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P
uji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat 
dan karunia-Nya, kolaborasi riset untuk Kajian Diagnostik: Mengatasi 
Hambatan Penelitian di Universitas dapat dirampungkan.

Kajian ini merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan pengkajian 
secara komprehensif tata kelola riset di berbagai perguruan tinggi. Di samping 
itu, pemahaman secara kontekstual atas permasalahan tata kelola riset di 
perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Indonesia, mutlak diperlukan bagi 
peneliti. Kajian ini mampu mengangkat kondisi terkini dari tata kelola riset, 
publikasi ilmiah dan dampaknya pada peringkat dan kualitas universitas serta 
hambatan dalam melakukan peneltian di perguruan tinggi. Selain itu, dalam 
pembahasannya, kajian ini telah menyajikan dua tantangan besar bagi 
perguruan tinggi di Indonesia.

Saat ini, seluruh perguruan tinggi di Indonesia sedang menghadapi dua 
tantangan besar untuk menunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, utamanya 
pada bidang penelitian dan pengembangan. Tantangan pertama adalah 
kompetisi dan kolaborasi riset untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Tantangan 
kedua berkaitan dengan kebermanfaatan dari riset dan publikasi ilmiah. Tri 
Dharma tersebut tentu harus ditunaikan tanpa mengabaikan kondisi nyata 
yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala 
bentuk dharma bakti yang dilakukan oleh kalangan civitas academica 
haruslah memiliki kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan, perbaikan 
tata kelola pemerintahan dan pembangunan jati diri bangsa. Selain itu, riset 
yang dilakukan perguruan tinggi secara praktis harus dapat menjadi dasar 
dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mewujudkan 
evidence-based policy (kebijakan yang berbasis bukti). Permasalahan yang 
berkaitan dengan keterkaitan antara arah kebijakan riset perguruan tinggi 
dan prioritas kebijakan pemerintah, keterbatasan jumlah dosen/peneliti, 
beban pengarajaran yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian, 
optimalisasi ketersediaan dana riset, serta kolaborasi penelitian antara 
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perguruan tinggi dan pihak ketiga, termasuk pemerintah, dan antar 
perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri merupakan tantangan yang 
harus disikapi baik oleh perguruan tinggi itu sendiri maupun pemerintah. 
Sinkronisasi antara arah kebijakan strategis pengembangan keilmuan dan 
penelitian antara perguruan tinggi dan pemerintah serta dukungan 
pemerintah dan dunia usaha terhadap perguruan tinggi menjadi critical 
point untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian yang 
dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

Apresiasi bagi seluruh tim penulis dan Knowledge Sector Initiative yang 
telah menginisiasi dan merampungkan kajian ini sehingga dapat menjadi 
pengingat bersama untuk universitas, pemerintah dan Lembaga Mitra 
Pembangunan bahwa riset di perguruan tinggi memiliki peran yang penting 
dalam peningkatan kualitas kebijakan dan perbaikan tata kelola. Semoga 
dengan kajian ini, perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas 
Indonesia mampu menjawab tantangan besar dalam menunaikan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan 
pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ
Direktur Eksekutif UI-CSGAR
Universitas Indonesia
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1.1. Latar belakang

Sebagai sebuah negara berpendapatan menengah yang baru muncul 
(emerging middle-income country), Indonesia ditantang untuk 
meningkatkan daya saingnya. Kebijakan pembangunan harus diarahkan 
untuk menggali berbagai potensi yang dapat menghasilkan pembangunan 
yang berkualitas. Salah satu pendekatan untuk mencapai hal tersebut 
adalah dengan meningkatkan peran penelitian dalam proses formulasi 
dan implementasi kebijakan. Penelitian dapat menjadi alat strategis 
untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan yang baik. Istilah 
“kebijakan berbasis data” (knowledge-based policy) berpijak pada 
gagasan bahwa penelitian (yang menghasilkan data) adalah dasar dari 
sebuah kebijakan yang baik.

Tantangan untuk membangun kapasitas penelitian yang dapat 
mendukung proses formulasi dan implementasi kebijakan dihadapi oleh 
negara mana pun, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu strategi untuk 
mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas 
penelitian di perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Walaupun upaya untuk 
mendorong, meningkatkan, dan memfasilitasi penelitian di PT di 
Indonesia sudah dilakukan, kuantitas maupun kualitas penelitiannya 
masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh dua indikator pengukuran 
kinerja hasil penelitian, yaitu  jumlah publikasi ilmiah internasional dan 
paten. Menurut SCImago Journal & Country Rank, dalam kurun waktu 
1996-2014, Indonesia menghasilkan publikasi ilmiah sebanyak 32.355 
dokumen. Posisi ini di bawah India (998.544 dokumen), Iran (287.010 
dokumen), Pakistan (81.612 dokumen), dan Nigeria (53.298 dokumen)—
dan jauh di bawah negara Asia Tenggara seperti Singapura (192.942 
dokumen), Malaysia (153.378 dokumen), dan Thailand (109.832 
dokumen). Selain itu, Social Sciences Citation Index (SSCI) menunjukkan 
bahwa publikasi hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti Indonesia ke 
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jurnal-jurnal internasional yang dinilai 
berpenelaahan sejawat (peer-reviewed) hanya 
12%. Jumlah ini setengah dari jumlah Thailand 
dan Malaysia (Suryadarma dkk. 2011).

Dalam hal paten, jumlah total paten yang 
didaftarkan oleh peneliti Indonesia di United 
States Patent and Trademark Office (USPTO) 
pada 2008 berada di bawah Singapura, 
Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sementara 
itu, jumlah paten yang terdaftar di Indonesia 
antara 1992 dan 2008 didominasi oleh paten 
luar negeri (Grafik 1). Hal tersebut meng-
gambarkan kualitas penelitian dan pengem-
bangan serta sumber daya manusia di 
Indonesia yang masih rendah. Rendahnya 
jumlah paten peneliti Indonesia yang terdaftar 
di dalam negeri setidaknya mengindikasikan 
dua hal. Pertama, kualitas hasil penelitian 
belum berimplikasi signifikan bagi pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Kedua, 
pemerintah dan unversitas serta lembaga 
penelitian belum secara sistematis mendorong 
dan memfasilitasi peneliti untuk menghasilan 
penelitian yang inovatif. Walaupun demikian, 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO) melaporkan bahwa pengeluaran paten 
Indonesia mencapai 10,56 paten per US$ 1 
juta (sekitar US$ 94.700 per paten). Angka itu 

dua kali jumlah pengeluaran paten Korea 
Selatan dan negara-negara lain. Data tersebut 
sejatinya memperlihatkan bahwa peneliti 
Indonesia memiliki potensi yang relatif tinggi 
dalam menghasilkan karya penelitian yang 
berkuali-tas sehingga layak mendapatkan 
paten atas karya ilmiahnya.  Lebih lanjut, 
jumlah warga negara Indonesia yang 
mengajukan berkas paten (per US$ triliun 
PDB) sama dengan Singapura dan lebih tinggi 
dari Thailand. 

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah 
sebuah inisiatif bersama antara pemerintah 
Indonesia dan Australia yang dibentuk untuk 
meningkatkan kualitas kebijakan publik di 
Indonesia melalui penelitian, analisis, dan 
data. Untuk mencapai tujuan tersebut, KSI 
mengadakan program-program peningkatan 
kapasitas lembaga penelitian; menciptakan 
sistem dan regulasi untuk mendukung pem-
buatan kebijakan berbasis penelitian; mengem-
bangan model efektif untuk melaksanakan 
penelitian dan menggunakan hasil penelitian 
dalam proses pembuatan kebijakan; dan 
bekerja sama dengan berbagai organisasi 
yang terlibat dalam perluasan akses data 
hasil penelitian kepada pembuat kebijakan 
termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, 
dan media. 

Grafik 1: Jumlah Paten Terdaftar di Indonesia
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Karya ilmiah yang berkualitas dan kontribusi 
bagi pengembangan kebijakan publik di Indo-
nesia menjadi perhatian serius dari Australia 
sebagai negara sahabat. Tantangan yang 
harus dijawab oleh pemerintah Indonesia 
(dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi/Kemenristekdikti) dan 
perguruan tinggi adalah bagaimana meng-
arahkan dan mengoptimalkan hasil riset 
perguruan tinggi dan lembaga penelitian 
sebagai referensi rekomendasi kebijakan.

Hasil jangka panjang yang diharapkan 
adalah “identifikasi dan mitigasi hambatan sis-
temik terhadap efektivitas sektor pengetahuan” 
dengan mendorong investigasi dan diskusi 
mengenai hambatan-hambatan utama, dan 
mendukung upaya untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan tersebut. Upaya ini 
sesuai dengan tujuan program KSI, yakni 
terciptanya sebuah lingkungan yang men-
dukung (enabling environment).

1.2. Masalah penelitian

Masalah utama penelitian adalah hambatan 
apa saja yang menghalangi kinerja PT di 
Indonesia?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian bertujuan untuk:
1. Mendiagnosis hambatan penelitian di PT di 

Indonesia dan upaya jangka pendek yang 
dilakukan oleh PT dalam mengatasi ham-
batan tersebut (coping mechanisms).  

2. Mengkaji penyebab masalah dalam tataran 
konseptual dan filosofis. 

3. Merumuskan strategi advokasi dan dise-
minasi temuan penelitian untuk perubahan 
kebijakan. 

4. Merumuskan intervensi dalam proses peru-
bahan. 
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fakultas/universitas dan lembaga-lembaga 
tinggi (Kemenristekdikti atau lembaga lain 
yang relevan) dalam melakukan transformasi 
hasil penelitian ke dalam proses kebijakan.

2.2. Asumsi dasar

Perhatian universitas terhadap aspek 
penelitian masih rendah. Demikian juga jika 
dibandingkan dengan aspek Tri Dharma Per-
guruan Tinggi yang lain (pengajaran, pem-
belajaran, dan pengabdian masyarakat).

2.3. Pertanyaan penelitian

• Mengapa universitas berkinerja rendah 
dalam aspek penelitian dilihat dari segi 
kuantitas dan kegunaan penelitian?  Faktor-
faktor apa yang menjadi penghambat 
kinerja penelitian di universitas? 

• Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan 
kinerja penelitian di universitas?

• Praktik baik apa yang dapat menjadi model 
dalam mengatasi hambatan penelitian?

• Apa harapan dan peluang PT dan peneliti 
dalam meningkatkan kinerja penelitian di 
Indonesia?

2.1. Kerangka konseptual

Berdasarkan diskusi awal, delapan isu 
dipilih sebagai fokus penelitian, yaitu: 
1. Kesesuaian (alignment);
2. Pendanaan penelitian;
3. Agenda/prioritas riset;
4. Sumber daya manusia untuk riset dan 

‘karier’ penelitian;
5. Remunerasi peneliti dan sistem insentif;
6. Sistem kredit ‘Kum’; 
7. Skema publikasi dan riset untuk kebijakan; 

dan 
8. Manajemen riset. 

Masing-masing isu akan dieksplorasi dalam 
tiga tataran yaitu, (i) struktural/sistem (misalnya 
kebijakan negara/pemerintah, struktur pene-
litian dan pendanaan, dukungan untuk 
memperdalam bidang penelitian, dll.), (ii) 
modalitas (misalnya aturan dan peraturan 
universitas, fasilitas, pengelolaan riset, 
fasilitasi untuk ruang penelitian, dll.), dan (iii) 
individu (misalnya kinerja penelitian yang 
sedang dikerjakan, kualifikasi, kapasitas, 
jaringan, dll.) (Nugroho dkk. 2016). Terakhir, 
KSI juga akan mengeksplorasi hambatan/
penyebab di tingkat lembaga, yaitu pusat studi/

Kerangka Konseptual, 
Asumsi Dasar, dan 
Pertanyaan Penelitian

2
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3.1. Konteks penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Indonesia 
(UI). Mengingat besarnya UI, maka dalam penelitian ini ditetapkan 
sejumlah unit kerja atau individu sebagai subjek penelitian. Subjek 
penelitian yang dipilih merupakan unit kerja atau individu yang 
dianggap mampu menggambarkan kinerja riset di UI, di antaranya 
melalui publikasi internasional yang terindeks dalam pangkalan data 
(database) Scopus. Apabila dilihat dari jumlah publikasi yang masuk 
indeks Scopus, saat ini terdapat 4.237 dokumen yang berasal dari 
UI.1 Jumlah itu belum termasuk publikasi UI bersama Rumah Sakit 
Cipto Mangkusumo (RSCM) sebanyak 480 publikasi. Dengan jumlah 
tersebut, UI berada di peringkat kedua di Indonesia di bawah Institut 
Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki publikasi terindeks sebanyak 
5.197 terbitan. Seluruh publikasi dari UI berasal dari kurun waktu 
1977-2016. Publikasi terbanyak berasal dari periode 2000-2016, 
yakni sebanyak 3.542 publikasi. Adapun yang berasal dari sebelum 
tahun 2000 berjumlah 695 terbitan. Jumlah publikasi yang lebih 
banyak sejak tahun 2000 tidak dapat dilepaskan dari penetapan 
status UI sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999. Perubahan status 
sebagai BHMN membawa perubahan yang signifikan bagi UI, yaitu 
otonomi yang lebih besar dalam pengembangan akademik dan 
pengelolaan keuangan. 

Selama berstatus BHMN hingga 2012, terdapat 2.005 publikasi 
yang terindeks Scopus. Publikasi terbanyak dalam masa BHMN 
tersebut dihasilkan pada masa kepemimpinan Prof. DR. Gumilar 

1 www.scopus.com, data per 2 Februari 2016.

Metode Penelitian 3

http://www.scopus.com
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masyarakat; (iii) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) 
sebagai salah satu fakultas dengan kinerja 
riset rendah sampai sedang yang diwakili oleh 
manajer riset dan pengabdian masyarakat; (iv) 
Research Center for Climate Change UI 
(RCCC UI) sebagai pusat studi di tingkat 
universitas; (v) Papua Center sebagai pusat 
studi di tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP); (vi) Pusat Kajian Ilmu Politik 
(Puskapol) sebagai pusat studi di tingkat 
Departemen Ilmu Politik; serta (vii) seorang 
peneliti di FISIP yang pernah menjadi ketua 
tim sebuah penelitian yang sejenis dengan 
penelitian ini.

3.2. Desain penelitian

Penelitian menggunakan desain studi kasus 
(multiple, embedded, case study). Kasus yang 
menjadi fokus adalah inisiatif penelitian di UI 
khususnya yang dikelola oleh sejumlah 
lembaga di UI, yaitu DRPM, FT, FIB, RCCC, 
Papua Center, serta Puskapol.

3.3. Unit analisis

Fokus penelitian ada di tingkat universitas, 
fakultas, serta pusat studi di tingkat universitas, 
fakultas dan departemen. Pemilihan fakultas 
didasarkan pada pertimbangan keterwakilan 
terhadap kinerja riset. Ada fakultas yang 
dianggap dapat mewakili fakultas dengan 
kinerja riset tinggi, ada pula fakultas yang 
dianggap dapat mewakili fakultas dengan 
kinerja riset rendah hingga sedang. Pusat studi 
juga dipilih berdasarkan keterwakilan pusat 
studi di tingkat universitas, fakultas, maupun 
departemen. 

3.4. Narasumber dan sampling 
penelitian

Dengan mempertimbangkan besarnya UI, 
maka subjek penelitian dipilih secara sengaja, 
yaitu (i) DRPM UI, yang diwakili oleh Kasubdit 
Perencanaan dan Pengembangan Riset 
(indeks-h Scopus: 5), (ii) FT, yang diwakili oleh 
Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat 
(indeks-h Scopus: 7), (iii) FIB, yang diwakili 

Rusliwa Somantri (2007-2012), yaitu sebanyak 
1.419 publikasi. Setelah status UI menjadi 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-
BH) sebagai akibat dari pemberlakuan UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi dan masa transisi yang dialami, dalam 
kurun waktu 2013-2014 UI mencatatkan 999 
publikasi dalam indeks Scopus. Dalam masa 
kepemimpinan rektor saat ini, Prof. Dr. 
Muhammad Anis (2014-2019), hingga Februari 
2016 terdapat 538 publikasi yang terindeks 
Scopus. Berdasarkan data tersebut, perkem-
bangan kinerja penelitian di UI mengalami 
peningkatan yang signifikan pada era setelah 
tahun 2000 sebagai akibat dari ditetapkannya 
status UI sebagai BHMN dan kemudian PTN-
BH. Pada masa ini juga UI dicanangkan 
sebagai world-class research university atau 
universitas riset kelas dunia, sehingga untuk 
mencapai tujuan tersebut UI melakukan 
sejumlah perbaikan internal, termasuk 
memperbaiki pangkalan data kinerja riset 
civitas academica UI. Dilihat dari struktur 
organisasi, saat ini UI terdiri atas 14 fakultas, 1 
program pascasarjana, dan 1 program vokasi. 
Program studi yang terdapat di UI saat ini 
berjumlah 58 program studi S1, 6 program 
profesi, 68 program studi S2, 37 program studi 
S3, serta 11 program studi vokasi. Pada 2014, 
jumlah mahasiswa mencapai 48.761 orang 
dan 700 di antaranya adalah mahasiswa asing 
(kelas internasional). 

