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B
agi sebagian besar civitas academica perguruan tinggi di Indonesia, 
khususnya dosen, penelitian adalah istilah yang tidak asing lagi, 
karena salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi adalah penelitian—

dua darma lainnya adalah pengajaran dan pengabdian masyarakat. 
Seorang dosen dituntut untuk melakukan penelitian dalam tingkatan dan 
interval tertentu. Meski demikian, menurut banyak ahli penelitian di 
kalangan dosen di Indonesia masih sangat rendah, apalagi kalau 
ukurannya adalah artikel yang diterbitkan di jurnal yang peer-reviewed 
sebagai produk akhir penelitian. Tidak banyak dosen di Indonesia yang 
sudah melakukan hal itu, apalagi di lingkungan Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam (PTKI). Demikian pula dengan penelitian yang 
berorientasi pada kebijakan (policy research).

Kebijakan-kebijakan penting pemerintah sudah saatnya didasarkan 
pada penelitian mendalam para ahli dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek, sehingga tidak ad hoc dan tambal sulam. Kalangan 
akademisi di perguruan tinggi sebetulnya mempunyai kesempatan besar 
dalam melakukan hal ini. Apalagi hal itu sudah sering disuarakan 
pemerintah. Namun faktanya memang belum banyak yang tertarik untuk 
melakukan policy research tersebut. Oleh karena itu Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM) merasa beruntung menjadi salah satu 
mitra Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah inisiatif yang bertujuan 
untuk mendorong lembaga-lembaga riset melakukan policy research 
dan menghasilkan rekomendasi yang dapat disumbangkan kepada 
pembuat kebijakan dalam perumusan kebijakan publik.

Kata Pengantar
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Laporan ini merupakan hasil penelitian 
mengenai hambatan penelitian di Universitas 
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 
Penelitian ini bagian dari riset serupa di empat 
perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, 
UIN Syarif Hidayatulla, Unika Atma Jaya dan 
Universitas Gadjah Mada, yang diinisiasi oleh 
KSI. Penelitian ini mencari tahu berbagai 
hambatan di dunia riset dan faktor utama yang 
menyebabkan kuantitas dan kualitas riset di 
perguruan tinggi di Indonesia rendah, serta 
memberikan rekomendasi kepada pejabat 
terkait mengenai kebijakan yang perlu diambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
sejumlah hal yang menjadi penyebab 
rendahnya kualitas dan kuantitas penelitian di 
lingkungan UIN Syarif Hidayatullah. Dana 
penelitian jelas menjadi salah satu faktor, 
selain beban kerja dosen, aturan birokrasi, 
insentif, dan kualitas sumber daya manusia itu 
sendiri dalam melakukan penelitian. Juga, 
penting untuk diperhatikan bahwa masih 
banyak dosen yang tidak memiliki pengetahuan 
dan keterampilan memadai dalam melakukan 
penelitian dan menuliskan laporan dalam 
bentuk artikel yang siap terbit di jurnal 
terakreditasi. Bahkan untuk membuat proposal 
penelitian pun masih banyak yang belum 
percaya diri. Meningkatkan dana penelitian 
dan mengharuskan semua dosen melakukan 
penelitian, dengan demikian, belum tentu 
menjadi solusi yang baik dalam rangka 
meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan 
UIN Syarif Hidayatullah. 

Salah satu rekomendasi penelitian yang 
dapat segera dilaksanakan, pimpinan perlu 
memetakan kapasitas para dosen dan 
kemampuan mereka. Dosen dengan gairah 
mengajar atau pengabdian masyarakat, tentu 
saja tidak perlu diberi beban penelitian. 
Sementara mereka yang bergairah meneliti 

diberi kesempatan dan dukungan dalam 
melakukan penelitian-penelitian sehingga 
mampu memberikan kontribusi pengetahuan 
dalam bentuk buku atau artikel di jurnal ilmiah.

Meski penelitian ini hanya fokus pada UIN 
Syarif Hidayatullah, kami yakin temuan yang 
dihasilkan juga bermanfaat untuk melihat dan 
mengenali hambatan penelitian di perguruan 
tinggi lain, terutama di lingkungan PTKI. 
Sebagai salah satu PTKI terbesar dan tertua di 
Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah sering 
menjadi rujukan dalam pengelolaan dan 
pengembangan, baik dalam hal akademik 
maupun administratif. Oleh karena itu, kami 
berharap temuan-temuan dalam penelitian ini 
juga patut diperhatikan oleh para pengelola 
PTKI di Indonesia, termasuk Kementerian 
Agama, dan mengambil kebijakan-kebijakan 
penting dalam rangka peningkatan kualitas 
dan kuantitas penelitian di masa mendatang.

Atas nama PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 
kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi 
kepada KSI atas inisiatif dan fasilitas yang 
disediakan dalam melakukan penelitian ini. 
Juga, kepada para peneliti PPIM yang telah 
bekerja keras dalam melakukan penelitian ini, 
terutama Kak Didin Syafruddin, sebagai ketua 
tim, yang dibantu oleh Dadi Darmadi dan 
Hamid Nasuhi, dan sejumlah peneliti junior, 
yakni Rangga, Endi, Tati, Dirga, Abda, dan Iir. 
Semoga hasil kerja keras ini bermanfaat untuk 
perbaikan kualitas UIN Syarif Hidayatullah dan 
PTKI lainnya.

Saiful Umam
Direktur Eksekutif PPIM 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
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A. Latar Belakang
Kondisi Indonesia yang semakin baik di berbagai bidang memunculkan 

harapan dan tantangan. Sejumlah pertanyaan pun mencuat, salah 
satunya: sejauh mana Indonesia bisa membangun daya saing di tengah 
berbagai perubahan? Indonesia ditantang untuk menyiapkan, 
memproses, dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Dalam 
konteks ini, perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berada di bawah 
naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI, seyogyanya memiliki 
peran yang strategis dalam menginformasikan penelitian bagi 
pengambilan kebijakan.  

Jika penelitian dipandang sebagai sebuah usaha strategis untuk 
memengaruhi dan membuat kebijakan lebih baik, pertanyaan selanjutnya 
adalah: seberapa efektif penelitian di perguruan tinggi Indonesia mampu 
menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan? Dengan 
menggunakan pendekatan kebijakan berbasis bukti, sejauh mana  
penelitian-penelitian di PTKI seperti UIN Syarif Hidayatullah (UIN 
Jakarta) dapat memengaruhi kebijakan pemerintah? Lalu, apa saja 
hambatan dalam melakukan penelitian di UIN Jakarta dan bagaimana 
cara mengatasi hambatan tersebut? 

Selanjutnya, mengapa hambatan riset di UIN dianggap penting untuk 
diteliti? Setidaknya ada tiga jawaban yang bisa dikemukakan. Pertama, 
secara keseluruhan PTKI menyumbang setidaknya 10% dari total 
partisipasi pendidikan tinggi nasional. Kedua, secara sosial ekonomi, 
PTKI seperti UIN kuat secara keagamaan dan berlatar belakang ekonomi 
menengah ke bawah dan berbasis di pedesaan (Jabali dan Jamhari 

Pendahuluan
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2002). Ketiga, meskipun tradisi penelitian 
belum berkembang secara merata, namun 
sumbangan pemikiran sosial keagamaan 
“creative minority” —meminjam istilah 
Nurcholish Madjid—civitas academica IAIN 
(sebelum menjadi UIN) dianggap cukup 
penting dan sangat mewarnai wacana 
intelektual Islam di Indonesia (Darmadi 2002). 
Pada beberapa kasus, seperti yang terjadi di 
UIN Jakarta, cara pandang para intelektual 
dari kampus UIN dianggap seolah-olah 
menjadi sebuah “mazhab” tersendiri dalam 
pemikiran keagamaan di Indonesia (Madjid 
dan Effendi 1999; Lukens-Bull 2013).  

Membangun kapasitas penelitian, terutama 
penelitian yang secara khusus ditujukan guna 
menyediakan informasi dan membantu proses 
perumusan kebijakan, merupakan tantangan 
yang berat. Salah satu strategi untuk 
mengatasinya adalah dengan meningkatkan 
kualitas penelitian di perguruan tinggi atau 
universitas. Namun, meskipun berbagai upaya 
telah dilakukan untuk mempromosikan, 
mendorong, dan memfasilitasi penelitian, 
hambatan masih melintang. Inilah salah satu 
alasan mengapa kinerja penelitian di perguruan 
tinggi di Indonesia dianggap masih rendah.

Kinerja hasil penelitian diukur dengan 
berbagai cara. Salah satunya, dengan melihat 
jumlah publikasi ilmiah dan hak paten. Dalam 
hal ini, tampak bahwa kinerja peneliti Indonesia 
masih lemah. Menurut sebuah sumber, antara 
1996 hingga 2008, peneliti Indonesia 
menerbitkan 9.194 karya ilmiah. Jumlah ini 
menempatkan produktivitas ilmiah Indonesia 
di bawah negara-negara seperti Bangladesh, 
Kenya, Lithuania, dan Nigeria. Bahkan, masih 
jauh di bawah negara tetangga seperti 
Thailand, Malaysia, dan Singapura (SJR 
2010). Lembaga pencatat bidang ilmu-ilmu 
sosial seperti SSCI (Social Science Citation 
Index) menunjukkan bahwa dalam jurnal 
internasional yang peer-reviewed, hanya 
sekitar 12% dari publikasi ilmiah di bidang 
ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang dihasilkan 
oleh penulis yang tinggal di Indonesia. Angka 
ini kurang dari setengahnya bila dibandingkan 
dengan di negara tetangga seperti Thailand 
dan Malaysia (Suryadarma dkk. 2011). 

Di lingkungan UIN Jakarta, transformasi 
kelembagaan dari IAIN menjadi UIN berhasil 
membawa sejumlah perubahan, namun belum 
sepenuhnya memuaskan. Dalam beberapa 
tahun terakhir contohnya, ada peningkatan 
dana penelitian. Namun hal itu tidak disertai 
dengan produksi dan publikasi hasil penelitian 
di jurnal-jurnal bereputasi, baik yang 
terakreditasi nasional maupun internasional. 
Meskipun dana penelitian meningkat, 
kebanyakan hasil penelitian ditulis dan 
disimpan sebagai manuskrip laporan penelitian 
saja. Hal ini menjadi catatan penting sekaligus 
bukti bahwa masih ada hambatan di bidang 
penelitian.  

Mengantisipasi lebih dini hambatan dalam 
penelitian di berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia, diperlukan sejumlah upaya serius. 
Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah 
sebuah inisiatif bersama antara pemerintah 
Indonesia dan Australia untuk meningkatkan 
kualitas kebijakan publik di Indonesia. Program 
ini menggunakan pendekatan perubahan 
kebijakan lewat penelitian, analisis, dan bukti. 
Untuk mencapai tujuan tadi, KSI mengambil 
sejumlah langkah, di antaranya mendukung 
peningkatan kapasitas lembaga penelitian 
kebijakan; memperbaiki sistem dan peraturan 
untuk mendukung pembuatan kebijakan 
berbasis penelitian; mengembangkan model 
yang efektif untuk pengadaan dan 
menggunakan penelitian untuk memperkuat 
kebijakan; dan bekerja dengan berbagai 
organisasi mitra yang terlibat dalam pembuatan 
penelitian berbasis bukti sehingga dapat 
diakses oleh pembuat kebijakan termasuk 
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan 
media. 

Diharapkan di masa depan, berbagai 
hambatan yang ada di sekitar kebijakan 
pemerintah bukan saja berhasil diidentifikasi 
dan dipetakan, tapi juga diantisipasi dan 
dicarikan jalan keluarnya. KSI sangat 
mendukung penyelidikan lebih lanjut dan 
diskusi di sekitar hambatan utama dalam 
pengambilan kebijakan pemerintah yang 
strategis, termasuk di bidang sosial 
keagamaan. Pada akhirnya, kerja sama 
dengan berbagai komponen pemerintah 
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diharapkan dapat menghilangkan hambatan 
tadi.

Dalam konteks inilah, Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta 
bekerja sama dengan KSI melakukan 
penelitian berupa studi diagnostik berjudul 
“Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas: 
Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah”. 
Penelitian ini berfokus pada upaya menggali 
berbagai hambatan yang diasumsikan ada dan 
menjadi kendala segenap warga kampus 
selama ini, khususnya para dosen dan peneliti, 
dalam melakukan penelitian dan membawa 
perubahan bagi kebijakan.

B. Masalah Penelitian
Dosen Meneliti dan Publikasi Ilmiah

Penelitian ini berfokus pada masalah utama 
penelitian di tingkat universitas di UIN Jakarta, 
yang dinilai belum optimal. Hal itu dapat dilihat 
dari jumlah penelitian dan publikasi ilmiah 
yang dihasilkan dosen. Berdasarkan data 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LP2M) UIN Jakarta pada 2014, 
dosen yang melakukan penelitian relatif 
sebanding dengan yang tidak melakukan 
penelitian. Hampir separuh dosen di UIN 
Jakarta tidak melakukan penelitian (49%). 
Adapun dosen yang melakukan penelitian 
tersebar berdasarkan kategori jenis penelitian 
internasional, nasional, dan lokal. Dari data itu 
dapat dilihat bahwa dosen yang pernah 
melakukan penelitian internasional hanya 8%, 
disusul penelitian nasional sebanyak 14%, dan 
terakhir penelitian lokal atau tingkat kampus 
sejumlah 28% (lihat Grafik 1).

Di tingkat fakultas, dosen yang melakukan 
penelitian lebih banyak berasal dari fakultas 
umum daripada dosen pada fakultas agama. 
Di semua fakultas umum, kecuali Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB), lebih dari separuh 
dosennya melakukan penelitian. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), sebanyak 66%; 
dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 
sebanyak 62%; merupakan dua fakultas di 
UIN Jakarta dengan jumlah dosen paling 
banyak melakukan penelitian.

Di fakultas agama, jumlah dosen yang 
melakukan penelitian relatif lebih sedikit 

daripada dosen di fakultas umum. Padahal, 
jumlah dosen pada fakultas agama lebih 
banyak dibandingkan dengan dosen di  fakultas 
umum. Dosen pada Fakultas Ushuluddin (FU) 
paling banyak melakukan penelitian (61%) dan 
disusul Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) 
54%. Di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) 
dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
(FITK) yang merupakan dua fakultas dengan 
jumlah dosen terbanyak, dosen yang 
melakukan penelitian relatif sedikit—masing-
masing sebanyak 50% dan 38%. Bahkan, 
dosen di Fakultas Dirasat Islamiyah tidak 
melakukan penelitian internasional (lihat Tabel 
1).

Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan 
dosen UIN Jakarta pada 2014 tidak jauh 
berbeda dengan jumlah dosen yang melakukan 
penelitian. Begitu pun sebarannya berdasarkan 
jenis penelitian. Dosen yang menerbitkan 
karya ilmiah di jurnal internasional hanya 
sekitar 8%, publikasi nasional sebanyak 14%, 
dan publikasi lokal sebesar 20%. Data ini juga 
menunjukkan bahwa lebih dari setengah (58%) 
dosen UIN Jakarta tidak menerbitkan publikasi 
ilmiah.

Berdasarkan data-data di atas diketahui 
bahwa tidak semua dosen UIN Jakarta yang 
melakukan penelitian kemudian menerbitkan 
hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. 
Jumlah dosen yang melakukan penelitian 

Tidak Meneliti
49%

Penelitian 
Internasional

8%

Penelitian 
Nasional

14%

Penelitian Lokal
29%

Grafik 1: Persentase Penelitian Dosen

Sumber: Baseline Study Bidang Penelitian, 2014
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sebanyak 428 orang. Namun karya ilmiah yang 
terbit hanya 346 publikasi. Selisihnya, 
sebanyak 82 penelitian, hanya sebatas 
laporan penelitian dan tidak terpublikasi.

Dilihat lebih jauh, separuh dosen pada tiap 
fakultas di UIN Jakarta tidak melakukan 
publikasi ilmiah, kecuali di Fakultas Sains dan 
Teknologi (61%), FISIP (59%), dan Fakultas 
Psikologi (67%). Sisanya, lebih dari setengah 
dosen di tiap fakultas, tidak menerbitkan 
publikasi ilmiah. Bahkan, karya ilmiah dosen 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, fakultas 
dengan jumlah dosen terbanyak, paling sedikit 
diterbitkan, yakni 28%, (lihat Tabel 2).

Data-data tadi cukup menggambarkan 
bahwa dosen UIN Jakarta yang melakukan 
penelitian dan menerbitkan publikasi ilmiah 
masih relatif sedikit. Hal ini menandakan 
bahwa minat dosen untuk melakukan 
penelitian masih rendah. Dari kondisi tersebut, 

Tabel 1: Dosen yang Melakukan Penelitian Berdasarkan Fakultas

Fakultas
Dosen Melakukan Penelitian

Dosen 
Tidak 

Meneliti

Persentase 
Dosen yang 

Meneliti
Total

Dosen

Internasional Nasional Lokal Jumlah %

Umum:

Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan

15     16% 12 13% 18 19% 50 47% 95

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11  25% 6 14% 12 27% 15 66% 44

Sains dan Teknologi 3  3% 18 19% 37 39% 36 62% 94

Ekonomi dan Bisnis 1  2% 7 15% 14 30% 25 47% 47

Psikologi 1  3% 5 16% 11 35% 14 55% 31

Agama:

Ushuluddin dan Filsafat 13   19% 13 19% 15 22% 26 61% 67

Adab dan Humaniora 8   10% 9 11% 28 34% 38 54% 83

Syariah dan Hukum 6  5% 20 15% 39 30% 65 50% 130

Tarbiyah dan Keguruan 4  2% 20 12% 39 23% 103 38% 166

Dakwah dan Komunikasi 3  5% 6 9% 27 42 28 56% 64

Dirasat Islamiyah 0   0 3 19% 4 25% 9 44% 16

Total 65 8% 119 14% 244 29% 409 49% 837

Sumber: Baseline Study Bidang Penelitian, 2014

Grafik 2: Persentase Publikasi Karya Ilmiah 
Dosen UIN Jakarta

Sumber: Baseline Study Bidang Penelitian, 2014

Tidak Ada 
Publikasi Ilmiah

58%

Publikasi 
Internasional

8%

Publikasi 
Nasional

14%

Publikasi Lokal
20%
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dapat disimpulkan bahwa di UIN Jakarta masih 
banyak hambatan bagi dosen untuk melakukan 
penelitian dan menerbitkan publikasi ilmiah.

Publikasi Internasional: Perbandingan 
dengan Universitas Lain

Hampir dapat dipastikan jika sebuah karya 
ilmiah terbit di jurnal internasional, maka 
kualitasnya relatif lebih baik daripada yang 
diterbitkan di jurnal nasional, apalagi lokal. 
Sebab, jika akan dipublikasikan di penerbit 
atau jurnal internasional, maka karya ilmiah 
tersebut harus melalui proses peer-review 
yang panjang dan ketat.

Bagian ini akan melihat kinerja publikasi 
ilmiah internasional dosen UIN Jakarta melalui 
mesin pengindeks Scopus, yang dipilih karena 
diakui secara internasional untuk jurnal-jurnal 
yang unggul pada bidang keilmuan tertentu. 
Dengan menggunakan kata kunci “affiliation 
search” di Scopus, bagian ini akan 
membandingkan kuantitas publikasi ilmiah 
internasional karya dosen UIN Jakarta 
dibandingkan dengan publikasi ilmiah 
internasional dosen Universitas Indonesia 
(UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan 

Universitas Atma Jaya.
Berdasarkan data Scopus dari tahun 2002 

sampai 2016, publikasi artikel dosen UIN 
Jakarta di jurnal internasional jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan dosen UI dan UGM. 
Scopus mencatat ada 216 dokumen dari UIN 
Jakarta, sedangkan dari UI sebanyak 4.877 
dokumen, atau sekitar 1:22. Adapun publikasi 
dosen UGM tercatat 3.692 karya. Dibandingkan 
dengan UIN, perbandingannya sekitar 1:17. 
Namun, UIN Jakarta relatif lebih baik dari 
Universitas Atma Jaya (164 artikel ilmiah), 
dengan perbandingan 3:2.

Perbandingan itu tidak jauh berbeda jika 
periodenya dihitung dari 2002 hingga 2016. 
Selama rentang waktu ini, jika UIN Jakarta 
(216 dokumen) dibandingkan dengan UI 
(3.987 dokumen), hasilnya sekitar 1:18. 
Selanjutnya dengan UGM (3.380 dokumen) 
perbandingannya mencapai 1:15. Dari tahun 
ke tahun, dosen UIN Jakarta yang menulis di 
jurnal internasional masih lebih sedikit 
dibandingkan dengan dosen UI dan UGM. 
Misalnya, pada 2014 ketika karya dosen UIN 
Jakarta paling banyak masuk indeks Scopus, 
yaitu 55 artikel. Pada waktu yang sama, jumlah 

Tabel 2: Dosen yang Menerbitkan Karya Ilmiah Berdasarkan Fakultas

Fakultas
Menerbitkan Karya Ilmiah Tidak 

Terbitkan 
Karya Ilmiah

Total 
DosenInter-

nasional Nasional Lokal Total

Ushuluddin dan Filsafat 10 14 8 32 / 48% 35/52% 67
Sains dan Teknologi 10 17 30 57 / 61% 37/39% 94
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10 6 10 26 / 59% 18/41% 44
Adab dan Humaniora 9 12 19 40 / 48% 43/52% 83
Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan

8 10 10 28 / 29% 67/71% 95

Syariah dan Hukum 6 22 23 51 / 39% 79/61% 130
Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi

5 8 15 28 / 44% 36/56% 64

Tarbiyah dan Keguruan 5 14 28 47/28% 119/72% 166
Ekonomi dan Bisnis 2 4 11 17/36% 30/64 % 47
Psikologi 1 7 6 14/67% 17/55% 31
Dirasat Islamiyah 0 1 5 6/37% 10/62% 16

Total 66 115 165 346/41% 491/59% 837

Sumber: Baseline Study Bidang Penelitian, 2014
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artikel dosen UI yang tercatat di Scopus 
mencapai 617 sedangkan karya dosen UGM 
sebanyak 525. Walaupun demikian, ada 
perbedaan jumlah kontributor luar yang 
berafiliasi atau melakukan kolaborasi dalam 
penulisan dengan dosen di tiga universitas 
tersebut. Menurut Scopus, pada publikasi 
yang ditulis dosen UIN Jakarta hanya ada 31 
kontributor, UI sebanyak 3.458 kontributor, dan 
UGM mencapai 2.260 (lihat Tabel 3).

Data Scopus di atas menunjukkan bahwa 
publikasi dosen UIN Jakarta relatif rendah jika 
dibandingkan dengan universitas negeri 
unggulan di Indonesia. Untuk itu, penelitian 
mengenai hambatan riset di UIN Jakarta 
menjadi relevan dan penting. Hambatan yang 
sifatnya kultural dan struktural mendesak 
untuk ditelusuri. Faktor dominan yang 
menghambat penelitian dan publikasi di UIN 
Jakarta menjadi fokus utama dalam penelitian.

Penelitian ini berupaya menggali dan 
mempertanyakan: apa saja faktor-faktor yang 
menghambat proses, pelaksanaan, dan kinerja 
penelitian di UIN Jakarta sebagai perguruan 

tinggi di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali, memetakan, dan mendiagnosis 
apa saja hambatan penelitian di UIN 
Jakarta, dan bagaimana kondisinya saat 
ini;

2. Mencari tahu, memetakan masalah, dan 
mengatasi penyebab konseptual dan 
filosofis berbagai hambatan penelitian di 
UIN Jakarta;

3. Menyusun strategi untuk melakukan 
advokasi dan menyebarluaskan temuan 
penelitian untuk perubahan kebijakan di 
lingkungan UIN Jakarta pada khususnya 
dan perguruan tinggi Islam di Indonesia 
pada umumnya;

4. Mencari peluang untuk membuat perubahan 
dengan melakukan intervensi terhadap 
keadaan yang tadinya sarat dengan 
hambatan menjadi berpotensi dalam 
membantu menginformasikan temuan 
penelitian untuk perubahan kebijakan.

Tabel 3: Perbandingan Jurnal Ilmiah UIN Jakarta, UI, UGM, dan 
Universitas Atma Jaya di Scopus

Periode UIN
(216 Dokumen)

UI
(4.877 Dokumen) 

UGM
(3.692 Dokumen) 

Atma Jaya
(164 Dokumen)

2002 1 50 36 1
2003 0 64 49 2
2004 1 91 62 3
2005 2 117 63 5
2006 2 137 85 4
2007 3 136 90 3
2008 2 164 111 4
2009 5 192 153 11
2010 15 206 214 6
2011 19 312 266 7
2012 20 416 314 14
2013 29 523 397 18
2014 55 489 479 27
2015 46 617 525 33
2016 16 473 496 15
Total 216 3.987 3.340 153

Sumber: https://www.scopus.com, diakses pada 6 September 2016

https://www.scopus.com/results/affiliationLookup.uri?affiliationNameSelected=0&affilName=Universitas+Indonesia&origin=AffiliationNamesList&resultsPerPage=20&offset=1&docSelectedAffiliation=60069377&partialQuery=&zone=AffResultsList&sort=
https://www.scopus.com/results/affiliationLookup.uri?affiliationNameSelected=0&affilName=Gadjah+Mada+University&origin=AffiliationNamesList&resultsPerPage=20&offset=1&docSelectedAffiliation=60069380&partialQuery=&zone=AffResultsList&sort=
https://www.scopus.com
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A. Kerangka Konseptual
Ada delapan isu yang dianalisis dan kemudian ditetapkan menjadi 

fokus studi diagnostik ini, yaitu: 
1. Kesesuaian (Alignment). Pendidikan dan penelitian bukan kegiatan 

dikotomis atau kegiatan yang terpisah satu sama lain. Sebaliknya, 
keduanya harus merupakan kegiatan yang saling menguatkan dan 
memperkaya. Isu kesesuaian mengkaji keterkaitan dan saling 
dukung, khususnya antara pendidikan dan penelitian. Studi 
diagnostik ini ingin melihat sejauh mana kondisi, korelasi, dan saling 
dukung antara kebijakan pemerintah dan kebijakan universitas 
mengenai riset dan pendidikan; bagaimana pemerintah dan 
universitas menyeimbangkan beban kerja akademisi di kampus 
untuk melakukan riset, pengajaran, dan pengabdian kepada 
masyarakat—agar ketiganya (terutama antara riset dan pengajaran) 
tidak saling melemahkan atau bahkan meniadakan (mutual hostage); 
bagaimana universitas dan lembaga penelitian dapat saling 
mendukung; serta bagaimana riset dan pendidikan saling 
menguatkan. Diharapkan ada perombakan karena tujuan pendidikan 
dan penelitian sama, yakni memajukan ilmu pengetahuan.

2. Pendanaan Penelitian. Dana merupakan salah satu isu sentral di 
dalam masalah penelitian. Studi ini ingin melihat bagaimana dana 
penelitian perguruan tinggi di UIN Jakarta berdampak kepada kinerja 
penelitian, mengapa dana penelitian tidak mudah didapatkan, dan 
mengapa riset berdana besar di kampus tidak menghasilkan karya 

Kerangka Konseptual, 
Asumsi Dasar, dan 

Pertanyaan Riset
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ilmiah yang baik. Dalam beberapa tahun 
terakhir alokasi dana riset di UIN Jakarta 
meningkat, namun seberapa dampaknya 
terhadap penelitian dan publikasi karya 
ilmiah masih dipertanyakan mengingat 
hampir semua perguruan tinggi di Indonesia 
lebih berkarakter sebagai teaching 
university, bukan research university.

3. Agenda/Prioritas Riset. Penelitian ini 
mendalami  apakah ada agenda dan 
prioritas penelitian tertentu pada perguruan 
tinggi dan bagaimana penelitian itu 
disiapkan. Studi ini mengkaji sejauh mana 
riset dosen pada jurusan dan fakultas atau 
lembaga penelitian universitas mengacu 
pada agenda riset universitas dan sejauh 
mana riset universitas mengacu pada 
agenda riset nasional. Isu agenda dan 
prioritas penelitian penting untuk ditelaah 
mengingat dana penelitian sangat terbatas. 
Di sisi lain, penelitian seharusnya mengkaji 
hal-hal sangat penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan 
perkembangan ilmu pengetahuan.

