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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pengembangan sektor penelitian Indonesia sebagian besar terkait dengan upaya 
untuk meningkatkan kinerja penelitian di lembaga pendidikan tinggi. Kita dapat 
mengidentifikasi empat tahap yang menggarisbawahi pengembangan pendidikan 
tinggi di Indonesia: a) pengembangan selama era kolonialisasi Belanda pada 

awal abad ke-20 dan sekitar era kemerdekaan; b) periode pertumbuhan, ketika kebijakan 
pemerintah berfokus pada menggalakkan universitas-universitas agar berkualitas tinggi, 
termasuk pengembangan infrastruktur mereka, penegakan sistem jaminan kualitas, dan 
penerapan sistem akreditasi nasional; c) peningkatan kegiatan penelitian dan kolaborasi 
dengan sektor bisnis; dan d) periode ketika universitas berusaha menuju globalisasi dan 
menjadi universitas kelas dunia.

Perkembangan universitas di Indonesia telah didukung dan diarahkan oleh kebijakan 
pemerintah. Awalnya, pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pada pengembangan 
dosen berkualitas tinggi dan fasilitas universitas. Sebagian, pengembangan sektor 
universitas juga ditetapkan sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional, karena 
distribusi universitas-univeristas umum yang semakin merata menjadi penting. Pemerintah 
menggarisbawahi tiga kegiatan utama universitas, yang disebut Tri Dharma: Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Baru-baru ini, pemerintah menciptakan skema hibah untuk memfasilitasi peningkatan 
kinerja penelitian perorangan para peneliti Indonesia, serta peningkatan produktivitas 
penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi secara keseluruhan. Namun, 
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kinerja penelitian universitas-universitas di Indonesia agak rendah dan masih tertinggal di 
belakang universitas di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, untuk menanggapi 
tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan tambahan untuk 
meningkatkan kinerja penelitian universitas-universitas di Indonesia. Kebijakan-kebijakan 
ini mencakup a) Restrukturisasi organisasi yang mengarah ke pengintegrasian penelitian 
dan pendidikan tinggi di bawah satu struktur menteri; b) Meningkatkan penyediaan dana, 
karena jumlah dana jauh di bawah rata-rata dunia; c) Pendekatan bantuan jangka pendek 
dan jangka panjang untuk meningkatkan dampak penelitian yang dilakukan di universitas-
universitas Indonesia; dan d) pendekatan Hortatory untuk meningkatkan kesadaran dengan 
menetapkan prioritas penelitian dan sejalan dengan penyesuaian alokasi anggaran.

Namun, penelitian perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan 
pada tahap perkembangan saat ini. Tantangan pertama terkait dengan cara membuat dan 
meningkatkan publikasi kolaboratif internasional. Ini membutuhkan perhatian mendesak, 
karena kinerja penelitian Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand, seperti yang dinilai 
misalnya oleh www.scimagojr.com. Tantangan kedua, terkait dengan bagaimana mendorong 
penelitian kolaboratif dengan industri, yang telah menjadi masalah klasik dalam konteks 
Indonesia, meskipun kecenderungan kolaborasi universitas-industri telah meningkat.

Proyek REPESEA mengusulkan delapan bidang fokus untuk peningkatan yang sangat 
penting di tingkat kelembagaan serta ketika mengembangkan kebijakan penelitian di tingkat 
nasional:

1. Merumuskan visi yang jelas untuk penelitian

2. Mengembangkan peta jalan penelitian kolektif/kelembagaan

3. Meningkatkan kapasitas penelitian

4. Mengalokasikan dana penelitian internal

5. Merancang skema insentif yang memacu dan layak

6. Meningkatkan paparan internasional dan jaringan para peneliti

7. Membina penelitian kolaboratif dengan industri

8. Mengembangkan sistem Penilaian Kualitas dan Dampak Penelitian pada tataran 
nasional maupun kelembagaan yang komprehensif

Para pembuat kebijakan dan administrator yang bertanggung jawab untuk pengembangan 
sistem penilaian dampak penelitian harus memahami bahwa pengukuran tersebut merupakan 
masalah yang kompleks. Beberapa dampak penelitian tidak mudah diukur dan biasanya 
ada jeda waktu yang signifikan antara pendanaan dan manfaat penelitiannya. Namun, 
harus juga dipahami bahwa sistem penilaian dampak penelitian tidak boleh hanya fokus 
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pada penggunaan metrik saja, tetapi juga harus menyertakan narasi, yang memungkinkan 
dokumentasi aspek kontekstual dari dampak penelitian. Hal yang juga sangat penting 
adalah bahwa hasilnya ditafsirkan dengan benar, dan memperhatikan klarifikasi makna dari 
indikator-indikator individu kepada pemangku kepentingan. Lembaga, administrator, dan 
peneliti harus memiliki pemahaman yang sama tentang makna setiap kategori data yang 
dimasukkan. Ketika dampak dari penelitian tertentu pada variabel yang terukur harus 
diidentifikasi, maka harus ada perbandingan situasi ex ante dan ex post. Selain itu, para 
pembuat kebijakan harus memahami tantangan untuk menilai dan membandingkan kinerja 
penelitian dan dampaknya di berbagai disiplin ilmu akademik. Namun, sistem pengukuran 
dampak penelitian yang generik harus mengatasi pendekatan disiplin yang sempit.

Tim REPESEA mengembangkan Sistem Penilaian Dampak dan Kualitas Penelitian 
(SAIQoR) dengan menggunakan multi-indikator dan beberapa metode untuk menilai dampak 
penelitian dalam kompleksitasnya. Ini dikembangkan sebagai sistem generik pertama dan 
kemudian disesuaikan untuk kebutuhan negara-negara mitra yang berbeda (yaitu Indonesia, 
Thailand, Malaysia), selain juga untuk berbagai disiplin ilmu dan kebutuhan masing-
masing lembaga mitra. SAIQoR yang disesuaikan dengan Indonesia mempertimbangkan 
secara spesifik penelitian di Indonesia dan lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini tercermin 
dalam indikator pengukuran yang diusulkan terhadap dampak penelitian akademik dan 
nonakademik. Sistem ini diuji coba di lembaga mitra REPESEA Indonesia (UGM dan UII). 
Kemudian disesuaikan untuk merefleksikan temuan dari fase implementasi percobaan. 
Tim REPESEA yakin bahwa sistem yang dikembangkan mewakili alternatif yang layak 
untuk mengukur kualitas dan dampak penelitian di tingkat kelembagaan, departemen dan 
individu. SAIQoR tersedia gratis bagi pembuat kebijakan, manajer di bidang penilaian kinerja 
penelitian serta manajer lembaga pendidikan tinggi dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan 
masing-masing lembaga.
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PENGANTAR

Laporan Bank Dunia yaitu The Task Force on Higher Education and Society, 2000 (atau 
Gugus Tugas untuk Pendidikan Tinggi dan Masyarakat tahun 2000) menunjukkan bahwa 
masalah utama yang dihadapi oleh universitas-universitas di negara berkembang antara lain 
tidak adanya visi dan kondisi-kondisi saat ini yang timbul karena kelemahan-kelemahan awal 
mereka. Indonesia bukanlah pengecualiaan. Kelemahan pertama terkait dengan kurangnya 
apresiasi terhadap pentingnya universitas untuk berkontribusi pada pembangunan sosial 
dan ekonomi, sedangkan yang terakhir berkaitan dengan masalah-masalah pengertian dasar 
yang buruk, termasuk kurangnya budaya intelektual yang mendukung.

Secara umum, dalam hal kinerja penelitian, universitas-universitas di negara 
berkembang, tertinggal dari rekan mereka dari negara maju (Altbach, 2009). Situasi ini 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tidak adanya permintaan dalam masyarakat untuk 
pengetahuan penelitian, kurangnya keterampilan penelitian, kurangnya peralatan untuk 
melakukan penelitian, kurangnya dana, kurangnya bimbingan dan kondisi yang tidak 
mendukung, seperti kecapekan karena banyak mengajar dan masalah dalam mengakses 
perkembangan pengetahuan terbaru (Bako, 2005; Lewis & Simmons, 2010). Namun, kami 
percaya bahwa dengan strategi yang dirancang dengan hati-hati dan dilaksanakan dengan 
tepat, universitas di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat berkontribusi 
pada penciptaan pengetahuan yang bermanfaat untuk melayani masyarakat dengan lebih 
baik, melalui hasil penelitian dan publikasi akademis mereka.

Lembar Analitik
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I. Perkembangan pendidikan tinggi Indonesia dalam perspektif sejarah

Perkembangan pendidikan tinggi Indonesia dapat dibagi menjadi empat tahap. Tentu 
saja, tahap yang paling relevan terkait proses kebijakan adalah tahap saat ini dan situasi saat 
ini, tetapi masa sekarang dipengaruhi oleh masa lalu. Inilah sebabnya, kami menjelaskan 
secara singkat fitur-fitur utama dari setiap periode yang diidentifikasi.

a. Kolonialisasi Belanda dan Pembentukan Indonesia Merdeka

Perkembangan institusi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai pada masa kolonial 
Belanda, pada awal abad ke20, di mana investasi bisnis modern meningkat, khususnya di 
bidang perkebunan, industri, transportasi, pertambangan, dan lain sebagainya. Selama 
era tersebut, pemerintah kolonial Belanda harus menyediakan sumber daya manusia yang 
terampil dan terdidik. Keduanya penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur. 
Untuk mencapai hal ini, pemerintah Belanda mendirikan Technische Hooge School (THS) 
atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada tahun 1920, menyusul sekolah kedokteran yang 
telah didirikan sebelumnya, yaitu STOVIA (Sekolah tot Opleiding can Inlansche Artsen) 
di Jakarta (1902), dan NIAS (Nederlansch Indische Artsen School) di Surabaya (1913). 
Selanjutnya, institusi pendidikan tinggi lainnya didirikan termasuk Landbouwkundige Hooge 
School -sebuah sekolah pertanian di Bandung, dan Rechts Hooge School -sebuah sekolah 
hukum di Batavia. Selama periode ini, pengembangan institusi pendidikan tinggi sangat 
terkait dengan kebijakan politik etis, yang menekankan tanggung jawab moral terhadap 
negara-negara jajahan untuk menyediakan pendidikan dan emansipasi masyarakat. Namun, 
tujuan ini belum tercapai karena lulusannya menjadi bagian dari sistem kolonialisme, 
bukannya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan 
demikian, situasi ini memicu Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1920, yang ditandai dengan 
berdirinya Budi Utomo oleh siswa-siswa STOVIA.

