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P
ublikasi ini mengangkat kinerja penelitian di universitas 
dan hambatan yang melingkupinya pada tataran kebijakan 
(makro), institusi (meso), serta individu dosen/peneliti 

(mikro). Di samping itu juga membahas faktor-faktor pendorong 
produktivitas penelitian dan publikasi di universitas yang menjadi 
studi kasus. 

Universitas merupakan bagian penting dari ekosistem sektor 
pengetahuan yang tidak saja memproduksi pengetahuan tapi 
juga mengaplikasikan pengetahuan melalui pengajaran pada 
mahasiswa. Banyak dari mahasiswa ini yang akan menjadi 
pengambil kebijakan di masa depan. Hal ini memposisikan 
universitas menjadi aktor penting dalam sektor pengetahuan: 
tidak saja dari sisi penghasil pengetahuan (supply) tapi juga 
membangun kapasitas pengguna pengetahuan (demand).

Publikasi ini lahir atas desakan dari serangkaian focused group 
discussion bersama empat mitra lembaga penelitian universitas 
yang difasilitasi oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) sejak 
akhir tahun 2014. Keempat lembaga ini adalah Pusat Kebijakan 
dan  Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gajah Mada, 
Pusat Penelitian HIV/AIDS (PPH) Universitas Katolik Atma 
Jaya Jakarta, Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) Universitas 
Indonesia, dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Upaya mengidentifikasi permasalahan dengan tujuan men-
ciptakan peluang-peluang perubahan, kemudian menghasilkan 

Kata Pengantar 
KSI
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gagasan untuk melakukan kajian diagnostik 
yang lebih mendalam bersama keempat 
mitra. Penyusunan kajian diagnostik 
sejalan dengan pendekatan Problem Driven 
Iterative Adaptation (PDIA) yang menggali 
permasalahan dengan lebih dalam dalam 
upaya membangun kapasitas terkait. 

KSI menyampaikan penghargaan kepada 
tim kajian yang dipimpin oleh Prof Sri Hartati 
Suradijono, Ph.D. dari UI, bersama peneliti 
mitra universitas Prof Dr.phil Hana Panggabean 
dari Universitas Atma Jaya, Ari Probandari, 
Ph.D. dari PKMK UGM, Didin Syafrudin, Ph.D. 
dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah, serta Teguh 
Kurniawan M.Sc. dari UI. 

Kajian diagnostik ini, bahkan ketika belum 
diterbitkan, telah diangkat dan dibahas hasil 
temuan dan rekomendasinya dengan mitra 
pemerintah dan mitra lembaga penelitian 
dalam rangka menemukan sasaran bersama 
untuk melakukan perbaikan tata kelola 
penelitian dan pendidikan tinggi. Upaya ini 
tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu atau 
dua kelompok, namun membutuhkan jumlah 
massa yang mencukupi (critical mass) dari 
berbagai tingkatan agar bisa membuat 
perubahan yang lebih baik. Dan kami berharap 
kajian diagnostik ini dapat berkontribusi pada 
upaya tersebut. 

Budiati Prasetiamartati 
Knowledge Sector Initiative 
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Ringkasan Eksekutif

S
ejumlah sistem pemeringkatan universitas di dunia menunjukkan, 
perguruan tinggi Indonesia tidak cukup kompetitif untuk bersaing 
dengan perguruan tinggi di luar negeri. Sistem pemeringkatan 

tersebut menempatkan penelitian dan publikasi internasional sebagai 
standar (denominator) serta salah satu modal untuk menjadi perguruan 
tinggi kelas dunia.  

Perguruan tinggi Indonesia umumnya tidak banyak menghasilkan 
penelitian atau publikasi berskala internasional yang diakui dunia. Hal 
ini tercermin dari jumlah artikel ilmiah internasional yang dikutip, yang 
bahkan berada di bawah Bangladesh, Kenya, dan Nigeria. Kondisi ini 
memprihatinkan karena negara dengan jumlah institusi pendidikan 
tinggi yang lebih sedikit dari Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan 
Thailand, bisa menghasilkan lebih banyak publikasi internasional.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 
melihat hambatan penelitian di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian 
ini penting karena Indonesia memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi 
yang menjadi modal sekaligus agen pelaksana penelitian selain Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bila terus dikembangkan, perguruan 
tinggi-perguruan tinggi tersebut bukan tidak mungkin menjadi pusat 
pengetahuan yang diperhitungkan di dunia.

Melalui wawancara mendalam, analisis data sekunder, serta kuesioner, 
penelitian ini berusaha menggali informasi mengenai hambatan yang 
dihadapi oleh dosen/peneliti, pengelola kegiatan penelitian, dan pimpinan 
perguruan tinggi. Secara umum ada tiga tingkatan analisis, yakni 
struktural (berupa aturan atau kebijakan pemerintah yang mendorong 
dan menghambat penelitian), institusi, serta individu dosen/peneliti.
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Penelitian ini menggunakan desain studi 
kasus terpadu yang beragam (multiple 
embedded case study design) dengan 
lingkup penelitian yang mencakup Universitas 
Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah (UIN), dan Universitas Katolik 
Indonesia Atma Jaya (UAJ). Keempat uni-
versitas ini mewakili variasi yang cukup 
beragam dari sisi pengelolaan, besaran 
universitas, dan historisnya. 

UI dan UGM mewakili perguruan tinggi ne- 
geri badan hukum (PTN-BH) yang memiliki 
otonomi luas dalam pelaksanaan kegiatannya. 
UIN adalah perguruan tinggi negeri yang 
berada di bawah koordinasi Kementerian 
Agama (Kemenag). Sedangkan UAJ adalah 
perguruan tinggi swasta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa sebenarnya, sejumlah aturan peme-
rintah bisa menjadi faktor pendorong pe-
nelitian oleh dosen. Di antaranya adalah 
aturan tentang beban kerja dosen (BKD) 
dan kenaikan pangkat dosen. Hal tersebut 
ditunjang oleh adanya skema pendanaan 
berupa hibah. 

Namun, ada dua hal utama yang dianggap 
menjadi hambatan, yaitu ketidakkonsistenan 
antarperaturan pemerintah dan hal-hal lain 
yang dinilai memberatkan oleh dosen, seperti 
persyaratan yang berbelit, aturan pelaporan 
yang kompleks, serta terbatasnya waktu 
pelaporan. 

Contoh, dana hibah sering kali cair pada 
bulan April dan harus dilaporkan pada De-
sember terkait dengan periode tutup buku. 
Hal ini membatasi waktu untuk melakukan 
penelitian yang berkualitas. Apalagi jika 
peneliti disyaratkan untuk menghasilkan publi- 
kasi internasional, yang memerlukan waktu 
penelitian jauh lebih panjang. 

Masalah lainnya, walau skema hibah 
dinilai cukup besar, namun besarannya tidak 

memadai untuk mendanai sebuah penelitian 
yang bermutu. 

Hal ini menyebabkan peneliti harus mengor-
bankan kualitas desain dan metode penelitian 
yang digunakan sehingga memperkecil ke-
mungkinan hasilnya diterima oleh jurnal 
bereputasi internasional. Hambatan lain ada-
lah beban kerja dosen yang sangat tinggi 
untuk pengajaran, sehingga waktu mereka 
untuk menulis dan melakukan penelitian 
terbatas. 

Kendala-kendala ini sering kali mem-
buat dosen tidak termotivasi untuk melaku- 
kan penelitian karena Tri Dharma Pergu-
ruan Tinggi berdiri sendiri-sendiri. Selain  
itu, ketergantungan institusi pada penga-jaran 
menyebabkan penelitian kerap dinomor-
duakan. Faktor-faktor itu pada akhirnya 
memengaruhi jumlah penelitian di keempat 
universitas. 

Berdasarkan data yang kami peroleh, 
dana penelitian dan jumlah proposal sebenar- 
nya cenderung meningkat. Jika dibandingkan 
dengan jumlah dosen tetap di empat 
universitas yang diteliti, produktivitas pene-
litian semestinya masih dapat ditingkatkan 
lagi. Namun perlu diingat bahwa kuantitas dan 
kualitas sumber daya manusia di perguruan 
tinggi, terutama swasta, cukup beragam 
sehingga turut mempengaruhi penelitian dan 
publikasi yang dihasilkan. 

Walaupun setiap perguruan tinggi secara 
kreatif berusaha memunculkan inovasi untuk 
mendorong dosennya melakukan penelitian 
dan publikasi, hasilnya belum seperti yang 
diharapkan. Hal ini perlu dicermati karena 
sejumlah faktor penghambat berpengaruh 
besar terhadap keinginan dosen untuk 
meneliti dan menerbitkan publikasi. Bila tidak 
diatasi, dikhawatirkan kondisi perguruan 
tinggi Indonesia tetap berada pada level yang 
sama seperti saat ini.
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Rekomendasi 
Kebijakan

Level individu dan institusi
1. Pada tataran individu dosen dan peneliti, kapasitas meneliti 

dan menulis laporan berupa publikasi atau risalah kebijakan 
(policy brief) perlu ditingkatkan. Dalam hal ini pelatihan 
metodologi, pencarian pustaka, analisis data, dan publikasi 
dalam bentuk artikel ilmiah maupun risalah kebijakan perlu 
difasilitasi, baik oleh perguruan tinggi maupun pemerintah. 
Proses mentoring dari dosen atau peneliti senior juga 
diperlukan untuk membantu mengembangkan kualitas riset 
dosen dan peneliti muda.

