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Ringkasan Eksekutif 

 

Latar Belakang 
Kebijakan publik yang inklusif merupakan salah satu syarat yang penting jika Indonesia ingin 

mencapai target penurunan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan. Para 

pengambil kebijakan diharapkan dapat memahami bahwa masih terdapat banyak ketimpangan 

sosial yang dialami kaum perempuan, disabilitas, dan kaum marjinal lainnya. Oleh karena itu, 

penelitian berwawasan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) akan dapat 

memberikan kontribusi untuk perencanaan kebijakan yang lebih adil dalam mengatasi berbagai 

masalah kesenjangan yang dialami.  

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan usaha keras untuk dapat meningkatkan 

kesetaraan gender dan keberpihakan kepada disabilitas serta kebijkan yang inklusif di seluruh 

sektor, termasuk pendidikan. Dalam sektor pendidikan tinggi, upaya Pengarusutamaan Gender 

(PUG) sudah cukup berkembang, seperti ditandai dengan jumlah peneliti perempuan sudah cukup 

dapat mengimbangi peneliti laki-laki, walaupun jumlah perempuan yang menduduki jabatan-jabatan 

strategis masih belum signifikan dalam jumlah dan pemerataan. Berbeda dengan PUG, upaya 

pengarusutamaan isu disabilitas dan inklusi sosial lainnya tampaknya masih mengalami hambatan. 

Pendanaan untuk riset-riset terkait GEDSI juga dirasa masih cukup terbatas. Sebuah kajian yang 

dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia dan Knowledge Sector Initiative (KSI) menemukan bahwa dari 

sekitar 25,000 jumlah proposal yang mengajukan pendanaan dari hibah Kemenristek pada tahun 

2013-2015, hanya sekitar 2-3% yang melakukan penelitian terkait isu GEDSI. 

Knowledge Sector Initiative (KSI) sebagai sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan 

Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), merupakan 

sebuah program yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya ekosistem pengetahuan dalam 

proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, yang didukung oleh penelitian dan analisa 

kebijakan. GEDSI merupakan salah satu komponen penting dalam ranah kerja KSI. Salah satu upaya 

tersebut adalah mendukung pengarusutamaan GEDSI dalam penelitian yang didanai oleh Direktorat 

Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) saat itu dibawah Kemenristekdikti untuk mengakomodasi 

isu GEDSI di dalam tema dan topik yang relevan di setiap bidang fokus penelitian.  

Tujuan utama dari kajian ini adalah mengkaji sejauh mana revisi Buku Panduan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII (2018) telah mendorong para peneliti di Perguruan Tinggi 

melakukan riset dengan lensa GEDSI. Secara spesifik kajian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Sejauh mana Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Kemenristek/BRIN 

yang sudah mengakomodir unsur GEDSI telah mendorong para peneliti PT untuk melakukan 

riset dengan lensa GEDSI  

2. Apa saja faktor-faktor pendukung bagi peneliti PT untuk melakukan riset yang menggunakan 

lensa GEDSI? 

3. Apa saja tantangan yang dihadapi para peneliti PT untuk melakukan riset yang lebih banyak 

menggunakan lensa GEDSI? 

4. Bagaimana prospek keberlanjutan dari pengaplikasian panduan yang mengandung komponen 

GEDSI dalam upaya pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi? 
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5. Apa saja kontribusi Kemenristek/BRIN dalam upaya dalam pelaksanaan strategi ini? Apa peran 

dan kontribusi KSI dalam upaya perubahan ini? Pendekatan apa yang dirasa sudah cukup 

berhasil dan yang masih harus ditingkatkan dalam strategi pengarusutamaan GEDSI ini? 

 

Metodologi 
Evaluasi dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan lensa kompleksitas. Hal ini berarti program 

seperti pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi ini tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang 

linear karena banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk menjawab pertanyaan 

evaluasi dilakukan beberapa metode pengumpulan data. Pertama melakukan peninjauan dan 

peyisiran informasi dari data mentah (Melalui Database Excel)  yang dikumpulkan melalui Sistem 

Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas) 

Kemenristek/BRIN 2017-2020. Beberapa kata kunci (baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa 

Inggris) yang terkait dengan GEDSI digunakan untuk mengidentifikasi judul proposal yang 

mengandung dimensi GEDSI. Untuk dapat menjawab pertanyaan evaluasi lebih mendalam, maka 

dilakukan wawancara mendalam dengan melakukan pemilihan responden secara purposif.  

Informan dipilih dari berbagai kalangan akademisi baik peneliti maupun unsur manajemen 

perguruan tinggi dari seluruh perwakilan klaster penelitian yang ada di Indonesia. Secara total 

sebanyak 30 responden bersedia untuk memberikan kontribusi dalam kajian evaluasi ini pada bulan 

Juni – Agustus 2021. 

 

Temuan Utama 

1. Pengarusutamaan GEDSI dalam riset di perguruan tinggi 
Secara umum terdapat tren peningkatan jumlah proposal yang mengandung unsur GEDSI yang 

masuk melalui Simlibtabmas DRPM. Dari sekitar 6,14% di tahun 2017 jumlahnya meningkat 

menjadi 7,40% di tahun 2019. Untuk riset yang didanai sendiri, secara kumulatif, persentase 

riset yang menggunakan lensa GEDSI berjumlah sekitar 4,4% dari keseluruhan proposal 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh DRPM.  Namun, hal ini masih perlu 

dicermati secara hati-hati, karena berdasarkan pengamatan beberapa judul proposal, masih 

ditemui beberapa penelitian yang masih menjadikan GEDSI sebagai obyek saja dan bukan 

sebagai lensa penelitian. Terkait komposisi peneliti berdasarkan jenis kelamin, tercatat bahwa 

jumlah peneliti perempuan yang mengajukan dana hibah dan mendapatkan pendanaan 

semakin meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2019, jumlah perempuan yang berhasil 

mendapatkan dana hibah sekitar 47% dari jumlah keseluruhan.  Beberapa faktpr memengaruhi 

jumlah peneliti perempuan untuk terus berpartisipasi aktif.  Dua hal yang mengemuka dalam 

evaluasi ini adalah kesulitan untuk membagi waktu dengan urusan rumah tangga serta di 

beberapa wilayah dan keadaan faktor keamanan disebutkan menjadi tantangan dosen 

perempuan untuk lebih banyak lagi berminat menjadi peneliti.  

Terdapat lima (5) kata kunci utama  yang paling sering dipilih oleh para peneliti terkait GEDSI. 

Kata kunci tersebut adalah pemberdayaan (59,10%), perempuan (10,825), kemiskinan (10,53%), 

gender (4,76%) dan disabilitas (3,03%).  
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2. Faktor-faktor pendukung bagi peneliti PT untuk melakukan riset yang menggunakan 

lensa GEDSI 
Terdapat beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi dapat menunjang penelitian berbasis 

GEDSI. Pertama, Kebijakan yang sangat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan seperti sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun komitmen pemerintah 

dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Rencana Aksi Nasional Sustainable 

Development Goals (SDGs). Di sektor kebijakan riset, pemerintah juga semakin mendorong 

kesesuaian hasil penelitian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri melalui 

penetapan Rencana Induk Riset Nasional 2017. Demikian pula penekanan Prioritas Riset 

Nasional 2020-2024 yang diarahkan kepada penciptaan teknologi berdaya guna yang menjawab 

permasalahan seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu secara khusus, Kemeristek/BRIN juga 

terus memperlihatkan komitmennya dengan tetap mengakomodasi tema dan topik GEDSI sejak 

Buku Panduan Edisi XII hingga edisi terbaru (Edisi XIII).  

Faktor pendorong kedua bagi peneliti adalah kebijakan internal perguruan tinggi seperti 

Rencana Induk Riset Perguruan Tinggi yang berwawasan IPTEK dan memiliki kerangka inklusi 

sosial. Disamping itu pembentukan beberapa Pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 

Center) di berbagai Perguruan Tinggi juga memperlihatkan upaya perguruan tinggi mencapai 

Agenda 2030 „Tidak ada yang ditinggalkan“ di samping keberadaan Pusat-Pusat Studi Gender 

maupun Pusat Studi Layanan Disabilitas yang walaupun jumlahnya masih terbatas tapi 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu searah dengan konsep World Class 

University, maka perguruan tinggi berlomba untuk mendapatkan akreditasi internasional yang 

biasanya telah mengadopsi GEDSI dalam kriteria penelitian. Kebijakan ini menyebabkan 

perguruan tinggi juga terus berupaya mengakomodasi isu GEDSI kedalam seluruh business 

model-nya. 

Pengalaman pribadi merupakan juga faktor-faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan 

riset terkait GEDSI. Hal ini terutama dialami oleh peneliti non-humaniora yang sebelumnya 

kurang terpapar isu GEDSI. Selain itu kolaborasi lintas ilmu yang kian berkembang makin 

memudahkan peneliti lintas rumpun untuk lebih mengaitkan riset eksakta dan humaniora 

sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih tepat guna.  

 

3. Faktor-faktor penghambat bagi peneliti PT untuk melakukan riset yang menggunakan 

lensa GEDSI 
Disamping faktor pendorong, terdapat juga beberapa tantangan yang dapat menghambat 

peneliti untuk lebih banyak lagi melakukan penelitian berbasis GEDSI. Terdapat dua jenis 

tantangan yang dihadapi peneliti, yaitu tantangan eksternal dan internal. Secara eksternal, 

faktor pertama yang terungkap adalah masih beragamnya interpretasi mengenai konsep 

hilirisasi teknologi yang ditegaskan pemerintah. Adanya kebijakan mengenai Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi (TKT),  dirasakan bagi peneliti sosio-humaniora sebagai hambatan bagi 

penelitian rumpun ilmu sosial yang dianggap memilliki komponen TKT rendah. Faktor lain yang 

mengemuka adalah belum adanya kesepahaman ataupun awareness dari para 

pengulas/reviewer  mengenai isu GEDSI, terutama pengulas yang diseleksi oleh LPPM perguruan 

tinggi untuk skema desentralisasi.  
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Tantangan lain yang ditemukan dari evaluasi ini adalah riset perguruan tinggi yang masih 

eksklusif, belum melibatkan masyarakat luas sebagai tim peneliti terutama masyarakat 

tergolong dalam kelompok GEDSI. Riset masih dilihat hanya sebagai riset itu sendiri dan belum 

menerapkan prinsip inklusif dan partisipasi dari semua pihak. Selain itu, masih adanya beberapa 

kebijakan perguruan tinggi yang belum ramah GEDSI juga diidentifikasi sebagai  salah satu 

faktor penghambat pengarusutamaan GEDSI. 

Selain tantangan eksternal, terdapat juga tantangan yang muncul dari diri peneliti ataupun 

akademisi itu sendiri. Seperti terperinci dari data Simlibtabmas, peneliti perempuan lebih 

tertarik untuk meneliti isu GEDSI (53%) dibanding laki-laki (47%). Masih kuatnya stigma 

terhadap “feminis” yang kental dengan kajian GEDSI membuat peneliti enggan untuk meneliti 

isu GEDSI. Di samping itu adanya ketakutan jika penelitian bermuatan GEDSI justru akan 

mengecilkan nilai penelitian itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan tantangan lain di mana masih 

belum meratanya pengetahuan peneliti atau dosen di Indonesia terkait GEDSI. Tantangan 

internal lain yang dihadapi peneliti adalah kapasitas teknis dari peneliti itu sendiri maupun 

hambatan administrasi lainnya. 

 

4. Prospek Keberlanjutan  
Mengenai prospek keberlanjutan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang 

mengandung komponen GEDSI mengemuka, bahwa walaupun seluruh peneliti menggunakan 

acuan buku panduan penelitian tersebut, tapi sebagian besar peneliti menggunakan buku 

panduan untuk aspek adminsitrasi penelitian. Demikian juga para peneliti mengaku belum 

memperhatikan atau mengetahui adanya panduan visual berupa video yang dapat diakses 

bersamaan dengan buku panduan.  Tantangan lain  yang mengemuka adalah kurangnya 

sosialisasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPMM) mengenai makna 

panduan-panduan GEDSI dalam penelitian dan tidak semua peneliti permah mendapat 

pelatihan atau sensitisasi mengenai penelitian berwawasan GEDSI. 

 

5. Kontribusi Kemenristek/BRIN serta KSI dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan 

GEDSI di perguruan tinggi 
Proses untuk mengarusutamakan GEDSI di perguruan tinggi merupakan proses panjang 

mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu GEDSI dan ekosistem perguruan tinggi di Indonesia.  

Namun komitmen Kemenristek/BRIN (sebelum peleburan Kemenristek ke Kemendikbud) sudah 

terlihat cukup tinggi, ditandai dengan dieksplisitkannya tema dan topik terkait GEDSI ke dalam 

riset-riset yang menjadi prioritas riset nasional.  Dengan dukungan KSI, Kemenristek/BRIN juga 

melakukan serangkaian kegiatan seperti pembekalan isu GEDSI kepada pengulas dan peneliti 

terpilih.  Namun, sebagai sebuah intervensi yang kompleks, dimana outcome akan sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti contoh pergantian kepempinan atau perubahan 

kebijakan di tatanan pusat ditambah faktor sosial dan kognitif, maka di masa-masa mendatang 

pengarusutamaan GEDSI lebih dititikberatkan tidak hanya pada aspek pelembagaan formal 

namun juga pelembagaan di institusi-institusi non formal yang sayangnya lebih sukar untuk 

diitervensi. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Walaupun sudah banyak mengalami banyak kemajuan, kebijakan pengarusutamaan GEDSI masih 

menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terlihat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah 

sebagai knowledge enablers masih diinterpretasikan secara beragam oleh perguruan tinggi dan para 

peneliti sebagai knowledge producers. Prinsip hilirisasi teknologi masih banyak yang dimaknai secara 

sempit oleh peneliti sebagai sesuatu kebijakan untuk menghasilkan inovasi dan produk tanpa adanya 

pemahaman bahwa inovasi dan produk tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan tidak malah menimbulkan ketimpangan sosial baru. Kedua, GEDSI belum dimaknai 

sebagai kerangka berpikir utuh dari sebuah penelitian itu sendiri. Riset masih dilihat sebagai kegiatan 

penelitian semata, padahal diharapkan riset harus dapat membawa ke arah perubahan agar 

pembangunan menjadi inklusif dan mengurangi kesenjangan. Evaluasi ini juga menemukan bahwa 

upaya pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi melalui buku panduan atau pelembagaan lainnya 

akan sulit memberikan dampak yang signifikan tanpa melakukan advokasi perubahan norma sosial 

terhadap budaya patriarki, persepsi able-ism (melihat hanya abilitas) mendorong perguruan tinggi 

yang lebih terbuka, serta mendorong civitas akademika untuk lebih banyak menggunakan kajian 

kritis yang berlandaskan pendekatan human rights. .  

Rekomendasi 

 
Bagi Pengambil Kebijakan: Kemendikbudristek 

a. Kebijakan afirmasi  

Walaupun sebuah penelitian dinilai harus bebas dari “bias“ dan bersifat netral, namun 

kebijakan afirmasi masih perlu dilakukan baik dari sisi keterwakilan perempuan peneliti, peneliti 

disabilitas, peneliti minoritas, peneliti dari daerah 3T maupun afirmasi mengenai topik 

mengenai GEDSI itu sendiri. Affirmative Action penting untuk dilakukan dengan kesadaran 

bahwa masih banyaknya ketimpangan yang dialami oleh perempuan peneliti maupun peneliti 

kelompok minoritas seperti disabilitas dalam kesempatan untuk mengakses hibah. Kebijakan 

afirmasi terhadap peneliti-peneliti dari wilayah 3T juga harus perlu terus ditingkatkan untuk 

memberikan kesempatan kepada peneliti-peneliti ini untuk melakukan riset yang bermanfaat 

untuk pengembangan diwilayahnya. Selain dengan pengintegrasian dengan prioritas riset 

nasional, afirmasi juga sebaiknya diberikan pada topik GEDSI sendiri. Kebijakan afirmasi seperti 

Hibah Afirmasi khusus seperti yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Dana 

Inovasi Pendidikan Khusus (Pensus) harus lebih diperluas lagi dan disinergikan dengan skema 

penelitian yang lain.  Kita semua harus menyadari bahwa kebijakan afirmasi ini adalah bukan 

kebijakan yang dibuat untuk menyenangkan sebagian pihak, namun kebijakan yang 

berlandaskan kesadaran masih adanya ketimpangan (Cassan, 2019).   

b. Panduan yang lebih mengikat dan terperinci. 

• Walaupun sudah disusun buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah 

memuat isu GEDSI, namun buku panduan sebaiknya dibuat lebih terperinci, memuat bab 

khusus mengenai pentingnya GEDSI dalam pembangunan, kesadaran pentingnya 

mengurangi ketimpangan GEDSI dan juga bagaimana membedakan GEDSI sebagai 

perspektif atau sebagai obyek belaka. Perlu dipertimbangkan disusunya sebuah Petunjuk 

Teknis khusus sebagai operasionalisasi buku panduan berwawasan GEDSI tersebut agar 
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lebih mudah dipahami oleh kalangan peneliti terutama yang belum pernah mendapat 

pelatihan khusus atau terpapar dengan isu GEDSI. 

• Selain buku panduan yang lebih rinci dengan tidak hanya memuat pilihan tema atau topik 

terkait GEDSI namun juga dengan penjelasan mengenai dasar-dasar GEDSI  serta 

bagaimana melakukan penelitian terkait GEDSI, di dalam SIMLIBTABMAS harus memuat 

beberapa pertanyaan yang mengaitkan apakah unsur-unsur GEDSI sudah tercantum di 

dalam penelitian. Peneliti harus memberi keterangan dan penjelasan jika penelitiannya 

tidak mengandung unsur GEDSI. Sistem yang dibuat seperti untuk hilirisasi teknologi 

(Sistem TKT) juga sebaiknya diterapkan untuk GEDSI. Seperti halnya dengan keharusan 

mengaitkan topik penelitian dengan salah satu atau beberapa komponen SDGs untuk 

beberapa skema hibah lain, peneliti harus diarahkan untuk secara eksplisit dapat 

menjelaskan inklusi GEDSI di dalam desain penelitian maupun luaran hasil penelitian.   

• Untuk lebih memperluas awareness di kalangan civitas akademika yang belum merata, 

buku panduan hibah terkait pentingnya GEDSI selain diberikan dalam bentuk dokumen 

resmi, maka perlu disusun infografis yang lebih menarik secara visual dan mudah diakses 

oleh peneliti melalui platform media sosial populer.  

c. Instrumen penilaian dalam proposal hibah. 

Peneliti dan peneliti sebaiknya dibekali tools untuk melakukan self assessment apakah penelitian 

atau pengabdian masyarakat tersebut terkait atau mengakomodasi inklusi sosial. The Social 

Inclusion Assessment Tools (SIAT) 1yang disusun oleh Bank Dunia dapat diadaptasi dalam perihal 

riset di perguruan tinggi Pertanyaan yang perlu diisi adalah: 1) siapa yang akan terpinggirkan dari 

penelitian/proyek ini? 2) bagaimana mereka dapat terpinggirkan; 3) mengapa mereka 

terpinggirkan; dan 4) apa yang dapat dilakukan untuk lebih memperluas inklusi sosial. 

d. Mengintegrasikan GEDSI sebagai salah satu komponen di dalam akreditasi BAN-PT. Hal ini 

meliputi: jumlah akademisi berdasar jenis kelamin; adanya pusat yang menangani isu kekerasan 

di kampus; fasilitas kampus yang ramah GEDSI, Pusat Studi Gender/Anak dan Pusat Studi 

Layanan Disabilitas atau Pusat Studi Inklusi lainnya, berapa banyaknya penelitian yang dihasilkan 

yang mengandung unsur GEDSI, serta persentase fakultas yang memiliki kurikulum tentang 

GEDSI.  

 

e. Saat ini pemeringkatan perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada umumnya masih bertumpu 

pada beberapa aspek seperti sumber daya manusia dan mahasiswa (input), pengelolaan 

kelembagaan PT (proses), capaian kinerja jangka pendek (output) dan jangka panjang (outcome).  

Sebagai bentuk penguatan kebijakan top-down bagi penguatan GEDSI di PT,  maka usulan 

pemeringkatan PT berdasarkan indikator-indikator GEDSI penting untuk dilakukan.  Dengan 

kebijakan ini,  maka akan didapatkan klaster-klaster PT yang sudah memenuhi indikator GEDSI 

yang telah ditetapkan.  Indikator yang bisa diusulkan adalah: rasio jumlah dosen/peneliti 

perempuan dan laki-laki, jumlah penelitian yang berwawasan GEDSI, kampus ramah GEDSI, dsb.   

f. Salah satu luaran utama dari penelitian adalah melakukan diseminasi hasil penelitian dalam 

sebuah jurnal ilmiah. Oleh karena itu menjadikan komponen GEDSI sebagai salah satu indikator 

 
1https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4780715405911642600200022018/original/SiATSocialInclusionAssessmentTool.pdf 
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akreditasi bagi jurnal-jurnal akademis nasional yang akan memuat hasil penelitian para peneliti 

dinilai dapat cukup strategis.  Selain dari proposal hibah yang harus dipastikan lebih banyak 

mengandung lensa GEDSI, kebijakan top down dapat dilakukan dengan meminta para pengulas 

jurnal akademi yang terakreditasi DIKTI untuk juga memasukkan kriteria terkait GEDSI di dalam 

kriteria apakah suatu naskah penelitian dapat diterbitkan. DIKTI juga dapat memberikan nilai 

akreditasi terhadap sebuah jurnal berdasarkan berapa jumlah naskah akademis yang 

mengandung lensa GEDSI yang diterbitkan.  

g. Tak dapat dipungkiri bahwa isu GEDSI masih mendapatkan tantangan dan resistensi.  Padahal, 

inklusi sosial yang merupakan sebagai pondasi bangsa yaitu  Bhineka Tunggal Ika yang artinya 

berbeda-beda tetapi satu jua telah menjadi landasan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa 

majemuk.  Menjadi tantangan Bersama  adalah bagaimana untuk dapat mengaplikasikan GEDSI 

sebagai implementasi Bhineka Tunggal Ika yang merupakan warisan kearifan lokal yang luhur 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam iklim penelitian. Oleh karena itu pendekatan yang 

perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada civitas akademika bahwa GEDSI 

adalah bukan semata persoalan gender atau disabilitas saja melainkan pluralitas bangsa 

Indonesia (keberagaman ras, suku, agama, variasi fisik, status ekonomi) dan filsafat Pancasila 

yang melandasi segala aspek kehidupan.  

 

Bagi Perguruan Tinggi 

a. Walaupun masing-masing PT telah memiliki Rencana Induk Penelitian sesuai dengan kekhas-an 

masing-masing PT maupun penugasan dari Kemendikbudristek, sebaiknya GEDSI dijadikan 

sebagai kerangka dari Rencana Induk Penelitian yang ditetapkan.  Perlu ada kesadaran bahwa 

GEDSI bukan lah isu sektoral.  

b. Memasukkan kurikulum kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam mata kuliah khusus atau 

terintegrasi dengan mata kuliah terkait. Sebaiknya mata kuliah ini diberikan pada tahun pertama 

pembelajaran sebagai dasar-dasar perkuliahan bagi seluruh mahasiswa.  

 

c. Open Science Culture: mendorong peneliti di PT untuk berkolaborasi, tidak hanya dengan mitra 

industri, namun juga berkolaborasi dengan masyarakat termasuk masyarakat yang 

termarjinalkan/rentan sebagai bagian dari tim penelitian tanpa mengurangi kualitas hasil yang 

berada di penelitian. Tujuannya adalah agar riset yang dihasilkan lebih tepat guna, memberikan 

“suara” bagi kaum yang biasanya tidak terdengar, dan pada akhirnya memberdayakan 

masyarakat dalam arti sesungguhnya. Juga penting bahwa hasil penelitian ini tidak hanya dapat 

dinikmati oleh kalangan akademi namun masyarakat harus terlibat dalam proses diseminasi 

selain menerima diseminasi itu sendiri.  

d. Memperkuat atau mensinergikan antar pusat kajian yang berada di perguruan tinggi, misal 

penguatan sinergi antara pusat studi gender atau pusat studi layanan disabilitas dengan SDGs 

center. Perlu juga terus diberikan penyadaran bahwa GEDSI adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari SDGs serta mengembangkan penelitian-penelitian terkait GEDSI di pusat SDGs. 

Penguatan kapasitas yang terus menerus ke seluruh kalangan civitas academica mengenai 
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agenda 2030 SDGs dan bagaimana hal tersebut dapat diraih dengan salah satunya melakukan 

riset yang menggunakan riset berwawasan GEDSI.  

e. Lebih menguatkan lagi fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai 

katalis pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi. Mengingat pengajuan proposal hibah 

penelitian harus mendapat persetujuan LPPM, maka LPPM diharapkan dapat memastikan 

apakah sebuah proposal sudah menggunakan lensa GEDSI.  LPPM juga diharapkan memiliki 

indikator jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan yang mengandung 

unsur GEDSI. Penguatan kapasitas secara berkala kepada peneliti sebaiknya tidak hanya 

menekankan pada aspek administratif atau teknis penulisan proposal namun juga mencakup 

menggunakan wawasan GEDSI pada penelitian.  

f. Pengulas internal yang berhak melakukan seleksi proposal hibah DRPM khususnya skema-skema 

desentralisasi juga harus dibekali dengan tools penilaian proposal dengan menghitung tingkat 

keterkaitan proposal penelitian dengan unsur GEDSI.  

g. Mendorong komite etik penelitian/ Institutional Review Board (IRB) yang berada di perguruan 

tinggi untuk memastikan bahwa perspektif GEDSI digunakan oleh para peneliti, khususnya 

penelitian yang melibatkan subyek manusia baik topik Kesehatan maupun non-kesehatan. 

Komite etik penelitian ini harus memastikan bahwa subyek harus mendapatkan manfaat baik 

langsung maupun tidak langsung untuk terlibat dalam penelitian dan tidak dipandang sebagai 

obyek belaka.  