Reformasi drastis pendidikan tinggi di Indonesia terjadi selama invasi Jepang. Setelah 
merebut koloni Belanda pada tahun 1942, kekuatan militer Jepang menutup semua lembaga 
pendidikan tinggi dan melarang semua warisan Belanda dalam sistem pendidikan yang ada. 
Pada tahun 1943, pemerintah Jepang membuka kembali beberapa lembaga pendidikan tinggi 
dengan perbedaan yang signifikan dalam hal pendidikan dan desain pengajaran, strategi 
dan pendekatan, yang dipengaruhi oleh pemerintahan militer Jepang. Selama periode ini, 
sistem pendidikan Jepang menghasilkan lulusan dengan nasionalisme yang bersemangat 
tinggi, yang memiliki peran penting untuk mempromosikan kemerdekaan dan menciptakan 
pemerintahan baru di era pasca-kemerdekaan.
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Meskipun kemerdekaan Indonesia telah dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, masalah 
yang berasal dari kolonialisme dan perang, termasuk yang ada di pendidikan tinggi, belum 
diselesaikan. Rakyat Indonesia harus berjuang dengan masalah sosial-budaya, dan melawan 
Belanda, yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hampir semua kota besar, tempat sebagian 
besar lembaga pendidikan tinggi sebelumnya didirikan (Jakarta, Bandung, Bogor, dan 
Surabaya), diduduki oleh Belanda. Oleh sebab itu Yogyakarta sebagai ibukota baru Indonesia 
selama masa perang pasca kemerdekaan, menjadi kota penting bagi Republik Indonesia 
untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di negara ini. Pada tanggal 19 Desember 
1949, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi didirikan dan menjadi universitas 
negeri pertama, yang dikembangkan dan berlokasi di bawah wewenang Republik Indonesia. 
Namun, sebelum kemerdekaan Indonesia, sebuah lembaga pendidikan tinggi swasta bernama 
Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan oleh beberapa tokoh terkemuka Indonesia termasuk 
Dr. Mohammad Hatta (Wakil Presiden Indonesia pertama) di Jakarta pada 8 Juli 1945. Pada 
tahun 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta dan kemudian diubah menjadi Universitas Islam 
Indonesia (UII) pada tahun 1947, yang menjadi universitas swasta pertama di Indonesia.

Transformasi substansial dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia pasca kemerdekaan 
dimulai tepat setelah berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia, yaitu setelah pengakuan 
Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Selama periode ini, semua universitas di bawah 
otoritas Pemerintah Belanda dinasionalisasi di bawah yurisdiksi Republik Indonesia Serikat, 
termasuk Universiteit van Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Universitas 
Indonesia (UI). Pada tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Universitas 
Airlangga di Surabaya. Hal ini diikuti oleh peningkatan jumlah universitas nasional di 
Indonesia karena sebelumnya hanya ada dua universitas, yaitu, UGM dan UII.

Sementara itu, universitas swasta mulai berkembang biak di seluruh kepulauan 
Indonesia. Ini menandai perkembangan lebih lanjut dari institusi pendidikan tinggi negeri 
dan swasta di Indonesia, yang terjadi antara tahun 1950 dan 1980. Karena Indonesia adalah 
negara kepulauan dengan sejumlah besar kelompok etnis dan budaya, selalu ada ancaman 
konflik. Oleh karena itu, semua sistem di bawah pemerintahan Indonesia, termasuk sistem 
pendidikan, harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk semua wilayah administratif. 
Karena itu, pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia segera mendirikan 12 universitas 
di beberapa daerah, di antaranya Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas 
di Bukittinggi, Universitas Padjadjaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di 
Medan. Selain itu, demi mengendalikan semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi 
swasta, pemerintah membentuk Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di setiap 
provinsi pada tahun 1975.2 Selanjutnya, pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

2  Lihat: https://www.kopertis4.or.id/organisasi/sejarah-kopertis/ - diakses pada 3 Juli 2019.
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Pendidikan Tinggi mengubah semua Kopertis menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi 
(LLDIKTI), yang melayani universitas negeri dan swasta di tingkat provinsi. Keputusan 
untuk mengubah Kopertis menjadi LLDIKTI menunjukkan kebijakan egaliter pemerintah 
terhadap universitas negeri dan swasta. Pada Juli 2019, jumlah total lembaga pendidikan 
tinggi di Indonesia mencapai 4.586, di mana lembaga pendidikan tinggi swasta terdiri 
dari 4.186 dan lembaga pendidikan tinggi negeri terdiri dari 400. Perkembangan lembaga 
pendidikan tinggi yang begitu besar dan serentak di seluruh Indonesia telah memperkuat 
status Indonesia sebagai negara merdeka di semua sektor, termasuk pendidikan tinggi. 

Kondisi historis Indonesia sebagai negara bekas jajahan membentuk perspektif dan pola 
pikir mahasiswa. Organisasi mahasiswa, bersama dengan komunitas lain, terlibat aktif dalam 
mengkritik sistem pemerintah dan mempengaruhi situasi politik. Sejak itu, terdapat harapan 
bahwa lembaga pendidikan tinggi terlibat dalam mempromosikan pembangunan nasional.

b. Fokus pada Kebijakan Jaminan Kualitas (1960 -2000)

Selama periode ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga 
menghasilkan perluasan kesempatan kerja di banyak sektor. Untuk itu terdapat peningkatan 
permintaan tenaga kerja profesional dengan gelar sarjana. Perkembangan ini mendorong 
Kementerian Pendidikan untuk mengajak individu, yayasan, pemerintah daerah, dan 
lembaga-lembaga lain untuk mendirikan universitas swasta demi membantu pemerintah 
memenuhi permintaan publik terhadap pendidikan tinggi yang semakin besar. Melalui 
kebijakan ini, universitas swasta tumbuh pesat selama tahun 1980-an, dengan jumlah total 
lembaga mencapai lebih dari seribu.

Peningkatan jumlah universitas yang signifikan membantu memenuhi permintaan 
tenaga kerja yang berkualitas, tetapi kemudian muncul masalah kualitas dan kompetensi 
lulusan. Menanggapi masalah tersebut, pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan 
“sistem kontrol status” untuk mengelola kualitas universitas swasta. Sistem ini membagi 
program (diploma, sarjana, dan pascasarjana) yang dijalankan oleh universitas swasta 
menjadi tiga tingkatan status, yaitu “terdaftar”, “diakui”, dan “disamakan”. Semua status ini 
tidak berlaku untuk universitas negeri karena tujuannya adalah untuk mendorong program 
pendidikan di universitas swasta dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan universitas 
negeri. Perbedaan antara ketiga status ini menunjukkan perbedaan tingkat standar kualitas 
yang digambarkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sistem Status sebagai Instrumen Kontrol Kualitas di Universitas Swasta  

(Kebijakan Sebelum tahun 2000) 

No. Peringkat Status Hak Mengelola Kualitas

1 Terdaftar 
Semua mata kuliah inti dalam kurikulum harus dimasukkan 
dalam ujian negara

2 Diakui 
Hanya beberapa mata kuliah inti yang dimasukkan dalam 
ujian negara

3 Disamakan
Program ini telah mencapai tingkat kualitas tertinggi yang 
sebanding dengan universitas negeri. Oleh karena itu, 
Program ini tidak harus mengikuti ujian negara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa program apa pun yang memiliki status terdaftar atau diakui, 
mata kuliah yang telah disetujui harus dimasukkan dalam ujian Negara. Perjanjian tersebut 
harus dibuat oleh universitas swasta dengan universitas mitranya, yang biasanya merupakan 
universitas negeri yang terletak di provinsi atau di bawah pengawasan Kopertis yang sama. 
Selain itu, untuk dapat mengajukan permohonan ujian negara, mahasiswa universitas 
swasta harus terlebih dahulu lulus “ujian lokal” yang diselenggarakan oleh universitas 
mereka. Akibatnya, tidak jarang mahasiswa swasta menghabiskan lebih dari sepuluh tahun 
hanya untuk menyelesaikan program sarjana mereka, yang biasanya memakan waktu lima 
tahun di universitas negeri. Kebijakan ini diterapkan untuk semua program di universitas 
swasta terlepas dari usia operasinya. Sementara program yang baru didirikan di universitas 
negeri -biasanya dengan sumber daya yang jauh di bawah pendanaan program yang ada di 
universitas swasta -dapat langsung bebas, tidak harus menjalani proses penjaminan kualitas 
yang panjang dan rumit seperti yang diterapkan di universitas swasta.

Perubahan positif yang dapat dianggap sebagai kebijakan egaliter adalah pembentukan 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada akhir 1990-an. Tugas utama 
BAN PT adalah memastikan kualitas lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta di 
Indonesia melalui proses akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan tinggi negeri dan 
swasta diperlakukan sama oleh BAN PT. Kementerian juga mengharuskan universitas untuk 
mempekerjakan dosen berkualitas tinggi, yang lulus dari universitas terkemuka di Indonesia 
dan/atau universitas terkemuka di luar negeri. 

Sebelum tahun 2000 semua universitas di Indonesia memiliki visi untuk lebih 
menekankan pada pengajaran dan layanan masyarakat. Sebagian besar dari mereka ingin 
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dikenal sebagai universitas yang menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dengan baik di 
perusahaan dan memiliki dosen dengan keterampilan pedagogis yang baik. Hampir semua 
waktu staf pengajar dikhususkan untuk pengajaran dan konsultasi pemerintah, atau sektor 
swasta. Tidak ada insentif keuangan untuk melakukan penelitian akademik.

c. Penelitian Terapan Difokuskan pada Kolaborasi Universitas dan Sektor Bisnis (2001-
2010)

Selama 2001-2010, banyak universitas didirikan. Peran dominan universitas negeri 
telah berkurang, dan tugas mereka dibagi dengan ribuan universitas swasta. Pemerintah juga 
mendorong perguruan tinggi untuk melakukan dan menyebarluaskan kegiatan penelitian 
kepada masyarakat umum. Akibatnya, jumlah penelitian terapan yang diproduksi oleh 
universitas-universitas Indonesia meningkat secara dramatis antara tahun 2000-2010. 