4. Sumber Daya Manusia untuk Riset dan 
‘Karier’ Penelitian. Produktivitas karya 
ilmiah perguruan tinggi  sangat tergantung 
pada semangat, komitmen, dan kapasitas 
dosen. Jamak diketahui bahwa di banyak 
perguruan tinggi di Indonesia kapasitas 
peneliti belum merata dan jauh dari 
memadai. Ada sejumlah hal yang ingin 
dilihat dalam penelitian ini seperti 
keterampilan meneliti dosen dan kendala 
utama penelitian. Hal ini penting bagi UIN 
Jakarta karena, sebagaimana dikemukakan 
di atas, penelitian adalah tradisi yang relatif 
baru untuk perguruan tinggi ini.

5. Remunerasi Peneliti dan Sistem Insentif. 
Insentif bukan satu-satunyanya faktor yang 
menggerakkan penelitian di perguruan 
tinggi. Meskipun demikian, insentif 
penelitian sangat penting. Belakangan 
insentif penelitian untuk perguruan tinggi 
terus meningkat. Namun sering kali gaji dan 
insentif untuk riset masih terbatas, baik 
insentif keuangan maupun social benefit 
(reputasi). Gaji peneliti dinilai masih minim 
dengan skema administrasi dan evaluasi 

yang ketat. Penelitian ini juga ingin melihat 
pengalaman UIN Jakarta terkait dengan 
insentif penelitian. Seberapa menarik 
insentif yang disediakan UIN bagi para 
dosen untuk melakukan penelitian dan 
menerbitkan publikasi ilmiah di jurnal 
bereputasi? Lalu, bagaimana harapan para 
dosen mengenai insentif penelitian? 

6. Sistem Kredit ‘Kum’. Kredit kumulatif 
(kum) merupakan poin yang menjadi dasar 
penilaian kinerja dosen yang meliputi 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian. 
Seorang dosen dinilai berkinerja tergantung 
pada seberapa banyak dia mampu 
mengumpulkan poin penilaian komponen 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian. 
Menentukan penilaian kinerja dosen, kum 
juga berpengaruh pada mutu riset di 
universitas. Studi ini mendalami 
pengalaman UIN Jakarta dalam 
menerapkan kum. Seberapa jauh 
penerapan kum di UIN berpengaruh 
terhadap kinerja dosen dalam penelitian 
dan publikasi ilmiah? Apa saja permasalahan 
yang dihadapi dosen UIN Jakarta perihal 
kum dan apa saja harapannya?

7. Skema Publikasi dan Riset untuk 
Kebijakan. Penelitian yang dilakukan 
dosen seharusnya memiliki manfaat bagi 
kebijakan publik atau bagi kemajuan ilmu 
pengetahuan. Ada di antara mereka yang 
karya penelitiannya berpengaruh terhadap 
kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagian 
lainnya berkontribusi pada dunia keilmuan 
dengan cara menerbitkan hasil penelitiannya 
di jurnal perguruan tinggi, fakultas, bahkan 
jurusan. Ada pula yang menerbitkan karya 
penelitiannya di jurnal terakreditasi nasional 
dan jurnal internasional. Studi ini mengkaji 
arah penelitian di UIN Jakarta. Apakah 
penelitian kebijakan atau ke publikasi 
ilmiah?

8. Manajemen Riset. Perguruan tinggi 
seharusnya memililiki lembaga yang 
bertugas mengelola penelitian dosen. 
Lembaga tersebut memiliki staf operasional 
purnawaktu dan dapat diandalkan untuk 
mengelola riset seperti mengatur agenda 
riset, alokasi sumber daya (staf, dana, 
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jejaring, dsb.), menyiapkan administrasi 
riset (laporan), berkomunikasi dengan 
donor/sponsor, dan memastikan kualitas 
riset. Pertanyaannya, bagaimana 
pengelolaan riset di UIN Jakarta? Apa saja 
yang dialami para dosen berkenaan dengan 
pengelolaan dan administrasi penelitian? 
Juga, bagaimana penjaminan mutu 
penelitian dilaksanakan di UIN?

B. Asumsi Dasar 
Penelitian ini berasumsi bahwa perguruan 

tinggi di Indonesia belum memberikan cukup 
perhatian terhadap penelitian dibandingkan 
dengan pilar lain Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Hal ini berakibat pada proses dan hasil 
penelitian di banyak kampus tidak sebanding 
dengan kinerja “belajar-mengajar” dan 
”layanan masyarakat”. 

Hal yang sama juga terjadi di UIN Jakarta. 
Dosen lebih banyak melakukan aktivitas 
mengajar ketimbang melakukan penelitian. 
Pada beberapa kasus, lebih banyak dosen 
yang melakukan pengabdian masyarakat 
ketimbang melakukan penelitian. Sebenarnya, 
sudah ada sejumlah dosen dan peneliti yang 

bisa dijadikan contoh “praktik cerdas” atau 
“praktik terbaik”. 

Namun, kemampuan dan kondisi ini tidak 
merata. Sistem pendukung belum sanggup 
mewujudkan harapan tersebut. Sebabnya, 
masih terdapat kendala serius yang 
menghalangi pelaksanaan kegiatan penelitian. 
Di situlah hambatan-hambatan dipetakan.

  
C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan asumsi dasar di atas, 
pertanyaan dalam studi diagnostik ini adalah: 
1. Mengapa UIN Jakarta berkinerja rendah 

dalam penelitian, baik secara kuantitas 
penelitian maupun utilitasnya? Apa saja 
hambatan penelitian di UIN Jakarta?

2. Apa faktor pendorong yang mungkin bisa 
meningkatkan kinerja penelitian di UIN 
Jakarta?

3. Apa saja praktik terbaik UIN Jakarta dan 
penelitinya untuk mengatasi hambatan 
penelitian di kampus ini?

4. Apa harapan dan peluang UIN Jakarta dan 
penelitinya untuk memperbaiki penelitian di 
PTKI di Indonesia?
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A. Konteks Penelitian
Dalam studi diagnostik ini peneliti mengumpulkan data dan 

mewawancarai sejumlah narasumber di UIN Jakarta. UIN merupakan 
perguruan tinggi negeri (PTN) di bawah Kementerian Agama RI. 
Penelitian oleh akademisi dan mahasiswa di kampus ini umumnya 
berfokus pada isu agama, khususnya Islam, dan masalah sosial lainnya.    

Dibandingkan dengan UI, UGM, dan Universitas Atmajaya, UIN 
Jakarta memiliki kekhasan tersendiri. UIN Jakarta adalah kelanjutan 
dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, yang 
sebelumnya berfokus pada studi-studi agama Islam. Sejumlah pakar 
dan pengamat mengatakan bahwa di kampus seperti UIN Jakarta (dan 
UIN atau IAIN yang lain) nilai-nilai modernitas dan tradisi bertemu, 
dengan kajian keagamaan dan keislaman menjadi mediumnya (Lukens-
Bull 2001; Nasution 1998; Kersten 2009).

IAIN Syarif Hidayatullah bertransformasi menjadi UIN pada 2002 
dengan menambah beberapa fakultas umum. Sejak bertransformasi 
menjadi universitas, fokus penelitian di UIN Jakarta juga berkembang. 
Bukan hanya studi keagamaan, tapi juga bidang studi lainnya, seperti 
psikologi, kedokteran, ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, serta sains 
dan teknologi. Jika yang pertama sering dikelompokkan sebagai studi 
agama, maka yang terakhir sering disebut sebagai studi umum. 
Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Ayzumardi Azra, IAIN secara 
historis merupakan lembaga perguruan tinggi yang didesain untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu pada masa tertentu pula (Azra 2014). 

Awalnya IAIN dibuat untuk menciptakan guru-guru agama di 
madrasah dan sekolah. IAIN juga dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan staf dan birokrat urusan keagamaan. Sebab itu, bisa dipahami 
jika tradisi penelitian belum sepenuhnya berkembang di IAIN. Semangat 

Metode Penelitian
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akademik masih sangat kental diwarnai oleh 
semangat berdakwah  (Jabali dan Jamhari 
2002). Bahkan, pada awal pembentukannya, 
IAIN tidak bisa lepas dari aspek sosial politik 
yang turut mewarnai periode awal 
pascakemerdekaan Indonesia, di mana 
identitas politik keagamaan merupakan sebuah 
faktor yang dianggap penting (Boland 1971; 
Dhofier dan Sukardi 2007; Lukens-Bull 2013).    

Dengan kondisi dan lingkungan seperti ini, 
maka latar penelitian dalam penelitian ini 
melihat kultur dan praktik penelitian di dalam 
dua disiplin keilmuan besar: agama dan umum.  
Penelitian ini mencoba memahami dan 
mempelajari apa saja yang menjadi hambatan 
riset di UIN Jakarta di bidang keagamaan, dan 
apakah hal yang sama terjadi juga pada 
penelitian dalam disiplin ilmu umum. Untuk itu, 
sejumlah dosen dan peneliti dari beberapa 
fakultas diwawancarai untuk mengetahui letak 
masalah dalam pelaksanaan penelitian di 
lingkungan UIN Jakarta.       

B. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan studi diagnostik di 

UIN Jakarta dan merupakan salah satu bagian 
dari kajian serupa di tiga perguruan tinggi lain 
dengan menerapkan pendekatan studi kasus. 
Selain di UIN Jakarta, penelitian berlokasi di 
Universitas Gadjah Mada, Universitas 
Indonesia, dan Universitas Katolik Atma Jaya 
Jakarta.

Penelitian ini sepenuhnya diadopsi dari 
kerangka acuan dan desain penelitian yang 
telah disiapkan oleh KSI dan tim peneliti. 
Namun, pada pelaksanaannya di UIN Jakarta, 
ada sejumlah modifikasi. Hal ini dilakukan 
untuk lebih memahami latar penelitian dan 
sebagai upaya mengontekstualisasikan 
sejarah dengan kondisi objektif di lapangan.

C. Unit Analisis 
Secara khusus, unit analisis dalam 

penelitian di UIN Jakarta adalah peneliti dan 
pejabat yang berkepentingan di bidang riset di 
tingkat pusat kajian, fakultas, dan universitas 
di UIN Jakarta.

Adapun yang menjadi unit analisis di dalam 
studi ini seluruhnya ada empat kampus yang 

menjadi mitra KSI. Keempat kampus itu dibagi 
lagi berdasarkan lingkup penelitian mereka. 
Kelompok pertama terdiri dari UI, UIN Jakarta, 
dan UGM yang fokus studinya ada pada tingkat 
pusat kajian, fakultas, dan universitas. 
Kelompok kedua adalah Universitas Katolik 
Indonesia  Atma Jaya yang fokus studinya 
pada tingkat pusat kajian dan universitas.

D. Narasumber dan Sampling Penelitian
Pada awalnya, peneliti membuat daftar 

berisi 32 narasumber yang akan diwawancarai. 
Selama penelitian berlangsung, peneliti 
berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen 
akademik dan administrasi penelitian, serta 
mewawancarai 26 narasumber dari kalangan 
pejabat dan peneliti UIN Jakarta. Selain itu, 
ada 15 narasumber yang hadir dalam diskusi 
kelompok terfokus (FGD) pada 29 Oktober 
2015. Mereka adalah pejabat, dosen, dan 
peneliti yang sebagian besar di antaranya 
berhasil diwawancarai. Sebanyak tiga pejabat 
dan tiga peneliti, karena berbagai alasan, tidak 
jadi diwawancarai. Sebagian menganggap 
materi wawancara penelitian ini terlalu 
panjang. Sebagian lain tidak bisa diwawancarai 
karena terbentur waktu yang tidak pas. 

Narasumber terpilih merupakan pejabat 
tinggi di rektorat, pejabat dan akademisi di 
tingkat fakultas (dekanat) dan jurusan, pejabat 
di lembaga penelitian dan pusat kajian, dan 
pejabat administratif lainnya yang dianggap 
strategis di bidang penelitian. Data-data 
akademis dan dokumen hasil riset yang 
menunjang penelitian ini didapatkan dari 
perpustakaan dan kearsipan di kantor-kantor 
tersebut. Tentu, wawancara dilakukan terhadap 
tokoh kunci dalam penelitian ini: dosen dan 
peneliti.

Semua narasumber ini dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. 
Dengan metode ini, sampling diambil secara 
selektif atau subjektif. Sebagai non-probability 
sampling, unit yang diselidiki didasarkan pada 
penilaian dari peneliti. 

E. Pengumpulan Data
Para peneliti berhasil mengumpulkan data 

mentah yang penting dari lapangan. Dokumen, 
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arsip, surat, informasi, dan hasil penelitian 
dikumpulkan menjadi data tertulis. Rekaman 
hasil wawancara diperdengarkan dan sebagian 
di antaranya dianggap penting untuk dikutip 
dari transkrip secara utuh. Data-data tersebut 
dikumpulkan oleh seorang peneliti yang 
bertugas mengoleksi dan menyimpannya 
dalam sebuah berkas besar di komputer. 
Semuanya disimpan dengan pengelolaan 
sederhana, namun bisa diambil kembali  
secara cepat ketika diperlukan. 

F. Analisis Data 
Subjek penelitian ini meliputi dosen, peneliti, 

pengambil keputusan, dan pembuat kebijakan 
di universitas. Dalam studi diagnostik ini 
diterapkan model pengumpulan dan analisis 
data mengikuti prinsip studi kasus, yaitu:
1. Data kuantitatif sekunder yang terkait 

dengan profil penelitian di UIN Jakarta;
2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 

peneliti dan pengambil kebijakan riset pada 
29 Oktober 2015 di SPS UIN Jakarta;

3. Wawancara mendalam dengan peneliti dan 
pengambil kebijakan penelitian yang 
relevan, peneliti dan pengambil kebijakan di 
pusat kajian, serta peneliti dan pengambil 
kebijakan di  beberapa fakultas di UIN 
Jakarta;

4. Angket untuk memperoleh profil lembaga.

G. Etika Penelitian 
Penelitian ini tidak mengalami hambatan 

atau halangan yang berarti dari sisi etika. 
Peneliti lapangan telah diberi petunjuk dan 
mereka menjamin bahwa penelitian dilakukan 
menggunakan standar umum dan mengikuti  
kode etik yang berlaku. 

Peneliti terlebih dahulu menghubungi 
narasumber, membuat janji untuk bertemu, 
dan menjelaskan maksud serta tujuan 
penelitian ini. Identitas narasumber dijamin 
kerahasiaannya dan pengutipan pendapat 
didahului permintaan izin kepada mereka.  

Pendekatan kualitatif yang digunakan 
dalam penelitian ini memberikan ruang bagi 
terjadinya percakapan yang hangat dan 
terbuka. Sejumlah peneliti awalnya bersikap 
hati-hati atau ragu-ragu dalam memberikan 

jawaban. Sebagian dari mereka mengeluhkan 
daftar pertanyaan wawancara yang terlalu 
panjang dan terkesan mengulang-ulang. 
Walaupun begitu, secara keseluruhan 
narasumber memberikan jawaban yang 
gamblang. Seperti dalam hasil penelitian ini, 
sebagian di antaranya memberikan jawaban 
yang terang-benderang tentang permasalahan 
dan hambatan yang dihadapi ketika melakukan 
penelitian di lingkungan UIN Jakarta. 

Sebagian data yang disajikan dalam 
penelitian ini merupakan temuan di lapangan 
dan kutipan langsung dari narasumber yang 
bersangkutan. Sejumlah kata dan kalimat 
diperhalus atau diungkapkan dengan bahasa 
dan gaya ungkapan lain tanpa meninggalkan 
maksud aslinya agar tidak vulgar. Beberapa 
nama orang disamarkan untuk menjaga 
anonimitas tanpa mengurangi keaslian data.      
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A. Kinerja Penelitian 
Kegiatan penelitian sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi 

sudah lama diselenggarakan UIN Jakarta. Sejak 1970-an telah ada lembaga 
yang dibentuk untuk menangani kegiatan tersebut. Setelah beberapa kali 
berganti nomenklatur, lembaga itu kini bernama Pusat Penelitian dan Penerbitan 
(Puslitpen) di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M). Secara fungsional lembaga ini di bawah koordinasi kerja 
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama.

Pada 2002, IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN). Perubahan ini ditandai dengan munculnya sejumlah program 
studi umum, seperti psikologi, ekonomi, sains dan teknologi, dan pendidikan 
dokter. Sejalan dengan perubahan itu, anggaran pendidikan dari pemerintah 
pun meningkat drastis. Walaupun demikian, dana hibah untuk penelitian tidak 
mengalami kenaikan yang signifikan. Hanya fakultas tertentu, seperti Fakultas 
Sains dan Teknologi (FST) dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
(FKIK) yang memberikan insentif menarik untuk penelitian bagi dosennya. 
Keadaan ini berubah cukup drastis pada 2013, ketika UIN Jakarta mulai 
menerima dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN).  

Ketika masih berbentuk IAIN, dosen program studi agama umumnya 
memiliki pemahaman bahwa menulis artikel di jurnal (majalah ilmiah), baik 
yang diterbitkan oleh internal kampus maupun eksternal kampus, merupakan 
sebuah kerja penelitian. Pemahaman ini bersumber pada Surat Keputusan 
Menko Wasbang Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Untuk naik pangkat, dosen wajib 
menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan, baik itu berupa hasil penelitian 
maupun hasil pemikiran. Karena itu, dosen cenderung memilih menulis artikel 
ketimbang melakukan penelitian serius yang kemudian dipublikasikan dalam 
bentuk artikel di jurnal dan buku. Maka, pada akhir dekade 1990-an dan awal 
2000-an bermunculan jurnal di kampus UIN Jakarta. 

Temuan Penelitian
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Kehadiran program studi dan fakultas 
umum di UIN Jakarta membawa atmosfer 
berbeda dalam penelitian. Dengan karakteristik 
ilmunya, dosen program studi umum tampak 
lebih responsif dan antusias terhadap tawaran-
tawaran hibah penelitian yang bersumber dari 
dalam dan luar kampus. Dengan alokasi 
BOPTN untuk UIN Jakarta yang relatif besar, 
sejak 2013 dana hibah penelitian meningkat 
tajam. Contohnya pada skema penelitian 
kompetitif-unggulan, dana hibah itu mencapai 
Rp 200 juta per judul penelitian. Insentif ini 
jauh lebih tinggi daripada dana penelitian yang 
sebelumnya dialokasikan oleh fakultas.

Dosen Sekaligus Peneliti
Sampai saat ini UIN Jakarta belum memiliki 

tenaga fungsional yang bertugas khusus 
sebagai peneliti. Tugas penelitian, seperti 
termaktub dalam Peraturan Rektor tentang 
Beban Kerja Dosen (BKD), dibebankan kepada 
dosen. Berdasarkan peraturan tersebut, dosen 
memiliki multitugas: pendidik-pengajar, 
peneliti, dan pengabdi masyarakat. Semua 
tugas tersebut harus dipenuhi oleh dosen jika 
tidak ingin menemui masalah dalam pengisian 
borang BKD.

Ada tiga jenis dosen berdasarkan status 
kepegawaiannya. Pertama, PNS yang terdiri 
dari dosen tetap yang ditugaskan di UIN 
Jakarta dan mereka yang diperbantukan di 
perguruan tinggi lain (DPK). Kedua, dosen 
tetap kontrak yang memiliki tugas dan 
kewajiban sama dengan dosen tetap PNS tapi 

dengan status kontrak. Ketiga, dosen tidak 
tetap. 

Jumlah dosen tetap PNS, DPK, dan dosen 
tetap kontrak relatif stabil. Sedangkan jumlah 
dosen tidak tetap berfluktuasi setiap tahunnya 
sesuai dengan kebutuhan program studi dan 
fakultas. Mereka pun tidak terlalu terikat 
dengan UIN Jakarta sehingga tidak dimasukkan 
dalam buku Statistik Pegawai yang dirilis oleh 
bagian kepegawaian tiap tahun. Pada 
prinsipnya, ketiga jenis dosen tadi berhak 
mengajukan proposal penelitian ke Puslitpen. 
Bahkan, pada skema penelitian institusional, 
pegawai UIN Jakarta yang bukan dosen pun 
diperbolehkan berpartisipasi.

Pada awal menjadi UIN Jakarta, pernah 
muncul wacana menjadikan universitas baru 
ini sebagai universitas riset. Namun, menilik 
perkembangannya selama sepuluh tahun 
terakhir, harapan itu masih jauh untuk diraih. 
Universitas riset mensyaratkan dosen 
berpendidikan S3 berjumlah sekitar 80% dari 
total dosen. Sedangkan UIN Jakarta sampai 
2014 baru memiliki 286 doktor (25,3%). 
Sebagian besar dosen, sebanyak 813 orang 
atau 72%, berpendidikan S2. Meski demikian, 
jika seluruh doktor yang ada memiliki minat 
yang tinggi untuk meneliti, angka 286 tersebut 
bukan jumlah yang sedikit. Di bawah ini adalah 
data dosen UIN Jakarta berdasarkan tingkat 
pendidikan.   

UIN Jakarta adalah PTKIN dengan jumlah 
guru besar atau profesor terbanyak 
dibandingkan dengan PTKIN lain di Indonesia. 

Tabel 4:  Jumlah Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

No. Status Kepegawaian 
Tahun

2012 2013 2014

1 Dosen Tetap (PNS) 947 946 931

2 Dosen Tetap DPK 113 115 117

3 Dosen Tetap Kontrak 72 88 81

Jumlah 1.132 1.149 1.129

Sumber: Buku Statistik Pegawai Tahun 2012 - 2014
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Buku Statistik Pegawai UIN Jakarta 2014 
menunjukkan UIN Jakarta memiliki 70 guru 
besar (6,2%). Sebagian besar dosen 
berpangkat lektor, yakni sebanyak 582 orang 
(51,5%). Sedangkan mereka yang berpangkat 
lektor kepala dan asisten ahli relatif seimbang. 
Bila diasumsikan bahwa guru besar dan lektor 
kepala adalah mereka yang tekun menulis 
karya ilmiah, jumlah mereka sebenarnya cukup 
besar, yakni 303 orang (26,8%). Angka ini 
nyaris sebanding dengan mereka yang 
bergelar doktor (25,3%). Padahal, mereka 
yang berpendidikan S3 banyak yang 

berpangkat lektor. Berikut data dosen UIN 
Jakarta berdasarkan jenjang kepangkatan 
mereka.

Skema Penelitian
Dalam rentang 2012-2015, nomenklatur 

penelitian yang ditawarkan oleh LP2M atau 
Puslitpen berbeda-beda. Namun, penelitian 
yang ada dapat diklasifikasikan menjadi dua: 
(1) berdasarkan tujuan publikasi di jurnal; dan 
(2) berdasarkan kemampuan dan pengalaman 
dosen-peneliti dalam melakukan penelitian 
(lihat Grafik 3).

Tabel 5: Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Pendidikan
Tahun

2012 2013 2014

1 S3 238 256 286

2 S2 849 860 813

3 S1 42 30 27

4 Spesialis 3 3 3

Jumlah 1.132 1.149 1.129

Sumber: Buku Statistik Pegawai Tahun 2012 - 2014

Tabel 6: Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No. Jabatan Fungsional
Tahun

2012 2013 2014

1 Guru Besar 66 65 70

2 Lektor Kepala 176 217 233

3 Lektor 514 564 582

4 Asisten Ahli 242 252 206

5 Tenaga Pengajar 133 50 37

6 CPNS Calon Dosen 1 1 1

Jumlah 1.132 1.149 1.129

Sumber: Buku Statistik Pegawai Tahun 2012 -2014
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Grafik 3: Skema dan Nomenklatur 
Penelitian Tahun 2014

Skema penelitian di atas dijabarkan sebagai 
berikut:

Penelitian Pemula
• Penelitian pemula adalah penelitian bagi 

peneliti yang belum memiliki banyak 
pengalaman dalam meneliti. 

• Syarat: (1) Dosen PNS/CPNS; dosen tetap 
kontrak, dosen tidak tetap (honorer), 
laboran dan pustakawan di lingkungan UIN 
Jakarta; (2) Memiliki latar belakang 
keilmuan yang sesuai dengan judul 
penelitian yang diajukan; dan (3) 
Mengajukan secara individu.

Penelitian Madya
• Penelitian madya adalah penelitian bagi 

peneliti yang memiliki cukup pengalaman 
dalam meneliti dengan lingkup penelitian 
lebih luas dari penelitian pemula sehingga 
memerlukan dana penelitian lebih banyak 

• Syarat: (1) Dosen PNS/CPNS, dosen tetap 
kontrak, dosen tidak tetap (honorer), 
laboran dan pustakawan di lingkungan UIN 
Jakarta; (2) Memiliki latar belakang 
keilmuan yang sesuai dengan judul 
penelitian yang diajukan; dan (3) 
Mengajukan secara individu.

Penelitian Berbasis Publikasi Nasional
• Penelitian berbasis publikasi nasional 

merupakan penelitian yang dilaksanakan 
secara individual atau kolektif bagi dosen 
yang telah memiliki pengalaman penelitian 
di lingkup nasional dan internasional. 
Penelitian ini dapat berupa studi dokumen 
(conceptual study), penelitian lapangan, 
penelitian eksperimental atau berbasis 
laboratorium secara nasional, regional, 
atau internasional. 

• Syarat: (1) Dosen PNS, CPNS formasi 
dosen, dosen tetap kontrak, dan dosen 
tidak tetap (honorer); (2) Berpendidikan 
minimal S2 dan memiliki latar belakang 
keilmuan yang sesuai dengan judul 
penelitian yang diajukan; (3) Dilaksanakan 
secara individual atau kolektif (maksimal 2 
orang) dan disarankan berasal dari lintas 
fakultas atau lintas keahlian; dan (4) Telah 
memiliki minimal satu publikasi artikel ilmiah 
di jurnal nasional atau internasional.

Penelitian Berbasis Publikasi Internasional 
• Penelitian berbasis publikasi internasional 

merupakan jenis penelitian yang 
dilaksanakan secara individual atau kolektif 
bagi dosen yang sudah memiliki 
pengalaman meneliti di tingkat internasional. 
Peneliti diharapkan berkolaborasi dengan 

Penelitian 
Pemula

Penelitian 
Madya

Penelitian 
Berbasis 
Publikasi 
Internasional

Penelitian 
Berbasis 
Publikasi 
Nasional 
Terakreditasi

Penelitian 
Unggulan
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dosen yang memiliki minat penelitian yang 
sama di dalam atau di luar UIN Jakarta, 
termasuk dengan dosen dari perguruan 
tinggi internasional. Penelitian jenis ini 
dapat berupa studi dokumen (conceptual 
study), penelitian lapangan, penelitian 
eksperimental atau berbasis laboratorium 
dalam lingkup nasional, regional, atau 
internasional.

• Syarat: (1) Dosen PNS, CPNS formasi 
dosen, dosen tetap kontrak, dan dosen 
tidak tetap (honorer); (2) Berpendidikan 
minimal S2 dan memiliki latar belakang 
keilmuan yang sesuai dengan judul 
penelitian yang diajukan; (3) Dilaksanakan 
secara individual atau kolektif (maksimal 3 
orang), diutamakan jika berasal dari lintas 
fakultas atau lintas keahlian maupun lintas 
institusi baik dalam dan luar negeri; dan (4) 
Peneliti telah memiliki minimal satu publikasi 
artikel ilmiah di jurnal internasional.

Penelitian Unggulan
• Penelitian unggulan merupakan jenis 

penelitian yang dilaksanakan secara kolektif 
bagi dosen yang sudah memiliki 
pengalaman meneliti di tingkat internasional. 
Penelitian jenis ini termasuk studi dokumen 
(conceptual study), penelitian lapangan, 
penelitian eksperimental atau berbasis 
laboratorium dalam lingkup nasional, 
regional, dan atau internasional. Penelitian 
jenis ini diutamakan bagi yang memiliki 
minat untuk mengembangkan keilmuan di 
bidang sains dan teknologi (tapi tidak 
menutup kemungkinan untuk peneliti dari 
jurusan-jurusan ilmu sosial) untuk 
melakukan eksperimen dan menghasilkan 
temuan untuk dipatenkan. 