2. Perguruan tinggi perlu membenahi proses rekrutmen 
dan seleksi dosen muda dengan mempertimbangkan 
pengembangan minat dan kemampuan meneliti. Selama 
ini dosen direkrut hanya untuk memenuhi kecukupan 
rasio dosen dan mahasiswa dalam pengajaran. Idealnya, 
seorang dosen muda dengan minat meneliti mendapatkan 
mentoring dan bimbingan dari dosen senior sehingga 
kemampuan penelitian dan publikasinya berkembang. 
Penyediaan skema hibah dari dalam organisasi atau dari 
eksternal seperti hibah Dikti dan LPDP (misalnya hibah 
penelitian muda, hibah penelitian madya, hingga ke 
penelitian unggulan) dapat digunakan sebagai parameter 
pengembangan kemampuan meneliti dan publikasi 
seorang dosen. Pengembangan kemampuan tersebut perlu 
disertai dengan sistem penghargaan dan pengakuan yang 
bisa memotivasi dosen untuk melakukan penelitian serta 
publikasi.  
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3. Dari sisi beban kerja, perguruan 
tinggi perlu mencari cara kreatif untuk 
mengelola pengajaran, penelitian-
publikasi, dan pengabdian masya-
rakat. Beban pengajaran yang tinggi 
membatasi waktu untuk melakukan 
penelitian dan publikasi. Penyediaan 
skema cuti dalam tanggungan 
(sabbatical leave) dengan pengawasan 
yang ketat (sehingga pada akhir pe- 
riode menghasilkan sejumlah pene-
litian dan publikasi) dapat ditempuh 
untuk mengatasi tekanan beban 
pengajaran dan penelitian yang terjadi 
pada individu dosen. 

4. Pimpinan perguruan tinggi perlu me-
libatkan departemen/jurusan, dosen, 
dan pusat studi untuk mengembangkan 
agenda riset nasional menjadi sebuah 
peta jalan (road map) penelitian, yang 
sesuai dengan profil masing-masing 
fakultas, program studi/jurusan, dan 
pusat studi. Model lokakarya atau 
model sosialisasi dan perumusan, 
yang melibatkan diskusi antara 
pimpinan perguruan tinggi dan dosen 
atau pusat studi sebagai pelaksana, 
perlu dikembangkan, agar semua unit 
dan individu, memahami kontribusi 
masing-masing untuk membentuk 
keunggulan kompetitif dalam bidang 
tertentu. 

5. Pimpinan universitas juga perlu mem-
perjelas pembagian peran pusat studi 
dan individu dosen di fakultas dalam 
menghasilkan publikasi akademik 
dan publikasi kebijakan karena kedua 
luaran memiliki dampak yang berbeda. 
Luaran artikel ilmiah yang berkualitas 
dapat mendorong peningkatan repu- 
tasi dosen dan fakultas di tingkat 
internasional. Sedangkan luaran berupa 
kebijakan publik sangat berguna untuk 
menjawab permasalahan masyarakat. 
Fakultas dapat didorong untuk lebih 
banyak melakukan publikasi kebijakan 
selain publikasi akademik sehingga 
riset-risetnya dapat bermanfaat lebih  
nyata bagi masyarakat. Pusat 

kajian juga dapat didorong untuk 
lebih banyak menerbitkan publikasi 
akademik sehingga kontribusinya 
dapat terdokumentasi sebagai bagian 
dari kinerja universitas.

6. Pimpinan perguruan tinggi perlu 
memberi contoh dalam pengembangan 
budaya akademik di organisasi dan 
menunjukkan bahwa tugas utama 
seorang dosen adalah menjalankan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi walaupun 
sudah menjadi pejabat struktural. 
Pimpinan juga perlu mendorong 
proses mentoring dan penjaminan 
mutu serta luaran penelitian.

Kebijakan makro
1. Pemerintah perlu melihat kembali se- 

jumlah kebijakan mengenai pendanaan 
penelitian dan publikasi yang masih 
belum selaras, seperti persyaratan 
sirkuler untuk memperoleh hibah yang 
mensyaratkan jabatan fungsional ter-
tentu, sedangkan untuk mencapai ja- 
batan tersebut perlu memiliki 
pengalaman mendapatkan hibah ter-
lebih dahulu. Perlu dilihat juga sistem 
pengawasan dan evaluasi pendanaan 
penelitian dan publikasi melalui skema 
hibah ini. Pemerintah cenderung 
melihat pendanaan penelitian seperti 
penyediaan barang dan jasa sehingga 
menimbulkan beban administrasi yang 
tinggi dalam pelaporan keuangan. 
Penyerapan dana menjadi fokus 
utama sedangkan mutu penelitian 
kurang diperhitungkan. Selain itu, 
skema pendanaan hibah ini perlu 
dipertimbangkan untuk dilakukan da- 
lam tahun jamak sehingga lebih 
memungkinkan untuk menghasilkan 
publikasi internasional. 

2. Pemerintah perlu meninjau kembali 
target luaran penelitian yang terbatas 
pada artikel ilmiah di jurnal yang ter-
indeks Scopus. Hal ini perlu dilakukan 
karena tidak semua perguruan tinggi 
siap untuk menghasilkan publikasi 
internasional dan menjadi universitas 
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kelas dunia (world class university). 
Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi perlu memetakan 
universitas potensial yang dapat di-
dorong menjadi universitas tingkat du- 
nia sembari tetap mengakui univer-
sitas-universitas lain yang mampu 
menjawab permasalahan di masya-
rakat. Sehingga, perguruan tinggi 
yang mampu menjadi universitas kelas 
dunia dan universitas yang berjasa 
bagi masyarakat, mendapatkan peng-
akuan yang selayaknya. 

3. Pemerintah (Kemenristekdikti, Bappe- 
nas, litbang kementerian, dan peme-
rintah daerah) dapat mendorong tema-
tema penelitian yang diajukan dalam 
skema hibah. Sehingga, manfaat 
luaran penelitian tidak hanya terbatas 
pada komunitas ilmiah, namun juga 
memengaruhi pembuatan kebijakan 
yang dibutuhkan masyarakat, khusus-
nya dalam menyelesaikan persoalan 
nyata  lapangan.

4. Dari sisi Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, kebijakan terkait pengajaran 
tampaknya berjalan secara terpisah 
dari penelitian dan publikasi. Hal ini 
menyebabkan Tri Dharma dianggap 
sebagai beban yang sangat tinggi. 
Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan 
adanya kebijakan operasional yang 

mengintegrasikan Tri Dharma, khusus- 
nya dharma pengajaran dengan 
dharma penelitian. Integrasi di sini ber- 
arti pelaksanaan pengajaran berada 
dalam konteks pelaksanaan penelitian 
yang juga harus dijalankan secara 
bersamaan oleh dosen sehingga 
menentukan bobot (beban), waktu, 
dan keluaran (output) yang mampu 
dijalankan. Demikian pula sebaliknya, 
pelaksanaan penelitian diletakkan da-
lam konteks pelaksanaan pengajaran.

5. Perlu dipertimbangkan kembali posisi 
Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 
pelaksanaan di lapangan. Dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, Tri Dharma 
merupakan tanggung jawab perguruan 
tinggi. Namun dalam pelaksanaannya,  
seperti dalam kebijakan BKD dan 
sertifikasi dosen, terlihat bahwa dosen-
lah yang melaksanakan Tri Dharma. 
Di pusat-pusat studi, sejumlah peneliti 
nondosen juga menjalankan Tri 
Dharma, terutama dharma penelitian 
yang selama ini tidak diakui oleh peme- 
rintah. Inkonsistensi dalam pelaksana-
an Tri Dharma menimbulkan ketidak-
jelasan dalam status kepegawaian 
maupun jenjang karier peneliti non-
dosen di pusat-pusat studi.  
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1.1 Kinerja penelitian
Studi yang dilakukan di Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah 

Mada (UGM), Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN), dan Universitas 
Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta (UAJ) menunjukkan bahwa jumlah 
proposal penelitian di empat universitas tersebut berfluktuasi. 

Pada 2013, jumlah proposal meningkat dibandingkan setahun 
sebelumnya. Namun pada 2014 angkanya cenderung menurun ketimbang 
pada 2013. Di Universitas Indonesia, pada 2012 tercatat ada 320 proposal 
penelitian yang didanai, pada 2013 mencapai 387 penelitian, dan pada 
2014 sebanyak 317 penelitian. 

Di Universitas Gadjah Mada ada 1.955 proposal yang didanai pada 
2012. Jumlah itu berkembang menjadi 2.277 proposal pada tahun 
berikutnya dan menurun sedikit pada 2013 menjadi 2.099 proposal. 

Pada periode yang sama, di UIN terdapat 86 proposal (2012), lalu 450 
judul (2013), dan 283 proposal (2014). Adapun UAJ tak mengikuti tren 
tersebut. Pada 2012 tercatat ada 137 proposal penelitian, lalu terdapat 
155 penelitian (2013), dan naik lagi menjadi 170 penelitian (2014). 

Jumlah hasil penelitian berupa artikel dalam jurnal ilmiah internasional 
yang terindeks Scopus—pangkalan data jurnal terbesar di dunia—cukup 
selaras dengan perkembangan jumlah proposal penelitian dari tahun ke 
tahun. 

UGM menghasilkan 377 artikel di jurnal internasional yang terindeks 
Scopus pada 2012 dan meningkat menjadi 473 pada 2014 (data 2013 
tidak tersedia). UI, yang merupakan universitas di Indonesia dengan 
jumlah artikel paling banyak tercatat di Scopus, menerbitkan 414 artikel 

Kinerja Penelitian 
di Universitas dan 
Hambatannya

1
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pada 2012, lalu 519 setahun kemudian, dan 
480 pada 2014. Meskipun jumlahnya lebih 
sedikit ketimbang UI dan UGM, artikel yang 
dihasilkan UAJ terus meningkat dari tahun ke 
tahun (21 artikel pada 2012; 24 pada 2013; 
44 pada 2014). 

Dana penelitian, baik berasal dari sumber 
dana internal, hibah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dikti), dan dana sponsor, 
di keempat universitas itu pada periode yang 
sama cenderung mengalami peningkatan. 

Di UI, dana penelitian pada 2012 yang 
mencapai Rp34,8 miliar naik menjadi Rp68 
miliar pada 2014. Hal yang sama juga terjadi 
di UGM, terutama di Fakultas Kedokteran. 
Dana penelitian bertambah dari Rp13 miliar 
pada 2012 menjadi Rp72 miliar pada 2015. Di 
UIN, anggaran penelitian pada 2012 tercatat 
sebesar Rp2,465 miliar dan pada 2014 
mencapai Rp9,77 miliar. Demikian pula di 
UAJ, yang anggaran penelitiannya naik dari 
Rp4 miliar pada 2012 menjadi Rp5,48 miliar 
dua tahun kemudian. 