Beberapa peraturan tindak lanjut juga meningkatkan kapasitas universitas untuk 
mengelola penelitian mereka (Moeliodihardjo, ed., 2012). Saat ini, ada tujuh universitas 
negeri di Indonesia yang diberi lebih banyak kebebasan untuk mengelola kegiatan mereka. 
Ini terjadi melalui penerbitan peraturan Badan Hukum Milik Negara BHMN. Berikut adalah 
universitas-universitas tersebut: Universitas Indonesia (UI) melalui Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 152 tahun 2000, Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan PP No. 153 tahun 2000, 
Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui PP No. 154 tahun 2000, Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dengan PP No. 155 tahun 2000, Universitas Sumatera Utara (USU) dengan PP No. 
56 tahun 2003, Universitas Pembangunan Indonesia (UPI) PP No. 06 tahun 2004, dan 
Universitas Airlangga (UNAIR) PP No. 30 tahun 2006.3 

Dewan Penasihat Universitas, sebagai badan perwakilan pemerintah, adalah badan 
pemerintah yang memberikan otonomi terhadap universitas untuk mengelola peraturan 
mereka sendiri, termasuk keuangan dan sumber daya manusia mereka (Moeliodihardjo, 
ed., 2012). Otonomi semacam itu meningkatkan peluang universitas-universitas ini untuk 
mendanai penelitian mereka melalui kolaborasi domestik dan internasional. Selain itu karena 
amandemen ke-4 Konstitusi, diadaptasi oleh Majelis Tertinggi (MPR) pada bulan Agustus 
2010, yang mensyaratkan bahwa 20 persen dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk 
sektor pendidikan. Sehingga anggaran pendidikan tinggi juga meningkat secara signifikan 
(ACDP, 2013). Pada tahun 2007, anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berjumlah Rp. 12,9 triliun, dan angka ini hampir tiga kali 
lipat lebih besar pada tahun 2012 yang mencapai Rp. 32,6 triliun (ACDP, 2013).

3 http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2011/04/25/peraturan-pemerintah-tentang-penetapan-7-universitas-
sebagai-bhmn.html
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Peningkatan anggaran seperti itu juga dapat dianggap sebagai respons terhadap 
pengeluaran pemerintah yang terbatas untuk penelitian dan pengembangan (litbang), yang 
hanya sekitar 0,08 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2010. Bagian 
pengeluaran litbang ini dapat dianggap rendah, dibandingkan dengan pengeluaran litbang 
di negara sedang berkembang dan negara maju, seperti negara OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) atau Organisasi Kerja Sama dan pembangunan 
Ekonomi. Beberapa negara yang paling maju, yaitu Brasil, Rusia, India, atau Cina. Tidak 
hanya itu, Indonesia juga cukup tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, seperti 
Australia, Singapura dan Malaysia. Investasi litbang yang rendah ini berkontribusi pada 
para peneliti, hak cipta, dan publikasi jurnal di Indonesia yang tertinggal dari negara-negara 
tetangga (Moeliodihardjo, ed., 2012). Namun, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk 
litbang telah meningkat menjadi 0,24 persen pada tahun 2017. Angka ini lebih tinggi dari 
pengeluaran litbang Myanmar sebesar 0,03 persen dari PDB dan Kazakhstan sebesar 0,13 
persen dari PDB di tahun 2017. Namun, pengeluaran litbang Indonesia masih jauh terlalu 
rendah, jika dibandingkan dengan misalnya China yang berada pada 2,13 persen dari PDB 
dan Jepang pada 3,20 persen dari PDB di tahun 2017.4

d. Globalisasi dan Universitas Riset Kelas Dunia (2011- hingga sekarang)

Era globalisasi pendidikan tinggi Indonesia dimulai sekitar tahun 2011. Selama periode ini, 
seiring dengan kemajuan teknologi internet, universitas-universitas Indonesia bersaing tidak 
hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat internasional untuk mengejar peringkat universitas 
kelas dunia. Pada tahap baru perkembangan ini, globalisasi menciptakan peluang bagi mereka 
untuk menetapkan status mereka sebagai universitas kelas dunia. Sebagai salah satu strategi 
untuk mencapai hal tersebut, universitas negeri dan swasta terkemuka meminta dosen mereka 
untuk mengejar gelar doktor dari luar negeri. Dengan cara ini mereka dapat meningkatkan 
kualitas institusi pendidikan tinggi di Indonesia agar setara dengan universitas top di dunia.

Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, 
memberikan beasiswa bagi yang bersedia belajar di luar negeri untuk mengejar gelar doktor. 
Lebih lanjut, untuk mendukung pengejaran status universitas kelas dunia, universitas juga 
mendorong staf akademik untuk melakukan penelitian dan menyebarluaskan hasilnya 
dalam berbagai cara, seperti forum diskusi, konferensi internasional, seminar, lokakarya, dan 
sebagainya, serta untuk mempublikasikan makalah penelitian di jurnal terkemuka. Pemerintah 
juga berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi dengan memberikan 
hibah penelitian dan publikasi. Hal ini memotivasi akademisi untuk melakukan penelitian dan 
meningkatkan keunggulan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

4  http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en#
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II. Kebijakan untuk Meningkatkan Kinerja Penelitian di Indonesia, 
Pengalaman dan Perspektif Masa Depan

Upaya untuk meningkatkan budaya penelitian telah diperdebatkan di antara para 
sarjana dan pembuat kebijakan di Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu. Berbagai 
kebijakan dan inisiatif di tingkat nasional dan kelembagaan telah dirumuskan untuk 
merangsang akademisi agar menjadi peneliti aktif dan menghasilkan publikasi berkualitas 
tinggi. Misalnya, pemerintah nasional Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi telah menawarkan hibah penelitian kompetitif kepada semua universitas. 

Terdapat lebih dari 20 skema hibah, mulai dari hibah untuk penelitian dasar hingga hibah 
untuk mendukung penelitian terapan dan kolaboratif, yang telah ditawarkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi sejak awal 1990-an. Awalnya, program-program ini hanya 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas litbang universitas, tetapi kemudian, penelitian 
universitas juga diperlukan untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi yang 
dibutuhkan oleh industri. Salah satu contoh skema hibah yang dirancang untuk mendorong 
sinergi antara universitas dan litbang industri adalah RAPID (Riset Andalan Perguruan Tinggi 
dengan Penelitian Industri). Skema hibah lain yang juga membutuhkan kolaborasi antara 
universitas dan industri atau lembaga pemerintah adalah STRANAS (penelitian strategi 
nasional). Selain Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ada lembaga pemerintah lainnya, 
seperti Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang juga aktif berkontribusi untuk 
mendanai penelitian di universitas. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengelola 
Program Riset Insentif Nasional di tujuh bidang (yaitu ketahanan pangan, TIK, transportasi, 
pertahanan & keamanan, teknologi kesehatan & medis, bahan-bahan canggih). Penelitian 
yang didukung dibagi menjadi beberapa tahap litbang (penelitian dasar, penelitian terapan, 
peningkatan kapasitas sistem produksi, dan difusi serta penerapan temuan penelitian). 
Tujuan dari skema hibah ini adalah untuk mendukung MP3EI (Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang merupakan rencana ambisius yang 
dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat kemajuan Indonesia menjadi 
negara maju, di mana buah dan kemakmuran akan dibagi rata oleh semua orang. Berbeda 
dengan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, program penelitian hibah insentif 
ini terbuka untuk unit litbang kementerian, lembaga penelitian pemerintah, universitas, 
pemerintah daerah, dan juga ke sektor swasta.5

Namun, dari perspektif nasional, kecepatan peningkatan dianggap rendah, dan dalam 
kemajuan kinerja penelitian, universitas-universitas Indonesia masih kurang dibandingkan 

5 Moeliodihardjo, ed., 2012. University, Industry, and Governement Partnership: Its Present and Future 
Challenges in Indonesia, Procedia-Social and Behavioral Sciences 52: 307-316.
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dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Tabel 2 merangkum produktivitas penelitian 
Indonesia yang diukur dengan jumlah makalah yang terindeks Scopus dan melihat jumlah 
dari negara-negara lain di kawasan ini. Perlu dicatat bahwa Indonesia mempunyai peneliti 
yang jumlahnya jauh lebih besar daripada negara-negara kecil yang berada di peringkat atas, 
atau juga peringkat terbawah dalam daftar, sehingga peringkat Indonesia yang relatif tinggi 
pada daftar ini cenderung berubah miring.

Di sisi lain, kita harus mencatat bahwa melihat publikasi akademik saja tidak memberikan 
gambaran yang komprehensif karena tidak memperhitungkan dampak lain dari penelitian 
akademik, yaitu dampak non-akademik misalnya dampak komersial dan dampak pada 
masyarakat. Juga, basis data referensi akademik internasional memiliki bias terhadap publikasi 
dalam bahasa Inggris yang tidak mencerminkan hasil dalam bentuk keluaran publikasi 
yang diterbitkan di outlet non-indeks dan dalam bahasa nasional. Padahal, bagaimanapun, 
penelitian tersebut dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Tabel 2. Produktivitas Publikasi di Negara-negara ASEAN pada tahun 1996-2018

(Makalah terindeks Scopus) 

No. Negara Jumlah dokumen Jumlah sitasi         Indeks-h

1 Singapura 292,560 5,656,862 535
2 Malaysia 286,411 2,107,306 281
3 Thailand 178,133 2,043,065 311
4 Indonesia 110,610 600,569 214
5 Vietnam 51,748 527,419 198
6 Filipina 32,326 468,403 224
7 Brunei Darussalam 224 35,841 71
8 Kamboja 4,007 67,312 101
9 Laos                   2,672 38,962 80
10 Myanmar 2,965 31,964 71

   Sumber: http://www.scimagojr.com (diakses pada 20 Juni 2019)

Jika kita perhatikan tabel ini dengan saksama, seperti yang dilaporkan dalam Indeks-h 
(yang menyatakan jumlah artikel jurnal (h) yang telah menerima setidaknya h sitasi), kami 
mencatat bahwa dokumen Indonesia menerima jumlah sitasi yang rendah (hanya sekitar 5 
sitasi per makalah). Hal ini tergolong kecil dibandingkan dengan yang diterbitkan oleh para 
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peneliti yang berbasis di Singapura, Malaysia atau Thailand, karena makalah Scopus yang 
dijabarkan di negara-negara tersebut disitasi lebih dari 10 kali.

Untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan 
kebijakan untuk meningkatkan kinerja penelitian universitas di Indonesia. Ini termasuk 
perubahan sistem, perubahan insentif, pengembangan kapasitas dan kebijakan hortatory 
yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak insentif untuk memprioritaskan bidang-
bidang penelitian sebagai bagian dari instrumen kebijakan (Sykes, Schneider, & Plank, 2012).

1. Perubahan Sistem: Restrukturisasi Organisasi

Untuk meningkatkan daya saing sektor penelitian Indonesia, pemerintah 
memprioritaskan kebutuhan untuk mengintegrasikan penelitian dan pendidikan tinggi 
dalam struktur kementerian. Sebelumnya, kebijakan penelitian berada di bawah Kementerian 
Riset dan Teknologi (Kemenristek), sedangkan kebijakan pendidikan tinggi diatur oleh 
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Pada tahun 2014, portofolio ini 
direvitalisasi, ketika Presiden Jokowi mengumumkan struktur baru terkait dengan penelitian 
dan sektor pendidikan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) dibentuk untuk meningkatkan manfaat dan dampak penelitian terhadap 
masyarakat (Ishanuddin, 2014). Di bawah portofolio baru tersebut, pemerintah Indonesia 
mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kuat untuk mendukung penelitian 
akademik. Kebijakan telah dirancang untuk membuka jalan bagi visi penelitian yang lebih 
terintegrasi dan untuk memasukkan Rencana Induk Penelitian Nasional 2015-2045.

Juga, organisasi non-pemerintah Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) didirikan 
pada tahun 2015, untuk mendukung penelitian berkualitas tinggi di Indonesia melalui 
penyediaan dana penelitian. Kebutuhan untuk mendirikan dana sains independen di negara 
ini sebelumnya dibahas dalam laporan: “Menciptakan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia”, 
dengan alasan bahwa Indonesia harus mempercepat penelitian dan pertumbuhan inovasi 
(Brodjonegoro & Greene, 2014). Brodjonegoro dan Greene (2014) lebih lanjut menegaskan 
bahwa instrumen pendanaan DIPI harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada: hibah 
penelitian peneliti utama, hibah perjalanan, beasiswa mahasiswa, beasiswa kerja sama 
industri, hadiah kerja sama penelitian, hibah dukungan wirausaha dan hibah untuk penelitian 
pendidikan. Dengan demikian, sumber alternatif pendanaan penelitian di atas meningkatkan 
peluang para sarjana Indonesia untuk melaksanakan penelitian dalam topik-topik tertentu 
yang lebih terfokus. Ada tiga sumber pendanaan untuk lembaga litbang di Indonesia, yaitu 
mekanisme anggaran pemerintah, mekanisme pasar, dan pendanaan internal. Mulyanto 
(2014) menunjukkan bahwa dari ketiga lembaga litbang dengan pendanaan internal secara 
mandiri ini memiliki produktivitas dan kinerja tertinggi dibandingkan dengan dua lainnya. 
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Juga, audit lembaga penerima dana yang dilakukan oleh lembaga donor dapat berkontribusi 
untuk membuat lembaga-lembaga ini berkinerja lebih baik dan menjadi lebih produktif 
(Mulyanto, 2014).

2. Insentif: Meningkatkan Penyediaan Pendanaan

Pemerintah Indonesia telah sepenuhnya menyadari bahwa kebijakan yang terkait 
dengan penyediaan dana memainkan peran penting untuk menentukan hasil penelitian. 
Statistik dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2014, pengeluaran penelitian 
dan pengembangan Indonesia hanya terdiri dari 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 
Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia (2,127%) dan dari negara-negara tetangga, seperti 
Singapura, Malaysia dan Thailand (UNESCO Institute for Statistics, 2014). Dalam beberapa 
kesempatan, pemerintah Indonesia menyatakan perhatian mereka terhadap peningkatan 
dana penelitian. Antara 2014-2016, pengeluaran penelitian meningkat pesat menjadi 0,2% 
dari PDB (Saroh, 2017). Namun, kontribusi yang lebih besar dari sektor swasta masih 
diperlukan, karena pada tahun 2014, 80% dari total pengeluaran penelitian berasal dari dana 
pemerintah (Rayanti, 2016). 

Peningkatan pengeluaran litbang antara 2014-2016 terwujud dalam munculnya ketentuan 
pendanaan hibah penelitian dari sejumlah badan pemerintah dan non-pemerintah. DIPI, 
misalnya, sejak didirikan pada tahun 2015, telah menawarkan hibah penelitian kompetitif 
dengan nilai hingga Rp 1,5 miliar (sekitar USD 112.500) per proposal per tahun. Dukungan 
ini dapat diberikan selama maksimal tiga tahun berturut-turut (Indonesian Science Fund, 
2016). Namun, proyek-proyek yang didanai telah terbatas pada dua bidang utama: (a) 
kehidupan, kesehatan dan gizi; (b) identitas, keragaman dan budaya. Selain itu, hibah ini 
tidak hanya diberikan dari sumber daya pemerintah Indonesia, tetapi juga disumbangkan 
oleh negara-negara mitra, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia (Dana Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 2016). Namun, masih ada permintaan untuk memperluas peluang 
juga untuk bidang penelitian lainnya. Untuk mendukung pengembangan sektor penelitian 
Indonesia, para peneliti dari semua disiplin ilmu akademik harus memiliki akses ke pendanaan 
kompetitif dalam skema pendanaan nasional yang ada. Ini dapat diimplementasikan dalam 
bentuk skema proyek umum, yang dapat memperluas peluang skema yang ada. Informasi 
tentang berapa banyak proyek penelitian, peneliti dan publikasi temuan penelitian yang 
didukung oleh skema hibah tersebut tidak tersedia untuk umum, sehingga mengurangi 
transparansi.

Tren positif dalam peningkatan dana penelitian juga dapat didokumentasikan pada 
data Kemenristekdikti. Kementerian mengumumkan anggaran penelitian sebesar Rp 1,4 
triliun (sekitar USD 105 juta) pada tahun 2017 (Kemenristekdikti, 2017), yang berarti 
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bahwa dana penelitian tetap sama seperti pada tahun 2016 yaitu Rp 1,53 triliun, tetapi 
meningkat hampir sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu Rp 800 juta 
(Setiawan & Widya, 2016). Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran sektor penelitian 
menjadi Rp100 triliun (sekitar USD 7,5 miliar) selama periode antara tahun 2017–2019 
(Kemenristekdikti, 2016). Namun, tidak dijelaskan dengan baik, bagaimana penelitian 
Prioritas Penelitian Nasional berkontribusi pada pembangunan dan bagaimana hal itu 
membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Menteri M. Nasir menekankan bahwa 
hasil penelitian harus ditingkatkan dan diadopsi oleh industri. Selain itu, Menteri Riset dan 
Teknologi menambahkan bahwa kegiatan penelitian di Indonesia harus mampu menjawab 
berbagai masalah nyata di masyarakat dan untuk mengatasi tantangan nasional, regional 
dan internasional, sebagaimana dinyatakan dalam RPJPN 2010-2025. Dua bidang tambahan 
yang menjadi prioritas adalah penelitian yang berkaitan dengan bencana dan kebijakan. 
Pertanyaan penelitian kebijakan di bidang bahan makanan, farmasi dan teknologi adalah 
untuk menentukan, bagaimana Indonesia dapat mencapai swasembada dan ketahanan 
pangan, mengurangi impor obat-obatan dan teknologi nano (Diskusi Kelompok Terpumpun 
Ristekdikti, 14 Desember 2015). Peluang pendanaan ini menempatkan prioritas pada sepuluh 
bidang fokus, yang dirangkum dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Alokasi Anggaran Penelitian Pemerintah Indonesia untuk tahun 2017–2019

No. Bidang Fokus
Skenario Anggaran 

(dalam Triliun Rupiah)
2017 2018 2019 Total

1. Ketahanan Pangan 4 6 10 20

2. Maritim 4 6 10 20

3.
Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru 
dan Terbarukan

2 3 5 10

4.
Pengembangan Teknologi Kesehatan dan 
Medis

2 3 5 10

5.
Pengembangan dan Pengelolaan 
Teknologi Transportasi

1.5 2.25 3.75 7.5

6.
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan 
Keamanan

1.5 2.25 3.75 7.5

7. Manajemen Bencana 1.25 1.875 3.125 6.25
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.25 1.875 3.125 6.25
9. Materi lanjutan 1.5 2.25 3.75 7.5

10.
Sosial kemanusiaan, Seni Budaya, 
Pendidikan

1 1.5 2.5 5

Total 20 30 50 100
Sumber: Rencana Induk Riset Nasional 2015–2045

3. Pengembangan Kapasitas: Pendekatan Bantuan Jangka Pendek dan Jangka 
Panjang

Untuk meningkatkan dampak penelitian yang dikembangkan di universitas-universitas 
Indonesia, Kemenristekdikti juga mengembangkan pendekatan pengembangan kapasitas 
yang terkait dengan pemberian bantuan. Ini dapat dibagi menjadi dua jenis: jangka pendek 
dan bantuan jangka panjang. Untuk pendanaan jangka pendek, Kementerian memberikan 
bantuan teknis tertentu yang terdiri dari pelatihan dan lokakarya yang berfokus pada bidang 
metodologi penelitian, penulisan akademis, dan topik-topik yang berorientasi pada hasil 
spesifik lainnya. Program ini ditawarkan setiap tahun untuk akademisi dan peneliti Indonesia 
dari lembaga penelitian non-universitas.