• Syarat: (1) Dosen  PNS,  CPNS  formasi  
dosen,  dan  dosen  tetap  kontrak,  dan  
dosen  tidak  tetap (honorer); (2) 
Berpendidikan minimal S2 dan memiliki 
latar belakang keilmuan yang sesuai 
dengan judul penelitian yang diajukan; (3) 
Dilaksanakan secara kolektif (maksimal 4 
orang) dan diprioritaskan berasal dari lintas 
fakultas atau lintas keahlian; dan (4) Peneliti 
telah memiliki minimal satu publikasi artikel 

ilmiah di jurnal internasional.
Dari skema yang ditawarkan, dana 

penelitian yang dialokasikan pada masing-
masing nomenklatur pun berbeda. Perbedaan 
alokasi dana penelitian sangat tergantung dari 
pengalaman dan output hasil penelitian yang 
diajukan di dalam proposal (lihat Tabel 7).

Anggaran Penelitian
Anggaran penelitian di UIN Jakarta lebih 

banyak bersumber dari negara (APBN). 

Sebelum ada dana BOPTN, anggaran 
penelitian yang berasal dari APBN  sangat 
terbatas. Dengan anggaran tidak lebih dari Rp 
2,5 miliar selama 2010-2013, jumlah penelitian 
yang dihasilkan tiap tahun tidak pernah lebih 
dari 100 judul. Jumlah penelitian yang terbatas 
dan tingkat persaingan yang cukup tinggi 
menyebabkan jumlah dosen-peneliti yang 
terlibat tidak banyak. Karena itu, fakultas 
tertentu yang memiliki anggaran cukup besar 
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dan Badan Layanan Umum (BLU) berusaha 
mengalokasikan dana penelitian hanya untuk 
dosen mereka sendiri. Sementara fakultas-
fakultas agama yang anggarannya relatif kecil, 
tidak mampu melakukan hal itu.

Titik balik kebijakan anggaran penelitian 
dimulai sejak UIN Jakarta menerima dana 
BOPTN pada 2013. Pada tahun itu, UIN 
Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 
5,498 miliar, naik lebih dari 100% ketimbang 
anggaran tahun sebelumnya. Dengan kenaikan 

Tabel 7: Alokasi Dana Penelitian UIN Jakarta 
2014

No. Jenis Penelitian Jumlah Nominal 
(Rp)

1 Penelitian Pemula 8.000.000

2 Penelitian Madya 15.000.000

3 Penelitian Berbasis Publikasi 
Nasional

40.000.000

4 Penelitian Berbasis Publikasi 
Internasional

100.000.000

5 Penelitian Unggulan 200.000.000
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anggaran yang cukup fantastis untuk ukuran 
UIN, dibuatlah kebijakan bahwa mulai 2013 
fakultas tidak perlu lagi menganggarkan dana 
penelitian untuk dosennya. Universitas, dalam 
hal ini Puslitpen dan LP2M, menjadi pengelola 
tunggal penyelenggaraan penelitian di kampus. 
Kebijakan ini dibuat agar seluruh dosen 
mendapat kesempatan yang sama untuk 
memperoleh dana penelitian. Di samping itu, 
kebijakan ini untuk menghindari kemungkinan 
seorang dosen bisa mendapatkan dana 
penelitian lebih dari satu sumber dari internal 
kampus.

Pada 2014, anggaran penelitian meningkat 
tajam menjadi Rp 9,77 miliar, yang terdiri dari 
komponen DIPA APBN dan BOPTN. Namun, 
pada 2015, alokasi anggaran penelitian dari 
DIPA APBN menurun signifikan sedangkan 
yang berasal dari BOPTN jumlahnya sama 
seperti tahun sebelumnya. Maka, terjadi 
penurunan anggaran penelitian yang cukup 
besar menjadi Rp 7,05 miliar. Padahal, saat itu 
sudah muncul peraturan dari Dirjen Dikti 
bahwa dana dari BOPTN untuk UIN Jakarta 
sebesar Rp 90 miliar harus dialokasikan 
sekurang-kurangnya 30% untuk kegiatan 
penelitian. Dana BOPTN di UIN Jakarta 
memang dibagi-bagi, bahkan ada kesan 
diperebutkan, oleh unit-unit kerja di bawah 
rektorat dan fakultas sehingga cenderung 
mengabaikan peraturan Dirjen Dikti. Namun, 
untuk tahun anggaran 2016, terlihat ada 
keinginan dari rektor untuk mengikuti amanat 
Dirjen Dikti dengan mengalokasikan 30% dari 
dana BOPTN UIN Jakarta untuk kegiatan 
penelitian.

Ihwal anggaran penelitian di UIN Jakarta, 
para dosen tidak terlalu mempermasalahkan 
besaran untuk masing-masing skema 

penelitian. Mereka justru mengeluhkan 
mekanisme dan jadwal pencairan dana serta 
laporan keuangan yang terkesan rumit untuk 
para peneliti, terutama yang menerima dana 
hibah Rp 50 juta ke atas. Mereka ingin lebih 
berkonsentrasi dalam meneliti dan tidak 
diganggu oleh hal-hal yang bersifat 
administratif.  

Minat Meneliti dan Publikasi         
Tidak semua dosen memiliki minat meneliti. 

Meskipun komponen penelitian merupakan 
salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, 
tidak otomatis seluruh dosen terpacu untuk 
melakukan penelitian. Banyak di antara 
mereka lebih memilih menulis artikel di jurnal—
karena sudah cukup untuk dijadikan kredit 
poin kenaikan pangkat—tanpa harus bersusah-
susah melakukan penelitian terlebih dahulu. 
Dengan output berupa publikasi ilmiah di 
jurnal, seorang dosen bisa naik pangkat 
sampai guru besar.

Dalam baseline study bidang penelitian 
yang dilakukan oleh LP2M UIN Jakarta pada 
2014 ditemukan bahwa dari 1.129 dosen yang 
memiliki kesempatan untuk mengajukan 
proposal penelitian, hanya 631 proposal yang 
diajukan ke Puslitpen, baik itu proposal 
penelitian individual maupun penelitian 
kelompok. Dari 631 proposal, hanya 298 
proposal yang disetujui pembiayaannya. 
Proposal yang disetujui tersebut melibatkan 
428 dosen sebagai peneliti. Artinya, untuk 
tahun anggaran 2014, dosen yang terlibat 
penelitian tidak lebih dari 38%. Dengan 
demikian, sekitar 62% dosen tidak melakukan 
kegiatan penelitian.

Kebijakan penelitian yang digulirkan oleh 
Puslitpen dan LP2M pada 2014 memang agak 

Tabel 8: Besaran Anggaran dan Jumlah Penelitian UIN Jakarta

No. Tahun Besaran Anggaran Jumlah Penelitian

1 2010 Rp 2.500.000.000 87 judul

2 2011 Rp 2.465.000.000 91 judul

3 2012 Rp 2.385.000.000 86 judul

4 2013 Rp 5.498.000.000 450 judul

5 2014 Rp 9.770.000.000 283 judul
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berbeda dari kebijakan tahun-tahun 
sebelumnya. Dari Tabel 8 bisa dilihat bahwa 
pada 2013, dengan jumlah anggaran yang 
lebih sedikit, jumlah proposal yang dibiayai 
jauh lebih banyak, yaitu 450 judul. Sebagaimana 
telah disebutkan di atas, 2013 adalah tahun 
pertama UIN Jakarta memperoleh dana 
BOPTN sehingga anggaran penelitian melejit. 
Karena anggaran yang cukup besar itu, 
fakultas-fakultas dilarang mengalokasikan 
anggaran untuk kegiatan penelitian. 
Konsekuensinya, setiap dosen dari fakultas 
apa pun yang ingin melakukan penelitian harus 
diakomodasi dan diberi kesempatan seluas-
luasnya. Dengan demikian, pada saat itu, asal 
dosen mau menulis dan mengajukan proposal 
ke Puslitpen-LP2M, pasti akan dibiayai 
penelitiannya, khususnya penelitian yang tidak 
membutuhkan dana besar.

Pada tahun berikutnya, 2014, setelah 
mengevaluasi laporan penelitian tahun 2013, 
Ketua LP2M saat itu, Dr. Fuad Jabali, dan 
Kepala Puslitpen, Dr. Din Wahid, mengambil 
langkah pembenahan mutu penelitian. 
Langkah itu diawali dengan melakukan 
baseline study untuk memetakan kemampuan 
SDM dalam melakukan penelitian dan 
publikasi, baik berupa karya ilmiah maupun 
karya populer. Dari hasil studi awal itu, mereka 
ingin mendapatkan gambaran dosen-dosen 
yang layak didorong untuk menjadi peneliti 
dan penulis yang baik, yang diharapkan bisa 
mendongkrak UIN Jakarta menuju world class 
university. Karena itu, langkah berikutnya, 
proses seleksi proposal lebih diperketat. 
Selama proses penelitian sampai penyusunan 
laporan penelitian diberi pendampingan yang 
cukup efektif. Akibat mekanisme baru ini, 
secara kuantitas dosen yang mendapat dana 
penelitian lebih sedikit, tetapi nilai masing-
masing skema penelitian justru lebih besar.

Fuad Jabali mengatakan, bila UIN Jakarta 
ingin menjadi universitas kelas dunia, mau 
tidak mau harus memperbanyak publikasi 
ilmiah internasional. Namun perjalanan sebuah 
artikel untuk bisa sampai pada publikasi 
internasional tidak mudah. Artikel itu harus 
melalui berbagai proses yang tidak jarang 
membutuhkan waktu yang sangat panjang, 

dari mulai menyusun proposal, melakukan 
penelitian, membuat laporan, menuliskannya 
dalam bentuk artikel yang baik, meminta 
masukan dari pengulas, mendiskusikannya 
dalam berbagai forum baik nasional maupun 
internasional, sampai mengirimkannya ke 
jurnal yang kredibel. Perjalanan yang panjang 
ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Inilah 
alasan mengapa pada 2014, dengan dana 
mencapai hampir Rp 10 miliar, penelitian yang 
dibiayai tidak sampai 300 judul.

Sistem yang sudah dirintis oleh Dr. Fuad 
Jabali, Dr. Din Wahid, dan Dr. Amelia Fauzia—
waktu itu Sekretaris LP2M—tampaknya tidak 
bisa dilanjutkan oleh pimpinan LP2M periode 
berikutnya. Salah satu alasannya, terjadi 
penurunan anggaran penelitian yang cukup 
signifikan pada 2015. Dengan penurunan 
tersebut, ada beberapa komponen kegiatan 
terkait dengan penelitian yang dihapus. Hal ini 
bisa mengurangi kualitas proses penelitian 
yang sebelumnya telah dicanangkan dalam 
kebijakan.

Muara dari sebuah penelitian seharusnya 
adalah publikasi hasil penelitian, terutama 
dalam bentuk artikel. Di UIN Jakarta, sampai 
2013, tidak ada kebijakan penelitian yang 
mewajibkan penerbitan. Kebijakan penerbitan 
hasil penelitian mulai digalakkan secara serius 
pada penelitian tahun anggaran 2014 dengan 
target bahwa setiap penelitian harus 
menerbitkan artikel ilmiah di jurnal, baik itu 
lokal, nasional, maupun internasional, 
disesuaikan dengan kapasitas dan jenis 
penelitian serta besaran anggaran (LP2M UIN 
Jakarta 2014). 

Publikasi karya yang dilakukan oleh dosen 
UIN Jakarta masih rendah. Studi awal 
menemukan bahwa dari jumlah seluruh dosen, 
mereka yang melakukan penelitian dan 
kemudian menerbitkan karyanya dalam bentuk 
karya ilmiah maupun populer seperti bentuk 
piramida terbalik. Dari 1.129  dosen pada 
2014, yang melakukan penelitian 428 orang 
(38%), yang menerbitkan dalam bentuk karya 
ilmiah 346 orang (30%), dan yang aktif menulis 
51 orang (4,5%). 

Penelusuran LP2M menunjukkan, dari 346 
dosen yang menerbitkan karya ilmiah, tidak 
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semua karyanya bersumber dari penelitian, 
tapi juga dari studi S2 dan S3, yang tentu saja 
merupakan (hasil) penelitian. Bila disebutkan 
bahwa ada 428 orang yang melakukan 
penelitian, sedangkan yang memiliki publikasi 
hanya 346 orang, maka banyak hasil penelitian 
yang berujung hanya sebatas laporan 
penelitian dan tidak dipublikaskan dalam 
bentuk buku, artikel, atau lainnya (LP2M UIN 
Jakarta 2014). 

Temuan menarik lain dalam studi awal 
adalah dosen yang memiliki karya ilmiah 
internasional kebanyakan berlatar belakang 
pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Fenomena 
ini tidak terlampau mengherankan karena ada 
universitas di luar negeri yang mematok syarat 
kelulusan mahasiswa program pascasarjana 
dengan publikasi di jurnal internasional. Data 
juga menunjukkan, meskipun jumlah karya 
bersifat internasional yang dihasilkan oleh 
dosen program studi agama dan dosen 
program studi umum relatif berimbang, tapi 
dari sisi penyebutan kutipan (citation), karya-
karya dari dosen program studi agama lebih 
banyak dikutip. Fakta ini menunjukkan bahwa 
identitas UIN Jakarta sebagai universitas 
berbasis agama masih sangat kuat.   

 
B. Hambatan-hambatan Penelitian di 
Universitas 
1. Kesesuaian (Alignment)

Ihwal kesesuaian, kegiatan penelitian di 
UIN Jakarta menghadapi sekurangnya lima 
masalah yang cukup mendasar. Pertama, 
beban kerja dosen yang lebih berat ke 
pengajaran menyulitkan mereka untuk 
melakukan penelitian bermutu. Waktu dosen 
lebih banyak disita untuk menyiapkan 
pengajaran ketimbang meneliti. Kedua, rasio 
perbandingan jumlah dosen dengan jumlah 
mahasiswa pada 2013, 2014, dan 2015 
mengharuskan dosen lebih banyak berdiri di 
depan kelas daripada melakukan penelitian. 
Apalagi untuk penerimaan mahasiswa baru 
tahun akademik 2015-2016, pimpinan UIN 
Jakarta menggariskan kebijakan penerimaan 
mahasiswa baru lebih banyak dari tahun-tahun 
sebelumnya untuk mengejar kenaikan angka 
partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.

Ketiga, proporsi yang belum ideal antara 
jumlah mahasiswa S1 (90%) dan pascasarjana 
(10%) belum memungkinkan membangun 
tradisi riset yang serius di lingkungan 
mahasiswa dan dosen di kampus. Idealnya, 
jumlah mahasiswa di antara kedua jenjang 
tersebut berimbang sehingga penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana 
berjumlah lebih banyak daripada yang ada 
sekarang ini. Keempat, berbagai kebijakan, 
baik yang berlaku nasional maupun yang 
berlaku di internal kampus, belum kondusif 
untuk mendongkrak kinerja penelitian. 
Misalnya, kebijakan beban kerja dosen (BKD), 
sertifikasi dosen, alokasi dana penelitian, audit 
inspektorat, sistem pengendalian dan 
penjaminan mutu, dan pelatihan metodologi 
penelitian. Kelima, rasio dosen yang melakukan 
penelitian relatif masih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah dosen secara keseluruhan. 
Data 2014 menunjukkan bahwa dosen yang 
mengajukan proposal hanya sebanyak 62%. 
Sisanya, 38%, sama sekali tidak mengajukan 
proposal. Setelah melalui proses seleksi, 
hanya 30,1% proposal yang disetujui untuk 
dibiayai kegiatan penelitiannya. 

Secara umum, beberapa narasumber yang 
diwawancarai tidak menunjukkan keberatan 
dengan skema anggaran penelitian yang ada 
di UIN Jakarta. Bahkan mereka cenderung 
menilai positif kebijakan pemerintah sebagai 
pemberi dana penelitian di perguruan tinggi 
(negeri). Alasannya, anggaran tersebut terus 
meningkat dari tahun ke tahun dan skema 
yang diberikan juga bervariasi sehingga akses 
untuk mendapatkan dana penelitian menjadi 
jauh lebih mudah.1 

Di level universitas  di UIN Jakarta, terdapat 
sejumlah skema penelitian, seperti penelitian 
pemula, penelitian madya, dan penelitian 
unggulan (kompetitif) yang bisa dipilih oleh 
calon peneliti sesuai dengan kompetensi 
mereka. Di samping itu, mereka juga bisa 
mengakses dana hibah penelitian yang dikelola 
oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) 
Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP). Sayangnya, dosen-

1 Wawancara dengan beberapa dosen dari lintas Fakultas 
UIN Jakarta.
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dosen PTKIN tidak diberi akses untuk 
memperebutkan dana hibah penelitian yang 
dikelola oleh Kemenristekdikti yang jumlahnya 
cukup besar. 

Seorang dosen Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) menyambut positif hal 
ini, 

“Pemerintah sudah mendorong riset di 
perguruan tinggi melalui kebijakan 
penganggaran 30% untuk dana penelitian. 
Pemerintah terus mendorong dalam hal 
dana ini, seperti LPDP yang membuka 
grant-grant penelitian untuk para peneliti”. 
Ungkapan senada disampaikan oleh 

seorang dosen Fakultas Ushuluddin, 
“Pemerintah sudah cukup mendorong 
melalui program-programnya. Seperti 
Kemenag mendorong penelitian dalam 
program kompetitif dan kolaboratif riset, 
dan UIN memiliki skema yang kurang lebih 
sama. Tentu, dana tersebut untuk 
menunjang penelitian sangat besar. Dengan 
kata lain bahwa pemerintah sudah cukup 
serius memperhatikan penelitian.”
 Namun demikian, dana cukup besar yang 

dikeluarkan pemerintah agaknya belum 
berbanding lurus dengan mutu penelitian yang 
dihasilkan dosen. Masalah pencairan dana 
penelitian dan waktu penelitian yang hanya 
satu tahun anggaran menjadi kendala yang 
cukup serius dalam proses penelitian. 
Akibatnya, penelitian yang dilakukan 
kebanyakan hanya sekadar untuk memenuhi 
batas-batas standar laporan penelitian, karena 
diburu oleh tenggat. Tidak muncul program 
penelitian yang benar-benar unggulan, yang 
memberikan ruang bagi dosen untuk 
melakukan penelitian secara serius, turun ke 
lapangan dalam waktu yang cukup, waktu 
membaca yang memadai, melakukan analisis 
yang mendalam, dan membuat penulisan 
laporan yang baik. 

Seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) mengkritisi penelitian di 
UIN Jakarta yang masih berkutat pada tingkat 
individu dan, ironisnya, penelitian tersebut 
jarang ditopang oleh kebijakan internal UIN 
Jakarta,

“Perkembangan penelitian individu di UIN 

sudah cukup baik, tetapi bisa dipastikan 
bahwa kegiatan meneliti mereka tidak 
ditopang oleh kebijakan internal UIN 
Jakarta. Artinya, bukan tidak ada budaya 
meneliti di UIN Jakarta, tetapi UIN sebagai 
lembaga kampus belum memberikan 
dorongan yang kuat untuk menghasilkan 
riset-riset yang berkualitas.” 
Dari  beberapa hambatan yang 

teridentifikasi, peraturan tentang BKD 
mendapat sorotan paling tajam. Beberapa 
dosen mengatakan bahwa peraturan BKD 
menjadi salah satu hambatan dalam melakukan 
penelitian di UIN Jakarta. Peraturan ini 
diluncurkan secara nasional menyusul 
diberikannya tunjangan profesi bagi para 
dosen yang telah memperoleh sertifikat 
pendidik. Bagi mereka, aturan di BKD 
cenderung mendorong dosen untuk lebih 
banyak mengajar ketimbang melakukan 
penelitian. Titik berat kerja dosen bukan 
melakukan riset tetapi mengajar sebanyak-
banyaknya. 

Namun sebaliknya, ada juga dosen yang 
melakukan riset justru akibat dorongan BKD. 
Dengan kata lain, karena adanya BKD dosen 
terpaksa melakukan penelitian. Akibatnya, 
banyak riset yang dilakukan asal-asalan, 
sekadar untuk memenuhi BKD. Hal ini 
diungkapkan secara gamblang oleh seorang 
wakil dekan bidang akademik. “Tidak semua 
dosen bisa melakukan riset. Tapi karena 
diwajibkan oleh BKD, hasilnya banyak dosen 
yang melakukan riset, tetapi hasil risetnya 
asal-asalan,” katanya. 

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
yang lain juga mengomentari BKD yang 
bersifat terlalu teknis. Hal tersebut menyandera 
dosen pada urusan administrasi semata untuk 
pengisian sistem BKD, sehingga menguras 
energi produktifnya untuk menulis dan meneliti, 

“Iya, itu jadi hambatan. Itu kan beban yang 
diberikan kepada dosen yang sebenarnya 
terlalu teknikal. Sebenarnya banyak hal 
yang bisa dilakukan oleh karyawan di 
kantor. Karyawan di fakultas masing-
masing bisa ditugaskan, dosen bisa 
menyiapkan bahan-bahannya saja.” 
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Tentang aturan BKD, lebih jauh dosen ini 
menggerutu, 

“Tidak tepat, menurut saya orang-orang 
yang membuat ini. Saya tidak tahu ini apa 
orientasinya. Harusnya kita 
mengembangkan kultur intelektual atau 
kultur kampus yang benar-benar bisa 
mendorong dosen untuk fokus dan 
konsentrasi terhadap mutu penelitiannya, 
pengajarannya, publikasinya. Dosen jangan 
dibebani oleh laporan, laporan, laporan.”   

2. Pendanaan Penelitian 
Pendanaan penelitian di perguruan tinggi 

merupakan isu penting dan agak sensitif. 
Peneliti berharap dana yang disediakan untuk 
penelitian cukup memadai sehingga dia bisa 
berkonsentrasi penuh untuk melakukan 
penelitian. Kenyataannya, hal ini masih sulit 
terjadi. Misalnya, anggaran penelitian di UIN 
Jakarta pada 2014 mencapai Rp 9,77 miliar. 
Bila dibagi secara rata untuk seluruh dosen 
yang berjumlah 1.129 orang, masing-masing 
hanya memperoleh dana penelitian sebesar 
sekitar Rp 8,65 juta. Angka ini terlalu kecil 
untuk bisa menghasilkan penelitian yang 
bermutu. 

Di samping itu, masalah dana ini juga terkait 
dengan politik anggaran yang berlaku di UIN 
Jakarta. Sampai 2015, UIN Jakarta belum 
sepenuhnya menerapkan aturan bahwa 30% 
dana BOPTN harus dialokasikan untuk 
kegiatan penelitian. Arskal Salim, Ketua LP2M 
saat ini, menuturkan, 

“Alokasi dana 30% dari BOPTN, seharusnya 
mengakibatkan tidak ada lagi masalah 
struktural, terutama dana. Nah, peraturan 
alokasi dana tersebut kemudian 
diterjemahkan masing-masing ke setiap 
kementerian. Bagi Diknas, hal tersebut 
sudah lama diberlakukan. Sementara 
Kemenag baru berbenah diri di tahun 2015 
ini. Pak Rektor menekankan dana BOPTN 
sebesar 30% disalurkan ke penelitian. Hal 
ini merupakan hal yang membahagiakan.”
Senada dengan Arskal, Wahdi Sayuti, 

Kepala Puslitpen, menyatakan,
“Amanat Rektor tahun ini (2016),  pertama, 
akan menganggarkan sesuai dengan 

amanat UU,  30% untuk penelitian agar bisa 
mengakomodir dosen untuk dapat 
melakukan penelitian. Kedua, proses 
penjaringan proposal penelitian harus 
dilaksanakan sejauh mungkin (di awal 
tahun anggaran), hal ini untuk 
mengantisipasi beberapa kasus dosen 
yang membuat proposal penelitian ’kejar 
tayang’. Hal ini dianggap tidak baik oleh 
team reviewer.” 
Lebih jauh Wahdi menjelaskan proses dana 

hibah yang diproses tahun ini, 
“Dana hibah yang Rp 100 juta dicairkan 
dalam tiga tahap: 50% (diberikan setelah 
dosen menandatangani SPK [Surat 
Perjanjian Kerja] penelitian langsung masuk 
ke rekening dosen tanpa dipotong apa pun), 
30% (sesudah menyerahkan laporan 
berkala), 20% (sesudah menyerahkan 
seluruh laporan. Tidak hanya laporan, tapi 
harus siap dipublikasikan di jurnal nasional 
maupun internasional).”
Namun, persoalan alokasi dana ini memicu 

perdebatan. Pasalnya dalam pelaksanaannya, 
amanat UU itu tidak dijalankan secara 
konsisten. Alih-alih 30% dari BOPTN, malah 
merosot dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya atau tahun 2014. Hal ini 
diungkapkan oleh mantan Kepala Puslitpen, 
Din Wahid,

“Kalau kita melihat, misalnya, di dalam 
statuta yang baru UIN Jakarta itu disebutkan 
dana penelitian itu harus minimal 30% dari 
dana BOPTN, kalau di sekolah BOS 
(bantuan operasional sekolah). Tahun ini 90 
miliar, 30% artinya 30 miliar. Di awal-awal 
saya selalu diingatkan, waktu itu masih 
rektor lama, wareknya Pak Amsal, saya 
masih di Puslit. Pak Amsal selalu bilang, 
’Din, kamu harus siap dengan dana, ini kita 
akan menggelontorkan dana 30%, artinya 
30 miliar’.” 
Atas dasar peringatan yang disampaikan 

oleh pimpinan UIN Jakarta, Puslitpen mencoba 
membuat berbagai simulasi pembiayaan 
penelitian. Din Wahid melanjutkan,

“Jumlah dosen kita saat itu ada 996 dosen. 
Saya bikin simulasi, bagaimana kemudian 
dosen bisa mendapatkan dana semuanya. 



Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas: 
Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah

23

Saya bilang oke, kalau memang benar 
dananya 30 miliar, saya berani mengatakan 
semua dosen dapat dana penelitian dasar 
minimal Rp 15 juta. Isu itu selalu muncul, 
dana penelitian akan 30%. Saya sih tenang 
saja, karena saya sudah punya simulasi. 
Semuanya sudah disimulasikan sampai 
saya ketemu dengan angka, katakanlah, 
hampir 29 miliar. Yang 1 miliar lagi 
gampanglah, saya bilang begitu. Tapi saya 
minta kejelasan, misalnya, benar gak 
dananya 30 miliar. Sampai detik-detik 
terakhir kemudian saya mau turun, itu kan 
duitnya ternyata cuma 8 miliar. Itu turun dari 
sebelumnya 11 miliar kemudian turun 
menjadi 8 miliar.” 
Lebih jauh Din Wahid menyoroti 

ketidakkonsistenan pimpinan UIN dalam 
mengimplementasikan peraturan yang 
sebenarnya sudah tegas diamanatkan dari 
atas, 

“Artinya, amanat statuta, statuta itu kan 
sifatnya seperti undang-undang. Jadi kalau 
dalam negara, seseorang di DPR selalu 
bilang, ini amanat undang-undang, ini 
amanat konstitusi dan sebagainya. 
Sebenarnya dosen bisa menuntut itu lho, 
30% dari BOPTN, dana itu harus untuk 
penelitian. Tetapi ini juga persoalan, kalau 
semuanya ke sini, itu lembaga-lembaga 
yang lain, terus kemudian bagian-bagian 
yang lain, akan teriak, karena dananya 
akan terserap ke sini. Nah itu, saya kira 
yang harus kamu tanyakan bagaimana 
dengan itu, dengan amanat konstitusi 30%.”
Masih terkait dengan dana, hasil FGD PPIM 

UIN Jakarta dengan beberapa dosen peneliti, 
seperti Imam Subchi, menunjukkan bahwa 
dana untuk penelitian di UIN Jakarta cukup 
besar. “Untuk tahun 2015 anggaran dana itu 
ada tambahan dari BLU 10%, ada kebijakan 
umum, dimungkinkan untuk mengambil ke 
rektorat. Ada sekitar 28 miliar (dengan 
tambahan dari Kemenag) pada tahun 2015 
ini,” katanya. 