Jumlah proposal penelitian, luaran 
publikasi jurnal yang terindeks Scopus, 
dan anggaran penelitian masing-masing 
universitas menunjukkan bahwa pendanaan 
riset cenderung bertambah namun tidak 
diiringi oleh peningkatan yang konsisten 
dalam jumlah proposal dan luaran publikasi 
ilmiah di Scopus. 

Dari data itu juga diketahui bahwa selama 
2012-2014 ada fluktuasi hasil penelitian di 
keempat universitas dengan kecenderungan 
jumlah penelitian meningkat tapi diselingi 
dengan penurunan. Hal ini mungkin terkait 
dengan penggunaan skema hibah Dikti, 
terutama skema hibah tahun jamak, yang 
menyebabkan jumlah proposal penelitian 
menurun pada tahun kedua. 

Selain itu, untuk hibah Dikti yang 
mensyaratkan luaran di jurnal ilmiah 
bereputasi, peneliti memerlukan waktu pada 
tahun kedua untuk proses penulisan hasil 
penelitian. Hal ini bisa mengakibatkan dosen 
tidak melakukan penelitian selama dua tahun 
berturut-turut. Kebijakan tentang hibah akan 
dibicarakan pada bagian terpisah. 

Jumlah proposal penelitian dan publikasi 
internasional yang cenderung meningkat 
memberikan kesan bahwa perguruan tinggi 
di Indonesia menunjukkan kinerja yang 
lebih baik. Namun bila dibandingkan dengan 
jumlah dosen tetap yang berkewajiban 
melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yakni pengajaran, penelitian-publikasi, dan 
pengabdian masyarakat, kinerja penelitian 
di empat universitas yang diteliti tergolong 
memprihatinkan. 

Misalnya, UI yang pada 2014 memiliki 
4.010 dosen (dengan berbagai status). 
Rasio jumlah proposal penelitian per jumlah 
dosennya mencapai 1:12. Artinya, hanya 
ada 1 proposal riset yang diajukan dari 12 
dosen. Sementara di UGM yang memiliki 
3.229 dosen (2014), rasio penelitian dengan 
jumlah dosennya 1:1,5—rasio terbaik di 
antara keempat universitas. UAJ, dengan 
369 dosen tetap, mencatat rasio 1:2. Adapun 
UIN yang memiliki dosen tetap sebanyak 
1.128, memiliki rasio 1:4 pada 2014. Hal ini 
menunjukkan, minat meneliti dan menerbitkan 
publikasi ilmiah belum merata. 

Rendahnya rasio penelitian dan publikasi 
internasional dibandingkan jumlah dosen 
tetap dapat menjelaskan mengapa Indonesia 
tertinggal dibandingkan negara-negara di 
Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, 
dan Thailand. 

Berdasarkan data SCImago Journal and 
Country Rank1 dalam periode 1996-2014, 

1  http://scimagojr.com/countryrank.php, diakses pada 29 
Februari 2016.

Rendahnya rasio penelitian 
dan publikasi internasional 

dibandingkan dengan 
jumlah dosen tetap dapat 

menjelaskan mengapa 
Indonesia tertinggal 

dibandingkan negara-negara 
di Asia Tenggara seperti 
Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. 
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Indonesia menghasilkan publikasi ilmiah 
sebanyak 32.355 dokumen. Posisi ini jauh 
di bawah negara Asia Tenggara seperti 
Singapura (192.942 dokumen), Malaysia 
(153.378) dan Thailand (109.832). 

Data keempat universitas tadi menunjukkan 
bahwa sejumlah fakultas atau bidang 
ilmu cukup produktif dalam menghasilkan 
penelitian dan publikasi internasional. 
Fakultas kedokteran, teknik, dan teknobiologi 
menunjukkan kinerja penelitian yang baik. 
Ketiganya fakultas bidang ilmu eksakta. 

Hal ini memunculkan pertanyaan: 
mengapa fakultas eksakta memiliki kinerja 
yang lebih baik daripada fakultas sosial dan 
humaniora. Salah satu dugaannya karena 
bidang keilmuan eksakta memiliki ciri integrasi 
penelitian dan pengajaran. 

Kegiatan di laboratorium dalam bentuk 
penelitian dapat menjadi bagian integral 
pengajaran, demikian juga sebaliknya. Selain 
itu, jumlah jurnal internasional di bidang-
bidang ini yang tercatat di indeks Scopus 
lebih banyak. 

Sebagai pembanding, jurnal internasional 
bereputasi yang terindeks Scopus di bidang 
sosial dengan faktor impak (impact factor)
mendekati 1 sangatlah sedikit. Hal lain yang 
juga mengemuka adalah anggapan bahwa 
penelitian harus menggunakan data primer 
dalam laboratorium terkontrol seperti dalam 
riset eksakta. 

Hal ini menyebabkan beberapa bidang 
ilmu seperti hukum, filsafat, dan bidang 
humaniora lainnya, yang mengandalkan 
analisis mendalam dalam berargumentasi 
atau menjelaskan fenomena, dianggap tidak 
cukup “ilmiah”. 

Selain penelitian oleh dosen di fakultas, 
kinerja penelitian di perguruan tinggi ditunjang 
oleh keberadaan pusat-pusat studi di lingkup 
universitas. Pusat-pusat studi ini sebagian 
besar berkonsentrasi pada tema tertentu dan 
melakukan penelitian serta advokasi sesuai 
bidang keahliannya masing-masing dan 
tidak terlalu dibebani oleh tugas pengajaran 
selayaknya fakultas. 

Di UI, terdapat 43 pusat studi yang 
tersebar di universitas dan fakultas. Di 

UGM, ada 28 pusat studi yang berada di 
bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM). Adapun 
UAJ, walaupun ada empat pusat studi, namun 
hanya dua yang berfokus pada penelitian dan 
advokasi di bidang keunggulannya (Pusat 
Penelitian HIV dan AIDS/PPH dan Pusat 
Kajian Pembangunan Masyarakat/PKPM). 

Walau mengandung nama “pusat studi” 
dan melakukan kegiatan penelitian, sebagian 
besar pusat studi ditujukan untuk menghasilkan 
suatu kebijakan dalam tema tertentu atau 
advokasi terkait bidang kajian tertentu. Oleh 
karena itu, luaran penelitian atau hasil kajian 
sering kali bersifat rekomendasi kebijakan 
yang pada dasarnya berbeda dengan artikel 
ilmiah dalam jurnal. Sehingga, walaupun 
nilai pendanaan penelitian yang diperoleh 
dapat meningkatkan besaran dana penelitian 
universitas (contohnya, dana penelitian di 
Pusat Penelitian HIV dan AIDS/PPH pada 
2014 sebesar Rp3,7 miliar dan merupakan 
2/3 lebih dari total anggaran penelitian UAJ), 
seringkali hasilnya tidak bisa diperhitungkan 
dalam kinerja perguruan tinggi yang lebih 
mengutamakan luaran artikel ilmiah di jurnal 
bereputasi yang terindeks di Scopus. Hal ini 
menyebabkan banyak hasil penelitian di pusat 
studi tidak tercatat meski besar kontribusinya 
bagi masyarakat dan pendapatan perguruan 
tinggi.

1.2 Hambatan penelitian di universitas
Dalam penelitian ini, kurang optimalnya 

kinerja perguruan tinggi dalam melakukan 
penelitian beserta faktor pendukungnya 
akan dilihat dari tiga aspek, yakni struktural 
(berhubungan dengan konsistensi kebijakan 
pemerintah), modalitas institusi (konsistensi 
aturan pemerintah dengan kebijakan institusi), 
dan individu dosen sebagai peneliti. Dengan 
melihat tiga hal tersebut diharapkan pembaca 
memahami keterkaitan antartingkatan. 

1.2.1 Struktural (kebijakan pemerintah)
Pemerintah membuat sejumlah aturan 

yang dinilai bisa meningkatkan kesadaran 
dosen atas pentingnya penelitian. Contohnya, 
aturan tentang penelitian dan publikasi dalam 
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pengembangan karier. 
Aturan itu termaktub dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 
Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 
Kreditnya. Juga, dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian 
Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan 
Angka Kreditnya. 

Aturan-aturan itu menegaskan bahwa 
jenjang karier dosen melibatkan kegiatan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan-
pengajaran, penelitian-publikasi, dan pengab-
dian masyarakat. Pada 2014, Dikti kemudian 
menerjemahkannya menjadi pedoman opera- 
sional penilaian angka kredit yang isi 
rinciannya sebagai berikut: 

Walaupun menekankan bobot penelitian 
dan publikasi yang semakin besar untuk 
jenjang karier yang lebih tinggi (tingkat asisten 
ahli memerlukan setidaknya 25% sedangkan 
untuk guru besar 45%), aturan ini tidak serta-
merta memotivasi dosen untuk melakukan 
penelitian. Bahkan, ketika remunerasi sudah 

disusun agar dosen terdorong untuk meneliti 
dan mengurus kepangkatan akademiknya, 
sebagian dosen menilai kepangkatan dan 
remunerasi yang didapatkan tidak sebanding 
dengan proyek lain yang diterima dosen 
sesuai kepakarannya. 

Sebagian besar dosen yang peduli terhadap 
jenjang karier memang akan termotivasi untuk 
melakukan penelitian. Tapi aturan-aturan di 
atas, yang memberlakukan “hukuman” tidak 
naik pangkat, agaknya kurang berpengaruh 
pada dosen-dosen yang tidak peduli pangkat 
akademik. Sehingga bagi mereka, kegiatan 
penelitian dan publikasi bukan hal yang 
menarik untuk dilakukan. Apalagi pengurusan 
pangkat akademik tersebut dinilai sebagai 
beban administratif yang merepotkan. 
Banyak dosen menganggap hal itu kurang 
diimbangi dengan insentif atau remunerasi 
yang setimpal.

Sejalan dengan semangat jenjang ja- 
batan fungsional dosen, pemerintah mengem-
bangkan sistem penilaian/pelaporan beban 
kerja dosen (BKD) setiap semester. 