Sementara bantuan jangka pendek berfokus pada hasil tertentu, maka bantuan jangka 
panjang ditujukan untuk memberikan hasil peningkatan kapasitas yang lebih luas dan 
lebih komprehensif. Sebagian besar disediakan dalam bentuk beasiswa penelitian tingkat 
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tinggi. Pemerintah menawarkan beragam beasiswa dari sejumlah kementerian, dengan 
sebagian besar tawaran berasal dari Dana Abadi Indonesia untuk Pendidikan (LPDP) dan 
Kemenristekdikti. LPDP menyediakan beasiswa untuk studi Magister (S2) dan Doktor (S3) 
baik di universitas domestik maupun internasional. Ada berbagai beasiswa yang disediakan, 
seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) untuk Program Magister dan Doktor, Beasiswa 
Pendidikan Indonesia (BPI) Program Skripsi/Disertasi, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa 
Pendidikan Dokter Spesialis Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Timur. Kemudian, khususnya 
dosen, yang akan mengambil program Magister atau Doktoral, didorong untuk mendaftar 
melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI), sebuah skema yang diselenggarakan 
bersama oleh LPDP dan Kemenristekdikti. Selain itu, LPDP juga menyediakan layanan 
pendanaan penelitian, yaitu Riset Inovatif Produktif (RISPRO) dan Riset Afirmasi Nasional. 
Program beasiswa LPDP cukup populer, karena menarik 9.868 pelamar pada tahun 2017, 
di mana 654 adalah pendaftar BUDI. Namun, hanya sekitar 22 persen yang benar-benar 
menerima beasiswa, yang mewakili 2.171 orang (353 di antaranya adalah penerima beasiswa 
BUDI). Jumlah penerima beasiswa menurun drastis pada 2017, dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Pada 2016, ada 7.205 pemegang beasiswa, pada 2015 terdapat 4.651, dan pada 
tahun 2014 ada 2.884. Secara keseluruhan, antara 2013-2017 jumlah penerima beasiswa 
LPDP mencapai 18.466 (2.521 di antaranya adalah penerima beasiswa BUDI).6

4. Pendekatan Hortatory: Meningkatkan Kesadaran

Untuk meningkatkan kualitas penelitian universitas-universitas di Indonesia, 
pemerintah memperkenalkan sejumlah kebijakan peningkatan, yaitu:

a. Pemetaan kapasitas penelitian universitas-universitas di Indonesia telah dilakukan 
untuk membuat gambaran yang komprehensif tentang kualitas penelitian bangsa.

Kinerja penelitian dikategorikan menjadi empat kelompok: (a) Mandiri (independen); 
(B) Utama (primer); (c) Madya (sedang); (d) Binaan (diawasi). Menurut Direktorat Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (2013), kategori Independen diberikan kepada universitas 
yang telah menerapkan sistem jaminan mutu dalam manajemen penelitian, memiliki sumber 
daya penelitian yang sangat baik, dan memiliki output produktivitas penelitian yang sangat 
tinggi dengan reputasi internasional.

Kategori “Utama” diberikan kepada lembaga pendidikan tinggi yang belum 
menghasilkan banyak hasil penelitian bereputasi internasional, tetapi memiliki prestasi yang 
baik dalam sistem manajemen penelitian. Kategori “Sedang”, diberikan kepada universitas 

6  LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), 2017. Laporan Tahunan 2017.
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dengan banyak hasil penelitian dan sistem manajemen penelitian yang cukup baik. Kategori 
“Diawasi”, ditujukan kepada lembaga pendidikan tinggi yang baru saja memulai penelitian.7 
Dengan demikian, setiap kelompok universitas mewakili tingkat kapasitas penelitian yang 
berbeda dan dinilai berdasarkan sejumlah indikator, termasuk sumber daya penelitian 
(sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas, serta sumber pendanaan); manajemen 
penelitian; hasil penelitian; pendapatan penelitian; dan analisis kinerja penelitian. Tabel 3 
menunjukkan pertumbuhan kapasitas penelitian universitas Indonesia:

Tabel 3. Klaster Kapasitas Penelitian Universitas-universitas di Indonesia

No. Periode Klaster (jumlah universitas) 
Mandiri Utama Madya Binaan Total

1. 2007–2009 10 22 71 291 394
2. 2010–2012 14 36 79 772 901
3. 2013–2015 25 73 160 1,219 1,447

Sumber: Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (2016)

b. Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan Agenda Riset Nasional (ARN) sebagai 
referensi utama untuk pengembangan penelitian di negara ini.

Dokumen ini disiapkan oleh Dewan Riset Nasional (DRN), sebuah lembaga non-
struktural yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi pemikiran dan 
pandangan dari semua pemangku kepentingan tentang pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di Indonesia.

ARN berfokus pada delapan bidang penelitian: pangan dan pertanian, energi, 
transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan 
dan obat-obatan, bahan-bahan canggih dan sosial humaniora (Dewan Riset Nasional, 
2016). Area fokus ini dirancang untuk memberikan panduan utama bagi agenda penelitian 
di universitas dan lembaga penelitian. Master Plan Riset Nasional 2015-2045, misalnya, 
telah dikembangkan untuk mengikuti ARN. Dalam pemantauan implementasi area fokus 
penelitian di daerah, pemerintah daerah juga didorong untuk membentuk Dewan Penelitian 
Daerah (DRD).

c. Fokus pada promosi dampak penelitian terhadap kepentingan industri untuk 
meningkatkan kesadaran akan kualitas penelitian

Ketika indeks daya saing global pada Forum Ekonomi Dunia 2018 menempatkan 
Indonesia pada posisi ke-45 (dari 140), pemerintah membuat komitmen untuk meningkatkan 

7  Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2013). Panduan Implementasi Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas. Edisi IX. Jakarta: Ditlitabmas, Dikti
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kontribusi proses penelitian dalam menciptakan ekonomi yang didorong oleh inovasi 
(Schwab, 2017). Sinergi antara universitas dan industri akan dicapai melalui kegiatan seperti 
kolaborasi Inventor-Inovator-Investor.

d. Pemerintah juga akan fokus pada penyederhanaan administrasi pelaporan dana 
penelitian 

Sebelumnya, pembebasan laporan penelitian yang didanai pemerintah adalah untuk 
mematuhi peraturan yang ketat tentang pengeluaran anggaran pemerintah. Hal ini biasanya 
merupakan hambatan bagi akademisi dan peneliti Indonesia, karena syarat dan ketentuan 
untuk pengadaan tidak selaras dengan spesifikasi kegiatan penelitian. Penyederhanaan 
pelaporan dan administrasi hibah penelitian memfasilitasi akses yang lebih baik ke hibah 
dan persiapan laporan akhir yang mencerminkan hasil penelitian. Pada 2016, Departemen 
Keuangan merilis Peraturan Nomor 106 untuk menggarisbawahi pentingnya pelaporan 
penelitian berbeda dengan pelaporan administrasi.

Beban kerja administratif yang ditujukan kepada peneliti meningkatkan tanggungan 
mereka dan dapat mengganggu proses pelaksanaan kegiatan penelitian. Sebagian waktu 
peneliti dihabiskan hanya untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan. 
Laporan National Research Council (NRC) 2009 dengan judul: “Research Universities and 
the Future of America: Breakthrough Actions of Vital to Our Nation Prosperity and Security” 
atau “Riset Universitas dan Masa Depan Amerika: Tindakan Terobosan yang Penting 
bagi Kemakmuran dan Keamanan Bangsa Kita”, menyatakan bahwa beban administrasi 
yang berlebihan ini berpotensi menimbulkan biaya yang cukup besar dan menghambat 
efisiensi penelitian universitas. Oleh karena itu, memangkas kelebihan beban administrasi 
diharapkan memiliki dampak yang cukup besar, seperti mengurangi biaya administrasi 
dan meningkatkan produktivitas penelitian. Beberapa penyederhanaan administratif 
dapat meningkatkan produktivitas peneliti. Pertama, modifikasi persyaratan proposal yang 
mengarah ke pemisahan menjadi proses aplikasi dua tahap -proposal awal, dan proposal 
lengkap yang diserahkan hanya oleh pelamar yang sampai ke tahap kedua dari proses seleksi. 
Kedua, melaksanakan praktik audit yang seragam dan konsisten, juga dapat membantu. 
Selain itu, audit hanya dapat fokus pada pengeluaran besar (misalnya, tanda terima untuk 
pengeluaran yang melebihi nilai yang telah ditentukan saja), dan juga pada output penelitian 
(publikasi), daripada aspek administratif dari implementasi proyek.8

8 National Science Foundation. 2014. Reducing Investigators’ Administrative Workload for Federally 
Funded Research.
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III. Tantangan pada tahap pengembangan penelitian pendidikan tinggi 
Indonesia saat ini

Tantangan pertama penelitian akademis Indonesia adalah menciptakan publikasi 
kolaboratif internasional. Informasi dari basis data Scopus menunjukkan bahwa pada tahun 
2007, proporsi publikasi kolaboratif dari peneliti Indonesia menyumbang 69,48 persen dari 
total publikasi yang terindeks. Tetapi proporsinya menurun secara signifikan pada tahun 
2016, yaitu menjadi 29,08 persen. Pada saat yang sama, kutipan atau sitasi juga menurun dari 
sekitar 19.000 (2007) menjadi kurang dari 3.000 (2016). Namun, studi yang lebih sistematis 
diperlukan untuk mengungkap mengapa bisa demikian, meskipun kecenderungan global 
menunjukkan tren yang berlawanan. Salah satu alasan di balik perkembangan ini mungkin 
karena terdapat upaya pemerintah untuk cenderung meningkatkan proteksi terhadap sektor 
penelitian Indonesia. Seperti perlunya izin untuk melaksanakan penelitian kolaboratif 
dengan mitra asing.9 Namun, pembahasan tren penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 
2018 Indonesia berada di posisi ke-7 di Asia terkait dengan jumlah publikasi yang terindeks 
Scopus. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah rekan-rekannya di Malaysia dan 
Thailand (lihat Tabel 4).

