
Serikat Selatan

Sumber: (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020)

Anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan (litbangjirap) pemerintah terus meningkat
setiap tahun (lihat Gambar 3). Meskipun begitu, Indonesia
masih perlu meningkatkan upayanya dalam mencapai
target GERD 2% PDB.7 Pada 2019, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 20198 disahkan dan BRIN dibentuk.9 Kedua
momentum tersebut menjadi langkah awal pemerintah
dalam menata kelembagaan litbangjirap di Indonesia.
GAMBAR 3

ALOKASI ANGGARAN RISET PADA
APBN (2016-2019)
TAHUN

2019

TAHUN

2018

TAHUN

2016

Rp19,71T

TAHUN

2017

Rp22,17T

Rp18,97T

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2019)

6
7
8
9
10
11
12

Rp29T

Sementara perbaikan tata kelembagaan riset dan inovasi
masih berlangsung,10 upaya peningkatan efisiensi dan
efektivitas anggaran penelitian perlu terus dilakukan.
Dalam lima tahun terakhir, paling tidak ada belasan
kajian (baik yang bentuknya kaji cepat maupun kajian
mendalam)11 yang membahas pentingnya tata kelola
pendanaan penelitian di Indonesia. Benang merah dari
kajian-kajian tersebut adalah tata kelola pendanaan
penelitian di Indonesia masih perlu dibenahi.
Cukup banyak studi yang membahas tata kelola pendanaan
penelitian. Sayangnya, tidak banyak yang membahas
tata kelola pendanaan inovasi. Hal ini dapat dimaklumi,
mengingat inovasi masih merupakan isu yang relatif
baru dalam pemerintahan Indonesia. Pembenahan tata
kelembagaan dan kerangka regulasi yang terkait dengan
inovasi baru dilakukan dalam enam tahun terakhir. Unit
kerja pemerintah yang bertugas mengelola dan mengatur
bidang inovasi baru dibentuk pada 2015, yaitu Direktorat
Jenderal Penguatan Inovasi12. Maka, stok pengetahuan
mengenai tata kelola inovasi, berikut evaluasinya, pun
masih belum banyak.
Ketersediaan stok pengetahuan tata kelola pendanaan
riset dengan tata kelola pendanaan inovasi tidak
seimbang. Padahal, ekosistem riset dan inovasi merupakan
ekosistem yang saling terkait dan saling memengaruhi.
Agar intervensi kebijakan ekosistem riset dan inovasi
makin efektif dan efisien, dibutuhkan stok pengetahuan
yang utuh, beragam, dan kaya akan perspektif.
Studi ini dilakukan dengan tujuan mengulas dan
menyintesiskan stok pengetahuan yang membahas
perbaikan tata kelola pendanaan riset dan inovasi di
Indonesia, menelaah hasil rekomendasi kebijakan yang
belum ditindaklanjuti, serta menyusun usulan tindak
lanjut perbaikan tata kelola penelitian dan inovasi
berdasarkan stok pengetahuan dan rekomendasi dari
studi-studi terdahulu. Maksud dari studi ini tidaklah
untuk mengulang studi-studi sebelumnya, tetapi untuk
menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan yang
ingin mendapatkan gambaran awal tentang tata kelola
pendanaan riset dan inovasi di Indonesia.

Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat merupakan negara maju yang unggul dalam kinerja litbang dan inovasinya, sehingga tiga negara ini
kerap menjadi aspirasi Indonesia dalam mendorong ekosistem riset dan inovasi.
Nilai GERD 2% PDB ini merupakan salah satu aspirasi pemerintah Indonesia dalam Making Indonesia 4.0 (Kementerian Perindustrian, 2018).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
BRIN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sejak pengantar Presiden Joko Widodo pada 2018 sampai laporan ini ditulis, sudah terjadi dua kali perubahan besar tata kelembagaan riset dan
inovasi, yang sampai saat ini belum usai dibenahi.
Berdasarkan jumlah kajian yang dapat ditemukan untuk kepentingan studi ini.
Dibentuk oleh Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015, kemudian berganti nama menjadi Deputi Bidang Penguatan Inovasi.

2

1.2 Pertanyaan Penelitian

1.4 Metodologi

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang sudah
disampaikan di atas, studi ini akan mencoba menjawab
pertanyaan penelitian utama:

Secara umum, studi ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama.
Proses studi terbagi menjadi dua bagian, sesuai dengan dua
pertanyaan penelitian utama. Bagian pertama berkaitan
dengan sintesis skema dan mekanisme pendanaan riset
dan inovasi yang sudah ada saat ini. Sedangkan bagian
kedua berkaitan dengan sintesis hasil studi terdahulu
yang membahas tata kelola pendanaan riset dan inovasi.
Selain studi literatur, beberapa diskusi diselenggarakan
untuk mempertajam proses studi. Sumber daya FTE (fulltime equivalent)13 yang dialokasikan untuk studi ini cukup
terbatas14 dan terbentang dalam kurun sembilan bulan,
yaitu Juli 2020-Maret 2021. Berikut ini penjelasan lebih
rinci mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam
studi ini.

1. Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi
skema-skema pendanaan riset dan inovasi yang
dimiliki pemerintah?
a. Apa saja skema dan mekanisme pendanaan
riset dan inovasi yang dimiliki pemerintah?
b. Apakah skema dan mekanisme yang ada sudah
mengakomodasi arah dan amanat RPJMN
tentang pendanaan penelitian dan inovasi?
c. Apakah skema dan mekanisme yang ada
sudah mendorong tata kelola pendanaan yang
berbasis keluaran (output), tahun jamak, dan
sumber pendanaan jamak?
d. Apakah mekanisme pendanaan penelitian
yang ada sudah mampu merespons isu yang
tiba-tiba muncul (emerging issues)?
2. Bagaimana tindak lanjut hasil rekomendasi
perbaikan tata kelola penelitian dan inovasi dari
studi-studi terdahulu?
a. Apa saja rekomendasi perbaikan tata kelola
penelitian dan inovasi yang dihasilkan studistudi terdahulu?
b. Apa status tindak lanjut dan implementasi dari
rekomendasi-rekomendasi tersebut?

1.3 Limitasi Studi
Beberapa hal yang menjadi batasan dalam studi ini:
1. Studi ini akan lebih berfokus pada tata kelola
pendanaan riset dan inovasi di Kementerian Riset
dan Teknologi/BRIN.
2. Stok pengetahuan yang menjadi basis studi
ini dibatasi ketersediaan stok pengetahuan
yang dimiliki Centre for Innovation Policy and
Governance (CIPG) dan Knowledge Sector
Initiative (KSI).

13
14
15

1.4.1 Sintesis Skema dan Mekanisme
Pendanaan Riset dan Inovasi
Seluruh skema dan mekanisme pendanaan yang
diidentifikasi pada studi ini akan ditelaah berdasarkan
lima kriteria:
1. Berkaitan dengan pencapaian indikator RPJMN
2020-2024;
2. Memungkinkan sumber pendanaan jamak
(multisource funding);
3. Memungkinkan dilakukan dalam tahun jamak
(multiyear);
4. Berbasis keluaran (output-based); serta
5. Dapat menjawab isu-isu yang berpotensi muncul
(emerging issues).
Kriteria pertama ditelaah berdasarkan kontribusi
implementasi skema pendanaan riset dan inovasi
terhadap pencapaian indikator RPJMN 2020-2024.
Indikator mengenai riset dan inovasi pada dokumen
RPJMN 2020-2024 tersebar dalam beberapa bagian,15
yaitu (1) Prioritas Nasional yang merupakan penjabaran
7 Agenda Pembangunan (lihat Tabel 1) sebanyak 17
indikator, (2) Proyek Prioritas Strategis atau Major
Project (lihat Tabel 2) sebanyak 3 indikator, dan (3)
Matriks Pembangunan dan Matriks Pembangunan Jangka
Menengah K/L (lihat Tabel 3) sebanyak 17 indikator.

100% FTE setara dengan 40 jam kerja dalam seminggu atau 8 jam kerja sehari.
30-40% FTE total atau setara dengan total 1,5-2 hari kerja per minggu untuk satu tim.
Daftar ini bukanlah daftar lengkap indikator tentang tata kelola riset dan inovasi. Indikator yang tertera di sini merupakan indikator indikatif yang
mungkin relevan dengan tata kelola riset dan inovasi.
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TABEL 1

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 YANG RELEVAN DENGAN SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI
PADA 7 AGENDA PEMBANGUNAN

NO.

INDIKATOR

BASELINE

TARGET 2024

748

3.500

3

20

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
1

B.1.15. Penumbuhan startup (unit)

2

B.2.54. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan (%)

3

B.3.14. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (rerata tertimbang) (%)

43,3

50

4

B.3.15. Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku

6.097

8.400

5

B.3.21.Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah (%)

5

5

PN 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
6.7. Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional
6

a. Jumlah publikasi (artikel) internasional

14.606

31.159

7

b. Jumlah sitasi di jurnal internasional

38.586

59.770

8

6.8. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

94

304

9

6.9. Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi

762

1.812

10

6.10. Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi
(PPBT) yang dibina

143

700

11

6.11. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

52

210

12

6.12. Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)

1.362

3.000

13

6.13. Pemberian paten (domestik)

790

1.000

14

6.19. Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan

N/A

40*

6.20. Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:
15

a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam

12

24

16

b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi bencana

35

35

0,25

0,42

17

6.21. Persentase anggaran litbang terhadap PDB

Sumber: (RPJMN 2020-2024) Lampiran 1

TABEL 2

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 YANG RELEVAN DENGAN SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI
PADA PROYEK PRIORITAS STRATEGIS

#

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS

1

1. Industri 4.0 di 5 subsektor
prioritas: makanan dan minuman,
tekstil dan pakaian jadi, otomotif,
elektronik, kimia dan farmasi

3. Pengembangan ekosistem
inovasi, infrastruktur digital,
dan insentif investasi teknologi

• Kontribusi PDB industri pengolahan: 21%
(2024)

6. Revitalisasi tambak di kawasan
sentra produksi udang dan bandeng

2. Peningkatan inovasi,
adopsi, dan teknologi untuk
peningkatan produksi dan
produktivitas

• Produksi perikanan budi daya (ikan) 10,32
juta ton

Pembangunan dan
pengembangan STP di ITB, IPB,
UI, dan UGM

Produk riset yang dikomersialkan oleh
industri: ITB (10 produk), UI (19 produk), IPB
(6 produk), dan UGM (22 produk)

2

3

16. Pembangunan science techno
park (optimalisasi triple helix di 4
universitas besar)

Sumber: (RPJMN 2020-2024) Lampiran 2
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HIGHLIGHT PROYEK

INDIKASI TARGET (2024)

• Pertumbuhan PDB industri pengolahan:
8,1%

• Pertumbuhan ekspor udang 15% per tahun

TABEL 3
NO.

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 YANG RELEVAN DENGAN SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI
PADA MATRIKS PEMBANGUNAN DAN MATRIKS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH K/L
INDIKATOR

INDIKASI
TARGET 2024

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS K/L

Proyek Prioritas: Perguruan tinggi sebagai produsen iptek inovasi dan pusat keunggulan
1

Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT

150

Penguatan Inovasi: Pengembangan
PPBT dari perguruan tinggi

Proyek Prioritas: Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian
2

Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BOPTN)
PTN BH

4.100

Penguatan Risbang: Riset pendidikan
tinggi dan pengabdian masyarakat

3

Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BOPTN)
Non-PTN BH

15.500

Penguatan Risbang: Riset pendidikan
tinggi dan pengabdian masyarakat

4

Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk
dipublikasikan

4.500

Penguatan Risbang: Pengelolaan
kekayaan intelektual perguruan tinggi

5

Jumlah produk inovasi perguruan tinggi di industri

11

Penguatan Inovasi: Penguatan inovasi
perguruan tinggi di industri

6

Jumlah kemitraan strategis riset dan pengembangan

1

Penguatan Risbang:
Pengembangan Sistem Risbang

Proyek Prioritas: Pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus RIRN 2017-2045 untuk
pembangunan yang berkelanjutan
Proyek: Penelitian flagship riset nasional
7

Penelitian flagship riset nasional

43

Penguatan Risbang:
Pengembangan Sistem Risbang

8

Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas)

260

Penguatan Risbang:
Pengembangan Sistem Risbang

9

Penelitian pengembangan teknologi industri

80

Penguatan Risbang:
Pengembangan Sistem Risbang

Proyek Prioritas: Penciptaan ekosistem inovasi
10

Jumlah produk inovasi litbang di industri

80

Penguatan Inovasi: Penguatan inovasi
industri

11

Jumlah tenant yang dibina menjadi PPBT

250

Penguatan Inovasi: Pengembangan PPBT

100

Pengembangan Iptek dan Inovasi:
Penguatan ekosistem inovasi

Proyek Prioritas: Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang
12

Persentase industri manufaktur yang terpetakan data
belanja riset/litbangnya (persen)

13

Persentase kontribusi matching grant non-APBN dalam
pelaksanaan litbang di Kemenristek/BRIN16

14

Jumlah startup teknologi yang mendapatkan dukungan
pendanaan non-APBN dari fasilitasi forum pendanaan inovasi

10

Pengembangan Iptek dan Inovasi:
Penguatan ekosistem inovasi

15

Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang
dimanfaatkan untuk litbangjirap iptek

100

Pengembangan Iptek dan Inovasi:
Penguatan ekosistem inovasi

Proyek Prioritas: Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi
16

Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis
sumber daya lokal yang dihasilkan

10

Pengembangan Iptek dan Inovasi:
Penguatan ekosistem inovasi

17

Jumlah teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa yang
dikomersialkan

10

Pengembangan Iptek dan Inovasi:
Penguatan ekosistem inovasi

Sumber: (RPJMN 2020-2024) Lampiran 3
16

Indikator ini tertera dalam matriks pembangunan RPJMN 2020-2024, tetapi tidak tercantum indikasi targetnya.
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Pada umumnya, seluruh program penguatan riset dan
inovasi dapat berkontribusi pada pencapaian indikator
RPJMN 2020-2024 yang tersebar di berbagai K/L, karena
sifatnya lintas isu. Meskipun begitu, untuk studi ini,
keluaran dari setiap skema pendanaan riset dan inovasi
dicek apakah berkontribusi pada target pencapaian
Kementerian Ristek/BRIN atau tidak.
Kriteria ke-2, 3, dan 4 merupakan amanat dari Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 62, sebagai berikut.
“(7) Penelitian dapat menggunakan anggaran
belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu)
atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)17 dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai
ketentuan dalam kontrak penelitian.”
Kriteria ke-5 atau kriteria terakhir adalah isu-isu yang
berpotensi muncul atau emerging issues. Isu-isu ini
adalah isu yang berpotensi memengaruhi upaya Indonesia
dan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDGs). Setiap tahun, United Nations Environment
Programme (UNEP) memutakhirkan hasil identifikasi
isu-isu berkembang melalui laporan berkala Frontiers
dan Global Environment Outlook (GEO). Studi ini akan
menggunakan daftar isu berkembang dari kedua laporan
tersebut, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

(8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak
penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau
melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

TABEL 4

ISU-ISU YANG BERPOTENSI MUNCUL
LAPORAN UNEP

(UNEP, 2016)–Laporan GEO6 khusus AsiaPasifik

ISU-ISU YANG BERPOTENSI MUNCUL (EMERGING ISSUES)
1. Konsumsi dan produksi berkelanjutan (sustainable consumption and
production)–SCP
2. Perubahan pola atas iklim dan bencana ekstrem (shifting patterns of extreme
climate and disasters)–ECD
3. Isu lintas perbatasan: infrastruktur dan pembangunan pasar bersama
(transboundary issues: infrastructure and common market development)–TI
4. Tata kelola lingkungan: sistem yang didukung data (environmental
governance: large data-enhanced systems)–EG
5. Kota yang makin besar dan pintar (larger and smarter cities)–LSC

(UNEP and International Livestock
Research Institute, 2020)–Frontiers Edisi
Spesial

Penyakit-penyakit zoonotik (zoonotic diseases)–ZD

Sumber: (UNEP, 2016); (UNEP and International Livestock Research Institute, 2020)

17

Ayat 9 menyatakan, “Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.”
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1.4.2 Sintesis Hasil Studi Terdahulu
Sintesis persoalan dan rekomendasi kebijakan tentang
tata kelola pendanaan riset dan inovasi dari studi dan
kajian terdahulu dilakukan dengan studi literatur terhadap
sebelas kajian.18 Kemudian, persoalan dan rekomendasi
kebijakan yang sudah diidentifikasi dikelompokkan ke
dalam tiga tahapan tata kelola pendanaan riset dan
inovasi, yaitu (1) perencanaan, (2) implementasi, serta
(3) monitoring dan evaluasi. Tiap persoalan beserta
rekomendasi kebijakannya ditelaah statusnya sebagai
berikut.
1. Relevansi persoalan dengan kondisi saat ini; dan
2. Tindak lanjut dari pemerintah atas rekomendasi
kebijakan.
Dari dua proses sintesis di atas, studi ini diharapkan
menghasilkan usulan tindak lanjut yang mencakup:
1. Usulan studi atau penelitian lanjutan tentang tata
kelola pendanaan riset dan inovasi; dan
2. Daftar rekomendasi kebijakan yang bisa
ditindaklanjuti pembuat kebijakan.
Maka, studi ini dapat menjadi titik awal bagi para pembuat
kebijakan dalam pembenahan dan perbaikan tata kelola
pendanaan riset dan inovasi di Indonesia.

1.5 Kerangka Laporan
Laporan ini terdiri atas empat bab. Bab 1 memaparkan
latar belakang, pertanyaan penelitian, batasan studi, serta
metodologi studi. Kemudian, Bab 2 memaparkan bagian
pertama studi, yaitu sintesis skema dan mekanisme
pendanaan riset dan inovasi. Bab 3 menjabarkan bagian
kedua studi, yaitu sintesis persoalan dan rekomendasi
kebijakan tentang tata kelola pendanaan riset dan
inovasi. Laporan ini ditutup oleh Bab 4, yang memaparkan
kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari studi
ini.