Setiap fakultas mencatatkan kinerja risetnya 
masing-masing. Ada fakultas dengan kinerja 
riset tinggi, ada pula yang sedang dan bahkan 
rendah. Selain di fakultas, riset di UI dilakukan 
oleh pusat studi di tingkat universitas, fakultas, 
maupun departemen. Berdasarkan pertim-
bangan tersebut, maka subjek dalam penelitian 
ini adalah (i) Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat UI (DRPM UI) sebagai unit 
organisasi yang bertanggung jawab dalam 
merumuskan kebijakan serta mengembangkan 
dan mengelola kegiatan riset di tingkat 
universitas; (ii) Fakultas Teknik (FT) sebagai 
salah satu fakultas dengan kinerja riset tinggi 
yang diwakili oleh manajer riset dan pengabdian 
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oleh Manajer Riset dan Pengabdian 
Masyarakat, (iv) RCCC, yang diwakili oleh 
direkturnya (indeks-h Scopus: 16), (v) Papua 
Center, yang diwakili oleh direkturnya (indeks-h 
Scopus: 1), (vi) Puskapol, yang diwakili oleh 
Wakil Direktur dan Manajer Riset dan Pusat 
Data, seorang peneliti di FISIP yang pernah 
menjadi ketua tim penelitian yang sejenis 
dengan penelitian ini (indeks-h Scopus: 2), 
(vii) serta Wakil Rektor bidang Riset dan 
Inovasi (indeks-h Scopus: 10), yang ditemani 
salah seorang anggota stafnya (indeks-h 
Scopus: 10).

3.5. Pengumpulan data

Dalam melakukan studi kasus, data yang 
dikumpulkan meliputi data primer dan 
sekunder. Data dikumpulkan dengan cara:
1. Tinjauan dokumen sekunder mengenai 

profil penelitian yang ada di UI. 
2. Wawancara mendalam dengan sejumlah 

narasumber di DRPM, FT, FIB, RCCC, 
Papua Center, Puskapol, seorang peneliti 
yang berasal dari FISIP, serta Wakil Rektor 
bidang Riset dan Inovasi. 
Peserta penelitian terdiri dari dosen, 

peneliti, serta pengambil keputusan di tingkat 
universitas dan fakultas.

3.6. Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan 
metode pencocokan pola. Informasi yang 
didapat digunakan untuk menkonfirmasi atau 
menolak proposisi. Selain itu, informasi yang 
dikumpulkan berupaya untuk menggambarkan 
delapan isu hambatan/penyebab kinerja pene-
litian dan  pemanfaatan hasil penelitian. Ana-
lisis lintas kasus diterapkan untuk memban-
dingkan temuan pada tiap kasus.

3.7. Etika penelitian

Ada sejumlah hal sensitif dalam 
pelaksanaan penelitian ini. Di antaranya 
berkaitan dengan strategi yang sedang 
diterapkan oleh lembaga, yang karena alasan 
tertentu belum dapat diekspos. Sebab itu, 
pelaporan hasil penelitian juga berupaya 
mengakomodasi sejumlah masalah sensitif 
tersebut dan memberikan penjelasan pada 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian 
ini. Penelitian ini dilakukan secara resmi 
dengan peneliti dibekali surat tugas dari KSI. 
Sebelum menemui responden, peneliti terlebih 
dahulu mengirimkan surat permohonan 
wawancara. Dengan demikian, responden 
yang diwawancara adalah narasumber yang 
telah setuju untuk ditemui dan diwawancarai 
oleh peneliti. Selain itu, untuk menjamin 
kerahasiaan responden, maka penyampaian 
informasi yang dirujuk hanya menyebutkan 
posisi mereka dan tidak menyebutkan nama.
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4.1. Kinerja penelitian di UI (kuantitas dan kemanfaatan)

Berdasarkan dokumen “Rencana Strategis Universitas Indonesia 
2015-2019”, visi UI adalah “Mewujudkan Universitas Indonesia sebagai 
PTN-BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah 
dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, menuju unggulan 
di Asia Tenggara”. Dari situ terlihat upaya UI untuk menjadi sebuah 
lembaga unggulan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan 
tantangan di tingkat nasional dan global. Dalam mewujudkan visi 
tersebut, riset akan memainkan peranan yang signifikan. Riset yang 
dilakukan oleh segenap civitas academica UI harus bermutu dan 
relevan dengan tantangan nasional serta global.

Untuk itu UI menetapkan sejumlah program prioritas dalam bidang 
riset. Program-program ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai 
kesenjangan/kelemahan dalam bidang riset. Dalam dokumen rencana 
strategis 2015-2019 terungkap berbagai kesenjangan tersebut, yakni:
• Produktivitas UI dalam menghasilkan publikasi internasional, kajian 

kebijakan pemerintah, dan produk hak kekayaan intelektual 
(termasuk paten) sebagai universitas riset kelas dunia masih rendah;

• Rendahnya jumlah riset, kajian terapan, dan inovasi produk yang 
mampu menjadi paten, serta rendahnya jumlah paten yang dapat 
dimanfaatkan atau dikomersialkan oleh pemerintah, industri, dan 
masyarakat;

• Belum terbangunnya peta jalan (roadmap) riset dan pengembangan 
secara konsisten di lingkungan universitas dan di fakultas/pusat 
kajian, sehingga kegiatan riset dan pengembangan lebih bersifat 
reaktif terhadap permintaan sesaat;

• Belum ada program riset dan paten secara terpadu di UI (interdisiplin 
keilmuan), baik antarpusat kajian maupun fakultas;

• Lemahnya koordinasi kegiatan riset antarunit riset;
• Belum mantapnya komitmen sumber daya manusia (SDM) UI, 

terutama dosen inti riset pada kegiatan riset;
• Promosi dan diseminasi hasil riset dan pengembangan masih 

terbatas;

Temuan Penelitian4
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• Belum ada rencana strategis dari lembaga-
lembaga penerbit (UI Press, Penerbit Fa-
kultas Kedokteran UI, dan Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi UI) yang membantu 
meningkatkan jumlah publikasi dosen dan 
peneliti UI;

• Masih rendahnya jumlah guru besar dan 
peneliti tamu asing ke UI;

• Masih rendahnya jumlah pengajar dan 
peneliti UI ke luar negeri;

• Masih rendahnya jumlah pengajar program 
pendidikan vokasi yang menghasilkan riset 
terapan bekerja sama dengan asosiasi 
profesi dan industri;

• Kebijakan dan sistem tata kelola bidang 
pengabdian masyarakat belum mampu 
menarik proyek kerja sama secara maksimal;

• Alokasi sumber daya untuk program 
pengabdian masyarakat belum memper-
timbangkan kegiatan pendidikan dan riset 
secara komprehensif;

• Pemanfaatan peluang kerja sama dengan 
pihak ketiga (pemerintah atau industri) harus 
ditingkatkan;

• Sinergi dan koordinasi antarunit dalam 
pemanfaatan dan tata kelola kerja sama 
perlu ditingkatkan;

• Tingkat partisipasi mahasiswa S1 dalam 
proyek riset dosen belum memuaskan;

• Belum mutakhirnya sarana dan prasarana 
laboratorium riset guna mendukung riset 

kelas dunia; serta
• Minimnya penelitian yang berorientasi pada 

pemecahan masalah bangsa.
Meskipun menghadapi sejumlah kesen-

jangan tersebut, kinerja riset UI masih yang 
terbaik di Indonesia—setidaknya dilihat dari 
publikasi yang dicatat oleh lembaga pemeringkat 
internasional seperti jumlah dokumen yang 
terindeks dalam pangkalan data Scopus, dan 
peringkat UI menurut Webometrics, Times 
Higher Education World University Rankings, 
serta QS World University Rankings. Ber-
dasarkan data yang tercatat di Scopus, jumlah 
publikasi yang dihasilkan oleh dosen/peneliti/
lembaga penelitian dari UI mencapai 4.237 
dokumen. Angka ini belum termasuk jumlah 
publikasi UI bersama RSCM sebanyak 480 
dokumen. Dengan jumlah total tersebut, UI 
berada pada peringkat kedua perguruan tinggi 
di Indonesia yang publikasinya paling banyak 
masuk indeks Scopus di bawah ITB yang 
mencatatkan 5.197 dokumen. Peringkat ketiga 
ditempati oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) 
dengan 2.792 dokumen. 

Publikasi UI sebanyak 4.237 dokumen tadi 
berasal dari kurun waktu 1977-2016. Sepanjang 
39 tahun itu publikasi paling banyak dihasilkan 
dalam kurun waktu 2000-2016, yakni 3.542 
publikasi. Adapun selama 1977-1999 hanya 
dihasilkan 695 publikasi (Lihat Grafik 2). ww

w.

Grafik 2: Jumlah Publikasi UI Terindeks Scopus 2000-2016
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Kinerja UI juga bisa dilihat dari peringkat 
menurut versi sejumlah lembaga pemeringkat 
seperti Webometrics, Times Higher Education, 
dan QS. Menurut Webometrics, berdasarkan 
data pada awal 2016, UI berada pada urutan 
758 di dunia atau peringkat kesatu di Indonesia. 
Peringkat keduanya adalah ITB, yang me-
nempati peringkat 796 dunia. Adapun posisi 
ketiga ditempati UGM dengan ranking 802 
dunia. 

Tidak jauh berbeda dengan pemeringkatan 
versi Webometrics, data yang diterbitkan oleh 
Times Higher Education World University 
Rankings 2016 menempatkan UI sebagai satu-
satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang 
masuk dalam 800 besar dunia dan menempati 
posisi 601-800. Jika dikelompokkan dalam 
kategori BRICS and Emerging Economies oleh 
lembaga yang sama, UI ada di peringkat 171 
dari 200 perguruan tinggi di dunia dan 
merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia. 
Lembaga pemeringkat lainnya, QS, yang 

merilis rangking universitas dunia 2015/2016, 
menempatkan UI pada peringkat 358 di dunia 
dan 79 di Asia. Dalam ranking itu juga UI 
berada di peringkat 301-400 di dunia untuk 
kategori kedokteran dan peringkat 215 di dunia 
untuk kategori ilmu sosial dan manajemen. 
Peringkat tersebut merupakan yang tertinggi di 
Indonesia. Sebagai perbandingan ITB yang 
menempati peringkat 431-440 di dunia dan 
UGM yang menempati peringkat 551-600 di 
dunia.

Kinerja riset di UI juga dapat dilihat dari 
besaran dana riset yang tersedia dan jumlah 
proposal riset yang dibiayai dari dana tersebut. 
Dana riset di UI biasanya disalurkan dalam 
bentuk hibah oleh DRPM. Dilihat dari jenis 
hibahnya, ada tiga jenis hibah di UI yang 
dikelola oleh DRPM, yaitu: (1) hibah riset 
internal yang pendanaannya berasal dari 
anggaran UI, baik yang berasal dari dana 
masyarakat maupun anggaran yang diberikan 
melalui Dikti; (2) hibah riset eksternal yang 

Tabel 1: Besaran Dana Riset UI 2012-2014 (dalam Rupiah)

Jenis Hibah
Tahun

2012 2013 2014

Hibah Riset Internal 18.457.347.885 33.990.362.967 32.394.725.229

- Damas 12.917.675.553 6.799.969.967 -

- Dikti 5.539.672.332 27.190.393.000 32.394.725.229

Hibah Riset Eksternal 10.983.025.650 12.960.290.000 30.314.290.374

- LPDP - - 17.354.000.374

- Kementan - 134.120.000 134.120.000

- Kemenristek 2.630.000.000 2.630.000.000 2.630.000.000

- Dikti 8.353.025.650 10.196.170.000 10.196.170.000

Hibah Riset Kolaborasi 5.371.687.369 5.609.988.263 5.291.263.684

- Pusat Riset 345.436.842 234.310.526 240.000.000

- Laboratorium 961.345.263 500.000.000 442.190.000

- Kolaborasi Nasional 1.474.852.632 1.464.672.999 731.500.000

- Kolaborasi Internasional 2.590.052.632 3.411.004.738 3.877.573.684

Total Jumlah Hibah 34.812.060.904 52.560.641.230 68.000.279.287

Sumber: Laporan Tahunan UI 2014 (data diolah kembali)
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pendanaannya berasal dari lembaga lain 
terutama dari LPDP, Kementerian Pertanian 
(Kementan), Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek), dan Dikti;2 serta (3) hibah riset 
kolaborasi yang pendanaannya berasal dari 
kerja sama UI dengan pihak lain seperti pusat 
riset, laboratorium, serta kolaborasi nasional 
dan internasional. 

Berdasarkan Tabel 1, dalam periode 2012-
2014 total anggaran riset tahunan yang dikelola 
oleh UI mengalami peningkatan. Dari Rp 
34.812.060.904 pada 2012, menjadi Rp 
52.560.641.230 pada 2013. Pada 2014, 
anggaran riset naik lagi menjadi Rp 
68.000.279.287. Dilihat dari sumber dananya, 
anggaran yang berasal dari internal UI men-
capai 53,02 persen pada 2012, 64,67 persen 
pada 2013, dan 47,64 persen pada 2014. 
Penurunan persentase dana internal pada 
2014 berkaitan dengan adanya dana eksternal 
yang berasal dari LPDP. Kontribusi dana 
kolaborasi terhadap total dana penelitian UI 
paling kecil dan cenderung menurun tiap 
tahun. 

Kecilnya dana riset tersebut mencerminkan 

2 Sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
Kemenristek dan Dikti terpisah. Dikti semula berada di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

masih rendahnya kolaborasi lembaga 
penelitian UI (dan peneliti UI) dengan lembaga 
penelitian eksternal (dan peneliti eksternal), 
baik dalam maupun luar negeri. Padahal 
kolaborasi riset dapat menjadi sarana per-
tukaran ide, ilmu, dan pengalaman, serta 
memperluas akses lembaga penelitian dan 
peneliti UI terhadap komunitas akademik 
internasional. Akses ini dapat memfasilitasi 
lembaga penelitian dan peneliti UI untuk 
memperkenalkan dan mendiseminasi hasil 
penelitian yang dilakukan oleh komunitas 
akademik UI. Sementara itu, jumlah penelitian 
yang didanai dari dana riset selama 2012-2014 
dapat dilihat pada Grafik 3. 

Berdasarkan Grafik 3, jumlah penelitian 
yang didanai pada 2012 mencapai 320 
penelitian, pada 2013 sebanyak 387 penelitian, 
dan pada 2014 berjumlah 317 penelitian. Dari 
data itu terlihat adanya penurunan jumlah 
penelitian yang dibiayai meskipun besaran 
dana riset yang tersedia cenderung meningkat 
sebagaimana tertera dalam Tabel 1. Penelitian 
pun sebagian besar dibiayai dana internal, 
yakni sebanyak 61,56 persen pada 2012, 

Grafik 3: Jumlah Proposal Didanai dari Anggaran Riset UI 2012-2014

Sumber: Laporan Tahunan UI Tahun 2014 (data diolah kembali)
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74,16 persen pada 2013, dan 73,5 pada 2014.
Riset diharapkan menghasilkan publikasi 

atau produk yang dapat dimanfaatkan untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang diha-
dapi di masyarakat. Terkait dengan hal ini, 
berdasarkan data di Sistem Informasi Database 
Riset dan Pengabdian Masyarakat (SIRIP) UI, 
yang dapat diakses di http://sirip.ui.ac.id/sidr/
statistik-home/, diperoleh data sebagaimana 
terdapat dalam Tabel 2.

Berdasarkan data dalam Tabel 2, sampai 
saat ini telah dihasilkan 7.530 publikasi yang 
diterbitkan dalam jurnal nasional maupun 
internasional. Data tersebut juga menyebutkan 
ada 8.174 publikasi dalam bentuk makalah 
yang dipresentasikan dalam kegiatan ilmiah, 
1.487 publikasi dalam bentuk buku teks, dan 
233 hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Riset di UI dilakukan oleh pusat riset yang 
ada di tingkat universitas, fakultas, departemen 

secara berkelompok atau perseorangan. Ihwal 
pusat riset di UI, pada 2009 dilakukan pe-
ngaturan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 
Nomor 1320/SK/R/UI/2009 tentang Pusat 
Riset di Universitas Indonesia. SK ini dike-
luarkan untuk menciptakan iklim akademik 
yang kondusif bagi terselenggaranya riset yang 
bermutu. Untuk itu, SK tersebut menekankan 
pada perlunya pembinaan terhadap pusat-
pusat riset yang ada di UI. Dalam SK itu 
tercatat ada 43 pusat riset di UI yang di-
perkenankan beroperasi sebagaimana dapat 
dilihat dalam Tabel 3.