Tantangan kedua yang muncul dari lapangan adalah membina penelitian kolaboratif 
dengan industri. Ini adalah masalah klasik dalam konteks Indonesia, meskipun tren 
kolaborasi universitas-industri tampaknya membaik. Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi mendorong akademisi Indonesia untuk mengembangkan penelitian 
semacam ini melalui skema penelitian khusus. Sebuah studi yang dilakukan oleh Indarti 
dan Wahid (2013) menemukan tiga masalah serius yang perlu dipertimbangkan dalam hal 
ini. Yang pertama adalah masalah keberlanjutan. Para penulis menemukan bahwa sebagian 
besar penelitian kolaboratif industri-universitas tidak berkelanjutan dan dibingkai dalam 
tujuan jangka pendek. Sehingga, tanpa keberlanjutan, kolaborasi yang bermanfaat tidak 
dapat dipupuk (Lee, 2000). Temuan Indarti dan Wahid menunjukkan bahwa meskipun 
perusahaan menganggap penelitian bersama adalah relevan bagi aktivitas mereka, peneliti 
berbasis universitas tidak cukup terlibat dengan mitra industri mereka. Ini menciptakan 
masalah keterlibatan. Keterlibatan yang tepat melalui interaksi pribadi diperlukan untuk 
membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan merupakan kondisi penting 
untuk kolaborasi yang sukses dalam situasi, yang ditandai dengan tingkat ketidakpastian 
hasil yang tinggi (Schartinger, Rammer, Fischer, & Fröhlich, 2002). Studi oleh Indarti dan 

9 Seperti dijelaskan oleh Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual Kementerian Riset dan Teknologi 
Ristekdikti, selama seminar di UGM, https://www.ugm.ac.id/id/news/16298-government-to-tighten-
research- izin-untuk-orang asing
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Wahid (2013) juga menemukan bahwa industri sering tidak puas dengan hasil penelitian, 
yang mengarah pada masalah kualitas dan relevansi. Ini mungkin disebabkan oleh kegagalan 
peneliti berbasis universitas untuk mengidentifikasi dengan tepat masalah nyata yang 
dihadapi oleh industri. Sangat penting untuk memperkuat kolaborasi universitas-industri 
untuk memastikan relevansi penelitian yang dilakukan untuk industri (D’Este & Patel, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama proyek REPESEA, dan inisiatif 
penelitian lain yang dilakukan oleh penulis, serta berdasarkan pengalaman pribadi mereka 
dengan keadaan kapasitas dan infrastruktur penelitian di sektor akademik negeri dan 
swasta Indonesia, kami mempertimbangkan delapan aspek penting di tingkat kelembagaan. 
Namun, ini juga harus diingat, ketika mengembangkan kebijakan penelitian di tingkat 
nasional, di mana prasyarat di tingkat nasional dapat dibuat untuk masing-masing institusi 
yang mengadopsi mereka.

1. Merumuskan visi yang jelas untuk penelitian

Aspek ini sangat penting karena memungkinkan untuk memperoleh serangkaian inisiatif 
pelaksanaan. Namun, menerjemahkan aspirasi ke dalam rencana aksi merupakan tantangan 
lain. Sangat penting untuk merumuskan visi yang jelas dan kebijakan operasional yang solid 
di tingkat kelembagaan. Visi itu seharusnya tidak elitis, tetapi sebaliknya, harus merupakan 
hasil, atau diterjemahkan ke dalam kesadaran kolektif yang penting untuk menciptakan rasa 
memiliki kolektif dan upaya penelitian. Bland dan Ruffin (1992) menamakan gagasan ini 
pengaturan yang asertif partisipatif. Hanya dengan melakukan ini, budaya penelitian dapat 
dikembangkan bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu, kegiatan yang terencana dan 
terorganisir dengan baik, atau peta jalan juga diperlukan untuk mencapai visi tersebut.

2. Mengembangkan petajalan penelitian kolektif/lembaga

Aspek kedua sangat penting untuk mengatur upaya penelitian di tingkat lembaga. 
Sama pentingnya untuk menetapkan landasan bersama yang menstimulasi penelitian 
interdisipliner. Peta jalan penelitian, dalam konteks ini, dapat dianggap “dokumen kebijakan” 
yang mengakomodasi berbagai kepentingan penelitian dan menganggap agenda penelitian 
nasional sebagai referensi. Tim besar yang terdiri dari akademisi dari seluruh institusi harus 
ditugaskan untuk mengembangkan peta jalan ini.

3. Meningkatkan kapasitas penelitian

Meningkatkan kapasitas penelitian sangat penting. Misalnya, keterampilan meneliti 
dan menulis penting untuk menumbuhkan budaya penelitian. Pengembangan kapasitas 
dapat mengambil bentuk yang berbeda. Dapat berbentuk metode penelitian dan lokakarya 
penulisan, skema bimbingan, dan lain-lain. Kapasitas ini membekali peneliti dengan 
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kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional dan juga internasional. Aspek terkait lainnya 
adalah bahwa beban mengajar di universitas-universitas Indonesia. Khususnya universitas 
swasta yang membiayai sendiri operasionalnya dan bergantung pada mahasiswa untuk 
sebagian besar dari pendapatannya. Mereka harus mempertahankan rasio mahasiswa-guru 
yang dapat diterima. Dalam konteks Indonesia secara umum, dosen memiliki kesempatan 
terbatas, atau tidak ada kesempatan untuk memilih antara posisi mengajar atau meneliti. 
Bersama dengan kewajiban pengabdian kepada masyarakat, keduanya dimasukkan dalam 
paket yang disebut “Tri Dharma” (Tiga Misi), yang harus dilakukan oleh setiap akademisi 
dan menjadi komponen penilaian utama untuk masa jabatan. Dalam banyak konteks, beban 
mengajar dianggap sebagai faktor yang menghambat akademisi untuk melakukan penelitian 
yang berkualitas (Bako, 2005; Lewis & Simmons, 2010).

4. Mengalokasikan dana penelitian internal

Hal ini penting untuk mempertahankan kegiatan penelitian di universitas negeri, 
terutama pula di universitas swasta. Berbagai skema harus dikembangkan dengan fokus 
dan nilai hibah yang berbeda. Praktik di UII terkait beberapa skema penelitian internal, 
memberlakukan aturan bahwa sebelum proposal penelitian diajukan untuk pendanaan 
internal, mereka harus diajukan untuk pendanaan eksternal. Jika ditolak oleh pendanaan 
eksternal, setelah direvisi, mereka dapat mengajukan untuk mendapatkan dukungan dari 
skema internal. Mekanisme yang halus namun efektif ini membantu universitas untuk 
mendorong para periset untuk mengajukan permohonan dana penelitian eksternal.

5. Merancang skema insentif yang memotivasi.

Gaji peneliti Indonesia di universitas umumnya rendah dibandingkan dengan rekan-
rekan mereka di negara-negara tetangga, seperti Malaysia. Kenaikan gaji harus melalui proses 
administrasi yang panjang dan memerlukan proses pengambilan keputusan yang rumit. 
Pergeseran menuju skema insentif berbasis prestasi diperlukan, baik di tingkat institusi 
dan nasional (terkait dengan universitas negeri) untuk menciptakan prasyarat bagi kinerja 
penelitian yang berkembang. Skema ini perlu diperkenalkan di tingkat universitas untuk 
menghindari perbedaan dan gesekan, yang mungkin timbul, jika sekolah atau departemen 
memiliki skema insentif yang berbeda.

6. Meningkatkan hubungan internasional dan keterkaitan di antara para peneliti.

Masalah nyata di dunia saat ini sangat kompleks dan membutuhkan perspektif yang 
lebih luas untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian kolaboratif internasional 
penting dilakukan untuk memberikan perspektif analitis yang lebih mendalam, yang dapat 
berkontribusi pada kinerja yang lebih baik dari masing-masing peneliti dan komunitas 
penelitian secara keseluruhan. Kolaborasi penelitian internasional sangat penting untuk 
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meningkatkan kualitas penelitian. Studi menunjukkan bahwa kolaborasi penelitian secara 
signifikan terkait dengan kinerja akademik (Aldieri, Kotsemir, & Vinci, 2017) dan dampak 
penelitian (Benavent-Pérez et al., 2012; Manganote et al., 2014). Ini karena beberapa alasan. 
Pertama, pertukaran pengetahuan antara peneliti dari berbagai universitas penting untuk 
meningkatkan kualitas penelitian. Kedua, peningkatan kualitas publikasi akan mengarah 
pada jumlah kutipan yang lebih tinggi, yang digunakan sebagai proksi bagi dampak 
penelitian. Dengan demikian, para peneliti harus didorong untuk membangun hubungan 
dengan universitas dan organisasi internasional terkemuka. Antara lain untuk melanjutkan 
studi pascasarjana di sana, untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional dan 
untuk terlibat dalam kegiatan bersama (misalnya konferensi, penelitian, dan publikasi). 
Peningkatan internasionalisasi penelitian memerlukan sumber daya keuangan yang besar, 
yang harus tersedia di tingkat nasional berdasarkan kompetisi. Tetapi khususnya universitas 
swasta, perlu mengarahkan dukungan institusional ke bidang ini. Perlu dicatat bahwa 
organisasi internasional juga dapat berkontribusi dalam hal ini, contohnya makalah ini, yang 
dikembangkan dalam proyek yang didukung oleh Badan EACEA Komisi Eropa.

7. Menumbuhkan penelitian kolaboratif dengan industri.

Aspek ini mewakili masalah standar dalam konteks Indonesia, meskipun tren kolaborasi 
universitas-industri tampaknya membaik. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi mendorong akademisi Indonesia untuk mengembangkan penelitian semacam ini 
melalui skema penelitian khusus.