18

Daftar kajian dapat dilihat pada Lampiran A.
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2.1 Pengantar: Tata Kelola
Pendanaan Riset dan Inovasi
Instrumen pendanaan merupakan salah satu elemen
penentu produktivitas penelitian dan pengembangan.
Dalam kerangka sistem inovasi nasional, pendanaan
menjadi salah satu elemen kunci pengembangan produk
purwarupa ke arah hilirisasi dan komersialisasi (Taufik,
2005).

Bab 2.
Implementasi
Skema dan
Mekanisme
Pendanaan Riset
dan Inovasi

GAMBAR 4

Terdapat berbagai sumber dana litbangjirap di Indonesia,
antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dana abadi, badan usaha, dan sumber lain yang
sah serta tidak mengikat (lihat Gambar 4). Mayoritas
anggaran belanja litbang di Indonesia berasal dari sumber
dana pemerintah.19 Dari dana litbangjirap pemerintah,
hanya 43,74% yang digunakan untuk aktivitas penelitian,
sedangkan sisanya untuk aktivitas non-penelitian (STEPI
& LIPI, 2020). Selain itu, pengelolaan dana litbangjirap
tidak dilakukan secara terpusat, tapi tersebar di berbagai
lembaga, seperti perguruan tinggi negeri, badan litbang
kementerian/lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, serta badan penelitian dan pengembangan
daerah (Pawennei, Harmonisasi dan Sinkronisasi
Keterkaitan Antar Komponen RISET-Pro, 2019).

SUMBER PENDANAAN LITBANGJIRAP
APBN

APBD

DANA ABADI

Pendanaan yang beersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) menjadi arus utama dengan alokasi yang memadai
dan berkelanjutan
Pendanaan yang beersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah
Pemanfaatan untuk pendanaan iptek berasal dari hasil
pengembangan dana abadi Litbangjirap

FUNDING
BADAN USAHA

Rp

SUMBER LAIN YANG SAH
DAN TIDAK MENGIKAT

Pendanaan dari Badan Usaha untuk iptek dapat berasal dari
pengeluaran untuk Litbangjirap dan dapat beerasal dari bagian laba
bersih
Pendanaan dari sumbeer lain yang sah dan tidak mengikat dapat
berasal dari hibah dan/atau CSR perusahaan

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2019)
19

Lihat Gambar 1 tentang Gross Expenditure on R&D atau GERD Indonesia 2018.
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2.2 Skema dan Mekanisme
Pendanaan Riset dan Inovasi di
Indonesia
Skema dan mekanisme pendanaan riset dan inovasi
dari pemerintah diharapkan dapat berkontribusi
dalam pencapaian sasaran dan indikator yang
ditetapkan RPJMN 2020-2024, selaras dengan amanat
Pasal 62, serta dapat mengantisipasi isu-isu yang
berpotensi muncul atau emerging issues.

Setidaknya selama 2013-2019, komposisi skema
pendanaan program ini mencakup 80-90% untuk
pendanaan penelitian dan sisanya untuk pendanaan
pengabdian kepada masyarakat (lihat Gambar 5).
GAMBAR 5

RASIO DANA BOPTN UNTUK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (2013-2019)

13,5%

16,1%

15,1%

14,6%

12,6%

10,9%

9,2%

86,5%

83,9%

84,9%

85,4%

87,4%

89,1%

90,8%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.2.1 Skema dan Mekanisme Pendanaan
Riset dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat
Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan program pendanaan yang diberikan kepada
dosen di perguruan tinggi untuk pelaksanaan penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Program ini
sudah ada lebih dari satu dekade yang lalu dan bertahan
hingga saat ini. Tidak banyak perubahan terjadi dalam satu
dekade, selain jumlah total anggaran yang dialokasikan
dan regulasi yang menaungi. Program ini menggunakan
anggaran dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri (BOPTN).20 Dana ini dapat diakses perguruan
tinggi, baik negeri maupun swasta (Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat, 2020).

GAMBAR 6

Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Sumber: Simlitabmas, 2020

Spesifik untuk penelitian, program ini memiliki tiga
belas21 skema pendanaan (lihat Gambar 6) yang terbagi
ke dalam tiga kategori:
A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional;
B. Kategori Penelitian Desentralisasi;
C. Kategori Penelitian Penugasan.

SKEMA PENELITIAN PADA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENELITIAN
KOMPETITIF
NASIONAL

•
•
•
•
•
•

Penelitian Dasar (PD)
Penelitian Terapan (PT)
Penelitian Pengembangan (PP)
Penelitian Dosen Pemula (PDP)
Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
Penelitian Pascasarjana (PPS)

PENELITIAN
DESENTRALISASI

• Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
• Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
• Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

PENELITIAN
PENUGASAN

•
•
•
•

Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
World Class Research (WCR)
Riset Kemitraan

Sumber: (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020)

20
21

Diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam program BOPTN sebelumnya, program ini hanya mengakomodasi 12 skema pendanaan (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
2018). Namun, kemudian ditambahkan satu skema, yaitu Program Riset Kemitraan.
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Skema pendanaan penelitian ini ditujukan bagi
dosen di perguruan tinggi untuk membiayai beragam
tahapan penelitian. Program ini menggunakan Tingkat
Kesiapterapan Teknologi (TKT) sebagai salah satu indikator
penilaian dan salah satu ciri perbedaan antarskema
pendanaan. Misalnya, TKT 1-322 untuk skema pendanaan
Penelitian Dasar (PD), Penelitian Dosen Pemula (PDP),
Penelitian Kerja Sama Antar-Perguruan Tinggi (PKPT),
Penelitian Pascasarjana (PPS), Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi (PDUPT), dan Riset Kemitraan (RK)
untuk penelitian dasar; TKT 4-6 untuk Penelitian Terapan
(PT), Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
(PTUPT), dan RK untuk penelitian terapan; dan TKT
7-9 untuk Penelitian Pengembangan (PP), Penelitian
Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT), dan
Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT).
Secara umum, dana BOPTN dikelola Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat (DRPM).23 Dosen di perguruan
tinggi dapat mengakses dana ini melalui Sistem Informasi
dan Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (Simlitabmas)24 serta mengikuti prosedur

GAMBAR 7

yang sesuai dengan skema pendanaan yang dipilih.
Setiap tahun, anggaran BOPTN yang dialokasikan untuk
penelitian cenderung meningkat (lihat Gambar 7).
Skema pembiayaan program penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat ini mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK). Dua
mekanisme SBK dipakai pada program ini, yaitu SBK
riset dan SBK tambahan. Meskipun berbasis keluaran,
penjabaran rincian anggaran biaya (RAB) yang diajukan
masih harus mengikuti standar biaya masukan (SBM) yang
berlaku (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
2020).
Sebagian besar dari tiga belas skema penelitian pada
program ini mengakomodasi penelitian multitahun (lihat
Tabel 5), dengan catatan setiap akhir tahun keluarannya
dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan pendanaan.
Selain itu, beberapa skema penelitian pendanaan BOPTN
membolehkan penelitian mendapatkan pendanaan dari
sumber dana lain, seperti pada skema Riset Kemitraan
(Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020).

ALOKASI ANGGARAN BOPTN UNTUK PENELITIAN (2013-2019)

1.400

dalam Miliar Rupiah

1.200
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1.000
800
600
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1063

2016

2017

1325

896
740

700

2013

2014

400
200
0
2015

2018

2019

Sumber: Simlitabmas, 2020

22
23
24

Penjelasan mengenai TKT dapat dilihat pada Lampiran C.
Pada April 2021, Kementerian Riset dan Teknologi dibubarkan. Tugas dan fungsinya dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sampai laporan ini ditulis, belum ada informasi mengenai peralihan pengelolaan dana BOPTN.
Sistem ini digunakan dengan tujuan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi tahapan pengumuman, pengusulan,
penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan penilaian keluaran (Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat, 2020).
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TABEL 5

KESESUAIAN SKEMA PENELITIAN PENDANAAN BOPTN DENGAN ACUAN PMK
SKEMA PENDANAAN

ACUAN SBK RISET

WAKTU
(TAHUN)

A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL
1

Skema Penelitian Dasar (PD)

SBK Riset Dasar

2-3

2

Skema Penelitian Terapan (PT)

SBK Riset Terapan

2-3

3

Skema Penelitian Pengembangan (PP)

SBK Riset Pengembangan

3

4

Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas

1

5

Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)

SBK Riset Dasar

2

6

Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)
- Penelitian Tesis Magister (PTM)

SBK Riset Dasar

1

- Penelitian Disertasi Doktor (PDD)

SBK Riset Dasar

1-2

- Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul
(PMDSU)

SBK Riset Dasar

3

- Penelitian Pasca Doktor

SBK Riset Dasar

2

B. PENELITIAN DESENTRALISASI
7

Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)

SBK Riset Dasar

2-3

8

Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)

SBK Riset Terapan

2-3

9

Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
(PPUPT)

SBK Riset Pengembangan

3

C. PENELITIAN PENUGASAN
10

Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)

SBK Riset Pengembangan

3

11

Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

SBK Kajian Aktual Strategis

1

12

Skema World Class Research (WCR)

SBK Riset Dasar

1-3

13

Skema Riset Kemitraan

SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan

1-3

Sumber: (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020)

Tidak semua skema pendanaan pada program BOPTN
harus masuk sepuluh bidang fokus riset. Adapun bidang
fokus riset mencakup pangan-pertanian, integrasi fokus
riset energi-energi baru dan terbarukan, kesehatanobat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi,
pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman,
kebencanaan, serta sosial humaniora-seni budaya-

pendidikan. Jika dilihat dari bidang fokus riset yang
menjadi kriteria seleksi proposal, riset-riset yang terkait
dengan isu yang berpotensi muncul (emerging issues)
sudah diakomodasi (lihat Tabel 6). Di dalam panduan,
hanya program KRU-PT, WCR, dan RK yang mencantumkan
bidang fokus riset sebagai salah satu kriteria penilaian.
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TABEL 6

ISU-ISU YANG BERPOTENSI MUNCUL (EMERGING ISSUES) DALAM PROGRAM PENELITIAN DENGAN
PENDANAAN BOPTN

NO.

ISU-ISU BERKEMBANG

1

SCP – Sustainable consumption and production

TEMA RISET TERKAIT
• Teknologi budi daya dan pemanfaatan lahan suboptimal
• Teknologi pascapanen dan rekayasa teknologi pengolahan pangan
• Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
• Teknologi substitusi bahan bakar
• Teknologi konservasi energi
• Teknologi konservasi (kemaritiman)

2

ECD – Shifting patterns of extreme climate and
disasters

• Teknologi dan manajemen bencana geologi
• Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi
• Teknologi dan manajemen kebakaran lahan dan hutan
• Teknologi dan manajemen bencana alam
• Mitigasi perubahan iklim dan tata ekosistem
• Mitigasi berkelanjutan terhadap bencana alam

3

TI – Transboundary issues: Infrastructure and
common market development

• Teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi

4

EG – Environmental governance: large dataenhanced systems

• Teknologi dan manajemen lingkungan

5

LSC – Larger and smarter cities

• Sustainable mobility

6

ZD – Zoonotic diseases

• Teknologi alat kesehatan dan diagnostik

• Intelligent transportation system

Sumber: Dianalisis dari (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020)

Untuk pembiayaan 2021, skema penelitian yang diseleksi
hanya enam skema pendanaan, yaitu Penelitian Dosen
Pemula (PDP), Penelitian Disertasi Doktor (PDD),
Penelitian Dasar (PD), Penelitian Terapan (PT), Penelitian
Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), dan Penelitian
Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).25

Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional
Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional atau
Insinas merupakan skema pendanaan yang dicanangkan
Kementerian Ristek/BRIN untuk mendorong riset yang
menghasilkan inovasi. Program ini dikelola Direktorat
Pengembangan Teknologi Industri (DPTI).26 Skema
pendanaan ini dapat diakses oleh satu lembaga atau
konsorsium riset yang terdiri atas pemerintah/nonpemerintah seperti LPNK Kemenristek/BRIN, badan

25
26
27

litbang kementerian, badan litbang daerah, lembaga
riset non-perguruan tinggi, perguruan tinggi (negeri/
swasta), dan industri (BUMN/swasta). Riset yang didanai
program Insinas harus mengacu pada Prioritas Riset
Nasional (PRN) yang disusun pemerintah dan tema
khusus bidang prioritas berdasarkan rencana strategis
LPNK. Saat ini, terdapat sembilan fokus riset PRN, yaitu
(1) pangan, (2) energi, (3) kesehatan, (4) transportasi,
(5) rekayasa keteknikan, (6) pertahanan dan keamanan,
(7) kemaritiman, (8) sosial humaniora, pendidikan, seni,
dan budaya, serta (9) multidisiplin dan lintas sektoral.
Sembilan fokus riset ini kemudian diturunkan menjadi
30 tema, 47 topik, dan 49 produk nasional.27 Adapun
pengajuan RAB dalam proposal mengacu pada PMK
tentang SBK (Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri, 2021).

Surat Edaran Nomor B/972/E3/RA.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat.
Seperti DRPM, DPTI merupakan unit kerja eselon 2 di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. Sampai laporan ini ditulis, belum ada
informasi mengenai peralihan pengelolaan skema pendanaan Insinas.
Di dalam buku panduan tidak tercantum daftar 49 produk yang terpilih menjadi fokus PRN dan program Insinas/PPTI.
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TABEL 7
NO.
1

ISU-ISU YANG BERPOTENSI MUNCUL (EMERGING ISSUES) DALAM PROGRAM PENELITIAN DENGAN
PENDANAAN INSINAS
ISU-ISU BERKEMBANG
SCP – Sustainable consumption and
production

TEMA RISET TERKAIT
• Teknologi pemuliaan bibit tanaman
• Teknologi budi daya dan pemanfaatan lahan suboptimal
• Teknologi pascapanen
• Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan
• Teknologi substitusi bahan bakar
• Teknologi konservasi energi
• Teknologi ketahanan energi, diversifikasi energi, dan penguatan
komunitas sosial

2

ECD – Shifting patterns of extreme climate
and disasters

• Teknologi dan manajemen bencana geologi
• Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi
• Teknologi dan manajemen kebakaran lahan dan hutan

3

TI – Transboundary issues: Infrastructure
and common market development

• Teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi

4

EG – Environmental governance: large dataenhanced systems

• Teknologi dan manajemen lingkungan

5

LSC – Larger and smarter cities

• Sustainable mobility

6

ZD – Zoonotic diseases

• Teknologi alat kesehatan dan diagnostik

• Teknologi konservasi lingkungan maritim

Sumber: Dianalisis dari (Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, 2021)

Dalam hal kesesuaian dengan RPJMN, skema pendanaan
Insinas dapat berkontribusi pada pencapaian indikator:
jumlah publikasi (artikel) internasional dan jumlah
penelitian Insinas.

GAMBAR 8

50

JUMLAH PENDANAAN INSINAS (20172019)
44,0

40
dalam Miliar Rupiah

Selama kurun 2017-2019, jumlah pendanaan yang
disalurkan untuk program Insinas mengalami penurunan
secara signifikan (lihat Gambar 8). Skema pendanaan
Insinas ditujukan untuk proposal penelitian dengan target
TKT 1-5. Program Insinas memungkinkan untuk penelitian
multitahun, tetapi mekanisme pendanaannya tetap per
tahun dan setiap akhir tahun dievaluasi keberlanjutan
pendanaannya. Penelitian yang mendapatkan dana
Insinas bisa memperoleh pendanaan dari sumber lain.
Program Insinas 2021 difokuskan pada riset-riset yang
sudah mendapatkan insentif riset pada 2020 karena
realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
(Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, 2021).

30
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Program Pengembangan Teknologi Industri
Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI)
merupakan program yang dirancang sebagai kelanjutan
dari program Insinas. Program ini juga dikelola DPTI.
Hasil penelitian yang didanai skema pendanaan Insinas
diharapkan dapat berlanjut dan kemudian bisa mengakses
skema pendanaan PPTI. Mekanisme yang harus dilalui
dan persyaratan yang perlu disiapkan untuk mendapatkan
pendanaan PPTI sama dengan skema Insinas (Direktorat
Pengembangan Teknologi Industri, 2021).
GAMBAR 9

2.2.2 Skema dan Mekanisme Pendanaan
Inovasi
Program Desa Berinovasi
Program Desa Berinovasi merupakan pengembangan
dari Program Klaster Inovasi Daerah yang dicanangkan
pada 2017 (lihat Gambar 10). Tujuan program ini
adalah memberdayakan masyarakat desa agar dapat
lebih mandiri, kreatif, dan berinovasi dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya (Direktorat Sistem Inovasi, 2021).
Program ini dikelola Direktorat Sistem Inovasi.28

JUMLAH PENDANAAN PPTI (2015-2019)
GAMBAR 10
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Sumber: Diolah dari (Direktorat Sistem Inovasi, 2021)
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Sumber: PPTI, 2020

Berbanding terbalik dengan program Insinas, jumlah
pendanaan yang disalurkan untuk PPTI selama kurun
2015-2019 mengalami kecenderungan meningkat.
Program PPTI 2021 difokuskan pada riset-riset yang
sudah mendapatkan insentif riset pada 2020 karena
realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
(Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, 2021).
Dalam hal kesesuaian dengan RPJMN, skema pendanaan
PPTI dapat berkontribusi pada pencapaian indikator:
jumlah publikasi (artikel) internasional, jumlah prototipe,
jumlah penelitian pengembangan teknologi industri, serta
indikator yang berkaitan dengan paten dan kekayaan
intelektual.