Dalam perkembangannya terjadi sejumlah 
perubahan pada pusat-pusat riset tersebut. 
Contohnya di pusat riset di lingkungan FT, 
FISIP, dan di tingkat UI sendiri. Di FT, saat ini 
terdapat tiga pusat riset, yakni: (1) Pusat Kajian 
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, (2) 
Pusat Riset Energi Terbarukan Wilayah Tropis, 

Tabel 2: Jumlah Keluaran Riset UI

Fakultas Jurnal Makalah Buku Teks HKI

Fakultas Ilmu Komputer 212 564 28 15

Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 1.099 88 12 10

Fakultas Ekonomi 225 304 26 -

Fakultas Psikologi 101 297 66 -

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 276 705 164 -

Fakultas Hukum 219 224 76 2

Program Pascasarjana 96 35 38 6

Fakultas Kedokteran Gigi 239 947 14 36

Fakultas Kedokteran 2.319 2.277 456 41

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 782 509 444 17

Fakultas Ilmu Keperawatan 134 178 43 54

Fakultas Farmasi 260 219 30 3

Fakultas Kesehatan Masyarakat 128 157 42 14

Fakultas Teknik 1.440 1,670 48 35

Jumlah Total 7.530 8.174 1.487 233

Sumber: Diolah dari http://sirip.ui.ac.id/sidr/statistik-home/, diakses pada 2 Februari 2016. 

http://sirip.ui.ac.id/sidr/statistik-home/
http://sirip.ui.ac.id/sidr/statistik-home/
http://sirip.ui.ac.id/sidr/statistik-home/
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dan (3) Pusat Riset Rekayasa Biomedis. Di 
fakultas ini juga ada sejumlah ventura seperti 
Lembaga Teknologi FT UI dan Career Deve-
lopment Center. Di FISIP, keberadaan pusat 
riset juga berkembang dengan adanya empat 

pusat riset baru, yakni: (1) Center for Election 
and Political Party, (2) Pusat Kajian Per-
lindungan Anak, (3) Papua Center, dan (4) 
ASEAN Study Center. Namun ada dua pusat 
yang sudah tidak aktif, yakni Pusat Kajian 

Tabel 3: Pusat Riset di Universitas Indonesia

Pusat Riset Tingkat 
Universitas Pusat Riset Tingkat Fakultas

1. Pusat Kajian Wilayah 
Amerika

2. Pusat Studi Jepang
3. Pusat Kajian Eropa
4. Pusat Kajian Timur Tengah 

dan Islam
5. Pusat Kajian APEC
6. Pusat Kajian Gizi Regional 

(SEAMEO)
7. Pusat Pengkajian Masalah 

Strategis
8. Governance Studies
9. Pusat Kajian Wanita

A. Fakultas Kedokteran
1. Makmal Terpadu
2. Clinical Study Unit
B. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1. Pusat Studi Komputer dan Teknologi Informasi
2. Pusat Kajian Resiko dan Keselamatan Lingkungan
3. Pusat Studi Kelautan
4. Pusat Studi Biodiversitas dan Konservasi (PSBK)
5. Pusat Penelitian Geografi Terapan (PPGT)
6. Pusat Studi Obat Bahan Alam
7. Pusat Kajian Mineral
8. Pusat Geoscience
9. Pusat Sinergi Riset dan Bisnis (PSRB)
10. Center of Excelence (CoE) Endigenous Biological Resources 

Genome Studies

C. Fakultas Hukum
Djokosoetono Legal Research Center
D. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Pusat Penelitian Kemasyarakatan Budaya (PPKB)
E. Fakultas Psikologi
1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Psikologi (LPPsi)
2. Pusat Krisis

F. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1. Pusat Kajian Komunikasi
2. Pusat Kajian Gender dan Seksualitas
3. Center for International Relation Studies
4. Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Masyarakat dan Daerah
5. Pusat Kajian Politik
6. Center for Research on Inter-Group Relation and Conflict 

Resolution (CERIC)
7. Lab Sosio
8. Pusat Kajian Antropologi
9. Pusat Kajian Ilmu Administrasi
10. Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota
11. Pusat Kajian Kriminologi
12. Center for Global Civil Society (PACIVIS)
13. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial
14. Pusat Kajian Disabilitas

G. Program Pascasarjana
1. Pusat Penelitian SDM dan Lingkungan (PPSML)
2. Pusat Strategi dan Pertahanan
3. Pusat Studi dan Penerapan Teknologi Biomedis
4. Pusat Riset Ilmu Kepolisian

Sumber: Keputusan Rektor UI Nomor 1320/SK/R/UI/2009
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Pengembangan Otonomi dan Masyarakat 
Daerah serta Pusat Kajian Pembangunan 
Administrasi Daerah dan Kota. Seiring dengan 
pembentukan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) 
pada Maret 2015, Pusat Kajian Ilmu Administrasi 
tidak lagi berada di bawah FISIP, melainkan di 
bawah FIA. Di tingkat universitas pun terbentuk 
sejumlah pusat riset baru seperti Research 
Center for Climate Change (RCCC), Center for 
Ageing and Development, dan Pusat Kajian 
Tamadun Melayu. Selain itu, ada perubahan 
nomenklatur dan fokus kajian seperti Gover-
nance Studies menjadi Center for Study of 
Governance and Administrative Reform (UI 
CSGAR).

Selain pusat riset, di UI terdapat sejumlah 
laboratorium yang mendukung pelaksanaan 
riset. Berdasarkan dokumen Rencana Induk 
Penelitian, UI memetakan keberadaan labora-
torium di lingkungannya pada 2008. Hasil 
pemetaan mencatat ada 203 laborato-rium di UI 
yang tersebar di 12 fakultas. Dari jumlah itu, 
sebanyak 45 laboratorium (22 persen) telah 
mendapatkan akreditasi baik dari Komite 
Akreditasi Nasional (KAN), Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), maupun 
asesor swasta. Pemetaan tersebut juga 
mengungkapkan bahwa berdasarkan fungsinya, 
sebagian besar laboratorium digunakan untuk 
pendidikan (50 persen). Sedangkan sisanya 
menjalankan fungsi sebagai berikut: riset (11 
persen), pengabdian masyarakat (1 persen), 
pendidikan dan riset (18 persen), pendidikan 
dan pengabdian masyarakat (4 persen), riset 
dan pengabdian masyarakat (0,5 persen), serta 
pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat 
(16 persen). Saat ini tercatat bahwa laboratorium 
riset yang berjumlah 22 unit tersebar di enam 
fakultas, yakni Fakultas Ilmu Komputer/Fasilkom 
(8 laboratorium), Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam/FMIPA (7 laboratorium), 
Fakultas Psikologi/FPsi (3 laboratorium), 
Fakultas Kedokteran/FK (2 laboratorium), FT (1 
laboratorium), dan Fakultas Kedokteran Gigi/
FKG (1 laboratorium). Untuk memperkuat fungsi 
dan meningkatkan kontribusi laboratorium riset, 
UI meningkatkan status menjadi laboratorium 

riset, jasa pengukuran, dan konsultasi bagi 
pihak di luar UI sebagaimana tercantum dalam 
dokumen Rencana Induk Penelitian. 

Pelaksanaan riset tidak dapat dilepaskan 
dari ketersediaan dan kapasitas sumber daya 
peneliti. Kegiatan penelitian di UI dilaksanakan 
oleh dosen sebagai bagian dari Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Saat ini, UI memiliki dosen 
yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN), PNS 
Kementerian Kesehatan (PNS Kemenkes), 
dan non-PNS. Pada 2014, jumlah dosen UI 
seluruhnya mencapai 4.010 orang. Namun, 
yang perlu mendapat perhatian lebih adalah 
data dosen yang terlibat secara aktif dalam 
kegiatan penelitian. Data ini penting sebagai 
rujukan bagi UI untuk mengkaji lebih jauh 
keseimbangan fungsi dosen dalam mengem-
ban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Komposisi 
tersebut dapat dilihat dalam Grafik 4 berikut 
ini.

Dari 4.010 dosen pada tahun 2014 tersebut, 
mereka berstatus PNS dan BHMN sebanyak 
1.961 orang. Komposisi dosen PNS dan BHMN 
dilihat dari jabatan akademiknya dapat dilihat 
dalam Grafik 5.

Sumber: Laporan Tahunan UI Tahun 2014 (data 
diolah kembali)

Grafik 4: Komposisi Dosen UI pada 
2014

N=4.010 orang
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4.2. Faktor pendorong perbaikan kinerja 
penelitian di UI

Berdasarkan gambaran kinerja dalam 
bagian sebelumnya, terlihat ada perkemba-
ngan yang cukup signifikan dalam kegiatan 
penelitian atau riset di UI. Terkait dengan hal 
tersebut, dengan menggunakan pendekatan 
yang digunakan oleh Nugroho dkk., peneliti 
mencoba menggambarkan sejumlah pendo-
rong perbaikan kinerja penelitian di UI, yang 
dilihat dari struktural/sistem (misalnya kebi-
jakan negara/pemerintah, struktur penelitian 
dan pendanaan, dukungan untuk memperdalam 
bidang penelitian, dll.), (ii) modalitas (misalnya 
aturan dan peraturan universitas, fasilitas, 
pengelolaan riset, fasilitasi untuk ruang 
penelitian, dll.), dan (iii) individu (misalnya 
kinerja penelitian yang sedang dikerjakan, 
kualifikasi, kapasitas, jaringan, dll.).

Dalam kasus UI, faktor struktural yang turut 
menentukan kinerja penelitian adalah: (1) 
kebijakan pemerintah menjadikan UI sebagai 
BHMN dan kemudian PTN-BH; (2) kebijakan 
Dikti tentang hibah riset kompetitif; (3) 
kebijakan penilaian angka kredit dosen untuk 
kenaikan pangkat yang menekankan pada 
hasil riset dosen; dan (4) Surat Edaran Dirjen 
Dikti Nomor 152/E/T/2012 yang mengharuskan 
mahasiswa untuk menerbitkan karya ilmiah 
(skripsi, tesis, dan disertasi) pada jurnal 

nasional terkareditasi/internasional bereputasi 
sebagai syarat kelulusan mahasiswa, khusus-
nya tingkat pascasarjana. 

Penetapan status UI sebagai BHMN 
berdasarkan PP Nomor 152 Tahun 2000 
mengubah pengelolaan universitas. Dengan 
menjadi BHMN, UI memiliki otonomi yang lebih 
besar dalam mengembangkan akademik dan 
mengelola keuangan. Setelah berstatus 
BHMN, salah satu langkah yang dilakukan UI 
adalah melakukan restrukturisasi kelemba-
gaan, termasuk lembaga pengelola riset. 
Rektor UI periode 2002-2007, Usman Chatib 
Warsa, menerbitkan SK Rektor Nomor 047/
SK/R/UI/2003 yang membentuk Direktorat 
Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) 
sebagai organ dengan tugas dan fungsi utama 
menangani bidang penelitian dan pengabdian 
masyarakat. DRPM dibentuk untuk mengambil 
alih tugas, wewenang, dan kewajiban dari 
Lembaga Penelitian UI (LPUI) dan Lembaga 
Pengabdian Masyarakat UI (LPMUI). Pada 
awal pendiriannya, berbagai kegiatan DRPM 
difokuskan pada upaya peningkatan iklim 
penelitian yang berkualitas di lingkungan UI 
dan mulai menerapkan konsep pengembangan 
penelitian yang bersifat lintas disiplin melalui 
sejumlah program penelitian yang bermitra 
dengan pihak di luar UI. 

Kebijakan pemerintah lainnya yang men-

Sumber: Laporan Tahunan UI Tahun 2014 (data diolah kembali)

Grafik 5: Dosen PNS dan BHMN Tahun 2014 
Berdasarkan Jabatan Akademik
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dorong peningkatan kinerja pada awal UI 
menjadi BHMN adalah komitmen dalam me-
nyediakan hibah dana penelitian melalui 
skema hibah kompetitif Dikti maupun Kemen-
ristek. Kebijakan hibah riset dari pemerintah ini 
kemudian diikuti UI dengan mengalokasikan 
dananya sendiri untuk membiayai usulan 
penelitian yang berkualitas melalui program 
riset unggulan. Dalam pelaksanaannya, DRPM 
berkoordinasi dengan manajer penelitian di 
tingkat fakultas sebagai upaya untuk me-
mantapkan langkah ke arah lingkungan 
penelitian yang bertaraf internasional. Langkah 
lainnya adalah melalui proses penulisan 
proposal penelitian untuk hibah kompetitif dari 
institusi di luar UI, serta dengan memberikan 
penghargaan bagi para peneliti yang berhasil 
memublikasikan penelitiannya di jurnal inter-
nasional sebagai upaya untuk menggugah 
kegiatan riset agar terus meningkat kuantitas 
dan kualitasnya. Terkait dengan langkah 
tersebut, UI juga mulai berupaya meningkatan 
fasilitas perpustakaan sebagai penunjang ke-
giatan riset, seperti membuka akses bagi 
dosen/peneliti untuk mendapatkan referensi 
akademik secara mudah dan gratis. Untuk 
kepentingan tersebut, UI mengaktivasi lang-
ganan jurnal internasional bereputasi secara 
online.

Kebijakan pemerintah lainnya yang turut 
memacu peningkatan kinerja riset adalah 
penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan 
pangkat. Menurut penuturan sejumlah nara-
sumber, kebijakan ini berhasil mendorong 
sejumlah dosen untuk meningkatkan kegiatan 
penelitian meskipun tidak dapat dipungkiri 
masih banyak dosen yang tak acuh terhadap 
hal tersebut. Kutipan wawancara berikut 
setidaknya dapat menggambarkan kondisi 
tersebut:

“Kita udah wawancara khusus untuk itu. 
Jadi memang ada sekian persen itu dia 
melakukan riset karena mau naik pangkat. 
Sadar betul enggak mungkin bisa naik 
tanpa adanya riset dan pengabdian 
masyarakat. Tapi kalau yang enggak peduli 
pangkat, mereka cuek saja. Dan banyak 
juga jumlahnya.” (Wawancara mendalam 
dengan Manajer Riset dan Pengabdian 
Masyarakat FIB)

Kebijakan pemerintah terkait dengan 
ketentuan publikasi sebagai salah satu syarat 
kelulusan melalui Surat Edaran Dirjen Dikti 
Nomor 152/E/T/2012 juga menjadi salah satu 
pendorong riset di UI, khususnya bagi ma-
hasiswa pascasarjana. Merujuk Surat Edaran 
tersebut, UI menerbitkan aturan pelaksana 
pada 2013 melalui SK Rektor Nomor 2199/
SK/R/UI/2013 untuk mahasiswa magister dan 
SK Rektor Nomor 2200/SK/R/UI/2013 untuk 
mahasiswa doktor. Kedua SK Rektor tersebut 
mengatur kewajiban publikasi sebagai salah 
satu syarat kelulusan. Kutipan wawancara 
berikut dapat memberikan gambaran terhadap 
kondisi tersebut: 

“Walaupun mungkin diinterpretasikan 
masing-masing itu beda-beda, tapi menurut 
saya sih... kemudian di SK Rektor yang 
tahun 2013 kalau enggak salah... 2013 atau 
2012. Bahwa pasca [sarjana] itu harus 
publikasi internasional, gitu kan. Nah itu 
mungkin, itu kan salah satu turunan yang 
menurut saya, motivasi dari atas juga itu. 
Itu salah satunya menurut pandangan saya, 
yang diimplementasikan ke masing-masing 
itu.” (Wawancara mendalam dengan 
Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan 
Riset DRPM)
Selain faktor struktural, penelitian ini 

mengungkap bahwa faktor modalitas yang 
berkaitan dengan dukungan dari institusi, 
dalam hal ini UI, turut menentukan kinerja 
penelitian. Kajian terhadap kinerja penelitian 
UI menyimpulkan sejumlah faktor modalitas 
yang berkontribusi pada kinerja penelitian UI, 
yaitu: (1) pembentukan Majelis Wali Amanat 
(MWA) dan berbagai kebijakan yang dihasilkan 
oleh lembaga tersebut; (2) kebijakan strategis 
UI yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang UI 2015-2035; (3) Rencana 
Stragtegis UI 2015-2019; (4) komitmen UI 
dalam meningkatkan kinerja riset sebagaimana 
dirumuskan dalam Roadmap Riset UI; dan (5) 
program pengembangan budaya dan kinerja 
riset yang digerakkan oleh fakultas-fakultas 
dan pusat-pusat riset UI.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian faktor 
struktural, kebijakan di tingkat pemerintah 
telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah 
dan kebijakan internal di tingkat UI. Sebagai 
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BHMN, yang kemudian berubah menjadi PTN-
BH, UI memiliki sebuah organ penting bernama 
Majelis Wali Amanat (MWA). Salah satu tugas 
lembaga tersebut adalah menetapkan kebi-
jakan umum di UI setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Senat Akademik (SA) dan 
Dewan Guru Besar (DGB). Kebijakan umum 
ini menjadi panduan rektor dalam menjalankan 
fungsi pengelolaan universitas secara 
keseluruhan; melaksanakan penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke-
pada kepada masyarakat; membina civitas 
academica (dosen dan mahasiswa); serta 
membina hubungan dengan alumni di 
lingkungan universitas dan masyarakat. Hing-
ga saat ini MWA telah membuat setidaknya 18 
kebijakan yang terkait dengan pengelolaan 
riset di UI, yakni: 
1. Keputusan MWA UI Nomor 006/SK/MWA-

UI/2002 tentang Kebijakan Umum tentang 
Arah Pengembangan UI 2002-2004

2. Peraturan MWA UI Nomor 003/Peraturan/
MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Riset 
Universitas Indonesia

3. Peraturan MWA UI Nomor 005/Peraturan/
MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber 
Daya Manusia di Bidang Riset di 
Universitas Indonesia

4. Ketetapan MWA UI Nomor 007/Tap/MWA-
UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi 
Segenap Sivitas Akademika Universitas 
Indonesia

5. Ketetapan MWA UI Nomor 009/Tap/MWA-
UI/2005 tentang Norma Riset Universitas 
Indonesia

6. Ketetapan MWA UI Nomor 010/Tap/MWA-
UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik 
Universitas Indonesia Menuju Kualitas 
Dunia dan Prosedur Pencapaiannya

7. Peraturan MWA UI Nomor 002/Peraturan/
MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pusat 
Riset di Universitas Indonesia

8. Peraturan MWA UI Nomor 004/Peraturan/
MWA-UI/2006 tentang Pokok-Pokok Pe-
ngembangan Universitas Indonesia Tahun 
2007-2022

9. Peraturan MWA UI Nomor 005/Peraturan/
MWA-UI/2006 tentang Norma Universitas 
Riset

10. Peraturan MWA UI Nomor 006/Peraturan/
MWA-UI/2006 tentang Pengembangan 
Ilmu Pengetahuan di Universitas Indonesia

11. Keputusan MWA UI Nomor 005/SK/MWA-
UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah 
Pengembangan UI 2007-2012

12. Keputusan MWA UI Nomor 002/SK/MWA-
UI/2008 tentang Norma Universitas Riset

13. Keputusan MWA UI Nomor 003/SK/MWA-
UI/2008 tentang Kebijakan Riset Univer-
sitas Indonesia

14. Keputusan MWA UI Nomor 009/SK/MWA-
UI/2008 tentang Penyempurnaan Kepu-
tusan MWA UI Nomor 003/SK/MWA-
UI/2008 tentang Kebijakan Riset Uni- 
versitas Indonesia

15. Keputusan MWA UI Nomor 011/SK/MWA-
UI/2008 tentang Norma Kerjasama Aka-
demik Universitas Indonesia

16. Keputusan MWA UI Nomor 002/SK/MWA-
UI/2010 tentang Norma Pembudayaan 
Riset Universitas Indonesia

17. Keputusan MWA UI Nomor 006/SK/MWA-
UI/2010 tentang Penyempurnaan Indikator 
Kinerja Akademik Universitas Indonesia 
Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur 
Pencapaiannya

18. Keputusan MWA UI Nomor 009/SK/MWA-
UI/2012 tentang Kebijakan Umum Arah 
Pengembangan Universitas Indonesia 
2012-2017

Kebijakan umum MWA tersebut kemudian 
dioperasionalkan melalui sejumlah peraturan 
atau keputusan rektor. Berbagai kebijakan 
MWA memperlihatkan adanya dukungan 
kelembagaan yang cukup memadai, yang 
pada gilirannya berdampak pada kinerja riset. 
Kebijakan penting yang ditetapkan oleh Rektor 
UI untuk menindaklanjuti kebijakan umum 
MWA, khususnya dalam kepemimpinan rektor 
saat ini, adalah Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang UI 2015-2035 (RPJP UI 2015-
2035) dan Rencana Strategis UI 2015-2019 
(Renstra UI 2015-2019). Kedua kebijakan 
tersebut berisi sejumlah arahan kebijakan UI 
dalam pelaksanaan riset dan pengabdian 
masyarakat.  