Dengan demikian, sebenarnya, 
ketersediaan dana untuk penelitian di UIN 
Jakarta terlihat meningkat. Hanya, skema 
kegiatannya tidak hanya dalam bentuk dana 

penelitian yang dibagi-bagikan lewat call for 
proposals yang biasa dilakukan tiap tahun, tapi 
juga didistribusikan lewat kegiatan-kegiatan 
lain, seperti penelitian kolaboratif yang sifatnya 
internasional. Sebagai contoh, lewat skema ini 
beberapa dosen UIN Jakarta melakukan riset 
kolaboratif dengan beberapa universitas 
ternama di Australia seperti Australian National 
University dan University of Melbourne. 
Meskipun jumlahnya sangat terbatas, namun 
jumlah dana skema ini cukup besar, yakni 
antara Rp 150 juta-Rp 200 juta per kegiatan.    

Setelah ada BOPTN, anggaran penelitian 
pada 2013 meningkat. Sayangnya, banyak 
dosen yang tidak mengajukan proposal 
penelitian. Akhirnya anggaran yang ada tidak 
terserap semua. Untuk mengatasi kelebihan 
dana penelitian tersebut, maka anggaran 
penelitian untuk tingkat pemula dinaikkan dari 
Rp 7,5 juta menjadi Rp 8 juta.

Sebelum ada dana penelitian dari BOPTN, 
setiap fakultas menganggarkan dana penelitian 
masing-masing. Misalnya, Fakultas Sains dan 
Teknologi (FST) yang menganggarkan biaya 
penelitian untuk 100 orang masing-masing Rp 
5 juta. Sehingga, totalnya Rp 500 juta. FST 
meminta seluruh dosen untuk mengajukan 
proposal penelitian.

Hambatan-hambatan dalam Masalah Dana
Ada tiga hambatan yang krusial terkait 

dengan dana. Pertama, jaringan (tidak 
mendapat akses ke Kemenristekdikti). Hal ini 
bukan hanya tantangan bagi fakultas-fakultas 
agama,  tapi juga hambatan bagi UIN. UIN 
yang berada di bawah payung Kamenag—
harus diakui—agak kewalahan untuk menggaet 
dana penelitian dari Kemeristekdikti. Kedua, 
perbandingan jumlah dana dan penerima 
dana. Persoalan ini meruncing di kalangan 
para peneliti atau dosen karena ada kerancuan 
dalam pendistribusian anggaran penelitian. 
Ketiga, minimnya dana riset di UIN Jakarta. 

Jaringan (Ketiadaan Akses ke 
Kemenristekdikti) 

Masalah jejaring dihadapi fakultas agama 
seperti Fakultas Dirasat Islamiah (FDI). Hamka 
Hasan, Dekan FDI, mengatakan bahwa UIN, 



24

khususnya FDI, tidak bisa mengakses dana 
penelitian Kemenristek-dikti kecuali melalui 
jaringan personal. Penelitian di Kemenag 
terkait dengan riset kolaboratif. Untuk dana 
penelitian dasar (pemula), FDI mendapat 
kuota enam peneliti. Sedangkan penelitian 
dengan dana Rp 10 juta, Rp 25 juta, Rp 50 
juta, Rp 100 juta, dan Rp 200 juta, 
dikompetisikan. Penelitian dasar tadi diseleksi 
di fakultas, sedangkan penelitian yang lain 
dikelola oleh pihak luar. 

Hal ini juga disampaikan oleh Euis Amalia, 
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
(FSH), bahwa dosen memiliki keterbatasan 
dalam mengakses dana,

“Kemampuan mengakses sumber dana 
riset perlu diperkuat. Lemahnya para dosen 
tidak punya link yang kuat. UIN memang 
menyediakan dana riset, tapi kompetitif, 
dan tidak besar nilainya untuk menghasilkan 
riset yang serius. Ada limitasi dana untuk 
menjadikan scope penelitian menjadi besar. 
Kalau uang dari UIN paling tidak hanya bisa 
untuk daerah Jabodetabek. Scope-nya 
tidak luas.”

Perbandingan Jumlah Dana dan Penerima 
Dana

Dalam praktiknya ada ketimpangan antara 
jumlah dana dan penerima dana. Ini menjadi 
penghambat dalam proses penelitian. Misalnya 
dalam menentukan kelayakan peneliti dalam 
menerima dana. Di lapangan, persoalan ini 
sangat kompleks sehingga ada beberapa 
informan yang menilai bahwa pemerataan di 
UIN tidak adil. Seperti dikatakan oleh seorang 
dosen Fakultas Ushuludin,

“Saya tidak mengetahui jumlah dana hibah 
dari Diktis (Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam, Kemenag RI) untuk UIN. Dana untuk 
penelitian hanya 3-4 M, berbeda dengan 
tahun kemarin yang menganggarkan 6 M 
untuk penelitian. Rinciannya adalah 200 
juta untuk 10 peneliti, 100 juta untuk 20 
peneliti dan 50 juta untuk 50 peneliti. Tahun 
ini sangat minim, 200 juta untuk 1 peneliti, 
100 juta untuk 10 peneliti dan 50 juta untuk 
20 peneliti. Dan dana ini diserap dari dana 
kampus melalui BLU. Dan bagi saya, tahun 

2015 ini, sangat buruk dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya.” 
Sumber lainnya dari FKIK menambahkan, 
“Dana penelitian harus diberikan pada 
orang yang layak untuk meneliti. Dengan 
demikian orang punya kesinambungan 
dalam meneliti sehingga orang tersebut 
menjadi peneliti sejati. Kebijakan dana dari 
UIN, Kemenag, dan Kemenristekdikti, 
ketiganya memiliki kebijakan masing-
masing. Menurut saya, lagi-lagi sistem yang 
harus dirombak karena di Indonesia budaya 
penelitian masih sangat kurang. Terlebih, 
UIN masih mengedepankan kuota dari 
fakultas masing-masing. Sehingga fakultas-
fakultas yang belum mendapat kesempatan 
yang diutamakan dengan penyeleksian 
yang ketat.”
Hal senada juga dirasakan oleh seorang 

dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 
Ia melihat tidak ada keadilan dalam pemerataan 
di UIN karena adanya faktor subjektivitas 
dalam proses penerimaannya, 

“Dana itu pengaruhnya lumayan besar ya. 
Riset yang serius akan terhubung juga 
dengan budget yang disediakan. Yang 
kemudian aspek yang dianggap adil, 
sebanyak mungkin periset tetapi dapatnya 
kecil-kecil. Kan lebih bagus riset itu, 
dananya besar tapi kompetitif dan harus 
menghilangkan subjektivitas di lingkungan 
pejabat penelitian. Bergantung pada dana 
100% juga keliru, karena kita juga 
menyiasati dengan dana yang kecil, maka 
melakukan penelitiannya sesuai dengan 
dana yang diberikan.” 
Lebih jauh, persoalan kesempatan juga 

menjadi persoalan dalam hal jumlah dan 
penerima dana karena tidak semua peneliti 
atau dosen mendapatkan dana dari kampus. 
Hal ini merupakan hambatan yang serius bagi 
Muhammad Zuhdi, Wakil Dekan Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, 

“Ini masalah peluang. Tidak semua orang 
bisa mendapatkan anggaran dari 
universitas. Dana penelitian, dengan 
adanya BOPTN, meningkat signifikan. 
Peluang dalam tiga tahun terakhir ini, untuk 
mendapatkan dana dari universitas menjadi 



Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas: 
Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah

25

jauh lebih besar. Begitu juga dengan dana 
yang didapatkan. Bila peluang itu 
dimaksimalkan, semestinya setiap dosen 
bisa melakukan penelitian. Tapi kan, tidak 
semua? Karena dana kita ada yang dari 
Diktis, dari litbang, dari lembaga lain. 
Sehingga, kita bisa sinergikan antara 
peluang itu dengan jumlah dosen. Namun 
kembali lagi, apakah dosen punya inisiatif 
untuk melakukan itu atau tidak.”
Sosialisasi skema hibah dan kebijakan 

dana juga tidak optimal. Banyak peneliti tidak 
mengetahui informasi kebijakan dana 
penelitian. Hal ini dirasakan oleh seorang 
dosen FITK yang mengatakan, 

“Akses dana juga dirasakan cukup sulit 
selain di Lemlit UIN. Pada akhirnya, 
penelitian yang saya lakukan, karena saya 
passion-nya meneliti, menggunakan uang 
sendiri. Banyak peneliti mengeluh, terkait 
dengan diharuskannya mengisi formulir 
BKD peneliti, padahal dananya tidak ada 
untuk penelitian.”

Dana Riset yang Minim
Persoalan mendasar lainnya terkait dana 

hibah adalah minimnya dana untuk penelitian 
meskipun sudah dialokasikan sebesar 30% 
dari BOPTN. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah 
peneliti, terutama dari lembaga-lembaga 
otonom di bawah naungan kampus seperti 
CSRC, PSGA, dan yang lainnya. 

Asep Saepudin Jahar, Dekan FSH, resah 
terhadap hal tersebut. Kuota untuk fakultas ia 
rasakan belum cukup mengingat banyaknya 
peneliti yang mengajukan,

“Untuk FSH masih terbatas, dalam artian 
belum memadai antara dana riset yang 
didapat dengan output-nya. Tapi mau tidak 
mau dosen harus mengikuti aturan tersebut. 
Kasus yang terjadi, misalnya, dana riset 
100 juta tapi penelitiannya memerlukan 150 
juta. Ada juga dana penelitiannya 200 juta, 
tapi anggarannya cukup hanya 100 juta. 
Dari kasus tersebut sudah ada ketimpangan. 
Yang harus dilakukan universitas yaitu nilai 
total penelitian mengikuti subjek penelitian 
yang dilakukan, sehingga hasilnya pun 
akan sesuai.” 

Hal senada juga dikatakan oleh seorang 
staf di PSGA yang merasakan hal serupa. Ia 
melihat minimnya anggaran untuk pusat studi, 
mengingat PSGA adalah “pusat studi” yang 
output-nya adalah hasil riset. Sayangnya, 
kuota anggaran dana untuk riset tidak ada. Di 
kampus UIN Jakarta, kuota riset yang ada 
hanya untuk dosen/peneliti, bukan untuk pusat 
studi/lembaga.

Berangkat dari hal tersebut, seorang dosen 
FISIP menyimpulkan,

“Dari segi itu saja, keuangan atau akses 
terhadap bantuan hibah-hibah penelitian di 
universitas Islam PTAI, sebenarnya sangat 
terbatas. Saya bisa pastikan dalam setahun 
itu, paling banter, sebuah UIN seperti 
Jakarta saja itu paling sekitar 20 orang 
untuk penelitian yang sangat bermutu. 
Sementara hibah yang sifatnya ecek-ecek 
kira-kira mungkin antara 50 sampai 100 
gitu. Yang hanya 15 juta, untuk mengatakan 
bahwa 15 juta, bisa meneliti apa kita, 
kecuali ya bahwa ini dana hibah saja. Kita 
harus memahami bahwa ini dana pemberian 
saja, free lunch. Nah, di situ sebenarnya 
dana yang disediakan untuk lembaga-
lembaga pendidikan tinggi di lingkungan 
Kemenag sebenarnya sangat terbatas”.
Dosen ini juga menengarai bahwa di 

samping dana yang terbatas, memang belum 
ada lembaga yang layak untuk diberi dana 
penelitian secara proporsional. Dia 
mengatakan,

“Tetapi, selain memang dananya terbatas, 
saya belum menemukan juga lembaga-
lembaga pendidikan tinggi yang memang 
punya kelayakan untuk didanai secara 
proporsional begitu. Jadi, dari berbagai 
proposal yang pernah saya temui, memang 
tantangannya adalah bagaimana membuat, 
menyiapkan proposal yang baik. Dana 
memang terbatas, tetapi sebenarnya kalau 
diberikan sesuai proporsinya, penelitian 
yang bermutu, personelnya yang mumpuni 
dan seterusnya, saya kira akan layak.”
Senada dengan itu, seorang dosen FISIP 

yang aktif di pusat studi merasakan 
keterbatasan dana bagi pusat-pusat studi, 
sehingga tidak bisa merencanakan penelitian 
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sesuai keinginan dengan baik, 
“Kalau kita, pertama kan kita tidak punya 
dana. Kita tidak punya dana rutin. Kita tidak 
punya dana sendiri untuk melakukan 
penelitian setiap tahun atau setiap dua 
tahun sekali. Kan itu hambatannya. Jadi 
kita tidak bisa merencanakan satu penelitian 
sesuai dengan kemauan kita. Kita hanya 
mencari atau mengikuti grant-grant dari 
luar, yang biasanya tema penelitiannya itu 
sesuai dengan apa yang mereka inginkan, 
bukan apa yang kita inginkan. Dari funding-
funding asing umpamanya.” 
Lebih jauh ia menegaskan, pusat kajian 

merupakan lembaga otonom sehingga tidak 
punya anggaran dari APBN. Sebab itu, mesti 
mencari dana penelitian sendiri, tidak 
tergantung pada dana penelitian yang ada di 
lembaga penelitian kampus, 

“Karena memang disediakan kan untuk 
individu-individu, bukan untuk lembaga. 
Untuk para dosen dana-dana penelitian itu. 
Jadi, saya kira pada umumnya hambatannya 
di situ, kita tidak punya dana sendiri. Kita 
harus mencari. Kadang-kadang itu butuh 
waktu lama, dan seringkali juga tema 
penelitian itu harus sesuai dengan yang 
dikehendaki, agenda dari agen-agen 
funding itu.”  

3. Agenda/Prioritas Riset 
Masalah Kesinambungan Kebijakan

Di Indonesia, kebijakan berbasis riset dan 
kebijakan berbasis data belum cukup 
mendapat perhatian. Kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah selama ini dibuat 
berdasarkan nalar, agenda, atau isu, bukan 
berdasarkan riset. Kondisi inilah yang 
menyebabkan hasil-hasil riset hanya 
menumpuk di gudang kantor pemerintahan. 
Sementara itu, di kampus riset belum 
menjangkau atau terkoneksi dengan kebijakan 
pemerintah. Di satu sisi, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tidak berdasarkan 
riset. Di sisi lain, universitas belum bisa 
melakukan riset yang dapat memengaruhi 
kebijakan pemerintah. 

Hadirnya LP2M—yang menyatukan 
penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

satu payung lembaga—di UIN Jakarta 
sebenarnya bisa menjadi penanda terjadinya 
pergeseran paradigmatik, yakni upaya 
menggeser tradisi akademik yang terlalu 
berpusat pada aktivitas pengajaran dan agak 
mengesampingkan riset dan pengabdian 
masyarakat, menjadi tradisi pengajaran yang 
bertumpu pada riset dan berujung pada 
pengabdian masyarakat. Hal ini mengandung 
konsekuensi pada restrukturasi institusi dalam 
membaca peran riset dan pengabdian 
masyarakat. Upaya ini menjadi jalan satu-
satunya dalam membangun tradisi riset yang 
selama ini terpinggirkan. UIN Jakarta 
sesungguhnya beruntung sudah memiliki ciri 
khas yang telah menjadi model acuan bagi 
pengembangan tradisi riset, yang menekankan 
pada integrasi keilmuan, keislaman, dan 
keindonesiaan. 

LP2M pada masa kepemimpinan Fuad 
Jabali sekurang-kurangnya telah melahirkan 
empat agenda prioritas. Pertama, 
pengembangan kapasitas akademik (soft-skill 
development); kedua, pengembangan 
proposal dan program strategis; ketiga, 
pengembangan jaringan; dan keempat, 
pengembangan data dan informasi. Empat 
prioritas ini diharapkan menjadi batu loncatan 
UIN Jakarta dalam melakukan pemetaan 
terhadap kapasitas SDM untuk menghasilkan 
riset yang bermutu. 

Upaya merekontruksi paradigma mengajar 
an sich menjadi mengajar berdasarkan riset 
menjadi fokus utama LP2M dalam 
memantapkan paradigma riset di UIN Jakarta. 
Gebrakan ini diawali dengan memetakan 
dosen yang memiliki kualifikasi soft-skill yang 
dibutuhkan. Kemudian dibangun kesadaran 
tentang riset yang sesuai dengan konteks 
perwujudan visi dan misi UIN Jakarta. Langkah 
selanjutnya, memublikasikan riset yang telah 
dilakukan di dunia akademik, terutama di jurnal 
terakreditasi nasional maupun terdaftar secara 
internasional. Fuad cukup berhasil menata 
agenda prioritas riset yang termaktub dalam 
Rencana Strategis 2014-2017. Namun, pada 
awal 2015, jabatan Fuad dan jajarannya tidak 
diperpanjang oleh pimpinan UIN Jakarta yang 
baru. Kesinambungan kebijakan penelitian 
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pun tidak terjadi.
Situasi ini sempat disorot dosen-dosen UIN 

Jakarta ketika mereka mengajukan proposal 
riset. Pada tahun sebelumnya, mereka 
melakukan presentasi proposal, wawancara 
oleh tim seleksi, dan lain-lain. Pada 2015, 
presentasi proposal dan wawancara tidak 
diadakan lagi. Seperti diungkapkan oleh 
seorang informan, 

“Tahun 2015, pengelolaan riset di UIN 
sangat buruk dibandingkan dengan tahun 
kemarin (2014). Ada beberapa kejanggalan 
dalam pengelolaaan penelitian di tahun ini, 
antara lain: pertama, tidak adanya uji 
proposal oleh tiga penguji (penguji yang 
ditunjuk oleh Puslitpen); kedua, tidak ada 
wawancara; dan ketiga, tidak ada laporan.” 

Arah yang Belum Jelas       
Masih banyak dosen yang belum memahami 

konteks integrasi keilmuan yang dicanangkan 
oleh UIN Jakarta. Konteks keislaman dan 
keindonesiaan masih sulit diterjemahkan oleh 
dosen dalam melakukan riset. Bagaimana 
ilmu-ilmu umum seperti psikologi, kedokteran, 
kimia, fisika, biologi, komputer, dan lain-lain 
bisa dikaitkan dengan konteks keislaman dan 
keindonesiaan, dan bagaimana pula 
mengintegrasikannya, masih gagap dilakukan.

Seorang dosen Fakultas Psikologi 
mengungkapkan kegamangan atas arah riset 
UIN Jakarta yang belum jelas.  “Misalnya, 
untuk psikologi, lima tahun ke depan mau 
meneliti apa? Hanya tergantung proposal yang 
mau diteliti oleh dosen, tapi arahnya belum 
terlalu jelas,” katanya.

Ketidakjelasan arah ini bisa berakibat buruk 
pada capaian publikasi lokal, nasional, dan 
internasional. Sebab, jika sebuah kampus 
tidak memiliki agenda riset, kampus hanya 
menjadi tempat berkumpul “akademisi kosong” 
yang tidak mengetahui jalan akademiknya. 
Bila banyak hasil riset tetapi tidak terpublikasi 
dengan baik atau tidak terjamah oleh orang 
lain, penelitian tersebut menjadi sia-sia. Salah 
satu sumber dari FKIK mengusulkan, “UIN 
semestinya membenahi fakultas-fakultas 
untuk melakukan riset unggulan fakultas. 
Fakultas diberi otonomi untuk riset, tapi agenda 

prioritas pusatlah yang menentukan.” 
Arskal Salim, Ketua LP2M, menambahkan, 

“Bagusnya UIN Jakarta mengembangkan 
sistem dakwah yang dipatenkan. Sehingga, 
sistem dakwah ini bisa digunakan atau 
dijadikan panduan bagi seluruh pendakwah di 
Indonesia”. 

Di masa transisi kepemimpinan kampus, 
selalu ada keinginan untuk mengajukan 
sesuatu yang baru, yang tidak jarang 
mengabaikan hal yang sudah dirintis dan 
dicapai oleh pejabat sebelumnya. Arskal, 
sebagai pimpinan baru, berkeinginan 
mematangkan metodologi riset para dosen 
dengan membuat pelatihan untuk pelatih. 
Pelatihan ini dilakukan secara intensif diikuti 
tiga wakil dari setiap fakultas. Orang-orang 
yang dikirim dari fakultas inilah yang kemudian 
akan melatih metodologi penelitian di 
fakultasnya masing-masing. Dengan skema 
seperti itu, Arskal berharap LP2M bisa berjalan 
dengan baik dan mampu menghasilkan riset-
riset yang berkualitas.

Masih terkait dengan kebijakan riset, 
setelah adanya dana BOPTN, banyak kegiatan 
seminar, lokakarya, dan konferensi yang 
diselenggarakan oleh universitas dan fakultas. 
Kegiatan tersebut menyita dana yang lumayan 
besar tapi hasilnya tidak terlalu dirasakan, 
khususnya yang berkaitan dengan hasil riset 
yang telah dilakukan oleh para dosen. Kegiatan 
itu berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang 
jelas, cenderung formalistik, dan para dosen 
lebih banyak menjadi pendengar bagi para 
pembicara yang kebanyakan didatangkan dari 
luar kampus. Mereka menjadi “tamu di 
rumahnya sendiri”. Mereka tidak dilibatkan 
sebagai sarjana yang memiliki kapasitas untuk 
memproduksi ilmu.      

4. Sumber Daya Manusia untuk Riset dan 
‘Karier’ Penelitian

UIN Jakarta memiliki lebih dari 1.000 dosen 
yang masuk kriteria tetap. Dengan jumlah ini, 
peluang dan potensi pengembangan penelitian 
sangat besar. Namun, dalam upaya meraih hal 
tersebut, masih ada kendala yang harus terus 
diidentifikasi dan diperbaiki, terutama terkait 
dengan kualifikasi sumber daya manusianya. 



28

Data menyebutkan bahwa hanya sekitar 180 
dosen yang masuk dalam kategori baik2 dalam 
melakukan penelitian.3

Untuk memastikan bahwa penelitian di 
universitas memiliki kualitas yang bagus dan 
dijalankan oleh peneliti yang mumpuni, 
biasanya kampus mengadakan kegiatan 
semacam pelatihan metodologi penelitian dan 
workshop. Wahdi Sayuti, Kepala Puslitpen, 
menyampaikan, 

“Terkait dengan capacity building, Puslitpen 
akan mengevaluasi dengan melatih para 
peneliti selama empat tahun, baik secara 
metodologi maupun konten. Puslitpen akan 
memilih para peneliti yang kompeten dari 
berbagai fakultas dan pesertanya tetap 
selama empat tahun. Pesertanya diharapkan 
expert di bidangnya.”
Upaya peningkatan sumber daya peneliti 

juga dilakukan melalui forum akademik, yang 
memungkinkan para peneliti untuk melakukan 
diskusi dan berbagi informasi. UIN Jakarta 
sudah memiliki aktivitas ini meskipun belum 
optimal dan dilaksanakan di semua tempat di 
fakultas. Di Fakultas Ushuluddin misalnya, 
forum semacam ini pernah berjalan dan 
diapresiasi sebagai aktivitas menarik dan 
penting, khususnya terkait berbagi informasi 
atas hambatan dan peluang penelitian, dari 
mulai cara pembuatan proposal penelitian, 
prosesnya, sampai pada tingkat eksekusi.4

Idealnya, aktivitas penunjang yang 
disebutkan di atas menjadi pendorong dalam 
meningkatkan kualitas penelitian. Pada 
kenyataannya, masih ada kendala dan 
hambatan yang sering dikeluhkan oleh peneliti. 
Keluhannya mulai dari beban kerja dosen yang 
dianggap menghambat proses penelitian, 
belum kuatnya forum akademik tersebut, 
pelatihan penunjang yang dinilai belum efektif, 
dan bahkan belum melibatkan semua dosen/
peneliti.

2 Kualifikasi ini, menurut Fuad Jabali, bisa diukur dari 
kemampuannya menerbitkan hasil penelitian di jurnal-
jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional.

3 Data ini disampaikan oleh Fuad Jabali berdasarkan 
pengalamannya menjabat sebagai ketua LP2M pada tahun 
2014 yang diperkuat oleh baseline study yang dilakukan 
lembaga tersebut.

4 FGD 29 Oktober 2015.

Keleluasaan seorang dosen dalam 
melakukan penelitian merupakan penunjang 
penting dalam menghasilkan penelitian yang 
berkualitas. Masalah waktu sering menjadi 
keluhan dan hambatan dalam menjalankan 
penelitian. Sistem yang sementara digunakan 
di universitas belum mampu menyeimbangkan 
aktivitas mengajar dan meneliti. Beberapa 
dosen merasa pengaturan ini tidak efektif dan 
menghambat. Bahkan, keinginan untuk 
membebaskan diri dari proses pengajaran 
sementara dan hanya memfokuskan diri pada 
aktivitas penelitian muncul sebagai sebuah 
bentuk keresahan. “Dosen harus bebas tugas, 
meneliti saja, misalkan kasih waktu enam 
bulan,” kata seorang dosen FITK.

Kemudian, untuk mendorong agar sebuah 
penelitian lebih berkembang, universitas 
diharapkan mampu mengelola dan menyediakan 
ruang yang memungkinkan para peneliti untuk 
berinteraksi dan membincangkan hasil 
penelitian dan rencana penelitian yang akan 
dijalankan. Aktivitas ini diyakini oleh para 
peneliti merupakan bagian penting untuk 
menunjang kualitas penelitian. Sayangnya, 
forum seperti ini kerap tak bertahan lama 
karena sejumlah faktor, khususnya anggaran. 
“Forum sharing penelitian mati suri, terkendala 
anggaran,” ucap seorang dosen Fakultas 
Ushuluddin dalam FGD.

Selain itu, kampus juga menyelenggarakan 
seminar dengan aneka topik. Ada seminar 
publikasi jurnal nasional dan internasional, 
metodologi pelatihan, konferensi internasional, 
dan lain-lain. Idealnya, aktivitas ini memberikan 
stimulus bagi para dosen untuk lebih 
meningkatkan kualitas penelitian atau 
setidaknya mendorong gairah penelitian. 
Namun, hasil aktivitas seminar ini tidak selalu 
efektif. “Seminar tidak efektif, hanya 
menghabiskan anggaran,” kata seorang pejabat 
dari FITK.

Peluang untuk membangun budaya meneliti 
yang baik di UIN Jakarta terbuka lebar. Fasilitas 
penelitian yang menunjang dan canggih 
memungkinkan proses penelitian berjalan lebih 
efektif. Dengan infrastruktur ini, harapan 
membangun budaya meneliti yang baik bukan 
sekadar impian. Namun hambatan masih tetap 
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tidak bisa dihindarkan. Apa yang tampak di 
lapangan memperlihatkan bahwa hambatan itu 
terjadi pada tingkat individu peneliti itu sendiri, 
di antaranya keterampilan berbahasa asing 
yang minim, semangat untuk melakukan 
penelitian yang rendah, dan sikap apresiatif 
terhadap hasil-hasil penelitian belum menjadi 
kebiasaan yang dianggap penting.

Idealnya, fasilitas penunjang tersebut 
berpotensi besar dalam mengembangkan 
kualitas penelitian. Namun pemanfaatannya 
masih belum mencapai hasil yang optimal. 
Demikian juga kemampuan mengoperasikan 
fasilitas tersebut. “Fasilitas penelitian, 
khususnya di UIN Jakarta, sudah sangat bagus 
dan canggih, kini hanya tinggal pemanfaatannya 
saja,” kata Arif Sumantri, dekan Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK).

Selain itu, kemampuan bahasa asing 
merupakan salah satu elemen penting dalam 
menunjang kualitas dan pengembangan 
penelitian. Kemampuan berbahasa yang 
memadai memungkinkan peneliti menjelajahi 
terhadap sumber-sumber literatur yang lebih 
luas. Untuk bisa menerbitkan publikasi di jurnal 
internasional bahasa juga merupakan prasyarat 
yang mutlak. Di UIN Jakarta, hambatan bahasa 
ini masih menjadi kendala. “Banyak dosen/
peneliti lemah dengan bahasa Inggris dan Arab, 
sehingga tidak bisa mengeksplorasi dan 
berimajinasi untuk mendapatkan sumber atau 
bahan riset,” demikian pembicaraan yang 
berkembang di FGD.