28

LINI MASA PERKEMBANGAN
PROGRAM DESA BERINOVASI

Bentuk bantuan pemerintah dalam program ini
merupakan bantuan pendanaan maksimal Rp 200 juta.
Untuk memperoleh dana ini, pengusul yang berhak
mengajukan proposal adalah lembaga berbadan hukum
atau yang ditetapkan institusi berwenang berbasis
komunal, seperti BUMDes, BUMDesma, koperasi, atau
lembaga lain yang serupa (non-perguruan tinggi/lembaga
litbang dan pemerintah daerah) (Direktorat Sistem
Inovasi, 2021).
Kontrak kerja sama untuk program ini berlaku tahunan,
meskipun program ini membolehkan pengusul
mengajukan rencana jangka panjang maksimum tiga
tahun. Selain mengajukan laporan kegiatan, penerima
bantuan ini perlu menyampaikan laporan penggunaan
dana bantuan secara berkala dengan melampirkan buktibukti keuangan lengkap. Program ini memungkinkan
penerima bantuan memperoleh pendanaan/investasi

Direktorat Sistem Inovasi merupakan unit kerja eselon 2 di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. Sampai laporan ini ditulis, belum ada
informasi mengenai peralihan pengelolaan Program Desa Berinovasi.
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dari sumber lain dengan catatan tidak ada tumpang-tindih
pendanaan dan melampirkan rencana pendanaan lain
dalam proposal sebagai bentuk transparansi kegiatan. Jika
ada dana bantuan yang tersisa, penerima bantuan wajib
mengembalikan sisa dana tersebut. Terkait dengan tema
inovasi yang diusung, meskipun secara eksplisit skema
ini tidak menyebutkan soal isu berkembang (emerging
issues), pendanaannya masih bisa dimanfaatkan untuk
menjawab isu berkembang di desa terkait asalkan tetap
sejalan dengan rencana pengembangan daerah tersebut
(Direktorat Sistem Inovasi, 2021).

Program Pendanaan Pra Startup dari Perguruan
Tinggi
Program Pendanaan Pra Startup dari Perguruan Tinggi (Pra
Startup PT) merupakan kegiatan yang diselenggarakan
Deputi Bidang Penguatan Inovasi.29 Program ini
sebelumnya dikenal sebagai Program Calon Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi atau
CPPBT PT (Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, 2021).
Tujuan program ini adalah meningkatkan nilai tambah
TABEL 8
NO.
1

invensi agar bernilai komersial dan menumbuhkan prastartup dari perguruan tinggi. Skema ini diberikan kepada
pra-startup PT30 yang memiliki produk inovasi berpotensi
komersial dan diusulkan melalui lembaga inkubator
perguruan tinggi (Deputi Bidang Penguatan Inovasi,
2021a). Pendanaan yang mungkin didapatkan melalui
program ini maksimal Rp 250 juta (Kementerian Riset dan
Teknologi/BRIN, 2021).
Program ini diselenggarakan sejak 2016 dan sudah
menyalurkan pendanaan bagi 558 pra-startup PT dari
berbagai perguruan tinggi di hampir semua provinsi di
Indonesia. Pra-startup yang mendapatkan pendanaan
pada program ini diharapkan dapat naik ke program
startup ketika selesai masa program pra-startup PT.
Meskipun begitu, hanya 73 (sekitar 12%) dari 558 prastartup PT yang berhasil naik kelas ke program startup
(Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021a).
Bidang fokus prioritas pada Program Pra Startup PT yang
berupaya menjawab isu-isu yang berpotensi muncul
(emerging issues) antara lain:

ISU-ISU YANG BERPOTENSI MUNCUL (EMERGING ISSUES) DALAM PROGRAM PRA STARTUP PT
ISU-ISU BERKEMBANG
SCP – Sustainable consumption
and production

BIDANG FOKUS PRIORITAS TERKAIT
• Teknologi penanganan, pengolahan, dan pengemasan untuk produk pangan,
hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan
• Bahan bakar bersih berbasis energi baru dan terbarukan rendah/tanpa karbon
• Teknologi kelistrikan berbasis energi baru dan terbarukan rendah/tanpa karbon
• Manajemen energi, teknologi efisiensi, konservasi, dan energi cerdas

2

ECD – Shifting patterns of
extreme climate and disasters

• Teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi pencegahan dan kesiapsiagaan,
tanggap darurat, dan budaya sadar bencana
• Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, vulkanik,
tsunami, gempa bumi, dan bencana biologi, kimia, radioaktif, dan rawan pangan
• Lingkungan, sumber daya air, dan perubahan iklim

3

TI – Transboundary issues:
Infrastructure and common
market development

• Tidak ada

4

EG – Environmental governance:
large data-enhanced systems

• Teknologi dan manajemen lingkungan

5

LSC – Larger and smarter cities

• Tidak ada

6

ZD – Zoonotic diseases

• Tidak ada

• Keanekaragaman hayati atau biodiversitas

Sumber: Dianalisis dari (Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021a)

29
30

Deputi Bidang Penguatan Inovasi merupakan unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN. Sampai laporan ini ditulis,
belum ada informasi mengenai peralihan pengelolaan Program Pra Startup PT.
Pra-startup dari perguruan tinggi atau “Pra Startup PT adalah calon usaha baru/startup/rintisan berbasis teknologi yang berasal dari perguruan
tinggi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan produknya masih berwujud prototipe atau draft program aplikasi (subbidang TIK)”
(Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021a).
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Pra-startup PT yang berhak mengajukan proposal untuk
program ini harus memastikan produk inovasinya sudah
berada pada TKT 7,31 yaitu prototipe yang telah diuji di
lingkungan sebenarnya. Untuk sumber pendanaannya,
syarat produk inovasi yang diajukan adalah tidak
sedang mendapatkan pendanaan dari sumber lain yang
berasal dari APBN/APBD. RAB diajukan pra-startup
PT dan inkubator.32 Biaya yang dapat diajukan hanya
mencakup biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan
produk sehingga produk inovasi dapat meningkat dari
level TKT 7. Anggaran pendanaan tidak diperbolehkan
digunakan untuk biaya honor ataupun penelitian prastartup PT. Adapun anggaran pendanaan bisa digunakan
untuk biaya coaching dan mentoring yang dilakukan
inkubator. Penerima dana Program Pra Startup PT
harus menyerahkan laporan keuangan detail kepada
pengelola kegiatan. Kegiatan yang menerima pendanaan
ini dimungkinkan untuk multitahun, tetapi dengan
pelaporan kegiatan dan evaluasi tahunan. Untuk 2021,
program ini hanya melanjutkan proses seleksi proposal
pada 2020 yang terhenti karena realokasi anggaran
untuk penanganan pandemi Covid-1933 (Deputi Bidang
Penguatan Inovasi, 2021a).
Terkait dengan pencapaian indikator RPJMN 2020-2024,
program ini dapat berkontribusi pada indikator: jumlah
produk inovasi perguruan tinggi di industri, jumlah tenant
yang dibina menjadi PPBT, jumlah penguatan kapasitas
dan kapabilitas CPPBT, serta penumbuhan startup.

Program Pendanaan Startup
Program Pendanaan Startup merupakan rebranding dari
Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang
sudah diselenggarakan sejak 2013. Program ini bertujuan
mendorong komersialisasi hasil inovasi teknologi dalam
negeri dan menumbuhkembangkan startup34 berbasis
teknologi agar menjadi startup yang mendatangkan
keuntungan dan berkelanjutan. Alokasi pendanaan yang
dapat disalurkan kepada perusahaan rintisan adalah
maksimal Rp 500 juta per perusahaan (Kementerian Riset

31
32

33

34
35

dan Teknologi/BRIN, 2021). Dalam rentang waktu tujuh
tahun (2013-2019), program ini telah mendanai 669
perusahaan rintisan dengan total anggaran Rp 222 miliar.
Produk inovasi yang didanai program ini difokuskan pada
produk dengan TKT 8 untuk disempurnakan hingga TKT 9.
Untuk 2021, program ini hanya berfokus pada proposal
yang sudah diajukan pada 2020, tetapi terhenti karena
realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19
(Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021b).
Terkait dengan pencapaian indikator RPJMN 2020-2024,
program ini dapat berkontribusi pada indikator: jumlah
produk inovasi dari tenant PPBT yang dibina, jumlah
produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha,
dan penumbuhan startup.
Program ini bersifat tahunan dengan kemungkinan
penambahan pendanaan untuk tahun kedua bagi startup
yang mencapai target dan lolos seleksi tahun berikutnya.
Adapun fokus prioritas pendanaan Program Pendanaan
Startup yang dapat menjawab isu-isu berkembang
(emerging issues) sama dengan fokus prioritas pada
Program Pendanaan Pra Startup dari Perguruan Tinggi
(lihat Tabel 8). Terkait dengan sumber pendanaan,
produk startup yang boleh diajukan tidak sedang
mendapat pendanaan lain dari lembaga pemerintah
dan non-pemerintah untuk penggunaan komponen
yang sama serta tidak boleh diajukan pada Program
Scaleup dan Pra Startup pada tahun yang sama. Penerima
dana wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran
untuk pertanggungjawaban saat audit (Deputi Bidang
Penguatan Inovasi, 2021b).

Program Pendanaan Scaleup
Program Pendanaan Scaleup adalah program yang
ditujukan untuk mendorong startup yang sudah
selesai diinkubasi menjadi scaleup35 dan mendapat
pendanaan lanjutan dari investor. Tujuan program ini
adalah meningkatkan kapabilitas startup agar dapat
menjadi perusahaan kelas menengah. Nama program ini

Lihat Lampiran B.
“Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan
pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang profitable dan sustainable” (Deputi Bidang
Penguatan Inovasi, 2021a).
Realokasi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease-19 dan Surat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan
Riset dan Inovasi Nasional Nomor T/184/M/PR.04.01/2020 tentang Penyesuaian Belanja Kemenristek/BRIN TA 2020.
“Startup adalah seseorang atau sekelompok orang yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang
menjalani proses inkubasi” (Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021b).
“Scaleup adalah perusahaan yang pernah mendapat skema pendanaan sebagai perusahaan pemula berbasis teknologi yang telah selesai
diinkubasi, telah mampu mencetak laba, serta meraih omzet penjualan, yang selanjutnya akan melakukan peningkatan kapasitas produksi,
peningkatan pemasaran, dan perluasan pasar dengan penambahan dana investasi dan/atau modal kerja dari investor perusahaan ataupun
perseorangan/kelompok” (Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021c).
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sebelumnya adalah Program Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi, yang dicanangkan pada 2019. Bersama
Program Pendanaan Pra Startup PT (dirancang untuk fase
seed) dan Startup (dirancang untuk fase early), program
ini (dirancang untuk fase growth) diharapkan dapat
menjadi rangkaian upaya pemerintah untuk memajukan
inovasi di Indonesia (lihat Gambar 11). Nilai pendanaan
yang mungkin didapatkan dari program ini adalah minimal
Rp 500 juta dan maksimal Rp 1 miliar (Kementerian Riset
dan Teknologi/BRIN, 2021).
Program ini ditujukan untuk startup yang sudah memiliki
omzet minimal Rp 500 juta dan menghasilkan laba bersih
pada tahun terakhir. Untuk memperoleh pendanaan dari
program ini, scaleup sudah harus memiliki calon investor
yang berkomitmen memberikan pendanaan dalam
bentuk uang (rupiah) dengan jumlah minimal sama
dengan yang diberikan program ini. Scaleup penerima
pendanaan wajib menyimpan seluruh bukti pengeluaran
sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bidang fokus yang
menjadi prioritas pendanaan sama dengan bidang fokus
prioritas pada Program Pendanaan Pra Startup PT dan
Startup, sehingga isu-isu berkembang yang beririsan
sama dengan kedua program tersebut (lihat Tabel 8).
Untuk 2021, proses seleksi melanjutkan proses yang
diselenggarakan pada 2020 yang terhenti karena realokasi
anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 (Deputi
Bidang Penguatan Inovasi, 2021c).

GAMBAR 11

Program Pendanaan Inovasi Industri
Program Pendanaan Inovasi Industri merupakan program
pendanaan yang diperuntukkan buat pengembangan
produk inovasi dengan tujuan mendorong kapasitas
industri dalam memanfaatkan hasil litbang perguruan
tinggi, lembaga litbang, dan industri dalam negeri.
Program ini diatur melalui Kepmenristekdikti Nomor
341 Tahun 2015 tentang Program Insentif Teknologi
yang Dimanfaatkan Industri. Skema pendanaan ini hadir
sebagai upaya mendorong hilirisasi produk inovasi
dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses
komersialisasi teknologi (Direktorat Inovasi Industri,
2018).
Adapun fasilitas pendanaan yang diberikan berupa
pengujian skala produksi, standardisasi, alih teknologi,
audit teknologi, hingga perizinan produksi dan trial
production. Program ini menyasar prototipe dengan
TKT 7 yang sudah diuji coba pada lingkungan sebenarnya.
Pengusul proposal merupakan lembaga litbang yang
sudah memiliki prototipe teknologi serta bekerja sama
dengan pihak industri. Selain memberikan pendanaan,
melalui program ini Direktorat Jenderal Penguatan
Inovasi mempertemukan inovator dengan industri untuk
menjajaki potensi kerja sama bisnis potensial.

FASE PERKEMBANGAN BISNIS PERUSAHAAN
Fase 4: Maturity

Fase 3: Growth
SCALEUP
(Pasca-Inkubasi)

Fase 2: Early
Fase 1: Seed

STARTUP
(Inkubasi)

PRA STARTUP
(Pra-Inkubasi)

Sumber: Dimodifikasi dari Pollack dalam (Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021c)
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2.2.3 Skema dan Mekanisme Pendanaan
Khusus
Program Konsorsium Riset dan Inovasi untuk
Percepatan Penanganan Covid-19
Program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19
merupakan program pendanaan Kemenristek/BRIN
yang didukung LPDP untuk berbagai institusi, lembaga,
dan industri yang melakukan kegiatan litbang. Program
ini hadir pada Maret 2020 sebagai upaya merespons
pandemi Covid-19. Program konsorsium ini bertujuan
menciptakan sinergi dan kolaborasi lintas aktor untuk
mendukung upaya pencegahan dan penanganan pandemi
Covid-19 di Indonesia dengan dua skema:
a. Skema Program Riset dan Pengembangan;
b. Skema Program Inovasi.

GAMBAR 12

ANGGOTA KONSORSIUM COVID-19

Sumber: (Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, 2020)
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Berbagai pola kerja sama dapat dilakukan untuk
pelaksanaan kegiatan konsorsium. Salah satunya melalui
pola kerja sama multicenter clinical trial, yakni kegiatan
litbangjirap dilaksanakan beberapa pusat penelitian di
bawah koordinasi Kemenristek/BRIN (Kementerian Riset
dan Teknologi/BRIN, 2020).
Sumber pendanaan program konsorsium Covid-19
bersumber dan dikelola LPDP dengan seleksi proposal
dilakukan Kemenristek/BRIN. Status LPDP sebagai BLU
memungkinkan fleksibilitas pendanaan tahun jamak serta
pendanaan untuk riset dengan topik isu-isu termutakhir
tentang penanganan Covid-19 (Kementerian Riset dan
Teknologi/BRIN, 2020). Terkait dengan pencapaian
indikator RPJMN 2020-2024, program ini bukanlah satusatunya program turunan RPJMN. Meskipun begitu,
program ini tetap dapat berkontribusi pada pencapaian
indikator: jumlah prototipe dari perguruan tinggi dan
jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri atau
badan usaha.

2.2.4 Skema dan Mekanisme Pendanaan
Lainnya
Program Matching Fund
Program matching fund merupakan program pendanaan
dari Kemendikbud yang diperuntukkan bagi perguruan
tinggi guna mendukung kolaborasi antaraktor untuk
membentuk ekosistem Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka. Kolaborasi yang dimaksud adalah untuk
menjembatani pengembangan iptek yang dihasilkan
perguruan tinggi serta kebutuhan teknologi di sisi dunia
usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga tercipta link and
match antara supply dan demand (Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2021).
Skema ini dapat dimanfaatkan untuk:
a. Mengurangi sebagian beban pembiayaan
yang ditanggung DUDI dalam kegiatan riset
dan pengembangan yang dilakukan bersama
perguruan tinggi;
b. Memperluas dan meningkatkan dampak positif
kegiatan perguruan tinggi bersama mitra karena
kapasitas pembiayaan bagi kegiatan kerja sama
tersebut akan meningkat melalui skema matching
fund dari pemerintah;
c. Mendorong penciptaan produk atau jasa yang
inovatif untuk diproduksi massal oleh industri
dan kemudian dimanfaatkan masyarakat melalui
pemberian dana dari pemerintah (matching fund)
untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian yang
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dilakukan perguruan tinggi melalui kegiatan kerja
sama dengan DUDI;
d. Menumbuhkembangkan bisnis berbasis iptek dan
wirausaha muda lulusan perguruan tinggi melalui
pendanaan startup company;
e. Mendorong pengembangan pusat riset atau
program studi baru bersama dengan DUDI.
Rancangan program matching fund yang diusulkan dapat
disusun untuk jangka waktu dua tahun (tahun jamak)
dengan pendanaan yang diberikan per tahun berdasarkan
hasil evaluasi tahunan. Anggaran yang dialokasikan
Kemendikbud pada 2021 tercatat sebesar Rp 250 miliar.
Skema ini memungkinkan adanya sumber pendanaan
jamak melalui ketentuan matching fund dengan dana
pendamping yang disediakan industri. Adapun jumlah
dana bantuan dari Kemendikbud maksimal Rp 5 miliar per
usulan program. Sementara itu, setiap perguruan tinggi
dapat mengusulkan lebih dari satu proposal kemitraan
dengan berbagai pilihan usulan pola kemitraan sesuai
dengan ketentuan.

Riset Inovatif Produktif
Sebagai lembaga pengelola dana abadi, LPDP juga memiliki
skema pendanaan penelitian yang disebut dengan Riset
Inovatif Produktif (Rispro), yang bertujuan meningkatkan
kemampuan daya saing melalui komersialisasi produk/
teknologi. Dalam skemanya, Rispro memiliki sebelas
bidang fokus yang mencakup pangan hingga seni budayapendidikan.

SKEMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) LPDP

Rispro LPDP

Rispro Kompetisi

Rispro Invitasi

Rispro Kolaborasi
Internasional

Sumber: (LPDP, 2021)

19

Pendanaan Rispro ini terbagi menjadi tiga36 sebagai
berikut.

proposal dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun
berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi reviewer.

Rispro Kompetisi

Rispro Kolaborasi Internasional

Skema pendanaan ini ditujukan bagi peneliti yang
memiliki keluaran berupa produk/teknologi yang siap
dikomersialkan, sudah memiliki mitra pabrikan yang akan
mengomersialkan, dan bisa mengantarkan purwarupa
menjadi produk/teknologi yang tersertifikasi. Rispro
Kompetisi masih dibagi menjadi dua, yaitu (1) Komersial
dan (2) Kebijakan/Tata Kelola. Besaran pendanaan Rispro
Komersial mencapai Rp 2 miliar per judul per tahun.
Jangka waktu pendanaan maksimal tiga tahun dan jangka
waktu untuk proses riset bisa ditambah satu tahun dengan
persetujuan reviewer. Sedangkan besaran pendanaan
Rispro Kebijakan/Tata Kelola maksimal Rp 500 juta per
judul per tahun. Durasi dari pendanaan selama-lamanya
dua tahun dengan penambahan satu tahun berdasarkan
rekomendasi reviewer.

Pendanaan Rispro Kolaborasi Internasional dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak lain berupa join-call,
matching fund, atau co-funding. Pendanaannya paling
banyak Rp 2 miliar per judul per tahun dengan jangka
waktu pendanaan paling lama tiga tahun.

Rispro Invitasi
Skema ini lebih spesifik untuk tema yang telah ditetapkan
LPDP dengan mekanisme undangan kepada institusi
yang dituju. Skema ini ditujukan untuk mendanai risetriset dengan tema tertentu yang dinilai berpotensi
menghasilkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual,
dan prototipe yang dapat mengungkit daya saing. Pada
2020, pendanaan Rispro Invitasi dikhususkan untuk tema
riset dan pengembangan teknologi yang terkait dengan
industri 4.0, terutama yang mendukung pemerintah
dalam penerapan Making Indonesia 4.0. Pendanaan
Rispro Invitasi dapat dilakukan secara tahun jamak dengan
jangka waktu selama-lamanya tiga tahun untuk setiap

36

(LPDP, 2021)
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Di Indonesia, hingga 2020, alokasi pendanaan litbang
dari APBN masih tersebar di 45 kementerian/lembaga
dan masing-masing memiliki skema. Beberapa jenis
skema itu bisa diakses dengan mudah informasinya, dan
beberapa memang digunakan untuk kepentingan litbang
kementerian/lembaga tersebut. Di sini, kami mencoba
memilih lembaga yang memiliki anggaran cukup besar dan
memiliki agenda litbang yang juga besar di instansinya.

2.3 Sintesis
Berdasarkan lima kriteria yang telah dijabarkan pada
bagian 1.4.1, berikut ini hasil sintesis skema dan
mekanisme pendanaan riset dan inovasi yang sudah
dijelaskan di atas.

2.3.1 Kriteria 1: Kontribusi terhadap
Pencapaian Indikator RPJMN 20202024
Jika dilihat dari keluaran tiap skema, skema pendanaan
riset dan inovasi yang berkontribusi langsung pada
pencapaian indikator RPJMN 2020-2024 adalah sebagai
berikut.

TABEL 9
NO

ANALISIS SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI BERDASARKAN INDIKATOR RPJMN 2020-2024
PROGRAM

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 TERKAIT

Program PPM
1

Penelitian Dasar (PD)

•
•
•
•

Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

2

Penelitian Terapan (PT)

• Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi
• Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
• Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

3

Penelitian Pengembangan
(PP)

•
•
•
•
•

4

Penelitian Dosen Pemula
(PDP)

•
•
•
•

5

Penelitian Kerja Sama AntarPerguruan Tinggi (PKPT)

•
•
•
•

Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional
Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional
Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional
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NO

PROGRAM

6

Penelitian Pascasarjana (PPS)

•
•
•
•

7

Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi (PDUPT)

•
•
•
•

8

Penelitian Terapan Unggulan
Perguruan Tinggi (PTUPT)

• Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi
• Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
• Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

9

Penelitian Pengembangan
Unggulan Perguruan Tinggi
(PPUPT)

•
•
•
•
•

10

Konsorsium Riset Unggulan
Perguruan Tinggi (KRU-PT)

•
•
•
•

11

Kajian Kebijakan Strategis
(KKS)

• Tidak secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator RPJMN
2020-2024 tentang pendanaan riset dan inovasi.
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INDIKATOR RPJMN 2020-2024 TERKAIT
Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional
Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional
Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

NO

PROGRAM

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 TERKAIT

12

World Class Research (WCR)

•
•
•
•

Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

13

Riset Kemitraan (RK)

•
•
•
•

14

Program Insinas

• Jumlah publikasi (artikel) internasional
• Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas)

15

Program PPTI

•
•
•
•
•

16

Program Desa Berinovasi

• Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang
dihasilkan

17

Program Pra Startup PT

•
•
•
•
•

18

Program Startup

• Penumbuhan startup
• Jumlah produk inovasi dari tenant PPBT yang dibina
• Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

19

Program Scaleup

• Jumlah produk inovasi dari tenant PPBT yang dibina
• Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

20

Program Pendanaan Inovasi
Industri

• Jumlah produk inovasi litbang di industri
• Jumlah startup teknologi yang mendapatkan dukungan pendanaan non-APBN
dari fasilitasi forum pendanaan inovasi

21

Program Konsorsium Riset
dan Inovasi untuk Percepatan
Penanganan Covid-19

• Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
• Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

22

Program Matching Fund

• Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
• Jumlah produk inovasi perguruan tinggi di industri
• Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) PTN BH
Jumlah hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BPTN) Non-PTN BH
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Penelitian flagship riset nasional

Jumlah publikasi (artikel) internasional
Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi
Penelitian pengembangan teknologi industri
Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)

Penumbuhan startup
Jumlah prototipe dari perguruan tinggi
Jumlah penguatan kapasitas dan kapabilitas CPPBT
Jumlah produk inovasi perguruan tinggi di industri
Jumlah tenant yang dibina menjadi PPBT
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NO

PROGRAM

INDIKATOR RPJMN 2020-2024 TERKAIT

Program Rispro
23

Rispro Kompetisi

• Jumlah publikasi (artikel) internasional

24

Rispro Invitasi

• Jumlah publikasi (artikel) internasional
• Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi
• Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

25

Rispro Kolaborasi
Internasional

• Jumlah publikasi (artikel) internasional
• Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi
• Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI
(domestik)
• Pemberian paten (domestik)
• Artikel ilmiah dari perguruan tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
• Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai panduan skema pendanaan
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2.3.2 Kriteria 2, 3, dan 4: Implementasi
Amanat Perpres 16/2018 Pasal 62
Dari tiap skema di atas kemudian dilihat apakah programprogram tersebut dapat mengakomodasi amanat
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 62:
• Memungkinkan
sumber
(multisource funding);

TABEL 10
NO

pendanaan

jamak

• Memungkinkan dilakukan dalam tahun jamak
(multiyear); dan
• Berbasis keluaran (output-based).
Berikut ini hasil sintesis dari skema-skema pendanaan
riset dan inovasi tersebut.

ANALISIS SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI BERDASARKAN AMANAT PERPRES 16/2018
PASAL 62
PROGRAM

MULTISOURCE FUNDING

MULTIYEAR

OUTPUT-BASED

Program PPM
1

Penelitian Dasar (PD)

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Dasar

2

Penelitian Terapan (PT)

Menjadi nilai tambah

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Terapan

3

Penelitian Pengembangan
(PP)

Wajib ada mitra investor,
komitmen min. 10% dana

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Pengembangan

4

Penelitian Dosen Pemula
(PDP)

N/A

Tidak, maks. 1 tahun

SBK Riset Pembinaan/
Kapasitas

5

Penelitian Kerja Sama AntarPerguruan Tinggi (PKPT)

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Dasar

6

Penelitian Pascasarjana (PPS)

N/A

Magister: 1 tahun

Magister; Disertasi; dan
PMDSU: N/A

Disertasi: 1-2 tahun
PMDSU: 3 tahun
Pascadoktor: 2 tahun

Pascadoktor: SBK
Penelitian Dasar

7

Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi (PDUPT)

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Dasar

8

Penelitian Terapan Unggulan
Perguruan Tinggi (PTUPT)

Menjadi nilai tambah

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Terapan

9

Penelitian Pengembangan
Unggulan Perguruan Tinggi
(PPUPT)

Wajib ada mitra investor,
komitmen min. 10% dana

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Pengembangan

10

Konsorsium Riset Unggulan
Perguruan Tinggi (KRU-PT)

Wajib ada mitra investor,
komitmen min. 10% dana

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Pengembangan

11

Kajian Kebijakan Strategis
(KKS)

N/A

Tidak, maks. 1 tahun

SBK Kajian Aktual Strategis

12

World Class Research (WCR)

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 1-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Dasar
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NO

PROGRAM

MULTISOURCE FUNDING

MULTIYEAR

OUTPUT-BASED

13

Riset Kemitraan (RK)

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 2-3 tahun

Pembiayaan tahunan, SBK
Penelitian Dasar atau SBK
Penelitian Terapan

14

Program Insinas

N/A

Tidak, maks. 1 tahun

SBK Penelitian Dasar,
SBK Penelitian Terapan,
atau SBK Penelitian
Pengembangan

15

Program PPTI

N/A

Tidak, maks. 1 tahun

SBK Penelitian Dasar,
SBK Penelitian Terapan,
atau SBK Penelitian
Pengembangan

16

Program Desa Berinovasi

N/A

Tidak, namun bisa
mengajukan rencana 3
tahun

Tidak, mengacu pada SBM

17

Program Pra Startup PT

Tidak boleh

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok

Tidak, mengacu pada SBM

18

Program Startup

Tidak boleh

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok

Tidak, mengacu pada SBM

19

Program Scaleup

Wajib, maks. saham
kepemilikan 40%

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok

Tidak, mengacu pada SBM

20

Program Pendanaan Inovasi
Industri

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 3 tahun

Tidak, mengacu pada SBM

21

Program Konsorsium Riset
dan Inovasi untuk Percepatan
Penanganan Covid-19

N/A

Ya untuk project riset &
pengembangan, jika hasil
evaluasi tahun pertama ok.

Ya

Maks. 2 tahun (riset).
Tidak untuk project
inovasi.
22

Program Matching Fund

Wajib

Ya, jika hasil evaluasi tahun
pertama ok. Maks. 2 tahun

Tidak, mengacu pada SBM

Program Rispro
23

Rispro Kompetisi

N/A

Ya, jika hasil evaluasi tahun
pertama ok. Maks. 2 tahun

N/A

24

Rispro Invitasi

N/A

Ya, jika hasil evaluasi
tahunan ok.
Maks. 3 tahun

Ya

25

Rispro Kolaborasi
Internasional

N/A

Ya, jika hasil evaluasi tahun
pertama ok. Maks. 2 tahun

Ya

Sumber: Diolah dari berbagai panduan skema pendanaan
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2.3.3 Kriteria 5: Antisipasi terhadap Isu-Isu
yang Berpotensi Muncul (Emerging
Issues)
Isu-isu yang berpotensi muncul (emerging issues)37 pada
masa depan antara lain sebagai berikut.
• Konsumsi dan produksi berkelanjutan (sustainable
consumption and production)—SCP;
• Perubahan pola atas iklim dan bencana ekstrem
(shifting patterns of extreme climate and disasters)—
ECD;
• Isu lintas perbatasan: infrastruktur dan pembangunan

TABEL 11

PROGRAM
Program PPM

38
39
40

Jika dilihat dari isu-isu di atas, skema-skema pendanaan
riset dan inovasi yang dapat mengakomodasi dan/atau
mengantisipasi isu-isu yang berpotensi muncul (emerging
issues) adalah sebagai berikut.

ANALISIS SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI BERDASARKAN ISU-ISU YANG BERPOTENSI
MUNCUL (EMERGING ISSUES)

NO

37

pasar bersama (transboundary issues: infrastructure
and common market development)—TI;
• Tata kelola lingkungan: sistem yang didukung data
(environmental governance: large data-enhanced
systems)—EG;
• Kota yang makin besar dan pintar (larger and smarter
cities)—LSC;
• Penyakit-penyakit zoonotik (zoonotic diseases)—ZD.

SCP

ECD

TI

EG

LSC

ZD

Ya

Ya

Ya

38

1

Penelitian Dasar (PD)

2

Penelitian Terapan (PT)

N/A

3

Penelitian Pengembangan (PP)

N/A

4

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

N/A

5

Penelitian Kerja Sama Antar-Perguruan Tinggi (PKPT)

N/A

6

Penelitian Pascasarjana (PPS)

N/A

7

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)

N/A

8

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)

N/A

9

Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
(PPUPT)

N/A

10

Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)

11

Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

12

World Class Research (WCR)

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

13

Riset Kemitraan (RK)

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

14

Program Insinas

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

15

Program PPTI

16

Program Desa Berinovasi

17

Program Pra Startup PT

Ya

Ya

-

Ya

-

-

18

Program Startup

Ya

Ya

-

Ya

-

-

19

Program Scaleup

Ya

Ya

-

Ya

-

-

N/A39

Ya

Ya

Ya
N/A

N/A40
N/A

Lihat bagian 1.4.1.
Khusus Program PPM, ada beberapa skema/program yang wajib mengikuti bidang fokus riset. Bidang fokus riset yang dimaksud sudah
mengakomodasi emerging issues.
N/A di sini (dan program lain di bawah program PPM) bukan berarti tidak mengakomodasi riset untuk emerging issues, melainkan tidak ada
informasi program tersebut harus mengikuti bidang fokus riset.
Tidak ada informasi.

27

NO

PROGRAM

20

Program Pendanaan Inovasi Industri

21

Program Konsorsium Riset dan Inovasi untuk
Percepatan Penanganan Covid-19

22

Program Matching Fund

SCP

ECD

TI

EG

LSC

ZD

-

-

Ya

N/A
-

-

N/A

Program Rispro
23

Rispro Kompetisi

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

24

Rispro Invitasi

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

25

Rispro Kolaborasi Internasional

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Sumber: Diolah dari berbagai panduan skema pendanaan

Jika dilihat dari lima kriteria di atas, ada lima poin yang
bisa diambil:
• Seluruh skema dapat berkontribusi pada pencapaian
indikator RPJMN 2020-2024.
• Sebagian besar panduan tidak mencantumkan
apakah skema pendanaan memungkinkan pengusul
mendapatkan pendanaan dari sumber lain atau
tidak. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa skema
pendanaan penelitian dan inovasi yang membiayai di
level pengembangan atau komersialisasi mewajibkan
pengusul memiliki mitra investor.
• Sebagian besar skema pendanaan memungkinkan
pendanaan multitahun dengan catatan evaluasi tetap
dilakukan setiap tahun.
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• Sebagian besar skema pendanaan riset sudah
memanfaatkan
mekanisme
SBK,
sedangkan
skema pendanaan inovasi belum dimungkinkan
menggunakan mekanisme SBK.
• Jika skema pendanaan menggunakan PRN/RIRN
sebagai acuan tema riset, skema tersebut sudah
mengantisipasi topik-topik riset yang terkait dengan
isu-isu yang berpotensi muncul (emerging issues).
Setelah skema pendanaan riset dan inovasi yang dimiliki
pemerintah ditelaah lebih detail, bagian selanjutnya akan
secara umum melihat ekosistem pendanaan riset dan
inovasi berikut upaya perbaikan yang selama ini telah
dilakukan.

menyatakan bahwa integrasi pendanaan pembangunan
dari sumber pemerintah, BUMN, kerja sama pemerintah
dan swasta, serta masyarakat perlu dilakukan dan sesuai
dengan prinsip money follow program. Tidak hanya itu,
pemerintah juga perlu mendorong sumber pendanaan
lain yang berasal dari sektor swasta dan masyarakat
melalui skema pembiayaan yang inovatif, yakni skema
kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
dan bentuk pendanaan inovatif (innovative financing)
lainnya.41

Bab 3.
Upaya Perbaikan
Tata Kelola Pendanaan
Riset dan Inovasi

Tahapan pendanaan dalam pelaksanaan riset dan inovasi
pada dasarnya dapat dibagi berdasarkan prosesnya,
yaitu perencanaan, implementasi, serta monitoring
dan evaluasi (Pawennei, Harmonisasi dan Sinkronisasi
Keterkaitan Antar Komponen RISET-Pro, 2019).
GAMBAR 14

Perencanaan

TAHAPAN PENDANAAN DALAM RISET
DAN INOVASI

Implementasi

Monitoring
dan Evaluasi

Sumber: Penulis berdasarkan (Pawennei, Harmonisasi dan Sinkronisasi
Keterkaitan Antar Komponen RISET-Pro, 2019)

3.1 Pengantar: Proyek Riset dan
Inovasi dalam Perspektif
Anggaran
Investasi publik yang berkualitas dibutuhkan dalam
mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024. Kualitas investasi publik yang dimaksud
pada RPJMN 2020-2024 adalah (1) tepat sasaran dan
waktu, (2) memberikan dampak positif yang signifikan
dan berkelanjutan, (3) konsisten dengan arah kebijakan,
program, dan rencana pembangunan, serta (4)
menggunakan sumber daya dan dana yang efisien. Terkait
dengan optimalisasi pendanaan, dokumen RPJMN juga

41

Dari perspektif anggaran, terdapat dua pendekatan yang
dapat dipilih dalam proyek riset dan inovasi, yaitu berbasis
kinerja dan berbasis proses. Pada tahap perencanaan, tiap
pendekatan akan berimplikasi berbeda bagi pelaksana
proyek. Pada proyek berbasis kinerja, pelaksana proyek
atau pengguna anggaran dinilai berdasarkan pencapaian
keluaran (output) yang disepakati dalam kontrak kerja
sama. Pada pendekatan ini, pengguna anggaran diberi
keleluasaan dalam merancang kegiatan dan komponen
yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut.
Sedangkan pada proyek berbasis proses, komponen
anggaran menjadi kriteria penilaian dan penyerapan
anggaran menjadi ukuran keberhasilan proyek riset/
inovasi (Pawennei, Harmonisasi dan Sinkronisasi
Keterkaitan Antar Komponen RISET-Pro, 2019).
Pada tahap implementasi, anggaran riset/inovasi
digunakan sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang
disepakati dan disetujui dalam kontrak kerja sama. Pada
tahap monitoring dan evaluasi, pelaksana proyek akan

RPJMN 2020-2024.
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diaudit. Pada pendekatan berbasis kinerja, pelaksana
proyek diaudit berdasarkan kinerjanya dan keluaran yang
diberikan. Sedangkan pada pendekatan berbasis proses,
pelaksana proyek diaudit berdasarkan laporan keuangan
yang antara lain mencakup catatan uang masuk dan keluar,
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dana, serta
catatan pajak. Pada pendekatan ini, laporan keuangan
menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan proyek
riset/inovasi (Pawennei, Harmonisasi dan Sinkronisasi
Keterkaitan Antar Komponen RISET-Pro, 2019).
Bab ini akan menyintesiskan hasil studi-studi terdahulu
yang membahas persoalan dan rekomendasi kebijakan
tentang tata kelola pendanaan riset dan inovasi. Hasil
sintesis akan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu
(1) ekosistem pendanaan riset dan inovasi perencanaan,
yang terdiri atas kerangka kelembagaan dan kerangka
regulasi, serta (2) tahapan pendanaan, yang terdiri
atas perencanaan, implementasi, serta monitoring dan
evaluasi.