Dosen yang sudah tersertifikasi wajib 
melaporkan kinerjanya pada akhir semester, 
yang sekurang-kurangnya 9 SKS dan mak-
simal 16 SKS serta mencakup tiga unsur 

utama penilaian kepangkatan dosen. Hal 
ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi 
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru 

Tabel 1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit

No Jabatan
Kualifikasi 
Akademik

Fungsi Utama

Fungsi 
Pendukung

Pendidikan 
dan 

Pengajaran
Penelitian

Pengabdian 
Masyarakat

1 Asisten Ahli Magister ≥ 55%  ≥ 25% ≤ 10% ≤ 10%

2 Lektor Magister ≥ 45% ≥ 35% ≤ 10% ≤ 10%

3 Lektor Kepala Doktor ≥ 40% ≥ 40% ≤ 10% ≤ 10%

4 Guru Besar Doktor ≥ 35% ≥ 45% ≤ 10% ≤ 10%
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dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan 
Profesor, dan Permendiknas Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk 
Dosen. 

Aturan-aturan itu diarahkan untuk 
meningkatkan penelitian dan publikasi. 
Hanya saja, aturan tersebut dinilai baru 
sebatas meningkatkan keinginan dosen 
untuk melakukan penelitian dan membuat 
laporannya demi memenuhi BKD, belum 
mendorong publikasi ilmiah. Ini terjadi 
karena aturan tadi memungkinkan dosen 
untuk sekadar melakukan penelitian sebagai 
pemenuhan kewajiban pendidik/dosen dan 
tidak memaksa dosen untuk melakukan 
publikasi di jurnal bereputasi. 

Dalam pelaksanaannya, BKD juga memberi 
“celah” pada dosen untuk tidak melakukan 

penelitian bila menjadi penilai sejawatnya. 
Poin ini dinilai sebagai sebuah inkonsistensi 
yang memberi ruang bagi dosen untuk tidak 
melakukan penelitian, apalagi publikasi.

Aturan Dikti tentang kewajiban publikasi 
ilmiah di jurnal sebagai persyaratan kelulusan, 
sebenarnya mendorong peningkatan jumlah 
publikasi di perguruan tinggi. Aturan yang 
tertuang dalam surat edaran Dikti Nomor 
152/E/T/2012 dan Permenristekdikti Nomor 
44 Tahun 2015 disikapi oleh perguruan tinggi 
dengan cara masing-masing. 

Ada yang dengan segera membuat 
aturan penerapannya di lingkup universitas, 
ada pula yang mengkaji lebih jauh sebelum 
mengimplementasikannya. Singkatnya, uni-

versitas dipaksa untuk menerapkan aturan 
Dikti guna meningkatkan publikasi ilmiah 
di institusi dan di Indonesia. Walaupun 
dinilai mendorong jumlah publikasi ilmiah, 
ada beberapa kendala yang muncul dalam 
pelaksanaannya. 

Pertama, jumlah jurnal yang terbatas 
menyebabkan terjadinya kemacetan (bottle 
neck) pada penulisan artikel untuk jurnal, baik 
lokal, nasional terakreditasi, maupun jurnal 
internasional. Hal ini turut berpengaruh pada 
tingkat kelulusan mahasiswa. 

Produktivitas perguruan tinggi dalam 
mencetak alumni tersendat karena kelulusan 
mahasiswa tertunda sebagai akibat dari 
penerimaan artikel di jurnal yang tidak 
mudah. Akhirnya, mahasiswa pun harus 
membayar uang kuliah yang tidak murah 
untuk menambah semester. Dalam kasus 
mahasiswa S3 yang harus menerbitkan 
publikasi internasional, kesulitan bertambah 
oleh biaya publikasi yang mencapai ratusan 
dolar dan prosesnya yang lebih sulit. 
Karena menambah beban mahasiswa dan 
menghambat kelulusan mereka, pemerintah 
perlu memperhatikan persoalan ini.

Dalam upaya untuk mendorong penelitian 
dan publikasi di jurnal bereputasi, pemerintah 
menyediakan skema pendanaan (hibah) 
dari sejumlah lembaga seperti Kementerian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti, atau sebelumnya Direk-
torat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berada 
di bawah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan) serta Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. 

Artinya, pemerintah menyadari bahwa 
untuk meningkatkan penelitian dan publikasi 
perlu pendanaan. Walaupun demikian, dalam 
pelaksanaannya masih ada beberapa celah 
yang perlu diperbaiki.

Pertama, besaran skema hibah dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) dinilai masih terlalu kecil untuk 
pengembangan riset nasional. Angka 0,09% 
dinilai terlalu rendah bila negara ingin 
mengembangkan riset dan publikasi yang 
berkualitas. 

Aturan-aturan itu diarahkan 
untuk meningkatkan penelitian 

dan publikasi. Hanya saja, aturan 
tersebut dinilai baru sebatas 

meningkatkan keinginan dosen 
untuk melakukan penelitian 

dan membuat laporannya demi 
memenuhi BKD, belum mendorong 

publikasi ilmiah.
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Kecilnya dana hibah yang diterima oleh 
dosen, terutama dari bidang eksakta yang 
membutuhkan peralatan mahal, sering 
membuat mereka mengorbankan kualitas 
metode penelitiannya. Sejumlah peneliti 
dengan tema penelitian yang cukup potensial 
akhirnya menggunakan sponsor—bahkan 
“dibajak” ke luar negeri—yang menyediakan 
fasilitas dan pendanaan yang lebih baik 
untuk mengembangkan penelitian. Selain itu, 
karena metode penelitian yang digunakan 
sudah dikompromikan dengan biaya, peluang 
masuk ke jurnal internasional bereputasi 
semakin sulit. 

Selanjutnya, persyaratan administratif 
dinilai memberatkan dosen untuk mengambil 
skema hibah. Terkait dengan hal ini, sejumlah 
persyaratan dinilai menciptakan lingkaran 
setan. Misalnya, untuk memperoleh hibah, 
seorang dosen harus memiliki jenjang 
jabatan fungsional tertentu. Padahal, untuk 
mencapai jabatan fungsional tersebut dosen 
harus memiliki pengalaman dalam skema 
hibah. Hal ini menunjukkan belum adanya 
keselarasan antarkebijakan pemerintah. 

Permasalahan lain, sistem pelaporan 
keuangan yang digunakan selama ini 
menyiratkan pesan, hibah “harus habis pakai” 
tanpa melihat luaran nyata dari penelitian. 
Sistem pelaporan ini juga dianggap membe-
bani peneliti untuk melakukan tugas utamanya 
dalam menjaga kualitas konten penelitian. 

Sistem pencatatan keuangan yang 
sering kali berdasarkan periode satu tahun 
dirasa menyulitkan, terutama bila hasil yang 
dituju adalah jurnal internasional bereputasi 
yang proses seleksinya memakan waktu. 
Sehingga, sistem pendanaan tahun jamak, 
perlu memperhitungkan bahwa proses 
penelitian dan proses memasukkan hasilnya 
ke jurnal bereputasi, memakan waktu. 

Perlu ditambahkan, masalah pelaporan 
keuangan di atas telah ditindaklanjuti oleh 
Menristekdikti dengan menyurati Menteri 
Keuangan pada 23 Desember 2015.

Guna meningkatkan publikasi dan 
penelitian, setiap perguruan tinggi kemudian 
mengembangkan pusat-pusat studi yang 
berkecimpung pada bidang keahlian tertentu. 

Mereka menerima proyek dari sponsor berupa 
kegiatan penelitian dan konsultansi. 

Hasil dari penelitian dan konsultansi ini 
berupa laporan bagi donor, risalah kebijakan, 
dan advokasi. Bentuk-bentuk luaran tersebut 
sering kali tidak dihitung sebagai kinerja 
universitas. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, 
dalam hal ini Dikti, lebih mengutamakan luaran 
berupa jurnal. Padahal, luaran nonjurnal 
tersebut justru kerap berdampak langsung 
pada penyelesaian masalah di masyarakat. 
Sebab itu, kebijakan pemerintah yang 
condong mengutamakan jurnal internasional 
perlu ditinjau kembali. 

Pemerintah sebenarnya menyadari 
bahwa penelitian seharusnya tidak hanya 
bermuara pada jurnal internasional, tapi 
juga dapat menyelesaikan masalah konkret 
di masyarakat. Banyak permasalahan 
di masyarakat yang diselesaikan tanpa 
berdasarkan riset sehingga terus berulang. 
Contohnya kasus kebakaran hutan yang 
berulang kali terjadi selama bertahun-tahun 
dan menyebabkan gangguan nasional dan 
internasional. 

Masalah lain yang menyangkut pusat 
studi ada pada pengakuan terhadap tenaga 
profesional peneliti yang direkrut. 

Sampai saat ini belum ada payung hukum 
mengenai keberadaan peneliti nondosen 
di perguruan tinggi. Akibatnya, tugas dan 
kewajiban peneliti serta pengembangan karier 
mereka tidak jelas. Dalam sejumlah kasus, 
hasil penelitian pusat studi yang dimuat jurnal 
internasional tidak dihitung karena dihasilkan 
oleh peneliti yang tidak memiliki nomor induk 
dosen nasional (NIDN). 

Pada 2015 terbit Permenristekdikti Nomor 
25/2015 yang memuat tentang Nomor Induk 
Dosen Khusus (NIDK) yang diharapkan 
mampu mengatasi masalah beban pengajaran 
dosen dan beberapa masalah lainnya. Namun 
hingga akhir 2015, peraturan pendukung 
untuk pelaksanaan dan sosialisasi NIDK 
belum merata di seluruh perguruan tinggi. 
Sehingga, belum jelas apakah NIDK dapat 
membereskan masalah status para peneliti 
nondosen di perguruan tinggi. 
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Permasalahan di pusat studi dan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
melalui kebijakan BKD dan sertifikasi dosen 
menuntun pada pertanyaan mendasar 
mengenai letak pelaksanaan Tri Dharma. 
Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi menyatakan bahwa Tri Dharma 
adalah kewajiban perguruan tinggi untuk 
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat. 