 
 

Bagi Knowledge Sector Initiative (KSI) atau Knowledge Intermediaries lain 

a. Mengingat kompleksnya ekosistem perguruan tinggi, jejaring erat perlu dilakukan tidak hanya 

mengenai terkait riset melalui Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat di 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi namun juga dengan direktorat lain 

dibawah Direktorat Jenderat Pendidikan Tinggi dan Riset seperti Direktorat Sumber Daya dan 

Direktorat Kelembagaan.  Sebagai sebuah eksosistem, PT tidak dapat dilepaskan dari kebijakan 

yang saling memengaruhi. 

b. Menjalin Kerjasama dan advokasi mengenai pentingnya pengarusutamaan GEDSI dengan 

penyandang dana hibah nasional lain seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dana 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) atau direktorat di BRIN yang memiliki skema hibah yang 

dapat diakses oleh PT terutama terkait riset flasgship nasional.  Perlu disadari, 

pengarusutamaan GEDSI melalui hibah Simlibtabmas hanya merupakan Sebagian dari dana 

penelitian yang dapat diakses oleh peneliti, sehingga yang paling penting adalah menumbuhkan 

kesadaran atas penggunaan lensa GEDSI untuk mengatasi kesenjangan pembangunan melalui 

riset. 

c. Memperkuat wadah jejaring para penggiat GEDSI ke dalam sebuah network/jejaring yang lebih 

besar dan bukan hanya melibatkan para penggiat GEDSI yang berasal dari PT, namun juga 

melibatkan para praktisi atau tokoh/penggiat yang termasuk kaum rentan agar evidence based 

yang dihasilkan menjadi lebih inklusif. 

d. Di masa mendatang, untuk terjadinya perubahan sosial selain perlu dilakukan intervensi pada 

institusi formal, perlu juga dicermati bahwa institusi non formal seperti masih kuatnya sistem 
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patriarki atau able-isme di kalangan masyarakat termasuk perguruan tinggi juga penting untuk 

diintervensi atau advokasi lebih lanjut. Institusi non formal ini akan membentuk individu dalam 

tatanan pengambilan kebijakan selanjutnya.  

 

Bagi Penggiat/Jejaring GEDSI 

 

a. Lebih memperkuat jejaring bukan hanya dengan para sesame peneliti, namun juga jejaring 

harus meilbatkan masyarakat umum khususnya kaum rentan sebagai bagian dari prinsip inklusif 

dan pemberdayaan itu sendiri.  Selain itu dengan pelibatan masyarakat juga sebagai bagian dari 

tim peneliti makan hasil riset atau kertas kajian yang dihasilkan akan lebih mewakili suara-suara 

yang selama ini kurang terdengar.   

b. Jejaring juga diperluas dengan melibatkan bannyak peneliti lain terutama para peneliti PT yang 

berasal dari Kawasan 3T atau dari perguruan tinggi dengan atmosfir penelitian yang belum 

berkembang. 

c. Lebih mendiseminasikan hasil kajian di platform-platform mainstream atau lebih populer yang 

dapat diakses oleh seluruh masyarakat.  Dengan demikian diharapkan kesadaran atau 

awareness tentang GESI akan lebih bergema dan lebih dikenal dikalangan masyarakat umum. 

 

Bagi DFAT 

 

a. Pengarusutamaan GEDSI melalui pelembagaan misal di buku panduan penelitian adalah suatu 

hal yang patut diapresiasi, namun mengingat sensitivitas isu GEDSI sendiri ditambah 

kompleksitas ekosistem PT, maka pengarusutamaan GEDSI jsebaiknya juga dilakukan kepada 

setiap komponen dalam ekosistem penelitian itu sendiri, termasuk knowledge enabler, user dan 

knowledge intermediate selain knowedge producernya itu sendiri. 

b. GEDSI mainstreaming adalah suatu proses dan bukan akhir dari suatu tujuan.  Mengingat masih 

sangat terbatasnya persepsi dan wawasan mengenai GEDSI di dalam eksosistem 

penelitian/perguruan tinggi, maka di masa mendatang DFAT dapat mempertimbangkan untuk 

mengimplementasikan suatu program khusus mengenai pengarusutamaan GEDSI di perguruan 

tinggi di Indonesia.   
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Executive Summary 
 

Background 
 

Having inclusive public policies is imperative if Indonesia is to achieve its poverty reduction targets 

and sustainable development. Policy makers are expected to understand that women, people with 

disabilities, and other marginalized groups still face many social inequalities. Therefore, it is 

important to have research with insight into Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) 

to contribute to more equitable policy planning in addressing the various problems of inequality. 

The Government of Indonesia has demonstrated its commitment and hard work to improve gender 

equality and its support for disability and inclusive policies in all sectors, including education. In 

higher education sector, Gender Mainstreaming efforts are already quite developed, as indicated by 

the near equal number of female and male researchers, although the number of women occupying 

strategic positions is still not significant and not evenly distributed. Unlike Gender Mainstreaming, 

efforts to mainstream disability issues and other social inclusions still seem to face obstacles. 

Funding for GEDSI-related research is also quite limited. A study conducted by Cakra Wikara 

Indonesia and the Knowledge Sector Initiative (KSI) found that only about 2-3% from the 25,000 

grant proposals submitted to the Ministry of Research and Technology in 2013-2015 carried out 

research related to the GEDSI issue. 

Knowledge Sector Initiative (KSI) as a partnership between Governments of Indonesia and Australia 

funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), is a program that aims to 

promote the formation of a knowledge ecosystem in an evidence-based policymaking process, 

supported by research and policy analysis. GEDSI is one of important components in KSI’s work. One 

of the efforts is to support the mainstreaming of GEDSI in research funded by the Directorate of 

Research and Community Service (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, DRPM), under the 

then Ministry of Research, Technology and Higher Education, to accommodate GEDSI issues in 

relevant themes and topics in each research focus area. 

The main objective of this study is to examine the extent to which the revised Research and 

Community Service Handbook Edition XII (2018) has encouraged researchers in universities to 

conduct research using the GEDSI lens. Specifically, this study aims to determine: 

1. To what extent has the Research and Community Service Handbook from the Ministry of 

Research and Technology/BRIN, which has accommodated GEDSI elements, has encouraged 

university researchers to conduct research with the GEDSI lens 

2. What are the supporting factors for university researchers to conduct research using GEDSI 

lens? 

3. What are the challenges faced by university researchers to conduct research that uses the 

GEDSI lens more? 

4. What are the prospects for sustainability from the application of guidelines with the GEDSI 

component in efforts to mainstream GEDSI in universities? 

5. What are the contributions of the Ministry of Research and Technology/BRIN in implementing 

this strategy? What is KSI’s role and contribution in this effort of change? What approach is 

considered successful and which ones still need to be improved in this GEDSI mainstreaming 

strategy? 
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Methodology 

Evaluation with this qualitative approach uses a complexity lens. This means that programs such as 

GEDSI mainstreaming in universities cannot be seen as linear due to the many factors that influence 

each other. To answer evaluation questions, several data collection methods were employed. The 

first is to conduct a review and information search from raw data (via an Excel database) collected 

through Research and Community Service Management Information System (Simlitabmas) of 

Kemenristek/BRIN 2017-2020. Several keywords (both in Indonesian and English) related to GEDSI 

were used to identify the titles of proposals that contain the GEDSI dimension. To answer more in-

depth evaluation questions, in-depth interviews were conducted by selecting respondents 

purposively. Respondents were selected from various academic circles, both researchers and 

elements of higher education management from all representatives of research clusters in 

Indonesia. In total, 30 respondents were willing to contribute to this evaluation study in June – 

August 2021. 

 

Key Findings 

1. GEDSI mainstreaming in research in universities 

Generally, there has been an increasing trend in the number of proposals containing GEDSI 

elements that are submitted through Simlibtabmas DRPM. From around 6.14% in 2017, the 

number increased to 7.40% in 2019. For self-funded research, cumulatively, the percentage of 

research using GEDSI lens amounts to around 4.4% of total research and community service 

proposals funded by DRPM. However, this still needs to be scrutinized more closely, because 

based on observations of several proposal titles, some studies still use GEDSI as an object rather 

than a research lens. In terms of composition of researchers by gender, it was noted that the 

number of female researchers who applied for grants and received funding has increased every 

year, where women who managed to get grants comprised around 47% of the total in 2019. 

Several factors influenced female researchers in continuing to actively participate. Two that 

surfaced in this evaluation were difficulty of dividing time with household responsibilities, and in 

some regions, security was mentioned as a challenge for more female lecturers to be interested 

to become researchers. 

The five top keywords that were most often chosen by researchers related to GEDSI are 

empowerment (59.10%), women (10.825), poverty (10.53%), gender (4.76%) and disability 

(3.03%). 

 

2. Supporting factors for university researchers to conduct research using GEDSI lens 

Several supporting factors were identified in GEDSI-based research. First, Policies that strongly 

encourage sustainable and equitable development as stated in the Long-Term Development Plan 

(RPJP), National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and government’s commitment to 

Sustainable Development Goals through the National Action Plan for Sustainable Development 

Goals (SDGs). In the research policy sector, the government is also increasingly encouraging 

conformity of research results with what is needed by the people and industry through 

establishment of 2017 National Research Master Plan. Similarly, the emphasis in the 2020-2024 
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National Research Priorities are directed at the creation of efficient technologies that address 

problems at all levels of society. Apart from that, in particular, the Ministry of Research and 

Technology/BRIN also continued to show its commitment by continuing to accommodate GEDSI 

themes and topics since Edition XII of the Handbook to the latest edition (Edition XIII). 

The second supporting factor for researchers is university’s internal policies, such as the Higher 

Education Research Master Plan, which has a science and technology perspective and a social 

inclusion framework. Additionally, the establishment of Centers for Sustainable Development 

Goals (SDGs Centers) in various universities also shows efforts of the universities to achieve the 

2030 Agenda of “Nobody is left behind” in addition to existence of Gender Study Centers and 

Centers for Disability Services Study, which, although still few, are increasing in number every 

year. In addition, in line with the World Class University concept, universities are competing to 

get international accreditation which would already have adopted GEDSI in their research 

criteria. This policy encourages universities to continue their effort to accommodate GEDSI 

issues into all of their business models. 

Personal experience is also a factor that encourage researchers to conduct research related to 

GEDSI. This is especially the case for non-humanities researchers who were previously less 

exposed to GEDSI issues. In addition, increasing inter-disciplinary collaboration makes it easier 

for researchers from different disciplines to link STEM and humanities research to produce more 

effective research results. 

 

3. Inhibiting factors for university researchers in conducting research using GEDSI lens 

Besides the supporting factors, there are also challenges that can prevent researchers from 

conducting more GEDSI-based research. Researchers face both external and internal challenges. 

Externally, the first factor identified is the multiple interpretations of what technology 

downstreaming means as affirmed by the government. The existence of the Technological 

Readiness Level (TKT) policy is perceived by socio-humanities researchers as an obstacle for the 

humanities disciplines that are deemed to have a low TKT component. Another factor that 

emerged was the lack of understanding or awareness among reviewers on GEDSI, especially 

those selected by university research institutions (LPPM) for decentralization scheme. 

Another challenge this evaluation identified is that university research is still exclusive, not 

involving the wider community as a research team, especially those belonging marginalized 

groups. Research is still seen only as self-serving and has not applied inclusion and participation 

principles. Additionally, there are still university policies that are not GEDSI-friendly and have 

been identified as one of the inhibiting factors for GEDSI mainstreaming. 

In addition to external challenges, there are also challenges from within the researchers or 

academics themselves. As detailed from Simlibtabmas data, female researchers are more 

interested in researching GEDSI issues (53%) than men (47%). The continued strong stigma 

against “feminists” that is heavily associated with GEDSI study makes researchers reluctant to 

investigate GEDSI issues. In addition, there is fear that research containing GEDSI will actually 

reduce the value of the research itself. This is also related to other challenges where knowledge 

on GEDSI among researchers or lecturers in Indonesia is still uneven. Another internal challenge 

faced by researchers is their own technical capacity as well as other administrative barriers. 
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4. Sustainability Prospect 

Regarding sustainability prospects of the Research and Community Service Handbook which 

contains GEDSI components, it is apparent that although all researchers use the research 

reference handbook, most used the handbook for aspects of research administration purposes 

only. Likewise, researchers reported that they had not paid much attention to or knew of a 

visual guide in the form of a video that could be accessed together with the handbook. Another 

challenge that emerged is lack of dissemination from university Research and Community 

Service Institutions (LPMM) regarding the meaning of GEDSI guidelines in research, and many 

researchers still have not received training or sensitization regarding research with GEDSI 

perspective. 

 

5. Contribution of the Ministry of Research and Technology/BRIN and KSI in implementing 

the GEDSI mainstreaming strategy in universities, 

Mainstreaming GEDSI in higher education is a long process considering the complexity and 

sensitivity of GEDSI issues and the higher education ecosystem in Indonesia. However, the 

commitment of the Ministry of Research and Technology/BRIN (before it was merged into the 

Ministry of Education and Culture) was already quite high, as indicated by how explicitly the 

themes and topics related to GEDSI in researches became part national research priorities. With 

the support of KSI, the Ministry of Research and Technology/BRIN carried out a series of 

activities such as briefings on GEDSI issues to selected reviewers and researchers. However, as a 

complex intervention whose outcome are influenced by many factors, such as leadership or 

policy changes at the central level, plus social and cognitive factors, future GEDSI mainstreaming 

will be focused not only on its formal institutionalization but also in non-formal institutions 

where interventions would be more challenging. 

 

Conclusions and Recommendations 

Although much progress has been made, the mainstreaming of GEDSI policies still faces many 

challenges. First, it is apparent that policies produced by the government, as a knowledge enabler, 

are still interpreted inconsistently by universities and researchers as knowledge producers. 

Technology downstreaming principle continues to be interpreted narrowly by many researchers as a 

policy to produce innovations and products without an understanding that these innovations and 

products must be enjoyed by all levels of society and not cause new social inequalities. Second, 

GEDSI has not been interpreted as a whole framework for research itself. Research is still seen as 

self-serving, despite expectations that research should lead to change to ensure that development is 

inclusive and reduces inequality. This evaluation also found that efforts to mainstream GEDSI in 

higher education through manuals or other institutionalization would not have a significant impact 

without advocating for changes in social norms to patriarchal culture and the able-ist perception to 

make universities more open and encourage the academic community to use more critical studies 

based on the human rights approach. 
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Recommendations 

 

For Policymakers: Ministry of Education, Culture, Research, and Technology 

 

a. Affirmative action 

Although it is seen that research should be free from “bias” and neutral, affirmative action is still 

needed both in terms of representation of women researchers, disability researchers, minority 

researchers, researchers from remote and underdeveloped regions, as well as other affirmations 

on the GEDSI topic. Affirmative Action is important to do recognizing that many inequalities 

remain and are experience by women and minority researchers, such as people with disability, in 

terms of opportunity to access grants. Affirmative action for researchers from remote and 

underdeveloped regions must continue and be improved to provide opportunities for them to 

conduct useful research for development in their regions. In addition to integrating with national 

research priorities, affirmative action should also be given on the GEDSI topic itself. Policies such 

as special Affirmative Grants from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology 

through Special Education Innovation Fund (Pensus), should be further expanded and synergized 

with other research schemes. We all have to realize that affirmative action is not done to please 

certain groups only, but it is based on the awareness that inequality exists (Cassan, 2019).   

 

a. A more binding and detailed handbook. 

• Although a research and community service handbook had been made to address GEDSI, the 

handbook should be made more detailed, with a special chapter on the importance of GEDSI 

in development, awareness of the importance of reducing GEDSI inequalities, as well as also 

distinguishing GEDSI as a perspective or as a mere object. It is important to consider 

producing a special Technical Guidelines as implementation of the GEDSI perspective 

handbook to make it easier for researchers to understand, especially those who have never 

received special training or have been exposed to GEDSI issues. 

• In addition to a more detailed guidebook that contains not only themes or topic options 

related to GEDSI, there should be an explanation on the basics of GEDSI and how to conduct 

research related to GEDSI. SIMLIBTABMAS must include questions on whether GEDSI 

elements have been included in the research. Researchers must provide information and 

explanations if their research does not contain GEDSI elements. A system such as the one for 

technology downstreaming (Sistem TKT) should also be applied to GEDSI. As with the 

obligation to link research topics with one or more SDG components for several other grant 

schemes, researchers must be guided to be able to explicitly explain GEDSI inclusion in 

research design and research outcomes. 

• To further expand awareness in the academic community, the grant handbook regarding the 

importance of GEDSI, besides being in the official format,  need to be complemented in 

infographic form that to be more visually attractive and easily accessible to researchers 

through popular social media platforms. 
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b. Assessment instruments in grant proposals. 

Researchers should be provided with tools to conduct self-assessment on whether the research 

or community service is related to or accommodates social inclusion. The World Bank’s Social 

Inclusion Assessment Tools (SIAT)2 can be adapted in terms of research in universities. Questions 

to be answered include: 1) Who will be excluded from this research/project; 2) How they can be 

marginalized; 3) Why they are marginalized; and 4) What can be done to further expand social 

inclusion. 

c. Integrating GEDSI as a component in BAN-PT accreditation.  

These include: number of academics by gender; existence of a center that handles issues of 

violence on campus; GEDSI-friendly campus facilities; Center for Gender/Child Studies and 

Center for Disability Services Studies or other Inclusive Study Centers; how many studies have 

been produced that contain GEDSI elements; and percentage of faculties that have a curriculum 

on GEDSI. 

d. Propose a rating of universities based on GEDSI indicators. 

Currently, universities in Indonesia are rated on aspects such as human and student resources 

(input), university institutional management (process), short-term (output) and long-term 

(outcome) performance achievements. To strengthen the top-down GEDSI policy in universities, 

it is important to propose a rating of universities based on GEDSI indicators. This policy will 

produce university clusters that fulfil the prescribed GEDSI indicators. Indicators can include: 

ratio of female-to-male lecturers/researchers, number of GEDSI-minded researches, GEDSI-

friendly campuses, etc. 

e. Making the GEDSI component an accreditation indicator for national academic journals. 

One of the main research outputs is to disseminate research results in a scientific journal. Thus, 

making the GEDSI component an accreditation indicator for national academic journals that will 

publish the research is seen as strategic. Apart from ensuring more grant proposals include a 

GEDSI lens, a top-down policy can be carried out by asking academic journal reviewers to be 

accredited by Directorate General of Higher Education (DIKTI) to also include GEDSI-related 

criteria for whether a research paper can be published. DIKTI can also give an accreditation value 

to a journal based on how many academic manuscripts containing the GEDSI lens are published. 

f. Apply GEDSI as an implementation of Bhineka Tunggal Ika. 

It is clear that GEDSI still faces challenges and resistance, despite social inclusion being the 

foundation of the nation as expressed in the motto Bhineka Tunggal Ika (different but one) – the 

foundation of life for Indonesia as a pluralistic nation. The common challenge is how to apply 

GEDSI as an implementation of Bhineka Tunggal Ika – a noble heritage of wisdom in everyday 

life, including in research environments. Thus, the preferred approach is to reach out to the 

academic community and convey that GEDSI is not merely a matter of gender or disability, but 

the plurality of the Indonesian nation (diversity of race, ethnicity, religion, physical variation, 

economic status), and the Pancasila philosophy that underlies all aspects of life. 

 

 
2https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4780715405911642600200022018/original/SiATSocialInclusionAssessmentTool.pdf  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4780715405911642600200022018/original/SiATSocialInclusionAssessmentTool.pdf
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For Universities 

h. Although universities already have Research Master Plan in line with their uniqueness as well as 

the Ministry of Education and Culture assignment, GEDSI should be used as a framework for the 

established Research Master Plan. It needs to be realized that GEDSI is not a sectoral issue. 

i. Include gender equality and social inclusion curricula in special courses or make it integrated 

with related courses. It is recommended that such courses be given in the first year of learning 

as basic lectures for all students. 

j. Open Science Culture: encouraging researchers at universities to collaborate, not only with 

industrial partners, but also with communities, including marginalized/vulnerable communities 

as part of the research team without compromising the quality of research results. The goal is to 

make the resulting research more effective, provide a “voice” for people who are not usually 

heard, and ultimately empower communities in the truest sense. It is also important that the 

results of this research be enjoyed not just by the academic community, but the community 

must be involved in the dissemination process, and also be able to access the research results 

themselves. 

k. Strengthening or synergizing between university research centers, for example strengthening 

synergy between gender study centers or disability service study centers and SDGs centers. It is 

also necessary to continue promote the awareness that GEDSI is inseparable to the SDGs and to 

develop research related to GEDSI at the SDGs center, continuous capacity building for all 

academic communities about the 2030 SDGs agenda and how this can be achieved by 

conducting research using the GEDSI perspective. 

l. To further strengthen the function of Research and Community Service Institutes (LPPM) as a 

catalyst for mainstreaming GEDSI in universities. Given that submission of aresearch grant 

proposal must obtain LPPM’s approval, LPPM is expected to be able to confirm whether a 

proposal applies the GEDSI lens. LPPM is also expected to have indicators of how many of the 

resulting research and community service contain GEDSI elements. Periodic capacity building for 

researchers should not only emphasize administrative or technical aspects of proposal writing 

but also to include the use of GEDSI insights in research. 

m. Authorized internal reviewers to select DRPM grant proposals. Decentralized schemes, in 

particular, must also be equipped with proposal assessment tools to calculate the degree of 

relevance of research proposals with GEDSI elements. 

n. Encouraging research ethics committee/Institutional Review Board (IRB) in universities to ensure 

that GEDSI perspective is used by researchers, especially research involving human subjects, 

both in health and non-health topics. This research ethics committee must ensure that the 

subject must benefit directly or indirectly from being involved in the research and is not seen as 

a mere object. 
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For Knowledge Sector Initiative (KSI) or other Knowledge Intermediaries. 

 

e. Given the complexity of higher education ecosystem, close networks need to be maintained not 

only regarding research through Directorate of Research, Technology and Community Service at 

the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, but also with other directorates 

under the Directorate General of Higher Education and Research, such as the Directorate of 

Resources and Directorate of Institutions. As an ecosystem, universities cannot be insulated 

from policies that influence each other. 

f. Collaborating and advocating the importance of mainstreaming GEDSI with other national grant 

funders such as Indonesian Education Endowment Fund (LPDP), Indonesian Science Fund (DIPI) 

or directorates at BRIN which have grant schemes that can be accessed by universities, 

especially those related to national flagship research. It should be realized that mainstreaming 

of GEDSI through Simlibtabmas grant is only part of research funding that can be accessed by 

researchers, so the most important part is to raise awareness of use of the GEDSI lens to 

address development gaps through research. 

g. Strengthening a network of GEDSI activists into a larger network and not only involving GEDSI 

activists from universities, but also involving practitioners or leaders/activists from marginalized 

communities to ensure that the evidence-base is more inclusive. 

h. In the future, for social changes to occur, besides intervening in formal institutions, it should 

also be noted that non-formal institutions such as the strong patriarchal system or ableist 

attitudes within communities, including universities, are also important to address in further 

intervention or advocacy. These non-formal institutions will shape individuals in the next policy-

making levels. 

 

For GEDSI Activists/Network 

d. Strengthening networks not only with fellow researchers, but also involve the public at large, 

especially marginalized groups as part of inclusiveness and empowerment principles. Besides 

that, by involving communities as part of the research team, research or studies produced will 

be more representative of voices that have so far not been heard. 

e. The network is also to be expanded to involve other researchers, especially university 

researchers from remote and underdeveloped regions or from universities with an 

undeveloped research environment. 

f. Disseminating study results further on mainstream or more popular platforms to widen public 

access to spread GEDSI awareness among the public at large. 
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For DFAT 

c. Mainstreaming GEDSI through institutionalization, for example in a research handbook, is 

something that should be appreciated. But considering the sensitivity of the GEDSI issue and 

the complexity of the university ecosystem, GEDSI mainstreaming should also be carried out 

with every component in the research ecosystem, including knowledge enablers, users and 

knowledge intermediates, apart from the knowledge producers. 

d. GEDSI mainstreaming is a process and not the end in itself. Given that GEDSI perspective and 

knowledge is still lacking in the research/university ecosystem, DFAT can consider implementing 

a special program on mainstreaming GEDSI in Indonesian universities in the future. 
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Pendahuluan 
 

a. Latar Belakang Program 
 

Kebijakan publik yang inklusif merupakan salah satu syarat yang krusial jika Indonesia ingin mencapai 

target penurunan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan. Para pengambil kebijakan 

(policymakers) diharapkan dapat memahami bahwa masih terdapat banyak ketimpangan sosial yang 

dialami kaum perempuan, disabilitas, dan kaum marginal lainnya. Sebagai contoh, dalam Indeks 

Ketimpangan Gender, Indonesia masih menduduki peringkat 85 dari 153 negara seperti dilaporkan 

dalam Gender Gap Index Report 2020.3 

 

Berbagai hasil penelitian empiris yang dapat menggambarkan pentingnya inklusi sosial akan sangat 

membantu para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan akses 

seluruh masyarakat tanpa terkecuali terhadap layanan publik sekaligus dapat berpartisipasi dalam 

pembangunan dan pengambilan keputusan. Peran kebijakan dalam mencapai kesetaraan gender dan 

keadilan sosial menjadi sangat penting. Kebijakan ini menjadi salah satu alat koreksi yang dapat 

digunakan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi 

sosial yang ada di berbagai aspek pembangunan.  

 

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan usaha keras untuk dapat meningkatkan 

kesetaraan gender dan inklusi sosial dengan beberapa payung hukum, seperti ratifikasi terhadap 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau konvensi 

tentang penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan melalui Undang-Undang (UU) 

Nomor 7 Tahun 1984, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan 

Gender dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Di bidang pendidikan, Kementerian 

Pendidikan Nasional pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Peraturan Menteri 

ini diharapkan sebagai arahan dan acuan bagi pengambil kebijakan di seluruh tingkat berserta para 

praktisi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan.  

 

Dalam sektor pendidikan tinggi, upaya PUG sudah cukup berkembang, seperti ditandai dengan jumlah 

peneliti perempuan sudah cukup dapat mengimbangi peneliti laki-laki, walaupun jumlah perempuan 

yang menduduki jabatan-jabatan strategis masih belum signifikan dalam jumlah dan pemerataan. 