3.2 Ekosistem Pendanaan Riset dan
Inovasi
Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail (tata
kelola dana riset dan inovasi), terdapat dua aspek
ekosistem pendanaan yang berpengaruh terhadap
tata kelola pendanaan riset dan inovasi, yaitu kerangka
kelembagaan dan kerangka regulasi. Pada dua aspek ini,
studi-studi terdahulu mengidentifikasi banyak persoalan
yang, jika tidak ditindaklanjuti, upaya perbaikan tata
kelola pendanaan riset dan inovasi tidak akan optimal.
Berikut ini sintesis persoalan dan rekomendasi yang
ditemukan untuk perbaikan kerangka kelembagaan dan
regulasi pendanaan riset dan inovasi.

3.2.1 Kerangka Kelembagaan
Tata kelembagaan yang baik akan mendorong tata kelola
pendanaan riset dan inovasi yang efektif dan efisien. Ada
tiga faktor kunci yang berpengaruh dalam perbaikan tata
kelembagaan pendanaan riset dan inovasi, yaitu sinergi
sumber pendanaan, pembagian peran antarlembaga
yang jelas, dan proses implementasi pendanaan.

42
43

GAMBAR 15

FAKTOR KUNCI KELEMBAGAAN
PENDANAAN RISET

Sinergi sumber
pendanaan

Kelembagaan
dan
Pendanaan
Proses
implementasi
pendanaan

Pembagian
peran
antarlembaga

Sumber: (Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29
September 2020, 2020)

Tata Kelembagaan dalam Sumber Pendanaan
Ada dua aspek yang menjadi permasalahan dalam
menyinergikan sumber pendanaan riset dan inovasi di
Indonesia, yaitu (1) variasi sumber pendanaan dan (2)
variasi mekanisme penyaluran pendanaan, terutama
untuk sumber pendanaan dari pemerintah.
Jika dilihat dari variasi sumber pendanaannya, lebih
dari 80% anggaran riset dan inovasi Indonesia berasal
dari pemerintah (lihat Gambar 1). Ada ketimpangan
dalam sumber pendanaan antara aktor pemerintah dan
aktor non-pemerintah (CIPG, 2017). Ini mengakibatkan
produktivitas riset dan inovasi Indonesia terlalu
bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah.
Kekhawatiran ini juga disampaikan peneliti di LPNK,
K/L, serta perguruan tinggi negeri dan swasta, yang
menyatakan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap
dana riset dari pemerintah dan kurangnya informasi
tentang peluang-peluang pendanaan riset.42 Padahal,
setiap kenaikan GERD sebesar 1% PDB dinilai akan
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar
1% di negara-negara maju atau 0,3-0,62% di negara-negara
berkembang.43 Maka, untuk mencapai Visi Indonesia Maju
2045, kemampuan dalam adaptasi teknologi dan inovasi

(Pawennei, Pengembangan Penguatan Koordinasi Lembaga Pendanaan Riset Antar Institusi Pemerintah Maupun dengan Institusi Swasta, 2017)
(AIPI, 2020)
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penting untuk dimiliki. Terutama, jika ingin meningkatkan
nilai GERD menjadi 2% PDB,44 mau tidak mau Indonesia
perlu meningkatkan sumber pendanaan riset dan inovasi
dari aktor selain pemerintah. Ada dua sumber pendanaan
non-pemerintah yang bisa ditelaah lebih lanjut, yaitu dana
filantropi dan badan usaha.

Adapun untuk pendanaan riset dari badan usaha, saat ini
GERD Indonesia yang dibiayai badan usaha masih sangat
rendah,45 bahkan jauh di bawah Thailand dan Vietnam
(lihat Tabel 12).
Saat ini sudah ada upaya pemerintah untuk meningkatkan
anggaran riset dan inovasi dari badan usaha, seperti
pengesahan PMK Nomor 153 Tahun 2020 yang mengatur
insentif super tax deduction maksimum 300% bagi badan
usaha yang menyelenggarakan litbang. Namun, insentif
ini tampaknya belum terlalu menarik bagi industri karena
prosesnya kurang praktis—terutama untuk industri di
daerah—dan untuk mendapatkan insentif tambahan,
industri perlu punya HKI terlebih dahulu (CIPG, 2020c).

Studi PIRAC (2016) menyatakan, dari dana filantropi
yang tersedia di Indonesia, baru 2,5% (lihat Gambar
16) yang dimanfaatkan untuk riset (CIPG, 2017). Oleh
karena itu, pemerintah bisa mengeksplorasi potensi
kolaborasi/koordinasi dengan lembaga filantropi untuk
meningkatkan pendanaan riset dan inovasi di Indonesia.
GAMBAR 16

POTENSI PENDANAAN FILANTROPI
UNTUK RISET PER TAHUN

Jika dilihat dari variasi mekanisme penyaluran dana riset
dan inovasi, dana riset dan inovasi yang berasal dari
pemerintah hampir seluruhnya46 disalurkan melalui APBN
dan APBD. Mekanisme APBN dan APBD yang bersifat
tahunan menimbulkan rangkaian persoalan tersendiri,
seperti:

Rp25,49 Milliar

• Karena APBN dan APBD mengacu pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, proses audit penggunaan anggaran akan
mengikuti apa yang ditetapkan dalam undangundang tersebut.47
• Tidak ada penandaan anggaran (budget tagging)
yang terstandar khusus penelitian.48

Rp1.025 Milliar

Potensi Dana Filantropi

Realisasi Belanja

Sumber: PIRAC (2016) dalam (CIPG, 2017)

TABEL 12

PERBANDINGAN INDIKATOR PADA GII 2020

NEGARA

PERINGKAT
GII 2020

PDB (PPP),
MILLIAR
DOLAR AS

GERD,
%PDB

GERD
PERFORMED
BY BUSINESS,
%%PDB

GERD
FINANCED
BY BUSINESS,
%%PDB

RESEARCH
TALENT IN
BUSINESS
ENTERPRISES, %

POPULASI,
JUTA

Amerika Serikat

3

21.439,5

2,8%

2,1%

62,4%

71,3%

329,1

Korea Selatan

10

2.319,6

4,5%

3,6%

76,6%

82%

51,2

Tiongkok

14

27.308,9

2,2%

1,7%

76,6%

61,3%

1.433,8

Jepang

16

5.747,5

3,3%

2,6%

79,1%

74,4%

126,9

Vietnam

42

770,2

0,5%

0,4%

64,1%

24,1%

96,5

Thailand

43

1.383,0

1%

0,8%

80,8%

60,8%

69,6

Indonesia

85

3.737,5

0,3%

0,0%

6,8%

7,5%

270,6

Sumber: Diolah dari (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020) untuk (CIPG, 2020c)

44
45
46
47
48

(Kementerian Perindustrian, 2018)
(AIPI, 2020)
Kecuali skema pendanaan, yang disalurkan oleh LPDP. Skema pendanaan ini berasal dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan.
(Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
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Solusi bagi persoalan yang muncul akibat dana riset dan
inovasi berasal dari APBN/APBD antara lain pemisahan
sistem pendanaan riset dan inovasi, seperti:
• Sumber pendanaan APBN/APBD dikhususkan
untuk peningkatan infrastruktur riset dan inovasi,
sedangkan dana non-APBN/APBD digunakan untuk
pembiayaan aktivitas riset dan/atau inovasi.49
Upaya pemerintah untuk mendiversifikasi mekanisme
pendanaan riset dan inovasi ditunjukkan dengan amanat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas
Iptek, Pasal 59 dan 62, yang mengatur dana abadi
litbangjirap. Secara umum, dana abadi litbangjirap
dimungkinkan untuk mendapat pendanaan dari APBN
ataupun sumber lain yang sah dan mengikat. Maka,
pengelolaan dana riset dan inovasi bisa lebih fleksibel
dibandingkan dengan pengelolaan dana yang berasal dari
APBN/APBD. Akan tetapi, perpres yang mengatur teknis
pelaksanaan dan pengelolaan dana abadi litbangjirap
belum diterbitkan.
Upaya lain yang sudah dilakukan berasal dari LPDP,
yang sedang merancang program kolaborasi pendanaan
dengan badan usaha dan lembaga filantropi. Program
ini menyasar potensi dana corporate social responsibility
(CSR) badan usaha sebesar Rp 14,1 triliun dan potensi
dana filantropi di Indonesia. Model ini rencananya akan
diterapkan pada skema pendanaan Rispro Invitasi untuk
batch 2021.50 Akan tetapi, belum ada informasi mengenai
implementasi rencana ini.
Kemudian, solusi perbaikan tata kelola pendanaan dari
sumber APBN/APBD yang bisa dilakukan antara lain:
• Penyusunan penandaan anggaran (budget tagging)
penelitian yang terstandar untuk diberlakukan pada
semua pemangku kepentingan yang melakukan tugas
dan fungsi litbang,51 misalnya dengan mengoptimalkan
penggunaan KRISNA melalui cluster tagging litbang
dalam dashboard analisis KRISNA dan sinkronisasi

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

dengan proses perencanaan anggaran melalui SAKTI.52
Solusi ini bisa ditindaklanjuti unit kerja pemerintah
yang mengampu kebijakan pendanaan riset dan
inovasi, bersama dengan Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas.
Upaya pemerintah saat ini tidaklah langsung ditujukan
untuk menjawab isu budget tagging, melainkan isu
penataan kelembagaan riset dan inovasi. Pada 28 April
2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor
33 Tahun 2021 tentang BRIN.53 Perpres ini mengatur
peleburan LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN menjadi OPL54
di bawah koordinasi BRIN serta mengintegrasikan unit
kerja K/L yang memiliki tugas dan fungsi litbangrap55
iptek yang menghasilkan invensi dan inovasi.56 Dengan
proses peleburan dan pengintegrasian ini, penganggaran
riset dan inovasi untuk lembaga litbang pemerintah akan
disalurkan dan dikoordinasi oleh satu lembaga, yaitu
BRIN. Maka, penandaan anggaran riset dan inovasi akan
lebih sederhana dibanding ketika fungsi litbangjirap
masih tersebar di beberapa K/L.

Tata Kelembagaan dalam Implementasi Tata Kelola
Pendanaan
Permasalahan kelembagaan yang muncul dalam
implementasi pendanaan berkaitan dengan terbatasnya
kapasitas lembaga pendanaan riset nasional yang ada
saat ini, baik dalam jumlah maupun kapasitas,57 misalnya
sebagai berikut.
• Idealnya, proses seleksi riset dan/atau inovasi
membutuhkan waktu kurang-lebih tujuh bulan.
Akan tetapi, pendanaan riset dan/atau inovasi dari
pemerintah hanya memungkinkan seleksi riset
diselenggarakan selama dua bulan. Ini disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan SDM dan
siklus keuangan APBN yang hanya berlangsung
setahun.58

(Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)
(LPDP, 2020)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
Perpres ini diundangkan pada tanggal yang sama.
Organisasi pelaksana fungsi teknis operasional litbangjirap serta invensi dan inovasi (Perpres No. 33/2021, Pasal 9, huruf l).
Perlu menjadi catatan, unit kerja K/L yang memiliki tugas dan fungsi pengkajian tidak diintegrasikan ke BRIN.
Perpres No. 33/2021, Pasal 62, ayat 1.
(AIPI, 2020)
(Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)
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• Fungsi pengawasan substansi dan anggaran
sebaiknya dipisah. Hal ini karena kedua fungsi
tersebut
membutuhkan
kualifikasi
reviewer
yang berbeda. Dalam pelaksanaan, peneliti yang
mendapat pendanaan berbasis proses lebih sering
dinilai berdasarkan penyerapan anggaran saja.
Bukan hanya soal substansi dan anggaran, pemilihan
reviewer dalam substansi pun perlu sesuai dengan
bidang penelitian agar penilaian bisa lebih objektif.59

(DPR) pada 9 April 2021, DPR menyetujui rencana
pemerintah Indonesia menggabungkan tugas dan fungsi
Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.60 Sebelum
penggabungan ini, pembagian peran antarlembaga dalam
pendanaan riset dan inovasi adalah sebagai berikut.
GAMBAR 17

Salah satu upaya pemerintah untuk menjawab
permasalahan durasi seleksi riset adalah amanat Perpres
Nomor 33 Tahun 2021 yang terkait dengan dana abadi
litbangjirap. Dengan adanya dana abadi litbangjirap
yang diharapkan lebih fleksibel dibandingkan dengan
pendanaan melalui APBN, seleksi riset dan inovasi dapat
berlangsung lebih lama.
Adapun untuk menjawab permasalahan reviewer,
pemerintah berupaya membenahi proses review dengan
menerbitkan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016,
yang mengatur tata cara pembentukan komite penilaian
dan/atau reviewer.

Tata Kelembagaan dalam Pembagian Peran
Antarlembaga
Ada dua aspek kelembagaan pendanaan riset dan inovasi
di Indonesia yang perlu dibenahi, yaitu (1) pembagian
peran lembaga pendanaan dan (2) pembagian peran
lembaga litbang K/L. Untuk aspek yang pertama,
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

GAMBAR 18

PEMBAGIAN PERAN KEMENRISTEK/
BRIN, LPDP, DAN DIPI DALAM TATA
KELOLA PENDANAAN RISET DAN
INOVASI

KEMENTERIAN
RISTEK/BRIN
• Kebijakan Arah
Riset
• Kebijakan
Program
Pendanaan
• Manajemen
Reviewer
Nasional

LPDP

DIPI
• Manajemen
Penyaluran
Pendanaan
Riset
(Fundamental)

• Manajemen
Investasi
Pendanaan
• Manajemen
Penyaluran
Pendanaan
Riset (Tata
Kelola dan
Komersial)

• Manajemen
Reviewer
Internasional

Sumber: (Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29
September 2020, 2020)

Jika dilihat dari gambar di atas, belum ada lembaga
independen yang berfokus pada tugas mengelola
pendanaan penelitian.61 Rekomendasi yang muncul untuk
menata ulang kelembagaan pendanaan riset dan inovasi
di Indonesia adalah mempertajam peran tiap lembaga
pendanaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.

USULAN PENAJAMAN PERAN LEMBAGA PENDANAAN RISET DAN INOVASI—JANGKA PENDEK

KEMENTERIAN RISTEK/BRIN
BLU INVESTASI DAN PEMBAYARAN

LPDP

• Kebijakan Arah Riset

• Manajemen Investasi Pendanaan

• Kebijakan Program Pendanaan

• Manajemen Penyaluran Pendanaan
Riset (Teknologi Tepat Guna,
Kebijakan)

• Manajemen Reviewer Nasional
• Manajemen Penyaluran Pendanaan
Riset per Klaster Fokus Riset (Sumber
Pendanaan: APB, Swasta, Filantropi)

DIPI
• Manajemen Penyaluran Pendanaan
Riset Frontier Technology (Sumber
Pendanaan: Kemenristek,
Internasional)
• Manajemen Reviewer Internasional

Sumber: (Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)

59
60
61

(Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019)
(CNN Indonesia, 2021)
(AIPI, 2020)
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Untuk jangka pendek (lihat Gambar 18), selain peran
yang sudah diidentifikasi sebelumnya (lihat Gambar
17), Kementerian Ristek/BRIN diusulkan membentuk
BLU yang khusus mengelola pendanaan.62 BLU ini
berfungsi mengelola dan menyalurkan pendanaan riset
berdasarkan klaster fokus riset. Dalam bentuk BLU, unit
kerja ini dimungkinkan menerima dan mengelola dana
dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja,
seperti dana dari lembaga filantropi dan/atau badan
usaha. Selain itu, fungsi penyaluran dana yang diemban
LPDP bisa difokuskan untuk riset kebijakan dan/atau
pengembangan teknologi tepat guna. Sedangkan DIPI
dapat difokuskan menyalurkan dana untuk riset teknologi
masa depan (frontier technology) dengan sumber
pendanaan Kementerian Ristek dan internasional.