Berdasarkan dokumen RPJP UI 2015-2035, 
titik berat pembangunan jangka panjang UI 
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adalah program Tri Dharma Perguruan Tinggi 
berkualitas unggul dalam sejumlah bidang 
pembangunan seperti riset, inovasi, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Apabila 
dokumen RPJP UI 2015-2035 dipelajari, maka 
dapat terlihat adanya kepaduan dan saling 
dukung di antara berbagai bidang pem-
bangunan. Untuk bidang riset dan inovasi, 
terdapat sejumlah arahan penting seperti: 
(1)  Pembangunan riset yang ditunjang oleh 

perencanaan dan manajemen riset yang 
berkualitas, serta pengalokasian dana 
riset yang menganut prinsip otonomi 
anggaran; 

(2)  Pembangunan ilmu pengetahuan yang 
mutakhir, inovatif, tepat guna, serta 
menghasilkan terobosan pemikiran (HKI, 
paten); 

(3)  Riset yang diterapkan dalam pengabdian 
kepada masyarakat dan outreach program 
(mahasiswa, dosen dan institusi) untuk 
memberikan kontribusi pada penyelesaian 
masalah bangsa menyangkut pemba-
ngunan berkelanjutan, penegakan hak 
dan keadilan sosial-ekonomi, pemulihan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
masalah bencana sosial-ekologis; serta 

(4)  Riset unggulan yang dapat beroperasi 
mandiri maupun gabungan atau beririsan 
dikelompokkan ke dalam empat kelompok 
unggulan, yaitu: (i) indigenous study, yang 
berfokus pada riset kearifan dan 
pengetahuan lokal (local konowledge) 
untuk menjawab masalah dan persoalan 
lokal dan mampu diangkat ke level global; 
(ii) science and technology, yang berfokus 
pada inovasi dan terobosan pengetahuan 
berbasis ilmu pengetahuan alam dan 
penerapannya untuk memberikan kon-
tribusi pada masalah dan persoalan 
bangsa; (iii) health and genome, yang 
berfokus pada aspek kesehatan masya-
rakat secara umum di Indonesia serta 
melakukan terobosan dan inovasi untuk 
menyelesaikan masalah kesehatan ma-
syarakat; (iv) sosial, politik, ekonomi, dan 
hukum, yang berfokus pada aspek sosial, 
politik, ekonomi dan hukum dalam 
kemajemukan masyarakat Indonesia.

Adapun Renstra UI 2015-2019 memberikan 
gambaran mengenai tujuan, sasaran strategis, 
program, serta indikator kinerja utama (IKU) 
yang ditetapkan untuk mencapai tujuan serta 
sasaran strategis tersebut. Setidaknya ada 5 
tujuan, 3 sasaran strategis, 7 program dasar, 
serta 13 IKU yang terkait dengan riset dalam 
Renstra UI 2015-2019 sebagaimana dapat 
dilihat dalam Tabel 4.      

Selain kebijakan internal yang dibuat UI, 
ada sejumlah faktor modalitas lain yang 
mendukung kinerja riset, yaitu konsistensi UI 
dalam pelaksanaan hibah, insentif, penjajakan 
kerja sama, peta jalan riset; serta adanya 
upaya mandiri serta terobosan dari sejumlah 
fakultas dalam pengembangan budaya riset 
serta fasilitasi pengelolaan dan publikasi hasil 
riset. Dalam hal pelaksanaan hibah, insentif, 
penjajakan kerja sama, serta peta jalan riset, 
sejak kepemimpinan Rektor Usman Chatib 
Warsa (2002-2007) hingga kini, UI konsisten 
dalam memberikan hibah. Pemberian hibah 
dari tahun ke tahun menunjukkan adanya 
peningkatan baik dari jenis hibah maupun 
jumlah dana yang dikucurkan. Pada 2015 
terdapat 13 jenis hibah yang ditawarkan 
kepada civitas academica UI sebagaimana 
dapat dilihat dalam Tabel 5.

Selain hibah dalam Tabel 5 tersebut, pada 
2015 juga terdapat bantuan seminar inter-
nasional untuk oral presentation; program 
pengembangan pendukung fasilitas pusat riset 
UI; bantuan bagi dosen yang memperoleh 
grant international; CEGs UI 2015; pengelolaan 
pelatihan penulisan artikel; penulisan buku; 
area-based CEGs UI; serta kolaborasi 
pengabdian masyarakat. Konsistensi UI juga 
terlihat dari penyediaan insentif dalam bentuk 
penghargaan kepada dosen yang berhasil 
memublikasikan karya ilmiahnya, kerja sama 
dengan pihak lain terutama luar negeri, serta 
penyusunan peta jalan riset.

Modalitas lainnya adalah upaya mandiri 
serta terobosan dari sejumlah fakultas dalam 
pengembangan budaya riset serta fasilitasi 
pengelolaan dan publikasi hasil riset. Dalam 
hal ini, secara khusus peneliti ingin 
memfokuskan pembahasan terhadap kondisi 
yang ada di FT dan FIB yang menjadi lokus 
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Tabel 4: Tujuan, Sasaran Strategis, Program Dasar, dan IKU Riset

Tujuan Sasaran Strategis Program Dasar IKU

 • Mengembangkan dan 
menyebarluaskan 
iptek dan kebudayaan 
serta mengupayakan 
penerapannya 
untuk meningkatkan 
martabat dan 
kehidupan masyarakat, 
dan memperkaya 
kebudayaan nasional.

 • Mendorong dan 
mendukung peran serta 
aktif civitas academica 
dalam pembangunan 
dan pengabdian kepada 
masyarakat yang 
demokratis, sejahtera, 
dan beradab sebagai 
kekuatan moral yang 
mandiri.

 • Memperkuat peran 
sebagai penyelenggara 
pendidikan tinggi, 
dan bekerja sama 
dengan lembaga 
dan asosiasi profesi, 
sehingga lulusan dapat 
memperoleh keahlian 
pada tingkat profesional.

 • Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas pelayanan 
kepada bangsa, negara, 
dan dunia melalui 
kolaborasi, kemitraan, 
dan kesempatan 
untuk pengayaan 
budaya dan pendidikan 
berkelanjutan.

 • Berinvestasi pada 
pengembangan 
profesional bagi semua 
warga   UI dan juga 
dalam teknologi yang 
bermanfaat dalam 
rangka mencapai 
keunggulan kompetitif 
melalui pengajaran, 
riset, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

 • Meningkatnya 
budaya dan kualitas 
riset, semangat 
enterpreneur, 
inovasi, tepat guna, 
dan menghasilkan 
terobosan 
pemikiran serta 
dapat diterapkan 
dalam pengabdian 
kepada masyarakat 
untuk mendukung 
kemandirian bangsa 
dan memberikan 
solusi terhadap 
permasalahan 
bangsa dan global, 
khususnya evidence 
based practice yang 
bisa diterapkan 
secara nyata 
sebagai pedoman 
kerja praktis di 
dalam memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat.

 • Memperkokoh 
landasan sumber 
daya manusia 
pada etika dan 
berorientasi pada 
kinerja, integritas 
dan integrasi civitas 
academica untuk 
menghasilkan kinerja 
yang unggul sebagai 
faktor kualitas 
pendidikan dan riset 
yang paling penting.

 • Memperkuat 
kolaborasi dan 
kemitraan dalam 
pendidikan, 
riset, dan antara 
pendidikan dan 
riset, dalam iklim 
akademik yang 
dinamis tanpa batas.

 • Peningkatan 
kapasitas, kualitas 
dan produktivitas 
riset, pengabdian 
masyarakat, 
dan inovasi UI 
(pengembangan 
knowledge discovery 
dan knowledge 
factory).

 • Pemantapan 
sistem tata kelola 
dan manajemen 
terintegrasi dan 
organisasi yang sehat 
(good university 
governance and 
management).

 • Peningkatan 
pendapatan di luar 
biaya pendidikan, 
efisiensi biaya dan 
penciptaan sistem 
manajemen keuangan 
yang terpadu dan 
efisien.

 • Penguatan 
profesionalisme SDM.

 • Peningkatan 
kemitraan dengan 
perguruan tinggi 
lain, alumni, 
media, asosiasi 
profesi/keilmuan, 
LSM, penggiat 
lingkungan dan 
budaya, masyarakat 
dan industri serta 
pemerintah.

 • Peningkatan kuantitas 
dan kualitas sarana 
dan prasarana dan 
pemanfaatannya 
secara optimal.

 • Peningkatan layanan 
sistem dan teknologi 
informasi yang 
terintegrasi.

 • Meningkatnya 
persentase alokasi 
anggaran dana riset 
dan pengabdian kepada 
masyarakat per tahun.

 • Meningkatnya jumlah 
publikasi ilmiah 
internasional terindeks 
dan tersitasi.

 • Meningkatnya jumlah 
HKI UI.

 • Meningkatnya jumlah 
kegiatan pengabdian 
masyarakat per tahun.

 • Meningkatnya rerata 
jumlah sitasi per staf 
akademik per tahun.

 • Meningkatnya jumlah 
buku teks/ajar/ilmiah 
yang dihasilkan dan 
digunakan untuk 
pembelajaran per tahun.

 • Meningkatnya jumlah 
center of excellence 
yang menunjang UI 
menjadi unggulan Asia.

 • Terbentuknya innovation 
center.

 • Peningkatan 
pengelolaan keuangan, 
sarana dan prasarana, 
serta ICT yang efektif 
dan efisien.

 • Ketersediaan cetak biru 
kepegawaian UI.

 • Terwujudnya UI sebagai 
cyber campus.

 • Ketersediaan cetak biru 
sarana dan prasarana 
UI.

 • Peningkatan kualitas 
kerja sama dan 
kolaborasi dengan 
berbagai pihak, domestik 
dan internasional, 
sehingga terjadi sinergi 
kekuatan yang dimiliki 
dalam menjawab 
permasalahan bangsa 
dan tantangan riset di 
tingkat global.

Sumber: Rencana Strategis UI 2015-2019 (diolah kembali)
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dalam kajian. FT merupakan fakultas yang 
dianggap memiliki kinerja riset yang tinggi 
selain FK apabila dilihat dari sejumlah indikator, 
di antaranya publikasi ilmiah di jurnal 
internasional. Salah satu faktor yang membuat 
FT berkinerja tinggi adalah budaya riset sudah 
dibangun sejak 1997 melalui program 30 jam 
yang dikaitkan dengan sistem remunerasi, 
sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kita rasa mulai titik ininya tahun 97-an ya. 
Sebenarnya gini, titik baliknya itu ada pada 
saat Pak Dekan terdahulu, Profesor Joko 
Hartanto, memperkenalkan dan memulai 
mengimplementasikan program 30 jam, 
waktu itu. Jadi di saat dosen masih memang 
banyak yang mengajar di luar, menjadi 
konsultan, istilahnya adalah ngasong gitu 
ya. Nah, itu beliau memperkenalkan 
program tersebut, di mana setiap dosen 
commit minimal 30 jam di kampus. Di mana 
30 jam itu, ngajar pastilah ya. Nah kemudian 
selebihnya adalah membuat proposal-

proposal penelitian, kemudian membimbing 
mahasiswa. Seperti itu tuh, 30 jam minimal. 
Boleh dibilang, sebenarnya 30 jam itu kan 
enggak terlalu banyak juga. Kita sudah 
sehari-hari seperti itu. Dengan dibuat 
formulasi 30 jam itu, mulai dosen-dosen 
yang di luar masuk ke dalam. Karena itu 
katanya remunerasi. Di saat UI dulu belum 
mengenal sistem itu, fakultas ini sudah 
memberlakukan itu.” 
(Wawancara mendalam dengan Manajer 
Riset dan Pengabdian Masyarakat FT)
Program 30 jam kemudian ditambah 

menjadi 40 jam. Melalui mekanisme kehadiran 
minimal di kampus tersebut, FT mendorong 
dosen untuk berada di kampus dan melak-
sanakan tugas Tri Dharma, dan mengaitkan 
hal itu dengan remunerasi yang diterima 
dosen. Hasilnya, menurut Manajer Riset dan 
Pengabdian Masyarakat FT, saat ini 85-90% 
dosen di FT mengerjakan penelitian. Selain 
itu, FT mengumumkan jumlah publikasi dan 

Tabel 5: Jenis Hibah di UI pada 2015

No Jenis Hibah Pagu Maksimal Proposal lolos Seleksi 
Administrasi

1 Riset Multidisiplin Rp 200 juta 120

2 Riset Awal Rp 40 juta 66

3 Riset Klaster Rp 300 juta 31

4 Riset Pascasarjana Rp 80 juta 146

5 Riset Kolaborasi Nasional Rp 150 juta 50

6 Riset Kolaborasi Internasional Rp 220 juta 31

7 Pengembangan Standar Keamanan 
Laboratorium

Rp 100 juta 9

8 Pengembangan Kapasitas Pusat Riset 
Tingkat Fakultas

Rp 125 juta 1

9 Pengembangan Kapasitas Pusat Riset 
Tingkat Universitas

Rp 225 juta 2

10 Penyiapan Akreditasi/Standar ISO untuk 
Laboratorium Tingkat Fakultas

Rp 50 juta 4

11 Infrastruktur Laboratorium Rp 250 juta 22

12 Program Percepatan Internasionalisasi 
Pusat Riset UI

Rp 220 juta 1

13 Bantuan untuk Global Research Initiative 
Program

Rp 150 juta 4

Sumber: http://research.ui.ac.id/research/category/skema2015/ (diolah kembali)

http://research.ui.ac.id/research/category/skema2015/
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hibah yang diterima oleh departemen sehingga 
mendorong departemen untuk meningkatkan 
publikasi dan penerimaan hibahnya. FT juga 
mengalokasikan dana insentif meskipun kecil. 
Agar dapat menjadi sumber pemasukan, hasil 
riset harus menjadi produk aplikatif dan 
inovatif. Untuk mendukung tujuan tersebut, FT 
berencana membuat inkubasi bisnis. Hal lain 
yang menarik adalah FT berupaya membangun 
kebersamaan di antara civitas academica 
melalui makan bersama di kantin sebagai 
sarana untuk berbagi ide di antara mahasiswa 
dan dosen dari berbagai departemen. Di kantin 
yang digratiskan bagi dosen itu muncul 
berbagai ide penelitian yang menarik dan 
bahkan menjadi topik penelitian lintas depar-
temen. 

FT juga menyadari besarnya potensi 
mahasiswa S3 dalam mendukung publikasi 
internasional. Sebab itu, FT memberikan 
fasilitasi dan pendampingan untuk mahasiswa 
S3 seperti pelatihan penulisan, coaching clinic, 
jasa penyuntingan hingga insentif publikasi. 
Perbaikan pangkalan data juga menjadi 
perhatian FT dalam memetakan pencapaian 
dan masalah, sehingga dapat membantu 
penyusunan strategi yang sesuai. Dalam hal 
sumber daya manusia, FT merupakan salah 
satu fakultas yang memiliki banyak guru gesar 
(GB)/profesor. Saat ini di FT terdapat 51 GB 
dari total 211 staf pengajar. Hal ini merupakan 
buah dari adanya SOP dan transparansi sistem 
karier serta ketiadaan hambatan, sehingga 
turut memberikan semangat kepada warga 
kampus untuk membuat penelitian dan 
publikasi yang dapat mendorong kemajuan 
kariernya. FT pun menyediakan sarana 
publikasi seperti penyelenggaraan konferensi 
dengan prosiding yang terindeks Scopus 
maupun jurnal yang terindeks Scopus.     

Dalam sejumlah aspek, yang terjadi di FT 
juga dilakukan oleh fakultas lain seperti FIB. 
Selama dua tahun terakhir, sebagaimana 
dapat dilihat dalam kutipan wawancara di 
bawah ini, FIB berusaha membangun budaya 
riset di kalangan dosennya melalui kegiatan 
ceramah yang diikuti dengan pelatihan 
pembuatan proposal, pemberian hibah 
penelitian, fasilitasi penerjemahan artikel, 

seminar hasil penelitian, dan pendampingan 
dalam publikasi. 