(Rakhmani and Siregar, 2016). Berbeda dengan PUG, upaya pengarusutamaan isu disabilitas dan 

inklusi sosial lainnya tampaknya masih mengalami hambatan. Pendanaan untuk riset-riset terkait 

GEDSI juga dirasa masih cukup terbatas. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia 

dan KSI menemukan bahwa dari sekitar 25.000 jumlah proposal yang mengajukan pendanaan dari 

hibah Kemenristek pada tahun 2013-2015, hanya sekitar 2-3% yang melakukan penelitian terkait isu 

GEDSI.4 

 

 
3 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
4 Cakra Wikara Indonesia – KSI. Cerita Perubahan: Mendorong Penguatan Aspek GEDSI pada Riset di Perguruan Tinggi 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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KSI sebagai sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, merupakan sebuah program yang bertujuan 

untuk mendorong terbentuknya ekosistem pengetahuan dalam proses pengambilan kebijakan yang 

berbasis bukti, yang didukung oleh penelitian dan analisa kebijakan. GEDSI merupakan salah satu 

komponen penting dalam ranah kerja KSI.  

 

Kajian evaluasi ini terdiri dari enam (VI) bagian. Bagian I berisi latar belakang dan tinjauan pustaka 

mengenai riset di PT di Indonesia termasuk pengarusutamaan GEDSI pada riset-riset di PT. Bagian II 

menyajikan tujuan dari kajian evaluasi. Metodologi evaluasi termasuk metode pengumpulan data 

akan dipaparkan pada Bagian III. Bagian IV berisi temuan utama yang terdiri dari analisis data sekunder 

data hibah penelitian dari Simlitabmas, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kajian 

penelitian berbasis GEDSI di PT. Analisis dan kesimpulan mengenai pengarusutamaan GEDSI 

dipaparkan pada bagian V. Sedangkan rekomendasi akan disampaikan pada bagian VI atau bagian 

penutup.  

 

b. Tinjuan Pustaka 
 

i. Perguruan Tinggi di Indonesia 

Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan pendidikan tinggi sebagai 

“jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah meliputi program diploma, sarjana, pascasarjana, 

dan doktoral, serta program profesi dan spesialisasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

dengan prinsip budaya Indonesia”. Didukung oleh tren pertumbuhan penduduk dan peningkatan 

jumlah kaum muda yang memasuki pendidikan tinggi, jumlah PT di Indonesia berkembang pesat. Saat 

ini tercatat 3.293 PT terdaftar di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan 1.377 lainnya berada dibawah wewenang 

Kementerian Agama (Kemenag).5 (Tabel 1) 

Di Indonesia, pendidikan tinggi memiliki struktur yang beragam. PT di Indonesia dapat digolongkan 

sebagai perguruan tinggi negeri atau swasta, sekuler atau berbasis agama, dan juga jenis-jenis lain 

termasuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Moeliodihardjo, 2014). 

Tambahan 200 institusi pendidikan tinggi lainnya berada di bawah naungan kementerian teknis selain 

Kemendikbudristek dan Kemenag yang dibentuk untuk melayani kebutuhan khusus masing-masing 

kementerian. Dua perkembangan terakhir di sektor pendidikan tinggi di Indonesia yang diamanatkan 

melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 adalah pembentukan akademi komunitas6 dan pendidikan melalui 

pembelajaran jarak jauh (PJJ).  

 

 
5 Data Statistik Perguruan Tinggi 2018   https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt   
6 Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi program Diploma Satu 

(D-I) dan/atau Diploma Dua (D-II) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang 

berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.  

 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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Tabel 1 Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia berdasarkan kategori 

Jenis Institusi  

Perguruan  

Tinggi 

Negeri 

 
Perguruan Tinggi 

Swasta 

Perguruan Tinggi di 

bawah Kemenag dan 

Kementerian lainnya 

Total 

Universitas 63 500 18 581 

Institut 12 79 123 214 

Sekolah Pendidikan Tinggi - 1.449 1.076 2.525 

Akademi - 973 81 1.054 

Akademi Komunitas 4 14 1 19 

Politeknik 43 156 78 277 

Total 122 3.171 1.377 4.670 

*Sumber: Data Statistik Perguruan Tinggi 2018   https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt   

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia jauh melebihi jumlah Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) karena meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh PTN 

(Welch, 2008). Namun, pertumbuhan jumlah perguruan tinggi tersebut tidak diiringi dengan 

kemampuan untuk dapat menyediakan pengajaran, penelitian, dan fasilitas yang memadai, ditambah 

dengan kualitas antar PT yang beragam, termasuk antara yang berada di Indonesia bagian barat dan 

timur. Distribusi PT di Indonesia juga masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan PT di 

wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua berjumlah terbatas.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, empat PTN terkemuka, yaitu Universitas 

Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada dipilih 

sebagai universitas percontohan untuk menjadi lembaga Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada 

tahun 2000. BHMN ini kemudian bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(PTN-BH). Hingga September 2021, sebanyak 13 PT di Indonesia menerima status sebagai PTN-BH 

(Tabel 2). Status PTN-BH diberikan dengan tujuan untuk memberi kewenangan lebih besar kepada 

PTN-BH, termasuk dalam hal pembiayaan. Status ini menimbulkan beberapa konsekuensi kepada PTN-

BH, karena harus lebih mandiri dan proaktif dalam mencari sumber pendanaan dan tidak hanya 

mengandalkan dana yang didapat dari pemerintah. Riset menjadi salah satu sumber pendanaan cukup 

penting oleh PTN-BH dan menjadi prioritas dibanding menjadikan insitusi pendidikan sebagai sarana 

pelibatan antara PT dan pengambil kebijakan (Rakhmani, 2020). 

 
Tabel 2 Perguruan Tinggi berstatus PTN-BH7 

No. Perguruan Tinggi No. Perguruan Tinggi 

1. Universitas Indonesia 8. Universitas Sumatera Utara 

2. Universitas Gadjah Mada 9. Universitas Hasanuddin 

3. Institut Teknologi Bandung 10. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

4. Universitas Airlangga 11. Universitas Pendidikan Indonesia 

5. Universitas Diponegoro 12. Universitas Sebelas Maret 

6. Institut Pertanian Bogor 13. Universitas Andalas 

7.  Universitas Padjajaran  

 
7 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2020. Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi: kemarin, kini dan esok/M. Fasha Rouf (Ed.). Jakarta: 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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ii. Riset di Perguruan Tinggi di Indonesia 

Penelitian atau riset merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pengajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional (Pasal 20). Akademisi dianggap sebagai pusat dalam produksi pengetahuan (Lundine et al., 

2018). PT memiliki posisi unik yang diharapkan akan dapat memberikan suplai ilmu pengetahuan 

kepada para pengambil kebijakan (John McCarthy & Ibrahim, 2010).  Penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.8 Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh 

civitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi (Kemenristek/BRIN, 

2020) 

Namun, ketimpangan riset antar PT di Indonesia ini masih cukup lebar. Meski hanya mewakili 2% dari 

total jumlah PT di Indonesia, PTN, khususnya yang berada di Pulau Jawa, mendominasi jumlah 

publikasi ilmiah di Indonesia9. Data dari Science and Technology Index (SINTA) Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa seluruh PT yang masuk ke dalam 10 besar institusi yang 

memiliki afiliasi terbanyak dalam Scopus Index berada di Pulu Jawa (Gambar 1).  

 
Bagan 1  Institusi yang paling banyak ter-indeks Scopus 

Sumber:  https://sinta.ristekbrin.go.id 

 

Di sisi lain, PT telah menjadi lebih kompleks dalam beberapa dekade terakhir dengan tidak hanya 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah disiplin ilmu, tetapi juga meningkatnya hasil 

kajian akademisi sebagai kontribusi pengetahuan, selaras dengan upaya mewujudkan misi RPJPN. 

RPJPN yang disahkan melalui UU Nomor 07 Tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan 

 
8 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46.  
9 KSI, 2020.   
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sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguasaan IPTEK menuju inovasi 

yang berkelanjutan 

Sebagai arah panduan kebijakan riset di Tanah Air, Pemerintah Indonesia telah menyusun Agenda 

Riset Nasional (ARN) selama tiga periode pemerintahan: ARN 2006-2009; ARN; 2010-2014; dan ARN 

2016-2019. ARN berperan dalam pelaksanaan Kebijaksanaan dan Strategi Nasional terkait IPTEK 

(Jakstranas IPTEK). Namun, hasil evaluasi seperti yang tertuang di berbagai dokumen menunjukkan 

bahwa ARN belum digunakan sebagai referensi utama arah prioritas riset K/L10. Oleh karena itu, upaya 

lanjutan untuk mengatasi tantangan di atas adalah dengan menyusun sebuah peta jalan acuan riset 

dari 2017-2045 yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang disahkan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018.  

RIRN disusun selain sebagai acuan utama perencanaan, juga disusun agar dapat memudahkan evaluasi 

sektor riset di skala nasional. Dokumen ini juga mengintegrasikan rencana induk dari 

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti dengan sektor perindustrian, Kebijakan Energi Nasional 

(KEN) dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (RIEKN). Dalam RIRN, muara utama dari riset yang 

diharapkan adalah meningkatnya kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,  

 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RIRN, maka telah disusun pula sebuah perencanaan teknis yang 

lebih terperinci dalam bentuk Prioritas Riset Nasional (PRN) untuk setiap periode 5 tahun. PRN ini 

disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional lainnya seperti 

RPJPN 2005-2025 dan juga RPJMN. Prioritas Riset Nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 

sembilan fokus riset yang merupakan turunan dari bidang riset amanat dari Peraturan Presiden Nomor 

38 Tahun 2018 yaitu: (1) Ketahanan pangan; (2) Energi; (2) Kesehatan; (4) Transportasi; (5) Teknologi 

informasi dan komunikasi; (6) Pertahanan dan keamanan; (7) Kemaritiman; (8) Sosial humaniora; dan 

(9) Multidisipliner dan lintas sektoral.11 Sembilan fokus riset tersebut diharapkan dapat mendukung 

rencana yang ditargetkan PRN untuk menghasilkan 49 produk riset dan inovasi yang dibuat dalam 80 

tema dan 416 topik. 

Dalam komitmennya untuk lebih meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan nasional, telah 

disahkan UU Nomor 11 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK) pada tahun 2019 

sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Pengaplikasian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas P3 IPTEK). UU SISNAS 

IPTEK 2019 dilahirkan sebagai kerangka utama bagi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi 

terhadap pembangunan. Dengan UU SISNAS IPTEK ini, maka Indonesia memiliki visi untuk menjadi 

sebuah “knowledge economy”, yaitu sebuah konsep pembangunan di mana akses terhadap teknologi 

dan inovasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Peters & Humes, 2003).  

Di dalam UU Sisnas IPTEK ini, PT diberi amanat untuk menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan 

dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. PT juga dipandang 

memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, 

menengah, dan panjang dari pembangunan nasional 

 
10 ibid  
11 Arah kebijakan riset tahun 2021 adalah kegiatan pada Prioritas Riset Nasional, Riset dan Inovasi untuk Percepatan 
Penanggulangan Covid-19, Bakti Inovasi, dan dukungan manajemen 
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iii. Pengelolaan dan Pendanaan Riset di Indonesia 
 

Manajemen riset nasional untuk PT di Indonesia berlangsung dinamis dan sesuai dengan arah 

kebijakan nasional. Sebelum tahun 2014, PT berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi (DIKTI)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dan 

kementerian/lembaga lainnya. Pada tahun 2014,  DIKTI yang membawahi PT  dibawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dipindahkan kendalinya ke Kementerian Riset dan Teknologi 

dalam upaya mensinergikan antara peningkatan kualitas riset dan pendidikan tinggi (Rakhmani and 

Siregar, 2016). Sebagai hasil penggabungan tersebut, maka Kemenristekdikti pada periode 2014-2019 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dana riset sekaligus kebijakan-kebijakan terkait PT di 

Indonesia. Pada pertengahan 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan berada  di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset 

dan Teknologi.12 Sementara itu, BRIN yang disusun berdasarkan amanat UU SISNAS IPTEK Tahun 2019, 

berfungsi menjadi badan otonom yang menyelaraskan keseluruhan riset nasional.  

Menyelaraskan kebijakan riset nasional antar lembaga dirasakan masih menjadi sebuah tantangan di 

Indonesia. Efisiensi riset yang dilakukan baik oleh PT maupun Kementerian Lembaga masih menjadi 

pertanyaan besar yang harus dapat direspons oleh pemerintah. Terlebih lagi karena belum adanya 

standardisasi hasil riset sekaligus pemantauan dan evaluasi yang dapat dijadikan landasan kebijakan. 

Pemantauan dan evaluasi selama ini masih menitik beratkan pada sisi audit finansial yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

 

Upaya-upaya menyinergikan riset ini sebenarnya telah coba dilakukan oleh pemerintah, misalnya 

dengan pembentukan Dewan Riset Nasional (DRN). DRN adalah lembaga independen yang dibentuk 

dengan tujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, ide, perspektif bagi siapa saja yang tertarik 

atau merasa ingin berkontribusi bagi kepentingan riset di Indonesia. DRN yang dibentuk pada tahun 

2005 dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 diberi peran untuk mendukung 

kementerian dalam memformulasi kebijakan dan prioritas riset nasional. Namun, DRN ini dianggap 

kurang dapat berkontribusi untuk terlibat dalam kepemimpinan riset nasional (CIPG & GDN, 2020). 

Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong pemerintah untuk mendirikan BRIN pada tahun 

2019 untuk memastikan bahwa dana riset dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien agar dapat 

memperkuat kebijakan riset nasional.13  

 

iv. Sumber-sumber Pendanaan Riset bagi Perguruan Tinggi  
 

Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan untuk mewujudkan ekosistem riset yang ideal 

termasuk juga dalam penganggaran riset. Walaupun terdapat peningkatan dalam beberapa tahun 

belakangan ini, pengeluaran anggaran riset terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih berada 

pada kisaran  0,3% (2017) jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti Singapura (2,0%).14 

 
12 Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang OTK Kemendikbudristek 
13 Peraturan Pemetintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional.  
14 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2017. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 Edisi 28 Februari 
2017 
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Hal ini juga ditambah dengan kenyataan bahwa hingga saat ini pemerintah adalah penyandang dana 

riset terbesar di tanah air (90%), dengan nominal sekitar 30 Triliun Rupiah (2019). Sebelum 

disahkannya UU SISNAS IPTEK, anggaran riset masih berasal dari alokasi anggaran pendidikan total 

nasional. UU Nomor 11 Tahun 2019 (Pasal 6) menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 

dana abadi bagi riset dan inovasi yang dianggarkan hingga mencapai 20 Triliun pada tahun 2020. 

Upaya ini dilakukan untuk dapat mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas.  

 

Sebelum diimplementasikannya UU Nomor 11 Tahun 2019, terdapat berbagai kementerian dan 

lembaga yang mengelola dana riset. Namun, dengan diamanatkannya BRIN sebagai badan otonom 

yang bertanggung jawab dalam koordinasi riset nasional, maka pengelolaan dana abadi Riset akan 

dikelola oleh BRIN.  

 

Untuk lebih memperkuat ekosistem riset di Tanah Air, pemerintah menyalurkan beberapa jenis skema 

hibah (grant) untuk penelitian bagi PT. Beberapa dana hibah yang dapat diakses oleh para peneliti di 

antaranya adalah:  

 

• Hibah penelitian melalui Sistem Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola 

oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang saat ini berada di bawah 

Kemendikbudristek. Dana ini bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 

(BOPTN) yang ditujukan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di PTN dan 

PTS.  

• Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) yang dikelola oleh Direktorat 

Pengembangan Teknologi Industri, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan BRIN. 

• Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) dikelola oleh Direktorat Pengembangan 

Teknologi Industri, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan BRIN. 

• Program Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program ini 

dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Penguatan Riset dan 

Pengembangan BRIN 

• Program Inovasi. Program ini adalah untuk mendorong hilirisasi teknologi hasil penelitian dan 

pengembangan (litbang) dan meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil litbang 

dalam negeri.  

• Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah program skema pendanaan (seed 

funding) yang diberikan kepada PPBT yang diinkubasi oleh lembaga inkubator PT dan berlaku 

tahun jamak (multi years). Program ini dikelola oleh Deputi Penguatan Inovasi BRIN.  

• Riset Inovatif Produktif (RISPRO) adalah program pendanaan riset, baik kompetitif maupun 

insiatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui 

komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi.  

• Program Hibah dari Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penelitian Indonesia secara keseluruhan. 

• Program Riset Keilmuan dari Direktorat Sumber Daya, Kemendikbudristek, sebagai bagian dari 

Program Kampus Merdeka Belajar 

• Sumber hibah dari sumber-sumber lain baik dari dalam maupun luar negeri dan juga sumber 

internal.  
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Salah satu direktorat di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN (sebelum perubahan 

nomenklatur peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan 

menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, Riset dan Teknologi) adalah Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM). DRPM berperan dalam penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan 

pengabdian masyarakat. Salah satu peran penting DRPM adalah melakukan fasilitasi di bidang riset 

dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana 

hibah bagi PT melalui Sistem Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Simlitabmas).15 

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, fungsi pelaksanaan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan riset, teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat saat ini berada dibawah 

naungan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPKM), 

Kemendikbudristek.  

 

Hibah penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Simlitabmas yang dikelola oleh DRPM (atau saat 

ini menjadi DRTPKM) seperti yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu hibah utama yang 

dapat diakses oleh para peneliti khususnya dosen di seluruh PT di Indonesia. Agar lebih menyelaraskan 

lagi dengan rencana induk riset nasional, maka skema hibah melalui Simlitabmas ini memiliki 

beberapa kategori dan skema yaitu: (a) kategori kompetitif nasional; (b) kategori penelitian 

desentralisasi; dan (c) kategori penelitian penugasan dengan masing-masing subkategori seperti yang 

terlihat pada bagan di bawah ini.  

 

Tabel 3 Skema Hibah Penelitian DRPM 

Sumber:  Presentasi Sosialisasi Call for Proposal Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Inklusi Sosial dalam Penelitian, 

21 Oktober 2020.  

 

Kategori penelitian desentralisasi yang mulai dijalankan sejak tahun 2011 adalah sebuah skema di 

mana sebagian kegiatan penelitian dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke PT. Dengan kebijakan 

ini diharapkan tercipta iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara 

berkualitas, terprogram dan berkesinambungan yang merata di seluruh PT. Dalam skema ini, PT 

diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, 

 
 https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-riset-dan-pengabdian-masyarakat/  

A. KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL
1. Skema Penelitian Dasar (PD)

2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)

4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDO)

5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 
(PKPT)

6. Skema Penelitian Pasca Sarjana (PPS)

A. KATEGORI PENELITIAN DESENTRALISASI
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

(PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

(PTUPT)

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan 
Tinggi (PPUPT)

C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN
1. Skema Konsorsium Unggulan Perguruan Tinggi

2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
3. World Class Research (WCR)

4. Riset Kemitraan 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) RENSTRA Perguruan Tinggi

https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-riset-dan-pengabdian-masyarakat/
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sarana, dan prasarana yang ada di PT  yang selaras dengan rencana strategis (renstra) PT. Renstra ini 

juga diwajibkan untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional, 

sesuai dengan peta jalan dalam RIRN. Tujuan jangka panjang dari skema penelitian desentralisasi ini 

adalah menghasilkan kelembagaan penelitian di PT dalam mengelola penelitian secara transparan, 

akuntabel, dan obyektif. (Kemenristek/BRIN, 2020) 

 

Selain kategori penelitian desentralisasi yang memberikan wewenang lebih besar kepada PT, DRPM 

terus mengembangkan dan mengelola kategori penelitian kompetitif nasional. Skema-skema yang 

berada dalam kategori hibah kompetitif nasional dapat diakses oleh seluruh PT yang ada sehingga 

skema ini dinilai memiliki jangkauan yang lebih luas dan merata. Berbeda dengan dua kategori lain, 

DRPM juga memiliki skema khusus yang diberi nama kategori penelitian penugasan. Pada buku 

panduan penelitian terbaru Edisi XIII tahun 2020, terdapat sebuah tambahan, yaitu skema penelitian 

kemitraan yang berada dalam  kategori penelitian penugasan.  Penambahan skema ini menunjukkan 

komitmen pemerintah untuk mendorong riset yang berlandaskan kemitraan dengan institusi atau 

lembaga lain agar lebih menghasilkan suatu pengetahuan atau inovasi yang lebih bermanfaat.  

 

Guna meningkatkan mutu penelitian PT serta mendukung program pemberian wewenang yang lebih 

besar kepada PT, DRPM telah melakukan berbagai upaya di antaranya melakukan pemetaan kinerja 

penelitian yang mengklasifikasi PT ke dalam empat kelompok atau klaster. Secara umum terdapat 

empat jenis klaster PT, yaitu: klaster mandiri, utama, madya, dan binaan. Klasterisasi ini berdasarkan 

penilaian dan pemetaan kinerja masing-masing PT di bidang riset berdasarkan skala rating yang 

disusun oleh Kemenristekdikti. Sistem ini selanjutnya akan menentukan proporsi dan tipe pendanaan 

riset yang akan diterima oleh setiap PT. Tujuan dari kategorisasi ini adalah untuk memacu PT untuk 

makin meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan ranking mereka ke jenjang klaster yang 

lebih tinggi. Bagan 4 menunjukkan  business model yang dimiliki DRPM untuk berbagai kategori klaster 

penelitian. Tiap tahapan riset akan memliki skema pemodelan berbeda sesuai dengan kategori 

klasterisasi masing-masing PT. Skema dan business model ini berimplikasi bukan hanya pada 

pendanaan riset, namun juga penunjukkan pengulas/reviewer dan sistem monitoring serta evaluasi 

akan berbeda untuk tiap klaster PT.  
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Bagan 2  Business Model Hibah Pendanaan Penelitian DRPM 

 
 
Sumber: (Kemenristek/BRIN, 2020) 
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v. Riset Menggunakan Lensa GEDSI pada Perguruan Tinggi di Indonesia 
 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan 

yang terjadi di berbagai bidang ternyata tidak berhasil mempersempit kesenjangan antar bangsa dan 

antar golongan di masyarakat. Pada tahun 2021 tercatat 70% negara di seluruh negara mengalami 

peningkatan kesenjangan sosial. Kesenjangan antar kelompok terjadi berlandas gender, etnis, usia, 

maupun disabilitas. Mengurangi dan mengatasi kesenjangan ini merupakan hal yang krusial untuk lebih 

dapat meningkatkan potensi di suatu negara dan membawa ke arah pembangunan yang berkelanjutan.16 

 

Beberapa upaya dalam mengatasi kesenjangan berlandas gender, etnis, usia maupun disabilitas di atas 

telah dilakukan pemerintah, termasuk untuk PT. Diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender yang secara aktif mengikutsertakan kaum perempuan dalam 

pembangunan. Pendidikan termasuk pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam bentuk memastikan pendidikan responsif gender terinternalisasi di dunia akademis. 

Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian-PPPA) 

sebagai leading sector PUG di Indonesia menyarankan bahwa materi perkenalan terkait gender sejak 

mahasiswa menjadi mahasiswa baru atau menyusun kurikulum yang mengakomodasi kajian gender atau 

bahkan menyelipkan gender sebagai mata kuliah khusus.17 Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 

amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 6) yang menyebutkan bahwa PT 

haruslah diselenggarakan berlandaskan prinsip demokratis dan berkeadilan, dan diperkuat dengan 

ketentuan mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 10 UU Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Disabilitas. Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap isu inklusi sosial 

dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang menitikberatkan partisipasi 

dan lensa “tidak ada yang ditinggalkan” dalam pembangunan yang merupakan prinsip dari GEDSI. Selain 

itu pemerintah juga telah mendukung cetak biru pengarusutamaan GEDSI khususnya kesetaraan gender 

sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang terus berlanjut hingga 

RPJMN 2020-2024.  

 

Kampus responsif GEDSI ini dianggap strategis karena merupakan sebuah pola pandang yang menjunjung 

tinggi inklusivitas, (Fathy, 2019). Namun, diakui masih banyak tantangan yang dihadapi untuk 

mewujudkan kampus yang responsif terhadap GEDSI, baik dari sisi infrastruktur maupun supra-struktur 

(Hunga & Mahatma, 2020).  

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan prinsip GEDSI adalah dengan meningkatkan jumlah 

riset ilmiah PT yang memadai dengan menggunakan lensa GEDSI. Lensa GEDSI di dalam penelitian adalah 

sangat strategis karena berperan sebagai: (1) alat ukur analisis kesenjangan antara lelaki dan perempuan, 

nondisabilitas, kelompok yang dieksklusi dan mengeksklusi; (2) alat advokasi untuk mengukur 

 
16 https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/inequality.html  
17 Kementerian PPA (2011). Kertas Kebijakan Pengarusutamaan Gender. Jakarta 

https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/inequality.html
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kesenjangan; (3) parameter untuk memastikan kebijakan yang berkualitas dan berkeadilan. (Cahyono 

dkk., 2017) 

 

Mengingat pentingnya penggunaan lensa GEDSI pada penelitian, maka pada tahun 2018, 

Kemenristekdikti/BRIN berdasarkan masukan dari berbagai Lembaga dan institusi seperti Kemen-PPPA 

dan Asosiasi Studi Wanita dan Gender Indonesia (ASWGI) melakukan revisi buku panduan penelitian dan 

pengabdian masyarakat (edisi XII). Revisi ini ditujukan untuk mengakomodasi isu GEDSI dengan 

menambahkan tema dan topik yang relevan untuk setiap bidang fokus, yang sebelumnya tidak 

terakomodasi secara eksplisit di dalam buku panduan tersebut. Proses ini juga dilanjutkan dengan 

serangkaian kegiatan, seperti perekrutan dan peningkatan kapasitas terhadap sejumlah pengulas atau 

reviewer  serta penyelenggaraan lokakarya bertema penelitian yang berwawasan GEDSI pada peneliti PT 

terpilih. Pada tahun 2020, buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat (edisi XIII) yang 

diperbaharui untuk lebih menegaskan fokus riset nasional ke arah hilirisasi teknologi tetap 

mengakomodasi tema dan topik terkait GEDSI di setiap bidang fokus. Segala upaya di atas menunjukkan 

adanya komitmen Pemerintah Indonesia yang kuat untuk menurunkan kesenjangan antar golongan dalam 

masyarakat melalui riset ilmiah yang berperspektif GEDSI.  
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Tujuan dan Pertanyaan Evaluasi 
 

Tujuan utama dari kajian ini adalah mengkaji sejauh mana revisi Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Edisi XII (2018) telah mendorong para peneliti di PT melakukan riset dengan lensa 

GEDSI. Secara spesifik kajian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Sejauh mana Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Kemenristek/BRIN yang 

sudah mengakomodir unsur GEDSI telah mendorong para peneliti PT untuk melakukan riset dengan 

lensa GEDSI dengan melihat: 

a. Berapa jumlah peneliti yang mengajukan proposal penelitian hibah Kemenristek/BRIN telah 

menggunakan lensa GEDSI? 

b. Berapa jumlah proposal yang mengandung lensa GEDSI ini yang berhasil mendapatkan 

pendanaan? 

c. Berapa jumlah peneliti tersebut yang telah memulai dan menyelesaikan penelitian dengan lensa 

GEDSI? 

d. Bagaimana karakteristik dari jenis riset dan peneliti yang mengajukan dana hibah tersebut? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung bagi peneliti PT untuk melakukan riset yang menggunakan lensa 

GEDSI? 