8. Mengembangkan Sistem Penilaian Kualitas dan Dampak Penelitian Nasional dan 
Institusi yang komprehensif

Salah satu sektor yang paling ketat, yang akan dievaluasi secara konsisten adalah 
penilaian kualitas lembaga pendidikan tinggi yaitu penelitian (Cabral dan Huet, 2014). Moed 
(2011) menyatakan bahwa penilaian penelitian terkait dengan kualitas penelitian, masukan 
penelitian, keluaran dan dampak penelitian, serta termasuk metodologi kualitatif dan 
kuantitatif. Selain itu, penelitian harus dievaluasi untuk memfasilitasi lembaga pendidikan 
tinggi dapat mengamati dan mengelola, serta memahami kontribusinya bagi masyarakat 
lokal, nasional dan internasional. Hal ini juga dapat untuk menggarisbawahi nilai penelitian 
kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah sedemikian rupa sehingga 
membantu mereka mengalokasikan kembali dana bagi penelitian yang berdampak tertinggi 
pada masyarakat. Selain itu juga agar dapat mempelajari metode dan pendekatan mana yang 
menciptakan dampak tertinggi (Penfield et al., 2014). Sistem penilaian penelitian utama yang 
digunakan di Indonesia adalah Akreditasi Nasional dan BAN-PT. Akreditasi ini berfokus 
pada evaluasi kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh dosen dari lembaga pendidikan 
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tinggi di Indonesia, yaitu Tri Dharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Selain itu, akreditasi sekolah bisnis internasional yang bergengsi, yaitu AACSB, dikejar 
oleh banyak universitas (termasuk UGM, ITB, UI, dan BINUS). Akreditasi AACSB berfokus 
pada penilaian kegiatan pendidikan dan lainnya yang dilakukan oleh anggota fakultas, yang 
harus dilaksanakan sejalan dengan misi, visi, tujuan dan sasaran lembaga. Strategi intervensi 
yang dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kekhususan konteksnya dapat 
membantu universitas untuk maju ke arah yang benar (Gugus Tugas untuk Pendidikan 
Tinggi dan Masyarakat, 2000). Wawasan yang disajikan di atas adalah untuk memberikan 
inspirasi bagi pengembangan program intervensi konteks-sensitif. Namun, pertama-tama, 
diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan dampak dari program yang 
dirancang.

IV. Menuju pengembangan sistem pengukuran yang komprehensif 
tentang kualitas dan dampak penelitian di Indonesia

Tidak ada satu pun konseptualisasi dampak penelitian yang disepakati. Banyak penelitian 
sebelumnya menunjukkan penggunaan jumlah publikasi (Vieira & Gomes, 2010) dan kutipan 
(Benavent-Pérez, Gorraiz, Gumpenberger, & de Moya-Anegón, 2012; Manganote, Araujo, 
& Schulz, 2014; Vieira & Gomes, 2010), sebagai indikator dampak penelitian. Meskipun 
indikator-indikator ini mungkin efektif untuk perbandingan, pendekatan ini juga dapat 
dikritik, karena mengabaikan kekhususan konteks universitas atau negara dan juga bentuk-
bentuk dampak penelitian lainnya. Tetapi memecahkan masalah lokal atau nasional melalui 
kegiatan penelitian dan hasil penelitian, mungkin lebih penting daripada menerbitkan 
hasilnya. Meskipun secara tradisional, fokus pada pelacakan publikasi dan sitasi telah 
menjadi metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja penelitian. Telah 
disadari bahwa penggunaan jumlah publikasi memberikan cara yang sangat disederhanakan 
untuk melihat hasil penelitian. Sehingga ada kebutuhan untuk menggunakan pendekatan 
yang lebih luas untuk menilai dampak dari penelitian yang dilakukan. 

Pengukuran yang baik terhadap dampak penelitian membantu untuk membenarkan 
pengeluaran publik pada kegiatan penelitian, memungkinkan lembaga donor untuk 
menunjukkan bahwa kebijakan penelitian mereka sendiri efektif. Ini juga memfasilitasi 
keterlibatan komunitas pemangku kepentingan dalam diseminasi dan penyebaran hasil 
penelitian mereka. Juga, lembaga donor swasta perlu memantau manfaat penelitian, yang 
mereka sponsori. Grant (2006) menunjukkan bahwa hubungan antara evaluasi dan kerangka 
kerja strategis organisasi pendanaan memainkan peran penting dalam desain sistem 
penilaian dampak penelitian. Misalnya, jika misi organisasi adalah untuk menghasilkan 
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pengetahuan baru, maka penilaian bibliometrik dari hasil publikasi dapat memberikan cara 
yang tepat untuk mengukur dampak penelitian dalam ilmu alam, teknik dan disiplin teknis. 
Mereka menunjukkan bahwa dalam seni, humaniora dan ilmu sosial pengukuran dampak 
harus didasarkan pada serangkaian indikator yang lebih kompleks, karena publikasi hasil 
penelitian di outlet peer-review tidak selalu mengukur dampak. Juga, dalam disiplin ilmu ini 
indeks bibliometrik yang paling umum memiliki cakupan yang sangat kurang.

Istilah dampak dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Kami menggunakan definisi 
Morton, ed., (2015), yang mendefinisikan dampak penelitian sebagai perubahan dalam 
kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, ide, sikap dan persepsi, kebijakan dan praktik, 
sebagai hasil penelitian. Ini adalah definisi yang luas, di mana ketika berfokus pada 
pengukuran dampak penelitian, perlu adanya cara melihat yang melampaui publikasi 
akademis, Juga, harus dibuat perbedaan antara dampak akademik terkait dengan dampak 
dalam lingkungan akademik, serta dampak non-akademik, termasuk dampak sosial dan 
komersial dari penelitian. Juga, kriteria waktu penting untuk diperhitungkan -dampak dari 
suatu penelitian dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu jangka pendek itu 
bisa sangat berbeda dari dampak selama rentang waktu jangka panjang. Misalnya, dampak 
jangka pendek dari penelitian yang berfokus pada masalah kebijakan mendesak saat ini bisa 
sangat besar. Di sisi lain, setelah pengaturan kebijakan berubah, dampak dari penelitian ini 
mungkin akan berkurang dengan cepat. Sebaliknya, penemuan obat baru dapat memiliki 
dampak yang relatif kecil dari perspektif jangka pendek, jika biaya untuk memproduksinya 
sangat tinggi, atau obat tersebut belum disetujui untuk penggunaan umum. Namun, dari 
perspektif waktu yang lebih lama, dampak penelitian yang mengarah pada penemuan obat 
baru dapat dengan cepat meningkat, jika metode produksi meningkat, biaya produksi turun 
dan dapat diakses secara luas. Faktor-faktor ini antara lain harus tercermin dalam desain 
sistem pengukuran kualitas dan dampak penelitian. 

Dampak akademis dari penelitian secara tradisional diukur dengan berbagai metode 
bibliometrik (misalnya indeks-H, jumlah publikasi yang ditinjau rekan sejawat dan jumlah 
kutipan). Metode yang berbeda juga telah dirancang untuk memungkinkan menilai dampak 
penelitian non-akademik, sosial-ekonomi. Misalnya, dengan mempertimbangkan kekayaan 
intelektual terdaftar dan pendapatan komersial yang dihasilkan oleh penelitian yang 
diberikan. Kerangka Payback (Nason et al., 2007), yang telah digunakan dalam ilmu kesehatan, 
Australian Research Quality Framework (ARQF), memberikan contoh pendekatan alternatif 
untuk pengukuran dampak penelitian. Hal ini kemudian dirancang bagi pendekatan studi 
kasus, ketika para peneliti diharapkan dapat memberikan bukti dampak ekonomi, sosial, 
lingkungan dan budaya dari penelitian mereka yang didokumentasikan dengan contoh nyata. 
Bukti yang disediakan harus diverifikasi oleh panel ahli. Disarankan bahwa masing-masing 
jenis dampak penelitian dibandingkan di berbagai disiplin ilmu. Di Australia, kerangka 
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kerja ini belum diimplementasikan, tetapi sudah berfungsi sebagai inspirasi untuk desain 
Kerangka Latihan Penelitian di Inggris (Penfield et al., 2013).

Setelah dipublikasikan, informasi yang dihasilkan oleh penelitian memasuki domain 
publik, diserap oleh entitas yang relevan dan dapat mempengaruhi pengembangan lebih lanjut 
di bidang penelitian tersebut, dan seterusnya (misalnya pengembangan kebijakan ekonomi 
terkait). Dalam kebanyakan kasus, dampak ini tidak ditetapkan secara jelas, tidak dapat 
dikaitkan dengan bagian penelitian tertentu dan tidak mungkin untuk menghubungkannya 
dengan penulis yang membuatnya (Nason et al., 2007). Jika penelitian bersifat terapan, 
penting untuk dipahami bagaimana pengetahuan baru ditransformasikan menjadi praktik 
atau produk baru, yang tidak mungkin menggunakan metode bibliometrik. Ini memberikan 
indikator produksi pengetahuan yang tepat untuk penelitian fundamental, yang hasilnya 
biasanya diterbitkan dalam literatur peer-review. Di sisi lain, penelitian terapan membutuhkan 
penggunaan serangkaian indikator yang lebih luas, karena hasilnya biasanya diterbitkan di 
outlet yang tidak berfokus secara akademis dan juga mengambil bentuk lain (contohnya 
produk baru, metode, dan lain-lain). Tetapi, dalam kasus kedua penelitian tersebut, yaitu 
penelitian dasar dan terapan, fokus pada penggunaan metode tunggal dapat menyebabkan 
hasil yang menyimpang. Oleh karena itu, telah disarankan bahwa dampak pengukuran 
penelitian akan menggunakan seperangkat metode penilaian, yang akan mencakup indikator 
yang menangkap informasi kualitatif dan kuantitatif yang relevan (Grant, 2006).

Penfield et al. (2014) membedakan beberapa kategori indikator, yang dapat digunakan 
untuk mengukur dampak penelitian: a) Metrik -menggunakan indikator seperti jumlah 
pekerjaan yang diciptakan sebagai konsekuensi dari hasil penelitian tertentu, atau laba yang 
diperoleh sebagai konsekuensi dari temuan penelitian, jumlah makalah yang diterbitkan dan 
lainnya. Indikator-indikator ini biasanya mudah diidentifikasi, hasil dari berbagai program 
penelitian dapat dengan mudah dibandingkan, tetapi dampak penuh dari penelitian tidak 
seluruhnya dapat ditangkap dan dicatat; b) Narasi yang menjelaskan dampak penelitian 
disarankan dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan ke metrik; b) Survei 
dan testimoni tentang berbagai aspek dampak penelitian dapat memberikan informasi 
tambahan. Namun, hal-hal tersebut memakan waktu dan seringkali sulit untuk dikumpulkan, 
terutama jika bukti dikumpulkan secara retrospektif; c) Sitasi temuan penelitian, yang dapat 
direkam untuk outlet akademis dan untuk outlet di luar akademia. Mereka dapat digunakan 
untuk menunjukkan penggunaan temuan untuk lebih mengembangkan ide-ide atau 
produk baru. Sistem pengukuran dampak penelitian yang baik harus memungkinkan untuk 
membandingkan kinerja. Selain itu dampak penelitian di seluruh unit kelembagaan dan 
berbagai lembaga di tingkat nasional dan internasional (misalnya untuk tujuan perbandingan 
internasional, atau akreditasi internasional), dan juga lintas disiplin ilmu yang berbeda. Ini 
dapat dibantu oleh sistem informasi yang tepat, perangkat lunak yang ada dapat digunakan 
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atau diadaptasi untuk memfasilitasi pengukuran.