 “Dua tahun terakhir ini kita mencoba 
memfasilitasi itu. Kita mulai dari di awal 
tahun itu setelah ditugaskan… dapat tugas 
untuk bagian riset dan ‘pengmas’. Kita 
mulai dari bagaimana meningkatkan minat 
untuk melakukan riset atau pun ‘pengmas’ 
melalui ceramah-ceramah dari profesor-
profesor bahwa perlu yang namanya riset 
dan ‘pengmas’. Jadi, waktu awal itu 
ceramah-ceramah, kita siapkan beberapa 
profesor itu. Udah mulai minatnya tinggi, 
biasa kan pertanyaannya, ‘Saya udah mau 
nih, terus bagaimana caranya?’ Nah, pela-
tihan berikutnya itu pelatihan pembuatan 
proposal, bagaimana membuat proposal 
riset dan bagaimana membuat proposal 
‘pengmas’. Terus ini sebenarnya ini sudah 
saya siapkan satu tahun itu. Tapi memang 
keluarinnya dikit-dikit. Karena enaknya kan 
jika mereka yang minta. Nah jadi sudah 
saya siapkan pelatihan pertama itu 
bagaimana meningkatkan minat, bagaimana 
pentingnya riset. Kemudian bisa menga-
jukan ke mana saja. Kedua, bagaimana 
membuat proposalnya. Setelah bagaimana 
membuat proposalnya, ketiga adalah kita 
sudah prediksi. Mereka sudah buat, tapi 
mentok-mentok, kirim ke sini nggak dapet, 
kirim ke sana nggak dapet. Nah, yang 
ketiga kita siapkan hibah internal. Nah, 
saya nggak tahu di fakultas lain seperti apa. 
Tapi kalau di fakultas ini cukup besar hibah 
internal itu. Eh, kalau angka sebetulnya 
kecil. Jadi kita siapkan hibah awal, hibah 
madya, dan hibah ‘pengmas’. Itu hampir 
rata-rata 10 jumlah penerimanya. Nah, 
seperti itu dan itu diperuntukkan untuk 
lektor-lektor kepala. Kecuali mungkin hibah 
madya itu masih bolehlah. Maksudnya, ada 
kesempatan untuk bergiat di fakultas. Tapi 
kalau proposalnya bagus, kita dorong untuk 
ke tempat lain saja. Entah DRPM, entah 
Dikti. Nah, selesai itu kita selalu minta 
laporannya itu bukan laporan tebal, tapi 
laporannya itu format jurnal. Walaupun 
saya yakin itu kan ada laporan kemajuan 
kan, tanpa sengaja pasti bikin laporan 
tebalnya tuh. Jadi secara ilmiah strategi 
atau kebijakan ini masih dapat diper-
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tanggungjawabkan karena dia punya 
laporan tebalnya. Tapi yang kita minta di 
laporan akhir itu 15 atau 20 halaman saja 
sesuai format standar jurnal. Terus abis itu 
kita bikin kebijakan terjemahan gratis.” 
(Wawancara mendalam dengan Manajer 
Riset dan Pengabdian Masyarakat FIB)
FIB juga melakukan pendampingan dalam 

penyiapan laporan keuangan hibah riset serta 
memberikan penghargaan kepada dosen yang 
memiliki publikasi. Dalam proses pelaksanaan 
hibah, FIB mensyaratkan adanya keterlibatan 
mahasiswa sehingga bisa memberikan 
dukungan kepada dosen dalam pencarian dan 
pengolahan data sekaligus hal itu membantu 
mengembangkan potensi mahasiswa. FIB 
juga memberikan bantuan dana kepada pusat 
riset yang ada di lingkungannya meskipun 
tidak besar. 

Pusat riset di tingkat universitas, fakultas, 
dan departemen juga melakukan sejumlah hal 
yang berhubungan dengan modalitas. RCCC, 
misalnya, merekrut dedicated person untuk 
menjadi tulang punggung sehingga pusat riset 
bisa menyampaikan laporan tepat waktu 
kepada lembaga penyedia dana hibah. Mereka 
yang direkrut adalah doktor yang baru pulang 
dari luar negeri. RCCC juga membuat pelatihan 
untuk dedicated person ini mengenai cara 
mendapatkan pendanaan. Kutipan wawancara 
mendalam berikut memberikan gambaran 
mengenai kondisi itu.

“Peneliti yang doktor-doktor yang baru 
pulang luar negeri, ya kami tarik. Karena 
memang harus ada dedicated person yang 
untuk menulis, untuk membuat laporan, 
untuk menulis proposal, dan sebagainya. 
Gitu. Nah, di antara itu, ya kami membuat 
training-training kepada mereka ya. 
Training-training how to find the money. Ya. 
How to find donor, how to find subject atau 
research yang ada. Network yang paling 
utama di seluruh dunia, ya. Jadi itu. Jadi, 
saya katakan kepada teman-teman di 
center, you punya network, saya punya 
network. Anda-anda semua punya network. 
Kita kumpulkan network itu. Kemudian kita 
mulai dengan network itu. Nah, itu yang 
dilakukan. Kalau kita bisa funding itu 
menjadi key ya. Jadi faktor yang sangat 

menentukan. Nah, oleh karena itu, 
disebutkan oleh saya adalah everybody 
fund research.” (Wawancara Mendalam 
dengan Direktur RCCC)
RCCC juga menargetkan sedikitnya 

menerbitkan lima publikasi internasional setiap 
tahun. Melalui publikasi, sebuah pusat riset 
akan dikenal dan menjadi pusat unggulan atau 
center of excellence. Adapun di Puskapol, 
salah satu pusat riset yang berada di bawah 
departemen, modalitas itu, antara lain, adanya 
sejumlah riset yang dilanjutkan sebagai 
advokasi atau kebijakan. Salah satunya, 
pangkalan data yang dapat diakses publik 
melalui perangkat komunikasi mobile berbasis 
Android. Pengelola dan staf Puskapol juga 
membatasi diri untuk mengambil maksimal 6 
SKS pengajaran sebagaimana kutipan 
wawancara mendalam berikut ini.

“Ya kalau buat kita ya udah, memang 
enggak ada kebutuhan untuk ngejar, full -in 
SKS sampai 18. Makanya kita membatasi 
diri. Ya semua di Puskapol, kalau bisa ya 
udah, 6 SKS aja. Tapi komit dengan 
pengajaran yang memang berbasis pada 
riset. Kadang dalam konteks itu. Nah ini 
kan, saya enggak tahu, mungkin rezim, 
rezim prosedurnya, itu sebenarnya mem-
buat kekacauan ini semua bisa terjadi, 
karena ya semua orang memaksimalkan.” 
(Wawancara mendalam dengan Wakil 
Direktur dan Manajer Riset & Pusat Data 
Puskapol)
Faktor lain yang mendorong peningkatan 

kinerja riset adalah faktor individu. Ihwal ini, 
ada sejumlah aspek pada individu dosen/
peneliti di UI yang mendukung pencapaian 
kinerja riset lembaga, yaitu: (1) pola pikir 
mengenai riset; (2) jejaring; dan (3) pengalaman 
dan keahlian. Terkait dengan pola pikir me-
ngenai riset, berdasarkan wawancara men-
dalam dengan sejumlah narasumber diperoleh 
informasi bahwa jumlah rata-rata dosen yang 
melakukan penelitian di UI adalah 30-40 
persen. Sedangkan di FT mencapai 85-90 
persen. Tingginya persentase dosen yang 
melakukan penelitian di FT tidak terlepas dari 
upaya membangun budaya riset yang 
dilakukan sejak 1997. Upaya ini mampu 
mengubah pola pikir dosen mengenai riset 
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sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kua-
litas pengajaran sekaligus memberikan man-
faat kepada masyarakat. Pola pikir mengenai 
riset juga memengaruhi upaya dosen dalam 
memenuhi kewajiban penelitian sebagai salah 
satu unsur yang disyaratkan guna mening-
katkan karier akademik mereka. 

Selain pola pikir mengenai riset, jejaring 
memberikan dampak terhadap kinerja dari 
penelitian. Jejaring yang dimiliki oleh seorang 
dosen/peneliti berpotensi mendatangkan pen-
danaan untuk penelitian. Ketersediaan dana 
akan menentukan banyaknya penelitian, yang 
pada akhirnya akan berdampak pada keahlian 
dari seorang dosen/peneliti. Menurut seorang 
narasumber, dibutuhkan banyak dana untuk 
menjadi seorang peneliti terkemuka. Semakin 
ahli dan berpengalaman seorang dosen/
peneliti, semakin berkualitas pula risetnya. 
Selain itu, keahlian dan pengalaman tersebut 
akan menentukan penyusunan peta jalan 
penelitian dari sebuah klaster riset. Keahlian 
dan pengalaman juga dibutuhkan dalam 
membina dosen/peneliti muda yang akan 
menjadi penerus pengerjaan riset di sebuah 
institusi.   

4.3. Hambatan penelitian di UI

Penelitian ini mencoba melihat hambatan 
riset di UI dari delapan isu, yaitu: (1) kesesuaian 
(alignment); (2) pendanaan penelitian; (3) 
agenda/prioritas riset; (4) sumber daya 
manusia untuk riset dan ‘karier’ penelitian; (5) 
remunerasi peneliti dan sistem insentif; (6) 
sistem kredit ‘kum’; (7) skema publikasi dan 
riset untuk kebijakan; dan (8) manajemen riset. 
Berikut adalah kondisi yang ditemukan dalam 
isu-isu tersebut.

(1) Kesesuaian (alignment)
Ada tiga temuan utama terkait dengan 

kesesuaian kebijakan, yaitu: (1) kebijakan 
pemerintah belum menunjukkan adanya grand 
strategy riset yang jelas meskipun sudah 
mengarah pada peningkatan kinerja riset 
universitas; (2) kerja sama riset dengan pihak 
lain, terutama kementerian/lembaga (K/L), 
belum berbasis lembaga; dan (3) kebijakan di 
UI dianggap masih belum konsisten.

Menurut sejumlah narasumber dalam 
penelitian ini, kebijakan pemerintah sebenar-
nya sudah dalam arah yang benar—dalam arti 
sudah ada kementerian tersendiri yang 
berfokus pada riset. Hanya, masih terlihat 
kegamangan seperti adanya pemindahan 
direktorat jenderal atau pergantian nomenklatur 
institusi. Selain itu, strategi besar dari kebijakan 
pemerintah belum diketahui para peneliti 
sebagaimana tergambar dari kutipan wawan-
cara berikut ini.

“Ya kalau dari kita kan salah satu 
indikatornya pemberitaan ya. Kalau dari 
pemberitaan belum terlalu kelihatan 
arahnya mau ke mana. Selama periode ini 
yang mencuat kan hanya ke ijazah palsu. 
Grand strategy risetnya mau apa tuh nggak 
terlalu kelihatan. Sementara yang nyampe 
ke saya atau setidaknya ke level-level yang 
bawah itu kan lebih ke arah memacu harus 
ada Scopus, harus ada jurnal internasional, 
yang begitu-begitu ya. Nah, itu ya sah-sah 
saja supaya kita bisa berbicara di dunia 
internasional. Tetapi kalau dari pandangan 
pribadi saya, kalau saya melihat, yang lebih 
tepat itu arahnya ke dalam. Masih banyak 
urusan dalam negeri yang mesti disele-
saikan tanpa harus mengambil nama keren 
di luar negeri.” 
(Wawancara mendalam dengan Manajer 
Riset dan Pengabdian Masyarakat FIB)
Ketidakjelasan kebijakan pemerintah juga 

bisa dilihat dari masih banyaknya hibah yang 
berbasis individual dibandingkan dengan klas-
ter. Selain itu, desain hasil riset untuk aplikasi 
inovasi masih belum jelas meskipun sudah 
ada arahannya, serta direktorat inovasi peme-
rintah masih mengikuti apa yang sudah ada di 
perguruan tinggi. Menurut salah seorang 
narasumber, hal tersebut juga bisa dilihat dari 
tak jelasnya strategi pemerintah terkait dengan 
target yang dibebankan kepada UI. UI diberikan 
target menjadi world class university tapi tidak 
mendapat arahan strategi untuk mencapainya 
dan, bahkan, tidak diberi pendanaan yang 
memadai.3 

3 Wawancara mendalam dengan Wakil Rektor Bidang Riset 
dan Inovasi dan stafnya.
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Hambatan lainnya adalah sistem anggaran 
saat ini yang membuat lembaga riset sulit 
bekerja sama secara kelembagaan ketimbang 
individual. Akibatnya, menurut seorang nara-
sumber, lembaga tertentu seperti K/L bekerja 
sama dengan lembaga riset melalui mekanisme 
berbasis individu seperti sebagai konsultan, 
ahli, atau staf ahli. Sehingga, tidak ada 
penguatan kapasitas lembaga. Dalam model 
kerja sama seperti ini, dosen yang berperan 
sebagai konsultan, tenaga ahli, atau staf ahli 
umumnya tidak memiliki hak cipta atas hasil 
pekerjaannya. Hasil riset itu pun tidak serta-
merta dapat dimanfaatkan oleh dosen untuk 
kepentingan publikasi di jurnal-jurnal akademik 
tingkat nasional dan internasional. 

Kondisi ini terjadi salah satunya akibat dari 
ketidakmampuan lembaga riset mengikuti 
proses bidding karena tidak memenuhi per-
syaratan tertentu. Keterangan narasumber 
sejalan dengan pengalaman pribadi peneliti, 
yang selama ini kerap terlibat dalam penelitian 
di K/L secara individual. Seharusnya untuk 
menguatkan kapasitas penelitian lembaga 
riset di perguruan tinggi, kerja sama riset 
secara kelembagaan dengan K/L perlu dijalin. 
Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan 
kedua belah pihak. K/L mendapatkan hasil 
riset yang berkualitas untuk digunakan dalam 
pembuatan kebijakan, sedangkan lembaga 
riset di perguruan tinggi bisa meningkatkan 
kapasitasnya.

Hambatan dalam hal keselarasan pun ada 
pada kebijakan internal UI. Sejumlah nara-
sumber mengatakan masih ada sejumlah 
kebijakan di UI yang belum jelas, tidak sejalan, 
atau tidak konsisten. Salah satu bentuk 
inkonsistensi tersebut terlihat dari pengelolaan 
media informasi di DRPM. Sebelumnya di 
DRPM ada media informasi bernama DRPM 
Gazette. Media ini sebenarnya membantu 
peneliti di lingkungan UI. Kini media tersebut 
tidak ada lagi dan digantikan dengan DRPM 
News yang lebih sederhana. Ini merupakan 
contoh kecil dari inkonsistensi di UI.

(2) Pendanaan Penelitian
Ada empat temuan utama terkait dengan 

pendanaan penelitian, yaitu: (1) hibah 

penelitian dengan pendekatan harus habis 
terserap; (2) pelaporan keuangan dan pen-
cairan dana yang menyulitkan; (3) alokasi 
dana penelitian dalam APBN masih kecil; dan 
(4) kurangnya dana dari pihak swasta. Analisis 
atas temuan lapangan menyimpulkan bahwa 
keempat temuan tersebut menjadi penghambat 
kinerja penelitian di UI. 

Ihwal pendanaan riset, hampir semua 
narasumber menyatakan bahwa saat ini relatif 
banyak dana penelitian yang tersedia melalui 
berbagai skema hibah. Namun, menurut 
sejumlah narasumber, penggunaan dana riset 
tersebut masih menekankan aspek penyerapan 
anggaran 100 persen dan belum diarahkan 
pada aspek kemanfaatan hasil riset. 
Penyebabnya, masih banyak hibah berbasis 
individu—untuk memenuhi angka kredit 
dosen—ketimbang klaster atau multidisiplin 
yang cenderung berkontribusi bagi pengem-
bangan keilmuan atau kepentingan praksis. 
Masalah lainnya, keluaran riset belum 
memenuhi harapan. Berdasarkan hasil wawan-
cara dengan narasumber, banyak hibah riset 
yang dikucurkan tidak menghasilkan luaran 
riset seperti yang direncanakan, terutama dari 
sisi waktu—hanya sekitar 20 persen hasil dan 
keluaran riset yang tergolong tepat waktu dan 
sisanya diselesaikan melebihi tenggat, bahkan 
tanpa keluaran sebagaimana yang diharapkan.

Menurut sejumlah narasumber, waktu 
penyelesaian riset yang tidak tepat waktu 
salah satunya disebabkan oleh pelaporan 
keuangan dan pencairan dana yang rumit. 
Sistem saat ini tidak memungkinkan adanya 
anggaran riset tahun jamak (multiyear) dan 
mewajibkan peneliti untuk memasukan laporan 
pada akhir tahun anggaran. Padahal, untuk 
memublikasikan hasil riset pada jurnal ilmiah 
internasional memerlukan waktu yang lama. 
Belum lagi riset yang waktu mulainya molor 
karena terhambat proses pencairan dana. 
Untuk mengatasinya, sering kali peneliti harus 
menggunakan uang sendiri sebelum dana 
hibah cair. Cara lainnya, bekerja sama dengan 
pihak bank agar memberikan dana pinjaman/
dana talangan seperti yang pernah diusulkan 
oleh dosen/peneliti/pengelola riset. Namun, 
hingga saat ini usulan tersebut tidak terealisasi. 
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Masalah pendanaan diperparah oleh sistem 
pertanggungjawaban keuangan yang menyu-
litkan peneliti sehingga sering kali laporan 
keuangan lebih tebal dibandingkan dengan 
laporan penelitian. Kewajiban melaporkan 
bukti keuangan sering tidak memperhatikan 
kondisi lapangan ketika penelitian dilakukan. 
Sebagai contoh, peneliti diharuskan melam-
pirkan bukti pembayaran makanan. Padahal 
warung makan yang dikunjungi sering kali 
hanya sekelas warung kaki lima yang tidak 
menyediakan bukti pembayaran. Berbagai hal 
yang merepotkan ini disinyalir menjadi salah 
satu penyebab masih banyaknya dosen yang 
tidak melakukan penelitian.