Artinya, Tri Dharma terletak di tingkat 
institusi pendidikan tinggi, termasuk pusat 
studi yang memiliki tenaga profesional 
kontrak yang tidak dibebani dharma 
pendidikan. Dalam kenyataannya, kebijakan 
BKD menyiratkan bahwa pelaksanaan Tri 
Dharma ada di tingkat individu dosen yang 
berperan sebagai pendidik, peneliti, dan 
pelaku pengabdian masyarakat. Sehingga, 
tidak dikenal peneliti yang tidak mengajar dan 
melakukan pengabdian masyarakat. 

Padahal, sejumlah perguruan tinggi me-
miliki pusat studi yang mengandalkan peneliti 
nondosen untuk melakukan kegiatannya. 
Karena tidak adanya payung hukum, status 
dan pengembangan karier para peneliti 
nondosen ini tidak jelas. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu konsisten 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
dengan Tri Dharma melekat pada perguruan 
tinggi. Sehingga, beban Tri Dharma tidak 
perlu dipaksakan merata pada seluruh dosen, 
namun sesuai dengan minat dan kemampuan 
dosen. Pelaksanaannya juga dapat dilakukan 
dengan rotasi berkala dan dimonitor serta 
dievaluasi secara ketat. 

 
1.2.2 Modalitas institusi
Kesesuaian kebijakan pemerintah dan 
kebijakan institusi

Data yang diperoleh melalui wawancara 
terhadap berbagai sumber menunjukkan 
bahwa keempat perguruan tinggi berusaha 
untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah 
mengenai penelitian dan publikasi melalui 
penerbitan sejumlah dokumen kebijakan 
internal (surat keputusan majelis wali amanah, 

surat keputusan rektor, hingga perumusan 
rencana strategis dan rencana induk 
penelitian). Hal ini turut mendorong dosen 
untuk melakukan penelitian yang bersumber 
dari dana hibah dan sponsor lainnya.

Walau terlihat sudah berupaya menerapkan 
kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dalam 
praktiknya usaha meningkatkan penelitian 
dan publikasi ini menemui kendala di 
dalam institusi. Kendala pertama, dan yang 
terutama, adalah pengaturan waktu antara 
pengajaran dan penelitian-publikasi. Data 
dari keempat universitas menunjukkan bahwa 
sebagian besar dosen masih terbebani oleh 
SKS pengajaran yang tinggi. Padahal, untuk 
melakukan penelitian dan publikasi diperlukan 
waktu yang lebih panjang, tidak terganggu 
oleh kegiatan lain, dan memerlukan usaha 
yang lebih keras. 

Contohnya di UIN dan UAJ, dosen tetap 
mendapat beban kerja 36 jam per pekan atau 
setara 12 SKS per semester yang terdiri 9 
SKS pengajaran dan 3 SKS untuk penelitian, 
publikasi, dan pengabdian masyarakat. 

Dari situ terlihat bahwa 75% waktu kerja 
dosen adalah untuk kegiatan pengajaran. Hal 
inilah yang menyebabkan dosen kesulitan 
untuk melakukan penelitian. Kondisi ini 
diperparah oleh rasio jumlah mahasiswa 
dan dosen yang cukup tinggi dan proporsi 
mahasiswa yang sebagian besar duduk di 
program sarjana (sehingga belum memiliki 
kapasitas memadai untuk melakukan 
penelitian dan publikasi). 

Contoh di UAJ tadi dengan jelas 
menunjukkan bahwa pengajaran mendapat 
proporsi lebih dibandingkan dengan 
penelitian. Di kampus ini sebenarnya ada 
sejumlah diskusi lintas disiplin dan pelatihan 
untuk mengembangkan kemampuan meneliti, 
tapi sering terganjal karena dosen terikat 
dengan aturan ISO 9001 yang mewajibkan 
14 kali tatap muka dalam sebuah mata kuliah. 

Bila dosen mengikuti diskusi atau 
pelatihan, ia harus mencari jadwal pengganti 
yang tidak mudah sebab harus menyesuaikan 
jadwalnya dengan jadwal mahasiswa. 
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa 
keseimbangan antara pendidikan-pengajaran 
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dan penelitian dan publikasi menjadi salah 
satu kunci untuk meningkatkan penelitian dan 
publikasi berkualitas.

Pengurangan beban pengajaran dengan 
mereduksi jumlah mahasiswa dinilai tidak 
realistis mengingat pemasukan perguruan 
tinggi sebagian besar datang dari uang 
kuliah mahasiswa, terutama bagi perguruan 
tinggi swasta. Oleh karena itu, pemerintah 
perlu memikirkan solusi atas ketergantungan 
terhadap uang kuliah mahasiswa. Agar 
ada keadilan, bantuan dana tidak hanya 
untuk perguruan tinggi negeri. Sebagian 
dana penelitian boleh dipotong oleh institusi 
sebagai bagian dari institutional fee untuk 
mendapatkan pendapatan alternatif.

Pengurangan beban pengajaran itu 
dilakukan secara kreatif oleh masing-masing 
perguruan tinggi. Misalnya di UI, ada skema 
dosen inti penelitian. Skema ini memberikan 
SKS pengajaran minimal bagi dosen yang 
ikut, agar lebih berkonsentrasi pada penelitian 
dan publikasi yang diberi target yang jelas. 
Ada juga skema cuti dalam tanggungan 
(sabbatical leave) yang membebaskan dosen 
dari beban mengajar dalam waktu tertentu 
untuk menghasilkan publikasi berkualitas. 

Namun upaya ini bukan tanpa masalah. 
Skema dosen inti penelitian dinilai tidak adil 
bagi fakultas dengan kinerja penelitian yang 
baik. Sedangkan sabbatical leave jarang 
digunakan karena dosen lain akan mendapat 
tambahan beban pengajaran dengan 
menanggung beban dosen yang mengambil 
skema ini. 

Sebab itu, perlu dipertimbangkan bahwa 
skema dosen inti penelitian tidak mengikat 
dan dapat dilakukan secara adil dengan 
merotasi dosen yang ikut dalam skema ini 
selama waktu tertentu.

Untuk memenuhi rasio dosen dan maha-
siswa yang layak, pemerintah menerbitkan 
Permenristekdikti Nomor 25/2015 yang 
memuat tentang NIDK. Peraturan ini sedianya 
memberikan jawaban atas tuntutan mengajar 
yang tinggi, yang selama ini dinilai menghambat 
dosen untuk melakukan penelitian. Namun, 
hingga penelitian ini selesai pada Februari 
2016, belum dirumuskan format kebijakan 

operasional lebih lanjut seperti aturan tentang 
jenjang karier dosen khusus. 

Sejumlah pertanyaan yang perlu 
dijawab dalam kebijakan operasional itu di 
antaranya; apakah dosen khusus dibebani 
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi atau hanya untuk mengurangi beban 
pengajaran? Bila dituntut untuk melaksanakan 
Tri Dharma, apakah dosen khusus diberi 
akses selayaknya dosen dengan NIDN? 
Bagaimana kemampuan finansial institusi 
untuk mengakomodasi dosen khusus?

Berdasarkan temuan di empat universitas 
mitra, salah satu faktor yang memengaruhi 
kinerja penelitian dan publikasi adalah 
dukungan kepemimpinan yang kuat, yang 
meletakkan dasar budaya ilmiah yang sehat. 

Kepemimpinan yang kuat akan mencip-
takan strategi pengembangan penelitian di 
universitas menjadi kebijakan yang dijalankan 
oleh unit-unit di bawahnya. 

Di tingkat universitas, sejumlah dokumen 
yang berhubungan dengan mutu dan 
standar penelitian diterbitkan oleh rektor. 
Lalu, lembaga yang bertanggung jawab atas 
penelitian, menjalankannya. Kebijakan ini 
tidak dapat berjalan bila pimpinan universitas 
dan fakultas tidak mendukungnya. 

Di tingkat unit, pimpinan unit yang produktif 
membentuk kebiasaan seperti “jam untuk 
penelitian dan publikasi” untuk memaksa 
dosen melakukan penelitian di laboratorium 
disertai pemberian insentif. Bisa juga dengan 
menggelar diskusi dan menyeleksi topik 
penelitian lintas ilmu. 

Langkah kreatif tersebut diawali oleh upaya 
keras pimpinan unit dalam menerjemahkan 
kebijakan pemerintah menjadi sejumlah 
kebijakan lokal sesuai kondisi masing-masing 
institusi dan berlangsung dalam waktu yang 
cukup lama (lebih dari tiga tahun). 

Selain memberikan arahan bagi organisasi, 
kepemimpinan memegang peran penting 
dalam keberlangsungan strategi dan prioritas 
penelitian. Ada kecenderungan pergantian 
kepemimpinan menyebabkan kebijakan 
berubah. 

Ini terlihat di UIN yang sebelumnya meng- 
hasilkan area riset prioritas yang 
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disosialisasikan melalui seleksi proposal. 
Ketika terjadi pergantian kepemimpinan pada 
2014, kebijakan tersebut tidak berlanjut.  

Pendanaan penelitian
Data dari empat universitas menunjukkan 

bahwa keempat universitas memiliki komitmen 
dalam menyediakan dana penelitian dan 
publikasi untuk mendukung dosennya. Ini 
juga ditunjang oleh kebijakan insentif bagi 
dosen yang mendapatkan hibah atau berhasil 
mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal 
internasional bereputasi. 

Walaupun menyediakan dana penelitian 
dan publikasi, anggaran ini dinilai kurang 
memadai. Bidang tertentu, seperti kedokteran 
dan ilmu eksakta, memerlukan dana penelitian 
yang cukup besar, yang belum tercakup 
dalam skema pendanaan internal dan hibah 
dari lembaga pemerintah. 

Insentif yang diberikan juga dinilai belum 
sebanding dengan usaha yang harus dila-
kukan dosen. Misalnya, untuk menerbitkan 
publikasi internasional yang terkadang me-
makan biaya tidak sedikit (hingga ratusan 
dolar), dosen hanya diberi insentif jutaan 
rupiah (di bawah Rp10 juta). Sehingga, dosen 
harus menomboki dari dana pribadinya.

Keempat universitas tersebut mengem-
bangkan berbagai skema pendanaan 
penelitian yang disesuaikan dengan 
kemampuan dan profil masing-masing. Ada 
skema pendanaan peneliti muda, penelitian 
multidisiplin, hingga kolaborasi internasional 
yang pagu pendanaannya berbeda-beda. 