GAMBAR 19

Untuk jangka panjang (lihat Gambar 19), fungsi kebijakan
sebaiknya dipisahkan dengan fungsi penyaluran dan
pengawasan pendanaan, yaitu dengan melepas BLU
di bawah Kementerian Ristek/BRIN menjadi dewandewan riset yang memiliki fokus riset masing-masing.63
Pilihan lain untuk lembaga pengelolaan dana abadi (lihat
Gambar 20) adalah LPDP menginvestasikan dana riset
dan inovasi yang disalurkan BRIN atau lembaga lain (opsi
1), atau mengaktifkan kembali Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) sebagai pengelola investasi dengan skema sovereign
wealth fund atau dana abadi, atau salah satu di antaranya,
dan Kementerian Ristek/BRIN bertugas mengoordinasi
dan menyeleksi lembaga yang bertugas menyalurkan
dana tersebut (opsi 3).64

USULAN PENAJAMAN PERAN LEMBAGA PENDANAAN RISET DAN INOVASI—JANGKA PANJANG

KEMENTERIAN RISTEK/BRIN

• Kebijakan Arah Riset
• Kebijakan Program
Pendanaan

RESEARCH COUNCILS PER
FOKUS RISET (SPIN-OFF DARI
BLU SEKTORAL KEMENRISTEK/
BRIN)

LPDP

DIPI

• Berada di bawah koordinasi
Kemenristek/BRIN (lembaga
nonstruktural)

• Berada di bawah
koordinasi Kementerian
Keuangan

• Manajemen Implementasi
dan Monev Pendanaan Riset
per Fokus Riset

• Manajemen Investasi
Pendanaan Dana Abadi

• Manajemen Seleksi dan
Penyaluran Pendanaan
Riset sebagai Call
Secretariat (Sumber:
Tender dari Kemenristek,
Internasional)

Sumber: (Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)

GAMBAR 20

PILIHAN SKEMA DANA ABADI
OPSI 1

OPSI 2

OPSI 3

Investasi dilakukan oleh LPDP sedangkan
penyaluran dikoordinasikan oleh BRIN
yang dapat menyeleksi atau menunjuk
lembaga lain untuk membantu
penyaluran.

Membentuk Badan Layanan Umum
(BLU) baru untuk mengelola Dana
Abadi Penelitian. Sementara, untuk
penyalurannya dikoordinasikan oleh
Kemenristek/BRIN untuk menyeleksi
atau menunjuk lembaga peneliti,
seperti Dana Ilmu Pengetahuan
Indonesia (DIPI), perguruan tinggi,
LPNK, dan lembaga-lembaga penelitian
lain, yang bertindak menyalurkan
hasil investasi yang didapat dari hasil
pengelolaan Dana Abadi Penelitian

Mengaktifkan kembali lembaga PIP
sebagai pengelola investasi dalam
skema soverign wealth fund atau dana
abadi, atau salah satu di antaranya.
Sementara, untuk penyalurannya
dikoordinasikan oleh Kemenristek/
BRIN untuk menyeleksi atau menunjuk
lembaga peneliti, seperti DIPI,
perguruan tinggi, LPNK, dan lembagalembaga penelitian lain, yang bertindak
menyalurkan hasil investasi yang
didapat dari pengelolaan Dana Abadi
Penelitian.

Sumber: (AIPI, 2020)
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63
64

Rekomendasi ini juga menjadi salah satu opsi usulan skema dana abadi dari (AIPI, 2020).
(Pawennei, Bahan Presentasi Kegiatan RISET-Pro 29 September 2020, 2020)
(AIPI, 2020)
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Akan tetapi, dengan perkembangan dinamika
kelembagaan terbaru,65 masih perlu dilihat arah dan
upaya yang dilakukan pemerintah tentang hal ini.
Meskipun dinamika kelembagaan pendanaan terus
berubah, prinsip kolaborasi perlu tetap diusung. Saat ini,
kolaborasi pendanaan (match-funding) belum umum.
Hal ini mencerminkan belum terkoordinasinya lembaga
pendanaan riset di Indonesia, baik dari sektor pemerintah
maupun sektor swasta.66

dapat menjawab permasalahan yang sering dialami para
peneliti yang menggunakan sumber dana penelitian dari
APBN. Pengesahan Pasal 62 merupakan salah satu tonggak
penting dalam upaya perbaikan tata kelola pendanaan
penelitian. Pasal ini bukanlah upaya perbaikan kerangka
regulasi tata kelola pendanaan penelitian yang pertama
ataupun yang terakhir.

Terkait dengan pembagian peran lembaga riset dan
inovasi, persoalan yang sering muncul adalah tumpangtindihnya riset dan inovasi di berbagai lembaga.67 Oleh
karena itu, perlu disusun rencana aksi yang komprehensif
dan bersifat teknis untuk pengembangan pola kerja
sama, koordinasi, dan penganggaran antar-K/L dan badan
usaha/swasta.68

Jika dilihat dari aspek kerangka regulasi, upaya
mewujudkan tata kelola pendanaan penelitian yang
efektif dan efisien sudah berlangsung setidaknya sejak
2016. Ini ditandai dengan pengesahan PMK Nomor
106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun Anggaran 2017. PMK ini memungkinkan kegiatan
penelitian yang didanai APBN menggunakan skema biaya
berbasis keluaran. Sejak disahkannya PMK ini, kerangka
regulasi pendanaan penelitian terus diperbaiki.

3.2.2 Kerangka Regulasi

Regulasi Umum Iptek

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB VIII Pengadaan
Khusus, Bagian Keempat Penelitian, Pasal 62,69
merupakan kerangka regulasi yang memungkinkan
kegiatan penelitian berbasis keluaran, tahun jamak, dan/
atau dari sumber pendanaan jamak. Pasal ini diharapkan

Selama 17 tahun (2002-2019), Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2002 merupakan undang-undang utama dan satusatunya yang mengatur riset dan inovasi di Indonesia.
Pada 2019, upaya pemutakhiran undang-undang tersebut
dilakukan dan alhasil Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2019 disahkan.

GAMBAR 21

RIWAYAT PERUBAHAN/PERBAIKAN UNDANG-UNDANG TENTANG IPTEK

UU No. 18/2002
Sisnas P3 Iptek
• Tidak berlaku
• Digantikan oleh
UU No. 11/2019

UU No. 11/2019
Sisnas Iptek
• Berlaku
• Direvisi oleh
UU No. 11/2020

UU No. 11/2020
Cipta Kerja
• Berlaku
• Revisi
UU No. 11/2019

Sumber: Penulis

65
66
67
68
69

Tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BRIN berdiri sendiri.
(Pawennei, Pengembangan Penguatan Koordinasi Lembaga Pendanaan Riset Antar Institusi Pemerintah Maupun dengan Institusi Swasta, 2017)
Idem.
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Pasal 62”.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengatur prinsip
dan panduan dalam mendorong ilmu pengetahuan
dan teknologi serta inovasi untuk pembangunan sosial,
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Undang-undang ini berperan sebagai payung regulasi
dalam perbaikan tata kelola riset dan inovasi, termasuk
tentang koordinasi antarlembaga, pendanaan riset, dan
insentif untuk mendorong keterlibatan sektor swasta
dalam litbang.70 Undang-undang ini juga mengamanatkan
pembentukan BRIN71 dan pembentukan dana abadi
litbangjirap.72 Undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri
dan membutuhkan aturan teknis yang lebih detail. Saat
ini, baru Perpres tentang BRIN73 yang sudah disahkan.
Selain itu, masih ada lima aturan teknis yang sudah
direncanakan untuk disusun dan masuk daftar program
penyusunan (progsun) pemerintah:
• Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penyelenggaraan Iptek;74
• RPP tentang Rencana Induk Pemajuan Iptek;75
• RPP tentang Sumber Daya Iptek;76
• Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan
Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
dan Penerapan;77
• Rancangan Perpres tentang Sistem Informasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Nasional.78
Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja disahkan. Undang-undang ini
mendapat kritik keras, terutama terhadap pasal-pasal
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan79 dan lingkungan
hidup.80 Terlepas dari kontroversi yang ada, undangundang ini melengkapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2019 dengan menambahkan amanat pembentukan

70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

badan riset dan inovasi di level daerah atau Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDa).81 Tidak hanya itu, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 juga menambahkan
klausul tentang insentif perpajakan bagi lembaga nirlaba
yang bergerak di bidang litbang82 dan terkait dengan
penugasan BUMN untuk menyelenggarakan riset dan
inovasi83 (CIPG, 2020b).

Regulasi untuk Penelitian Berbasis Keluaran, Tahun
Jamak, dan Sumber Pendanaan Jamak
Pada 16 Maret 2018, Perpres Nomor 16 Tahun 2018
disahkan. Perpres ini mengatur pengadaan barang/jasa
oleh pemerintah dan mencabut Perpres Nomor 54 Tahun
2010.84 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mencakup Pasal
6285 yang menyatakan bahwa penelitian dianggap sebagai
bagian dari pengadaan khusus. Pasal ini memungkinkan
peneliti untuk:
a. Menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas
yang berasal dari satu atau lebih dari satu sumber
(multisource);
b. Dikontrak selama satu tahun atau lebih dari satu
tahun (tahun jamak);
c. Dibayar secara bertahap atau sekaligus sesuai
dengan kontrak; dan
d. Dibayar berdasarkan produk keluaran yang
ditentukan dalam kontrak.
Dengan disahkannya perpres ini, semua kementerian/
lembaga sudah dapat memberlakukan penelitian berbasis
keluaran. Selain perpres ini, aturan turunan yang mengatur
lebih detail soal penelitian, yaitu Permenristekdikti
Nomor 20 Tahun 2018, disahkan Kementerian Ristekdikti.

(CIPG, 2020a); UU ini tidaklah sempurna. Pasal tentang perizinan peneliti asing dikritisi mempersulit dan berlawanan dengan prinsip kebebasan
akademik dan kontraproduktif terhadap upaya kolaborasi riset. Selain itu, isu tentang pelindungan data pribadi dan isu etik belum terlalu jelas
diatur dalam UU ini dan membutuhkan aturan teknis yang lebih detail.
Pasal 48.
Pasal 59 dan 62.
Perpres No. 33/2021.
Keppres No. 4/2020.
Idem.
Keppres No. 4/2021.
Keppres No. 5/2020.
Keppres No. 5/2021.
(Kompas.com, 2020a)
(Kompas.com, 2020b)
UU No. 11/2020, Pasal 121.
Pasal 111.
Pasal 120.
Selama 2010, perpres ini mengalami empat kali amendemen.
Perpres ini kemudian diubah oleh Perpres No. 12/2021, tetapi tidak ada perubahan atas Pasal 62 yang berlaku pada Perpres No. 12/2021.
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Permenristekdikti ini ada karena amanat Perpres Nomor
16 Tahun 2018, tetapi masih dirasakan LKPP sangat kurang,
bahkan tidak mendukung semangat yang dibangun dalam
Perpres 16/2018.86 Salah satu contohnya, Perpres 16/2018
memberikan kewenangan kepada pejabat pembuat
komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak,
sedangkan pada Permenristekdikti, kewenangan ini
masih diserahkan kepada pengguna anggaran (PA)/kuasa
pengguna anggaran (KPA).87 Selain itu, klausul tentang
bukti pertanggungjawaban keuangan masih belum
selaras dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-15/PB/2017,88 yang masih mewajibkan peneliti
mengumpulkan bukti-bukti keuangan. Permenristekdikti
itu juga belum mengatur lebih teknis mekanisme
pelaporan
dan
pertanggungjawaban
penelitian.
Permasalahan tentang bukti keuangan ini kemudian
dijawab dengan revisi Perdirjen Perbendaharaan tersebut
pada 2019.89

• Alat hitung biaya kegiatan penelitian dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA/KL) serta Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD);
• Alat pemantauan dan evaluasi pencapaian keluaran
penelitian; dan
• Referensi penyusunan prakiraan maju dan penetapan
pagu indikatif kegiatan penelitian.
Pada awalnya, implementasi PMK ini belum optimal dan
terbatas hanya untuk penelitian yang diselenggarakan
Kementerian Ristekdikti dan dilaksanakan perguruan
tinggi. Namun, kemudian, isu ini dijawab dengan
pengesahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 62,
yang memungkinkan penelitian yang menggunakan
pendanaan APBN memakai skema SBK.
GAMBAR 22

Perlu menjadi catatan, semua regulasi tentang penelitian
berbasis keluaran, tahun jamak, dan sumber pendanaan
ini hanya berlaku untuk skema pendanaan penelitian dan
tidak berlaku pada skema pendanaan inovasi.

RIWAYAT PEMUTAKHIRAN PMK
YANG MENGATUR STANDAR BIAYA
KELUARAN
PMK No.
106/PMK.02/2016

Regulasi untuk Penelitian Berbasis Keluaran
PMK No.
86/PMK.02/2017

Ada tiga regulasi yang mendukung penelitian berbasis
keluaran, yaitu (1) Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur standar biaya keluaran (SBK); (2) Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur
petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian
dengan SBK; dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi yang mengatur pembentukan
komite penilaian dan/atau reviewer serta tata cara
pelaksanaan penelitian dengan menggunakan mekanisme
SBK.
PMK SBK merupakan PMK yang mengatur mekanisme
penganggaran dengan standar biaya keluaran. PMK ini
disusun pertama kali pada 2016 dan dimutakhirkan setiap
tahun (lihat Gambar 22). PMK SBK berfungsi sebagai:

86
87
88
89

PMK No.
69/PMK.02/2018

PMK No.
127/PMK.02/2019

PMK No.
112/PMK.02/2020
Sumber: Penulis

(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
Idem.
Ketika Permenristekdikti ini disahkan, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-15/PB/2017 masih berlaku. Perdirjen ini bermasalah dalam pelaporan
bukti keuangan (lihat penjelasan pada bagian Regulasi untuk Penelitian Berbasis Keluaran).
Lihat penjelasan pada bagian Regulasi untuk Penelitian Berbasis Keluaran.
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PMK ini hanya berfungsi dalam proses perencanaan
anggaran. Sedangkan proses pelaksanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban masih mengikuti peraturan
perundangan di atasnya, seperti:
• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
• UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Empat undang-undang di atas menerangkan bahwa
setiap pengeluaran harus melampirkan bukti-bukti
belanja yang sah dan lengkap.90 Upaya pemerintah
untuk menjawab hal ini adalah aturan teknis yang
mengakomodasi pendanaan penelitian berbasis keluaran,
yaitu Perdirjen Perbendaharaan yang berfungsi sebagai
pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana penelitian
dalam tahap pengelolaan dan pertanggungjawaban
anggaran penelitian yang berasal dari APBN. Perdirjen
Perbendaharaan pertama yang terkait dengan ini adalah
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran
Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran
Penelitian (disahkan pada 20 September 2017). Akan
tetapi, Perdirjen Perbendaharaan ini masih menimbulkan
masalah karena format Surat Pertanggungjawaban pada
lampiran perdirjen ini menyatakan:
• Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti
pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan (poin
3); dan
• Bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap
bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas
fungsional Pemerintah (poin 4).
Lampiran ini mengakibatkan peneliti tetap harus
mengumpulkan bukti-bukti keuangan untuk proses audit,
yang bertentangan dengan prinsip penelitian berbasis
keluaran. Namun, perdirjen ini akhirnya diperbaiki oleh
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 7/
PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017, yang
menghilangkan poin-poin lampiran di atas. Implementasi
perdirjen baru dilakukan pada tahun anggaran 2020 dan
saat ini belum diketahui hasil evaluasi implementasinya
seperti apa.

90
91

(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
Disahkan pada 20 Oktober 2016.
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Selain PMK SBK, pada 2016 disahkan Permenristekdikti
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan
Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara
Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan
SBK.91 Peraturan ini disahkan untuk melengkapi PMK
Nomor 106/PMK.02/2016, terutama dalam kaitannya
dengan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian
yang menerapkan standar biaya keluaran. Peraturan
ini kemudian diubah oleh Permenristekdikti Nomor 27
Tahun 2019. Ada dua aspek yang ditambahkan dalam
peraturan ini:
• Terkait dengan tanggung jawab komite penilaian/
reviewer atas rekomendasi kelayakan proposal
dan subkeluaran pelaksanaan penelitian kepada
penyelenggara penelitian (Pasal 6, ayat 3 dan 4);
• Menghapus ketentuan tentang tahapan pelaksanaan
penilaian, penyelenggaraan, dan mekanisme
pelaksanaan penelitian karena sudah diatur dalam
Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Regulasi untuk Kontrak Penelitian Tahun Jamak
PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan
Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan disahkan
pada 21 Juni 2018. Peraturan ini mencabut PMK
Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)
dan mengatur persetujuan kontrak tahun jamak, yaitu
pekerjaan yang:
a. Lebih dari 12 bulan;
b. Lebih dari satu tahun anggaran, meskipun
penyelesaiannya kurang dari 12 bulan (lintas
tahun anggaran); atau
c. Memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan
untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran
dan paling lama tiga tahun anggaran.
PMK ini masih berlaku, tetapi kemudian ditambahkan
klausul tentang keadaan kahar pada PMK Nomor 93/
PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 60/
PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak,
yang disahkan pada 23 Juli 2020.

3.3 Tahapan Pendanaan
3.3.1 Tahap Perencanaan
Persoalan yang muncul pada tahap perencanaan riset dan
inovasi bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu
(1) terkait dengan arah atau agenda riset dan inovasi
serta (2) terkait dengan penyusunan rancangan anggaran
biaya.