Pelaporan keuangan dan pencairan dana 
yang menyulitkan saat ini menjadi perhatian 
pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah 
berupaya menyederhanakan laporan keuangan 
riset melalui mekanisme pendanaan riset 
berbasis keluaran. Target kebijakan ini adalah 
memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam 
menggunakan dana dan membuat pertang-
gungjawaban keuangan yang sederhana, 
serta memungkinkan untuk melakukan riset 
dengan anggaran tahun jamak. Dalam me-
nyederhanakan laporan keuangan riset, 
pemerintah perlu melihat kondisi yang terjadi 
di UI. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 
20 persen riset yang menghasilkan keluaran 
tepat waktu. Hal ini diakibatkan oleh sistem 
pendanaan riset yang terlalu kaku. Kondisi 
seperti ini sangat mungkin terjadi di tempat 
lain. Sebab itu, aspek krusial yang perlu diper-
tegas adalah mekanisme untuk memastikan 
keluaran riset sesuai seperti harapan. 
Sebenarnya, menurut pandangan peneliti, 
kunci utama dalam menjawab permasalahan 
ini adalah membolehkan riset dilakukan secara 
tahun jamak mengingat untuk menghasilkan 
keluaran, khususnya berupa publikasi pada 
jurnal internasional, membutuhkan waktu yang 
lama. Dengan demikian, peneliti terbantu 
untuk memublikasikan hasil risetnya secara 
memadai.

Masalah lainnya, dana riset di Indonesia, 
termasuk di perguruan tinggi seperti di UI, 
masih jauh dari memadai jika dibandingkan 
dengan produk domestik bruto (PDB). Hal ini 

diakui oleh pemerintah mengingat dana riset 
yang disediakan saat ini hanya 0,09 persen 
dari PDB—dan diupayakan menjadi 0,5 persen 
dari PDB.4 Tidak memadainya dana riset akan 
berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas 
riset. Keterbatasan dana riset juga disebabkan 
karena sumber dana hampir seluruhnya ber-
asal dari anggaran pemerintah sedangkan 
kontribusi sektor swasta masih terbilang ren-
dah. Sejumlah narasumber mengungkapkan 
kurangnya keterlibatan swasta dalam men-
dukung riset di perguruan tinggi misalnya 
dalam mendanai pembangunan laboratorium 
atau membantu menyediakan peralatan riset. 
Menurut seorang narasumber, hampir di 
seluruh dunia, swasta berkontribusi dalam 
membangun laboratorium di kampus, yang 
hasil risetnya kelak juga akan dimanfaatkan 
oleh pihak swasta tersebut.   

(3) Agenda/prioritas riset
Kajian dari aspek agenda/prioritas penelitian 

mengungkap enam temuan utama yang me-
nentukan kinerja penelitian, yaitu: (1) agenda 
kebijakan riset nasional yang masih dianggap 
belum jelas; (2) masih belum jelasnya peta 
jalan dari universitas dan pusat riset; (3) pusat 
riset yang belum mendukung Renstra UI; (4) 
riset yang belum terintegrasi dengan kebutuhan 
pengguna; (5) fokus riset yang cenderung 
ekstrem serta berada di wilayah yang sulit 
dijangkau; dan (6) persyaratan hibah penelitian 
yang memberatkan.

Penetapan agenda penelitian merupakan 
salah satu faktor penting dalam menjamin riset 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga 
dapat dimanfaatkan secara luas oleh masya-
rakat dan dapat membantu menyelesaikan 
masalah bangsa dan negara. Sebab itu, 
agenda riset perguruan tinggi sudah sepatutnya 
sejalan dengan agenda riset secara nasional. 
Terkait dengan hal ini, agenda kebijakan riset 
nasional dinilai belum jelas atau belum 
tersosialisasi dengan baik. Masalah ini dapat 
dilihat, misalnya, dari agenda riset nasional 
(ARN) yang kerap tidak menjadi acuan 
perguruan tinggi. Hal ini pernah menjadi 
bahasan dalam knowledge sharing session 

4 Antara News, 3 Desember 2014
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yang diselenggarakan oleh KSI. 
Masalah agenda riset ini juga dihadapi UI. 

Misalnya dalam penetapan peta jalan riset. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa UI menunjukkan 
konsistensinya dengan menyusun peta jalan 
yang memuat agenda riset kendati peta jalan 
ini mengalami beberapa kali perubahan. Ter-
jadinya perubahan mengindikasikan adanya 
masalah dalam menetapkan peta jalan ter-
sebut. Menurut seorang narasumber, selama 
ini peta jalan kerap dibuat tanpa didahului 
evaluasi terhadap berbagai hal yang ada di UI. 
Untuk mengatasinya, peta jalan UI terbaru 
disusun dengan berbasis pada hasil evaluasi 
terhadap kondisi di lapangan. Di samping itu, 
sejumlah pusat riset disinyalir tidak memiliki 
peta jalan—atau memiliki tapi tidak jelas—
sehingga berdampak terhadap kinerja pusat 
riset. Menurut seorang narasumber, ketiadaan 
atau ketidakjelasan peta jalan riset menjadi 
faktor penyebab rendahnya kinerja pusat riset 
dalam menghasilkan penelitian yang berkesi-
nambungan dan berkualitas. Bahkan, masalah 
peta jalan pada gilirannya berdampak pada 
tidak sejalannya agenda dan kegiatan pusat 
riset dengan rencana strategis UI. Saat ini 
masih ada pusat riset yang jalan sendiri dan 
tidak mendukung program yang ada dalam 
rencana strategis UI. Masalah lainnya, masih 
belum terintegrasinya agenda riset dengan 
kebutuhan pengguna, terutama swasta. 
Agenda riset seharusnya sejalan juga dengan 
kepentingan pengguna sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh pengguna—selain tentu 
saja sebagai upaya mencari sumber penda-
naan alternatif. Kenyataannya, hal ini masih 
belum dapat diwujudkan, termasuk di UI.

Temuan lainnya, ada pusat riset di UI yang 
memiliki fokus kajian yang “ekstrem” dan 
wilayah penelitiannya yang terpencil. Kondisi 
ini berdampak pada kesulitan mencari dana 
sponsor. Ini yang terjadi pada Papua Center 
sebagaimana kutipan dalam wawancara 
berikut ini.

“Iya, iya. Jadi mungkin apology ya. Kita 
sebetulnya agak sulit untuk mencari dana 
penelitian untuk Papua. Karena restricted, 
kemudian ekstrem temanya. Ketiga, pilihan-
pilihannya sangat terkait dengan advokasi. 

Akhirnya kembali ke restricted itu tadi. 
Semua tema yang berkembang di Papua itu 
ekstrem. Bisa iya bisa tidak, dalam artian 
banyak yang tertarik tetapi sebenarnya dia 
remote [less understood]  dan susah ma-
suknya. Kita kalau ke sana langsung jadi 
minoritas. Kedua, kita tidak tahu siapa-
siapa dan mereka punya pandangan 
tertentu ke kita. Kecuali kita pendeta ya 
atau tokoh agama. Mereka akan dilihat 
sebagai tokoh yang jelas posisinya. Tapi 
kalau peneliti, orang asing yang datang, 
mereka akan merasa ada perbedaan. ‘It’s 
[sic!] you and me.’ Begitulah kurang lebih.” 
(Wawancara mendalam dengan Direktur 
Papua Center)
Hambatan lainnya adalah persyaratan 

hibah yang dianggap memberatkan sehingga 
menutup peluang dosen/peneliti untuk ber-
kompetisi guna mendapatkan hibah tersebut. 
Ihwal ini, bila melihat kembali data pada Tabel 
5, setidaknya ada enam jenis hibah yang dapat 
diikuti oleh dosen/peneliti, yakni hibah riset 
multidisiplin, hibah riset awal, hibah riset 
klaster, hibah riset pascasarjana, hibah riset 
kolaborasi nasional, serta hibah riset kolaborasi 
internasional. Untuk dapat mengikuti kompetisi 
hibah, berlaku sejumlah syarat, di antaranya, 
berstatus dosen tetap dengan pendidikan 
minimal tertentu (hibah riset awal: S2; hibah 
riset multidisiplin, klaster, pascasarjana, dan 
kolaborasi: S3). Syarat status kepegawaian 
dan pendidikan ini yang dianggap oleh seorang 
narasumber memberatkan. Sehingga, peneliti 
yang tidak memenuhi syarat tidak dapat 
mengikuti kompetisi hibah. Di UI memang ada 
pusat riset yang penelitinya tak bertatus dosen 
tetap dan masih bergelar sarjana.

(4) Sumber Daya Manusia untuk riset dan 
‘karier’ penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tujuh temuan 
utama menyangkut sumber daya manusia/pe-
neliti/jenjang karier, yang meliputi (1) rekrutmen 
dosen stagnan; (2) status kepegawaian peneliti 
belum jelas; (3) ketiadaan kemampuan 
nonteknis (soft skills) dosen dalam mencari 
dana; (4) kurangnya pengetahuan tentang 
sitasi; (5) budaya riset belum berkembang; (6) 
penugasan tim belum dikaitkan dengan agenda 
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riset; dan (7) pengaturan keterlibatan maha-
siswa belum tegas.

Stagnasi rekrutmen dosen membuat nisbah 
atau rasio dosen dengan mahasiswa melebar. 
Kesenjangan rasio dosen-mahasiswa ini tidak 
terlepas dari kebijakan perguruan tinggi dalam 
meningkatkan pendapatan, yang cenderung 
dengan menambah jumlah mahasiswa. Aki-
batnya, dosen terbebani dengan tugas me-
ngajar yang banyak sehingga waktu untuk 
melakukan penelitian menjadi terbatas. Men-
jawab masalah ini, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan tentang nomor induk dosen khusus 
(NIDK), yakni nomor induk yang diterbitkan 
oleh kementerian untuk dosen yang diangkat 
perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja 
yang pembiayaannya dibebankan pada pergu-
ruan tinggi sebagaimana diatur dalam Per-
menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dosen yang 
berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen 
purnatugas, dapat memiliki NIDK dan diper-
hitungkan dalam penghitungan rasio dosen 
dengan mahasiswa. Dalam pandangan pene-
liti, kebijakan pemerintah ini merupakan 
terobosan besar yang sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, khususnya mengenai pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 
Kebijakan ini, menurut hemat peneliti, mampu 
mengurangi beban kerja dosen tetap sehingga 
mereka punya waktu yang lebih banyak untuk 
melakukan penelitian. Hanya, pelaksanaannya 
sangat tergantung pada kemampuan keuangan 
perguruan tinggi. Stagnasi rekrutmen yang 
terjadi di UI, menurut pandangan peneliti, 
salah satunya karena keterbatasan keuangan 
UI, khususnya untuk pegawai yang direkrut 
sendiri. Adapun perekrutan dosen dengan 
status PNS ditentukan oleh jumlah kursi yang 
disediakan oleh pemerintah.

Ihwal status kepegawaian, kebanyakan 
peneliti adalah dosen sehingga memiliki beban 
ganda. Menurut sejumlah narasumber, pe-
rekrutan sumber daya manusia yang dikhu-
suskan untuk mengerjakan penelitian dibutuh-
kan untuk menggerakkan riset. Sayangnya, 
gagasan tersebut belum terwujud, terutama di 

FT dan FIB yang menjadi lokus penelitian ini. 
Hal berbeda terjadi di FK dan beberapa pusat 
riset lainnya yang telah punya mekanisme 
merekrut tenaga peneliti secara mandiri, 
walaupun kebijakan di tingkat nasional dan UI 
belum mengatur dengan jelas mekanisme ini. 
Konsekuensinya, belum ada kepastian status 
tenaga peneliti yang telah direkrut mengingat 
UI belum mengaturnya secara jelas. Ketidak-
jelasan pengaturan ini akan berdampak 
terhadap kinerja peneliti tersebut. Menurut 
sejumlah narasumber, sebagian besar peneliti 
memanfaatkan waktu untuk mencari beasiswa 
lanjutan. 

Hambatan lainnya, dosen sebagai peneliti 
tak memiliki soft skills atau kemampuan 
nonteknis dalam mencari dana serta penge-
tahuan mengenai sitasi dan sabbatical leave 
atau cuti dalam tanggungan. Seorang nara-
sumber mengatakan, untuk menjadi seorang 
peneliti terkemuka, seorang dosen harus 
banyak membuat penelitian yang berkualitas. 
Untuk melakukan hal tersebut, kemampuan 
untuk mencari dana dari berbagai sumber 
guna menunjang riset yang dirancang penting 
untuk dimiliki. Sayangnya, menurut narasumber 
ini, sering kali dosen tidak memiliki kemampuan 
tersebut. Selain itu, dosen ternyata kurang 
memiliki pengetahuan mengenai sitasi dan 
“cuti sabat”. Padahal, untuk membuat publikasi 
yang berkualitas, dosen harus memahami 
sitasi atau cara pengutipan. “Cuti sabat” perlu 
diambil agar pembuatan publikasi tak ter-
ganggu pekerjaan lain. Kutipan wawancara 
berikut menggam-barkan ketidaktahuan dosen 
mengenai sitasi dan “cuti sabat”.

“Untuk sementara terlihat kalau mayoritas 
sarjana di Indonesia, dalam hal ini S2 dan 
S3, tidak tahu apa itu citation index. Tidak 
tahu juga apa itu sabbatical leave. Karena 
memang dari segi aturan enggak ada. 
Padahal, kalau merujuk ke manajemen 
PTN yang baik yang diberlakukan di badan-
badan dunia semestinya ada periode riset 
di mana peneliti dibebastugaskan dari 
fungsi yang lain untuk sementara.” 
(Wawancara mendalam dengan peneliti 
FISIP)
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Budaya riset juga memengaruhi pencapaian 
kinerja riset di UI. Saat ini hanya sekitar 30-40 
persen dosen UI yang melakukan penelitian—
kecuali di fakultas tertentu seperti FT yang 
persentasenya jauh lebih besar. Rendahnya 
minat dosen tersebut disebabkan budaya riset 
yang belum berkembang dan beban mengajar 
yang banyak. Masih ada dosen yang belum 
memahami bahwa tugasnya tidak hanya 
mengajar, tapi juga melakukan riset. Ada juga 
dosen yang masih berpandangan bahwa riset 
merupakan pekerjaan yang merepotkan. 

Penugasan pengajar pun belum dikaitkan 
dengan agenda riset. Beban penugasan dosen 
dalam pengajaran seharusnya diselaraskan 
dengan agenda riset sehingga dosen yang 
dibutuhkan dalam riset unggulan beban 
mengajarnya dikurangi. Menurut seorang 
narasumber, aturan yang ada saat ini tidak 
tegas dalam mengatur jumlah sistem kredit 
semester (SKS) pengajaran. Walaupun SKS 
minimal dan maksimal telah ditetapkan, namun 
tak ada pembagian yang tegas antaraspek Tri 
Dharma. Di UI, ketidaktegasan pembagian ini 
disebabkan, antara lain, rasio jumlah dosen 
dan mahasiswa yang belum memadai. Penye-
bab lainnya, belum terintegrasinya koordinasi 
antarbidang riset dengan bidang lain seperti 
sumber daya manusia dan keuangan. Selain 
itu, kontribusi mahasiswa dari S1 hingga S3 
yang merupakan sumber daya potensial untuk 
mendukung kinerja riset, belum dioptimalkan. 
Kurangnya perhatian UI terhadap potensi 
mahasiswa tersebut terlihat dari belum adanya 
aturan yang jelas mengenai keterlibatan 
mahasiswa dalam riset dosen. Akibatnya, tidak 
menutup kemungkinan bahwa mahasiswa 
cenderung “dieksploitasi” oleh dosen yang 
melibatkan mereka dalam penelitian.

(5) Remunerasi peneliti dan sistem insentif
Kajian atas aspek renumerasi dan sistem 

insentif menyimpulkan: (1) sistem remunerasi 
yang berlaku saat ini sudah tidak efektif; (2) 
insentif bagi periset belum memadai; dan (3) 
pusat riset harus mendanai aktivitasnya sendiri 
sehingga menambah beban.

Untuk mendorong tumbuhnya riset yang ber-
kualitas, UI memberlakukan skema penugasan 
dosen dengan kategori berikut, yaitu: (1) dosen 
yang memiliki fokus sebagai peneliti (dosen inti 
penelitian); (2) dosen yang memiliki fokus 
pengajaran (dosen inti pengajaran), (3) dosen 
dengan skema struktural; dan (4) dosen skema 
lainnya. Khusus untuk dosen inti penelitian, 
kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan 
jumlah SKS atau beban pengajarannya dan 
memberikan insentif yang lebih besar dengan 
target harus memiliki sejumlah publikasi ter-
tentu. Dalam perkembangannya, sistem ini 
dianggap sudah tidak efektif, khususnya di 
fakultas yang risetnya berkinerja tinggi seperti 
FT. Sistem ini pun dianggap tidak adil karena 
hanya segelintir dosen yang bisa menjadi dosen 
inti penelitian. Saat ini sedang dikembangkan 
sistem baru yang berbasis kinerja dalam 
pengajaran, penelitian, maupun pengabdian 
masyarakat. Pemberian insentif tambahan bagi 
dosen yang melakukan penelitian dipandang 
sebagai salah satu faktor penting untuk 
mendorong dosen melakukan peneltitian dan 
menghasilkan produk riset yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Terkait dengan hal ini, baik UI 
maupun fakultas memiliki sejumlah program 
insentif bagi dosen yang berhasil memubli-
kasikan karyanya. Namun, faktor keterbatasan 
anggaran menyebabkan pemberian insentif 
tersebut tidak optimal. 