Sistem pengukuran dampak penelitian yang baik harus memungkinkan untuk 
membandingkan kinerja dan dampak penelitian di seluruh unit kelembagaan individu 
dan lembaga yang berbeda di tingkat nasional dan internasional (misalnya untuk tujuan 
perbandingan internasional, atau akreditasi internasional), dan juga lintas disiplin ilmu yang 
berbeda. Ini dapat dibantu oleh sistem informasi yang tepat, perangkat lunak yang ada dapat 
digunakan atau diadaptasi untuk memfasilitasi pengukuran. 

Dengan demikian, pengukuran komprehensif hasil penelitian bukanlah tugas yang 
mudah. Ada bagian dari hasil penelitian dapat dengan mudah diukur dan dikuantifikasi 
(misalnya dengan jumlah paten, atau jumlah publikasi yang dihasilkan). Sementara hasil 
penelitian lainnya tidak mudah dikuantifikasi dan informasinya tidak mudah diperoleh 
(misalnya jumlah nyawa yang diselamatkan), sebagai konsekuensi dari penemuan obat 
baru, atau pengobatan). Selain itu, sistem penilaian dampak penelitian juga dapat bervariasi 
tergantung pada pemangku kepentingan mana yang harus diinformasikan (misalnya media, 
masyarakat umum, lembaga akreditasi, lembaga donor pendanaan, dan lain-lain). Bentuk-
bentuk hasil penelitian dan dampaknya juga bervariasi dengan disiplin akademik terkait. 
Jenis dampak penelitian dasar dan terapan juga akan berbeda. Dalam beberapa disiplin ilmu, 
dampak penelitian lebih mudah diukur, contohnya penelitian terapan dalam ilmu-ilmu 
teknis, di samping publikasi, juga mengarah pada paten baru, produk baru, atau metode 
produksi. Inovasi ini kemudian menyebar ke seluruh negeri dan internasional. Dalam kasus 
seperti itu, nilai komersial dan sosial dari hasil penelitian relatif mudah untuk dinilai. Di 
sisi lain, dampak penelitian dasar seringkali sulit ditentukan dan diukur segera setelah 
penelitian dilakukan. Seringkali, dampak dari temuan spesifik menjadi jelas hanya dengan 
jeda waktu yang substansial. Dengan demikian, jika kita hanya fokus pada penilaian dampak 
jangka pendek terhadap penelitian dasar, dan mengaitkan dukungan dan pendanaan untuk 
itu, maka kita dapat membahayakan kemajuan pengetahuan. Karena penelitian dasar tanpa 
dampak langsung yang dapat dikenali, tidak akan didukung.

Para pembuat kebijakan dan administrator yang bertanggung jawab untuk 
pengembangan sistem penilaian dampak penelitian harus memahami bahwa pengukuran 
dampak penelitian adalah masalah yang kompleks, beberapa dampak penelitian tidak 
mudah dikuantifikasi dan biasanya ada jeda waktu yang signifikan antara pendanaan dan 
manfaat penelitian. Namun, harus juga dipahami bahwa sistem penilaian dampak penelitian 
tidak boleh fokus pada penggunaan metrik saja, tetapi juga harus menyertakan narasi yang 
memungkinkan dokumentasi aspek kontekstual dari dampak penelitian. Hal yang sangat 
penting lainnya adalah penafsiran hasil dengan benar, dan perhatian yang cukup diberikan 
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pada klarifikasi makna indikator-indikator individu kepada pemangku kepentingan. 
Lembaga, administrator, dan peneliti harus memiliki pemahaman yang sama tentang 
makna setiap kategori data yang dimasukkan. Ketika dampak dari penelitian khusus pada 
variabel yang diukur harus diidentifikasi, perbandingan situasi ex ante dan ex post harus 
tersedia. Selain itu, para pembuat kebijakan harus memahami tantangan untuk menilai dan 
membandingkan kinerja penelitian dan dampaknya di berbagai disiplin ilmu akademik. 
Namun, sistem generik pengukuran dampak penelitian harus mengatasi pendekatan disiplin 
yang sempit.

Tim REPESEA mengembangkan Sistem Penilaian Dampak dan Kualitas Penelitian 
(SAIQoR) menggunakan serbaindikator dan beberapa metode untuk menilai dampak 
penelitian dalam kompleksitasnya. Sistem ini dikembangkan sebagai sistem generik pertama 
dan kemudian disesuaikan untuk kebutuhan negara-negara mitra yang berbeda (Indonesia, 
Thailand, Malaysia) dan berbagai disiplin ilmu serta kebutuhan masing-masing lembaga 
mitra. Dengan demikian, tim REPESEA dengan pimpinan universitas mitra Indonesia 
menyiapkan SAIQoR (System of the Assessment of Quality and Impact of Research) atau 
Sistem Penilaian Kualitas dan Dampak Penelitian yang disesuaikan, sehingga mencerminkan 
kekhususan universitas mitra REPESEA Indonesia dan Indonesia dalam sistem penilaian 
kualitas penelitian yang dikembangkan oleh proyek konsorsium. Sistem ini tidak hanya 
digunakan oleh lembaga mitra REPESEA, tetapi dapat digunakan dan menginspirasi lembaga 
akademis dan pembuat kebijakan Indonesia lainnya di bidang penelitian dan pendidikan 
tinggi. SAIQoR yang disesuaikan di Indonesia memperhitungkan dampak akademik dan 
non-akademik dari penelitian, yang diukur menggunakan 20 indikator kuantitatif dan 
kualitatif. Percontohan diuji di lembaga mitra REPESEA Indonesia (UGM dan UII), yang 
kemudian disesuaikan dengan merefleksikan temuan dari implementasi rintisan. Dengan 
demikian, tim REPESEA yakin bahwa sistem yang dikembangkan mewakili alternatif yang 
layak untuk mengukur kualitas dan dampak penelitian di tingkat kelembagaan, departemen 
dan individu.

KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Terkait langkah-langkah kebijakan yang diperkenalkan di sektor kebijakan Indonesia 
seperti yang telah dibahas sebelumnya, sektor penelitian Indonesia mengalami kemajuan 
dalam pengembangannya. Kondisi saat ini harus dipertimbangkan, ketika berfokus pada 
peningkatan kinerja di masa depan. Kemajuan telah dicapai sehubungan dengan peningkatan 
hasil penelitian, jumlah universitas yang tinggi, jumlah staf akademik atau peneliti yang 
tinggi, dan alokasi anggaran yang relatif besar untuk penelitian akademik.
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Juga, perkembangan historis Indonesia telah membentuk cara-cara, di mana akademisi 
berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya melalui penelitian. Reformasi 
sistem pendidikan tinggi Indonesia sejak pasca kemerdekaan hingga era globalisasi menggeser 
basis dan pendorong penelitian, dari penelitian berbasis agenda pemerintah ke arah paparan 
internasional dan penelitian berbasis teknologi. Tujuan universitas-universitas di Indonesia 
juga diubah, dari sekadar tujuan pengajaran menjadi mengejar status universitas riset kelas 
dunia.

Meskipun hasil penelitian dan publikasi universitas-universitas di Indonesia saat ini 
cukup rendah, tetapi Indonesia memiliki potensi penelitian yang baik dalam hal jumlah 
universitas dan staf akademik (peneliti). Kekuatan ini dapat dieksploitasi untuk meningkatkan 
kinerja penelitian, asal didukung oleh faktor-faktor lain, termasuk insentif, hibah, dan peluang 
untuk promosi, yang dapat memotivasi akademisi untuk melakukan lebih banyak penelitian 
dan menerbitkan di jurnal bereputasi baik. Selain itu, perubahan fokus penelitian ke paparan 
internasional dapat berkontribusi untuk mengubah paradigma ke arah pengajaran dan 
pendidikan berbasis penelitian yang lebih global. Hal ini telah menjadi pendorong tambahan 
bagi universitas-universitas Indonesia untuk meningkatkan kinerja mereka dan untuk lebih 
menekankan diri pada membangun reputasi di tingkat internasional, tetapi, pada saat yang 
sama tetap berakar pada kearifan lokal. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari 
peluang ini, ada kebutuhan untuk menerapkan sistem pengukuran terhadap kinerja penelitian 
yang komprehensif, hasil penelitian dan dampaknya. Tidak hanya memperhitungkan data 
kuantitatif yang terkait dengan publikasi penelitian dan sitasi, tetapi juga bentuk-bentuk lain 
dari dampak penelitian.

Selain itu, banyak universitas di Indonesia yang telah berusaha meningkatkan standar 
pendidikan dan penelitian mereka sendiri melalui akreditasi internasional. Akreditasi 
Internasional, seperti AACSB, berfokus pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
pendidikan tinggi, untuk melaksanakan misi, visi, tujuan, dan maksud pembelajaran serta 
penelitian yang dinilai di luar akreditasi nasional. Inisiatif ini harus didukung di tingkat 
nasional karena juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan tinggi 
Indonesia terkait dengan peningkatan kualitas dan internasionalisasi.

Implementasi SAIQoR yang dikembangkan oleh tim REPESEA sebenarnya sejalan 
dengan kedua tingkat akreditasi (nasional dan internasional). Meskipun elemen-elemen 
pengukuran diusulkan melalui SAIQoR termasuk lingkungan penelitian; publikasi dan sitasi; 
dampak penelitian non-akademik, termasuk dampak sosial dan komersial; serta kapasitas 
penelitian, adalah termasuk dalam sistem akreditasi. Namun, SAIQoR menyediakan 
pendekatan yang sistematis dan komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi 
ini sehubungan dengan penilaian dampak akademik dan non-akademik penelitian. Sehingga 
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harus digunakan sebagai alat untuk penilaian dampak penelitian di tingkat nasional, atau 
kelembagaan.
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