Kinerja peneliti dalam melakukan proses 
penelitian juga dinilai masih lemah. Kemampuan 
metodologis misalnya, belum memadai untuk 
menghasilkan penelitian yang berkualitas. 
Seorang sumber mengatakan,

“Kemampuan membuat proposal, banyak 
dosen yang kurang bagus dalam membuat 
proposal karena metodologinya lemah.... 
Tidak semua dosen bisa riset. Tapi karena 
diwajibkan di BKD, sehingga hasilnya 
banyak dosen yang hasil risetnya asal-
asalan…. Tidak bisa merumuskan masalah 
secara jelas, literature review tidak baik. 
Syarat dan rukun proposalnya yang standar 
tidak terpenuhi”.
Selain sejumlah alasan yang sudah 

dikemukakan, studi diagnostik ini juga 
menemukan adanya faktor-faktor psikologis 
yang menghambat dosen melakukan penelitian. 
Artinya, seorang dosen tidak terdorong untuk 
meneliti bukan semata persoalan kemampuan 
akademik atau lingkungan kultural penelitian di 
sekitarnya, melainkan adanya perasaan kurang 
percaya diri, tidak yakin akan kemampuan 
pribadi, dan kurang merasa diterima di 
lingkungan meneliti. Inilah yang disebut dalam 
studi ini sebagai hambatan psikologis mengapa 
sebagian dosen UIN Jakarta tidak banyak 
terlibat dalam penelitian.

Beberapa faktor di atas tampak jelas dalam 
penelusuran studi ini terhadap dosen yang tidak 
banyak terlibat dalam penelitian. Misalnya, 
seorang dosen perempuan di sebuah fakultas 
agama mengaku tidak percaya diri karena tidak 
bisa menulis proposal. Ia sudah lebih dari lima 
belas tahun mengajar namun masih sering 
kesulitan mengikuti alur proses seleksi 
penelitian yang dianggapnya terlalu rumit. Hal 
itu disebut cukup mengganggu karena 
sebenarnya ia menyadari adanya tugas dosen 
untuk meneliti. 

Untuk mengatasi masalah ini, pihak fakultas 
pernah mengadakan sejumlah lokakarya 
penelitian dengan mengundang beberapa 
dosen muda yang proposalnya sering lolos 
seleksi. Hal itu dirasakan cukup menambah 
pengetahuan dan kapasitas meneliti. Namun 
hal itu tidak selamanya berhasil karena 
persyaratan dan teknis pengajuan proposal 
penelitian pun mengikuti perkembangan 
teknologi, seperti online submission (yang 
diberlakukan sejak 2014). Tidak semua dosen 
siap dengan teknologi seperti itu. Jadi, menurut 
pendapat dosen tadi, “Sudah proses 
penelitiannya susah, mengajukannya pun tidak 
mudah.” Kesulitan tersebut membuatnya 
semakin tidak percaya diri. Ia merasa ragu 
terhadap kemampuan pribadinya. Dilihat dari 
sisi lain, jelas sekali bahwa faktor psikologis ini 
terkait juga dengan problem kapasitas riset 
dosen UIN Jakarta. 

Walhasil, meskipun ingin sekali memenuhi 
tugas dosen untuk melakukan penelitian, hanya 
sesekali dosen tadi mengajukan proposal 
penelitian. Itu pun hanya sebatas level peneliti 
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pemula. Proses penulisan proposal biasanya 
dibantu oleh rekan dosen atau kolega lainnya. 
Ketika tidak bisa mendapatkan kesempatan 
penelitian, untuk memenuhi syarat wajib 
penelitian di BKD, ia biasanya mendapatkan 
surat keterangan dari fakultas yang menjelaskan 
ia “seolah-olah” melakukan penelitian dengan 
penjelasan “penelitian individual”.     

Kemampuan mengapresiasi capaian 
penelitian juga dinilai sebagai salah satu modal 
penting dalam membangun budaya penelitian 
yang baik. Modal ini bisa menjadi semacam 
stimulus bagi para peneliti agar spirit 
penelitiannya terus terpelihara. Namun, hal ini 
belum menjadi perhatian yang serius. Seorang 
dosen FKIK mengungkapkan, 

“Dorongan UIN untuk capacity building 
memang ada di setiap fakultas. Tapi, lagi-
lagi, seharusnya UIN menghargai peneliti 
yang sudah berjibaku untuk publikasi dengan 
memperhatikan tunjangan yang lebih. 
Bagaimana mau melihat peneliti yang 
kompeten kalau kurang diperhatikan?” 

 
5. Remunerasi Peneliti dan Sistem Insentif

Remunerasi penelitian dari universitas saat 
ini jumlahnya dianggap kurang menarik. 
Asumsinya, penelitian membutuhkan 
konsentrasi dan waktu yang lama untuk 
menghasilkan karya berkualitas agar bisa 
dipublikasi di jurnal internasional. Di sisi lain, 
anggaran penelitian tidak selalu memadai dan 
kondisi finansial para dosen tidak selalu baik. 
Pemenuhan kebutuhan dasar dosen tidak 
selalu lancar. Hal tersebut berbeda dengan 
insentif di negara lain. Seorang dosen FITK 
alumni Korea mengatakan,

“Di Korea misalnya, insentif peneliti itu besar, 
dalam satu tahun kira-kira bisa beli Hyundai 
terbaru empat buah.... Dengan remunerasi 
yang tidak besar, dosen/peneliti harus 
berpikir keras jika ingin fokus melakukan 
penelitian.”
Dosen sebagai pegawai negeri, apalagi 

yang tinggal di Jakarta, gajinya dianggap belum 
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Sebab itu, dalam memenuhi kebutuhan finansial 
mereka, banyak dosen mencari tambahan 
penghasilan dari luar. Tambahan yang 

didapatkan sering kali bukan dari riset karena 
remunerasi penelitian yang ada di universitas 
itu kecil. Skema remunerasi juga dinilai terus 
mengalami perubahan. Seorang dosen alumni 
dari Universitas Hawaii mengusulkan, 

“Sepulang saya dari Hawaii skema 
remunerasi Puslitpen sudah menjadi langkah 
yang baik. Namun sekarang berubah lagi. 
Skema hibah mulai diberikan kepada semua 
dosen dengan nilai dana yang semakin kecil. 
Bagi saya, pembinaan jauh lebih baik untuk 
bisa berkompetisi membuat penelitian yang 
bagus.” 
Hal sama disampaikan oleh dosen FISIP 

alumni Belanda, 
“Insentif penelitian masih kurang menurut 
saya. Ada, tapi itu masih relatif kurang ya.... 
Ada dana penelitiannya, ada perhatian-
perhatian terhadap penelitian, ada kebijakan 
penelitiannya, kemudian ada award-award-
nya, ada forum-forumnya, ada jurnal-
jurnalnya, ya kan?”
Selain itu, diperlukan sebuah insentif lain 

dalam rangka menunjang kualitas penelitian, 
yaitu penghargaan terhadap ikhtiar dan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh dosen. “Di UIN 
Jakarta perlu ada penghargaan untuk para 
dosen/peneliti yang melakukan riset sehingga 
impact-nya dosen akan semangat untuk 
meneliti karena ada pengharagaan,” kata dosen 
FITK alumni Australia dan Kanada. Membangun 
kepercayaan di antara para peneliti dan pejabat 
kampus juga dinilai menjadi sarana yang 
penting dalam upaya membangun kualitas dan 
budaya penelitian yang baik. Hal itu juga 
merupakan sebuah insentif. Seorang pejabat 
FSH menyebutkan,

“Insentif di UIN itu lemah, terlihat dari 
lemahnya trust kepada para peneliti dan 
kurangnya penghargaan terhadap peneliti 
dan publikasinya yang sudah dicapai. 
Dosen/peneliti yang ada itu, disibukkan 
dengan administrasi (research management) 
yang rumit dan tidak jelas.” 
Penghargaan terhadap publikasi dan kinerja 

penelitian memang ada, tapi hal tersebut tidak 
selalu menjadi insentif yang menarik bagi para 
dosen. Dorongan tersebut tidak menjadi alat 
pemicu yang efektif. “Sistem insentif sudah ada, 
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untuk jurnal penelitian internasional kan ada 
diberi insentif, dan itu cukup mendorong. 
Seharusnya,” kata seorang dosen Fakultas 
Psikologi. Namun, insentif adalah buah dari 
prestasi yang sudah dicapai oleh dosen itu 
sendiri. “Insentif itu diberikan berdasarkan hasil 
penelitian atau berdasarkan kum penelitian 
yang sudah dia capai,” ujar seorang dosen FST.

Keberadaan sistem insentif ini dirasakan 
tidak selalu efektif. Tidak semua dosen sepakat 
bahwa sistem itu sudah berjalan dengan baik 
dan mampu memberikan dorongan terhadap 
kualitas dan semangat meneliti. Kata seorang 
dosen FISIP,

”Sudah ada ketentuan, kebijakan sejak tiga 
tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu, 
beberapa peneliti maupun dosen yang 
menulis di jurnal internasional itu dapat 
insentif sampai dengan 10 juta. Sudah jalan, 
tapi saya enggak tahu, banyak yang kecewa, 
karena prosesnya tidak lancar.”
Kendala dana memang turut berkontribusi 

terhadap kondisi kualitas penelitian di UIN 
Jakarta. LP2M sudah berusaha untuk 
mengumpulkan dosen yang melakukan 
publikasi hasil penelitiannya tapi masih 
terkendala dana untuk reward. Saat ini reward 
bagi mereka hanya berupa pemberian uang 
senilai Rp 7,5 juta. LP2M akan mengadakan 
sosialisasi mengenai dana riset tambahan 
terutama untuk fellowship dan visiting 
professor.5

Dari pendapat narasumber di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sebagian dosen menyatakan 
jumlah insentif masih kecil dan perlu diperbesar 
supaya dosen termotivasi melakukan riset. 
Kurangnya penghargaan (award) juga menjadi 
salah satu hambatan penelitian. 

6. Sistem Kredit ‘Kum’ 
Secara teori, kum–berasal dari kredit 

kumulatif—seharusnya dapat merangsang 
dosen untuk melakukan riset dan mendorong 
publikasi hasil riset. Kenyataannya, hal tersebut 
berbenturan dengan sistem administrasi, 
seperti BKD, yang menjadi penghambat untuk 
menghasilkan riset yang berkualitas. Seorang 

5 FGD 29 Oktober 2015.

dosen FISIP mempertanyakan, 
“Riset membutuhkan waktu yang lama untuk 
menghasilkan riset yang berkualitas tinggi. 
Namun, jika para dosen disibukkan dengan 
sistem administrasi yang menyulitkan, 
bagaimana bisa menghasilkan riset yang 
bagus?”
Bagi dosen, BKD bisa menjadi penghambat, 

tapi bisa juga tidak. Dwi Nanto, Kepala Program 
Studi Pendidikan Fisika FITK, mengatakan, 
“BKD itu bisa jadi ribet, bisa jadi nggak. 
Tergantung sama orangnya. Namun, apa pun 
itu, BKD jelas menyita waktu saya dalam 
melakukan penelitian.” Pembagian waktu, lanjut 
Dwi, juga menjadi masalah besar. Seharusnya 
pembagian waktu 30-70 hanya berlaku bagi 
dosen struktural di rektorat. “Orang kayak saya 
tuh gak usah dikasih beban waktu seperti itu. 
50-50 atau 40-60 itu saja sudah berat untuk 
menyiasati waktu meneliti,” tuturnya.

Tapi seorang dosen FIDKOM mengatakan, 
“BKD itu bukanlah hambatan yang berarti. 
Hanya saja, memang, yang membuat pusing 
adalah sistem administrasi yang membuat kita 
(dosen) menjadi makhluk instrumental.” Senada 
dengannya, Dekan FISIP, Zulkifli, menyatakan 
bahwa BKD bukanlah sesuatu hal yang 
merepotkan dan menghambat performa 
penelitian. “Kalau keperluan BKD itu kan simpel. 
Itu kan administrasi aja, orang meneliti dan 
melaporkan hasil risetnya,” ucapnya.

Kum terbukti meningkatkan kuantitas riset 
yang dihasilkan oleh dosen. Namun 
pertanyaannya, apakah kum juga bisa 
mengukur kualitas riset yang dihasilkan oleh 
dosen? Lebih jauh, apakah kum justru menjadi 
penghambat bagi dosen yang tidak punya 
hasrat dalam melakukan penelitian? 

Kedua pertanyaan tersebut banyak 
dikeluhkan oleh dosen yang diwawancarai 
dalam penelitian ini. Asep Saepudin Jahar, 
Dekan FSH, misalnya menyatakan,

 “Ada kum dosen tapi tidak ada publikasi 
yang dihasilkan. Maka, hal tersebut dapat 
diidentifikasi ke dalam dua permasalahan, 
yaitu lemahnya trust kepada para peneliti 
dan kurangnya penghargaan terhadap 
peneliti dan publikasinya yang sudah dicapai; 
dan dosen disibukkan dengan permasalahan 
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administrasi yang tidak jelas.”
Meskipun dinilai dapat mendorong dosen 

untuk melakukan riset, tapi perlu dipastikan 
bahwa kum juga dapat memastikan kualitas 
riset. Ujang Maman, mantan Kepala Pusat 
Pengembangan Sains dan Teknologi, 
menjelaskan, 

“Sistem kum harus terus diberlakukan. 
Jangan sampai gara-gara kum, kualitas 
penelitian dosen menjadi tidak baik. Harus 
diperhatikan bagaimana kum itu juga bisa 
menjaga kualitas penelitian dosen. Dosen 
melakukan penelitian bukan hanya karena 
tuntutan dari kum semata, namun harus punya 
misi sampai ke tahap publikasi riset, baik 
publikasi lokal, nasional, maupun internasional.”

Senada dengan Ujang, Euis Amalia, Wakil 
Dekan FSH, menerangkan, “(Dosen) malas 
meneliti karena kum-nya cuma tiga poin. Logika 
seperti ini keliru, harusnya dosen harus punya 
capaian publikasi. Karena publikasi nilai kum-
nya jauh lebih tinggi.” Euis menjelaskan bahwa 
riset merupakan sebuah kebutuhan untuk 
pengembangan keilmuan. Dengan menggali 
pengalaman dari masyarakat, dosen bisa 
mengetahui sejauh mana teori-teori yang 
diajarkan di kelas dapat diaplikasikan secara 
nyata. 

Sementara itu Arif Sumantri, Dekan FKIK, 
menjelaskan, “Jika riset dilakukan sekedar 
hanya untuk memenuhi kum, itu sih hanya 
syarat saja risetnya. Yang penting itu, output 
dari risetnya bisa dijadikan referensi dan bisa 
berpengaruh kepada masyarakat.”

Problem kum tidak bisa dilepaskan dari 
publikasi. Pasalnya, beberapa nomenklatur 
dalam kredit mencantumkan publikasi sebagai 
hal yang bisa mendatangkan poin. Walaupun 
nilai riset dalam kum hanya tiga poin, namun 
nilai publikasi cukup besar, sampai dengan 40 
poin untuk publikasi internasional.

Terkait hal itu, Chaider S. Bamualim, mantan 
Direktur Center for Study of Religion and Culture 
(CSRC), menerangkan, “Nilai kum untuk 
publikasi itu sudah baik. Namun, akan lebih 
baik bila nilai kum untuk publikasi ditambah. 
Jurnal internasional, misalnya, jadi 50 poin. Itu 
kan bagus.” Ia menambahkan, senada dengan 
Euis, bahwa nilai poin tiga untuk penelitian itu 

terlalu kecil, 
“Riset itu melelahkan, namun hanya dihargai 
tiga poin. Bayangkan kalau itu proyek riset 
untuk tiga orang. Berarti tiap orang dapat 
satu dong. Nah itu menurut saya tidak 
menghargai. Boro-boro riset para dosen bisa 
sampai ke tahap kebijakan. Nah kum itu 
justru malah gak berhasil mendorong dosen 
untuk melakukan riset.”
Penelitian merupakan salah satu aspek yang 

diwajibkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Namun bagi beberapa dosen UIN, ada atau 
tidak adanya kewajiban tersebut, penelitian 
memang harus dilakukan oleh seorang dosen. 
Pasalnya, bila dosen hanya mengajar tanpa 
melakukan penelitian, maka tidak ada 
pembaruan ilmu yang kelak akan disampaikan 
di dalam kelas. Walaupun begitu, seorang 
dosen FITK mengatakan bahwa semangat 
dosen untuk meneliti sangat penting untuk 
menentukan kualitas sebuah penelitian. “Hal ini 
juga efektif dalam mendorong kualitas dan 
semangat penelitian. Tetapi, di sisi lain, bahwa 
semangat pribadi para dosenlah yang 
menentukan kualitas penelitian,” ujarnya.

Tentang hal ini, seorang dosen FU 
menyatakan, 

“Kum tidak menjadi dasar acuan (untuk 
mengukur tingkat produktivitas dosen), 
karena tidak banyak dosen yang tertarik 
dengan penelitian.… Kum sebagai implikasi 
dari penelitian yang dapat dijadikan alat 
untuk kenaikan jabatan. Namun, pada 
intinya, tidak banyak dosen yang berminat 
untuk meneliti walaupun ada kum.”

Bagi Wahdi Sayuti, Kepala Puslitpen, dosen 
seharusnya melakukan riset bukan karena 
desakan kum, tapi sebagai panggilan akademis. 
Wahdi melanjutkan, dosen sudah semestinya 
melakukan riset dan hal inilah yang kemudian 
menjadi paradigma bagi para dosen.

Kum memang mendorong dosen untuk 
melakukan riset. Dalam segi kuantitas, kum 
sanggup meningkatkan jumlah penelitian yang 
dihasilkan oleh dosen. Namun, riset yang baik 
bukanlah riset yang dilakukan atas dasar 
paksaan. Akibatnya dari segi kualitas, riset-riset 
yang dihasilkan oleh dosen kurang layak untuk 
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dipublikasikan. Bahkan, bila boleh berlebihan, 
kualitas riset yang dihasilkan oleh dosen, sering 
kali tidak beda jauh dengan skripsi yang ditulis 
oleh mahasiswa.

7. Skema Publikasi dan Riset untuk 
Kebijakan 

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian 
besar hasil penelitian yang dilakukan di UIN 
hanya menjadi tumpukan kertas di lemari. Alih-
alih penelitian menjadi pijakan dalam pembuatan 
kebijakan, justru hanya menjadi laporan formal 
belaka. Hal ini memberikan kesan bahwa 
penelitian yang disponsori oleh universitas 
hanya menjadi ajang pemenuhan syarat BKD 
bagi dosen. Lebih lanjut, bagi penelitian yang 
berhasil masuk ke tahap publikasi, tidak banyak 
yang berhasil menembus jurnal internasional 
peer-reviewed atau mendapat citation index 
yang tinggi.

Semua responden dalam penelitian ini 
sepakat bahwa kebijakan yang berdasarkan 
penelitian masih jauh untuk diterapkan di 
Indonesia. “Penelitian dalam pengaruhnya 
terhadap kebijakan, masih jauh. Selama ini 
penelitian di kampus masih berpusat pada 
pengembangan yang sifatnya akademik,” tutur 
Wakil Dekan FU, Ikhsan Tanggok. 

Riset di universitas di Indonesia memang 
tidak diarahkan untuk memengaruhi kebijakan. 
Menurut Dekan FDI, Hamka Hasan,

“Belum ada riset-riset di UIN yang mendorong 
kebijakan. Alasannya, karena belum ada 
riset yang diprioritaskan untuk suatu 
kebijakan tertentu. Apalagi seperti FDI, 
menulisnya saja pakai bahasa Arab dan 
kajiannya sangat keilmuan”. 
Menegaskan apa yang disampaikan oleh 

Hamka, Ali Munhanif, peneliti Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat (PPIM), menyatakan, 

“Di kampus saya tidak menangkap bahwa 
penelitian diorientasikan pada proses 
pengambilan kebijakan. Umumnya 
perdebatan-perdebatan sangat akademis, 
apalagi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 
budaya pada umumnya. Jadi perdebatannya 
tidak terlalu berat diarahkan untuk 
kepentingan publik.”
Sinergi antara penelitian dan kebijakan 

memang harus diperhatikan melalui langkah 
yang strategis dan efektif. Terkait hal itu, 
Bambang Suryadi, dosen Fakultas Psikologi, 
menyampaikan, “Untuk Dikti penguatan risetnya 
memang terkait dengan dunia industri, 
menggunakan teknologi terapan yang 
berdampak pada dunia industri.” UIN yang 
berfokus pada ilmu sosial dan kemanusiaan. 
Tapi bisa dikaitkan dengan isu lain seperti 
terorisme. “Terkait hubungan penelitian dengan 
kebijakan, idealnya tidak ada kebijakan yang 
diambil tanpa evidence-based. Jadi harus 
berdasarkan penelitian,” kata Bambang.

Senafas dengan responden sebelumnya, 
Irfan Abubakar, Direktur Center for Study of 
Religion and Culture (CSRC), menyatakan, 

“Riset kebijakan tidak semudah membalik 
telapak tangan. Pasti banyak sekali 
hambatannya. Soal sejauh mana kita mampu 
mengungkapkan atau mengangkat isu 
tersebut menjadi diskursus publik yang 
kemudian menimbulkan perhatian publik. 
Kemudian ketika riset kita masuk ke dalam 
pemangku kebijakan, belum tentu riset itu 
diimplementasikan, sebab akan ada nuansa 
politis dari pemangku kebijakan tersebut. 
Misalnya MPR/DPR yang kerap memiliki 
kepentingan politis.” 
Senada dengan yang lain, Oman 

Fathurahman, peneliti PPIM, mengatakan, 
“Saya melihat riset yang dilakukan di UIN 
Jakarta belum mengarah pada riset 
kebijakan. Kebanyakan dosen melakukan 
penelitian lebih soliter yang bertujuan untuk 
mengembangkan kapasitas keilmuannya. 
Karena memang UIN Jakarta tidak memiliki 
grand design riset yang mengarah pada 
pengambilan kebijakan.”
Lebih jauh, Oman menyampaikan bahwa 

kedua jenis kategori riset, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, bisa dijadikan 
instrumen untuk menentukan kebijakan, 

“Biasanya riset yang memang langsung 
terhubung dengan kebijakan yang akan 
diambil oleh pemerintah. Yang tidak langsung 
biasanya keilmuan yang terkait dengan 
humaniora, sejarah, atau filologi. Tapi 
keilmuan ini bisa saja membuat semacam 
rekomendasi kebijakan untuk pengembangan 
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keilmuan.” 
Pendapat serupa datang dari mantan Kepala 

Puslitpen Din Wahid,  
“Riset yang dikembangkan di UIN, yang pro 
policy making itu kan belum, belum kuat. 
Jadi sebenarnya bisa, kalau kita selalu 
didorong ini itu, misalnya. Kalau orang nulis 
penelitian tentang radikalisme itu, mestinya 
itu kan juga bisa mengeluarkan kebijakan, 
bagaimana kemudian negara bisa 
memberikan kebijakan untuk hal-hal yang 
terkait dengan itu kan. Tapi kan orang tidak 
tertarik karena tidak terbiasa policy making 
research, itu belum umum. Setahu saya ya 
belum umum di UIN. Tapi kalau yang science, 
saya tidak tahu persis. Saya tahu ada 
beberapa yang bisa applicable, applied 
research untuk science. Contohnya yang 
kayak gitu ada di sainstek.”
Oman menjelaskan kenapa riset yang ada 

belum bisa memengaruhi kebijakan. Ia 
menuturkan,

“Kita juga harus menelisik pada kualitas 
dosen peneliti yang mesti diperhatikan. 
Selain itu dosen peneliti, misalnya, harus 
bisa menghasilkan penelitian yang memang 
bisa memengaruhi kebijakan. Kemampuan 
dosen peneliti dalam riset memang menjadi 
kunci masalah ini.”
Publikasi digadang-gadang sebagai alat 

ukur yang tepercaya untuk menentukan kualitas 
seseorang dalam melakukan riset. Namun, 
untuk bisa memublikasikan hasil riset, 
dibutuhkan proses yang kadang tidak sebentar. 
Apalagi untuk dosen yang berkecimpung di 
bidang sains. Dosen sains membutuhkan waktu 
relatif lama saat melakukan penelitian di 
laboratorium.

Terkait hal ini, beberapa dosen UIN 
mengutarakan pendapatnya. Dwi Nanto 
menjelaskan bahwa riset membutuhkan proses 
dan fasilitas yang baik, 

“Publikasi itu bukan semata-mata soal 
knowledge, tapi juga fasilitas yang 
menopang. Riset juga butuh proses, jangan 
dikejar-kejar untuk memberikan output 
penelitian. Paling nggak, pantau saja 
prosesnya pelan-pelan dan secara bertahap. 
Jangan ujug-ujug ditagih hasil riset dan 

laporan administratif. Apalagi buat dosen 
sains.” 
Di UIN, hal tersebut tampaknya juga menjadi 

permasalahan bagi para dosen. Para dosen 
yang berhasil melakukan publikasi belum 
diapresiasi dengan layak oleh UIN. Menurut 
pengakuan Sekretaris LP2M Imam Subchi, 

“Untuk publikasi, LP2M sudah berusaha 
untuk melakukan pengumpulan dosen-
dosen yang melakukan publikasi hasil 
penelitiannya. Tapi, masih terkendala dana 
reward. Sementara ini (LP2M) hanya 
memberikan uang sejumlah Rp 7,5 juta 
untuk reward.” 
Ke depan, lanjut Imam, LP2M akan 

mengadakan sosialisasi mengenai dana riset 
tambahan terutama untuk fellowship dan visiting 
professor. Ulfah Fajarini, dosen FITK, 
menyatakan, 

“Bahwa seorang dosen itu memang harus 
menghasilkan publikasi yang baik. Namun, 
hal tersebut harus disertai dengan penunjang 
yang baik, seperti anggaran. Bila tidak, maka 
menghasilkan publikasi yang baik tidaklah 
realistis.”
Sementara itu, Direktur Eksekutif PPIM UIN 

Jakarta Saiful Umam menjelaskan bahwa untuk 
memajukan kualitas riset dan mendorong dosen 
melakukan publikasi harus ada sistem 
penghargaan yang baik. “Kira-kira ada sistem 
carrot and stick bila kita ingin memajukan riset-
riset dosen di UIN. Apalagi sampai 
mengharapkan produk akhir dari riset dosen 
adalah buku, atau jurnal terakreditasi.” 

Dekan FISIP, Zulkifli, menambahkan, 

“Publikasi jurnal yang harus diutamakan. 
Tapi tentu itu tidak mudah. Maka dari itu 
perlu disiapkan insentif Rp 7,5-15 juta untuk 
yang berhasil melakukan publikasi 
internasional. Hal ini di lain sisi mendorong 
para dosen ingin melakukan riset sampai ke 
tahap publikasi.”

Untuk skema publikasi, sebagian dosen UIN 
menganggapnya sebagai problem struktural. 
Ssifatnya pun sangat administratif dan sistemik. 
Permasalahan yang menyangkut publikasi di 
antaranya publikasi tidak punya standar 
kualitas, minimnya jurnal yang beredar, dan 
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tidak adanya pendampingan dari universitas 
terhadap dosen dengan kemampuan riset yang 
terbatas.

Ihwal skema publikasi yang ada di UIN, 
Dekan FSH Asep Saepudin Jahar mengatakan, 

“Mengenai orientasi hasil riset bagi para 
dosen, selama 2012-2014, orientasi riset 
belum mengarah untuk menjadi ajang 
penguatan akademik atau untuk ajang 
penguatan riset dan publikasi. Dalam arti, 
hasil riset yang dilakukan dosen sebatas 
menjadi buku laporan saja.”
Saiful Umam menambahkan bahwa prosedur 

yang benar untuk publikasi juga harus dipikirkan. 
Harus dipastikan hasil dari laporan riset adalah 
sebuah pengetahuan yang bentuknya bisa 
berupa buku atau jurnal,

“Pasalnya, di Indonesia masih banyak dosen 
yang bisa menerbitkan hasil risetnya 
meskipun sebetulnya tidak layak diterbitkan. 
Asalkan punya akses dan punya uang, 
meskipun karyanya belum di peer review, 
bisa dipublikasi. Ya, walaupun hasil 
publikasinya juga bukan ke penerbit yang 
kredibel.”
Publikasi dalam bentuk buku ajar sesuai 

dengan skema publikasi LP2M tampaknya tidak 
menjadi  pendorong bagi dosen untuk 
mengambil jatah yang disediakan oleh LP2M. 
Dekan FISIP menyampaikan,

“Saya mendorong teman-teman dosen untuk 
menulis jurnal. Baik jurnal nasional maupun 
jurnal internasional. Buku ajar, tidak 
seharunya ditulis oleh teman-teman dosen 
yang baru lulus S2 kemarin, yang jam 
ngajarnya saja baru dua tahun. Biarkan itu 
menjadi tugas profesor yang sudah lama 
mengajar. Bolehlah kalau itu.” 