Persoalan tentang Arah Riset dan Inovasi
Meskipun sudah ada Perpres Nomor 38 Tahun 2018
tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045,92
belum ada aturan teknis RIRN sampai level keluaran
yang dapat dijadikan acuan oleh K/L.93 Namun, masih
ada fragmentasi dan tidak fokusnya topik penelitian
dalam RIRN, sehingga hasil penelitian tidak berdampak
signifikan terhadap kemanfaatan secara ekonomi. Ini
juga menimbulkan potensi duplikasi kegiatan penelitian
dan pengembangan.94 Rekomendasi95 yang muncul untuk
perbaikan kondisi ini adalah sebagai berikut.
• Perlunya menerjemahkan RIRN sampai level target
keluaran di K/L/pemangku kepentingan terkait; dan
• Perlunya memastikan kesesuaian usulan penelitian
terhadap PRN yang memiliki konsekuensi terhadap
anggaran.
Pembagian target keluaran K/L yang kurang jelas—
terutama yang berkaitan dengan program dan
kegiatan yang bersifat lintas K/L—akan mengakibatkan
akuntabilitas yang ambigu dan sulit dibedakan dari tiap
K/L. Untuk itu, akuntabilitas kinerja litbang sebaiknya
dikaitkan dengan kualitas hasil litbang dan kontribusinya
terhadap sasaran strategis K/L guna mencapai agenda
prioritas pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi keluaran
dan outcome dari tiap litbang K/L yang diterapkan dalam
jangka menengah (tidak hanya tahunan, seperti LAKIP).96
Maka, penerjemahan RIRN sampai target keluaran di
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K/L diharapkan dapat menjawab persoalan tumpangtindih riset97 yang diselenggarakan berbagai lembaga
litbang98 di Indonesia. Kemudian, rencana aksi yang
lebih komprehensif dan teknis dibandingkan dengan
RIRN juga perlu disusun untuk mengembangkan pola
kerja sama, koordinasi, dan terutama penganggaran
antar-K/L dan badan usaha/swasta.99 Saat ini, sudah ada
Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 yang mengatur
Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, yang mencakup
target riset, topik riset, dan identifikasi lembaga pelaksana
riset. PRN ini sudah menjadi acuan dalam beberapa
skema pendanaan riset dan pengembangan.100
Lebih lanjut, riset yang didanai APBN dinilai belum dapat
menjawab kebutuhan industri, sehingga harapan bahwa
hasil riset berdampak pada ekonomi nasional tidak
terjadi.101 Hal ini mengindikasikan kolaborasi antaraktor
riset dan inovasi di Indonesia belum terbangun dengan
baik. Rekomendasi102 yang muncul untuk menjawab
persoalan ini antara lain:
• Perlunya konstruksi dan evaluasi berkala kebutuhan
pasar dalam peraturan turunan PRN;
• Perlunya evaluasi proses pengurusan paten dan
penyusunan rencana aksi efektivitas pengurusan
paten;
• Perlunya menyusun peraturan mengenai insentif bagi
badan usaha untuk terlibat aktif melakukan kegiatan
litbang dan industri memanfaatkan teknologi
litbang/perguruan tinggi/industri dalam negeri yang
teknologinya siap diproduksi; dan
• Perlunya formulasi kolaborasi yang signifikan antara
akademi, swasta, dan pemerintah.

Persoalan tentang Mekanisme Pendanaan
Ada dua aspek mekanisme pendanaan riset dan inovasi
yang memengaruhi implementasi pendanaan dari
pemerintah, yaitu (1) perspektif riset sebagai proyek
pengadaan dan (2) mekanisme proyek riset dengan
pendanaan berbasis proses.

Perpres ini disahkan pada 18 April 2018.
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
Misalnya, alih-alih kolaborasi riset, terjadi duplikasi riset tentang nuklir antara litbang BATAN, perguruan tinggi, dan litbang kementerian.
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
Lihat bagian 2.2.1 Skema dan Mekanisme Pendanaan Riset dan Pengembangan.
(Knowledge Sector Initiative, 2020)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)

39

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengelompokkan
penelitian sebagai salah satu pengadaan khusus (Pasal 62).
Upaya pemerintah mengelompokkan penelitian sebagai
pengadaan khusus agar mekanisme pendanaannya bisa
lebih fleksibel tetap perlu diapresiasi. Meskipun begitu,
tetap perlu diingat bahwa dalam konteks perpres ini
penelitian masih dianggap sebagai bagian dari proses
pengadaan103 dan bukan sebagai investasi. Idealnya, ada
perubahan perspektif dari pemerintah untuk tidak lagi
memperlakukan proyek riset dan inovasi sebagai proyek
pengadaan yang mengeluarkan biaya atau cost-center,
melainkan sebagai bentuk investasi untuk masa depan. Ini
juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2019, Pasal 6, bahwa “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berkedudukan sebagai modal dan investasi”. Untuk itu,
dalam jangka panjang, perspektif ini perlu tecermin
dalam kerangka regulasi yang lebih teknis dan tata

GAMBAR 23

DANA ABADI
Dana investasi
yang dibentuk
oleh institusi

Sumber: (AIPI, 2020)

104
105

(AIPI, 2020)
(AIPI, 2020)
Idem.
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Ada dua jenis mekanisme pendanaan (lihat Gambar
23) yang dianggap lebih berkelanjutan dan dapat
mengakomodasi fleksibilitas riset dan inovasi, yaitu dana
abadi dan sovereign wealth fund (SWF). Pada dana abadi,
dana pokok/prinsipal dikelola untuk diinvestasikan,
dan manfaat dari investasi tersebut disalurkan untuk
pendanaan riset dan inovasi. Sedangkan SWF mirip
dengan dana abadi, tetapi opsi pengelolaannya lebih
fleksibel dan bervariasi dibandingkan dengan dana abadi.
Keduanya membutuhkan pemisahan antara lembaga
pengelola investasi dan lembaga penyalur manfaat. 105

PERBEDAAN SKEMA DANA ABADI DAN SOVEREIGN WEALTH FUND

SOVEREIGN WEALTH
FUND (SWF)
Dana investasi khusus
yang dikendalikan
oleh pemerintah atau
badan untuk
pengelolaan aset
jangka menengah dan
panjang

103

kelembagaan pendanaan di Indonesia. Untuk menjawab
hal ini, pemerintah perlu mencari mekanisme-mekanisme
pendanaan yang lebih fleksibel (dan mengakomodasi
proyek lintas tahun) dibandingkan dengan pendanaan
dari APBN yang bersifat kaku dan tahunan.104

SAHAM
INVESTASI

OBLIGASI
SURAT UTANG

MANFAAT
INVESTASI

PROPERTI
INFRASTRUKTUR

INVESTASI

SURAT UTANG NEGARA
OBLIGASI BUMN
DEPOSITO

MANFAAT
INVESTASI

NILAI TAMBAH
• Stabilitas makro
ekonomi
• Profit investasi tinggi
• Dana simpanan
generasi masa depan
• Mendanai industri
dalam negeri

NILAI TAMBAH
• Tidak mengurangi
dana pokok/
prinsipal yang
dikelola

Di Indonesia, skema dana abadi sudah diterapkan
untuk dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP.106
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 juga sudah
mengamanatkan pembentukan dana abadi litbangjirap
yang pengaturannya perlu diperjelas melalui Rancangan
Perpres Dana Abadi Litbangjirap.107
Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah
membentuk lembaga pengelola investasi khusus untuk
litbangjirap. Kerangka regulasi untuk menindaklanjuti
ini sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.108 Undang-undang ini
mengamanatkan adanya lembaga di bawah Kementerian
Keuangan yang memiliki fungsi melaksanakan investasi,
dan untuk pengelolaannya akan dibentuk Lembaga
Pengelola Investasi (LPI). Sudah ada kerangka regulasi
tentang LPI, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan PP Nomor 74
Tahun 2020 tentang LPI, tetapi LPI masih perlu didorong
dan diadvokasi agar dapat berinvestasi dalam riset dan
inovasi.109

Persoalan tentang Rancangan Anggaran Biaya
Persoalan yang paling sering dikeluhkan peneliti tentang
rancangan anggaran biaya (RAB) adalah (1) standar
penyusunan RAB dan (2) komponen biaya. Skema
pendanaan penelitian yang berasal dari APBN/APBD
sudah menerapkan standar biaya keluaran sebagai acuan
RAB maksimal yang dapat diajukan. Akan tetapi, rincian
komponen biaya pada RAB masih mengacu pada standar
biaya masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.110
Mekanisme penyusunan RAB ini hanya berlaku untuk
skema pendanaan riset dan tidak berlaku untuk skema
pendanaan inovasi.111

106
107
108
109
110
111
112
113
114

Lebih detail, kesulitan yang dihadapi peneliti dalam
menyusun RAB adalah tidak selarasnya arahan mengenai
komponen-komponen biaya, seperti honorarium
peneliti dan pembelian peralatan litbang.112 Hal ini
terjadi pada skema pendanaan BOPTN. PMK SBM yang
menjadi acuan penyusunan RAB memungkinkan adanya
honorarium untuk peneliti dan perekayasa. Akan tetapi,
Kepmenristekdikti Nomor 84/M/KPT/2018113 menyatakan
secara tertulis bahwa BOPTN tidak dipergunakan antara
lain untuk belanja modal dalam bentuk investasi fisik
(pembelian bahan pustaka atau peralatan), tambahan
insentif dan honor meneliti bagi peneliti, dan/atau biaya
komunikasi seperti pulsa dan/atau paket internet. Ada
beberapa rekomendasi114 yang bisa dipertimbangkan:
• Perlunya
kesepakatan
dan
kesepahaman
antarlembaga pendanaan tentang honorarium yang
sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku;
• Perlunya formula penyusunan RAB yang lebih
tepat bagi peneliti agar kebijakan honorarium
tidak kontraproduktif dengan upaya pemerintah
meningkatkan produktivitas penelitian;
• Perlunya meninjau ulang konsistensi peraturan
perundangan tentang honorarium yang lebih
fleksibel.
Komponen biaya lain yang menjadi perhatian peneliti
adalah pajak. Hendaknya dana riset dan inovasi
tidak menjadi objek pajak tambahan. Dalam hal ini,
akun anggaran khusus penelitian dalam APBN/APBD
yang bebas pajak menjadi solusi yang penting untuk
dipertimbangkan.115

(AIPI, 2020)
Rancangan perpres ini sudah masuk daftar program penyusunan perpres oleh pemerintah (Perpres No. 5/2020).
Pasal 154 dan 165.
(Pawennei, Investasi di Atas Inovasi, 2021)
Lihat bagian 2.2.1 Skema dan Mekanisme Pendanaan Riset dan Pengembangan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai skema pendanaan riset
dan pengembangan.
Lihat bagian 2.2.2 Skema dan Mekanisme Pendanaan Inovasi untuk penjelasan lebih lanjut mengenai skema pendanaan inovasi.
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
Kepmenristekdikti ini mengatur Penggunaan BOPTN untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018. Belum ada aturan baru
yang menggantikan aturan teknis ini.
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
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3.3.2 Tahap Implementasi
Persoalan yang terjadi pada tahap implementasi berkaitan
dengan pencairan dan pemotongan anggaran116 antara
lain sebagai berikut.
• Keterlambatan pencairan anggaran terjadi ketika
proses SK PPK membutuhkan waktu yang lama,
kadang hingga Maret. Jika peneliti menunggu SK PPK
dikeluarkan, akan ada waktu yang terbuang karena
tahun anggaran hanya berlaku setahun.117
• Pemotongan anggaran terjadi ketika ada realokasi
atau revisi anggaran kementerian. Ini mengindikasikan
riset dan inovasi tidak menjadi prioritas pendanaan.118
Rekomendasi yang muncul119 untuk menjawab persoalan
di atas antara lain:
• Perlunya memastikan keberlanjutan penelitian,
terutama untuk penelitian prioritas;
• Perlunya menghormati kontrak kerja sama, salah
satunya dengan tidak melakukan pemotongan
anggaran yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
• Untuk penelitian yang mendapatkan pendanaan
APBN, perlunya menyatakan penelitian minimal 10
bulan untuk mengendalikan pencairan anggaran
yang terlambat.

3.3.2 Tahap Monitoring dan Evaluasi
Persoalan yang muncul pada tahap monitoring dan
evaluasi berkaitan dengan dua hal: (1) monitoring dan
evaluasi (monev) hasil riset serta (2) proses audit. Untuk
memastikan riset dan inovasi yang dilakukan dengan

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
(Pawennei, Penguatan Sistem Perencanaan Anggaran, 2018)
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pendanaan pemerintah berdampak pada sosial, ekonomi,
dan lingkungan negara, perlu ada kriteria penilaian yang
jelas terhadap output, outcome, dan lebih jauh dampak
(impact) riset dan inovasi. Penilaian terhadap riset dan
inovasi sebaiknya tidak hanya diukur dari penyerapan
anggaran dan/atau keluaran, tetapi juga keterkaitannya
dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Oleh karena
itu, penting bagi pemerintah untuk membangun:
• Standar penilaian dan sistem monev kualitas capaian
riset dan inovasi120 yang tidak hanya berbasis
kinerja,121 tetapi juga prosesnya menjunjung kode
etik penelitian serta terhubung dengan capaian
sasaran dan prioritas pembangunan.122 Tidak
hanya itu, sistem tersebut sebaiknya juga mampu
mengintegrasikan seluruh skema pendanaan riset
dan inovasi yang didanai pemerintah.123 Maka, riset
dan inovasi yang dilakukan—setidaknya yang didanai
pemerintah—benar-benar selaras (tidak tumpangtindih/duplikasi) serta memberikan dampak positif
bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan Indonesia.
• Khusus untuk pendanaan riset dan inovasi,
perangkat audit kinerja yang lengkap dan utuh dari
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sampai
pertanggungjawaban.124

3.4 Sintesis
Bab ini telah memaparkan berbagai persoalan dan
rekomendasi yang dirangkum dan disintesiskan dari
berbagai studi pendanaan terdahulu. Secara umum,
persoalan yang muncul dalam tata kelola pendanaan riset
dan inovasi adalah sebagai berikut.

TABEL 13
KRITERIA
Ekosistem
Pendanaan
Riset dan
Inovasi

SINTESIS PERSOALAN TATA KELOLA PENDANAAN RISET DAN INOVASI
ASPEK
Kerangka
Kelembagaan

Kerangka Regulasi

Tahapan
Pendanaan

Tahap Perencanaan

SUB-ASPEK

ISU

Tata kelembagaan dalam sumber
pendanaan

Variasi sumber pendanaan

Tata kelembagaan dalam implementasi
tata kelola pendanaan

Kapasitas lembaga pendanaan riset, baik dari
jumlah maupun kualitas

Tata kelembagaan dalam pembagian
peran antarlembaga

Pembagian peran lembaga pendanaan

Regulasi umum iptek

Belum ada aturan teknis dari UU No. 11/2019,
masih dalam proses penyusunan.

Regulasi untuk penelitian berbasis
keluaran, tahun jamak, dan sumber
pendanaan jamak

Sudah ada Perpres No. 16/2018, Pasal 62,
tetapi regulasi ini hanya berlaku untuk
penelitian dan bukan untuk inovasi.

Regulasi untuk penelitian berbasis
keluaran

Sudah ada PMK SBK dan Perdirjen
Perbendaharaan yang mengatur teknis
pelaksanaan. Ini hanya berlaku untuk
penelitian dan bukan untuk inovasi.

Regulasi untuk kontrak penelitian
tahun jamak

Sudah ada PMK kontrak tahun jamak, tetapi
karena APBN berlaku setahun, implementasi
dan kemudian evaluasinya tetap perlu dibagi
berdasarkan tahun anggaran.

Persoalan tentang arah riset dan
inovasi

• RIRN dan PRN belum terhubung dengan
target capaian K/L dan/atau sasaran
pembangunan.

Variasi mekanisme pendanaan riset dan
inovasi dari pemerintah

Pembagian peran lembaga litbang K/L—agar
tidak terjadi tumpang-tindih riset dan inovasi

• Riset yang didanai pemerintah masih belum
menjawab kebutuhan industri.
Persoalan tentang mekanisme
pendanaan

• Perspektif riset sebagai proyek pengadaan

Persoalan tentang RAB

• Standar penyusunan RAB masih harus
mengikuti SBM.

• Mekanisme proyek riset dengan pendanaan
berbasis proses

• Ada komponen biaya yang simpang-siur
boleh-tidaknya, seperti honor peneliti dan
belanja peralatan.
Tahap Implementasi

Keterlambatan pencairan dan pemotongan
anggaran

Tahap Monitoring dan Evaluasi

• Mekanisme monitoring dan evaluasi
(monev) hasil riset
• Mekanisme audit

Sumber: Penulis
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Perlu diperhatikan, studi pendanaan dan stok
pengetahuan yang ditemukan untuk studi ini sebagian
besar membahas tata kelola pendanaan riset. Stok
pengetahuan dan analisis kebijakan tata kelola pendanaan
inovasi masih belum banyak. Maka, ke depan, diharapkan
lebih banyak studi pendanaan yang berfokus pada tata
kelola pendanaan inovasi di Indonesia.
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4.1.1

Sintesis Skema dan Mekanisme Pendanaan

Studi ini menelaah 25 skema pendanaan berdasarkan
lima kriteria:

Bab 4.
Kesimpulan dan
Usulan Tindak
Lanjut

4.1 Kesimpulan
Studi ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian
yang dijabarkan pada bagian 1.2. Pertanyaan penelitian
tersebut dijawab dengan dua bagian besar pada
studi ini, yaitu implementasi skema dan mekanisme
pendanaan riset dan inovasi serta upaya perbaikan tata
kelola pendanaan riset dan inovasi yang selama ini telah
dilakukan. Berikut ini kesimpulan yang diambil dalam
menjawab dua pertanyaan besar tersebut.