3. Apa saja tantangan yang dihadapi para peneliti PT untuk melakukan riset yang lebih banyak 

menggunakan lensa GEDSI? 

4. Bagaimana prospek keberlanjutan dari pengaplikasian panduan yang mengandung komponen GEDSI 

dalam upaya pengarusutamaan GEDSI di PT? 

5. Apa saja kontribusi Kemenristek/BRIN dalam upaya dalam pelaksanaan strategi ini? Apa peran dan 

kontribusi KSI dalam upaya perubahan ini? Pendekatan apa yang dirasa sudah cukup berhasil dan yang 

masih harus ditingkatkan dalam strategi pengarusutamaan GEDSI ini? 

6. Sejauh mana upaya KSI dalam mendukung sosialisasi video dan strategi untuk mempromosikan GEDSI 

dalam riset di PT? 

7. Selama pandemi COVID-19, KSI telah mendukung Kemenristek/BRIN dalam penyusunan sebuah 

panduan atau protokol bagi PT dalam melaksanakan riset di saat pandemi. Sejauh mana PT 

mengetahui adanya protokol ini dan aplikasinya untuk penelitian di saat pandemi? 
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Metodologi  
 

a. Kerangka Evaluasi  
 

Walaupun telah banyak telaah atau riset yang menunjukkan pentingnya untuk mengatasi ketimpangan 

(termasuk inklusi sosial) dalam bidang kebijakan publik, namun berbagai evaluasi mengenai 

pengimplementasian suatu kebijakan terkait pengarusutamaan GEDSI dirasa sangat kompleks (Kalpazidou 

Schmidt and Cacace, 2017). Hal ini tak lepas dari sifat (nature) dari sebuah ketimpangan atau inequalities 

sendiri yang sudah berakar cukup dalam dan lama di masyarakat (Hayes dkk., 2008). Oleh karena itu, 

evaluasi ini akan berpatokan pada prinsip kompleksitas dan non-linearitas di mana banyak faktor akan 

saling memengaruhi sehingga akan sulit untuk menyimpulkan atribusi atau impact yang pasti dari sebuah 

intervensi program (Kalpazidou Schmidt & Cacace, 2017).  

 

Cakupan dari kajian ini terbatas pada peneliti dan riset yang dilakukan oleh para peneliti PT yang 

menerima dana hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM). Sehingga temuan 

terutama akan berpusat pada peneliti, baik faktor pendukung dan penghambat yang mendukung untuk 

lebih banyak melakukan riset berlensa GEDSI di Tanah Air. 

 

b. Metode Pengumpulan Data 
 

1. Analisis Data Simlibtabmas 

Dalam melakukan kajian ini, sebagai tahapan pertama, kami mengumpulkan dan meninjau informasi dari 

data mentah yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (Simlitabmas), Kemenristek/BRIN. Beberapa kata kunci (baik dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris) yang terkait dengan GEDSI digunakan untuk mengidentifikasi judul proposal yang 

mengandung dimensi GEDSI. Secara total dipilih 25 buah kata kunci yang dilakukan untuk penyisiran 

dalam judul proposal penelitian tersebut. Pemilihan kata kunci tersebut dilakukan dengan 

menyelaraskannya dengan kajian pemantauan dan evaluasi yang dilakukan KSI sebelumnya. Hasilnya 

digunakan untuk menentukan secara kuantitatif sejauh mana pedoman hibah penelitian 

Kemenristek/BRIN telah mendorong peneliti PT untuk melakukan penelitian yang lebih sensitif terhadap 

GEDSI. Analisis data sekunder terbatas pada proposal yang diajukan ke Kemenristek/BRIN pada tahun 

2017-2019. Tahun 2017 digunakan sebagai batas awal tahun analisis karena pedoman proposal penelitian 

yang memasukkan komponen gender dan inklusi sosial baru diluncurkan pada tahun 2018 (Edisi XII). Oleh 

karena itu, dipandang perlu mengetahui sampai sejauh mana perubahan yang terjadi sejak intervensi 

dilakukan. Untuk tahun 2020, karena data sementara yang diperoleh hanya terbatas pada proposal yang 

berhasil mendapatkan dana hibah,  maka analisis hanya akan terbatas pada perbandingan jumlah 

penelitian didanai yang menggunakan lensa GEDSI.  
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2. Wawancara Mendalam 
 

Pada tahap ini, wawancara mendalam dipilih untuk dapat melakukan penggalian lebih dalam terhadap 

topik terkait GEDSI pada riset di PT di Indonesia. Untuk memastikan sampel yang beragam, kami memilih 

peneliti di PT Indonesia dengan kriteria dibedakan berdasarkan: jenis kelamin, lokasi geografis, status PT 

(negeri dan swasta), status PT sesuai dengan klaster yang ditentukan oleh Kemenristek/BRIN. Selain itu, 

kami juga mewawancarai informan kunci yang dikategorikan sebagai reviewer/pengulas di tingkat 

nasional maupun lokal. Untuk memperkaya temuan, kami juga mencari pendapat dari para ahli GEDSI dan 

reviewer  jurnal nasional.  

 

Para peneliti diidentifikasi dari daftar pelamar penelitian menggunakan teknik purposif dan 

dikombinasikan dengan teknik snowball. Teknik tersebut juga digunakan dalam mengidentifikasi informan 

kunci. Para informan dihubungi secara formal melalui surat undangan atau melalui kontak pribadi. 

Wawancara dilakukan melalui aplikasi konferensi video (Zoom) atau wawancara telepon setelah 

mendapatkan persetujuan dari responden.  Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman peserta 

dalam mengajukan hibah untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan lensa GEDSI dan apakah 

mereka menggunakan buku panduan penelitian dan/atau berbagai sosialisasi lain untuk memasukkan 

GEDSI dalam proposal penelitian mereka. Wawancara juga dilakukan untuk menggali lebih dalam persepsi 

peserta tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam lingkungan akademik di Indonesia dan 

bagaimana untuk meningkatkan hal tersebut lebih jauh lagi di PT. Dengan persetujuan responden, 

wawancara direkam secara audio dengan waktu tiap wawancara berkisar antara 45-60 menit. Secara total 

telah dilakukan 30 wawancara mendalam pada bulan Juni-Agustus 2021.  
 
Tabel 4 Kriteria Responden 

Kriteria Kategori Jumlah Partisipan 

Gender Perempuan 14 

 Laki-laki 16 

Posisi Peneliti 12 

 Reviewer  3 

 Pakar/Praktisi 3 

 Editor Jurnal 2 

Area Geografis Jawa 15 

 Luar Jawa 5 

Status PT PTN 15 

 PTS 5 

Klaster PT Mandiri 15 

 Utama 2 

 Madya 1 

 Binaan 2 
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c. Analisis Data 
 

Data dalam bentuk Excel dari Simlitabmas diberikan kode khusus (coding) dan ditabulasi dengan bantuan 

program STATA. Data dianalisis untuk menggambarkan statistik deskriptif (persentase dan frekuensi). 

Analisis tematik dari data wawancara digunakan dengan menggunakan enam langkah seperti yang 

disarankan oleh Braun dan Clarke (Braun dan Clarke, 2006). Untuk memahami transkripsi wawancara, 

maka langkah pertama adalah meninjau ulang transkripsi untuk dibandingkan dengan rekaman. Setiap 

salinan transkripsi dibaca berulang agar mendapatkan familiarisasi dengan data yang ada. Kemudian, 

coding awal dikembangkan dengan bantuan perangkat lunak MaxQDA. Kode dikelompokkan ke dalam 

kategori data yang lebih luas. Coding, memo, dan kutipan di seluruh wawancara dibandingkan dan 

dikelompokkan ke dalam subtema. Kemudian, kategori-kategori tersebut dikaji ulang sehingga 

menghasilkan seperangkat tema tentang bagaimana kesetaraan gender dan inklusi sosial diarusutamakan 

dalam produk-produk penelitian di kalangan akademisi di Indonesia. 

 

d. Keterbatasan Evaluasi  
 

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus disikapi secara hati-hati. Pertama, data primer yang 

didapat dari Simlitabmas tidak memiliki abstrak ataupun isi proposal sehingga penyisiran bertumpu pada 

penggunaan kata kunci, sehingga kemungkinan terjadinya false positive atau false negative menjadi 

sangat terbuka.  False positive  diartikan bahwa suatu judul yang mengandung kata kunci GEDSI 

sebenarnya tidak benar-benar melakukan penelitian dengan wawasan GEDSI. Sebaliknya, false negative 

terjadi karena terdapat kemungkinan adanya penelitian yang tidak mencantumkan kata kunci GEDSI 

dalam judul, namun menggunakan lensa GEDSI dalam aspek penelitian atau metodologinya. Selain itu 

data yang didapatkan hingga bulan Januari 2021 tidak lengkap terkait terlambatnya pengumuman 

beberapa kategori hibah akibat pandemi COVID-19.  

 

Keterbatasan kedua yang cukup dirasa penting adalah penyusunan kajian evaluasi dilakukan bersamaan 

dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional di mana Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke 

dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan BRIN menjadi sebuah badan otonom khusus. 

Hal ini menyebabkan belum adanya pengambil kebijakan yang dapat berpartisipasi dalam penelitian 

karena belum adanya struktur definitif mengenai Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ketiga, 

pemilihan responden yang dilakukan secara purposif dan mengandalkan metode snowball, menyebabkan 

evaluasi ini tidak dapat dijadikan gambaran secara umum riset yang ada di seluruh PT di Indonesia.  
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Temuan Utama 
 

Bagian temuan di bawah ini menggambarkan jawaban atas pertanyaan evaluasi yang telah disusun. 

Temuan berasal dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik hasil dari kajian literatur, data 

statistik penerima hibah yang didapatkan dari Direktorat Riset dan Pengambangan Masyarakat (DRPM), 

maupun wawancara mendalam dari informan penerima hibah DRPM serta beberapa informan kunci 

lainnya.   

 

a. Penelitian terkait GEDSI yang menerima hibah penelitian DRPM 
 

Data Simlitabmas pada periode 2017-2019 menunjukkan bahwa terdapat 128.224 proposal yang diajukan 

untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti/BRIN. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 

tahun 2020 membuat beberapa skema pembiayaan mengalami penundaaan18. Sebagai akibatnya, jumlah 

total proposal tahun 2020 yang diajukan ke Kemenristek/BRIN belum dapat dikalkulasikan.  

 

Tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa jumlah proposal yang diajukan pada tahun 2018 meningkat 

dibandingkan proposal yang diajukan pada tahun sebelumnya. Kendala server di Simlitabmas pada tahun 

2019 yang banyak dikeluhkan oleh para peneliti, menyebabkan banyak peneliti tidak berhasil 

mengunggah proposal penelitian ke dalam sistem sehingga hal ini disinyalir menurunkan jumlah aplikasi 

proposal  menurun pada periode 2019.  

 
Tabel 5 Jumlah proposal yang mengajukan proposal dan yang berhasil mendapatkan pendanaan19 

 

Tahun 

Tahun Pendanaan 

Total Tidak Didanai Didanai 

N % N % 

2017 26.913 61,0% 17.138 38,90% 44,051 

2018 25.530 55,0% 20.913 45,0% 46,443 

2019 19.058 50,48% 18.692 49,52% 37,750 

Sumber: Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN, 2017-2019 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat walaupun jumlah yang berhasil mendapatkan hibah jauh lebih sedikit dari 

proposal yang diajukan, namun  persentase proposal yang mendapatkan hibah meningkat tiap tahunnya. 

Di tahun 2017, hanya sekitar 38,90% dari seluruh proposal yang masuk ke Simlitabmas berhasil 

mendapatkan pendanaan, namun jumlahnya meningkat menjadi hampir 50% pada tahun 2019. Hal ini tak 

lepas dari persepsi dari para peneliti yang berpendapat bahwa mendapatkan hibah penelitian melalui 

Simlitabmas/DRPM adalah sesuatu yang dinilai bergengsi, walau saat ini banyak skema penelitian yang 

ditawarkan baik dari dalam dan luar negeri. Peneliti yang sudah pernah mendapatkan hibah dari DRPM 

 
18 Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristek/BRIN. SK Nomor 31/E1/KPT/2020 tentang Suplemen 
Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
19 Data 2020 tidak ditampilkan karena tim evaluator tidak berhasil mendapatkan jumlah total proposal yang diajukan pada tahun 
2020.  
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akan dianggap memiliki rekam jejak yang sangat penting dalam menunjang road map pribadi para peneliti 

PT. Kenyataan ini menyebabkan animo untuk melakukan penelitian di bawah skema hibah DRPM makin 

tinggi setiap tahunnya.  

 

„….secara prestise kan tentu hibah dari DRPM lebih dikejar karena peneliti butuh track record… Apalagi teman-
teman yang peneliti. Contoh, teman-teman yang sudah meneliti garam dan jagung, di level internal kami tidak lagi 

[akan] ikut penelitian yang nominalnya lebih kecil itu. Dia sudah ikut di [hibah] DRPM DIKTI. Jadi sudah masuk 
kategori penugasan, ditunjuk karena keahlian dan track record nya….. “(IDI_013: 84_ In-Depth Interview) 

 

Untuk melihat persentase proposal yang sudah menggunakan dimensi GEDSI, maka sejumlah kata kunci 

yang telah terpilih digunakan untuk menyaring proposal terpilih.20 Hasil analisis menunjukkan bahwa 

persentase proposal yang menggunakan lensa GEDSI juga memperlihatkan kecenderungan meningkat 

setiap tahunnya. Pada tahun 2017 hanya 6,14% dari keseluruhan proposal yang mengandung unsur GEDSI 

dalam kata kunci, namun jumlah ini meningkat hingga mencapai 7,40% pada tahun 2019 (Bagan 5). 
Tabel 6 Jumlah keseluruhan proposal yang setidaknya menggunakan satu kata kunci GEDSI21 

Tahun 
Jumlah proposal 

yang diajukan 

Jumlah proposal yang 

mengandung setidaknya 

satu kata kunci GEDSI 

% 

2017 44.051 2.706 6,14% 

2018 46.443 3.128 6,74% 

2019 37.750 2.795 7,40% 

Total 128.244 8.629 6,76% 

Sumber: Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN, 2017-2019 

 

Analisis data Simlitabmas kemudian juga menunjukkan jumlah proposal yang berhasil mendapatkan 

pendanaan serta persentase dari proposal tersebut yang mengandung kata kunci terkait GEDSI pada 

periode 2017-2019, serta sebagian proposal yang mendapatkan hibah yang sudah diumumkan untuk 

tahun 2020. Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa seperti juga pada jumlah proposal yang diajukan untuk 

mendapatkan pendanaan, jumlah proposal mengandung kata kunci GEDSI yang berhasil mendapatkan 

hibah dari Simlitabmas jumlahnya masih kurang dari 5% dari total seluruh proposal yang berhasil 

mendapat pendanaan.  

 
Tabel 7  Jumlah proposal didanai yang mengandung setidaknya satu kata kunci GEDSI 

Tahun 
Jumlah proposal yang 

berhasil didanai 

Jumlah proposal didanai 

yang mengandung satu 

kata kunci GEDSI 

% 

2017 17.138 781 4,60% 

2018 20.913 865 4,13% 

2019 18.692 874 4,90% 

2020 10.853 388 3,70% 

Sumber: Data Simlibtabmas Kemenristek/BRIN, 2017-2020 

 
Perlu diperhatikan bahwa penyisiran kata kunci hanya dari judul proposal dan bukan dari abstrak ataupun proposal penelitian 
keseluruhan. Walaupun dinilai masih belum sensituf, namun proxy ini dapat dilihat sebagai gambaran kasar dari penelitian-
penelitian yang mengandung unsur GEDSI 
21 Data tahun 2020 tidak dapat ditampilkan karena tim evaluasi tidak berhasil mendapatkan data jumlah total proposal yang 
diajukan perguruan tinggi di tahun 2020 



 
Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas 
Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017 – 2020  

19 

 

Berdasarkan hasil penyisiran dari data Simlitabmas 2017-2020, maka terdapat beberapa topik yang paling 

sering dipilih sebagai topik penelitian oleh para peneliti perguruan tinggi. Topik-topik tersebut adalah: 1) 

pemberdayaan; 2) perempuan; 3) kemiskinan; 4) gender; dan 5) disabilitas. Persentase masing-masing 

topik pilihan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.  

 

 
Bagan 3  Topik yang mengandung kata kunci GEDSI yang paling banyak dipilih oleh peneliti 
(Sumber: Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN, 2017-2020) 

 

 

Patut diingat bahwa pada kajian ini tim evaluasi kesulitan untuk membedah lebih rinci topik-topik terpilih 

yang ada. Dari data mentah berupa database Excel yang diterima dari DRPM pada bulan Januari 2021 

hanya tercantum judul penelitian tanpa disertai abstrak, metodologi, maupun keluaran yang didapatkan. 

Sehingga belum dapat disimpulkan dengan pasti bahwa riset yang mengandung kata kunci GEDSI benar-

benar memiliki lensa/perspektif GEDSI atau masih bersifat tambahan.  

 

Dari grafik di atas, kita dapat melihat bahwa lebih dari 59% hibah bagi penelitian dan pengembangan 

masyarakat terkait GEDSI diberikan pada penelitian yang bertema “pemberdayaan”. Kemudian diikuti 

dengan tema terkait “perempuan” atau ‘wanita”, dan kemudian “kemiskinan” dan “disabilitas”. Secara 

umum, seperti yang telah ditegaskan oleh Cahyono dkk (2017), penelitian yang berlensa GEDSI harus 

memiliki kriteria: 1) penelitian yang memastikan kelompok tersamar (perempuan, disabilitas, dan 

minoritas) hadir dalam penelitian; 2) tidak melanggengkan stereotype tentang gender, disabilitas, 

kelompok minoritas berdasar suku, agama, maupun ras (SARA); dan 3) tidak menimbulkan dampak 

diskriminasi berbasis prasangka GEDSI dan SARA.  Namun, dengan keterbatasan data yang telah 

disebutkan sebelumnya tim evaluasi belum dapat menganalisis lebih lanjut apakah penelitian terkait 

GEDSI dan kemudian didanai tersebut betul-betul menggunakan lensa atau perspektif GEDSI sesuai yang 

diharapkan.  

 

Dalam penelusuran terhadap judul penelitian sesuai dengan tema, tim evaluasi menemukan beberapa 

judul penelitian bertema GEDSI yang mendapatkan dana hibah yang disinyalir tidak benar-benar 

menggunakan perspektif GEDSI, seperti: “Pengembangan Database Pemetaan Kinerja Posdaya (Pos 

59,10%

10,82%

10,53%

4,76% 3,03%

Pemberdayaan Perempuan Kemiskinan Gender Disabilitas
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Pemberdayaan Keluarga) Berbasis Online”; “Efektifitas Jumantik Perempuan dan Siswa Sekolah Dasar 

dalam Meningkatkan Angka Bebas Jentik (ABJ)”; atau “Expert Sistem Pendeteksi Dini LGBT (Lesbian, Gay, 

Bisexual dan Trans Gender) dengan Metode Rule Base dan Forward Chaining; dan lainnya”.  

 

Asumsi di mana tidak semua penelitian bertema GEDSI yang mendapatkan dana hibah benar-benar 

menggunakan perspektif GEDSI dalam proses penelitian maupun keluaran hasil penelitiannya juga 

diperkuat dari testimoni beberapa peneliti maupun para pakar GEDSI berikut ini. 

 

“…..di departemen saya ada yang mendapatkan hibah tentang obat herbal menggunakan kearifan budaya lokal, 

namun ketika lebih ditelaah isinya tidak dibedakan siapa yang akan mendapatkan manfaat lebih, apakah 

perempuan akan mendapatkan manfaat lebih? Atau kelompok-kelompok lainnya….“ (ID 20_In Depth Interview) 

 

Seorang peneliti lain juga mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari bahwa isu yang dipilahnya terkait 

dengan isu GEDSI. Melalui wawancara mendalam, responden dari bidang studi sosio humaniora sebuah 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ini mengatakan bahwa ia terpaksa memasukkan aspek 

gender setelah mendapatkan masukan dari pembimbingnya.  

 

“…pada awalnya penelitian saya hanya tentang budaya Sunda kuno yang dibaca lewat naskah tradisional 
kuno…namun kemudian pembimbing saya menyarankan untuk menambahkan ada unsur gender-nya….jadi saya 

menambahkan topik mengenai peran perempuan dalam perdamaian pada masa Sunda kuno tersebut”. (ID 004_In 
Depth Interview) 

 

Terkait komposisi peneliti berdasarkan jenis kelamin, tercatat bahwa jumlah peneliti perempuan yang 

mengajukan dana hibah dan mendapatkan pendanaan semakin meningkat setiap tahun, walaupun 

dengan rasio dosen laki-laki dan perempuan yang cenderung stagnan. (Lihat Tabel 6 komposisi jumlah 

dosen di PT berdasarkan jenis kelamin).  Pada Tahun 2019, sekitar 47,15% peneliti perempuan berhasil 

mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti/BRIN. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibanding 

dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 46,11% (Bagan 4). Terdapat beberapa faktor dan 

karakteristik yang mungkin dapat memengaruhi komposisi jumlah peneliti berdasarkan jenis kelamin 

tersebut. Perempuan selain juga memiliki tanggung jawab untuk urusan profesionalisme di PT, juga masih 

memiliki tanggung jawab domestik atau peran ganda yang cukup menyita waktu. Fenomena yang dikenal 

sebagai “a second shift” ini juga terjadi di hampir seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang sudah 

sangat maju dalam “knowledge economics”. (Yildirim and Eslen‐Ziya, 2021) 

 
Tabel 8 Komposisi Jumlah Dosen di Perguruan Tinggi berdasarkan Jenis Kelamin 

Gender 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Laki-laki 129.151 57% 137.525 57% 145.044 55% 166.679 56% 169.979 57% 

Perempuan 98.583 43% 105.312 43% 116.783 45% 129.061 44% 129.061 43% 

Total 227.734 100% 242.837 100% 261.827 100% 296.040 100% 299.040 100% 

 

Sumber:   https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt  dan  Statistik Pendidikan Tinggi 2019, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

 

Faktor-faktor ini juga terkonfirmasi dalam evaluasi ini. Para peneliti perempuan menyatakan walaupun 

tidak mendapatkan diskriminasi khusus sebagai seorang perempuan untuk terlibat dalam riset, namun 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt
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secara alamiah diakui bahwa terkadang terdapat suatu periode di mana seorang peneliti perempuan 

dirasa akan sulit untuk aktif melakukan riset. Contoh pengalaman ini dialami beberapa responden 

perempuan yang memiliki balita. Kesulitan membagi waktu dalam mengurus anak yang masih kecil dan 

melakukan penelitian yang terkadang harus dilakukan di luar jam kerja membuat banyak peneliti memilih 

untuk menunda terlibat aktif dalam penelitian untuk sementara waktu.   

 

“……Memang rata-rata dengan tingkat kesulitan administrasi dan urusan rumah tangga membuat perempuan-

perempuan peneliti memang agak sedikit malas meng-apply grant-grant itu. Biasanya memang yang ikut grant, 

saya lihat trennya itu kalo perempuan biasanya umurnya sudah anaknya pasti sudah remaja, bahkan sudah 

bekerja. Kayak saya biasanya memang akan memikirkan dua kali ….”(ID_011_ 84; In-depth interview) 

 

 
 

Bagan 4 Perbandingan Ketua Tim Peneliti (PI) berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber:  Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN, 2017-2020) 

 

 

Seorang pimpinan LPPM mengatakan bahwa tren ini juga dapat dilihat ketika seorang peneliti atau dosen 

mulai membangun keluarga, produktivitasnya dianggap sedikit menurun. Di sisi lain belum ada kebijakan 

afirmasi dari PT untuk memberikan kompensasi atau “freezing time” saat peneliti perempuan diharuskan 

lebih banyak fokus pada urusan domestiknya.   

 

“….Memang ini saya lihat secara umum. pasti itu ada hambatan. Kami juga pernah mengalami hal itu. Ketika 
dosen yang awalnya kami lihat produktif dalam hal riset dan pengabdian. Kemudian ketika beliau hamil atau 
melahirkan jadi malah kurang produktif. Tapi setelah mereka selesai dan anaknya sudah lebih dari [usia] dua 

tahun, mereka akan mulai lagi melakukan riset….”(ID_005, Pos. 70: In-Depth Interview) 
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Isu lain yang memengaruhi ketertarikan peneliti perempuan adalah faktor keamanan. Seorang peneliti 

perempuan di daerah  3T mengatakan, penelitian yang ia lakukan terkadang mengharuskan untuk pergi 

ke pedalaman dengan keamanan yang kurang terjamin, sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir 

bagi sebagian peneliti perempuan. Di sisi lain, dengan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil tidak 

memungkinkan untuk melakukan pengambilan data secara daring.  

 

“…kalau di daerah Sumba Barat itu kaum laki-laki membawa parang setiap saat, kadang sebagai peneliti 

perempuan kita merasa was-was jika penelitian ke sana….beberapa teman perempuan saya akhirnya takut untuk 

melakukan penelitian. Sedangkan kita tidak mungkin melakukan pengambilan data menggunakan Zoom atau 

Google Form….” (ID_003: In-Depth Interview) 

 

b. Faktor-faktor pendukung bagi peneliti perguruan tinggi untuk melakukan riset yang 

menggunakan lensa GEDSI 
 

Kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas pokok 

seorang pengajar atau dosen di PT selain pengajaran yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, riset yang berasal dari dana hibah DRPM merupakan salah satu riset 

yang menjadi prioritas para peneliti di PT, walaupun saat ini sudah banyak skema penelitian lain dari 

dalam maupun luar kampus. Beberapa pengalaman dibagikan oleh beberapa responden betapa hibah 

DRPM sangat berdampak untuk menunjang pengalaman dan membangun road map penelitian pribadi 

mereka.  