Hal ini menunjukkan adanya penjenjangan 
dalam penelitian sehingga para dosen 
diharapkan dapat mengembangkan kemam-
puan penelitian dan publikasinya melalui 
berbagai skema.  

Hal yang menjadi kendala dalam 
pendanaan, selain besarannya yang dinilai 
relatif kecil, adalah pencairan dana. Dalam 
kasus pendanaan skema hibah, sering kali 
didapati pencairan dana penelitian terlambat, 
sedangkan waktu pelaporan dananya tetap. 
Ini menyebabkan dosen/peneliti terkendala 
waktu dalam melaksanakan penelitian. 

Ihwal waktu penelitian, skema hibah yang 

biasanya berlangsung dalam satu tahun 
kalender memunculkan tantangan tersendiri. 
Penelitian dilaksanakan di sela-sela kegiatan 
lainnya yang memakan waktu. Di sisi lain, 
skema hibah menuntut hasil penelitian 
dipublikasikan di jurnal atau seminar 
internasional. 

Untuk memasukkan hasil penelitian dalam 
jurnal atau seminar tersebut memerlukan 
waktu yang lama—sering kali memakan waktu 
lebih dari satu tahun. Sehingga, pencapaian 
hibah di keempat universitas tidak mencapai 
seratus persen dari yang diharapkan.

Salah satu aspek penting dalam 
pendanaan adalah pelaporan penggunaan 
keuangan dan pengawasannya. 

Responden dalam penelitian di keempat 
universitas menyatakan bahwa sistem 
pelaporan dana hibah terlalu administratif 
dan menghabiskan waktu. Akibatnya, peneliti 
malah sering terfokus pada isu administratif. 
Adapun mereka yang belum terlibat dalam 
penelitian hibah, tidak tertarik untuk ikut 
skema ini. 

Hal ini sedikit banyak berhubungan 
dengan ketidaksiapan institusi pemerintah 
dan pendidikan tinggi dalam menyamakan 
sistem pelaporan keuangan yang digunakan. 

Sejumlah responden menyatakan 
sistem pelaporan di universitas yang lebih 
terprediksi, tidak terlalu menyebabkan 
masalah. Walaupun demikian, karena pagu 
dana penelitian di universitas terbatas, dosen 
kerap mengambil dana hibah penelitian, 
yang pelaporannya mendadak dan terkesan 
merepotkan.

Agenda/prioritas riset
Pemerintah melalui Dikti mengembangkan 

Agenda Riset Nasional (ARN) yang dibentuk 
dari sejumlah kluster penelitian dan diterapkan 
menjadi salah satu dasar untuk seleksi hibah. 
Umumnya, reaksi dari penerapan ARN di 
masing-masing universitas berbeda. 

Di UI, UGM, dan UIN, hal ini ditindaklanjuti 
dengan pembuatan dokumen di tingkat 
universitas seperti rencana strategis, rencana 
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan 
rencana induk penelitian, yang disesuaikan 
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dengan karakteristik dan kekuatan masing-
masing universitas. 

Dokumen tersebut kemudian disosia-
lisasikan dan diterapkan sebagai basis 
penilaian kelayakan proposal penelitian 
di masing-masing universitas. Di UAJ, hal 
serupa juga diterapkan di tingkat universitas. 
Namun penerjemahannya di fakultas 
diserahkan kepada pimpinan fakultas. 

Kendala pelaksanaan agenda riset 
nasional sebagian terletak pada minimnya 
sosialisasi di tingkat dosen. Banyak dosen 
yang tidak memahami ARN dan kaitannya 
dengan pengembangan diri mereka sebagai 
peneliti dan dosen. Akibatnya, proses 
penelitian berjalan berdasarkan kemauan 
dosen dan tidak mengacu pada agenda riset. 

Hal menarik terjadi di UIN Syarif 
Hidayatullah. Sosialisasi dilakukan dalam 
bentuk seleksi proposal yang masuk oleh tiga 
dosen yang dipilih oleh pimpinan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
(LP2M) atau Pusat Penelitian dan Penerbitan 
(Puslitpen). Proposal penelitian tersebut 
dinilai berdasarkan agenda riset UIN dan 
kemudian didiskusikan bersama agar lebih 
sesuai dengan agenda riset prioritas. 

Dalam pelaksanaannya secara nasional, 
penerapan ARN juga belum konsisten 
dengan kluster penelitian yang disebutkan. 
Selain itu, peta jalan penelitian yang disusun 
tidak melibatkan jurusan, fakultas, dan pusat 
studi sehingga menimbulkan kebingungan 
karena peta jalan kemungkinan disusun oleh 
pimpinan universitas tanpa diskusi dengan 
unit-unit terkait.  

Ketersediaan fasilitas
Dalam wawancara dengan berbagai 

sumber di keempat perguruan tinggi dite-
mukan bahwa fasilitas penelitian yang 
disediakan oleh universitas masih perlu 
ditingkatkan. Salah satunya, akses pada 
jurnal berlangganan yang menjadi fondasi 
pengembangan keilmuan pada masing-
masing bidang. 

Umumnya akses yang disediakan 
oleh universitas dinilai cukup memadai. 
Namun untuk beberapa bidang ilmu, jurnal 

internasional bereputasi sangat terbatas dan 
mahal sehingga sulit diakses.

Fasilitas yang dinilai masih kurang 
berhubungan langsung dengan penelitian 
seperti peralatan laboratorium. Ini disebabkan 
oleh terbatasnya dana yang diperlukan untuk 
menyediakan fasilitas tersebut. 

Kedua hal di atas menunjukkan bahwa 
keterbatasan fasilitas berhubungan dengan 
dana yang disediakan oleh institusi atau 
donor. Isu fasilitas ini kian penting terutama 
bagi tenaga peneliti nondosen yang status 
kepegawaiannya tidak tercatat di perguruan 
tinggi. 

Misalnya di UGM dan UAJ, sejumlah 
fasilitas seperti internet, perpustakaan, 
dan pelatihan pengembangan kemampuan 
meneliti memerlukan registrasi kepegawaian 
terlebih dahulu. Karena statusnya kontrak, 
peneliti nondosen kesulitan mengakses 
fasilitas tersebut.

Remunerasi peneliti dan sistem insentif
Untuk meningkatkan publikasi dan 

penelitian yang berkualitas, pemerintah 
(melalui Dikti dan LPDP) dan perguruan 
tinggi menyediakan insentif untuk membantu 
peneliti menerbitkan publikasi di jurnal ilmiah 
bereputasi. 

Dana hibah dari Dikti dan LPDP menutupi 
kekurangan dana yang disediakan oleh 
institusi pendidikan tinggi. Namun para peneliti 
tidak selalu mengetahui cara mengakses 

Responden dalam penelitian di 
keempat universitas menyatakan 

bahwa sistem pelaporan dana 
hibah terlalu administratif dan 

menghabiskan waktu. Akibatnya, 
peneliti malah sering terfokus 
pada isu administratif. Adapun 

mereka yang belum terlibat dalam 
penelitian hibah, tidak tertarik 

untuk ikut skema ini.
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insentif tersebut. 
Bantuan dari senior lewat jejaring mereka 

terkait sumber dana dan cara mengaksesnya 
serta dorongan dari atasan merupakan dua 
hal yang perlu diberikan kepada dosen atau 
peneliti muda.

Besaran insentif yang diterima dosen 
dalam melakukan penelitian dan publikasi 
juga dinilai tak memotivasi. Insentif yang 
ada, walaupun jumlahnya sudah meningkat, 
kurang mendorong publikasi dan penelitian.

Sistem kredit ‘kum’
Sistem penilaian angka kredit dalam karier 

dosen yang dikenal dengan sebutan kum—
kependekan dari kredit kumulatif—turut 
memengaruhi kinerja penelitian di perguruan 
tinggi. Namun, tidak semua dosen menjadi 
kian termotivasi untuk melakukan penelitian 
dan publikasi dengan adanya sistem tersebut.

Sistem kum dinilai cukup efektif untuk 
sekadar meningkatkan kesadaran dosen 
terhadap pentingnya penelitian. Mereka yang 
menyadari akan terdorong untuk melakukan 
penelitian dan publikasi ilmiah. Walaupun 
demikian, pengurusan penilaian angka kredit 
ini dipersepsikan sebagai hal yang tidak 
menyenangkan. 

Banyak dosen yang merasa bahwa sis-
tem ini cenderung lebih administratif dan 
merepotkan. Belum lagi tuntutan yang 
dirasakan semakin lama semakin tinggi 
membuat sebagian dosen berkecil hati 
bahwa mereka tidak akan mungkin mencapai 
kenaikan pangkat. 

Pemerintah perlu memikirkan suatu sistem 
yang dapat diandalkan untuk mendorong 
penelitian dan publikasi dosen tanpa 

menambah beban administratifnya.
Masalah lainnya, mekanisme “penghar-

gaan” dan “hukuman” dalam sistem kum 
kurang efektif. “Hukuman” bagi dosen yang 
tidak mengurus angka kreditnya adalah tidak 
naik pangkat dan bertahan di satu golongan 
dalam waktu yang lama. Hal ini kurang begitu 
dianggap sehingga tak mendorong dosen 
untuk menyusun penelitian dan publikasi 
serta mengurus angka kreditnya. 

Ringkasnya, ada pandangan bahwa 
meneliti dan membuat laporan beserta 
publikasinya sulit dan merepotkan. Apalagi 
ditambah beban administratif pengurusan 
angka kredit. Hal tersebut membuat dosen 
tidak terpacu untuk mengurus jenjang jabatan 
fungsionalnya ke tingkat yang lebih tinggi. 

Skema publikasi dan riset untuk kebijakan
Salah satu tegangan dalam publikasi di 

perguruan tinggi adalah: apakah publikasi 
diarahkan pada penerbitan artikel ilmiah untuk 
kalangan yang lebih terbatas dan kurang 
menjawab kebutuhan masyarakat, atau pada 
advokasi dan kebijakan publik yang lebih 
menjawab kebutuhan masyarakat namun 
kurang “menarik” untuk publikasi dalam 
jurnal? 