8. Manajemen Riset
Manajemen Kebijakan Riset Universitas

Salah satu masalah yang dianggap sebagai 
penghambat proses penelitian adalah rumitnya 
pelaporan keuangan. Menurut Asep Saepudin 
Jahar, peneliti lebih disibukkan oleh prosedur 
yang ketat dalam mengurus keuangan. Ia 
menegaskan,  

“Meneliti itu seperti ’terbelenggu’ oleh 
birokratisasi riset. Seperti adanya aturan 

riset harus selesai dua bulan, dalam laporan 
(keuangan) harus mencantumkan biaya 
fotokopi, biaya transportasi, dan lain 
sebagainya. Yang seharusnya fokus peneliti 
itu pada apa yang menjadi tema/judul 
penelitian, kapan penelitian dimulai, kapan 
publikasinya, dan lain sebagainya... yang 
tentunya kemudian di laporan akhir pun akan 
dicantumkan biaya fotokopi, transportasi. 
Hal-hal semacam itu yang kemudian 
membuat dosen malas untuk melakukan 
riset.” 
Din Wahid menegaskan hal serupa, 
“Banyak birokrat di kampus kita itu tidak 
memahami cara kerja peneliti. Orang-orang 
yang di keuangan misalnya, selalu berpikir 
kalau orang bekerja berdasarkan jam kerja. 
Misalnya kalau orang itu datang dengan 
dana penelitian, misalnya 200 juta, kemudian 
hasilnya cuma sekian halaman, mereka 
tidak bisa menerima penjelasan kita, padahal 
kualitasnya mungkin bagus. Tapi mereka 
cuma melihat, loh ini kok tipis sekali, jumlah 
halamannya.”
Zaki Mubarak, dosen FISIP, mengutarakan 

hal yang sama, 
“Dosen kurang antusias mengambil dana 
penelitian UIN. Ya, saya kira ada berbagai 
macam faktor, yang pertama tidak mau ribet, 
karena kan harus juga mengumpulkan 
berbagai macam persyaratan. Misalnya 
harus mengurus surat SK, kemudian nomor 
rekening, membuat proposal, dan 
sebagainya.”
Menurut Din Wahid, ada faktor kultural yang 

menyebabkan pelaporan keuangan penelitian 
dianggap sebagai hambatan. Selama ini 
penelitian dianggap sebagai hibah atau 
bantuan. Karena itu, dosen tidak diwajibkan 
untuk membuat laporan keuangan. Ketika ada 
aturan yang mewajibkan dosen membuat 
laporan keuangan, hal tersebut dianggap 
sangat memberatkan dan menjadi faktor 
penghambat penelitian.

Para dosen yang melakukan penelitian 
menganggap aturan pelaporan tersebut terlalu 
rumit dan birokratik. Padahal, menurut Din 
Wahid, hal itu merupakan konsekuensi logis 
dari semakin besarnya dana penelitian yang 
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dikelola oleh universitas. Pelaporan keuangan 
penelitian tersebut merupakan tuntutan 
administratif karena akan diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih jauh Din 
mengatakan,

“Masalahnya, memang kita tidak terbiasa. 
Dosen tidak pernah diminta laporan 
keuangan ketika mendapatkan dana 
penelitian. Kemudian ketika itu diintrodusir 
dan kita langsung saklek, ribut. Kenapa dulu 
tidak pernah ada masalah, karena dananya 
kecil. Paling 2,5 miliar dananya, tahun lalu 
11 miliar. Gak mungkinlah dana sebesar itu 
kemudian BPK akan membiarkan. Ini kan 
masalah akuntabilitas dananya. Tapi, lagi-
lagi itu karena kita tidak terbiasa aja. Dan 
memang tahun kemarin itu baru ceritanya. 
Kita ingin memberikan juga edukasi kepada 
dosen bahwa mereka harus 
mempertanggung-jawabkan dana penelitian. 
Kita juga khawatir nanti kita yang kena 
masalah dengan KPK karena dana yang 
sebesar itu. Dosen sih aman-aman saja, tapi 
kita gitu lho.” 

Jaminan Kualitas
Jaminan kualitas adalah bagian dari 

manajemen penelitian. Dari hasil wawancara 
terhadap Din Wahid, mantan Kepala Puslitpen, 
jaminan kualitas merupakan masalah yang 
cukup berpengaruh terhadap kualitas penelitian. 
Lemahnya jaminan kualitas juga disebabkan 
oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki 
Puslitpen. 

Lebih jauh Din Wahid menguraikan 
keprihatinannya, 

“Sebenarnya, jujur dengan keterbatasan 
tenaga di Puslit, sebenarnya Puslit tidak bisa 
memberikan jaminan untuk kualitas hasil 
penelitian. Iyalah, Puslit zaman saya, di 
akhir itu cuma tiga orang, yaitu saya, Bu 
Laifa, dan Bu Yuni. Kami harus membaca 
285 hasil penelitian yang bidangnya saya 
sama sekali tidak tahu, kecuali bidang saya. 
Bu Laifa kedokteran, Bu Yuni psikologi. 
Untuk bidang-bidang science dan lain 
sebagainya, itu kan enggak tahu begitu. 
Puslit itu mestinya sebagai corong penelitian 
harus diperkuat dengan, misalnya fasilitas 
yang memadai untuk kerja, terutama 

komputer dan macam-macam, yang lebih 
penting lagi adalah SDM. Tapi SDM-nya 
sangat kurang. Sampai terakhir saya cuma 
punya dua staf administrasi, dan itu pun 
sebenarnya kita kewalahan. Kita pengin 
nambah lagi susahnya minta ampun. Jadi, 
SDM harus diperkuat.”

Untuk mengatasi masalah jaminan kualitas 
di atas dan meningkatkan kualitas dosen dalam 
penelitian, Puslitpen periode Din Wahid 
melakukan kordinasi dengan pejabat di fakultas 
yang juga koleganya. Tujuannya, agar fakultas 
memperhatikan masalah kualitas penelitian 
dan kapasitas dosen dalam penelitian,  

“Pelatihan-pelatihan yang sifatnya upgrading 
buat dosen-dosen itu perlu. Dan itu harus 
dikeroyok. Saya selalu bilang  karena 
kebetulan teman-teman banyak yang jadi 
dekan. Saya bilang, coba tolong, upgrade 
dosen terkait dengan metodologi penelitian 
atau cara penulisan artikel di jurnal. Itu 
jangan dibebankan semuanya kepada 
Puslit.”
Puslitpen juga mengadakan pelatihan 

penulisan jurnal. Din mengatakan bahwa 
pelatihan yang diadakan bersifat terfokus 
dengan dosen yang mengikuti pelatihan harus 
menyerahkan proposal penelitian terlebih 
dahulu. Sehingga, dalam pelatihan tersebut 
peserta hanya diberi masukan dan memperbaiki 
kualitas proposal penelitian. Tujuannya, agar 
proposal tersebut dapat diajukan ketika dibuka 
skema penelitian oleh universitas. Mengenai 
hal ini Din menuturkan, 

“Saya tidak ingin misalnya parade, parade 
narasumber. Pesertanya banyak, misalnya 
100, saya kan gak mau seperti itu. Karena 
itu gak akan mengubah apa-apa. Saya 
bilang mendingan cari sepuluh sampai lima 
belas orang yang sudah siap artikelnya, 
dibaca oleh narasumber. Tinggal dikasih 
masukan. Jadi lebih riil.... Itu kemudian 
kegiatan kayak gitu harus dikeroyok oleh 
semua elemen. Fakultasnya juga melakukan 
hal yang sama. Karena kemampuan Puslit 
itu kecil. Kalau saya melakukan kegiatan, 
maksimal pesertanya cuma 20 orang. Saya 
gak mau lebih dari itu.”
Di tingkat fakultas, beberapa dosen 
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mengusulkan agar ada kebijakan pendampingan 
dari profesor senior atau peneliti ahli bagi 
peneliti muda dari mulai proses penelitian 
sampai publikasi. Pendampingan ini agar para 
dosen untuk bisa menghasilkan penelitian yang 
berkualitas, seperti penguatan instrumen riset, 
metodologi riset, pembuatan proposal, dan lain-
lain. Menurut Ali Munhanif, untuk menghasilkan 
sebuah produk penelitian yang bermutu, 
prosesnya dimulai dari review terhadap 
proposal penelitian. Ali mengatakan idealnya 
pengulas proposal tersebut adalah para guru 
besar. Fakultas juga perlu mengeluarkan 
kebijakan yang memungkinkan penelitian 
dilakukan dalam durasi waktu yang cukup. 
Lebih jauh Ali Munhanif menjelaskan, 

“Nah itu kan mengandaikan pentingnya 
menyeleksi proposal sejak proses yang 
paling awal. Pertama-tama ketika 
diumumkan harus jelas syarat-syaratnya, 
parameternya, memakai metodologi yang 
baik dan seterusnya, waktunya juga cukup. 
Ambil contoh call for proposal, misalnya 
bulan Januari, umumkan saja, kenapa tidak? 
Toh yang pasti ujung-ujungnya kita 
menunggu persetujuan APBN. Tapi 
pengumuman penelitian mestinya sudah 
bisa dibuat, call for proposal, sudah bisa 
dibuat antara Januari-Februari. Orang lalu 
bisa melakukan penelitian sekian lama 
supaya matang proposalnya. Lalu kemudian 
seleksi dimulai pada bulan April, lalu 
kemudian dua tiga bulan kemudian 
diumumkan, sehingga orang juga punya 
cukup waktu antara administrasi penelitian, 
lalu kemudian lembaga-lembaga yang 
memastikan pentingnya qualitiy assurance 
juga harus diperbaiki, dan seterusnya.”

Sarana dan Prasarana
Isu terakhir yang berkaitan dengan 

manajemen penelitian adalah sarana dan 
prasarana. Ihwal ketersediaan sarana dan 
prasarana yang menunjang proses penelitian, 
pandangan dosen terbelah. Ada dosen atau 
peneliti yang memandang sarana dan prasarana 
bukan penghambat proses penelitian. 
Sebaliknya, ada yang menganggap sebagai 
hambatan.

Kelompok yang menganggap bahwa sarana 
dan prasarana penunjang manajemen 
penelitian di UIN sebagai penghambat 
kebanyakan adalah pejabat yang bertugas 
mengelola penelitian (Puslitpen) dan sebagian 
dosen peneliti yang tidak mengisi jabatan 
struktural. Seperti Din Wahid, mantan Kepala 
Puslitpen, yang menggambarkan bagaimana 
hambatan sarana dan prasarana menjadi 
masalah dalam mengelola penelitian di UIN. 
Din Wahid menjelaskan, 

“Gak punya komputer kayak gini. Itu baru 
dapat di akhir ketika saya mau keluar. Saya 
punya staf dua orang, komputer yang betul-
betul bisa digunakan itu cuma satu. Kamu 
bayangkan, saya mau ngeprint misalnya, 
kita nyari printer, pinjam ke sana kemari. 
Sampai saya pernah ngomong, saya harus 
minta ke mana lagi. Dari bawah saya ikuti, 
biar gak potong kompas, sampai kemudian 
saya ke paling atas. Saya minta, saya ke 
mana lagi, saya bilang udah. Sampai saya 
pernah ngomong sama staf, di bagian 
perencanaan, kamu gak usah pikirin 
Puslitpen, biarkan Puslitpen mati, bubar 
sendirinya karena tidak ada fasilitas apa-
apa.” 
Bahkan, menurut Media Zainul Bahri, dosen 

FU, organisasi riset di UIN sangat buruk dalam 
pengelolaannya. Begitu pun dari segi sarana 
dan prasana untuk dosen. Misalnya kurangnya 
fasilitas berupa ruang dosen dan referensi 
penunjang penelitian. Media mengusulkan UIN 
harus berinisiatif memublikasikan disertasi 
doktoral sebagai referensi dosen dalam 
melakukan penelitian. Selanjutnya, penting 
juga menyediakan penerjemah untuk 
menerjemahkan hasil-hasil riset universitas ke 
dalam bahasa Arab dan Inggris dan kemudian 
dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku.

Selain fasilitas ruangan dan referensi 
penelitian yang dianggap kurang, masalah 
jaringan internet juga menjadi kendala bagi 
beberapa dosen. Jaringan internet di UIN 
terhitung lambat. Akses internet yang baik 
sangat membantu para dosen dalam proses 
penelitian, khususnya ketika mengakses 
sumber atau data dari internet. 

Menurut Abdul Rahman Saleh, Wakil Dekan 
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Fakultas Psikologi, internet memang menjadi 
salah satu penghambat proses penelitian, tapi 
tidak boleh menjadi alasan bagi dosen untuk 
tidak menghasilkan penelitian yang berkualitas. 
Mengenai masalah ini dia menjelaskan, 

“Saya pernah minta untuk membuat 
jaringan di sini, saya periksa LAN-nya (local 
area network). LAN-nya ternyata 
bermasalah, saya complain ke sana. Sudah 
salah, sudah rusak dari awal ketika 
dipasang. Lho itu problemnya bukan di 
risetnya, kenapa pimpinan yang 
mengelolanya waktu itu tidak melakukan 
yang benar gitu. Kalau kita tahu itu penting 
untuk kita, semua pimpinan pasti tahu itu. 
Nah, tapi menurut saya itu bukan kendala 
bagi orang yang terbiasa untuk melakukan 
riset. Kan dia tahu, kalau jam sekian sampai 
jam sekian jangan mengandalkan wi-fi. Kan 
semua orang punya handphone, kalau dia 
bisa mau apa namanya, berapa sih, berapa 
kilobyte-kah yang dia perlukan untuk 
mengakses jurnal, enggak banyak. Cuma 
yang diperlukan adalah kesabaran, karena 
ketika kita mengaksesnya memasukkan 
keyword-nya yang benar, belum tentu 
langsung di halaman pertama kita 
mendapatkan jurnal yang kita perlukan. Itu 
perlu kesabaran.”
Sebaliknya ada juga yang mengatakan 

bahwa fasilitas atau sarana tidak menjadi 
penghambat dalam proses penelitian. Mereka 
kebanyakan adalah berada di level pejabat 
fakultas dan lembaga penelitian. Di antaranya 
Zulkifli dan Zaki Mubarak, yang menilai bahwa 
fasilitas dosen dalam meneliti di FISIP sudah 
cukup memadai. Misalnya, setiap dosen 
mendapat ruangan. Pernyataan tersebut 
merupakan kebalikan dari pernyataan Media, 
dosen FU, yang mengeluh tidak ada ruangan 
pribadi untuk dosen.

Chaider S. Bamualim, peneliti CSRC, 
mengatakan bahwa fasilitas tidak menjadi 
penghambat baginya dalam melakukan 
penelitian. Menurutnya, universitas telah 
menyediakan gedung untuk CSRC yang 
sangat bermanfaat dalam melakukan aktivitas 
penelitian. Chaider menjelaskan, 

“Justru kan kita sudah diberi kebebasan 
untuk menggunakan tempat (gedung) ini 
dengan sistem kayak kontrak. Iya kita pakai 
gedung ini, kita bayar iuran kontrak, tentu 
tidak harga pasar. Itu saja sudah 
mendukung, menurut saya.”
Kepala Puslitpen Wahdi Sayuti 

menambahkan, fasilitas penelitian yang sudah 
cukup mendukung penelitian adalah referensi 
berupa e-book. Dia juga mengungkapkan 
bahwa Puslitpen sedang berusaha membuat 
perpustakaan sebagai tempat dosen 
mengembangkan kajian teoretis serta 
membuat sistem guna mengunggah hasil 
penelitian dosen untuk dikumpulkan di 
Puslitpen.

Di fakultas sains, menurut Arif Sumantri, 
Dwi Nanto, dan Bambang Suryadi, fasilitas 
penelitian di UIN Jakarta sudah memadai. 
“Fasilitas penelitian, khususnya di UIN, sudah 
sangat bagus dan canggih, hanya tinggal 
pemanfaatannya saja,” kata Arif Sumantri. 
Adapun Bambang Suryadi menambahkan, 
“Lab terpadu kita itu lebih canggih daripada di 
UI, itu hanya permasalahan pemanfaatannya 
saja.”

C. Faktor Pendorong Peningkatan 
Kinerja Penelitian di Universitas 

Meski ditemukan berbagai hambatan riset 
di UIN Jakarta, penelitian ini juga menemukan 
adanya praktik yang berdampak pada 
peningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. 
Hal tersebut tidak lepas dari visi UIN Jakarta 
yang memasang target menjadi univesitas 
kelas dunia pada 2026 dengan identitas 
sebagai universitas yang mengintegrasikan 
antara keilmuan, keislamanan, dan 
keindonesiaan (LP2M UIN Jakarta 2014). 
Sebab itu, salah satu yang mesti dibenahi UIN 
Jakarta untuk mencapai visi tersebut adalah 
kualitas penelitian.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh 
UIN Jakarta untuk  meningkatkan kinerja 
penelitian. Pertama, membuat sistem BKD 
yang mengharuskan setiap dosen untuk 
melakukan penelitian. Kedua, memberikan 
insentif bagi dosen yang hasil penelitiannya 
dipublikasikan di jurnal Internasional. Ketiga, 
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meningkatkan jumlah anggaran dan slot 
penelitian. Keempat, memperkuat peran dan 
kapasitas lembaga yang mengelola penelitian 
di universitas.

Beban Kerja Dosen dan Jenjang Jabatan 
Fungsional

Tri Dharma Perguruan Tinggi, beban kerja 
dosen (BKD)6 dan jenjang jabatan fungsional 
(JJF) merupakan perangkat yang dibuat untuk 
mendorong dosen melakukan penelitian. 
Ketiga perangkat tersebut, walaupun dianggap 
tidak terlalu efektif dalam mendorong kualitas 
penelitian di UIN Jakarta, sebenarnya 
merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk 
meningkatkan kinerja penelitian, baik dari 
kuantitas maupun kualitasnya. 

Di dalam ketentuan BKD, tugas penelitian 
dan pengembangan ilmu wajib dilakukan 
dosen dalam bentuk: menghasilkan karya 
ilmiah; menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 
mengedit/menyunting karya ilmiah; membuat 
rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; 
membuat rancangan dan karya teknologi; 
rancangan dan karya seni monumental/seni 
pertunjukan/karya sastra; menyampaikan 
orasi ilmiah; menyajikan makalah dalam 
seminar/diskusi ilmiah; kegiatan lain yang 
berfungsi penelitian dan pengembangan ilmu 
yang diatur dan/atau diakui pimpinan 
universitas.7

BKD diberlakukan pada dosen biasa dan 
profesor. Untuk penelitian dan pengajaran, 
kewajibannya digabung dalam satu semester, 
yaitu minimal harus memenuhi 9 SKS dan 

6 BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan 
oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam 
konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, 
serta pengabdian pada masyarakat. Lihat Keputusan 
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 519 Tahun 
2015 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan 
evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi 
dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bab III tentang 
Penetapan Beban Kerja Dosen poin A mengenai beban 
kerja dosen (BKD).

7 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 
519 Tahun 2015 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen 
(BKD) dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi bagi dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bab 
II tentang Tugas Dosen poin 2 mengenai Pelaksanaan 
Penelitian dan Pengembangan Ilmu.

maksimal 16 SKS. Adapun dosen yang tidak 
melaksanakan BKD atau tidak cukup 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
BKD, tunjangan profesi dan tunjangan 
kehormatannya akan dihentikan. Bagi dosen 
yang belum lulus sertifikasi, dijatuhi sanksi 
berupa penundaan sebagai peserta sertifikasi 
dosen.

Adapun sertifikasi merupakan salah satu 
persyaratan dosen untuk naik pangkat atau 
jabatan. Dalam sertifikasi, ada persyaratan 
khusus yang harus dipenuhi oleh dosen, salah 
satunya adalah penelitian. Dosen tidak bisa 
naik pangkat jika jumlah kredit riset/
penelitiannya belum memenuhi. Sebab itu, 
riset menjadi persyaratan dan keharusan bagi 
dosen. 

Sertifikasi atau JJF adalah salah satu acuan 
untuk menjamin pembinaan karier 
kepangkatan, jabatan, dan peningkatan 
profesionalisme dosen. JJF merupakan hal 
penting bagi dosen yang ingin kariernya 
meningkat. Dalam JJF, dosen wajib 
melaksanakan penelitian minimal 25% dari 
angka kredit kenaikan pangkat yang 
dibutuhkan. Aturan mengenai jumlah kredit 
riset tersebut terdapat dalam SK Menteri 
Negara Koordinator Bidang Pengawasan 
Pembangunan Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 
Kreditnya. Dalam Pasal 9 disebutkan, dosen 
yang mengajar pada program pendidikan 
akademik wajib untuk melaksanakan penelitian 
sekurang-kurangnya 25%. Pada Pasal 25 
disebutkan bahwa kenaikan jabatan fungsional 
dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu 
kurang dari tiga tahun, diharuskan memenuhi 
syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal 
ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis 
utama, yang jumlahnya sekurang-kurangnya 
25% dari persyaratan angka kredit minimum 
untuk kegiatan penelitian.

Dengan adanya persyaratan tersebut, 
maka setiap dosen mau tidak mau harus 
melakukan penelitian jika ingin naik pangkat. 
Lalu, dengan adanya persyaratan tersebut 
apakah dosen/peneliti terdorong untuk 
melakukan penelitian sehingga berpengaruh 



40

terhadap kuantitas publikasi?
Bagi Hamka Hasan, Dekan FDI, sertifikasi 

itu berlaku ketika dosen bekerja setara 12 
SKS, yang dalam pelaksanaannya mengajar 
sebanyak 9 SKS dan selebihnya untuk riset. 
Jadi, sertifikasi sangat efektif dalam mendorong 
penelitian berkualitas karena bobotnya 
mencapai 4 SKS. 

Senada dengan Hamka, Ulfah Fajarini, 
dosen FITK, menjelaskan bahwa sertifikasi 
memiliki pengaruh positif dalam mendorong 
penelitian. “(Tunjangan) sertifikasi itu bikin 
semangat,” katanya.

Arif Sumantri, Dekan FKIK, menambahkan, 
sertifikasi merupakan hal yang positif dan 
berhubungan dengan kualitas. “Sertifikasi 
dosen memang menjadi salah satu kriteria 
bahwa dosen layak untuk memenuhi BKD 
sebagai input standardisasi. Dosen sudah 
disertifikasi, selanjutnya (harus) ada garansi 
(bahwa) dosen berkualitas,” katanya. 

Selain itu, bagi Ikhsan Tanggok, Wakil 
Dekan FU, sertifikasi merupakan salah satu 
pendorong dalam menghasilkan penelitian. 
Namun faktor dari dalam dosen sendiri sebagai 
peneliti yang menjadi pendorong utama. 
“Hambatannya terkait kualitas, yaitu 
pengetahuan mereka tentang penelitian. 
Kadang-kadang apa yang mau mereka cari, 
tidak terlalu jelas juga,” kata Ikhsan.

Laifa Annisa Hendarmin, dosen FKIK, 
menjelaskan pentingnya fasilitas penunjang 
bagi peneliti, 

“Sertifikasi sudah cukup membantu, tapi 
tidak seberapa. Karena ketika penelitian 
dilakukan di luar kampus, (tunjangan) 
sertifikasi dicabut. Persoalannya, harus ada 
pembentukan budaya meneliti dan harus 
dimulai dari kampus atau akademisi. 
Tantangan terbesar bagi peneliti adalah 
fasilitas seperti meja, kursi, dan internet. 
Yang terakhir ini sangat penting karena 
untuk akses segala macam informasi dan 
data. Tidak adanya budaya baca bagi 
peneliti. Dan harus diperhatikan pula tidak 
adanya langganan jurnal internasional.” 
Senada dengan Ikhsan dan Laifa, Kepala 

Puslitpen Wahdi Sayuti juga menyatakan 
tunjangan dosen terlalu kecil untuk penelitian. 

Sertifikasi hanya cukup untuk mendorong 
semangat peneliti dalam melakukan riset. 
Terkait dengan kontrol kualitas, Puslitpen 
menyerahkan kepada pembimbing, yang pada 
2015 akan disediakan. Pembimbing ini akan 
memonitor metodologi dan substansi 
penelitian. 

Dari pendapat beberapa sumber di atas, 
terlihat bahwa walaupun sertifikasi tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap 
kuantitas publikasi, namun cukup mendorong 
dosen untuk melakukan penelitian. Sertifikasi 
dalam hal ini hanya menjadi motivasi dosen 
melakukan penelitian, tapi tidak sampai pada 
kuantitas publikasinya. Adapun solusi agar 
kuantitas publikasi meningkat yaitu, antara 
lain, kampus perlu mengeluarkan kebijakan 
wajib penelitian bagi dosen/peneliti yang 
mampu memenuhi syarat sertifikasi.

Kum dan Insentif
Lebih jauh, aspek penelitian yang terdapat 

pada Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkuat 
oleh sistem kum. Bagi beberapa dosen UIN, 
kum juga dinilai efektif untuk menilai kinerja 
dosen. Ulfah Fajarini misalnya, menyatakan, 
“Sistem kum merupakan cara yang baik untuk 
menilai kinerja dosen.”

Tujuan kum adalah untuk merangsang 
dosen yang tidak punya hasrat dalam meneliti 
untuk terlibat dalam aktivitas penelitian. Sebab 
dalam kum, ada beberapa kredit yang 
diatribusikan untuk aktivitas yang terkait 
dengan penelitian. Hanya, hal tersebut belum 
begitu efektif mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian.

Bagi Hamka Hasan, Tri Dharma Perguruan 
Tinggi merupakan acuan yang jelas. Demikian 
halnya dengan kum. “Tanpa kum, maka 
penelitian pun sulit untuk dilakukan. Kum 
sangat valid karena sifatnya memaksa dengan 
segala keterbatasan dan kelebihannya,” 
katanya. Menegaskan pendapat Hamka, Abdul 
Rahman Saleh, Wakil Dekan Fakultas 
Psikologi, menerangkan, “Jika semua dosen 
mau menyadari dan memahami Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan baik, sebetulnya 
tidak ada masalah. Begitu juga dengan kum 
dan BKD.”
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Kum dianggap tepat dalam meningkatkan 
budaya riset di universitas. Saiful Umam, 
Direktur Eksekutif PPIM, mengatakan, “Aturan 
kum itu sudah betul. Hanya harus dipastikan 
bahwa dosen harus memublikasikan hasil 
risetnya sesuai dengan prosedur bertaraf 
internasional. Jangan sampai riset jadi asal-
asalan gara-gara kum.”

Sementara bagi Laifa, kum bukan 
merupakan masalah bagi dosen. Namun dia 
mempertanyakan kum sebagai tolok ukur yang 
absah dalam menilai kualitas riset dosen. 
“Kum sudah sejalan dengan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, jelas itu baik. Namun yang 
terpenting adalah publikasi dari hasil riset yang 
dilakukan oleh dosen untuk melihat kualitas 
riset seorang dosen,” ujarnya.

Bahwa kum sudah berada di jalan yang 
tepat diperkuat oleh Bambang Suryadi, dosen 
Fakultas Psikologi. Ia mengatakan bahwa 
sistem kum memang sudah berjalan dan 
menjadi acuan yang cukup baik sebagai, 
misalnya, persyaratan professorship.

Din Wahid, dosen FU dan mantan Kepala 
Puslitpen, menambahkan bahwa nilai kum 
untuk penelitian seharusnya diperbesar. 
“Akibatnya, gara-gara nilai kum yang kecil, 
riset-riset yang dilakukan dosen umumnya jadi 
tidak serius. Dosen-dosen yang tidak punya 
kapasitas meneliti baik pun malah menurunkan 
kualitas penelitian kita,” kata Din.