 
Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas 
Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017 – 2020  

23 

 
 

 

Dengan menerima hibah DRPM, seorang peneliti pria di sebuah PTS di Jakarta juga dapat melakukan 

penelitian mengenai adanya kesenjangan penghasilan berbasis gender antar pekerja laki-laki dan 

perempuan. Kajian tersebut penting untuk dilakukan karena akan sangat sulit mengetahui penyebab dari 

adanya ketimpangan penghasilan berbasis gender tersebut jika dilihat hanya dari data-data sekunder yang 

tersedia. Seperti yang diungkapkan dalam testimoni yang diunggah oleh situs Youtube BRIN, dengan 

menggunakan gender sebagai alat analisis, dirinya memahami bahwa alat analisis ini dapat bermanfaat, 

bukan saja bagi kaum perempuan, namun juga bagi laki-laki dan kaum marjinal lainnya. Sebagai peneliti 

akhirnya dapat memberikan rekomendasi bahwa paternity leave juga dibutuhkan dan bermanfaat oleh 

pria22. Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh seorang peneliti pria di sebuah PTS yang mendapatkan 

hibah multi years untuk isu disabilitas. Dengan pendanaan yang didapatkan, dirinya dapat membuat 

sebuah prototype produk yang dapat membantu para kaum lanjut usia (lansia) yang sudah memiliki 

keterbatasan motorik.  

 
22 https://www.youtube.com/watch?v=XqzbZK9nlcw&t=183s (Putus! Stereotip Diskriminasi Gender, Disabilitas dan Minoritas | 

Kemenristek/BRIN Call For Proposal) 

Kotak 1.   

 

Peluang Peneliti Kawasan 3T Berkontribusi dalam Pengurangan Kekerasan Gender Melalui Kategori  

Hibah Kompetitif Nasional 

 

Pengalaman menerima skema hibah dari DRPM dirasakan oleh seorang peneliti dari kawasan Indonesia bagian 

timur pada tahun 2019. Sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) dalam klaster binaan yang berada 

di Pulau Sumba, dirinya menuturkan bahwa dibukanya kategori hibah kompetitif nasional membuka peluang 

dirinya sebagai peneliti dari salah satu Kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) untuk melakukan riset 

mengenai kekerasan gender yang masih banyak terjadi di wilayahnya. Ditambah lagi dengan adanya buku 

panduan penelitian dan pengabdian masyarakat pada edisi XII yang diakui sangat memudahkan dirinya untuk 

mencocokkan dengan topik penelitian yang sesuai dengan road map penelitian pribadi yang dimilikinya. Selain 

sebuah publikasi jurnal akademis, keluaran yang didapatkan dari penelitian dengan skema Penelitian Dosen 

Pemula (PDP) ini juga telah dijadikan acuan kajian naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Barat mengenai pengurangan kekerasan berbasis gender. 

Sebagai salah seorang peneliti yang sangat peduli mengenai isu gender, dirinya mengakui bahwa salah satu kunci 

keberhasilan bagi peneliti untuk mendapatkan hibah adalah dengan mengikuti acuan baik di dalam buku 

panduan penelitian dan pengabdian masyarakat maupun buku panduan pengusulan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Banyak dari rekan-rekannya yang tidak berhasil mengakses karena kurang memperhatikan 

penjelasan yang ada di buku-buku panduan tersebut. Walaupun diakui karena berada di daerah yang sulit dalam 

mengakses internet, dirinya terkadang terlambat dalam mengetahui adanya call for proposals untuk hibah 

penelitian. Namun, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh panduan yang tersedia dirinya merasa 

percaya diri untuk bersaing mendapatkan hibah tersebut. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqzbZK9nlcw&t=183s
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Dari beberapa cerita peneliti yang berhasil mendapatkan pendanaan untuk penelitian dengan DRPM dan 

juga wawancara dengan seluruh responden, serta kajian literatur dan data primer yang tersedia, kami 

mengindentifikasi beberapa faktor yang dapat menunjang lebih banyak lagi penelitian yang menggunakan 

lensa GEDSI di Tanah Air. Beberapa faktor tersebut terangkum pada subbab di bawah ini. 

 

i. Komitmen kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan 

 

Salah satu tantangan pembangunan nasional yang masih mengemuka adalah masih tingginya kesenjangan 

(disparitas) pembangunan, yang antara lain berupa kesenjangan sosial-ekonomi dan kesenjangan antar 

wilayah. Kesenjangan dalam mengakses pembangunan ini terutama dialami oleh beberapa kelompok, 

seperti perempuan dan anak, disabilitas, dan kaum marginal lainnya. Pemerintah Indonesia menyadari 

bahwa mengatasi kesenjangan adalah prioritas utama tujuan pembangunan, sehingga RPJMN IV 2020-

2024 menegaskan bahwa salah satu dari empat pilar pembangunan nasional dalam RPJMN IV 2020-2024 

adalah kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat di samping struktur ekonomi yang maju dan 

kokoh. Keempat pilar ini merupakan Pilar Pencapaian Visi Indonesia 2045.23 

 

Lebih lanjut pengurangan kesenjangan dan pembangunan inklusif merupakan inti dalam tujuh agenda 

pembangunan RPJMN IV 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap sektor pembangunan, inklusi 

sosial sudah menjadi lensa pembangunan nasional. Untuk mempercepat pencapaian target 

pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan 

(mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional 

yang berkeadilan dan adaptif. Keenam mainstreaming ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan 

nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain 

mempercepat dalam mencapai target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk 

memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan 

juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan Gender (PUG) telah ditetapkan 

sebagai satu instrumen dalam pengurangan eksklusi sosial di dalam RPJMN IV. 

 

Di samping arah pembangunan dalam RPJMN, komitmen dalam pembangunan yang berkeadilan juga 

ditunjukkan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

atau Sustainable Development Goals (SDG’s) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan adopsi TPB ini maka 

pemerintah telah berkomitmen untuk memberlakukan prinsip-prinsip universal, terintegrasi dan inklusif 

untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan. Para peneliti maupun pimpinan 

PTN yang diwawancarai menyatakan bahwa kebijakan mengenai TPB ini telah diarusutamakan juga di PT 

masing-masing dan setiap dosen diwajibkan untuk mengaitkan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk 

mengaitkan penelitian dengan komponen TPB. 

 

 

 
23 Kementerian PPN/Bappenas.2019.  Background Study Visi Indonesia 2045.  Kementerian PPN/Bappenas 
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ii. Kebijakan nasional yang menitikberatkan hasil penelitian yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.  

 

Riset adalah kegiatan untuk membentuk/dan atau membangun sebuah teknologi baru. Sedangkan, 

teknologi adalah sarana yang diperlukan untuk membantu kelangsungan manusia. Data dari 

Kemenristek/BRIN (2020) menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,14% dosen yang hasil karyanya dapat 

digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional.  

 

Oleh karena itu, arah penekanan riset dan inovasi sesuai dengan Prioritas Riset Nasional 2020-2024 adalah 

mengarah pada penciptaan teknologi yang berdaya guna. Secara rinci terdapat empat (4) arah fokus riset 

dan inovasi yaitu: 1) menghasilkan teknologi tepat guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di 

masyarakat, misalkan penguatan teknologi hulu dalam hal ini teknologi di sektor usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM); 2) peningkatan nilai tambah dan hilirisasi; 3) substitusi impor dan tingkat komponen 

dalam negeri (TKDN); serta 4) penguatan frontier teknologi. 

 

Berdasarkan UU Sistem Nasional IPTEK 2019, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan 

kemandirian dan daya saing bangsa. PT sebagai salah satu pusat penghasil ilmu pengetahuan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian riset yang dihasilkan oleh PT juga harus dapat lebih banyak lagi 

menghasilkan inovasi dan penemuan baru yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, memberikan 

daya ungkit dan nilai tambah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.  

 

Menurut seorang responden kajian evaluasi ini, situasi yang menitikberatkan hilirisasi produk penting 

karena prinsip dalam riset dan pengembangan adalah menghasilkan sesuatu yang menguntungkan secara 

ekonomi agar dapat memberikan multiplier effect. Riset diharapkan meningkatkan daya ungkit nasional 

yang sangat dibutuhkan di Indonesia. 

 
“riset yang bertitikberat hilirisasi agar lebih mudah menyinergikan dengan industri, karena research and 

development juga harus menguntungkan secara ekonomi nantinya--- (ID_016_: 72: In-depth interview) 

 

 

Hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan adalah sebagai salah satu upaya mengalirkan hasil-hasil 

litbang agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri. Kemenristekdikti melalui Permenristekditi 

No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mewajibkan 

peneliti untuk melakukan Kajian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) terhadap penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dari sistem ini adalah agar dapat diketahui sampai di mana sebuah teknologi yang 

sedang dan telah dikembangkan dapat dan siap untuk diterapkan. Peraturan ini mengharapkan bahwa 

suatu riset dapat dinilai secara sistematis tingkat kesiapannya (applicability) sehingga dapat diadopsi oleh 

pengguna, baik pemerintah, seluruh kalangan masyarakat, maupun sektor industri. Dengan adanya TKT, 

pemerintah juga berupaya untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena 

itu, sebelum melakukan penelitian, maka peneliti harus terlebih dahulu menentukan dan menjelaskan 

jenis TKT sesuai dengan teknologi yang akan diteliti. Kemenristekdikti telah mengatur kesembilan TKT 

sesuai dengan kategori riset yang ada, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.  
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Kesesuaian dengan TKT ini sangat penting karena PT diharapkan tidak hanya menciptakan lulusan yang 

siap kerja, namun juga dapat melakukan riset terapan yang berguna bagi masyarakat dan lingkungannya. 

Salah seorang peneliti dan pengajar di sebuah PTN menyatakan bahwa kemungkinan alasan dirinya 

terpilih sebagai penerima hibah skema kompetitif nasional adalah topik yang diajukan sesuai dengan 

kondisi masyarakat di wilayahnya yang mengalami kesulitan air bersih sehingga memiliki skor TKT yang 

cukup tinggi. Seorang peneliti perempuan di Indonesia bagian timur yang pernah mendapatkan hibah 

kompetitif nasional pun menyatakan bahwa pemilihan topik mengenai kurikulum pendidikan anak usia 

dini (PAUD) memang sangat aplikatif untuk dikembangkan di wilayahnya.  

 

iii. Komitmen dari pengambil kebijakan terkait riset dan pengabdian kepada  masyarakat terhadap 

pengarusutamaan GEDSI 

 

Komitmen yang tinggi dari para pengambil kebijakan yang bertanggungjawab dalam riset dan  pengabdian 

kepada masyarakat terhadap pengarusutamaan GEDSI terus diperlihatkan dengan diinsersikannya topik-

topik GEDSI yang relevan pada buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sejak Panduan 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII (2018) dan berlanjut hingga edisi terbaru di Edisi XIII yang 

diterbitkan pada tahun 2020, isu GEDSI telah secara eksplisit tercantum dalam tujuan penelitian dan 

pengabdian masyarakat tersebut. Di dalam pengantar buku panduan tersebut dijelaskan bahwa topik 

GEDSI terintegrasi di dalam tema dan topik yang relevan untuk setiap bidang fokus penelitian serta tujuan 

program pengabdian kepada masyarakat.  

 

Adanya buku panduan ini dirasakan amat bermanfaat bagi sebagian responden yang melihat topik-topik 

terutama terkait dengan GEDSI sangat relevan untuk penelitian di wilayahnya. Dengan adanya topik-topik 

responden memiliki persepsi bahwa pembaruan yang dilakukan mempermudah para peneliti untuk 

membuat proposal penelitian. 

 

“……Kalau saya melihat dari buku panduannya yah. Itu berubah juga kalau saya melihatnya lebih bagus,…. Lebih 
semakin mewakili kita punya kebutuhan. Jadi, kita mengakui bahwa buku itu memang sangat membantu kami. 
Mungkin ketika kita seleksi tidak lolos. Nah, itu hal yang biasa. Jadi ada batasan itu, ya. Tapi secara, kegunaan, 

manfaat dari setiap edisi itu, ada pembaharuan. Bahkan kemarin kan coba sudah kasih kayak kisi-kisinya. Jadi, itu 
mempermudah. 

(ID_015__ Pos. 74-75: In-Depth Interview) 

 

Selain dari mengakomodasi topik penelitian yang lebih berwawasan GEDSI, komitmen pemerintah 

khususnya DRPM Kemenristek/BRIN, pada saat itu juga ditunjukkan dengan peningkatan pendanaan bagi 

riset mengenai disabilitas. Menurut laporan Kemenristek/BRIN (2020) terdapat peningkatan total 

pendanaan yang cukup signifikan dari hanya sekitar Rp 400 juta di tahun 2017 dan meningkat hingga 

mencapai Rp 2,2 miliar di tahun 2019.  
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Bagan 5 Pendanaan Untuk Topik Disabilitas 

     Sumber: Kemenristek/BRIN, 2020. 

 

iv. Komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan riset yang berwawasan inklusi sosial 

 

Selaras dengan RIRN, Rencana Induk Riset Perguruan Tinggi (RIR-PT) juga harus diarahkan untuk 

mengembangkan IPTEK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing 

nasional. RIR-PT disusun untuk jangka waktu lima tahun yang menentukan arah kebijakan dan sarana 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian. Arah kebijakan ini dikenal sebagai Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Perguruan Tinggi. Setiap PT biasanya memiliki peta jalan (roadmap) yang spesifik sesuai 

dengan rencana strategis berdasarkan sistem perencanaan top down dan bottom up. 

 

Kebijakan PT ini menurut para responden kajian evaluasi ini merupakan faktor penentu penting untuk 

pengarusutamaan GEDSI di PT. Diakui oleh beberapa responden, beberapa PT sudah sangat berwawasan 

inklusif baik dengan kebijakan yang lebih berfokus pada isu kesetaraan gender, disabilitas, maupun pada 

isu kerentanan lain, seperti kemiskinan.  

 

Hal ini dapat dicontohkan dari sebuah PT yang memiliki Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD).24 

Seorang peneliti perempuan mengemukakan bahwa manajemen PT yang terus berkomitmen untuk 

meningkatkan kuota jumlah mahasiswa dengan disabilitas dan juga memiliki framework social inclusion, 

telah mendorong banyak penelitian dengan isu disabilitas atau social inclusion lainnya. Walaupun belum 

berhasil memperoleh hibah penelitian dari DRPM di tahun 2019 karena di duga adanya kendala server di 

Simlitabmas, namun dengan bergabungnya di PSLD dirinya berhasil mendapatkan hibah Dana Inovasi 

Pendidikan Khusus (Pensus) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) untuk literasi bahasa bagi mahasiswa tuli dan netra pada 

tahun 2021.  

 

„….Jadi, memang yang pertama kali mengenalkan isu ini memang ketika saya bergabung di PSLD, Karena ketika S1 
dulu saya lebih ke Sastra Inggris. Bener-bener sastra . Tidak paham isu [tentang] disabilitas.. Kita hanya paham 
penyandang cacat dan lain-lain gitu, kan. Dan kita tahunya orang-orang, dengan disabilitas itu ke panti asuhan. 

(ID_010_ Pos. 24: In-Depth Interview) 

 
Saat ini terdapat kurang lebih 10 Pusat Kajian Disabilitas yang tersebat di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.  
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Seorang peneliti dari PTN yang memiliki pusat unggulan utama penelitian garam dan jagung juga 

menegaskan rencana strategis perguruan tinggi yang berwawasan inklusi ini telah mendorong banyak 

penelitian terkait GEDSI di tempatnya mengabdi. Selain karena telah memiliki Pusat Studi Gender, LPPM 

serta fakultas atau program studi juga telah menyelenggarakan beberapa lokakarya atau pelatihan 

mengenai isu terkait garam dan jagung yang biasanya berfokus pada masyarakat petani penggarap dan 

masyarakat rentan di pesisir lainnya.  

 

v. Pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan di perguruan tinggi 
 

Pada tahun 2017, Indonesia telah melembagakan TPB ke dalam agenda pembangunan nasional, yang 

ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan sebagai 

bentuk pengarusutamaan GEDSI, saat ini sekurangnya 15 PTN di Indonesia sudah memiliki Pusat Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development (SDG) Center sebagai bentuk komitmen dalam 

pengarusutamaan SDG’s. Hal ini berarti terlihat adanya kesadaran dari PT sebagai bagian agen 

pembangunan untuk menciptakan enabling environment yang inklusif untuk memastikan tidak adanya 

satu orang pun yang tertinggal dalam proses pendidikan dan pembangunan pada umumnya. Salah 

seorang pimpinan di sebuah SDG’s Center mengatakan bahwa peran PT sangat penting dalam pencapaian 

SDG’s karena memiliki tugas untuk menciptakan pemimpin di masa mendatang yang diharapkan dapat 

membangun kemajuan bangsa  

 

Pusat TPB/SDG Center yang ada di PT biasanya melakukan berbagai penelitian bekerja sama dengan 

pemerintah daerah atau institusi lain untuk melakukan berbagai kajian penelitian terkait SDG’s atau 

menjadi narasumber bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG’s. Beberapa 

peneliti menjelaskan bahwa walaupun mereka kurang begitu memahami atau belum pernah mendengar 

istilah khusus GEDSI, namun mereka memahami bahwa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu 

dikaitkan dengan SDG’s.  Menurut seorang peneliti di sebuah PTN-BH, mengaitkan penelitian dengan 

SDG’s adalah suatu keharusan jika melakukan penelitian dengan institusi/universitas asing karena 

proposal penelitian harus secara gamblang mengaitkan dengan komponen-komponen SDG’s.  

 

vi.  Mulai diakuinya topik terkait GEDSI sebagai bidang kepakaran khusus 

 

Walaupun masih membutuhkan perjalanan yang masih panjang, pengarusutamaan GEDSI di PT khususnya 

di bidang penelitian mulai menunjukkan ke arah yang lebih positif. Seorang pakar gender/kajian feminis 

yang diwawancarai mengatakan bahwa hingga tiga tahun lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(DIKTI) belum memiliki nomenklatur kajian khusus keilmuan gender, sehingga sehingga sulit menjadikan 

gender sebagai suatu “kepakaran khusus“.25  
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„ ……saat itu DIKTI mengatakan bahwa saya bisa [men]jadi Guru Besar namun bukan dalam Kajian Gender karena 

kajian gender belum jadi bidang ilmu yang diakui. .. padahal seluruh publikasi dan riset saya terkait gender dan 

feminist study…akhirnya diambil jalan tengah, karena saat itu belum ada profesor di bidang kajian gender, 

akhirnya saya dianugerahi Guru Besar Gender dan Sastra, untuk mengakomodasinya, padahal saya bukan ahli 

sastra….“ (ID_020: In- Depth Interview) 

 

Namun, dengan diakuinya kajian gender yang merupakan salah satu topik penting dalam GEDSI, akan lebih 

meningkatkan lagi kajian-kajian khusus tentang gender ataupun peneliti-peneliti yang memiliki kepakaran 

mengenai kajian gender atau kajian feminis yang saat ini dirasa masih cukup terbatas di Indonesia. 

Diharapkan diakuinya kajian gender menjadi pembuka bagi lebih berkembangnya lagi kepakaran khusus 

di bidang GEDSI lainnya. 

 

vii. Berlombanya perguruan tinggi mendapatkan akreditasi internasional 

 

Terkait dengan tujuan PT di Indonesia menjadi bagian world class university, beberapa PT telah berusaha 

mengikuti proses untuk mendapat akreditasi Perguruan Tinggi Internasional sesuai dengan kebijakan 

Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbudristek.  Berbeda dengan komponen akreditasi yang 

dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), maka lembaga-lembaga akreditasi 

internasional ini mensyaratkan komponen terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, baik 

dari sisi fasilitas, sumber daya (jumlah mahasiswa atau dosen dengan disabiliitas), maupun riset terkait 

isu GEDSI. Menurut seorang peneliti di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, hal ini memaksa PT yang 

berusaha mendapatkan akreditasi internasional untuk mencoba mengakomodasi isu GEDSI di dalam 

business model mereka, termasuk melakukan banyak penelitian yang lebih berwawasan GEDSI. 

Mendapatkan akreditasi internasional adalah salah satu yang atraktif bagi PT karena dengan status 

terakreditasi internasional, maka secara otomatis PT tersebut mendapatkan akreditasi “A” dari BAN-PT 

selain juga akan mendapat rekognisi internasional yang lebih luas.  

 

viii. Ketertarikan karena pengalaman pribadi 

 

Dari kalangan peneliti yang diwawancarai terlihat bahwa terdapat berbagai motivasi yang memengaruhi 

mereka untuk memilihi penelitian dengan lensa GEDSI. Peneliti yang berasal dari latar belakang sosio-

humaniora terlihat memiliki pemahaman atau adanya kesadaran terhadap kesetaraan gender dan inklusi 

sosial yang lebih tinggi dibanding peneliti dalam bidang non-sosio-humaniora. Beberapa faktor 

memengaruhi perbedaaan tersebut. Bidang sosio-humaniora yang memang erat kaitannya dengan 

pengetahuan mengenai “manusia”, “masyarakat”, dan “lingkungan sosial“ secara langsung atau tidak 

langsung membuat para peneliti ini tertarik untuk meneliti topik yang terkait dengan isu GEDSI. Seorang 

responden dari program studi ilmu pendidikan mengatakan bahwa dirinya tergerak dan aktif melakukan 

riset mengenai disabilitas dikarenakan memiliki kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

pendidikan, termasuk siswa dengan disabilitas. Seorang peneliti perempuan juga menegaskan bahwa isu 

kesetaraan gender yang ia pilih terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi di 

daerahnya atau tekadnya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan masyarakat melalui 
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penelitian dengan menyelaraskan latar belakang akuntansi yang dimilikinya dengan pemberdayaan 

masyarakat miskin di wilayahnya.  

 

Beberapa responden perempuan juga mengatakan bahwa ketertarikan dengan isu GEDSI dikarenakan 

pengalaman pribadi yang dirasakan. Seorang peneliti yang mendapatkan dana hibah untuk penelitian 

pascasarjana mengatakan bahwa ia memilih topik yang berkaitan dengan isu gender karena merasa tidak 

nyaman dengan bagaimana tubuh perempuan digambarkan oleh seorang penulis pria dalam sebuah karya 

sastra. 

 

„ …saya merasa risih dengan penggambaran seorang pria mengenai tubuh perempuan dalam novel nya 

tersebut…padahal novel ini best seller di Indonesia, sebagai perempuan saya merasa agak jijik….“ (ID_06, in-depth 

interview) 

 

Walaupun dirinya mengakui belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai topik GEDSI, namun 

ia mengaku bahwa pemahaman tersebut ia dapatkan dari beberapa pengalaman pribadi, termasuk 

perlakuan yang tampak mendiskreditkan perempuan dari beberapa rekan kerja baik pria ataupun wanita 

karena status perkawinan yang disandangnya. Namun, bagi peneliti-peneliti non-sosio-humaniora, 

motivasi untuk melakukan penelitian berlensa GEDSI atau menggunakan pendekatan GEDSI lebih banyak 

karena pengalaman pribadi yang membuat mereka mengenai isu GEDSI, seperti memiliki keluarga dengan 

disabilitas.  

 

ix. Kolaborasi lintas ilmu 

 

Walaupun belum menyeluruh, namun beberapa praktik baik kolaborasi lintas ilmu mulai terlihat di PT di 

Indonesia. Salah seorang peneliti ilmu sosial di sebuah PTS di Indonesia bagian timur menyatakan bahwa 

kolaborasi dengan fakultas non-sosio-humaniora sudah mulai digalakkan oleh pimpinan universitas. 

Sebagai contoh di sebuah PTN, ketika melakukan penelitian mengenai pengembangan kurikulum alat 

bantu mahasiswa tuli tim peneliti dari Fakultas Ilmu Budaya berkolaborasi dengan peneliti fakultas teknik 

untuk membangun prototype alat bantu tersebut. Contoh lain, sebuah PTS yang termasuk klaster binaan 

juga bekerja sama dengan peneliti dari PT yang lebih maju dan kuat di bidang sains seperti Institut 

Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan penelitian mengenai sumber energi baru dan terbarukan bagi 

masyarakat di pedalaman Sumba Timur. Hal ini menurut responden adalah suatu yang berupa hal yang 

saling menguntungkan di mana para peneliti bidang sains menjadi lebih terpapar dalam hal GEDSI, 

sedangkan peneliti sosio-humaniora juga mendapatkan pemahaman mengenai teknologi yang tepat guna 

bagi masyarakat.  

 

Di sebuah PTS terkemuka di Jakarta, pimpinan universitas melalui LPPM juga sangat mendorong terjadinya 

kolaborasi lintas ilmu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan inovasi dan hasil riset yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Berkat kerja sama lintas ilmu dalam program pengabdian masyarakat dan pelibatan 

masyarakat dengan disabilitas, maka kerja sama tersebut berhasil menghasilkan suatu produk bernilai 

ekonomi yang dapat diekspor. Sehingga penelitian lintas keilmuan menjadi penting agar dapat lebih 

meningkatkan lagi pemahaman mengenai inklusi sosial di antara para peneliti itu sendiri. 
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c. Tantangan yang dihadapi para peneliti perguruan tinggi untuk melakukan riset yang 

lebih banyak menggunakan lensa GEDSI 
 

Dari hasil wawancara mendalam, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian yang lebih berwawasan GEDSI. Tantangan yang dihadapi dapat berasal dari faktor 

eksternal maupun internal para peneliti sendiri. Walaupun dalam evaluasi ini dikhususkan pada riset yang 

menggunakan skema pendanaan DRPM melalui Simlitabmas, namun persepsi dan pendapat para peneliti, 

pakar maupun manajemen PT ini dapat menggambarkan secara umum penelitian yang terjadi di 

Indonesia. 

 

i. Faktor eksternal 

 

i.i Kebijakan riset dan inovasi yang dianggap terlalu berorientasi pada produk 

Walaupun diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memusatkan perhatian terhadap penciptaan produk 

untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada masyarakat, namun hal ini dipersepsikan oleh 

sebagian peneliti sebagai sebuah tantangan tersendiri. Responden dari kalangan peneliti sosio-humaniora 

PT berpendapat bahwa walaupun RIRN juga memuat bidang-bidang ilmu sosial, namun tren penelitian 

saat ini yang sangat mengarah pada penciptaan sebuah inovasi berbentuk produk yang biasanya 

merupakan hasil dari riset bidang “hard science”. Persepsi ini menguat sejalan dengan lebih banyaknya 

penelitian-penelitian berbasis non-sosio-humaniora yang didanai baik melalui skema hibah kompetitif 

nasional maupun desentralisasi. 