Kekurangan atau ketiadaan dana bagi pusat-
pusat riset merupakan masalah klasik. Hasil 
penelusuran atas ketersediaan anggaran bagi 
pusat riset menunjukkan bahwa sebagai besar 
pusat riset tidak mendapatkan dana dari 
universitas maupun fakultas. Kalaupun tersedia, 
dana yang dikucurkan sangat terbatas.

(6) Sistem kredit ‘kum’
Analisis terhadap aspek sistem kredit (‘kum’) 

kenaikan pangkat dosen mengungkapkan dua 
temuan utama yang meliputi: (1) karier tidak 
meningkat karena tidak memenuhi ketentuan; 
dan (2) penelitian dosen tidak dapat dilakukan 
secara mandiri.

Saat ini sudah ada kesadaran dari dosen 
untuk melakukan riset demi memenuhi syarat 
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untuk naik pangkat. Terkait dengan hal tersebut, 
sejumlah narasumber mengatakan banyak 
dosen yang kariernya mandek karena tidak 
membuat penelitian. Mereka tak melakukan 
penelitian karena hanya sibuk mengajar akibat 
rasio dosen dengan mahasiswa yang belum 
memadai serta budaya riset yang belum 
berkembang sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. Akibat dari besarnya beban 
mengajar, banyak dosen melakukan penelitian 
tapi tidak melakukannya sendiri melainkan 
dibantu, bahkan tergantung, mahasiswa atau 
asisten. Kondisi ini perlu mendapat perhatian 
sebab aturan mengenai keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian dosen masih belum jelas.

(7) Skema publikasi dan riset untuk 
kebijakan

Penelitian menemukan empat hal yang 
terkait dengan aspek skema publikasi serta 
tautan antara penelitian dan kebijakan, yaitu: 
(1) publikasi menurun karena dosen menempati 
jabatan struktural; (2) pengerjaan proyek 
pesanan tidak wajib dipublikasikan; (3) keluaran 
riset yang tidak diselesaikan dalam waktu satu 
tahun; dan (4) kurangnya publikasi ilmiah di 
jurnal terindeks Scopus atau lembaga peme-
ringkat lainnya seperti Thompson Reuters.

Ihwal penurunan publikasi, penelitian mene-
mukan fakultas yang publikasi karya ilmiahnya 
mengalami penurunan karena banyak dosen di 
fakultas tersebut menjadi pejabat struktural. 
Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian sebab 
UI memiliki target publikasi yang tinggi. Harus 
dapat dipastikan bahwa sumber daya yang ada 
mampu memenuhi upaya mencapai target 
tersebut. 

Penurunan juga terjadi karena pusat riset 
yang mengerjakan proyek pesanan dari K/L 
tidak diwajibkan memublikasikan hasil penelitian 
tersebut. Hal ini perlu disikapi secara bijak. 
Pusat riset memang perlu mencari dana yang 
salah satunya dapat dipenuhi melalui proyek 
pesanan. Di sisi lain, kebanyakan proyek 
pesanan tidak mewajibkan publikasi. Untuk itu 
perlu didorong penerbitan publikasi dari proyek 
semacam ini jika memang memungkinkan dan 

atas persetujuan K/L yang bersangkutan. 
Hambatan lainnya, keluaran hasil riset 

berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional 
tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan sistem 
pelaporan keuangan yang menyulitkan peneliti 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
Publikasi pada jurnal internasional juga mem-
butuhkan media jurnal tersendiri. Saat ini di UI 
hanya ada satu jurnal terindeks Scopus. Untuk 
mengatasinya, UI sebenarnya tengah mengupa-
yakan berbagai jurnal yang menginternasional 
sehingga dapat terindeks Scopus, termasuk 
dengan mengundang pengelola Elsevier untuk 
menjelaskan aturan main yang harus dipenuhi 
oleh pengelola jurnal supaya masuk indeks 
Scopus. Menurut pendapat penulis, sangat sulit 
untuk mewujudkan hal tersebut karena ada 
sejumlah masalah, antara lain, penerbitan 
jurnal yang tidak tepat waktu.

(8) Manajemen riset
Ada tujuh temuan utama yang terkait dengan 

manajemen penelitian, yaitu: (1) target publikasi 
waktu riset dalam satu tahun sulit dipenuhi; (2) 
pangkalan data lemah; (3) peralatan riset 
minim; (4) pemantauan-evaluasi masih berma-
salah; (5) standar etika belum baku; (6) 
manajemen proyek dosen lemah; dan (7) pusat 
riset belum mampu menjalin kerja sama dalam 
mencari dana.

Kesulitan untuk memenuhi target publikasi 
diakibatkan oleh sistem pelaporan keuangan 
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
Sementara itu, untuk mengurangi duplikasi 
penelitian diperlukan pangkalan data yang 
terhubung antara perguruan tinggi dengan 
Kemenristekdikti. Walaupun UI memiliki sistem 
informasi data riset (SIDR), tapi pengelolaannya 
masih tidak optimal terutama dalam hal 
pembaruan data (update), termasuk yang 
berkaitan dengan data kerja sama.

Peralatan riset di UI pun sudah banyak yang 
usang. Sedangkan untuk menyediakan per-
alatan riset yang memadai, UI mengalami 
kesulitan dalam pendanaan. Meskipun UI telah 
memiliki Integrated Laboratorium and Research 
Center (ILRC), masih banyak laboratorium yang 
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belum dilengkapi dengan peralatan yang 
memadai dan dibutuhkan. Dalam pemantauan 
dan evaluasi terhadap keluaran riset yang telah 
didanai dari hibah, juga ada masalah. Ber-
dasarkan data, hanya sekitar 20 persen riset 
yang tepat waktu menghasilkan keluaran 
berupa publikasi dalam jurnal internasional. 
Masalah lainnya, belum ada standar etika 
penelitian yang baku.

Lemahnya manajemen penelitian tidak bisa 
dilepaskan dari persoalan beban ganda dosen 
yang merangkap sebagai peneliti. Menurut 
seorang narasumber, akibat masalah mana-
jemen proyek riset adalah ketidakmampuan 
menyampaikan laporan secara tepat waktu. 
Kondisi ini sangat memengaruhi kredibilitas 
pusat riset di mata lembaga donor. Di samping 
itu, belum terbangunnya kerja sama antarpusat 
riset mengakibatkan tiap unit mencari dana 
riset sendiri-sendiri. Hal ini akan menambah 
beban dosen. Selain itu, peluang untuk 
mendapatkan dana riset kecil mengingat 
banyak lembaga donor lebih tertarik pada riset 
multidisiplin.  

4.4. Praktik baik universitas dan 
penelitinya untuk mengatasi hambatan 
penelitian

Meski dirundung sejumlah hambatan dalam 
pelaksanaan riset, terdapat sejumlah praktik 
baik yang dilakukan baik oleh UI, fakultas, pusat 
riset, maupun peneliti dalam mengatasi 
hambatan riset. Praktik baik tersebut secara 
singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
• UI memberikan banyak hibah riset di tengah 

keterbatasan dana. Berdasarkan data, 
setidaknya sampai dengan saat ini terdapat 
sebanyak 21 jenis hibah dan bantuan lainnya 
untuk mendanai kegiatan riset dan pe-
ngabdian masyarakat. Ini menunjukkan 
komitmen tinggi UI terhadap kegiatan riset

• UI memberikan perhatian terhadap aplikasi 
inovatif dari hasil riset. Untuk itu, di UI sudah 
ada Direktorat Inkubasi Bisnis (DIB) yang 
secara struktural berada di bawah koordinasi 
Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi, yang 
juga menaungi DRPM dan Direktorat Sistem 

dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengaturan 
kelembagaan seperti ini menunjukkan prio-
ritas UI terhadap riset dan manfaatnya bagi 
masyarakat.

• Dalam mengatasi hambatan dan kesulitan 
pelaporan keuangan riset, sejumlah fakultas 
telah berinisiatif dengan melakukan pendam-
pingan dalam penyusunan laporan per-
tanggungjawaban keuangan.

• UI berusaha menjalin kerja sama yang saling 
menguntungkan dengan pihak swasta dalam 
memenuhi kebutuhan alat riset seperti yang 
dilakukan dengan pihak Olympus melalui UI-
Olympus Bio Imaging Center. Melalui kerja 
sama ini UI mendapatkan bantuan sejumlah 
peralatan seperti laser scanning microscope 
dan inverted fluorescent/phase contrast 
microscope.

• UI juga telah memiliki peta jalan riset sejak 
lama. Peta jalan ini yang saat ini dikem-
bangkan merupakan hasil evaluasi terhadap 
berbagai kondisi nyata di UI.

• Sejumlah fakultas seperti FK dan pusat riset 
telah memiliki mekanisme internal untuk 
merekrut peneliti yang tugasnya hanya 
sebagai peneliti. 

• Pusat riset seperti RCCC secara rutin 
memberikan pelatihan kepada para peneliti 
berupa kemampuan untuk membangun 
jejaring guna mendapatkan dana riset yang 
dibutuhkan.

• Sejumlah fakultas seperti FT sejak lama 
berupaya membangun budaya riset. Semen-
tara itu, fakultas lainnya seperti FIB mulai 
memikirkan untuk membangun budaya riset 
sesuai dengan arahan MWA.

• Untuk mengintegrasikan antara kegiatan 
penelitian, pengajaran, dan pengabdian 
masyarakat di UI, saat ini tengah disusun 
sistem remunerasi berbasis kinerja.

• UI dan fakultas rutin memberikan insentif 
kepada dosen yang berhasil memublikasikan 
karyanya di jurnal internasional.

• Sejumlah fakultas seperti FT dan FIB 
memberikan bantuan dana terhadap pusat 
riset meskipun jumlahnya terbatas.

• Pusat riset seperti RCCC memiliki kewajiban 
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publikasi internasional setiap tahun.
• UI memberikan fasilitasi terhadap pengelola-

an jurnal sesuai standar akreditasi nasional 
serta diarahkan agar menginternasional 
sehingga dapat terindeks Scopus. Untuk itu, 
UI mengundang pengelola dari Elsevier 
untuk menjelaskan aturan main yang harus 
dipenuhi oleh pengelola jurnal jika ingin 
masuk indeks Scopus.

• Fakultas seperti FT memiliki konferensi yang 
menghasilkan prosiding dengan peringkat 
indeks Scopus.

• UI berusaha membangun pangkalan data 
hasil riset sehingga dapat digunakan untuk 
memantau keberhasilan. Fakultas seperti 
FK juga berupaya membangun pangkalan 
data riset yang memadai.

4.5. Harapan universitas dan peneliti 
serta peluang perbaikan penelitian di 
UI

Hambatan penelitian dan praktik baik penge-
lolaan riset di lingkungan UI telah melahirkan 
harapan di kalangan civitas academica untuk 
meningkatkan kinerja penelitian sebagaimana 
terungkap dari wawancara dengan para 
narasumber. Harapan tersebut di antaranya: 
• Kemenristekdikti tidak sekedar memberikan 

target kepada UI, tapi juga memberikan 
pendanaan yang memadai untuk mencapai 
target tersebut. Bila dilihat dari sejumlah 
pemeringkatan universitas kelas dunia, saat 
ini posisi UI paling tinggi di Indonesia—
meskipun dalam pemeringkatan QS meng-
alami penurunan dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Sebab itu, perlu 
ada kebijakan afirmatif dari Kemenristekdikti 
agar UI dapat meningkatkan peringkatnya 
pada tahun-tahun selanjutnya. Kebijakan 
afirmatif ini salah satunya adalah alokasi 
dana riset yang memadai.

• Target Kemenristekdikti untuk meningkatkan 
peringkat universitas kelas dunia harus 
dibarengi fokus dan strategi yang jelas, 
termasuk dalam penentuan perguruan tinggi 
yang diandalkan serta pendanaannya. Untuk 
itu, Kemenristekdikti harus menerapkan 

perlakuan khusus bagi perguruan tinggi 
andalan tersebut.

• Kemenristekdikti telah melakukan pengelom-
pokan perguruan tinggi dalam rangka 
pembinaan. Terkait dengan hal ini, perlu ada 
perlakuan yang berbeda terhadap kelompok-
kelompok tersebut, termasuk dalam alokasi 
dana dan mekanisme penggunaan dananya.

• Investasi pemerintah pada peralatan 
penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian, 
khususnya untuk bidang sains dan teknologi. 
Sehingga, penelitian oleh perguruan tinggi 
dapat memenuhi kebutuhan pengguna se-
perti industri. Dengan demikian mereka tidak 
perlu membuat unit riset dan pengembangan 
sendiri, melainkan menggunakan fasilitas 
yang ada di perguruan tinggi seperti UI. 
Dimungkinkan juga dibukanya peluang bagi 
industri yang ingin melakukan investasi 
peralatan di universitas. Ini untuk mengatasi 
masalah alat penelitian yang sudah usang.

• Terkait dengan investasi peralatan oleh 
pemerintah, diharapkan mekanisme peng-
adaannya transparan sehingga tidak perlu 
melakukan lobi-lobi kepada pihak tertentu 
seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

• Harus ada desain strategi riset di tingkat 
nasional yang tidak berbasis individu me-
lainkan klaster, sehingga keluaran penelitian 
menjadi inovasi yang dapat digunakan 
masyarakat. Desain ini harus menjadi acuan 
bagi K/L maupun perguruan tinggi.

• Kebijakan peningkatan sumber daya, baik 
keuangan dan infrastruktur, harus diarahkan 
untuk menumbuhkan kebiasaan riset dan 
publikasi karya ilmiah yang berhubungan 
antara pengajaran, pengabdian masyarakat, 
dan penelitian. Terkait dengan hal ini 
misalnya, sudah ada kebijakan yang meng-
atur beban kerja dosen selama satu 
semester. Namun, belum secara tegas 
membagi antara kegiatan pengajaran, 
pengabdian masyarakat, dan penelitian.

• Perlu ada perbaikan mekanisme pengelolaan 
dan pertanggungjawaban penggunaan dana 
hibah sehingga lebih sederhana dan dapat 
mengakomodasi riset tahun jamak. Selain 
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itu perlu ada komitmen untuk meningkatkan 
persentase dana riset dibandingkan dengan 
PDB.

• Perlu dibangun pangkalan data hasil riset 
yang terintegrasi dan terhubung antara 
perguruan tinggi dengan Kemristekdikti dan 
K/L. Pangkalan data ini akan menjadi sumber 
informasi penting mengenai hasil riset 

sehingga dapat mengurangi duplikasi pene-
litian sekaligus bermanfaat bagi pihak yang 
membutuhkan.

• Perlu ada upaya secara sistematis untuk 
meningkatkan jurnal di Indonesia yang 
terindeks Scopus, khususnya untuk bidang 
sosial humaniora.
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R
iset mengenai hambatan riset di perguruan tinggi pernah 
dilakukan oleh sejumlah peneliti di antaranya Sarunya 
Lertputtarak (2008) dan Maarja Beerkens (2013). Lertputtarak 

dalam studinya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi 
produktivitas riset pada universitas publik di Thailand. Ada empat 
faktor yang diangkat oleh Lertputtarak, yaitu: 
1. Demografi, menyangkut karakteristik individu seperti usia, jenis 

kelamin, dan status perkawinan dosen; 
2. Lingkungan, menyangkut kolega dan bimbingan mentor; 
3. Institusi, menyangkut bentuk institusi dari universitas; serta 
4. Pengembangan karier individu, menyangkut kemampuan dan 

minat, perilaku dalam melaksanakan penelitian, asal akademisi, 
gelar yang dimiliki, pengalaman penelitian, keahlian dan 
pelatihan, serta pangkat dan status kepegawaian. 
Hasil penelitian Lertputtarak menunjukkan bahwa produktivitas 

riset dipengaruhi oleh sejumlah hal, yakni: (1) motivasi diri peneliti; 
(2) latar belakang universitas sebagai perguruan tinggi yang 
berbasis pengajaran; (3) beban kerja pengajaran yang besar; (4) 
gaji yang tidak memadai; (5) fasilitas riset; (6) kebijakan finansial 
yang harus diikuti oleh peneliti; (7) pendanaan riset yang tidak 
memadai; serta (8) usia peneliti yang sudah berumur.

Sementara itu, Beerkens dalam studinya menguji dampak dari 
manajemen universitas di Australia terhadap produktivitas riset 
akademik. Dalam riset tersebut ada tiga praktik manajemen yang 
menjadi fokus, yaitu: 

Pembahasan5
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1. Praktik di tingkat fakultas dan sekolah, yakni 
monitoring terhadap kinerja serta pendanaan 
berbasis kinerja; 

2. Praktik di tingkat institusi, yakni patok 
banding dengan institusi lain, serta 
konsentrasi/fokus penelitian; dan 

3. Praktik di tingkat individu, yakni peningkatan 
kualifikasi riset, dukungan struktur, serta 
insentif riset individu. 
Hasil penelitian dari Beerkens menunjukkan 

bahwa praktik manajemen tampaknya memiliki 
sejumlah dampak positif terhadap produktivitas 
riset. Universitas dengan pendekatan mana-
jemen yang lebih intensif tidak hanya memiliki 
tingkat produktivitas riset yang lebih tinggi, tapi 
juga produktivitas risetnya tumbuh cepat.