1. Kontribusi implementasi skema pendanaan
terhadap pencapaian indikator RPJMN 2020-2024;
2. Kemungkinan
sumber
pendanaan
jamak
(multisource funding);
3. Kemungkinan pembiayaan untuk tahun jamak
(multiyear);
4. Implementasi pendanaan berbasis keluaran
(output-based); dan
5. Antisipasi terhadap isu-isu yang berpotensi
muncul (emerging issues).
Jika dilihat dari lima kriteria di atas, ada lima poin yang
bisa diambil:
• Seluruh skema dapat berkontribusi pada pencapaian
indikator RPJMN 2020-2024.
• Sebagian besar panduan tidak mencantumkan
apakah skema pendanaan memungkinkan pengusul
mendapatkan pendanaan dari sumber lain atau
tidak. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa skema
pendanaan penelitian dan inovasi yang membiayai di
level pengembangan atau komersialisasi mewajibkan
pengusul memiliki mitra investor.
• Sebagian besar skema pendanaan memungkinkan
pendanaan multitahun dengan catatan evaluasi tetap
dilakukan setiap tahun.
• Sebagian besar skema pendanaan riset sudah
memanfaatkan
mekanisme
SBK,
sedangkan
skema pendanaan inovasi belum dimungkinkan
menggunakan mekanisme SBK.
• Jika skema pendanaan menggunakan PRN/RIRN
sebagai acuan tema riset, skema tersebut sudah
mengantisipasi topik-topik riset yang terkait dengan
isu-isu yang berpotensi muncul (emerging issues).
Berikut ini rekapitulasi hasil sintesis skema dan mekanisme
pendanaan riset dan inovasi yang telah dijabarkan pada
Bab 2.
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TABEL 14
NO.

REKAPITULASI SINTESIS SKEMA DAN MEKANISME PENDANAAN
PROGRAM

INDIKATOR
RPJMN
2020-2024

MULTISOURCE
FUNDING

MULTIYEAR

OUTPUTBASED

EMERGING
ISSUES

Program PPM
1

Penelitian Dasar (PD)

√

N/A

√

√

N/A

2

Penelitian Terapan (PT)

√

√

√

√

N/A

3

Penelitian Pengembangan (PP)

√

√

√

√

N/A

4

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

√

N/A

-

√

N/A

5

Penelitian Kerja Sama AntarPerguruan Tinggi (PKPT)

√

N/A

√

√

N/A

6

Penelitian Pascasarjana (PPS)

√

N/A

√

√

N/A

7

Penelitian Dasar Unggulan
Perguruan Tinggi (PDUPT)

√

N/A

√

√

N/A

8

Penelitian Terapan Unggulan
Perguruan Tinggi (PTUPT)

√

√

√

√

N/A

9

Penelitian Pengembangan
Unggulan Perguruan Tinggi
(PPUPT)

√

√

√

√

N/A

10

Konsorsium Riset Unggulan
Perguruan Tinggi (KRU-PT)

√

√

√

√

√

11

Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

√

N/A

-

√

N/A

12

World Class Research (WCR)

√

N/A

√

√

√

13

Riset Kemitraan (RK)

√

N/A

√

√

√

14

Program Insinas

√

N/A

-

√

√

15

Program PPTI

√

N/A

-

√

N/A

16

Program Desa Berinovasi

√

N/A

-

-

N/A

17

Program Pra Startup PT

√

-

√

-

√

18

Program Startup

√

-

√

-

N/A

19

Program Scaleup

√

√

√

-

√

20

Program Pendanaan Inovasi
Industri

√

N/A

√

-

√

21

Program Konsorsium Riset
dan Inovasi untuk Percepatan
Penanganan Covid-19

√

N/A

√

√

√

22

Program Matching Fund

√

√

√

-

N/A

Program Rispro
23

Rispro Kompetisi

√

N/A

√

N/A

√

24

Rispro Invitasi

√

N/A

√

√

√

25

Rispro Kolaborasi Internasional

√

N/A

√

√

√

Sumber: Direkapitulasi dari bagian 2.3
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4.1.2 Sintesis Persoalan dan Rekomendasi Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi
Secara umum, persoalan yang muncul dalam tata kelola pendanaan riset dan inovasi dapat dilihat pada Tabel 13 di
bagian 3.4. Adapun rekomendasi yang kerap muncul dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai
berikut.
TABEL 15
ASPEK
Kerangka
Kelembagaan

REKAPITULASI REKOMENDASI PERBAIKAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
SUB-ASPEK
Tata kelembagaan
dalam sumber
pendanaan

ISU
• Variasi sumber pendanaan
• Variasi mekanisme pendanaan riset
dan inovasi dari pemerintah

USULAN PERBAIKAN
• Memperbanyak variasi sumber
pendanaan riset dan inovasi,
khususnya dari sektor swasta atau
industri
• Memperbanyak variasi mekanisme
pendanaan riset dan inovasi dari
pemerintah. Tidak lagi hanya
bergantung pada dana APBN,
pemerintah sebaiknya juga
menindaklanjuti usulan mekanisme
dana abadi penelitian (dan inovasi).

Tata kelembagaan
dalam implementasi
tata kelola pendanaan

Kapasitas lembaga pendanaan riset,
baik dari jumlah maupun kualitas

• Meningkatkan jumlah SDM yang
bertugas mengelola dana riset dan
inovasi
• Membedakan evaluasi anggaran
dengan evaluasi substansi, termasuk
reviewer-nya, karena membutuhkan
kapasitas yang berbeda

Tata kelembagaan
dalam pembagian
peran antarlembaga

Kerangka
Regulasi

• Pembagian peran lembaga
pendanaan
• Pembagian peran lembaga litbang
K/L—agar tidak terjadi tumpangtindih riset dan inovasi

• Menata ulang kelembagaan
pendanaan riset dan inovasi, terutama
antarlembaga pendanaan riset dan
inovasi
• Menata ulang kelembagaan riset
dan inovasi di pemerintah agar tidak
terjadi tumpang-tindih tema riset dan
inovasi

Regulasi umum iptek

Belum ada aturan teknis dari UU
No. 11/2019, masih dalam proses
penyusunan.

Menyusun aturan teknis UU No.
11/2019

Regulasi untuk
penelitian berbasis
keluaran, tahun jamak,
dan sumber pendanaan
jamak

Sudah ada Perpres No. 16/2018, Pasal
62, tetapi regulasi ini hanya berlaku
untuk penelitian dan bukan untuk
inovasi.

Menyusun/melengkapi kerangka regulasi
tentang pendanaan inovasi

Regulasi untuk
penelitian berbasis
keluaran

Sudah ada PMK SBK dan Perdirjen
Perbendaharaan yang mengatur teknis
pelaksanaan. Ini hanya berlaku untuk
penelitian dan bukan untuk inovasi.

Menyusun/melengkapi aturan teknis
tentang pendanaan inovasi

Regulasi untuk kontrak
penelitian tahun jamak

Sudah ada PMK kontrak tahun
jamak, tetapi karena APBN berlaku
setahun, implementasi dan kemudian
evaluasinya tetap perlu dibagi
berdasarkan tahun anggaran.

• Menyusun/melengkapi aturan teknis
tentang pendanaan inovasi
• Mengurangi pendanaan riset
dan inovasi dari dana APBN dan
memperbanyak sumber pendanaan
non-APBN
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ASPEK
Tahap
Perencanaan

SUB-ASPEK

ISU

USULAN PERBAIKAN

Persoalan tentang arah
riset dan inovasi

• RIRN dan PRN belum terhubung
dengan target capaian K/L dan/atau
sasaran pembangunan.

• Menerjemahkan RIRN sampai level
target keluaran di K/L/pemangku
kepentingan terkait

• Riset yang didanai pemerintah
masih belum menjawab kebutuhan
industri.

• Memastikan kesesuaian usulan
penelitian terhadap PRN yang
memiliki konsekuensi terhadap
anggaran
• Menyusun peraturan mengenai
insentif bagi badan usaha untuk
terlibat aktif melakukan kegiatan
litbang dan industri memanfaatkan
teknologi litbang/perguruan
tinggi/industri dalam negeri yang
teknologinya siap diproduksi

Persoalan tentang
mekanisme pendanaan

• Perspektif riset sebagai proyek
pengadaan
• Mekanisme proyek riset dengan
pendanaan berbasis proses

• Mendorong perubahan perspektif
pemerintah untuk tidak lagi
memperlakukan proyek riset dan
inovasi sebagai proyek pengadaan
yang mengeluarkan biaya atau costcenter, melainkan sebagai bentuk
investasi untuk masa depan.
• Membentuk lembaga pengelola
investasi khusus untuk riset dan
inovasi

Persoalan tentang RAB

Tahap Implementasi

• Standar penyusunan RAB masih
harus mengikuti SBM.

• Menerapkan skema SBK untuk
pendanaan inovasi

• Ada komponen biaya yang simpangsiur boleh-tidaknya, seperti honor
peneliti dan belanja peralatan.

• Meninjau ulang konsistensi peraturan
perundangan tentang honorarium
yang lebih fleksibel

Keterlambatan pencairan dan
pemotongan anggaran

• Memastikan keberlanjutan penelitian,
terutama untuk penelitian prioritas
• Menghormati kontrak kerja sama,
salah satunya dengan tidak melakukan
pemotongan anggaran yang sudah
ditetapkan di dalam kontrak
• Untuk penelitian yang mendapatkan
pendanaan APBN, perlu menyatakan
penelitian minimal 10 bulan untuk
mengendalikan pencairan anggaran
yang terlambat.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

• Mekanisme monitoring dan evaluasi
(monev) hasil riset
• Mekanisme audit

• Membangun standar penilaian
dan sistem monev kualitas capaian
riset dan inovasi yang tidak hanya
berbasis kinerja, tetapi juga prosesnya
menjunjung kode etik penelitian serta
terhubung dengan capaian sasaran
dan prioritas pembangunan
• Menyusun perangkat audit
kinerja yang lengkap dan utuh
dari perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan, sampai
pertanggungjawaban

Sumber: Penulis, direkapitulasi dari Bab 3
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4.2 Usulan Tindak Lanjut
Dari hasil sintesis, studi ini mengusulkan beberapa studi
lanjutan tentang tata kelola pendanaan riset dan inovasi,
yaitu sebagai berikut.
• Tentang inovasi:
– Studi tata kelola pendanaan inovasi. Seperti yang
dibahas dalam laporan ini, sudah banyak studi
yang membahas tata kelola pendanaan riset. Akan
tetapi, belum banyak studi yang membahas tata
kelola pendanaan inovasi.
– Studi kerangka regulasi pendanaan inovasi.
Inovasi membutuhkan kerangka regulasi yang
berbeda dengan riset, karena melibatkan lebih
banyak aktor yang memiliki ekosistem berbeda,
seperti industri. Oleh karena itu, studi kerangka
regulasi pendanaan inovasi perlu dilakukan
secara komprehensif dan selaras dengan kerangka
regulasi yang berlaku pada ekosistem lain.

TABEL 16

• Studi tentang variasi sumber pendanaan. Untuk
menyeimbangkan
proporsi
pendanaan
dari
pemerintah dan aktor lain, perlu dikaji sumber-sumber
pendanaan lain, termasuk kerangka kelembagaan,
kerangka regulasi, skema dan mekanisme, serta
implementasi yang dilakukan.
• Studi tentang keselarasan arah riset dan inovasi
dengan arah pembangunan lain, seperti rencana
pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, dan sebagainya),
rencana induk (RIPIN, rencana induk lain), serta isuisu yang berpotensi muncul (emerging issues).
• Studi dampak yang terkait dengan monitoring dan
evaluasi dari implementasi skema-skema pendanaan
riset dan inovasi yang dimiliki pemerintah, tidak
hanya dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari
dampak yang diperoleh dari instrumen kebijakan
tersebut.
Adapun rekomendasi dari studi-studi terdahulu yang
masih perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut.

REKAPITULASI REKOMENDASI YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
ISU

USULAN PERBAIKAN

TINDAK LANJUT

Variasi sumber pendanaan

Memperbanyak variasi sumber
pendanaan riset dan inovasi, khususnya
dari sektor swasta atau industri

Perlu ditindaklanjuti

Variasi mekanisme pendanaan riset dan
inovasi dari pemerintah

Memperbanyak variasi mekanisme
pendanaan riset dan inovasi dari
pemerintah. Tidak lagi hanya bergantung
pada dana APBN, pemerintah sebaiknya
juga menindaklanjuti usulan mekanisme
dana abadi penelitian (dan inovasi).

Perlu ditindaklanjuti

Kapasitas lembaga pendanaan riset,
baik dari jumlah maupun kualitas

Meningkatkan jumlah SDM yang
bertugas mengelola dana riset dan
inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Membedakan evaluasi anggaran dengan
evaluasi substansi, termasuk reviewernya, karena membutuhkan kapasitas
yang berbeda

Sudah ada aturan pelaksanaannya,
tetapi perlu lebih detail.

Pembagian peran lembaga pendanaan

Menata ulang kelembagaan
pendanaan riset dan inovasi, terutama
antarlembaga pendanaan riset dan
inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Pembagian peran lembaga litbang
K/L—agar tidak terjadi tumpang-tindih
riset dan inovasi

Menata ulang kelembagaan riset dan
inovasi di pemerintah agar tidak terjadi
tumpang-tindih tema riset dan inovasi

Sedang berlangsung dengan
dibentuknya Badan Riset dan Inovasi
Nasional

Belum ada aturan teknis dari UU
No. 11/2019, masih dalam proses
penyusunan.

Menyusun aturan teknis UU No. 11/2019

Perlu ditindaklanjuti
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ISU

USULAN PERBAIKAN

TINDAK LANJUT

Sudah ada Perpres No. 16/2018, Pasal
62, tetapi regulasi ini hanya berlaku
untuk penelitian dan bukan untuk
inovasi.

Menyusun/melengkapi kerangka regulasi
tentang pendanaan inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Sudah ada PMK SBK dan Perdirjen
Perbendaharaan yang mengatur teknis
pelaksanaan. Ini hanya berlaku untuk
penelitian dan bukan untuk inovasi.

Menyusun/melengkapi aturan teknis
tentang pendanaan inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Sudah ada PMK kontrak tahun
jamak, tetapi karena APBN berlaku
setahun, implementasi dan kemudian
evaluasinya tetap perlu dibagi
berdasarkan tahun anggaran.

Menyusun/melengkapi aturan teknis
tentang pendanaan inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Mengurangi pendanaan riset dan inovasi
dari dana APBN dan memperbanyak
sumber pendanaan non-APBN

Perlu ditindaklanjuti

RIRN dan PRN belum terhubung dengan
target capaian K/L dan/atau sasaran
pembangunan.

Menerjemahkan RIRN sampai level
target keluaran di K/L/pemangku
kepentingan terkait

Perlu ditindaklanjuti. Tidak hanya itu,
perlu juga melakukan penyelarasan
RIRN dengan dokumen perencanaan
pembangunan dan rencana induk
lainnya.

Memastikan kesesuaian usulan
penelitian terhadap PRN yang memiliki
konsekuensi terhadap anggaran

Perlu ditindaklanjuti

Riset yang didanai pemerintah masih
belum menjawab kebutuhan industri.

Menyusun peraturan mengenai insentif
bagi badan usaha untuk terlibat aktif
melakukan kegiatan litbang dan industri
memanfaatkan teknologi litbang/
perguruan tinggi/industri dalam negeri
yang teknologinya siap diproduksi

Sudah ada PMK No. 153/2020, tetapi
belum cukup efektif mendorong
investasi litbang dari sektor swasta.
Perlu ditindaklanjuti.

Perspektif riset sebagai proyek
pengadaan

Mendorong perubahan perspektif
pemerintah untuk tidak lagi
memperlakukan proyek riset dan
inovasi sebagai proyek pengadaan yang
mengeluarkan biaya atau cost-center,
melainkan sebagai bentuk investasi
untuk masa depan

Perlu ditindaklanjuti

Mekanisme proyek riset dengan
pendanaan berbasis proses

Membentuk lembaga pengelola investasi
khusus untuk riset dan inovasi

Sudah ada LPI, tetapi belum
mengakomodasi investasi riset dan
inovasi. Perlu ditindaklanjuti.

Standar penyusunan RAB masih harus
mengikuti SBM.

Menerapkan skema SBK untuk
pendanaan inovasi

Perlu ditindaklanjuti

Ada komponen biaya yang simpang-siur
boleh-tidaknya, seperti honor peneliti
dan belanja peralatan.

Meninjau ulang konsistensi peraturan
perundangan tentang honorarium yang
lebih fleksibel

Perlu ditindaklanjuti

Keterlambatan pencairan dan
pemotongan anggaran

• Memastikan keberlanjutan penelitian,
terutama untuk penelitian prioritas

Perlu ditindaklanjuti

• Menghormati kontrak kerja sama,
salah satunya dengan tidak melakukan
pemotongan anggaran yang sudah
ditetapkan di dalam kontrak
• Untuk penelitian yang mendapatkan
pendanaan APBN, perlu menyatakan
penelitian minimal 10 bulan untuk
mengendalikan pencairan anggaran
yang terlambat
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ISU

USULAN PERBAIKAN

TINDAK LANJUT

Mekanisme monitoring dan evaluasi
(monev) hasil riset

Membangun standar penilaian
dan sistem monev kualitas capaian
riset dan inovasi yang tidak hanya
berbasis kinerja, tetapi juga prosesnya
menjunjung kode etik penelitian serta
terhubung dengan capaian sasaran dan
prioritas pembangunan

Sudah ada mekanisme review dan
monev, tetapi perlu dibuat aturan teknis
pelaksanaannya. Perlu ditindaklanjuti.

Mekanisme audit

Menyusun perangkat audit kinerja yang
lengkap dan utuh dari perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan, sampai
pertanggungjawaban

Perlu ditindaklanjuti

Sumber: Penulis, direkapitulasi dari Bab 3
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Lampiran C. Tingkat Kesiapterapan Teknologi
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konsep
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teknologi
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lingkungan
yang
relevan

Riset Dasar

Riset Teknologi

Sumber: (Deputi Bidang Penguatan Inovasi, 2021a)
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dan siap
relevan

Uji Coba Produksi
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