Dalam kondisi ideal, hasil penelitian 
diharapkan mampu memenuhi dua kebutuhan 
di atas. Pada kenyataannya tidak banyak 
penelitian yang demikian. 

Perdebatan mengenai jurnal internasional 
yang mengutamakan pencarian kebenaran 
yang menggunakan metode penelitian yang 
sahih dan terkini, sering kali mengabaikan 
kemampuan penelitian dalam menjawab 
tantangan lokal. 

Sistem ranking perguruan tinggi 
internasional kerap diinterpretasikan secara 
salah. Hal ini yang dibahas dalam pertemuan 
“Global Forum Rankings and Accountability 
in Higher Education: Uses and Misuses” 
yang digagas oleh UNESCO, Institutional 
Management of Higher Education (IMHE) dari 
OECD, dan World Bank pada 2011 di Paris. 

Sejumlah sistem ranking yang meng-
gunakan parameter seperti jumlah publikasi 
internasional, pemenang nobel, alumni 

Pemerintah perlu memikirkan 
suatu sistem yang dapat diandalkan 

untuk mendorong penelitian dan 
publikasi dosen tanpa menambah 

beban administratifnya.
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yang menjadi sosok penting, dan faktor 
lainnya, kerap mengabaikan peran penelitian 
universitas dalam menjawab masalah di 
masyarakat. Oleh sebab itu, forum tersebut 
merekomendasikan bahwa yang disasar 
bukanlah ranking internasional, melainkan 
sistem yang bereputasi internasional (world-
class system), yaitu universitas dengan 
layanan berstandar prima yang berfokus 
pada penyelesaian masalah lokal sesuai 
konteksnya. 

Di Indonesia, jumlah penelitian berkualitas 
yang memengaruhi penyelesaian masalah 
di masyarakat juga tidak banyak. Contohnya 
riset peneliti Fakultas Kedokteran UGM 
yang menyumbangkan masukan untuk 
Kementerian Kesehatan dalam menyediakan 
layanan kesehatan publik. Namun tidak 
banyak penelitian universitas seperti itu 
yang kemudian digunakan sebagai dasar 
penyusunan kebijakan publik. 

Contoh kasus penelitian FK UGM yang 
memengaruhi kebijakan Kementerian Kese-
hatan menunjukkan adanya potensi sinergi 
antara Fakultas Kedokteran dan Kementerian 
Kesehatan sebagai penyusun kebijakan 
dan institusi penyedia layanan kesehatan. 
Ini tampaknya menjadi modalitas yang tidak 
dimiliki semua bidang ilmu saat ini. 

Seyogyanya memang kementerian dan 
fakultas bersinergi. Kementerian dan dinas 
di bawahnya memberikan akses kepada 
dosen untuk melakukan penelitian guna 
mengembangkan kebijakan mereka atau 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Misalnya, pengembangan kebijakan per-
tanian dan perkebunan didasarkan pada 
penelitian fakultas pertanian dan teknologi 
pertanian. Bisa juga, kebijakan pendidikan 
melibatkan penelitian dari fakultas ilmu 
pendidikan dan psikologi. Atau, penelitian 
tentang sumber daya mineral mengajak 
fakultas teknik dan sebagainya. 

Dalam praktik sehari-hari—seperti di-
syaratkan dalam skema hibah yang salah 
satunya adalah keharusan publikasi jurnal/
seminar internasional—penekanan utama 
Dikti dan perguruan tinggi, ada pada publikasi 
ilmiah. Sementara apresiasi terhadap luaran 

dalam bentuk risalah kebijakan (policy brief) 
atau advokasi kurang diakui. 

Hal inilah yang menyebabkan penelitian 
lebih banyak digunakan sebagai bahan 
penilaian kum dan kinerja institusi, tanpa 
menyelesaikan masalah di masyarakat. 
Dalam hal ini, sebenarnya pusat studi dan 
fakultas dapat menjalankan fungsi yang 
berbeda dan tidak eksklusif. 

Fakultas dapat didorong untuk meng-
hasilkan artikel ilmiah, sedangkan pusat studi 
membantu menerjemahkan hasil publikasi 
tersebut menjadi kebijakan yang lebih 
operasional dan bermanfaat dalam menjawab 
kebutuhan masyarakat. 

Namun, sebagaimana terjadi dalam kasus 
PPH UAJ dan Fakultas Psikologi UAJ, sinergi 
kerap tidak mudah terwujud karena fakultas 
berorientasi pada pengajaran dan kurikulum 
yang relatif kaku dan tidak memungkinkan 
kegiatan penelitian PPH untuk diintegrasikan 
dalam pengajaran. Sebaliknya, melibatkan 
mahasiswa (sebagai bagian dari pendidikan) 
dalam penelitian PPH sebagai bagian 
kurikulum juga sulit dilakukan. 

Manajemen riset
Pengelolaan riset oleh dosen dan peneliti 

di pusat studi di perguruan tinggi perlu 
ditingkatkan. Secara umum, responden di 
keempat universitas menyatakan adanya 
sistem seleksi proposal untuk menentukan 
kelayakan penelitian mendapatkan kucuran 
dana. Seleksi ini dilakukan di level departemen 
dan fakultas, atau di bawah lembaga penelitian 
di tingkat universitas. Namun belum semua 
proses seleksi dan kajian dikaitkan dengan 
prioritas riset di masing-masing institusi. 

Isu penting yang terkait dengan mana-
jemen riset adalah belum sistematisnya 
pengawasan serta evaluasi terhadap 
penelitian dan publikasi. Evaluasi masih 
terbatas pada penggunaan dana penelitian, 
bukan pada konten dan luaran penelitian. 

Ada praktik menarik yang dilakukan 
dalam melaksanakan pengawasan dan 
evaluasi penelitian, seperti mengadakan 
makan siang bersama sambil mendiskusikan 
gagasan penelitian, membahas kemajuan 
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dan hambatan penelitian, serta membangun 
kolokium untuk mendiskusikan hasil 
penelitian. Namun hal tersebut tergantung 
pada kultur masing-masing unit sebab belum 
dilembagakan secara resmi. 

Misalnya di UIN dan UAJ, cukup banyak 
hasil penelitian yang tidak sempat menjadi 
artikel ilmiah karena dosen berhenti pada 
pelaporan penelitian dan pelaporan dana 
yang digunakan untuk kepentingan BKD 
mereka.

Hal lain yang belum muncul di keempat 
universitas adalah bimbingan dari dosen atau 
peneliti senior terhadap dosen muda untuk 
meningkatkan kapasitas. Dosen dan peneliti 
muda mengharapkan adanya mentoring 
untuk meningkatkan kemampuan penelitian 
dan publikasi. 

Hal ini sejalan dengan temuan secara 
nasional yang menunjukkan bahwa jumlah 
guru besar sebenarnya relatif cukup banyak, 
tapi sebagian besar tidak produktif dan kurang 
membimbing dosen muda. Yang terjadi 
selama ini, proses mentoring tergantung pada 
dosen atau peneliti senior tersebut. Ada yang 
peduli terhadap dosen muda dan menjadi 
mentor mereka, tapi tidak sedikit yang tidak 
acuh.

Gagalnya proses mentoring ini berhu-
bungan dengan beban pengajaran yang 
tinggi sehingga menyebabkan waktu untuk 
pembimbingan menjadi terbatas dan kurang 
efektif. Idealnya, dalam proses mentoring 
dosen senior mengarahkan dosen atau 
peneliti muda untuk memublikasikan karya 
penelitian dengan lebih strategis dan 

menggunakan jejaring mereka untuk masuk 
ke jurnal atau forum internasional.

Selain itu, dukungan yang disediakan oleh 
universitas untuk penelitian dan pengabdian 
masyarakat juga dinilai minim. Umumnya, 
fokus utama tenaga kependidikan ada pada 
kegiatan pengajaran. Hal tersebut terjadi di 
UAJ dan UIN. 

Lembaga yang bertanggungjawab atas 
penelitian punya sumber daya terbatas dan 
hanya melayani universitas. Sedangkan staf 
kependidikan di fakultas dan departemen 
kurang dapat memberikan dukungan pada  
proyek penelitian seperti membantu penyu-
sunan anggaran, menghubungi narasumber, 
hingga mengatur pengambilan data. 

Akhirnya, beban tersebut ditanggung oleh 
dosen atau peneliti. Sebab itu, pelatihan 
dan upaya universitas untuk meningkatkan 
kemampuan SDM kependidikan guna 
menunjang penelitian perlu diintensifkan.

1.2.3 Individu dosen/peneliti
Selain hal-hal yang sudah disebutkan 

dalam faktor struktural (aturan kepangkatan 
dosen, beban kerja dosen, dan insentif) dan 
modalitas institusi (pengaturan beban kerja Tri 
Dharma hingga dukungan universitas dalam 
penelitian), salah satu penyebab minimnya 
penelitian dan publikasi berkualitas ada pada 
kemampuan dosen itu sendiri. 

Sebagian besar dosen menyatakan bahwa 
penelitian itu sulit dan memerlukan waktu yang 
panjang untuk menyelesaikannya. Demikian 
pula publikasinya, terutama publikasi 
internasional yang menuntut kemampuan 
berbahasa Inggris yang baik. 

Melihat kondisi tersebut, peningkatan 
kapasitas penelitian dosen merupakan 
hal yang mendesak. Pengetahuan atas 
metodologi, pengolahan data, pencarian 
rujukan, serta bantuan penulisan jurnal ilmiah 
juga perlu diajarkan. Sebab itu, di tingkat 
universitas dan nasional perlu dibentuk 
sebuah lembaga konsultansi bagi dosen 
untuk meningkatkan kualitas tulisannya agar 
layak terbit di jurnal internasional.  

Sebagian besar dosen menyatakan 
bahwa penelitian itu sulit dan 

memerlukan waktu yang panjang 
untuk menyelesaikannya. Demikian 

pula publikasinya, terutama 
publikasi internasional yang 

menuntut kemampuan berbahasa 
Inggris yang baik.
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2.1 Faktor struktural
Sejumlah aturan pemerintah sebenarnya 

sudah mendorong publikasi dan penelitian 
oleh dosen. Salah satunya, aturan pemerintah 
mengenai jenjang jabatan fungsional dosen 
yang menyebut dengan jelas bahwa untuk 
naik ke jenjang berikutnya, seorang dosen 
harus melakukan penelitian. 