Jika dibandingkan dengan hasil riset 
Lertputtarak dan Beerkens, ada sejumlah 
temuan utama dari penelitian ini. Pertama, 
dilihat dari kinerja riset saat ini, UI masih yang 
terdepan di Indonesia. Kinerja riset tersebut 
masih berpotensi untuk ditingkatkan sehingga 
dapat menyamai sejumlah universitas di negara 
tetangga yang memiliki kinerja riset yang lebih 
baik.

Kedua, ada sejumlah faktor pendorong 
kinerja riset di UI, baik struktural, modalitas, 
maupun individu. Secara struktural ditemukan 
fakta bahwa kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah sangat menentukan kinerja riset UI. 
Melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan 
UI sebagai BHMN/PTN-BH, UI memiliki lebih 
banyak kewenangan dalam penyelenggaraan 
kegiatan akademik maupun pengelolaan 
keuangan. Kewenangan ini dimanfaatkan untuk 
melakukan berbagai penyesuaian kelembagaan 
guna mendorong kinerja yang lebih baik. 
Kebijakan pemerintah lainnya yang juga 
menentukan adalah pengalokasian dana, 
pengaturan angka kredit, serta publikasi oleh 
mahasiswa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh 
UI. Dengan demikian terlihat bahwa afirmasi 
kebijakan merupakan sebuah keniscayaan bagi 
peningkatan kinerja riset di universitas. 
Pemerintah perlu membuat kebijakan yang 
mendukung pencapaian target yang dibebankan 
kepada universitas, termasuk UI. Bila diban-
dingkan dengan riset Lertputtarak dan 
Beerkens, penelitian ini memiliki perbedaan. 

Riset ini melihat secara langsung kebijakan 
pemerintah sedangkan Lertputtarak dan 
Beerkens tidak menyaksikan secara langsung.

Pendorong kinerja riset selanjutnya adalah 
faktor modalitas yang berupa dukungan 
institusi. Riset ini menemukan bahwa kebijakan 
internal dari institusi yang didorong oleh visi 
dari pemangku kepentingan, khususnya 
pimpinan, sangat menentukan kinerja riset dari 
universitas. Visi dari pemangku kepentingan 
utama akan menentukan konsistensi kebijakan 
yang merupakan salah satu aspek penting dari 
kinerja riset. Aspek penting lainnya adalah 
terobosan yang dilakukan oleh universitas, 
fakultas, dan pusat riset. Terobosan ini untuk 
meningkatkan budaya riset dan dilakukan 
dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan 
dalam riset. Terobosan dapat dilakukan jika 
pemangku kepentingan utama memliki pema-
haman terhadap berbagai kondisi. Temuan 
dalam hal budaya riset dan fasilitasi, misalnya, 
sejalan dengan temuan riset Lertputtarak, 
khususnya terkait dengan faktor motivasi 
peneliti, beban pengajaran, gaji, dan fasilitas 
penelitian; serta temuan Beerkens, khususnya 
terkait dengan dukungan struktur.

Faktor pendorong terakhir adalah aspek 
individu peneliti, yakni pola pikir riset, jejaring 
yang dimiliki, serta pengalaman dan keahlian. 
Sejumlah aspek ini sangat menentukan upaya 
peningkatan kinerja riset. Temuan ini sejalan 
dengan temuan Lertputtarak, khususnya yang 
berkaitan dengan faktor motivasi dan usia serta; 
dan temuan Beerkens, khususnya aspek 
kualifikasi riset.

Ketiga, ada sejumlah hambatan dalam 
meningkatkan kinerja riset yang meliputi 
keselarasan kebijakan; pendanaan penelitian; 
agenda/prioritas penelitian; sumber daya 
manusia/peneliti/jenjang karier; remunerasi dan 
sistem insentif; sistem kredit (“kum”); skema 
publikasi serta tautan antara penelitian dan 
kebijakan; serta manajemen penelitian. Ham-
batan keselarasan berupa kebijakan pemerintah 
yang belum terlihat persis arahnya meskipun 
sudah ke arah yang positif; kerja sama riset 
dengan pihak lain, terutama K/L yang belum 
berbasis lembaga; serta kebijakan di tingkat UI 
yang dianggap masih belum jelas. 
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Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya inkon-
sistensi kebijakan yang telah dibuat oleh 
pemerintah dan UI.

Hambatan dalam pendanaan penelitian 
disebabkan hibah penelitian disalurkan dengan 
pendekatan anggaran harus habis terserap; 
pelaporan keuangan dan pencairan dana yang 
menyulitkan peneliti; dana penelitian dalam 
APBN yang kecil; serta kurangnya dana dari 
pihak swasta. Berbagai hambatan ini menun-
jukkan perlunya perhatian dan keseriusan 
pemerintah untuk menggali berbagai potensi 
pendanaan. 

Terkait dengan agenda/prioritas penelitian, 
hambatannya adalah agenda kebijakan riset 
nasional dianggap belum jelas; peta jalan riset 
universitas dan pusat riset masih kabur; pusat 
riset belum mendukung renstra UI; riset belum 
terintegrasi dengan kebutuhan pengguna; fokus 
riset cenderung ekstrem serta berada di wilayah 
yang sulit terjangkau; serta persyaratan hibah 
penelitian yang memberatkan. Pemangku ke-
pentingan perlu menentukan prioritas riset yang 
sesuai kebutuhan serta mensosialisasikannya 
kepada pihak yang membutuhkan.

Ihwal sumber daya manusia/peneliti/jenjang 
karier, sejumlah hambatan tersebut adalah 
rekrutmen dosen yang stagnan; status kepe-
gawaian peneliti yang belum jelas; ketiadaan 
kemampuan nonteknis (soft skills) dosen untuk 
mencari dana; kurangnya pengetahuan tentang 
sitasi; budaya riset belum berkembang; pe-
nugasan tim belum dikaitkan dengan agenda 
riset; serta pengaturan keterlibatan mahasiswa 
yang belum tegas. Untuk mengatasinya perlu 
adanya keberpihakan pemerintah dan institusi 
universitas dalam membuat kebijakan yang 
berbasis pada kondisi di lapangan.

Adapun dalam hal remunerasi dan sistem 
insentif, masalahnya adalah sistem remunerasi 
saat ini sudah tidak efektif; insentif masih belum 
memadai; serta pusat riset harus mendanai 
sendiri penelitian. Maka, diperlukan sistem 
yang mampu mendorong secara seimbang 
pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, 
keberpihakan pemerintah untuk mengucurkan 
dana demi menghasilkan riset yang bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat.

Terkait dengan sistem kredit (“kum”), ham-
batannya adalah karier dosen mandek karena 
tidak mampu memenuhi ketentuan; serta 
penelitian yang dilakukan bersama dengan 
orang lain. Kondisi ini memerlukan perhatian 
besar dari pemerintah dan institusi dalam 
mengembangkan cara untuk menumbuhkan 
minat dosen untuk meneliti dan memublikasikan 
karya ilmiah. Selain itu, diperlukan aturan 
tentang etika penelitian agar pelaksanaan 
penelitian tetap dalam koridor ilmiah dan sesuai 
etika.

Dalam hal skema publikasi serta tautan 
antara penelitian dan kebijakan, hambatan 
tersebut adalah kinerja publikasi karya ilmiah 
dosen yang menurun karena dosen menempati 
jabatan struktural organisasi di tingkat uni-
versitas, fakultas, dan departemen; pengerjaan 
proyek pesanan yang tidak wajib publikasi; 
keluaran riset yang tidak rampung dalam waktu 
satu tahun; serta kurangnya jurnal terindeks 
Scopus. Berbagai masalah ini muncul karena 
kondisi sumber daya manusia, belum adanya 
aturan yang memudahkan penelitian, dan 
kebijakan yang belum terintegrasi satu sama 
lain. Untuk meningkatkan kinerja, kebijakan 
harus mencakup semua aspek dari hulu sampai 
ke hilir.

Adapun hambatan dalam manajemen 
penelitian adalah sulitnya memenuhi target 
publikasi riset dalam satu tahun; pangkalan 
data bermasalah; minimnya peralatan riset; 
longgarnya evaluasi dan pemantauan; standar 
etika belum jelas; riset sosial humaniora 
membutuhkan turun ke lapangan; lemahnya 
manajemen proyek dari dosen; serta pusat riset 
belum bersatu dalam mencari dana. Diperlukan 
perhatian pemerintah dalam memenuhi kebu-
tuhan peralatan maupun dalam membangun 
pangkalan data penelitian yang terintegrasi. 
Kebijakan riset juga perlu diselaraskan dengan 
bidang keilmuan yang berbeda. Selain itu, 
kemampuan dosen/peneliti harus ditingkatkan.

Berbagai temuan yang terkait dengan 
hambatan riset di UI sejalan dan mendukung 
temuan riset Lertputtarak dan Beerkens. 
Lertputtarak mengungkapkan sejumlah faktor 
yang memengaruhi produktivitas riset univer-
sitas publik yang ada di Thailand. Berdasarkan 



36

penelitian ini, berbagai faktor tersebut juga 
terdapat di Indonesia, khususnya di UI. Adapun 
Beerkens mencoba melihat aspek manajemen 
universitas dan dampaknya terhadap produk-
tivitas riset. Temuan Beerkens juga ditemukan 
dalam riset ini seperti pemantauan kinerja, 
patok banding, fokus penelitian, peningkatan 
kualifikasi riset, serta dukungan struktur.

Mengacu pada proposisi awal riset ini bahwa 
perhatian universitas terhadap aspek penelitian 
masih rendah, bahkan lebih rendah diban-
dingkan terhadap aspek lain Tri Dharma 
Perguruan Tinggi (pengajaran, pembelajaran, 
dan pengabdian masyarakat), hasil riset ini 
menunjukkan bahwa UI memberikan perhatian 
yang tinggi terhadap aspek penelitian. Hanya, 
terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi 
agar kinerja risetnya dapat meningkat. 

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah 

bagaimana pemerintah dan UI mengambil 
sejumlah langkah yang diperlukan guna meng-
atasi berbagai hambatan tersebut. Masalah 
inkonsistensi perlu mendapat perhatian serius. 
Ketika pemerintah memutuskan UI menjadi 
world class university, maka sepatutnya kebi-
jakan pemerintah diarahkan untuk mendukung 
target tersebut. Pemerintah juga tidak boleh 
melupakan esensi utama penelitian dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi negara. 
Penelitian harus menghasilkan sesuatu yang 
dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh 
bangsa dan negara agar Indonesia mampu 
berkompetisi dengan bangsa dan negara lain. 
Untuk itu, meskipun UI diarahkan menjadi 
universitas kelas dunia, hasil penelitian tetap 
harus dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat.
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6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik sejumlah 
kesimpulan. Pertama, secara keseluruhan kinerja riset UI masih 
yang terdepan di Indonesia dan memiliki potensi untuk terus 
meningkat. Kedua, pendorong kinerja riset di UI meliputi faktor 
struktural, modalitas maupun individu. Secara struktural 
ditemukan fakta bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
menentukan kinerja riset UI. Faktor modalitas menyangkut 
dukungan institusi berupa kebijakan UI sendiri. Adapun faktor 
individu terkait dengan pola pikir mengenai riset, jejaring yang 
dimiliki, serta pengalaman dan keahlian individu peneliti. Ketiga, 
ada sejumlah hambatan dalam meningkatkan kinerja riset yang 
meliputi keselarasan kebijakan; pendanaan penelitian; agenda/
prioritas penelitian; sumber daya manusia/peneliti/jenjang karier; 
remunerasi dan sistem insentif; sistem kredit (“kum”); skema 
publikasi serta tautan antara penelitian dan kebijakan; serta 
manajemen penelitian. Di antara hambatan tersebut, ada 
sejumlah praktik baik UI, fakultas, pusat riset, dan individu 
peneliti dalam mengatasinya.

6.2. Rekomendasi

Dari temuan tadi, ada sejumlah rekomendasi yang diusulkan 
kepada Kemenristekdikti dan UI, yaitu:
• Memperbanyak hibah riset berbasis klaster karena akan 

berdampak pada pengembangan keilmuan dan penguatan 
kelembagaan riset.

• Mendorong riset yang hasilnya tidak hanya menunjukkan 
perkembangan keilmuan, tapi juga memberikan manfaat bagi 
masyarakat.

Kesimpulan dan 
Rekomendasi
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• Membuat perjanjian kerja sama antara 
Kemenristekdikti dan K/L sebagai payung 
kerja sama antara perguruan tinggi dan K/L 
sehingga hasil riset terintegrasi dengan 
kebutuhan pemerintah.

• Menambah jumlah dosen dan peneliti untuk 
meningkatkan nisbah atau rasio dosen 
dengan mahasiswa. Beban yang lebih 
besar pada pengajaran membatasi ruang 
gerak dosen untuk melakukan penelitian.

• Membuat perjanjian kerja sama antara 
Kemenristekdikti dan pihak swasta sebagai 
payung kerjasama antara perguruan tinggi 
dan swasta dalam pengadaan infrastruktur 
riset dan pemasukan di luar biaya pen-
didikan. Kerja sama ini didasari oleh 
semangat saling menguntungkan, yaitu 
pihak swasta berkontribusi pada pening-
katan kualitas riset perguruan tinggi, 
sedangkan perguruan tinggi dengan 
bantuan pihak swasta menghasilkan riset 
berkualitas yang dapat dimanfaatkan oleh 
pihak swasta.

• Mendorong alokasi anggaran riset yang 
lebih besar. Dalam mengalokasikan ang-
garan riset pemerintah hendaknya meman-
dang hal tersebut sebagai investasi bagi 
pengembangan keilmuan dan menghasilkan 
riset yang bermanfaat untuk masyarakat.

• Mendorong terwujudnya penyederhanaan 
laporan pertanggungjawaban riset. Hal ini 
bukan berarti kegiatan riset mengesam-
pingkan akuntabilitas keuangan, tapi 
mengubah pendekatan penggunaan dana 
riset dari penyerapan anggaran menjadi 
berbasis keluaran riset.

• Mendorong kegiatan pelatihan bagi dosen/
peneliti untuk memberikan pengetahuan 
dan keahlian dalam membangun jaringan 
kerja sama dan mencari pendanaan riset 
dari berbagai sumber.

• Mengalokasikan dana untuk penelitian misi 
tertentu. Dasar alokasinya, banyak masalah 
di masyarakat yang perlu mendapat 
perhatian khusus seperti riset di wilayah 
Papua yang membutuhkan dana besar dan 
pengembangan teknologi yang tidak ber-
orientasi profit, melainkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

• Mempermudah persyaratan hibah untuk 
memberikan peluang yang lebih luas bagi 
dosen/peneliti.

• Mendorong perguruan tinggi dalam men-
sinergikan pusat kajian yang berada di 
lingkungannya.

• Mengintegrasikan penelitian dengan kebu-
tuhan pengguna dengan memanfaatkan 
fasilitas riset yang ada di perguruan tinggi. 
Integrasi ini tidak hanya memberikan 
manfaat bagi kalangan perguruan tinggi, 
tapi juga pengguna hasil riset tersebut.

• Membuat pengaturan yang lebih tegas 
mengenai tugas dosen yang mencakup 
semua komponen Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dan memberikan perhatian pada 
agenda riset yang telah ditetapkan.

• Membangun budaya riset di perguruan 
tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek 
insentif penelitian berperan penting dalam 
mendorong kinerja riset dosen. Namun, 
membangun budaya dan lingkungan aka-
demik yang mendukung dosen melakukan 
riset juga penting.

• Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian dosen. Potensi besar mahasiswa 
dalam menyusun skripsi, tesis, dan disertasi 
dapat dioptimalkan guna meningkatkan 
publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen. Hal 
tersebut juga dapat menjadi sarana untuk 
menyeleksi tenaga-tenaga baru yang 
berkualitas dan memiliki keinginan untuk 
berkecimpung di dunia akademik.

• Mendorong penyusunan sistem remunerasi 
yang mencakup semua komponen Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dan memper-
hatikan agenda riset yang telah ditetapkan. 
Insentif yang menitikberatkan pada aktivitas 
pengajaran menurunkan motivasi dosen 
untuk meningkatan kinerja riset.

• Memperbanyak insentif bagi publikasi 
internasional yang bereputasi sesuai de-
ngan kemampuan keuangan.

• Mendorong kegiatan pelatihan bagi dosen 
untuk mempersiapkan publikasi karya 
ilmiah di tingkat internasional. Banyak hasil 
riset berkualitas berhenti sebatas laporan 
riset karena ketidakmampuan dosen/
peneliti menuliskannya dalam bentuk artikel 
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jurnal atau buku berkualitas.
• Mendorong perguruan tinggi agar kerja 

sama penelitian dengan K/L menghasilkan 
publikasi yang dapat menunjang kenaikan 
pangkat dosen.

• Mendorong penganggaran penelitian tahun 
jamak serta memperkuat pemantauan dan 
evaluasi terhadap publikasi hasil riset.

• Mendorong fasilitasi pembuatan jurnal un-
tuk meningkatkan jumlah jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal internasional.

• Membangun pangkalan data hasil riset 
yang terintegrasi di perguruan tinggi, lem-

baga riset di K/L, dan Kemenristekdikti 
untuk mencegah duplikasi hasil riset 
sekaligus mendorong pemanfaatan hasil 
riset untuk kepentingan berbagai lembaga.

• Mendorong investasi peralatan riset yang 
dibutuhkan oleh perguruan tinggi secara 
transparan dan terintegrasi.

• Mendorong penyusunan standar etika 
penelitian di perguruan tinggi.

• Mendorong adanya peta jalan penelitian 
yang jelas dan terhubung antara Kemen-
ristekdikti, K/L, dan perguruan tinggi.
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