“Sejak tahun 2013 atau 2014, DIKTI/Ristek  mindset-nya sudah mengarah pada sinergi industri. Sehingga, proposal-

proposal yang dilirik adalah yang mengaitkan ke sektor industri. Misalnya, kami, di bidang hukum, kan, tema-tema 

mengarah ke ketidakadilan gender, perlindungan pada pihak-pihak yang vulnerable. Nah, proposal semacam itu 

istilahnya sudah tidak dilirik lagi oleh DIKTI….” (ID_013_: 97; In-depth interview) 

 
Keprihatinan lain juga disampaikan oleh peneliti dengan latar belakang ilmu kesehatan jiwa. 

Kecenderungan untuk memberikan hibah kepada topik yang akan menghasilkan produk “tangible” atau 

berupa barang terkadang melupakan keuntungan jangka panjang yang didapat jika memberikan hibah 

kepada penelitian yang output-nya tidak berupa produk nyata, namun sesuatu yang akan bermanfaat 

secara tidak langsung dalam jangka panjang (indirect return on investment). Disimpulkan oleh para peneliti 

kajian sosio-humaniora bahwa terdapat perbedaan misi antara peneliti yang mengaplikasi pendekatan 

sosial dengan pemerintah yang berbasis produk. Hal ini seperti terungkap dalam cukilan wawancara 

berikut ini. 

 

…”riset mengenai human rights itu masih terbatas… Ya termasuk pasien-pasien dari riset saya susah sekali 

[men]dapat funding karena memang mungkin misi kita yang di social science dengan pemerintah yang berbasis 

produk itu berbeda. Pemerintah kita kan inginnya sesuatu yang ada produknya. Pada kasus saya, ketika meneliti 

atau mengobati orang sakit jiwa, tidak akan menghasilkan produk. Pasien sembuh atau tidak kambuh itu sebuah 
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produk buat kami.. dan kita mencari segala cara dari sudut pandang riset itu memastikan mereka tidak kambuh.”  

(ID_007_ Pos. 34, In Depth Interview) 

 

Seorang peneliti lain di sebuah Pusat Studi Gender menyatakan bahwa kebijakan mengenai Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang mengikat bagi para peneliti yang akan mengajukan dana hibah 

merupakan kebijakan yang “maskulin” dan “bias” karena menekankan bahwa penelitian yang 

menghasilkan produk atau berhasil menggaet mitra industri akan memiliki skor TKT yang lebih tinggi. 

Dengan sistem TKT ini maka riset-riset dasar ilmu sosial termasuk yang menggunakan perspektif GEDSI 

dirasa akan memiliki TKT yang rendah.  

 

Keharusan untuk menyesuaikan dengan prioritas riset nasional diakui memaksa beberapa PT saat ini 

untuk berlomba-lomba dalam menyusun Renstra atau RIP PT yang lebih menitikberatkan pada penciptaan 

sebuah teknologi berdasarkan TKT. PT yang berhasil banyak menciptakan produk yang memiliki nilai 

ekonomi lebih akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Kebijakan ini dirasakan sebagai hal yang cukup 

dilematis bagi para peneliti ilmu sosial yang memang penelitiannya lebih banyak bersifat penelitian dasar 

yang lebih menekankan pada prinsip atau studi kritis. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang pimpinan 

fakultas rumpun ilmu sosial di sebuah PTN-BH. 

 

“….Penelitian universitas itu dituntut gencar untuk ke hilirisasi. Jadi, semua fokusnya ke arah industri. Fokusnya 

adalah menghasilkan produk.. Concern saya sebetulnya adalah apakah semua penelitian itu baru berharga kalau 

dia menghasilkan produk? …Kalau [penelitian] kita [ditujukan untuk] mengubah mindset seseorang, misalnya dari 

tidak sadar menjadi sadar gender, itu keterapan teknologinya berapa?…..(ID_020: In-Depth Interview) 

 

 

Karena persepsi dari sebagian peneliti ilmu sosial bahwa akan lebih sulit bersaing mendapat hibah tanpa 

kebijakan khusus pengalokasian bagi bidang ilmu sosiali, maka para peneliti akhirnya memilih untuk 

mengakses dana hibah internal PT atau mengakses dana penelitian dari luar negeri. Lembaga penelitian 

luar negeri lebih dipersepsikan oleh beberapa responden lebih mendukung pendanaan riset yang 

menggunakan human right approach.  

 

“…….ketika kita misalnya bicara dengan negara yang contoh, maaf, kita bandingkan dengan Norway. Isu ini [orang 

dengan gangguan jiwa dipasung] penting sekali buat mereka. Contoh seperti kemarin kita buat proposal dengan 

lembaga lokal sebenarnya di Norway, saya tidak bercerita proposal panjang lebar cuma memperlihatkan foto 

orang dipasung saja. Dan itu diskusinya 2 jam. Kenapa masih bisa dipasung? Banyak pertanyaan apakah tidak ada 

peraturan di Indonesia dan sebagainya? Jadi, dengan melihat saja mereka melihat bahwa ini against human 

right dan mereka membiayai…..” (ID_007: In-depth Interview) 

 

Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi  (saat ini Kemendikbud-Ristek) telah berupaya 

meningkatkan kualitas riset agar lebih kompetitif dengan membangun Pusat Unggulan IPTEK (PUI) dan 

Science and Techno Parks (STP). PUI dan STP ini diharapkan akan menjadi pusat-pusat unggulan teknologi 

maupung humaniora yang akan mendorong riset yang berkualitas serta dapat bermanfaat secara 

ekonomi. Beberapa PT dan institusi telah ditunjuk sebagai PUI pada tahun 2016-2020, namun hanya satu 
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PT yang terpilih menjadi PUI kajian ilmu sosial.26 Disamping itu standar yang digunakan dalam melihat 

kesiapan suatu Lembaga PUI di PT dianggap hanya berdasarkan Tingkat Kesiapan Teknologi, dan Tingkat 

Kesiapan Saintifik.  Matriks kesiapan teknologi yang dalam PUI Ilmu Sosial pun masih bertumpu pada 

aplikasi terapan (social engineering) dan dipersepsikan kurang memberikan peluang bagi riset-riset dasar 

ilmu sosial yang biasanya sangat berkaitan erat dengan riset-riset GEDSI.  

 

i.ii Faktor reviewer atau pengulas 
 

Tahap perencanaan yang meliputi berbagai aktivitas mulai dari penulisan proposal hingga seleksi proposal 

memiliki andil penting dalam menentukan kualitas sebuah penelitian. Salah satu aktor penting dalam 

proses seleksi proposal penelitian adalah para reviewer atau pengulas. Peran pengulas sebuah hibah riset 

berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan Kemenristek/BRIN Edisi XIII (2020) selain memastikan bahwa 

penelitian memiliki multiplier effect, penelitian juga harus dipastikan dikelola secara profesional dan 

efisien sesuai dengan arah kebijakan pemerintah khususnya terkait hilirisasi IPTEK.   

 

Menurut beberapa responden dari kalangan peneliti, hal ini menyisakan suatu dilema karena dengan 

kebijakan tersebut, para pengulas akan lebih memperhatikan kesesuaian dengan prinsip hilirisasi IPTEK 

sesuai TKT atau Rencana Induk Penelitian masing-masing PT (terutama bagi skema desentralisasi), 

dibandingkan dengan substansi yang ditawarkan oleh sebuah proposal penelitian. Terkait dengan 

pengarusutamaan GEDSI di riset yang dilakukan oleh PT, hal ini akan sangat bergantung pada tingkat 

pemahaman dari masing-masing pengulas terhadap prinsip GEDSI. Seorang pengulas bidang rumpun 

kesehatan di sebuah PTN Klaster Mandiri mengatakan, banyak pengulas rumpun kesehatan yang berlatar 

belakang klinis yang tidak memahami sudut pandang ilmu kesehatan masyarakat yang banyak terkait 

dengan GEDSI, sehingga akibatnya banyak proposal yang menggunakan lensa GEDSI tidak berhasil didanai.  

 

“….terkadang pemilihan reviewer  yang kurang pas…jika reviewer  berlatar belakang klinis mereview public health 

atau psikiatri sosial, kadang banyak proposal yang tidak lolos padahal luaran yang diharapkan sudah sesuai…sudut 

pandang reviewer nya berbeda…” (ID_007-In-Depth Interview 

 

Di samping itu, menurut beberapa pengulas dari PT yang ditunjuk LPPM yang bertugas melakukan ulasan 

hibah dengan skema desentralisasi, belum banyak di antara mereka yang pernah mendapatkan pelatihan 

atau mengikuti lokakarya mengenai insersi GEDSI secara spesifik dalam riset.27 Para pengulas tersebut 

mengaku kebanyakan tidak dibekali atau tidak mengetahui adanya panduan khusus atau check list 

mengenai apakah suatu penelitian menggunakan lensa GEDSI atau tidak. 

 

“….banyak reviewer  yang masih kurang aware terhadap isu GEDSI,….[karena] lack of knowledge... (ID_016: 19; In-

depth Interview) 

 
26 Direktorat Kelembagaan Ditjen DIKTI. 2020. Buku Panduan Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi (PUI-PT). Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
27 KSI pernah mendukung lokakarya terhadap para reviewer  terpilih mengenai GEDSI dalam penelitian. Namun jumlah reviewer  
yang mengikuti sosialisasi cukup terbatas dan tiap tahun banyak reviewer  baru yang mendapatkan penugasan belum mendapat 
peningkatan awareness mengenai GEDSI.  
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Seorang pengulas dari rumpun ilmu kedokteran klinis yang menjadi responden dalam evaluasi ini 

mengatakan, pelatihan atau peningkatan kapasitas yang didapatkan biasanya hanya meliputi bagaimana 

mengawal luaran penelitian agar sesuai dengan standar riset dan pengembangan nasional. Hal ini meliputi 

apakah penelitian tersebut akan dapat dipublikasi, mengandung nilai tambah atau menghasilkan 

prototype teknologi. Saat ini seleksi administrasi dilakukan melalui teknologi informasi Simlitabmas, 

sehingga peran reviewer lebih terfokus pada muatan dan keluaran yang akan dihasilkan oleh riset 

tersebut. Keluaran penelitian harus dipastikan efektif dan efisien dibandingkan dengan jumlah hibah yang 

diberikan.  

 

Hal menarik lain mengemuka terkait terbatasnya penelitian dengan isu yang dianggap sensitif di 

masyarakat, bahkan pada Fakultas Ilmu Budaya yang juga menaungi beberapa departemen sosio-

humaniora, seperti penelitian terkait isu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer (LGBTQ). Isu ini 

seringkali dianggap para pengulas tidak sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas terkait 

atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pribadi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitar. 

Beberapa peneliti merasa hal ini membatasi kebebasan mereka sebagai akademisi dalam melakukan 

penelitian-penelitian dengan topik sensitif.  

 

Resistensi terhadap kebijakan afirmasi bagi penelitian berlensa GEDSI juga dikemukakan beberapa 

responden. Faktor meritokrasi dikatakan salah satu faktor yang menghambat lebih banyaknya hibah 

penelitian berlensa GEDSI yang didanai di Indonesia. Sistem merit ini berlaku baik dari alokasi jumlah 

peneliti perempuan maupun dari jumlah penelitian yang menggunakan unsur GEDSI. Masih kentalnya 

resistensi, termasuk dari pengulas nasional maupun internal, terhadap kebijakan afirmasi menjadikan 

penelitian di Indonesia masih terbilang bias GEDSI baik dari sisi peneliti maupun jenis riset yang dilakukan.  

 

Salah satu hal mengemuka dalam evaluasi ini adalah terkait pemilihan para pengulas.  Permasalahan ini 

teungkap terutama pemilihan pengulas internal PT di klaster mandiri PTN-BH yang dirasa di beberapa PT 

sarat dengan kepentingan politis kampus ataupun pemilihan yang berdasarkan subyektivitas28. Terkadang 

beberapa PT, bahkan yang berstatus PTN-BH, tidak memiliki tim pengulas yang memiliki keahlian atau 

pemahaman mendalam mengenai GEDSI. Menurut beberapa peneliti, seleksi pengulas yang kurang 

transparan membuat kualitas pengulas dipertanyakan karena masih banyak yang belum dapat 

memerhatikan kajian kritis terhadap suatu isu, termasuk juga isu-isu di bidang sosio-humaniora. Masih 

lemahnya kemampuan untuk melakukan kajian kritis terkait dengan kurikulum pendidikan tinggi nasional 

yang belum menitikberatkan kepada cara melakukan telaah kritis terhadap suatu masalah. Ditambah lagi 

fenomena insularitas para akademisi (Rakhmani and Siregar, 2016) yang membuat para peneliti termasuk 

pengulas kurang memiliki jejaring yang luas dan memiliki pandangan yang kurang komprehensif dalam 

memandang suatu isu.  

 

 
28 Seleksi kategori hibah kompetitif nasional dan desentralisasi Perguruan Tinggi yang berada di Klaster Mandiri dan berstatus 
PTN BH dilakukan oleh Reviewer  Internal yang ditunjuk oleh LPPM PTN-BH setempat. Tim Penyeleksi reviewer  internal terdiri 
dari reviewer  dari perguruan tinggi yang bersangkutan namun tersertifikasi sebagai reviewer  nasional dari DRPM.  



 
Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas 
Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017 – 2020  

35 

“…..Riset saya itu kan tentang susastra kajian budaya. Entah kenapa tidak ada reviewer  dari bidang kami…yang 

me-review bidang kami itu dari bagian linguistik, dan dalam Ilmu Linguistik itu tidak mengenal teori kritis. Jadi, 

Ketika saya menjadi dekan yang pertama saya kerjakan adalah mendorong bahwa bahasa itu urusan kultural. 

Urusan kenapa laki-laki lebih di dengar dari pada perempuan. Itu urusan linguistik, tapi karena mereka tidak 

memiliki kesadaran kritis jadi jangan harap penelitian linguistik itu punya kesadaran kritis. Memang mereka tidak 

belajar, mereka tidak melihat itu masalah, dan mereka tidak mengajari, jadi berpuluh tahun linguistik itu begitu…. 

Itu isu sosio-linguistik. Belum hal-hal lain. Kenapa akses ini bisa ke sini. Kenapa dengan bahasa yang ini bisa ... 

karena ada intersection dengan kelas, gender, kulit, kecantikan, dan lain-lain. Nah, sekarang reviewer  penelitian 

kami itu semua di FIB itu dari linguistik…Jadi pemilihan reviewer  juga isunya isu kuasa. Siapa yang dekat sama 

siapa sehingga dia bisa menjadi reviewer  (ID_020_, Pos. 56: In-Depth Interview) 

 

i.iii Riset yang belum banyak melibatkan tim peneliti di luar peneliti perguruan tinggi 

 

Ilmu pengetahuan yang bersifat terbuka atau “open science” adalah sebuah gerakan dan praktik baik yang 

semakin berkembang saat ini di negara-negara yang penelitiannya sudah lebih matang dan maju atau 

mereka yang tergolong sebagai knowledge economies. Inti dari prinsip ini adalah bahwa penelitian tidak 

hanya dapat dilakukan oleh para peneliti PT atau profesional, namun juga dapat melibatkan kalangan di 

luar akademis, termasuk juga dari masyarakat. Prinsip penelitian ini adalah penelitian dilakukan secara 

partisipatoris dan inklusif dengan tetap mengindahkan prinsip metodologi yang sesuai dengan kaidah 

keilmuan secara akademis. Hasil dari riset ini harus dapat dipublikasikan dan diakses oleh semua pihak 

dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Huda., dkk. 2020). Dengan pendekatan ini, 

diharapkan bahwa hasil riset akan lebih tepat guna karena disusun secara partisipatif dan juga akan 

memberikan pemberdayaan kepada masyarakat atau pihak non-akademis yang terlibat. 

 

Dalam penelitian berlensa GEDSI, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah apakah unsur GEDSI 

sudah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini termasuk apakah tim inti penelitian juga terdiri dari 

tim yang terdiri dari kelompok GEDSI.29 Model riset dengan pendekatan partisipatoris khususnya untuk 

riset-riset ilmu sosial telah ditekankan dalam panduan riset yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN pada 

edisi sebelumnya30. Namun, pendekatan penggunaan metode ini tidak lagi menjadi fokus pada buku 

panduan yang saat ini digunakan melalui Simlitabmas.  

 

Walau pada buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XIII secara tertulis bahwa anggota 

tim penelitian dapat terdiri dari dosen maupun non-dosen, pada praktiknya para peneliti universitas 

banyak yang belum mengejawantahkan kebijakan ini dan cenderung hanya melibatkan sesama peneliti 

dalam satu PT yang sama atau jika riset berada dalam kolaborasi, riset akan dilakukan bersama dosen dari 

PT lain.31 Pada penelitian dengan skema kemitraan, kolaborasi biasanya dilakukan dengan mitra dari 

sektor industri. Persepsi ini juga ditemui pada skema pengabdian masyarakat, dimana para peneliti atau 

akademisi banyak yang masih memiliki pendapat bahwa masyarakat sekitar hanya berada dalam kategori 

 
29https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/unduh_berkas/MEMASTIKAN%20GEDSI%20DALAM%20PENILAIAN%20PROPOSAL%20HIBA
H.pdf    
30 Panduan Hibah Bidang Ilmu Sosial Edisi XI Tahun 2016 
31 Dalam penjelasan Buku Pengajuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Risbang mencontohkan beberapa 
non-dosen yang dapat menjadi anggota peneliti seperti Programmer, Surveyor, Akuntansi/Keuangan 

https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/unduh_berkas/MEMASTIKAN%20GEDSI%20DALAM%20PENILAIAN%20PROPOSAL%20HIBAH.pdf
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/unduh_berkas/MEMASTIKAN%20GEDSI%20DALAM%20PENILAIAN%20PROPOSAL%20HIBAH.pdf
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“penerima manfaat” dari program yang dilaksanakan tanpa perlu adanya participatory assessment atau 

pelibatan masyarakat yang lebih partisipatif.   

 

“…skema pengabdian masyarakat kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan ketika mahasiswa sedang 

melakukan KKN [Kuliah Kerja Nyata]…atau membuatkan misalnya sistem pengelolaan air bersih saja…” (ID_017; 

In-depth interview) 

 

Eksklusifitas para peneliti PT dalam melakukan riset juga dikemukakan oleh salah seorang penggiat 

disabilitas yang sangat aktif di organisasi disabilitas di Indonesia. Sebagai penyandang disabilitas, dirinya 

melihat bahwa cara pandang yang masih bertumpu pada pemaknaan disabilitas sebagai aspek medis dan 

belum dalam aspek sosial maupun hak asasi manusia, membuat riset tentang disabilitas banyak yang 

hanya bertujuan akhir dihasilkannya sebuah produk yang dianggap sebagai solusi bagi para penyandang 

disabilitas. Namun sayangnya produk atau kajian ini sebagian hanya dilihat dari sudut pandang non 

disabilitas. Sedangkan, hal yang terpenting dalam isu sosial inklusi adalah keterlibatan, termasuk para 

penyandang disabillitas itu sendiri untuk terlibat dalam riset, karena mereka yang paling tahu apa yang 

mereka butuhkan. Menurut para praktisi yang diwawancarai keuntungan utama yang didapat dari 

pelibatan semua unsur termasuk penyandang disabilitas adalah pemberdayaan dan partisipasi mereka 

dalam pembangunan.  

 

“…sejauh ini disabilitas masih dipandang hanya sebagai obyek…sebenarnya inti dari riset mengenai disabilitas ini 

adalah inklusif…semua terlibat…” (ID_018: In-depth interview). 

 

Selain dalam penelitian disabilitas, kaum marjinal juga belum dilibatkan sebagai anggota tim peneliti. Hal 

ini dikatakan oleh seorang peneliti pemberdayaan masyarakat sebagai hal yang kontra produktif bagi riset 

itu sendiri karena hasil akan menjadi bias dan dalam penelitian yang melibatkan kaum rentan, peneliti 

akan mengalami kesulitan dalam melakukan perekrutan responden dan juga dalam penarikan simpulan 

yang akan cenderung bias dipandang dari sisi peneliti saja.  

 

“…contoh penelitian tentang perilaku penderita HIV, tanpa melibatkan pasien HIV sebagai anggota peneliti, akan 

sulit dan butuh waktu lebih lama dalam meneliti dan membangun kepercayaan para pasien HIV ini…juga dalam 

riset lain misal yang melibatkan PSK [pekerja seks komersial] misalnya…” (ID_024: In-Depth Interview). 

 

Pentingnya pelibatan masyarakat terutama kaum marjinal dalam riset berwawasan GEDSI akan sangat 

bermanfaat terutama dalam hal diseminasi hasil penelitian. Dengan pelibatan kelompok masyarakat 

sendiri, maka diseminasi dan rekomendasi hasil penelitian akan lebih mudah untuk mencapai sasaran.  

 

i.iv Adanya kebijakan perguruantTinggi yang belum mendukung pengarusutamaan GEDSI 

 

Salah satu faktor yang memengaruhi pengarusutamaan GEDSI di termasuk dalam penelitian, adalah 

kebijakan dari PT sendiri terkait kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial di dalam manajemen atau 

pengelolaan PT. Terutama bagi PT yang berstatus otonom, kebijakan dan leadership dari pimpinan PT 

merupakan acuan yang akan diikuti oleh seluruh civitas akademika di dalam kampus tersebut.  
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Menyikapi program pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pada awal tahun 2000-an 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian-PPPA) sebagai 

kementerian yang menjadi pengampu PUG di Indonesia mendorong terbentuknya pusat-pusat kajian 

studi tentang perempuan di PT, terutama PTN. Saat ini hampir keseluruhan PTN di Indonesia memiliki 

Pusat Kajian Studi Gender dan Anak dan bahkan di beberapa PT seperti Universitas Airlangga, pusat studi 

ini sudah lebih maju dan bermetamorfosis menjadi Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial. 

 

Namun, pada praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pusat Studi Gender (PSG) untuk 

dapat mengemban misi sebagai pusat studi mengenai gender. Menurut salah seorang mantan Ketua PSG 

di sebuah PTN-BH, minat peneliti yang secara khusus mengaitkan topik penelitian dengan isu gender 

masih cukup terbatas. Gender masih dipandang sebagai isu yang terpisah dan penelitian tentang gender 

hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai topik tentang gender. 

 
“….sepanjang saya memimpin Pusat Studi Gender, saya ingat hanya satu penelitian yang meminta tanda tangan 

saya sebagai ketua pusat studi, artinya bahwa penelitian tersebut berafiliasi dengan Pusat Studi Gender…mungkin 

penelitian-penelitian lain berafiliasi di pusat studi lain tapi terlihat minat masih sangat sedikit….” (ID_021: In-Depth 

Interview). 

 

Perihal berkurangnya minat peneliti untuk melakukan riset terkait gender juga terkemuka dengan 

wawancara bersama reviewer nasional dan tokoh pendidikan yang peduli terhadap isu GEDSI yang 

menyatakan bahwa saat ini banyak pusat studi gender di berbagai PT yang kurang aktif untuk melakukan 

advokasi maupun kajian-kajian berwawasan gender dan inklusi lainnnya. Seorang akademisi dengan 

kepakaran gender mengatakan bahwa berkurangnya minat terhadap studi gender membuat pakar 

tentang gender di dunia akademis di Indonesia cenderung tidak bertambah secara signifikan atau bahkan 

hanya “itu-itu saja”.  

 

Sejalan dengan disahkannya Undang–Undang tentang Disabilitas pada 2016 dan Permenristekdikti 

tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 46 Tahun 2017 yang mewajibkan 

setiap PT memberikan layanan pada mahasiswa dengan disabilitas, saat ini sekitar 10 PT di seluruh 

Indonesia sudah memiliki Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Dimotori oleh Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya yang secara resmi berdiri sejak 2012, PSLD Universitas Brawijaya 

menjadi salah satu pusat studi yang cukup terkemuka dan banyak melakukan kajian-kajian pada isu 

disabilitas. Sayangnya, di banyak PT lain, keberadaan studi tentang disabilitas dirasa masih belum 

berkembang. Masih terbatasnya pengambil kebijakan yang berwawasan inklusif ditengarai membuat 

berbagai layanan yang ramah bagi civitas academika dengan disabilitas maupun riset-riset tentang 

disabilitas masih sangat terbatas. 32 Menurut salah seorang peneliti di PSLD, hal ini mungkin berkaitan 

dengan masih terbatasnya mahasiswa disabililitas yang terdaftar di sebuah PT 33ataupun PT belum 

memiliki sumber daya yang memadai untuk mengakomodasi mahasiswa disabilitas, sehingga akhirnya 

 
32 https://theconversation.com/jalan-panjang-menuju-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas-di-universitas-128316 
33 Hanya 3,38% penyandang disabilitas yang menamatkan Pendidikan tinggi (BPS, 2020) 
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belum merasa adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk sebuah pusat studi dan layanan 

disabilitas. 

 

Belum terinternalisasinya kesetaraan gender dan inklusi sosial juga diakui oleh seorang anggota senat 

akademis sebuah PTN-BH. Di dalam senat akademik yang terdiri dari para guru besar di universitas, hanya 

sebagian kecil yang memahami pentingnya isu inklusi sosial dalam bidang akademis dan GEDSI belum 

menjadi framework universitas. Masih banyak kalangan senat akademi yang berpendapat bahwa 

persoalan GEDSI, khususnya gender, masih dianggap hal yang tabu atau sensitif sehingga tidak perlu 

diangkat lebih lanjut. Saat ini fokus dalam kesetaraan gender di PT masih seputar perbandingan jumlah 

dosen laki-laki dan perempuan atau berapa banyaknya dosen perempuan yang menduduki jabatan 

akademis atau memiliki gelar doktor. Namun, kesetaraan gender di PT belum membahas mengenai 

pengaruh persoalan terkait bagaimana peran ganda dosen/peneliti perempuan, atau isu mengenai proses 

pengambilan keputusan para pengambil keputusan perempuan atau isu-isu yang mungkin dihadapi 

peneliti disabilitas. 