Selain itu, porsi penelitian dan publikasi 
semakin meningkat bila dosen ingin mencapai 
puncak karier—sebagai guru besar. Porsi 
penelitian dan publikasi harus mencapai 
sekurang-kurangnya 45% dan menjadi 
penulis pertama dalam jurnal internasional 
yang bereputasi. Bila ingin sampai ke 
puncak karier, hal tersebut akan mendorong 
seorang dosen untuk membuat penelitian dan 
publikasi.

Kebijakan lainnya adalah sertifikasi dosen 
dan aturan BKD yang menetapkan dosen 
setidaknya memenuhi tugas setara 9 SKS 
dan maksimal 16 SKS per semester dengan 
penelitian sebagai sebuah kewajiban. Ini 
merupakan prasyarat untuk mencairkan 
tunjangan profesi dosen. Jika tidak memenuhi 
hal ini, maka tunjangan profesinya tidak 
dibayarkan.

Selain aturan yang berhubungan dengan 
kepangkatan dosen, perubahan status 
sejumlah perguruan tinggi negeri turut 
memberi dampak pada peningkatan publikasi 

ilmiah dan penelitian di insitusi masing-
masing. Penetapan UI dan UGM sebagai 
badan hukum milik negara (BHMN) yang 
kemudian diubah lagi menjadi perguruan 
tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) 
memberi otonomi yang lebih besar bagi kedua 
institusi, termasuk otonomi untuk mengubah 
organisasinya untuk mendorong riset. 

Perubahan status dan pemberian 
otonomi yang lebih besar dalam mengelola 
universitas juga diiringi oleh munculnya 
lembaga majelis wali amanah (MWA), 
yang setelah mendapatkan masukan dari 
senat universitas, menghasilkan sejumlah 
kebijakan yang menjadi arahan bagi pimpinan 
universitas dalam mengelola riset di kampus. 
Berdasarkan temuan penelitian, hal ini turut 
mengembangkan kultur riset di UI dan UGM. 

Dana yang disediakan pemerintah 
melalui Kemenristekdikti dan LPDP lewat 
berbagai skema memfasilitasi dosen dalam 
mengerjakan penelitian dan publikasi. 
Dana tersebut juga bisa digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan dosen dalam 
melakukan kedua hal itu lewat pelatihan. 
Sehingga, pada akhirnya akan meningkatkan 
kinerja institusi dalam penelitian. 

2.2 Modalitas institusi
Kebijakan di atas dinilai secara seragam 

oleh universitas yang terlibat dalam penelitian 

Faktor Pendorong 
Produktivitas Penelitian 

dan Publikasi

2



20

ini, memengaruhi mereka dalam menjalankan 
program, termasuk meningkatkan kuantitas 
dan kualitas penelitian dan publikasi. 
Kebijakan pemerintah tersebut ditindaklanjuti 
dengan kebijakan lain yang lebih operasional 
di lingkup universitas.

Di UI dan UGM, MWA menghasilkan 
sejumlah dokumen yang mengarahkan rektor 
dalam mengelola riset. Rektor dan pimpinan 
universitas serta fakultas kemudian membuat 
dokumen perencanaan strategis dan RPJP. 
Dalam kedua dokumen tersebut, termaktub 
berbagai program riset andalan, termasuk 
peta jalan untuk mencapai tujuan dalam 
ranah penelitian dan publikasi. Hal ini juga 
terjadi di UIN. 

Dokumen tadi menjadi arahan dan 
pemandu bagi dosen di tingkat fakultas 
untuk menyelenggarakan penelitian. Ketia-
daan rencana strategis dan dokumen 
pengarah, serta sosialisasinya yang minim 
menyebabkan dosen kerap kebingungan 
dalam menentukan arah riset dan publikasi. 
Pada akhirnya hal tersebut menyulitkan 
mereka untuk mendapatkan pendanaan 
hibah dari internal, hibah Dikti, serta sumber 
eksternal lainnya.

2.3 Minat dosen meneliti meningkat
Komitmen universitas dan pemerintah 

berdampak pada meningkatnya keinginan 
dosen melakukan penelitian. 

Di UAJ, sebanyak 56,5% dosen yang 
mengembalikan kuesioner dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa mereka cukup konsisten 
melakukan riset selama periode 2012-2014. 

Di FK UGM, rata-rata jumlah penelitian 
per dosen meningkat pada setiap program 
studi (S1 dari 0,21 penelitian pada 2012 
menjadi 0,44 penelitian pada 2014; S2 dari 
0,75 penelitian pada 2012 menjadi 0,79 
penelitian dua tahun kemudian; dan S3 dari 
0,625 penelitian menjadi 1,08 penelitian pada 
periode yang sama). Walaupun belum semua 

dosen melakukan penelitian, tapi ini berarti 
jumlah penelitian per dosen meningkat dari 
tahun ke tahun. 

Hal yang sama juga terjadi di UI. 
Diperkirakan ada 30-40% dari total dosen UI 
yang memiliki proyek penelitian. Sedangkan 
di sejumlah fakultas seperti Fakultas Teknik, 
sebanyak 80% dosennya aktif meneliti. 
Kecenderungan serupa juga terjadi di UIN 
Syarif Hidayatullah.

Walaupun belum semua dosen konsisten 
melakukan penelitian, namun minat dosen 
secara individual untuk melakukan penelitian 
dapat memengaruhi dosen lainnya. 

Seorang dosen yang pernah melakukan 
penelitian dapat mengajak dosen lain yang 
belum pernah meneliti untuk terlibat dalam 
riset dan kemudian mengembangkan studi 
bersama. 

Selain untuk melakukan studi, faktor 
peneliti sejawat ini memberikan kepercayaan 
diri bagi dosen untuk mengatasi kekhawatiran 
pribadi dosen tersebut dalam melakukan 
penelitian. Sering kali mereka tak percaya diri 
karena merasa tak memiliki kemampuan. 

Meskipun tidak dilakukan secara formal, 
pembentukan kelompok yang beranggotakan 
sejumlah peneliti dengan minat yang sama 
merupakan praktik baik. Kegiatan dalam 
kelompok tersebut mulai dari mendiskusikan 
proposal penelitian hingga publikasi hasil 
riset untuk mendapatkan masukan.

Universitas dan fakultas telah berupaya 
mendorong dosen dan peneliti agar bisa 
mengakses hibah riset dengan pendanaan 
besar. Sebagai contoh, LPPM UGM 
secara teratur membarui informasi tentang 
kesempatan pendanaan riset dengan hibah 
dari donor selain Kemenristekdikti melalui 
laman http://lppm.ugm.ac.id/info-penelitian/. 
Demikian juga FK UGM yang menyediakan 
informasi tentang “tenggat tawaran” melalui 
Kantor Riset dan Publikasi di fakultas tersebut. 

http://lppm.ugm.ac.id/info-penelitian/
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3. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

faktor penghambat dan pendorong penelitian 
dan publikasi di perguruan tinggi di Indonesia. 

Secara konseptual, penelitian ini ingin 
menggali filosofi pendidikan tinggi yang 
mungkin turut menyebabkan rendahnya 
kinerja riset di Indonesia. Sehingga, muncul 
strategi diseminasi hasil penelitian dan 
usulan perbaikan untuk meningkatkan kinerja 
penelitian sekaligus menjawab persoalan 
aktual di masyarakat. Berikut ini merupakan 
temuan penelitian, yaitu:

1. Rendahnya penelitian di perguruan 
tinggi disebabkan oleh berbagai faktor 
pada tataran kebijakan, modalitas 
institusi, dan individu dosen. Walaupun 
sejumlah kebijakan telah diarahkan 
untuk meningkatkan penelitian dan 
publikasi, namun tegangan antara 
pengajaran-pendidikan dan penelitian-
publikasi merupakan persoalan 
utama yang harus diatasi. Apalagi 
sebagian besar perguruan tinggi 
mengandalkan dana dari mahasiswa 
untuk operasionalnya, sehingga 
pengajaran mendapatkan porsi lebih 
penting daripada penelitian. Dalam 
kondisi demikian, aturan pemerintah 
yang mendorong (atau “memaksa”) 
penelitian dan publikasi terkesan 
mengabaikan kenyataan bahwa 
penelitian belum dapat menggantikan 
peran pengajaran sebagai sumber 
penghasilan utama sebagian besar 
kampus. 

2. Untuk mengatasi tegangan anta-
ra pengajaran dan penelitian, se-
jumlah universitas secara kreatif 
mengembangkan strategi di internal 
masing-masing. Namun pelaksanaan 
strategi ini terganjal payung hukum 
di tingkat nasional yang tidak 
tersedia. Hal ini terjadi pada pusat 
penelitian yang mengandalkan tenaga 
profesional yang dikontrak, namun 
peneliti tersebut sulit berkembang 
karena jenjang kariernya tidak ada dan 
tidak diakui secara nasional.

3. Pemerintah, dalam hal ini Kemen-
ristekdikti, perlu memberikan otonomi 
lebih besar kepada perguruan tinggi 
untuk mengembangkan strategi yang  
menyeimbangkan beban Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi, sembari 
mempersiapkan payung hukum bagi 
para peneliti nondosen yang ada di 
pusat-pusat studi. 

4. Ihwal hasil penelitian dan publikasi yang 
selama ini menjadi dikotomi (artikel di 
jurnal untuk kalangan terbatas atau 
kebijakan publik), Kemenristekdikti 
bersama Bappenas dan pemerintah 
daerah dapat memetakan tema pene-
litian di kementerian atau wilayah, 
yang kemudian dikembangkan dalam 
skema hibah. Dengan demikian, hibah 
diarahkan pada penelitian dalam 
tema yang terkait dengan kebutuhan 
kementerian atau pemerintah daerah, 
sekaligus dapat memenuhi kaidah 
keilmuan yang disyaratkan dalam 
jurnal internasional. 

Kesimpulan 3
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