Di UIN Jakarta, pemberian remunerasi 
(insentif) dan award mulai diberlakukan pada 
2013. Insentif ini diberikan sebagai 
penghargaan kepada dosen yang telah 
melakukan penelitian. Selain itu, pemberian 
insentif ini merupakan upaya untuk 
meningkatkan performa dan atmosfer 
penelitian. Pemberian insentif berdasarkan SK 
Rektor Nomor Un.01/R/14/2013 tentang 
penghargaan publikasi artikel ilmiah dosen 
dalam jurnal internasional yang masuk indeks 
Scopus dan Scimago. Penghargaan tersebut 
berupa uang sebesar Rp 7,5 juta.

Mengenai insentif, Sekretaris LP2M Imam 
Subchi mengatakan, “LP2M sudah berusaha 
untuk melakukan pengumpulan dosen-dosen 
yang melakukan publikasi hasil penelitiannya, 
tetapi masih terkendala dana untuk reward. 

Sementara ini hanya memberikan uang 
sejumlah Rp 7,5 juta untuk reward. LP2M akan 
mengadakan sosialisasi menganai dana riset 
tambahan, terutama untuk fellowship dan 
visiting professor.” 

Kebijakan Anggaran dan Skema Penelitian
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian 

terhadap penelitian di UIN Jakarta semakin 
meningkat. Fenomena tersebut dapat dilihat 
dari terus naiknya anggaran untuk penelitian 
dan semakin bervariasinya jenis penelitian 
yang didanai. 

Pada 2014, skema penelitian UIN Jakarta 
diarahkan untuk publikasi, yang salah satunya 
adalah publikasi internasional dan unggulan—
yang pada periode sebelumnya tidak ada. 
Sedangkan publikasi sebagai output dari 
penelitian disesuaikan dengan kategori skema 
pemberian dana. Untuk kategori penelitian 
pemula dan madya, hasil yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah laporan penelitian yang 
layak untuk dipublikasikan di jurnal lokal. Untuk 
kategori nasional, yaitu penelitian yang 
berbasis publikasi jurnal nasional, output-nya 
adalah laporan penelitian yang layak publikasi 
pada jurnal nasional terakreditasi. Sedangkan 
hasil penelitian internasional adalah laporan 
materi penelitian yang layak dipublikasi pada 
jurnal internasional dan jurnal nasional 
terakreditasi. Terakhir, penelitian unggulan 
hasilnya adalah laporan penelitian yang layak 
dipublikasikan menjadi dua artikel di jurnal 
internasional (Puslitpen 2014).

Meningkatnya perhatian terhadap penelitian 
juga dapat dilihat dari semakin profesionalnya 
lembaga pengelola penelitian di UIN Jakarta. 
Contohnya, sejak 2014 LP2M dan Puslitpen 
mulai melakukan seleksi yang ketat terhadap 
proposal yang masuk atau proposal yang akan 
diberi dana hibah penelitian, dan melakukan 
monitoring terhadap penelitian yang sedang 
berjalan. Adapun mekanismenya adalah 
sebagai berikut:
1. Work in progress sebanyak tiga kali 

didampingi oleh konsultan penelitian 
(dosen/narasumber yang memiliki keahlian 
bidang penelitian yang sama dan ditunjuk 
oleh Puslitpen) selama periode penelitian. 
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Kegiatan ini terekam pada buku log book 
peneliti. Work in progress berfungsi untuk 
memonitor dan mengevaluasi kegiatan 
penelitian yang tengah dikerjakan.

2. Peneliti dapat mengajukan hasil 
penelitiannya untuk diikutsertakan dalam 
“UIN Jakarta Research Day” sebagai salah 
satu penyaji atau panelis dalam acara 
tersebut dan dalam acara “UIN Jakarta 
Research Award” yang dilaksanakan pada 
akhir tahun (Puslitpen 2014).

D. Praktik Baik Universitas dan Peneliti 
dalam Mengatasi Hambatan Penelitian 

Di antara berbagai kendala dan hambatan 
dalam melakukan penelitian yang bermutu di 
UIN Jakarta, ada sejumlah dosen yang 
membuat terobosan dan bisa menjadi contoh 
dalam penelitian. Mereka tidak sekedar 
menggantungkan diri pada sponsor internal 
untuk melakukan penelitian, tapi juga mampu 
meyakinkan pihak di luar kampus untuk 
membiayai proyek penelitian yang mereka 
rancang. Contohnya adalah Prof. Dr. Oman 
Fathurahman, dosen filologi pada Fakultas 
Adab dan Humaniora (FAH), dan Prof. Dr. 
Arskal Salim, dosen Fakultas Syariah dan 
Hukum (FSH).

Oman Fathurahman merampungkan 
jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 di dalam 
negeri. Program S1 diselesaikan di Jurusan 
Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Jakarta. 
Program S2 dan S3 dalam bidang filologi 
diselesaikan di Universitas Indonesia, dengan 
spesialisasi manuskrip Islam di Indonesia. 
Mulanya Oman—begitu ia biasa dipanggil—
tidak terlalu memahami dunia filologi. Namun 
setelah bertemu dengan para sarjana yang 
bergelut di bidang ini, minatnya mulai tumbuh. 

Dalam bidang keahliannya, Oman termasuk 
dalam jajaran sarjana yang diakui dunia 
(globally recognized). Sejak 2004 sampai saat 
ini, ia didaulat sebagai wakil kepala The 
Indonesian Association for Nusantara 
Manuscripts/Masyarakat Pernaskahan 
Nusantara (Manassa). Ia juga menjadi anggota 
The Islamic Manuscript Association (TIMA) di 
Cambridge University, Inggris, sejak 2009 
sampai sekarang. 

Berkat keahlian dan ketekunannya, Oman 
memperoleh beberapa hibah penelitian di 
antaranya The Alexander von Humboldt-
Stiftung for Postdoctoral Program in 
Department of Oriental Studies di University of 
Cologne, Jerman (2006-2008); The Chevening 
Fellowship Award untuk melakukan riset di 
The Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) 
pada 2010; dan Visiting Professor di The 
Institute for Languages and Cultures of Asia 
and Africa (ILCAA) di Tokyo University of 
Foreign Studies (TUFS) pada 2013. 

Oman juga memublikasikan hasil 
penelitiannya di kancah internasional, antara 
lain, artikel “Ithaf al-Dhaki by Ibrahim al-Kurani: 
A Commentary of Wahdat al-Wujud for Jawi 
Audiences” yang diterbitkan di jurnal Archipel 
81, Paris, Perancis, April 2011, halaman 177-
198; “New Textual Evidence for Intellectual 
and Religious Connection between the 
Ottomans and Aceh” yang merupakan bab dari 
buku From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, 
and Southeast Asia dengan A.C.S. Peacock 
dan Annabel Gallop sebagai editor (Oxford: 
Oxford University Press, 2015, halaman 293-
309); dan buku baru saja terbit di Jepang, 
Shattariyah Silsilah in Aceh, Java, and 
Mindanao (Tokyo: ILCAA-TUFS, 2016).

Capaian prestasi Oman tidak datang begitu 
saja. Ada lingkungan yang ikut mendukung 
dengan intens. Oman mengatakan bahwa 
PPIM adalah lingkungan yang sangat berjasa 
dalam pencapaian kariernya. Di samping itu, ia 
juga pernah magang riset selama dua tahun di 
EFFEO bersama Prof. Henri Chambert-Loir, 
seorang filolog Perancis dan ahli tentang 
Indonesia. Di Jerman, selama dua tahun Oman 
memiliki banyak waktu untuk meneliti dan 
publikasi. Namun, dia mengatakan bahwa 
faktor studi S2 dan S3 di Universitas Indonesia 
juga sangat penting karena dari kampus inilah 
ia mulai berpikir tentang keahlian yang 
distingtif, yang ia temukan dalam filologi.

Jalan agak berbeda ditempuh oleh Prof. 
Arskal Salim. Arskal—demikian ia disapa—
menyelesaikan program S1 dan S2 di IAIN 
Jakarta. Sedangkan program doktoral 
diselesaikan di University of Melbourne, 
Australia. Pada jenjang S1, Arskal mengambil 
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Jurusan Syariah, sedangkan pada jenjang S2 
menekuni bidang Pengkajian Islam. Sebelum 
belajar di University of Melbourne, Arskal 
mengikuti kuliah dua semester di McGill 
University, Montreal, Kanada. Setelah 
menyelesaikan Ph.D di Australia, pada akhir 
2006 dia mendapatkan fellowship untuk riset 
pascadoktoral di The Max Planck Institute for 
Social Anthropology, Jerman. Setelah itu dia 
pindah ke London pada 2009 dan menjadi 
asisten profesor di The Aga Khan University’s 
Institute for the Study of Muslim Civilisations 
hingga 2012. 

Sebagai sarjana yang menekuni bidang 
hukum Islam, Arskal beberapa kali menerima 
grant dari luar negeri untuk melakukan riset. Di 
antaranya adalah Rockefeller Foundation & 
Asian Muslim Action Network Research Grant 
(2004-2005); Max Planck Institute Postdoctoral 
Fellowship, Jerman (2006-2009); The British 
Academy Research Grant, United Kingdom 
(2010-2011); dan Asia Research Institute 
Senior Research Fellowship, Singapore 
(2011).

Sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan, Arskal juga rajin memublikasikan 
hasil risetnya, baik berupa buku, bab dari buku, 
atau artikel di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka. 
Publikasinya, antara lain, Shari’a and Politics 
in Modern Indonesia (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 2003) dan 
Challenging the Secular State: The Islamization 
of Laws in Modern Indonesia (Honolulu: Hawaii 
University Press, 2008). Ia juga menulis bab 
dalam beberapa buku antara lain “The 
influential legacy of Dutch Islamic policy on the 
formation of zakat (alms) law in modern 
Indonesia” dalam J.C. Liow and N. Hosen 
(eds.), Islam in Southeast Asia: Critical 
Concept in Islamic Studies Vol. I (London and 
New York: Routledge, 2010). Sementara dalam 
bentuk artikel yang diterbitkan oleh jurnal 
internasional adalah “Indonesia, Shari’ah in” di 
Oxford Islamic Studies Online, 16 April 2012, 
dan “Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: 
Contested Plural Legal Orders of Contemporary 
Aceh” di Journal of Legal Pluralism 61, 2010.

Dari prestasi Oman dan Arskal dalam dunia 
penelitian dan publikasi tampak bahwa usaha 

individual dan manfaat support system lebih 
mengemuka dibandingkan dengan, misalnya, 
dorongan dari institusi yang menaungi 
keduanya. Mereka merupakan contoh dosen 
yang tekun dalam bidangnya dan berusaha 
terus mencari peluang untuk mendapatkan 
grant dari luar kampus ketimbang menunggu 
kucuran dana dari dalam kampus.  

 
E. Harapan

Prof. Tim Lindsey, guru besar ilmu hukum 
University of Melbourne, Australia, mengatakan 
bahwa penelitian UIN Jakarta di luar negeri 
memiliki reputasi tinggi dan berpotensi besar 
dalam pengembangan penelitian keislaman 
(Islamic studies). Bagi Lindsey, bila seseorang 
ingin mengetahui hasil penelitian studi Islam, 
khususnya Islam di Asia Tenggara, maka perlu 
datang ke UIN Jakarta sebab banyak ahli 
berkumpul di kampus ini. Lebih dari itu, lanjut 
Lindsey, dari kampus ini juga terbit jurnal studi 
Islam yang telah diakui reputasinya, yaitu 
jurnal Studia Islamika (Nasuhi dan Thaha 
2010). 

Sayangnya, nada optimistis dari pengamat 
luar ini justru kurang bergaung di kalangan 
internal UIN Jakarta sendiri. Kekuatan sumber 
daya yang dimiliki UIN Jakarta, yang bisa 
dilihat dengan jelas oleh orang luar, pada 
kenyataannya malah ditanggapi dengan 
berbagai keluhan oleh para dosen-peneliti. 
Meskipun demikian, dari berbagai kekurangan 
yang dimiliki dunia penelitian di kampus ini, 
jika disadari dan kemudian dicarikan jalan 
keluarnya, tidak mustahil potensi yang disebut 
oleh Lindsey tadi bisa menjadi kenyataan. Di 
balik berbagai kekurangan, masih ada harapan 
untuk menjadi lebih baik.

Anggaran dan Distribusinya
Sebagai pemangku kepentingan penelitian 

di UIN Jakarta, Puslitpen dan LP2M berharap 
politik anggaran di kampus berpihak pada 
kegiatan penelitian sebagai salah satu fungsi 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bagi Arskal 
Salim, Ketua LP2M, alokasi dana 30% dari 
BOPTN seharusnya mengatasi masalah 
struktural dalam penelitian, terutama mengenai 
dana. Di lingkungan Kemendiknas (sekarang 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 
alokasi tersebut sudah lama diberlakukan. 
Sedangkan Kemenag baru berbenah pada 
2015. Di UIN Jakarta untuk tahun anggaran 
2016, rektor telah menekankan bahwa dana 
BOPTN sebesar 30% akan disalurkan pada 
kegiatan penelitian. “Hal ini tentu merupakan 
sesuatu yang membahagiakan,” kata Arskal.

Bila aturan tentang alokasi anggaran 
penelitian benar-benar diimplementasikan, 
ada harapan sebagian hambatan dalam 
penelitian bisa disingkirkan. Akan lebih banyak 
dosen yang bisa terlibat dalam penelitian. 
Apalagi, sebagaimana disampaikan Arskal, 
jika penelitian itu dilakukan secara kelompok. 
Misalnya, ada dua proposal yang sama baik 
dan layak didanai, yang satu diajukan untuk 
penelitian individual sedangkan yang lain 
untuk penelitian kelompok. Maka Arskal akan 
memilih proposal kelompok untuk dibiayai. 
Apalagi jika penelitian itu melibatkan 
mahasiswa. Karena pelibatan mahasiswa, di 
samping akan menambah nilai akreditasi, baik 
institusi maupun program studi, juga untuk 
kaderisasi dan regenerasi. 

Namun demikian, dalam kelompok diskusi 
yang diadakan pada 23 Oktober 2015 di Ruang 
Teater Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 
dengan mengundang beberapa dosen, 
peneliti, dan pemangku kepentingan, sempat 
mengemuka usulan dan harapan agar dana 
penelitian itu—yang sejak 2013 dikelola 
terpusat oleh Puslitpen—sebagian bisa 
disalurkan ke fakultas, terutama untuk 
penelitian individu (pemula) yang berbiaya 
rendah. Biasanya penelitian jenis ini kurang 
peminatnya sehingga nyaris tidak ada 
kompetisi untuk mendapatkannya. Para dosen 
cenderung mengajukan proposal untuk 
penelitian dengan dana yang besar. Jika kalah 
bersaing di level ini, barulah proposal mereka 
disalurkan ke skema penelitian yang berbiaya 
lebih rendah.

Di balik keinginan agar anggaran penelitian 
sebagian dikelola oleh fakultas, terbesit 
semacam kecurigaan bahwa Puslitpen tidak 
sepenuhnya objektif dalam memutuskan 
proposal penelitian yang akan dibiayai. Dalam 
FGD sempat muncul pernyataan dari salah 

seorang peserta, “Yang dapat penelitian hanya 
orang itu-itu saja.” Dengan dialihkannya pagu 
anggaran penelitian ke fakultas, dosen itu 
berharap mereka cukup berkompetisi dengan 
dosen sejawat, tidak perlu bersaing dengan 
dosen lintas fakultas, yang dari sisi karakter 
ilmu memang berbeda.

Masih tentang pendanaan, harapan juga 
muncul terkait dengan penyederhaan sistem 
pelaporan keuangan penelitian. Para dosen 
mengingatkan bahwa cara pelaporan 
keuangan untuk penelitian berbiaya lebih dari 
Rp 50 juta saat ini tergolong rumit dan 
memakan energi peneliti untuk menyusunnya. 
Mereka tidak terlalu familiar dengan cara kerja 
yang sangat teknis-administratif seperti ini, 
alih-alih berkonsentrasi untuk melakukan 
penelitian. Karena itu, penyederhanaan sistem 
pelaporan keuangan adalah suatu 
keniscayaan.

Agenda dan Arah Penelitian
Seiring harapan agar sebagian anggaran 

penelitian bisa dialokasikan ke fakultas, ada 
keinginan untuk mempertegas agenda dan 
arah penelitian di UIN Jakarta. Hal ini wajar 
karena bidang ilmu dan keahlian dosen di 
kampus ini memang sangat beragam, dari 
bidang agama dan humaniora, ilmu sosial, 
sains dan teknologi, hingga ilmu kedokteran. 
Masing-masing bidang ilmu memiliki 
karakteristik dan metodologi berbeda dalam 
penelitian sehingga tidak mungkin semua ini 
dibebankan semata-mata kepada Puslitpen. 
Sebab itu, melibatkan fakultas-fakultas dalam 
pengembangan agenda dan arah riset adalah 
sebuah keharusan. 

Laifa, dosen FKIK, mengusulkan, “UIN 
Jakarta semestinya membenahi fakultas-
fakultas untuk melakukan riset unggulan 
fakultas. Fakultas diberi otonomi untuk riset, 
tapi agenda prioritas pusatlah yang 
menentukan.” Dalam konteks ini, hubungan 
Puslitpen dan fakultas harus dekat, akrab, dan 
harmonis sehingga tidak berjalan sendiri-
sendiri. 

Senada dengan Laifa, Bambang Suryadi 
dari Fakultas Psikologi mengatakan bahwa 
fakultas seharusnya memiliki rencana strategis 
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penelitian. Misalnya, selama lima tahun ke 
depan akan berfokus melakukan penelitian 
dalam topik tertentu. Tidak seperti saat ini, 
yang bersifat sporadis, tergantung dari 
proposal penelitian yang diajukan oleh masing-
masing dosen, tanpa agenda dan arah yang 
jelas. Bahkan Arskal menggarisbawahi, akan 
lebih baik jika penelitian di UIN diarahkan 
untuk mendapatkan hak paten. Misalnya hak 
paten tentang sistem dakwah, sehingga sistem 
dakwah bisa digunakan atau dijadikan panduan 
bagi seluruh pendakwah di Indonesia.

Hubungan antara Puslitpen dan fakultas ini 
juga disinggung oleh Din Wahid. Baginya, tidak 
mungkin seluruh rangkaian kegiatan penelitian 
dibebankan kepada Puslitpen. Fakultas harus 
terlibat dalam meningkatkan kapasitas dosen 
sebagai peneliti. Mengingat jumlah dosen 
sangat banyak dan terkumpul di fakultas, maka 
akan lebih efektif jika pelatihan seperti 
pelatihan metodologi penelitian 
diselenggarakan oleh fakultas bekerja sama 
dengan Puslitpen. Hal ini sangat memungkinkan 
mengingat fakultas pun mendapat alokasi 
dana BOPTN.    

Institusionalisasi Keberhasilan Individu
Belajar dari praktik baik yang dilakukan 

oleh sejumlah peneliti di UIN Jakarta, upaya 
pelembagaan kesuksesan individu menjadi 
sebuah sistem sangatlah penting. Terkait hal 
ini, ada usulan menarik dari Prof. Oman 
Fathurahman, 

“Bisa tidak, kita melembagakan kesuksesan 
individu, siapa pun itu. Kalaupun saya 
masuk ke situ… ya melembagakan 
kesuksesan itu menjadi sebuah sistem. 
Jadi aktivitas atau capaian yang saya 
dapatkan itu harus dibuat menjadi sistem. 
Misalnya, saya kan bisa riset di luar (negeri) 
secara pribadi. Nah, bagaimana caranya 
dosen yang lain itu juga punya kesempatan 
riset di luar seperti saya.”
Pelembagaan yang bermula dari 

keberhasilan individu bukan hal mudah karena 
menyangkut hubungan antarindividu dan 
hubungan individu itu dengan lembaga. Prof. 
Oman menceritakan salah satu pengalamannya 
mendampingi Prof. Nabilah Lubis, ahli filologi 

yang ikut mengantarkannya menjadi peneliti 
andal di bidang filologi. Dengan kata lain, perlu 
ada sistem pendampingan dari dosen senior 
untuk dosen junior sehingga kaderisasi dan 
regenerasi peneliti bisa terwujud. Sistem itu 
mestinya diinisiasi oleh fakultas yang menaungi 
para dosen tersebut. 

Masih belajar dari pengalaman Oman, para 
dosen yang sudah memiliki jaringan ke luar 
kampus harusnya difasilitasi secara 
kelembagaan sehingga jaringannya semakin 
banyak dan melebar. Bisa saja jaringan itu 
bermula dari inisiatif individu, tapi setelah kerja 
sama dilakukan, pimpinan kampus dan 
lembaga harus proaktif memelihara jaringan 
itu dan melakukan pengkaderan terhadap 
dosen tertentu untuk aktif dan fokus di jaringan 
tersebut. Semakin luas jaringan, semakin luas 
pula peluang untuk melakukan kerja sama, 
khususnya di bidang penelitian. 

Yang juga penting dilakukan adalah 
menciptakan atmosfer yang mendukung 
individu dalam lembaga itu untuk meneliti. 
Artinya, di satu sisi, minat untuk meneliti perlu 
terus dibangun di antara para peneliti itu 
sendiri. Di sisi lain, lembaga yang menaungi 
para peneliti itu juga harus memberikan 
atmosfer untuk bekerja sama dalam penelitian. 
Tanpa itu, lembaga penelitian hanya akan 
beroperasi seperti kantor biasa, yang lebih 
banyak mengurusi administrasi dan birokrasi 
riset, bukan berorientasi pada kualitas dan 
produktivitas riset.
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A. Temuan Utama Penelitian
Berkat kebijakan perguruan tinggi dan kebijakan nasional yang 

mendukung atau memaksa, sejumlah dosen UIN Jakarta mulai 
mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional yang peer-
reviewed. Kecenderungan ini kelihatannya akan terus membaik. Namun, 
sebagaimana telah didiskusikan di atas, publikasi karya ilmiah pada jurnal 
bermutu dan karya penelitian yang bermanfaat bagi kebijakan pemerintah 
masih menjadi tantangan besar bagi dosen UIN Jakarta, baik senior 
maupun junior. Dalam wawancara dan FGD yang dilakukan, para dosen 
yang berasal dari tiga latar belakang (dosen pejabat, dosen peneliti, dan 
dosen pengajar) menilai masih adanya tiga tingkatan kendala penelitian 
dosen, yaitu tingkat individual, kelembagaan universitas, dan sistem 
nasional.8

Faktor Individual
Menurut dosen yang diwawancarai, output ilmiah yang rendah 

disebabkan, antara lain, karena saat ini publikasi di jurnal bermutu belum 
menjadi ambisi utama para dosen UIN Jakarta, serta karena kapasitas 
riset dosen yang terbatas. Dalam wawancara dan FGD, banyak dosen 
yang dipandang tidak memiliki keinginan, minat, antusiasme, tekad, dan 
ambisi kuat untuk melakukan penelitian dan menerbitkan karya pada 
jurnal bereputasi. Masih banyak dosen yang cenderung memandang 
tugas utama mereka adalah melaksanakan pengajaran. Selain itu, 
sebagian dosen dipandang tidak memiliki kemampuan riset: tidak mampu 
merumuskan pertanyaan penelitian dengan benar, tidak menguasai 
metodologi penelitian, tidak menguasai perdebatan teoretis dari persoalan 
yang diteliti, dan tidak mampu menulis secara ilmiah dengan baik. 

8 FGD 29 Oktober 2015.

Pembahasan
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Kemampuan bahasa Inggris juga termasuk 
yang dianggap sebagai salah satu kendala 
bagi dosen dalam penelitian. Apalagi dosen 
melihat budaya “dakwah” (biasanya 
mengemukakan pandangan tanpa harus 
didukung data dan alasan rasional yang kokoh) 
masih terlihat pada sebagian dosen, dan hal 
itu merupakan kendala riset di perguruan tinggi 
ini.9

Sebagaimana dikemukakan di atas, 
berdasarkan data 2014 dan 2015 ternyata 
hanya sebagian dosen yang mengajukan dana 
penelitian. Pada 2014, dosen yang mengajukan 
proposal dana penelitian ke universitas hanya 
631 orang dan pada 2015 hanya 534 orang 
dari total dosen yang berjumlah 1.129 orang. 
Fakta ini dapat diinterpretasikan bahwa 
sebagian dosen tidak memiliki perhatian 
terhadap penelitian. Memang ada beberapa 
dosen yang melakukan penelitian dengan 
dana riset dari luar univesitas, tapi jumlahnya 
tidak banyak dan mereka umumnya 
mengajukan proposal dana penelitian ke 
perguruan tinggi. 

Yang menarik, sebagian besar dosen yang 
mendapat dana penelitian ternyata tidak 
memublikasikan hasil penelitiannya pada 
jurnal ilmiah, terlebih pada  jurnal ilmiah 
terakreditasi nasional atau peer-reviewed 
jurnal bereputasi internasional. Kalaupun terbit 
pada jurnal ilmiah, hanya tulisan dosen tertentu 
yang mendapat citation index tinggi. Hasil 
penelitian dosen juga bukan penelitian yang 
dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah. 
Banyak laporan penelitian sekedar menumpuk 
di lemari Puslitpen (Fuad Jabali dkk. 2014)

Kelembagaan Universitas
Selain faktor individual, kelembagaan 

universitas sebagai kendala dalam melakukan 
penelitian bermutu. Para dosen mengakui 
bahwa universitas sekarang ini semakin 
menekankan dan mendukung penelitian dan 
publikasi ilmiah bermutu. Hal itu seperti terlihat 
dari peraturan yang semakin mendorong 
penelitian maupun anggaran perguruan tinggi 
yang semakin memfasilitasi penelitian. Namun, 
mereka masih melihat adanya beberapa 

9 FGD 29 Oktober 2015.

kendala. Ini, antara lain, karena tidak adanya 
kesesuaian di antara kebijakan universitas. 
Misalnya, universitas melalui ketentuan 
tentang kenaikan pangkat, menuntut dosen 
melakukan penelitian dan publikasi hasil 
penelitian pada jurnal ilmiah bermutu. Namun 
beberapa kebijakan universitas menyulitkan 
dosen untuk melakukan penelitian secara 
serius. Salah satunya proporsi program S1 
yang besar (sarjana 90% berbanding 
pascasarjana 10%). Kebijakan universitas 
menaikkan angka partisipasi kasar (APK) 
menyebabkan beban kerja dosen masih 
berorientasi pada pengajaran. Hal ini 
menyebabkan dosen hanya dapat melakukan 
penelitian untuk pemenuhan BKD dan tidak 
dapat melakukan penelitian bermutu. Sebab, 
penelitian yang sungguh-sungguh dan 
publikasi ilmiah memerlukan waktu yang cukup 
panjang.