 

“….bahkan rektor kami yang seorang perempuan pun mengatakan, apapun kebijakan kita sebagai perempuan 

pasti akan dianggap salah..maka kita lakukan saja apa yang kita anggap benar, toh pada akhirnya pasti akan 

disalahkan juga”. (ID_20: In-Depth Interview) 

 

Salah seorang peneliti juga mencontohkan resistensi mengenai kesetaraan gender yang masih tinggi 

dialami ketika seorang dosen yang mencoba memasukkan topik terkait gender pada mata kuliah yang 

diampu, namun hal ini ditolak oleh pimpinan fakultas karena dianggap kesetaraan gender sudah bukan 

menjadi masalah. Bahkan, para pimpinan perempuan pun masih menganggap bahwa isu gender itu bukan 

lagi isu yang penting dan perlu mendapat perhatian khusus.  

 

“…..Jadi begini, misalnya ada diprogram studi itu [seorang] doktor lulusan [Universitas] Adelaide, dia bilang kita 

harus membuat mata kuliah gender dan pembangunan atau something like that, which is very generic. Terus nanti 

kata Profesornya atau seniornya yang perempuan, tidak perlu-lah bicara gender karena kita semua sudah sama 

saja…..”(ID_17, Pos. 26-27: In-Depth Interview) 

 

Kesenjangan GEDSI di PT juga tergambar dalam isu kekerasan seksual di kampus yang dikeluhkan 

beberapa peneliti. Menurut pendapat beberapa responden perempuan, masih banyak manajemen 

kampus yang melakukan pemakluman pada hal-hal pelecehan, baik yang dialami mahasiswa maupun 

dosen, karena hal itu dianggap akan mengurangi citra PT di luar jika kasus-kasus seperti ini diangkat. 

Menurut beberapa peneliti, isu kekerasan seksual akan terangkat hanya jika sudah menyebar melalui 

media massa. Sebuah upaya yang telah dilakukan seorang pakar gender untuk memasukkan materi 

kekerasan seksual pada saat penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN kemudian dihilangkan oleh 

pimpinan universitas saat ia sudah tidak menjabat sebagai ketua pusat kajian gender lagi.  

 

Di samping isu kekerasan seksual yang masih penuh dengan pemakluman, kebanyakan PT di Indonesia 

juga masih belum memiliki fasilitas ramah GEDSI, baik bagi para peneliti perempuan maupun dosen atau 

mahasiswa lain dengan kebutuhan khusus. Sebagai contoh, masih sangat sedikitnya PT yang menyediakan 
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“nursery room” bagi dosen/peneliti yang sedang menyusui atau bahkan masih ada PT yang memilki toilet 

yang belum ramah perempuan. Beberapa peneliti mengakui terpaksa harus memompa air susu di bawah 

meja atau beberapa peneliti terpaksa pulang jika dirasa perlu menyusui atau memompa ASI.  

 

Selain itu, fasilitas bagi peneliti ataupun mahasiswa dengan disabilitas pun masih sangat terbatas. 

Ketersediaan audio books yang sangat terbatas bagi civitas akademi netra merupakan masalah utama 

yang dihadapi. Belum lagi sebagian besar PT belum memiliki juru bahasa isyarat bagi disabilitas tuli. Bagi 

peneliti/mahasiswa dengan disabilitas motorik, fasilitas kampus juga dirasa belum memadai seperti 

terbatasnya ramp atau guiding block atau masih banyaknya tangga-tangga yang tidak ramah disabilitas.  

 

Seorang Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Gender dan Anak berpendapat bahwa peluang sekaligus 

tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana mengaitkan isu-isi gender dan inklusi sosial termasuk 

disabiltas dan populasi rentan lainnya secara lebih eksplisit di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh Pusat TPB atau SDG Center di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum menyeluruhnya pemahaman 

para peneliti mengenai prinsip “no one left behind” yang menjadi ruh dari SDG’s. Padahal SDG Center 

dipandang cukup strategis untuk mengarusutamakan GEDSI di kalangan civitas akademika PT.  

 

“ Karena masih banyak peneliti-peneliti di SDG Center yang hanya memilih terkait salah satu topik SDG tanpa 

dapat mengaitkannya dengan prinsip inklusivitas….bahkan seorang pimpinan SDG Center sendiri menyatakan 

bahwa dirinya tidak memahami soal topik gender dan bagaimana mengaitkannya topik-topik dalam 

SDG’s…akhirnya gender tetap left behind” (ID_020: In-Depth Interview) 

 

ii. Faktor internal 

 

ii.i Persepsi dan stigma peneliti terhadap isu GEDSI 
 

Walaupun secara umum tren untuk melakukan penelitian terkait GEDSI jumlahnya terus meningkat setiap 

tahun, namun tim evaluasi menemukan bahwa belum semua peneliti memiliki minat untuk melakukan 

penelitian terkait GEDSI. Peneliti perempuan terlihat lebih banyak yang tertarik dengan isu GEDSI 

disbanding peneliti laki-laki. Seorang peneliti laki-laki berlatar belakang kesehatan yang pernah 

mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat menegaskan bahwa dirinya tidak peduli apakah hasil 

risetnya terkait perempuan atau gender asalkan riset tersebut bermanfaat bagi masyarakat. 

 
“…saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah ini riset akan penting buat perempuan, ibu atau gender…buat 

saya yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat…” (ID_02_: In-Depth Interview). 

 

Salah seorang peneliti laki-laki lain di bidang telemedicine menyatakan bahwa ia tidak tertarik dengan isu-

isu GEDSI, kecuali bila ada irisan dengan riset yang sesuai dengan road map pribadinya tersebut. Lebih 

banyaknya peneliti perempuan yang meneliti dengan topik GEDSI juga sejalan dengan analisis yang 

diperoleh dari data Simlitabmas 2017-2020 yang memperlihatkan bahwa sebanyak 53% topik GEDSI 

diteliti oleh peneliti perempuan dibandingkan 47% yang dilakukan oleh peneliti laki-laki.  
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Bagan 6 Perbandingan pengajuan proposal terkait GEDSI berdasarkan jenis kelamin 

Sumber:  Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN, 2017-202 

 

Hal yang cukup menarik juga adalah masih terbatasnya kesadaran dari kalangan peneliti di bidang ilmu 

kedokteran klinis mengenai isu GEDSI walaupun banyak dari mereka yang melakukan penelitian dengan 

subyek manusia dan adanya keharusan untuk mengajukan persetujuan dari Komite Etik Penelitian 

(Institutional Review Board) sebelum riset berjalan. Menurut pengamatan seorang pengulas hibah dan 

yang juga pengulas sebuah jurnal nasional di bidang ilmu penyakit syaraf, jarang sekali peneliti yang 

melakukan kajian dari segregasi gender pasien yang direkrut menjadi subyek penelitian. Riset juga belum 

membedakan perbedaan sosio kultural dari subyek penelitian. Bahkan banyaknya kajian yang 

menyimpulkan bahwa riset-riset kesehatan yang tidak mengukur perbedaan gender akan menimbulkan 

penarikan kesimpulan yang kurang akurat dibantah oleh para peneliti dan pengulas hibah dari rumpun 

kesehatan.  

 

“…saya hanya akan menanyakan kepada penulis proposal mengenai segregasi data laki-laki dan perempuan atau 

memasukkannya dalam analisis jika memang terbukti ada perbedaan akses terhadap layanan kesehatan antara 

laki-laki dan perempuan. selain hal itu nampaknya tidak terlalu perlu …juga selama saya menjadi reviewer hibah 

atau jurnal, belum pernah ada yang melakukan penelitian di bidang neurologi dengan segregasi khusus gender. 

…..” (ID-018; In-depth interview). 

 

Namun, seorang pakar kajian feminis mengatakan, masih banyaknya yang kurang berminat melakukan 

kajian GEDSI bukan hanya terjadi di rumpun ilmu non-sosio-humaniora. Di fakultas ilmu budaya yang 

dipimpinnya diakui masih cukup sedikit dosen atau peneliti yang mengaitkan isu-isu mengenai gender 

atau isu inklusi sosial dengan bidang kajian yang diminatinya. Hal ini disinyalir terkait dengan masih kurang 

kuatnya pembekalan telaah kritis yang diberikan pada bidang-bidang sosio-humaniora di Indonesia.  

 

Faktor lain yang memengaruhi adalah mengenai persepsi para peneliti terhadap isu GEDSI itu sendiri, 

khususnya mengenai topik kesetaraan gender. Para civitas academika masih memaknai isu kesetaraan 

gender sebatas hanya pada sudah berimbangnya jumlah dosen/peneliti perempuan dan laki-laki serta 

sudah mulai banyaknya perempuan yang menduduki jabatan struktural universitas. Sehingga mayoritas 

peneliti yang diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada lagi isu kesetaraan gender di PT karena semua 

memiliki kesempatan yang sama. Ketika dikonfirmasi terhadap beberapa pakar kajian gender, hal ini 

menggambarkan belum cukupnya pemahaman para civitas akademika terhadap isu kesetaraan gender.  

 

53%47%

Perempuan Laki-laki
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Masih adanya stigma terhadap kajian gender di tingkat universitas juga dirasa cukup menghambat proses 

pengarusutamaan gender pada riset PT, khususnya kajian gender. Menurut beberapa pakar mengenai 

gender yang diwawancarai hal ini terjadi karena masih kuatnya persepsi bahwa melakukan riset dengan 

lensa gender itu identik dengan menjadi seorang feminis. Sedangkan feminis masih dipersepsikan negatif 

oleh sebagian orang termasuk di kalangan akademisi, sehingga peneliti biasanya takut untuk melakukan 

kajian atau riset dengan menggunakan perspektif gender. Juga adanya kekhawatiran sebagian peneliti jika 

menggunakan kajian atau analisis dari sudut pandang GEDSI akan mengecilkan arti penelitiannya itu 

sendiri. 

 

“,,,karena stigma terhadap feminis itu masih besar, sehingga banyak orang yang takut dianggap feminis.. Feminis 

itu identik dengan” being bitches”…Feminis dianggap sebagai orang yang selalu tidak puas terhadap segala 

sesuatu, betul… kami selalu tidak puas dengan bentuk-bentuk ketidakadilan…juga dengan menggunakan kajian-

kajian dengan perspektif gender banyak peneliti yang takut akan mengecilkan penelitiannya itu sendiri…” (ID-20: 

In-Depth Interview) 

 

Berbeda dengan isu mengenai kesetaraan gender, hampir semua peneliti yang menjadi responden  

menyambut terbuka ketika berdiskusi mengenai masalah disabilitas. Di samping itu, seluruh peneliti juga 

setuju untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan setara terhadap mahasiswa 

disabilitas. Hampir keseluruhan responden menyatakan bahwa perbaikan fasilitas yang lebih dapat 

diakses oleh semua pihak merupakan prasyarat yang harus terlebih dahulu dibenahi agar kampus lebih 

siap menerima lebih banyak lagi mahasiswa dengan disabilitas.  

 

Tantangan lain terkait masih rendahnya minta peneliti non-sosio-humaniora untuk mengaitkan isu GEDSI 

dalam penelitiannya adalah karena banyak para peneliti tersebut yang melihat bahwa GEDSI adalah isu 

sektoral. Pemahaman mengenai isu sektoral tersebut akhirnya menjadikan banyak persepsi di kalangan 

peneliti non-sosio-humaniora bahwa GEDSI cukup diatasi oleh mereka yang khusus bergelut di isu 

tersebut saja, dalam hal ini peneliti yang berkecimpung di kajian sosio-humaniora. 

 

ii.ii Kapasitas peneliti dalam mengakses hibah DRPM 
 

Kapasitas para peneliti dalam membuat sebuah rencana penelitian juga cukup menentukan apakah suatu 

riset akan mendapatkan hibah atau tidak. Beberapa kriteria yang dilihat dari pengulas paling umum 

adanya kesesuaian antara latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan. Menurut 

seorang pengulas, yang terpenting dalam menentukan sebuah riset dapat didanai atau hasil penelitian 

dapat dipublikasikan selain kesesuaian dengan RIRN atau Renstra PT juga adanya nilai kebaruan, 

metodologi yang cukup robust dan hasil atau keluaran yang diharapkan logis dengan latar belakang, 

metodologi, dan dana yang diajukan.  

 

Bagi PT yang berada di klaster binaan, peluang pendanaan terbesar dari DRPM diperoleh dari skema 

kompetitif nasional. Para peneliti ini memiliki persepsi bahwa dengan pengalaman yang terbatas dalam 

melakukan riset, mereka akan sulit untuk bersaing dengan PT lain yang sudah lebih mapan. Seorang 

peneliti GEDSI dari PTN di Indonesia bagian timur menyatakan bahwa jika dirinya membuat proposal 
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terkait GEDSI, maka untuk mengikuti skema hibah kompetitif nasional dirasa akan sangat sulit ditembus 

karena harus bersaing dengan PT yang lebih mapan terutama yang berada di Pulau Jawa. Padahal, 

menurut pendapatnya, para peneliti di Indonesia bagian timur cenderung lebih banyak meneliti 

menggunakan lensa GEDSI karena memang sangat sesuai dengan tantangan di wilayahnya. 

 

Ketidakpercayaan diri dalam mengajukan hibah ini menurut salah seorang peneliti yang telah banyak 

menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal akademis terkemuka sebagai bentuk masih belum meratanya 

kemampuan metodologi atau melakukan riset di kalangan para peneliti. Selain karena banyak peneliti 

yang belum pernah terpapar dengan atmosfer penelitian yang lebih baik juga karena sebagian peneliti 

kurang memiliki motivasi yang cukup untuk mengasah kemampuan diri. Ditambah lagi beban administrasi 

untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dikeluhkan hampir seluruh peneliti berpengaruh 

kepada kapasitas dan minat dalam melakukan penelitian.  

 

Selain faktor kapasitas dalam hal metodologi, perubahan skema pengusulan peneltian yang dimulai sejak 

tahun 2018 disebutkan juga berpengaruh pada eligibilitas beberapa peneliti. Beberapa peneliti yang 

pernah mendapatkan hibah DRPM untuk riset terkait GEDSI mengatakan, karena perubahan ini maka 

dirinya akan sulit untuk mengajukan hibah DRPM sebelum mendapatkan gelar S-3, sedangkan mereka 

pun sudah tidak memenuhi kriteria skema hibah Penelitian Dosen Pemula.  

 

ii.iii Pengetahuan peneliti dalam topik terkait GEDSI 
 
Selain dari persepsi yang masih beragam mengenai GEDSI serta kapasitas teknis dalam menyusun sebuh 

proposal penelitian, tantangan lain adalah terdapatnya perbedaan kapasitas atau pengetahuan dari para 

peneliti sendiri yang masih belum dapat mengaitkan pentingnya sebuah penelitian dilakukan dengan 

dimensi GEDSI. Seperti juga kajian yang didapatkan dari penelitian terdahulu oleh Sajogyo Institute yang 

menunjukkan masih banyaknya penelitian mengandung tema “gender” yang hanya berupa obyek atau 

tambahan belaka.(Cahyono dkk l., 2017)  

 
Hal ini menunjukkan memang belum terbangunnya kesadaran kritis bahwa gender digunakan sebagai alat 

analisis. Para peneliti atau dosen masih belum melihat bahwa di balik suatu fenomena atau penemuan 

atau unsur sejarah pasti ada sekelompok masyarakat yang berperan dan mereka akan mendapatkan 

dampak baik positif maupun negatif. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, masih rendahnya 

kemampuan menganalisis menggunakan lensa GEDSI, menurut salah seorang penggiat gender disebabkan 

memang tidak semua fakultas, termasuk fakultas rumpun ilmu sosial, yang memasukkan kurikulum 

mengenai cara berpikir kritis dalam cara pandang pengajaran dan penelitian. Sehingga sedari mahasiswa, 

para peneliti ini hanya cenderung meneliti apa yang tampak di depan mata dan tidak ingin mengetahui 

fenomena yang terjadi lebih jauh lagi. Terlebih lagi pada jurusan-jurusan eksakta, pengetahuan dasar 

mengenai gender hanya mereka dapatkan secara sekilas atau tidak sama sekali dan tidak pernah 

diaplikasikan pada mata kuliah atau penelitian terapan selanjutnya.  

 

Selain melihat isu gender yang masih berupa pelengkap, dalam topik disabilitas, para peneliti termasuk 

peneliti ilmu sosial, juga masih banyak yang belum paham mengenai prinsip-prinsip inklusif itu sendiri. Hal 
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ini dikeluhkan peneliti dan penggiat disabilitas. Masih banyak peneliti yang menyamakan bahwa inklusif 

itu memiliki makna sama dengan disabilitas, yang justru mereduksi arti inklusif  itu sendiri. Kajian 

disabilitas juga masih dilakukan dengan cara pandang medis yang berarti penyandang disabilitas adalah 

orang-orang yang memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga upaya penelitian yang dihasilkan hanya 

bagaimana untuk mengurangi keterbatasan tersebut. Sedangkan isu mengenai human rights yang lebih 

penting untuk mengatasi ketimpangan bagi masyarakat dengan disabilitas serta bagaimana mengubah  

persepsi dan perilaku masyarakat umum terhadap prinsip inklusif masih jarang dilakukan.  

 

 

d. Prospek keberlanjutan dari pengaplikasian panduan yang mengandung komponen 

GEDSI dalam upaya pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi 
 

i. Buku panduan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat 

 

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar 

penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PT sesuai dengan rambu-rambu yang 

telah ditetapkan. DRPM sebagai penanggung jawab program hibah penelitian bagi dosen telah menyusun 

panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

dalam mengajukan hibah riset. Buku panduan ini diharapkan digunakan sebagai acuan dalam menentukan 

standar input, proses dan output penelitian di PT. 

 

Selain buku panduan tersebut, Kemenristek melalui Direktorat Riset dan Pengembangan (Direktorat 

Risbang) juga menyusun panduan pengusulan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang merupakan pelengkap penjelasan secara teknis bagi peneliti dan pelaksana pengabdian dalam 

mengusulkan skema hibah secara daring melalui Simlitabmas dengan mengacu pada panduan 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di PT. 

 

Hampir keseluruhan peneliti yang menjadi responden dalam wawancara mendalam mengatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat beserta buku panduan 

teknis untuk mengajukan proposal dalam Simlitabmas. Sebagian responden mengonfirmasi mengetahui 

ada perbedaan antara Edisi XII (atau edisi terbaru yaitu Edisi XIII) dengan edisi-edisi sebelumnya. 

Perbedaan yang disebutkan oleh responden adalah dalam kedua edisi terakhir ini sudah dirinci beragam 

dan topik sehingga mereka tinggal mencocokkan dengan kesesuaian minat dan road map pribadi.  

 

Saat ini, peneliti hanya penggunaan buku panduan penelitian untuk mencari kesesuaian antara skema 

hibah yang ingin dikuti dengan kualifikasi yang mereka dapat mereka ajukan. Peneliti lebih mengutamakan 

untuk mencermati buku panduan teknis pengajuan proposal sebagai referensi utama karena di dalamnya 

terdapat informasi terkait proses pengajuan dokumen dan persyaratan administrasi melalui sistem 

informasi teknologi. Yang terpenting juga para peneliti akan lebih memerhatikan persyaratan 

administrasi, seperti pagu anggaran yang dapat diajukan. 
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“….Karena kan memang kita harus membaca dulu buku panduan tersebut karena untuk komponen nilai kan 
berubah-rubah pagunya . Misalnya, jenis penelitian ini pagunya sekian. Cuma permasalahannya kadang karena 

kurang sosialisasi misalnya ternyata kan ada peralihan. Dulu masih boleh untuk honor. Tahun berapa itu ada 
perubahan. Tidak boleh ada lagi [honor]i. …..” (ID_001_, Pos. 76): In-Depth Interview) 

 

Tugas untuk melakukan sosialisasi terkait penelitian dan pengabdian masyarakat berada di Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di setiap PT. Lembaga ini sangat strategis karena selain 

sebagai penghubung antara pengambil kebijakan di tingkat pusat, LPPM juga bertugas melakukan 

peningkatan kapasitas bagi para peneliti di lingkungan PT. Namun, fungsi ini akan bergantung pada 

kapasitas masing-masing LPPM. Terkait sosialisasi hibah panduan penelitian dan pengabdian masyarakat, 

sebagian besar peneliti mengakui sosialisasi dari LPPM hanya pada penekanan pemenuhan persyaratan 

administrasi. Beberapa pejabat LPPM yang diwawancarai juga mengakui biasanya mereka melakukan 

sosialisasi terutama jika ada perubahan arah topik penelitian nasional ataupun perubahan pagu anggaran 

atau persyaratan administrasi lain.  

 

Berdasarkan beberapa peneliti yang peduli terhadap isu GEDSI, insersi ini dirasa belum cukup kuat dalam 

mengarusutamakan GEDSI di dalam riset. Walaupun terdapat beberapa pilihan teman sesuai dengan RIRN 

dan juga tema terkait GEDSI yang dapat dipilih. Namun, di dalam buku panduan tersebut masih kurang 

dijelaskan secara lebih terinci mengapa isu GEDSI ini menjadi penting. Buku panduan juga belum memiliki 

panduan yang lebih terperinci, misal mengenai pentingnya sex-aggregated data, bagaimana melibatkan 

masyarakat rentan dalam penelitian, atau apa yang dimaksud cara pandang penelitian yang memiliki 

dimensi GEDSI. Selain itu, sebagian besar isi buku panduan masih bertumpu pada isu-isu administrasi 

tanpa penjelasan lebih terperinci mengapa GEDSI penting dalam riset. Topik-topik mengenai GEDSI 

tersebut hingga saat ini masih dianggap sebagai opsi yang tentatif bagi peneliti.  

 

Meski demikian, adanya buku panduan ini, menurut beberapa peneliti GEDSI perlu diapresiasi karena 

berperan sebagai pintu masuk bagi pengarusutamaan GEDSI di dalam penelitian yang ada di Indonesia. 

Meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan, adanya buku panduan ini merupakan kunci bagi 

keberlanjutan program pengarusutamaan GEDSI di ranah penelitian di Indonesia. 

 

“…Adanya buku panduan Ini perlu dipandang sebagai entry point untuk me-mainstream-kan GEDSI di dalam LPPM, 
khususnya di hibah ini. Menurut diskusi kita, GEDSI itu bagus untuk penelitian. Ini salah satu breakthrough pertama 

yang berhasil memasukkan isu GEDSI. Dari RINN saja tidak ada isu GEDSI, padahal kita perlu men-secure isu ini 
dalam satu kebijakan. Secara teoritis kita sebagai policy entrepreneur, harus memberi advokasi untuk perubahan 

kebijakan. Di Indonesia, satu hal tidak masuk ke dalam sebuah kebijakan, isu itu akan menguap begitu saja. 
….(ID_016: Pos. 16) 

 

 

ii. Video sosialisasi terkait hibah penelitian GEDSI 

 

KSI bekerjasama dengan The Conversation Indonesia mendukung DRPM untuk mensosialisasikan 

penelitian terkait GEDSI secara visual dengan memproduksi dua buah  video yang dapat diakses publik 

melalui kanal Youtube dan juga laman Kemenristek/BRIN. Sayangnya, dokumen visual ini belum menjadi 

perhatian para peneliti dalam mengajukan proposal hibah, terlihat dari analisis jumlah pengunjung video 
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yang telah diunggah sejak Oktober 2020 baru sekitar 4.261 pengunjung yang menyaksikan video 

mengenai Dana Penelitian dan Pengabdian: Inklusi Sosial dalam Penelitian(GESI) 34 serta 787 pengunjung 

yang menyaksikan video mengenai Stereotype Diskriminasi Gender, Disabilitas dan Minoritas 35melalui 

kanal Youtube. Hampir seluruh peneliti yang terlibat dalam evaluasi ini mengaku tidak mengetahui 

keberadaan video tersebut. Menarik untuk dicermati sebagian besar responden, terutama yang tergolong 

peneliti muda, mengikuti akun sosial media Kemenristek/BRIN atau Kemendikbud seperti Facebook atau 

Instagram untuk mencari informasi mengenai peluang hibah atau peraturan-peraturan baru dan mengaku 

belum pernah melihat video tersebut diunggah di akun Instagram Kemenristek/BRIN.   

 

Seperti juga sosialisasi mengenai panduan penelitian dan pengabdian masyarakat, sosialisasi peningkatan 

awareness ini telah dilakukan oleh Kemenristek/BRIN pada saat itu, terutama melalui Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat yang ada di masing-masing PT.  LPPM di masing-masing PT biasanya akan 

meneruskan informasi ke fakultas atau program studi yang ada. Hal ini dikatakan oleh salah seorang 

peneliti yang mengaku belum pernah menyaksikan video sosialisasi tersebut. 

 

“…mungkin dari LPPM video itu sudah di forward  ke fakultas, lalu dari fakultas ke prodi lewat WhatsApp Group 

masing-masig…nah kadang-kadang suka terlewat oleh kami, kadang terlalu banyak informasi jadi suka terlewat 

[tertawa]….” (ID_007: In_Depth Interview) 

 

e. Kebijakan riset di saat pandemi COVID-19 
 

Dalam masa pandemi ini, fungsi riset dan pengembangan merupakan salah satu komponen penting untuk 

mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam memberikan saran perbaikan 

kebijakan yang berbasis bukti dan inovasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga maupun 

organisasi yang bergerak di ruang lingkup penelitian dan pengembangan, termasuk PT dalam upaya 

mendukung keberhasilan mengatasi pandemi penyakit dengan tetap menjaga keabsahan aspek ilmiah, 

etik penelitian dan kepentingan kesehatan masyarakat, serta perekonomian bangsa 

 

Sejak Pandemi COVID-19 pada awal 2020, pemerintah terus mendorong topik riset yang bertujuan 

menghasilkan inovasi-inovasi produk dan teknologi untuk membantu penanganan COVID-19 serta 

pemulihan ekonomi nasional. Termasuk juga riset-riset yang dilakukan oleh PT. Kemenristek/BRIN pada 

tahun 2020 telah membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19 untuk menyelaraskan dan 

mengakselerasi riset dan inovasi yang berguna bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta saat 

menghadapi pandemi.  