Selain itu, pendanaan penelitian dari 
universitas dinilai tidak signifikan sehingga 
belum benar-benar memotivasi dosen 
melakukan penelitian. Universitas (juga 
fakultas dan program studi) tidak memiliki 
agenda prioritas riset yang jelas sehingga 
pelaksanaan penelitian, seminar, lokakarya, 
dan konferensi tidak memiliki fokus dan 
cenderung formalitas, serta tidak terkait satu 
sama lain. Akibatnya, tidak berdampak pada 
lahirnya karya yang diapresiasi komunitas 
keilmuan atau tidak berdampak pada lahirnya 
karya penelitian yang bermanfaat bagi 
masyarakat banyak. Dari sisi sumber daya 
manusia, sebagian besar dosen masih 
berpendidikan S2 sehingga dipandang kurang 
mendukung iklim penelitian. Dari sisi jenjang 
karier, tidak ada kebijakan afirmatif yang 
memberikan beban, tanggung jawab, atau 
insentif sesuai dengan minat dan orientasi 
dosen—apakah jalur pengajaran atau 
penelitian. Semua dosen mendapat tanggung 
jawab dan beban yang sama, yakni harus 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Sayangnya lagi, rekrutmen, pengangkatan, 
dan promosi dosen universitas dipandang 
sering mengabaikan kompetensi riset 
(misalnya, yang penting memenuhi bergelar 
S2) dan sering mengabaikan latar belakang 
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mutu perguruan tinggi calon dosen. Dari sisi 
remunerasi atau sistem insentif, sudah ada 
penghargaan bagi dosen yang memublikasikan 
karyanya pada jurnal internasional 
berpenelaahan sejawat (sejak 2014 sebesar 
Rp 7,5 juta). Namun, reward  tersebut 
sepertinya tidak mendorong dosen menekuni 
penelitian. Barangkali karena dari sisi finansial 
dan penghargaan masih kalah menarik 
ketimbang menjadi pejabat, mengajar di 
kampus lain, menjadi penceramah, khatib 
rutin, narasumber seminar atau konsultan. 
Kum atau sistem kredit melalui ketentuan 
persyaratan kenaikan pangkat dan BKD telah 
“memaksa” dosen melakukan penelitian. 
Namun jumlah terbesar publikasi masih 
sebatas memenuhi formalitas. Di universitas 
sudah ada skema publikasi. Puslitpen 
misalnya, sudah mengelompokkan tingkatan 
penelitian menjadi penelitian pemula, madya, 
kompetitif, dan unggulan dengan skema dana 
penelitian yang berbeda. Namun publikasi 
penelitian pada jurnal yang bermutu masih 
tetap menjadi persoalan. Dosen mengaitkannya 
dengan manajemen riset dan menilai 
penjaminan mutu riset dosen yang didanai 
universitas belum terbangun mapan melalui 
sistem—masih sangat tergantung pada 
kepemimpinan. Misalnya, proses penjaminan 
mutu riset dosen melalui pelaksanaan Work in 
Progress, kewajiban presentasi yang menjadi 
keharusan semua penerima dana penelitian 
pada Puslitpen 2013-2014, tidak dilaksanakan 
lagi oleh peneliti pemula pada kepengurusan 
Puslitpen 2015. Administrasi pelaporan 
keuangan penelitian juga dilihat oleh banyak 
dosen sangat memberatkan dan disebut 
mengurangi semangat untuk memanfaatkan 
dana penelitian. Apalagi kegiatan penelitian 
dosen diperlakukan sama dengan kegiatan 
struktural pejabat, seperti keharusan dosen 
yang akan melakukan penelitian ke luar negeri 
untuk mendapat izin Sekretariat Negara. 
Terkait pelaporan dana penelitian yang 
dianggap rumit dan menghabiskan banyak 
waktu, Kemenristekdikti dan KSI mengusulkan 
output penelitian sebagai laporan dana 
penelitian, bukan bukti cetak setiap transaksi, 
kuitansi, tiket, dan lain-lain.

Yang pasti di UIN Jakarta, baik-buruk 
kinerja penelitian universitas sangat 
bergantung pada pimpinan, bukan sistem, 
sehingga kepemimpinan yang kuat dan 
eksekusi oleh pimpinan sangat dibutuhkan. 

Kebijakan Nasional
Apakah universitas memfasilitasi publikasi 

ilmiah dengan baik atau tidak, dalam beberapa 
hal tergantung pada kebijakan nasional 
tentang penelitian pendidikan tinggi. Secara 
nasional, berbagai kebijakan institusi 
pemerintah yang terkait dengan penelitian 
dinilai belum mempunyai kesepahaman dan 
koordinasi. Misalnya, pelaksanaan dana riset 
BOPTN UIN yang kurang dari 30% oleh 
universitas tidak menjadi masalah pada saat 
diusulkan ke Kementerian Agama dan 
Kementerian Keuangan. Padahal, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi telah sangat jelas 
mewajibkan 30% dana BOPTN dialokasikan 
untuk penelitian. Ini terjadi karena tidak semua 
pihak memahami dan menyadari kewajiban 
alokasi 30% dari BOPTN yang tertuang dalam 
undang-undang.

Pelajaran Baik dari Dosen Produktif 
Penelitian

Seperti dikemukakan di atas, dalam situasi 
universitas dan kebijakan nasional yang 
kurang mendukung pelaksanaan riset bermutu, 
beberapa dosen berhasil memublikasikan 
penelitiannya di jurnal bereputasi internasional 
serta aktif di forum keilmuan internasional. 
Menurut mereka, pencapaian tersebut berkat 
pengalaman studi S2 dan S3 yang baik, 
distingsi keahlian yang spesifik, pengalaman 
magang pada dosen ahli, dan sistem 
pendukung (dukungan iklim lembaga riset, 
memiliki jaringan, dan komunitas keilmuan 
yang khusus). Mereka mengatakan, selain 
semua itu, secara personal mereka memiliki 
minat sebagai ilmuwan dan peneliti, memiliki 
ambisi, target dan disiplin pribadi yang kuat. 

B. Perbedaan Penelitian Ini dengan 
Studi-studi Sebelumnya 

Temuan riset tentang penelitian UIN Jakarta 
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dalam banyak hal menggambarkan situasi 
umum penelitian pada perguruan tinggi di 
Indonesia. Kapasitas riset dosen di Indonesia 
termasuk guru besar dinilai masih rendah. 
Sebab itu, dosen-dosen Indonesia kurang 
berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan 
di dunia. Ini antara lain dinyatakan Terry Mart 
(2015) dari Universitas Indonesia dan Agus 
Suwignyo (2015) dari Universitas Gadjah 
Mada. Salah satu sebabnya, tiadanya ambisi 
dosen di Indonesia untuk menghasilkan riset 
tingkat dunia dan mengisolasi diri dari atau 
tidak aktif berdialog dengan wacana keilmuan 
dunia. Mereka cenderung membuat kriteria 
dan standar sendiri tentang riset yang baik 
(Mart 2015). Sebagian dosen di Indonesia 
cenderung berlomba menjadi pejabat di 
kampus, termasuk profesor yang seharusnya 
memiliki tanggung jawab pengembangan ilmu 
pengetahuan yang lebih besar (Gunawan 
2015; Suwignyo 2015; Abduhzen 2015), 
sehingga iklim politik merupakan bagian dari 
iklim kampus dewasa ini (Abduhzen 2015).

Secara kelembagaan, perguruan tinggi di 
Indonesia dianggap kurang mendukung 
penelitian. Dosen misalnya, memiliki beban 
SKS yang besar pada bidang pengajaran 
sehingga menyulitkan melakukan penelitian 
secara sungguh-sungguh. Banyak pengamat 
memandang bahwa anggaran yang 
dialokasikan pemerintah kurang mendukung 
pelaksanaan penelitian serius (Pellini dan 
Petersen 2015; Adam 2016; Watson 2015). 
Yang juga banyak dikeluhkan dosen adalah 
rumitnya laporan keuangan penelitian 
perguruan tinggi (Rakhmani dan Siregar  
2016).

Penilaian yang ada tentang kinerja 
penelitian perguruan tinggi cenderung 
merupakan hasil observasi personal karena 
yang bersangkutan merupakan bagian dari 
perguruan tinggi tersebut atau karena memiliki 
pengalaman personal tentang perguruan 
tinggi. Penilaian demikian tidak memadai 
karena akan berpotensi subjektif. Penelitian ini 
berbeda karena ini adalah studi kasus khusus, 
UIN Jakarta, yang dilaksanakan dengan 
mendalami berbagai dokumen yang relevan, 
menggunakan wawancara mendalam terhadap 

para dosen, dan mendalaminya lebih lanjut 
melalui FGD. Penelitian ini juga lebih spesifik 
mengkaji kinerja publikasi, data kelembagaan 
universitas seperti dosen dan anggaran, serta 
secara khusus mendiagnosis delapan 
persoalan yang secara teoretis erat dengan 
kinerja penelitian perguruan tinggi. Diagnosis 
secara rinci dan cermat sangat penting untuk 
mengidentifikasi kendala-kendala penelitian 
perguruan tinggi guna menemukan solusi dan 
langkah-langkah untuk mengembangkan atau 
meningkatkan kinerja penelitian perguruan 
tinggi. Penelitian seperti ini sangat penting 
dilakukan dan belum pernah dilakukan di 
Indonesia.

Penilaian/penelitian tentang penelitian 
perguruan tinggi yang ada selama ini lebih 
tertuju pada perguruan tinggi umum, yang 
agenda risetnya telah menjadi bagian dari 
keberadaan pendidikan tinggi sejak 
pendiriannya, seperti Universitas Indonesia, 
Institut Tekonologi Bandung, atau Universitas 
Gadjah Mada. Tidak ada, sepengetahuan 
kami, penelitian tentang perguruan tinggi yang 
dilakukan pada perguruan tinggi yang secara 
filosofis dan historis berlandaskan nilai-nilai 
Islam, yang riset dan pengembangan ilmu 
pengetahuan merupakan agenda baru yang 
penting sebagai konsekuensi dari sistem 
nasional pendidikan tinggi Indonesia. 

Kasus UIN Jakarta penting untuk dikaji 
karena merupakan bagian dari Perguruan 
Tinggi Agama Islam di bawah administrasi 
Kementerian Agama, yang jumlahnya 
menyumbang sekitar 10% dari keseluruhan 
perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi 
di bawah Kementerian Agama sebagai bagian 
sistem nasional pendidikan tinggi, sama 
dengan perguruan tinggi lainnya, yakni harus 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
termasuk dharma penelitian yang semakin 
penting sekarang ini.

UIN Jakarta adalah PTKI kedua tertua 
setelah UIN Yogyakarta dan termasuk PTKI 
yang berada di barisan terdepan dalam 
menekankan penelitian dan publikasi karya 
ilmilah pada jurnal-jurnal yang berkualitas. 
Posisi ini membuat UIN Jakarta penting untuk 
dikaji guna mendalami sejak kapan riset 
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diperkenalkan ke perguruan tinggi ini, 
bagaimana riset menjadi penting, dan 
bagaimana kinerja riset sampai sekarang. 
Apakah kendala yang dihadapinya dan 
bagaimana serta sejauh mana berhasil (atau 
gagal) mentransformasi lembaga pendidikan 
tinggi dari institusi yang secara historis 
bersemangat keagamaan Islam menjadi 
institusi riset, atau dari institusi yang 
bersemangatkan keagamaan Islam menjadi 
institusi yang menggabungkan semangat 
keagamaan dan semangat keilmuan. Apakah 
kendala-kendala khusus yang dihadapi dan 
bagaimana mengatasinya?

C. Penjelasan terhadap Temuan
Salah satu alasan mengapa minat, ambisi, 

dan kapasitas riset dosen UIN Jakarta rendah 
adalah karena riset merupakan tradisi baru di 
UIN Jakarta dan baru menguat secara 
kelembagaan pada tahun-tahun terakhir. 
Kelahiran UIN Jakarta pada 1957 secara 
historis bukan untuk melahirkan ilmuwan atau 
peneliti dengan pemikiran objektif, empiris, 
kritis, dan bertujuan memajukan ilmu 
pengetahuan. Tujuannya ialah untuk 
melahirkan ahli agama Islam yang memiliki 
wawasan modern dan diharapkan mampu 
mengisi kekosongan guru agama, rohaniwan 
agama Islam, pegawai Kementerian Agama, 
dan hakim agama Islam yang dipandang 
sangat dibutuhkan pada saat itu (Junus 1997). 
Tujuan memajukan atau menciptakan ilmu 
pengetahuan sama sekali tidak disebut. 
Semangat yang cenderung dominan di 
perguruan tinggi pada saat itu adalah untuk 
memperkuat, mempertahankan, dan 
menyebarkan agama karena menghadapi 
tantangan komunisme, rasionalisme, dan 
liberalisme yang tengah menguat. Program 
studi yang didirikan pada tahun 1957 adalah 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
Pendidikan Bahasa Arab, Syariah, dan Sastra 
Arab. Program studi ini barangkali lebih 
merupakan wujud semangat keagamaan 
daripada semangat keilmuan modern. Ada 
satu dua mata kuliah yang objektif, empiris, 
dan kritis, seperti sosiologi dan ilmu hukum, 
tetapi jumlahnya hanya 20% dari seluruh mata 

kuliah.
Tradisi riset objektif, empiris, dan kritis 

dibawa ke UIN Jakarta oleh sebagian alumni 
yang belajar di perguruan tinggi Barat. Itu 
terjadi relatif baru, yaitu sekitar 1970-an dan 
1980-an. Mereka, antara lain, membawa tradisi 
pengkajian Islam yang mengedepankan sudut 
pandang penganut dari pelbagai latar 
belakang, lengkap dengan argumen-argumen 
yang menyokongnya dan mendiskusikan 
secara analitis, kritis, tanpa bertujuan 
menyalahkan atau membenarkan. Ini tradisi 
pengkajian Islam yang baru karena sebelumnya 
lebih merupakan tradisi pengkajian normatif 
yang bersifat confessional yang bertujuan 
menguatkan keimanan.

Selanjutnya, ada satu dua dosen yang 
menempuh pendidikan S2 dan S3 pada bidang 
ilmu sosial. Kemudian dengan terbukanya 
akses untuk studi-studi nonagama, maka 
semakin banyak civitas academica yang 
mendalami ilmu-ilmu sosial. Kementerian 
Agama memfasilitasi pelatihan ilmu-ilmu sosial 
bagi para dosen Perguruan Tinggi Agama 
Islam (PTAI). Ditambah lagi, pada 1980-an 
ada ketentuan bahwa PTAI harus memiliki 
lembaga penelitian sehingga pada tahun itu 
berdirilah Lembaga Penelitian yang merupakan 
penanda mulai pentingnya kajian empiris, 
objektif, dan kritis meski saat itu lebih karena 
amanat dan tuntutan organisasi perguruan 
tinggi. Saat itu juga kegiatannya hanya 
mengerjakan satu dua penelitian tingkat 
universitas dan tidak berurusan dengan upaya 
pengembangan kapasitas dosen dalam 
penelitian ilmiah dan publikasi pada jurnal 
ilmiah. Lembaga Penelitian kemudian 
menerbitkan jurnal Studia Islamika sedangkan 
Lembaga Pengabdian Masyarakat menerbitkan 
jurnal Mimbar Agama & Budaya. Beberapa 
fakultas juga mulai menerbitkan jurnal. 
Misalnya, Fakultas Ushuluddin menerbitkan 
Refleksi dan Fakultas Tarbiyah menerbitkan 
Didaktika Islamika. Namun, saat itu jurnal lebih 
cenderung merupakan sarana untuk 
menerbitkan makalah dosen, tanpa menuntut 
diskusi teoretis dan tanpa menuntut kontribusi 
memajukan ilmu pengetahuan. 

Sejalan dengan kedatangan sejumlah 
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dosen yang mengambil S3 dan S2 dari luar 
negeri dan mulai menguatnya ilmu sosial di 
sebagian dosen UIN Jakarta (misalnya 
Azyumardi Azra, Saiful Mujani, dan Hendro 
Prasetyo), dengan dukungan Prof. Harun 
Nasution sebagai Direktur Pascasarjana, dan 
Prof. Quraish Shihab sebagai Rektor UIN 
Jakarta—saat itu masih bernama IAIN 
Jakarta—pada 1992 melakukan transformasi 
Studia Islamika yang tadinya cenderung 
normatif menjadi Studia Islamika yang 
mewadahi kajian empiris tentang Islam Asia 
Tenggara. Pada 1995, UIN Jakarta mendirikan 
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 
(PPIM), suatu lembaga riset yang memfokuskan 
kajiannya pada dimensi ide, sosial, dan 
kelembagaan dari kaum muslim serta 
interaksinya dengan masyarakat yang lebih 
luas. Kehadiran Studia Islamika dengan 
orientasi baru dan PPIM dapat dipandang 
sebagai penanda awal hadirnya kajian ilmiah 
serius di UIN Jakarta.

Namun pada saat itu, riset objektif, 
pemikiran kritis, dan publikasi ilmiah di 
kalangan dosen masih sangat elitis dan belum 
menjadi kebijakan resmi UIN Jakarta. UIN 
secara kelembagaan baru mulai menekankan 
publikasi pada jurnal ilmiah terakredikasi 
nasional dan terangkum dalam indeks seperti 
Scopus sejak 2007, yakni saat ketentuan 
tentang kenaikan pangkat, seperti lektor 
kepala dan guru besar, mewajibkan dosen 
untuk memiliki publikasi pada jurnal 
terakreditasi nasional atau peer-reviewed 
jurnal yang memiliki reputasi internasional. 
Sejak 2007, penilaian kinerja perguruan tinggi 
dilihat, antara lain, dari kinerja publikasi ilmiah 
para dosennya. Sebab itu, universitas mulai 
memberikan perhatian serius terhadap 
anggaran penelitian.

D. Keterbatasan Penelitian
Di bagian awal sudah dikemukakan bahwa 

penelitian ini menggunakan wawancara yang 
dilaksanakan selama satu hingga dua jam 
terhadap 26 dosen yang berlatar belakang 
pejabat, peneliti, dan pengajar. Untuk 
memperjelas dan memperdalam pelbagai 
faktor yang menghambat penelitian, tim peneliti 

melaksanakan FGD dan menghadirkan 15 
dosen. Wawancara berhasil mengungkap 
kendala-kendala penelitian di UIN Jakarta 
yang dirasakan para dosen dan mengidentifikasi 
akar permasalahannya. Sedangkan FGD 
memperjelasnya melalui tukar pandangan dan 
dialog para dosen tentang akar permasalahan 
tentang penelitian UIN Jakarta.10 Dalam FGD 
didiskusikan fasilitas atau minat serta kapasitas 
penelitian yang menjadi permasalahan utama. 
Pada mulanya dosen menyebut fasilitas dan 
anggaran sebagai akar masalah dari 
rendahnya kinerja publikasi karya ilmiah 
bermutu. Namun, melalui tukar pandangan 
dan dialog, ternyata minat dan kapasitas 
dianggap sebagai kendala utama kinerja 
penelitian UIN Jakarta.

Penelitian ini tidak dapat melakukan 
generalisasi karena ini adalah penelitian 
kualitatif. Tentunya akan sangat menarik bila 
melakukan survei untuk memperoleh 
gambaran mengenai, misalnya, jumlah dosen 
yang memandang bahwa hambatan penelitian 
terletak pada semangat dan kapasitas dosen, 
atau pada kelembagaan perguruan tinggi, atau 
pada sistem kelembagaan riset secara 
nasional. Hal tersebut barangkali harus 
menjadi agenda dan tindak lanjut dari penelitian 
ini.

10 FGD 29 Oktober 2015.
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A. Kesimpulan
Dari paparan di atas diketahui bahwa kinerja dosen dalam publikasi 

karya ilmiah pada jurnal internasional yang peer-reviewed atau pada 
jurnal berakreditasi nasional masih rendah meskipun peraturan perundang-
perundangan telah mengamanatkan dan anggaran untuk penelitian terus 
meningkat. 

Yang dianggap sebagai kendala utama kinerja penelitian adalah 
tiadanya minat, komitmen, ambisi, serta kapasitas dosen dalam 
melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu. Para dosen 
juga menyebut insentif yang tidak signifikan untuk penelitian dan publikasi 
ilmiah, faktor internal universitas yang kurang mendukung, dan tradisi 
serta budaya riset di universitas yang masih tergolong baru. UIN Jakarta 
masih bertransformasi dari perguruan tinggi keagamaan menuju perguruan 
tinggi riset dan memerlukan waktu tidak sebentar. 

Menariknya, ada sejumlah dosen yang berkinerja baik, termasuk dalam 
publikasi riset internasional. Mereka menghubungkan prestasinya dengan 
pendidikan S1, S2, dan S3 dari perguruan tinggi yang pernah mereka 
tempuh. Juga, mereka menghubungkannya dengan keberadaan sistem 
pendukung (dukungan lembaga riset, jaringan, dan komunitas ilmiah). Di 
luar semua itu, mereka menganggap dirinya sebagai dosen yang memiliki 
hasrat sebagai peneliti/ilmuwan. 

Di tengah kinerja publikasi ilmiah yang masih rendah, titik kritisnya 
terletak kepada kepemimpinan, sistem (termasuk sistem penjaminan 
mutu penelitian), dan anggaran yang dipandang belum kokoh mendukung 
pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu.

Kesimpulan dan Rekomendasi
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B. Rekomendasi
a. Tingkat Universitas

Untuk mengatasi banyaknya dosen yang 
kurang memiliki minat, komitmen, ambisi, dan 
kapasitas untuk melakukan penelitian yang 
bermutu, universitas perlu memperjelas posisi 
dosen dalam kaitannya dengan penelitian. 
Pimpinan universitas perlu melakukan 
pemetaan. Pimpinan universitas juga harus 
melakukan sosialisasi mengenai tanggung 
jawab dosen dan perguruan tinggi dalam 
memajukan dan menciptakan ilmu 
pengetahuan melalui penelitian dan publikasi 
pada jurnal ilmiah. Universitas harus 
membentuk komunitas dan tradisi ilmiah, 
antara lain, melalui pengembangan diskusi 
konsorsium keilmuan dan forum ilmiah lainnya. 
Bila dosen tetap tidak menunjukkan kinerja 
dalam penelitian, maka dia harus diberi 
tanggung jawab lebih dalam pendidikan/
pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Ada dosen yang berkeinginan kuat 
melakukan penelitian, tapi masih memerlukan 
bimbingan penelitian. Bagi mereka, pimpinan 
universitas perlu memperdalam dan 
memperluas program pendampingan 
penelitian dan penulisan pada jurnal ilmiah 
oleh peneliti yang memiliki reputasi baik dalam 
penelitian dan publikasi pada jurnal bermutu. 
Adapun untuk dosen yang telah memiliki 
kapasitas dan rekam jejak meneliti dan menulis 
pada jurnal ilmiah, pimpinan universitas perlu 
memfasilitasi penelitian dan publikasi mereka 
dengan pendanaan, pemberian waktu khusus 
(misalnya sabbatical leave atau cuti dalam 
tanggungan), dan penghargaan yang signifikan 
dan menarik yang setara dengan remunerasi 
dan penghasilan pimpinan fakultas/universitas. 
Universitas juga perlu memberikan 
penghargaan-penghargaan lain kepada 
mereka melalui berbagai cara dalam banyak 
kesempatan.

Secara kelembagaan, pimpinan universitas 
harus mengharmonisasikan dharma 
pengajaran dan dharma penelitian yang masih 
berat pada pengajaran. Ini antara lain dapat 
dilakukan dengan mengurangi beban mengajar 
dosen agar bisa berfokus melakukan penelitian 

dan publikasi. Perguruan tinggi harus 
mengurangi jumlah rombongan belajar dan 
mengurangi jumlah mahasiswa per rombongan 
belajar. Juga mengurangi porsi S1 dan 
menekankan pada S2 dan S3 dengan seleksi 
mahasiswa secara ketat. 

Untuk mendukung penelitian, dari segi 
pendanaan universitas harus mengalokasikan 
dana penelitian untuk semua dosen agar 
mereka terpacu melakukan penelitian. 
Universitas juga perlu memberikan reward 
kepada dosen yang berhasil memublikasikan 
karya pada jurnal terakreditasi nasional atau 
jurnal internasional yang peer-reviewed  
dengan hadiah uang dan penghargaan yang 
tidak kalah menarik dari pendapatan dosen 
yang menduduki jabatan; dosen yang aktif 
mengajar, ceramah, atau khutbah rutin; atau 
dosen yang menjadi konsultan. Artinya, 
universitas harus optimal memberikan 
dukungan riset dan mengalokasikan sekurang-
kurangnya 30% dana BOPTN untuk 
mendukung penelitian dosen sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Penggunaan dana akan lebih terarah dan 
efektif bila universitas, fakultas, dan program 
studi memiliki agenda atau prioritas riset dalam 
program jangka panjang dan terintegrasi, yang 
ditindaklanjuti melalui program jangka pendek 
dan tahunan, seperti seminar, lokakarya, 
kuliah umum, diskusi konsorsium, dan 
konferensi. Penelitian akan lebih kuat bila 
diikuti dengan transformasi kebijakan UIN 
Jakarta dari teaching university menjadi 
research university, dengan proporsi 
mahasiswa S2 dan S3 lebih besar daripada 
S1. 

Untuk mencapai kesuksesan, kunci 
utamanya adalah sumber daya manusia. 
Universitas wajib mengangkat dosen berlatar 
belakang pendidikan S2 dan S3 dari perguruan 
tinggi yang bermutu serta memiliki ambisi dan 
potensi menjadi peneliti/ilmuwan terkemuka. 
Berdasarkan penelitian ini, para dosen harus 
difasilitasi untuk memiliki sistem pendukung 
(misalnya lembaga riset, jaringan, dan 
komunitas keilmuan) serta program 
pendampingan, bimbingan (mentorship), dan 
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klinik penelitian oleh dosen peneliti ahli. 
Terkait sistem insentif/remunerasi dan kum, 

universitas harus mengubah tuntutan dalam 
BKD. Bukan hanya melakukan penelitian, 
melainkan publikasi penelitian pada jurnal 
bermutu. Terkait skema publikasi, dengan 
mengubah alokasi dana pelaksanaan 
penelitian menjadi penghargaan publikasi 
karya penelitian. Dosen yang tidak memenuhi 
kontrak publikasi jurnal, harus dijatuhi sanksi 
seperti penghentian dana penelitian. Mereka 
yang berhasil memenuhi kontrak publikasi 
karya ilmiah pada jurnal yang baik berhak 
mendapatkan penghargaan yang layak.

Pada tingkat manajemen riset, universitas 
harus mengutama-kan pembenahan dan 
pembangunan sistem yang bisa memaksa  
pimpinan dan dosen untuk mendukung riset; 
menjadikan pengendalian dan penjaminan 
mutu penelitian sebagai sistem (bukan semata 
kebijakan pimpinan); dan mendukung 
penguatan SDM serta sarana dan prasarana 
untuk meningkatkan kinerja Puslitpen agar 
berperan lebih maksimal sebagai regulator, 
penggerak, dan penjamin penelitian bermutu.

 
b. Tingkat Nasional

Kebijakan tingkat nasional juga harus 
mendukung penelitian. Kemenristekdikti dan 
Kemenag harus merevisi ketentuan terkait 
BKD dan kenaikan pangkat guna memperkuat 
publikasi riset pada jurnal ilmiah bermutu. 
Frasa “buku dan karya ilmiah” harus diubah 
menjadi “karya ilmiah pada jurnal terakreditasi/
bereputasi”. Kemenristekdikti dan Kemenag 
mesti berkordinasi dengan Kemenkeu dan 
Kemenpan-RB untuk memperbesar dana 
penelitian dan mengembangkan pola 
pencairan anggaran pada awal tahun, serta 
memungkinkan pelaksanakan penelitian yang 
sifatnya tahun jamak. Peraturan yang lebih 
mendukung penelitian juga perlu diciptakan. 
Misalnya, izin bepergian untuk kegiatan 
penelitian perlu dipermudah dan tidak 
disamakan dengan bepergian kegiatan staf 
PNS dan pejabat struktural yang harus 
mendapat izin Sekretariat Negara meskipun 
mereka sama-sama menggunakan dana 
negara.

Saat ini mungkin perlu dirintis 
pengembangan fleksibilitas fokus dosen setiap 
tahun/dua tahun/tiga tahun. Apakah dosen 
akan lebih berat ke penelitian atau pengajaran? 
Sehingga dosen yang ingin berkonsentrasi 
pada penelitian dan publikasi akan memiliki 
alokasi waktu penelitian yang memadai. 
Perguruan tinggi juga perlu melaksanakan 
penerapan sabbatical leave atau cuti dalam 
tanggungan. Ini untuk mengatasi keluhan 
dosen perihal beratnya beban waktu untuk 
pengajaran.

Terkait dana penelitian, pemerintah mesti 
mengumpulkan semua dana riset ke suatu 
lembaga, seperti NSF (National Science 
Foundation), lembaga pemberi dana untuk 
riset yang dikelola oleh pemerintah federal 
Amerika Serikat atau KNAW (The Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences) di 
negeri Belanda. Dosen-dosen nantinya dapat 
mengajukan proposal penelitian. Pengumpulan 
dana penting untuk mengefisienkan dana 
penelitian dan mengarahkan penelitian secara 
nasional kepada agenda utama atau agenda 
strategis penelitian secara nasional.
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