 

Untuk menyikapi hal tersebut, sebagian besar PT yang terpilih dalam kajian ini mengaku telah mengikuti 

kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRM  Kemenristek/BRIN melalui SK No.31 E1 KPT 2020 mengenai 

Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). Suplemen ini juga mengatur bahwa riset PT diarahkan kepada penanganan COVID-19 

 
34 https://www.youtube.com/watch?v=rUPo1wFftJc  
35 https://www.youtube.com/watch?v=XqzbZK9nlcw&t=183s      

https://www.youtube.com/watch?v=rUPo1wFftJc
https://www.youtube.com/watch?v=XqzbZK9nlcw&t=183s
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yang lebih bermanfaat pada masyarakat.  Salah satu contoh, buku panduan rencana induk riset PT yang 

diterbitkan oleh LPPM Universitas Padjajaran yang secara tegas mengacu bahwa penanganan COVID-19 

merupakan salah satu arah riset UNPAD 2020-202436. Demikian juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh PT lain baik PTN maupun PTS 

 

Selain di bidang kebijakan berupa arah riset, pandemi COVID-19 juga memaksa kampus untuk dapat 

beradaptasi dalam melakukan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Dosen yang 

telah menerima dana hibah dapat mengajukan amandemen penundaan pelaporan hasil penelitian bagi 

penelitian yang mengharuskan melakukan penelitian lapangan dengan melampirkan syarat-syarat 

tertentu. Peneliti disarankan untuk melakukan penelitian secara daring atau jika harus melakukan 

pengambilan data secara langsung, penelitian dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 

Beberapa PT menerapkan sistem yang sangat ketat seperti jumlah men-track waktu maksimum seorang 

peneliti dapat berkegiatan di kampus pada saat pemberlakuan pembatasan sosial. Namun, kebijakan ini 

tidak dapat diterapkan di seluruh PT. Bagi PT di daerah-daerah yang mengalami kendala akses, penelitian 

dengan daring bukanlah sebuah opsi sehingga penelitian tetap dilakukan secara luring langsung ke 

lapangan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. 2020. Rencana Induk Riset Universitas Padjajaran 2021-2025.  
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Pembahasan dan Kesimpulan 
 

Upaya pengaurusutamaan GEDSI di PT merupakan sebuah intervensi yang kompleks. Disebut kompleks 

karena bersifat sukar diprediksi dan memiliki hubungan non-linear antara intervensi dan outcome yang 

dihasilkan (Glouberman and Zimmerman, 2016). Karakteristik dari intervensi yang kompleks adalah 

kuatnya pengaruh struktural, sosial serta kognitif (Zimmerman dkk, 2011). Kompleksitas ini dapat dilihat 

misalnya pada sebuah ekosistem ilmu pengetahuan yang terdiri dari berbagai aktor yang berhubungan 

satu sama lain seperti knowledge sytem model yang digambarkan pada gambar 2 (Hertz dkk., 2020)  

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagai sebuah ekosistem, masing-masing komponen ini berperan pada 

pengarusutamaan GEDSI di PT. Interaksi yang dinamis akan menentukan fungsionalitas intervensi 

pengarusutamaan GEDSI. Sebagai konsekuensinya, evaluasi pengarusutamaan GEDSI di PT ini juga perlu 

menggunakan pemahaman mengenai kompleksitas atau sensitivitas terhadap isu GEDSI itu sendiri.  

 

  

 
               (Sumber:Diadaptasi dari Hertz dkk., 2020) 

 

Pada evaluasi ini terlihat bahwa sebagai sebuah intervensi yang kompleks, pengarusutamaan GEDSI di PT 

walaupun sudah menunjukkan banyak perbaikan, kebijakan ini masih memiliki beberapa tantangan. Dari 

evaluasi ini dapat terlihat bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai knowledge enablers 

masih diinterpretasikan secara beragam oleh PT dan para peneliti sebagai knowledge producers. Prinsip 

hilirisasi teknologi masih banyak yang dimaknai secara sempit oleh peneliti sebagai sesuatu kebijakan 

untuk menghasilkan inovasi dan produk tanpa adanya pemahaman bahwa inovasi dan produk tersebut 

harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak malah menimbulkan ketimpangan sosial 

baru. Hal ini ditambah juga dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang beragam terhadap konsep 

GEDSI baik di kalangan senat akademik maupun para peneliti itu sendiri.  

KE

Knowledge 

Enablers

Pendanaan & Regulasi

KU

Knowledge Users

Kementerian/Lembaga; 
Pemda, DPR (D)

KI

Knowledge 
Intermediaries

OMS, Media, Sektor Swasta

KP

Knowledge 
Producers

Universitas; Lembaga 
Riset; Think Tank

Bagan 7  Knowledge System Model 
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Kedua, walaupun dengan menggunakan hanya penyisiran kasar, evaluasi ini memperlihatkan bahwa 

penelitian terkait GEDSI masih merupakan fraksi kecil dari seluruh penelitian yang diajukan ke DRPM 

sebagai lembaga penyandang dana hibah penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa GEDSI belum dimaknai 

sebagai kerangka berpikir utuh dari sebuah penelitian itu sendiri. Riset masih dilihat sebagai kegiatan 

penelitian semata, padahal diharapkan riset harus dapat membawa ke arah perubahan agar 

pembangunan menjadi inklusif dan mengurangi kesenjangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

diharapkan seluruh langkah riset mulai dari desain, pendekatan, metode pengumpulan data, cara 

membaca dan menganalisis data, serta membuat rekomendasi dan kesimpulan harus didasari oleh 

pemahaman yang kuat tentang bagaimana pengelolaan pengetahuan untuk perubahan yang inklusif.37 

Walaupun pengarusutamaan gender sebagai pijakan berpikir kritis dalam melihat ketimpangan sosial 

telah diinstitusionalkan oleh pemerintah sejak tahun 2000, namun pemahaman menyeluruh mengenai 

isu GEDSI masih belum mencapai kemajuan yang diinginkan bersama. Pola pikir terbatas contohnya pada 

kesetaraan gender terlihat hanya dengan menitikberatkan keterwakilan perempuan di dunia pendidikan 

tinggi. Hal ini menjadikan telaah lebih kritis mengenai perbedaan atau dampak yang dihasilkan oleh suatu 

proses pembangunan terhadap beberapa pihak yang rentan belum diinternalisasi oleh kalangan 

pendidikan tinggi. Belum banyak yang memahami bahwa gender berperan sebagai pijakan prinsip dalam 

relasi sosial dan bukan hanya dianggap sebagai kajian tentang perempuan. 

 

Untuk isu disabilitas, PT juga masih memiliki tantangan serupa, di samping masih rendahnya angka 

partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi. Walaupun WHO memiliki estimasi bahwa 

kurang lebih 10 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas (Andayani & Afandi, 

2019). Saat ini masih sekitar 2 persen dari total PT di Indonesia yang memiliki siswa disabilitas (Michael, 

2020) dan baru 3,38% penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi38. Tantangan 

utama riset disabilitas adalah cukup terbatasnya riset mengenai disabilitas. Disamping itu, pemahaman 

tentang riset mengenai disabilitas juga harus lebih diarahkan kepada keluaran yang lebih bermanfaat bagi 

penyandang disabilitas dengan menggunakan prinsip partisipasi dan meningkatkan akses. Riset mengenai 

disabilitas hendaknya bukan hanya menggunakan riset sebagai kendaraan belaka bagi peneliti untuk 

pencapaian akademis pribadi (Spencer, 2007). 

 

Ketiga, evaluasi ini menemukan bahwa upaya pengarusutamaan GEDSI di PT melalui buku panduan atau 

pelembagaan lainnya akan sulit memberikan dampak yang signifikan tanpa melakukan advokasi mendasar 

mengenai perubahan norma sosial terhadap budaya patriarki, persepsi able-ism (melihat hanya 

kemampuan) yang masih kentara, mendorong PT yang lebih terbuka, serta memberi ruang bagi civitas 

akademika untuk lebih banyak menggunakan kajian kritis yang berlandaskan pendekatan human rights. 

Seperti sebuah teori yang diungkapkan oleh  North, selain pelembagaan formal yang perlu didorong 

seperti undang-undang atau produk kebijakan lainnya, tak kalah penting adalah adanya perubahan yang 

lebih baik pada “lembaga” nonformal seperti patriarki dan norma gender, persepsi sosial tentang 

 
37 Perspektif GEDSI dalam R&D untuk Kebijakan Publik yang Inklusif. Disampaikan dalam Knolwedge Sharing Session yang 

diselenggarakan oleh KSI dan Bappenas tanggal 7 Desember 2016. 

38 Badan Pusat Statistik, 2020. 
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perempuan dan laki-laki, status sosial ekonomi dalam masyarakat, atau  persepsi mengenai abilitas. Hal 

semacam ini lebih kompleks untuk dipahami karena umumnya hanya tersirat. (North, 1990). 
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Rekomendasi 
 

Rekomendasi ini merupakan sintesis yang berasal dari masukan para responden yang terlibat di dalam 

kajian evaluasi ini maupun dari beberapa literatur mengenai pengarusutamaan GEDSI di PT. Rekomendasi 

disusun bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat di 

Kemendikbudristek, perguruan tinggi, jejaring/penggiat GEDSI di PT, DFAT bagi rekomendasi program 

penguatan PT di masa mendatang serta juga bagi KSI di akhir masa kerjanya. 

 

Perlu dicatat bahwa walaupun kajian evaluasi ini lebih menitikberatkan pada inisiatif pengarusutamaan 

GEDSI pada penelitian PT yang telah dilakukan oleh lembaga pengampu sebelumnya, yaitu Direktorat 

Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek, namun rekomendasi lebih ditujukan kepada 

pemegang wewenang riset, teknologi dan pengabdian masyarakat di PT saat ini yaitu Kemendikbudristek. 

Rekomendasi-rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa pengarusutamaan GEDSI harus 

dilakukan bersamaan baik secara top-down maupun bottom-up mengingat kompleksnya isu GEDSI ini.  

 

Bagi pengambil kebijakan: Kemendikbudristek 
 

a. Kebijakan afirmasi  
Walaupun sebuah penelitian dinilai harus bebas dari “bias“ dan bersifat netral, namun kebijakan 

afirmasi masih perlu dilakukan baik dari sisi keterwakilan perempuan peneliti, peneliti disabilitas, 

peneliti minoritas, peneliti dari daerah 3T, maupun afirmasi mengenai topik GEDSI itu sendiri. 

Affirmative action penting untuk dilakukan dengan kesadaran bahwa masih banyaknya ketimpangan 

yang dialami oleh perempuan peneliti maupun peneliti kelompok minoritas seperti disabilitas dalam 

kesempatan untuk mengakses hibah. Kebijakan afirmasi terhadap peneliti-peneliti dari wilayah 3T 

juga harus perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kesempatan kepada peneliti-peneliti ini untuk 

melakukan riset yang bermanfaat untuk pengembangan di wilayahnya. Selain dengan pengintegrasian 

dengan prioritas riset nasional, afirmasi juga sebaiknya diberikan pada topik GEDSI sendiri. Kebijakan 

afirmasi seperti hibah afirmasi khusus seperti yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek 

melalui Dana Inovasi Pendidikan Khusus (Pensus) harus lebih diperluas lagi dan disinergikan dengan 

skema penelitian yang lain.  Kita semua harus menyadari bahwa kebijakan afirmasi ini adalah bukan 

kebijakan yang dibuat untuk menyenangkan sebagian pihak, namun kebijakan yang berlandaskan 

kesadaran masih adanya ketimpangan (Cassan, 2019).   

 

b. Panduan yang lebih mengikat dan terperinci. 
• Walaupun sudah disusun buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah 

memuat isu GEDSI, namun buku panduan sebaiknya dibuat lebih terperinci, memuat bab khusus 

mengenai pentingnya GEDSI dalam pembangunan, kesadaran pentingnya mengurangi 

ketimpangan GEDSI, dan juga bagaimana membedakan GEDSI sebagai perspektif atau sebagai 

obyek belaka. Perlu dipertimbangkan disusunya sebuah petunjuk teknis khusus sebagai 

operasionalisasi buku panduan berwawasan GEDSI tersebut agar lebih mudah dipahami oleh 
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kalangan peneliti, terutama yang belum pernah mendapat pelatihan khusus atau terpapar dengan 

isu GEDSI. 

 

• Selain buku panduan yang lebih rinci dengan tidak hanya memuat pilihan tema atau topik terkait 

GEDSI namun juga dengan penjelasan mengenai dasar-dasar GEDSI  serta bagaimana melakukan 

penelitian terkait GEDSI, di dalam Simlitabmas harus memuat beberapa pertanyaan yang 

mengaitkan apakah unsur-unsur GEDSI sudah tercantum di dalam penelitian. Peneliti harus 

memberi keterangan dan penjelasan jika penelitiannya tidak mengandung unsur GEDSI. Sistem 

yang dibuat seperti untuk hilirisasi teknologi (Sistem TKT) juga sebaiknya diterapkan untuk GEDSI. 

Seperti halnya dengan keharusan mengaitkan topik penelitian dengan salah satu atau beberapa 

komponen SDG’s untuk beberapa skema hibah lain, peneliti harus diarahkan untuk secara 

eksplisit dapat menjelaskan inklusi GEDSI di dalam desain penelitian maupun keluaran hasil 

penelitian.   

 

• Untuk lebih memperluas awareness di kalangan civitas akademika yang belum merata, buku 

panduan hibah terkait pentingnya GEDSI selain diberikan dalam bentuk dokumen resmi, maka 

perlu disusun infografis yang lebih menarik secara visual dan mudah diakses oleh peneliti melalui 

platform media sosial populer.  

 

c. Instrumen penilaian dalam proposal hibah. 

Peneliti dan peneliti sebaiknya dibekali tools untuk melakukan self assessment apakah penelitian atau 

pengabdian masyarakat tersebut terkait atau mengakomodasi inklusi sosial. The Social Inclusion 

Assessment Tools (SIAT) 39yang disusun oleh Bank Dunia dapat diadaptasi dalam perihal riset di PT. 

Pertanyaan yang perlu diisi adalah: 1) siapa yang akan terpinggirkan dari penelitian/proyek ini 2) 

bagaimana mereka dapat terpinggirkan; 3) mengapa mereka terpinggirkan; dan 4) apa yang dapat 

dilakukan untuk lebih memperluas inklusi sosial. 

 

d. Mengintegrasikan GEDSI sebagai salah satu komponen di dalam akreditasi BAN-PT. Hal ini meliputi: 

jumlah akademisi berdasar jenis kelamin; adanya pusat yang menangani isu kekerasan di kampus; 

fasilitas kampus yang ramah GEDSI, Pusat Studi Gender/Anak dan Pusat Studi Layanan Disabilitas atau 

Pusat Studi Inklusi lainnya, berapa banyaknya penelitian yang dihasilkan yang mengandung unsur 

GEDSI, serta persentase fakultas yang memiliki kurikulum tentang GEDSI.  

 

e. Saat ini, pemeringkatan PT yang ada di Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada beberapa 

aspek seperti sumber daya manusia dan mahasiswa (input), pengelolaan kelembagaan PT (proses), 

capaian kinerja jangka pendek (output) dan jangka panjang (outcome).  Sebagai bentuk penguatan 

kebijakan top-down bagi penguatan GEDSI di PT,  maka usulan pemeringkatan PT berdasarkan 

indikator-indikator GEDSI penting untuk dilakukan.  Dengan kebijakan ini, maka akan didapatkan 

klaster-klaster PT yang sudah memenuhi indikator GEDSI yang telah ditetapkan. Indikator yang bisa 

 
39https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4780715405911642600200022018/original/SiATSocialInclusionAssessmentTool.pdf 
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diusulkan adalah: rasio jumlah dosen/peneliti perempuan dan laki-laki, jumlah penelitian yang 

berwawasan GEDSI, kampus ramah GEDSI, dan sebagainya.   

 

f. Salah satu keluaran utama dari penelitian adalah melakukan diseminasi hasil penelitian dalam sebuah 

jurnal ilmiah. Oleh karena itu, menjadikan komponen GEDSI sebagai salah satu indikator akreditasi 

bagi jurnal-jurnal akademis nasional yang akan memuat hasil penelitian para peneliti dinilai dapat 

cukup strategis. Selain dari proposal hibah yang harus dipastikan lebih banyak mengandung lensa 

GEDSI, kebijakan top down dapat dilakukan dengan meminta para pengulas jurnal akademi yang 

terakreditasi DIKTI untuk juga memasukkan kriteria terkait GEDSI di dalam kriteria apakah suatu 

naskah penelitian dapat diterbitkan. DIKTI juga dapat memberikan nilai akreditasi terhadap sebuah 

jurnal berdasarkan berapa jumlah naskah akademis yang mengandung lensa GEDSI yang diterbitkan.  

 
g. Tak dapat dipungkiri bahwa isu GEDSI masih mendapatkan tantangan dan resistensi.  Padahal, inklusi 

sosial yang merupakan sebagai pondasi bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda 

tetapi satu jua telah menjadi landasan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk.  Menjadi 

tantangan adalah bagaimana untuk dapat mengaplikasikan GEDSI sebagai implementasi Bhineka 

Tunggal Ika yang merupakan warisan kearifan lokal yang luhur. Oleh karena itu, pendekatan yang 

perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada PT bahwa GEDSI adalah bukan semata 

persoalan gender atau disabilitas saja, melainkan pluralitas bangsa Indonesia (keberagaman ras, suku, 

agama, variasi fisik, status ekonomi) dan filsafat Pancasila yang melandasi segala aspek kehidupan.  

 

Bagi Perguruan Tinggi 
 

a. Walaupun masing-masing PT telah memiliki Rencana Induk Penelitian sesuai dengan kekhasan 

masing-masing PT maupun penugasan dari Kemendikbudristek, sebaiknya GEDSI dijadikan sebagai 

kerangka dari Rencana Induk Penelitian yang ditetapkan.  Perlu ada kesadaran bahwa GEDSI bukan 

lah isu sektoral.  

 

b. Memasukkan kurikulum kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam mata kuliah khusus atau 

terintegrasi dengan mata kuliah terkait. Sebaiknya mata kuliah ini diberikan pada tahun pertama 

pembelajaran sebagai dasar-dasar perkuliahan bagi seluruh mahasiswa.  

 

c. Open science culture: mendorong peneliti di PT untuk berkolaborasi, tidak hanya dengan mitra 

industri, namun juga berkolaborasi dengan masyarakat, termasuk masyarakat yang 

termarjinalkan/rentan sebagai bagian dari tim penelitian tanpa mengurangi kualitas hasil yang berada 

di penelitian. Tujuannya adalah agar riset yang dihasilkan lebih tepat guna, memberikan “suara” bagi 

kaum yang biasanya tidak terdengar, dan pada akhirnya memberdayakan masyarakat dalam arti 

sesungguhnya. Juga penting bahwa hasil penelitian ini tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan 

akademisi, namun masyarakat harus terlibat dalam proses diseminasi selain menerima diseminasi itu 

sendiri.  
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d. Memperkuat atau mensinergikan antar pusat kajian yang berada di PT, misal penguatan sinergi antara 

pusat studi gender atau pusat studi layanan disabilitas dengan SDG’s center. Perlu juga terus diberikan 

penyadaran bahwa GEDSI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SDG’s serta mengembangkan 

penelitian-penelitian terkait GEDSI di pusat SDG’s. Penguatan kapasitas yang terus menerus ke 

seluruh kalangan civitas academika mengenai agenda 2030 SDG’s dan bagaimana hal tersebut dapat 

diraih dengan salah satunya melakukan riset yang menggunakan riset berwawasan GEDSI.  

 
e. Lebih menguatkan lagi fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai katalis 

pengarusutamaan GEDSI di PT. Mengingat pengajuan proposal hibah penelitian harus mendapat 

persetujuan LPPM, maka LPPM diharapkan dapat memastikan apakah sebuah proposal sudah 

menggunakan lensa GEDSI.  LPPM juga diharapkan memiliki indikator jumlah penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang dihasilkan yang mengandung unsur GEDSI. Penguatan kapasitas secara 

berkala kepada peneliti sebaiknya tidak hanya menekankan pada aspek administratif atau teknis 

penulisan proposal namun juga mencakup menggunakan wawasan GEDSI pada penelitian.  

 
f. Pengulas internal yang berhak melakukan seleksi proposal hibah DRPM khususnya skema-skema 

desentralisasi juga harus dibekali dengan tools penilaian proposal dengan menghitung tingkat 

keterkaitan proposal penelitian dengan unsur GEDSI.  

 
g. Mendorong komite etik penelitian/ Institutional Review Board (IRB) yang berada di PT untuk 

memastikan bahwa perspektif GEDSI digunakan oleh para peneliti, khususnya penelitian yang 

melibatkan subyek manusia baik topik kesehatan maupun non-kesehatan. Komite etik penelitian ini 

harus memastikan bahwa subyek harus mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung 

untuk terlibat dalam penelitian dan tidak dipandang sebagai obyek belaka.  

 

Bagi KSI atau Knowledge Intermendiate  
 

a. Mengingat kompleksnya ekosistem PT, jejaring erat perlu dilakukan tidak hanya mengenai terkait riset 

melalui Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat di Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun juga dengan direktorat lain dibawah Direktorat Jenderat 

Pendidikan Tinggi dan Riset, seperti Direktorat Sumber Daya dan Direktorat Kelembagaan. Sebagai 

sebuah eksosistem, PT tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang saling memengaruhi. 

 

b. Menjalin kerja sama dan advokasi mengenai pentingnya pengarusutamaan GEDSI dengan 

penyandang dana hibah nasional lain seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dana Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (DIPI) atau direktorat di BRIN yang memiliki skema hibah yang dapat diakses 

oleh PT terutama terkait riset flasgship nasional.  Perlu disadari, pengarusutamaan GEDSI melalui 

hibah Simlitabmas hanya merupakan sebagian dari dana penelitian yang dapat diakses oleh peneliti, 

sehingga yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran atas penggunaan lensa GEDSI untuk 

mengatasi kesenjangan pembangunan melalui riset. 
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c. Memperkuat wadah jejaring para penggiat GEDSI ke dalam sebuah network/jejaring yang lebih besar 

dan bukan hanya melibatkan para penggiat GEDSI yang berasal dari PT, namun juga melibatkan para 

praktisi atau tokoh/penggiat yang termasuk kaum rentan agar evidence based yang dihasilkan menjadi 

lebih inklusif. 

 
d. Di masa mendatang, untuk terjadinya perubahan sosial selain perlu dilakukan intervensi pada institusi 

formal, perlu juga dicermati bahwa institusi nonformal, seperti masih kuatnya sistem patriarki atau 

able-isme di kalangan masyarakat termasuk PT juga penting untuk diintervensi atau advokasi lebih 

lanjut. Institusi nonformal ini akan membentuk individu dalam tatanan pengambilan kebijakan 

selanjutnya.  

 

Bagi Penggiat/Jejaring GEDSI 
 

a. Lebih memperkuat jejaring bukan hanya dengan para sesama peneliti, namun juga jejaring harus 

meilbatkan masyarakat umum khususnya kaum rentan sebagai bagian dari prinsip inklusif dan 

pemberdayaan itu sendiri. Selain itu, dengan pelibatan masyarakat juga sebagai bagian dari tim 

peneliti, maka hasil riset atau kertas kajian yang dihasilkan akan lebih mewakili suara-suara yang 

selama ini kurang terdengar.   

b. Jejaring juga diperluas dengan melibatkan bannyak peneliti lain, terutama para peneliti PT yang 

berasal dari kawasan 3T atau dari PT dengan atmosfir penelitian yang belum berkembang. 

c. Lebih mendiseminasikan hasil kajian di platform-platform mainstream atau lebih populer yang dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat.  Dengan demikian diharapkan kesadaran atau awareness tentang 

GEDSI akan lebih bergema dan lebih dikenal di kalangan masyarakat umum. 

 

Bagi DFAT 

 

a. Pengarusutamaan GEDSI melalui pelembagaan, misal di buku panduan penelitian, adalah suatu hal 

yang patut diapresiasi. Namun, mengingat sensitivitas isu GEDSI sendiri ditambah kompleksitas 

ekosistem PT, maka pengarusutamaan GEDSI sebaiknya juga harus dilakukan kepada setiap 

komponen dalam ekosistem penelitian itu sendiri, termasuk knowledge enabler, user, dan 

intermediate selain knowedge producer-nya itu sendiri. 

 

b. GEDSI mainstreaming adalah suatu proses dan bukan akhir dari suatu tujuan.  Mengingat masih 

sangat terbatasnya persepsi dan wawasan mengenai GEDSI di dalam eksosistem penelitian/PT, maka 

di masa mendatang DFAT dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan suatu program 

khusus mengenai pengarusutamaan GEDSI di PT di Indonesia.   
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Daftar Lampiran 
Lampiran 1: Kata Kunci 
 

No Kata Kunci (Indonesia) Key Words (English) 

1. Gender Gender 

2. Inklusif Inclusion 

3. Kelompok minoritas Minority group 

4. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) Less developed, frontier, and outermost 

regions 

5. Eksploitasi seksual Sexual exploitation 

6. Perempuan/wanita Female/women/woman 

7. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Domestic violence 

8. Disabilitas/difabel/kecacatan Disability 

9. Kelompok marginal Marginal /vulnerable community 

10. LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, 

danTransgender) 

LGBT (Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender) 

11. Diskriminasi Discrimination  

12. Korban Victim 

13. Kemiskinan/miskin Poverty/poor 

14. Pemberdayaan Empowerment 

15. Feminis Feminist 

16. Kesehatan reproduksi Reproductive health 

17. Janda Widow 

18. Perempuan kepala keluarga Female lead household 

19. Usia renta/tua/lansia Elderly 

20. Buruh migran  Migrant workers 

21. Ekslusi sosial Social exclusion 

22. Masyarakat adat Indigenous community 

23. Kesetaraan Equality 

24. HIV/AIDS HIV/AIDS 

25. Kekerasan seksual/pelecehan seksual Sexual violence/sexual harassment 
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Lampiran 2: Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 

 
Tingkat Keterangan Jenis Riset  

1 Prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat. Dasar 

2 Formulasi konsep teknologi dan aplikasinya Dasar 

3 Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau 
karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. 

Dasar 

4 Validasi kode, komponen dan atau kumpulan komponen dalam 
lingkungan laboratorium. 

Terapan 

5 Validasi kode, komponen, dan atau kumpulan komponen dalam 
lingkungan yang relevan 

Terapan 

6 Demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam 
lingkungan yang relevan 

Terapan 

7 Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi 
sebenarnya 

Pengembangan 

8 Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui 
pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/ aplikasi 
sebenarnya 

Pengembangan 

9 Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan 
pengoperasian 

Pengembangan 

 

Sumber: Kemenristekdikti, 2018.  Buku Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Melalui SIMLIBTABMAS 

Tahun 2018.  
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