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Penerapan amanah konstitusi untuk 

mengalokasikan 20% total APBN untuk 
pembiayaan pendidikan mulai tahun 2009 akan 

membawa perubahan signifikan pada berbagai 
komponen kegiatan pendidikan, termasuk alokasi 

anggaran yang jauh lebih besar untuk kegiatan 

penelitian dibandingan sebelumnya. 

Pada dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, 

Menteri Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 
alokasi anggaran untuk penelitian diperkirakan 

akan mencapai Rp 8,3 triliun atau sebesar 0,157 
persen dari GDP.  Walaupun besaran pastinya baru 

akan diketahui setelah pengesahan Undang-

Undang APBN 2009, tetapi peningkatan anggaran 
penelitian yang berlipat ganda ini kelihatannya 

akan menjadi kenyataan. 

Anggaran yang besar ini, selain bisa dimanfaatkan 

oleh para dosen perguruan tinggi negeri (PTN) 

maupun swasta (PTS), juga akan terbuka untuk 
para peneliti di berbagai lembaga pemerintah non-

departemen (LPND) dan badan penelitian dan 
pengembangan (Balitbang) departemen teknis. 

Besarnya alokasi anggaran penelitian ini hendaknya 
dilihat dari dua sisi.  Dari satu sisi, memang 

membuka peluang yang lebih besar bagi para 

peneliti dan akademisi untuk melaksanakan 
kegiatan penelitiannya.  Akan tetapi dari sisi 

lainnya, ini merupakan ujian bagi para peneliti 
yang selama ini selalu beralasan bahwa kinerja 

penelitian yang rendah merupakan akibat dari 

rendahnya alokasi biaya untuk penelitian. 

Rendahnya dukungan pembiayaan dan kurang 

tersedianya sarana dan prasarana penelitian telah 
menjadi alasan hengkangnya beberapa peneliti dari 

beberapa LPND ke lembaga riset luar negeri 

(Kompas, 11 September 2008). 

Keluhan tentang rendahnya anggaran penelitian ini 

akan dijawab pemerintah melalui alokasi anggaran 
yang besar pada tahun 2009 mendatang.  Oleh 

sebab itu, mulai sekarang adalah saatnya para 
peneliti dan kelembagaan dimana peneliti 

bernaung menyiapkan agenda strategis untuk 

kegiatan penelitiannya. 

Dengan alokasi anggaran yang besar, maka sudah 

sepatutnya ekspektasi pemerintah dan publik juga 
meningkat terhadap hasil penelitian.  Dana 

penelitian adalah investasi pemerintah yang harus 

‘dibayar’ oleh peneliti dalam bentuk hasil penelitian 

yang bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maupun dalam bentuk 
kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.  

Menjadi solusi bagi permasalah yang dihadapi pada 
berbagai sektor pembangunan. 

Jika ada keraguan terhadap komunitas peneliti atas 

kemampuannya untuk ‘membayar’ investasi dana 
penelitian yang besar tersebut, kelihatannya cukup 

beralasan.  Pertama, selama ini –karena bersifat 
kompetitif- hanya sekitar 10 persen dosen yang 

aktif melakukan penelitian.  Porsi peneliti aktif di 
LPND dan Balitbang mungkin tidak berbeda jauh. 

Asumsinya adalah dengan penambahan anggaran 

yang sangat besar ini, maka sebagian kegiatan 
penelitian pada tahun 2009 akan dilakukan oleh 

dosen dan peneliti yang selama ini ‘kurang-
kompetitif’ atau kurang berpengalaman dengan 

rekam jejak (track record) yang minimal.  Memang 

ada sisi positifnya, yakni memberikan kesempatan 
pengalaman penelitian bagi para dosen dan peneliti 

kelompok ini, tetapi dari sisi lain pemerintah dan 
publik perlu menyesuaikan tingkat ekspektasinya. 

Kedua, jika alokasi anggaran yang besar tersebut 
hanya terfokus untuk mendukung kegiatan 

penelitiannya tanpa diimbangi dengan pengadaan 

sarana dan prasarana penelitian, maka akan terjadi 
ketimpangan.  Kegiatan penelitian tersebut 

kemungkinan tidak dapat dilaksanakan dengan 
efektif. 

Ketiga, sesungguhnya banyak kegiatan penelitian 

yang telah dilakukan tetapi kegiatannya berhenti 
hanya pada penulisan laporan penelitian, tidak 

pernah dipublikasikan –yang seharusnya wajib 
dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

publik ataupun akademik.  Banyak pula hasil 

penelitian dan perekayasaan yang tidak pernah 
sampai ke tangan pengguna. 

Produktivitas peneliti Indonesia dilihat dari jumlah 
publikasi ilmiah yang dihasilkan sangat rendah 

dibandingkan dengan peneliti di beberapa negara 
tetangga.  Masalah bahasa mungkin memang 

menjadi salah satu kendalanya, tetapi 

kemungkinan juga disebabkan faktor lain yang 
lebih bersifat akademik.   

Dugaannya adalah riset yang dilakukan hanya 
sedikit yang secara signifikan menyumbang pada 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga sulit untuk masuk dalam peer-reviewed 



scientific journal.  Kemungkinan lainnya adalah 

penelitian yang dilakukan banyak yang bersifat 

pengulangan dari penelitian yang dilakukan 
sebelumnya, baik oleh peneliti yang sama maupun 

duplikasi dari apa yang dilakukan peneliti lainnya. 

Kemungkinan seringnya terjadi 'daur-ulang' 

kegiatan penelitian atau kemungkinan terjadinya 

penjiplakan (plagiarism) penelitian memang perlu 
pembuktian, tetapi fenomena ini tak dapat 

diabaikan kemungkinannya terjadi di Indonesia.  
Beberapa kasus telah menjadi isu publik. 

Pertanyaan publik tentang kontribusi penelitian 

terhadap pembangunan nasional -terutama 
pembangunan bidang perekonomian- hanya dapat 

dijawab jika hasil  penelitian diadopsi pengguna, 
baik oleh kalangan bisnis ataupun masyarakat 

umum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat terapan 

harus fokus dilakukan untuk menjawab permasalah 

nyata yang dihadapi publik dan berorientasi pada 
pendayagunaan sumberdaya lokal/domestik.  Tidak 

lagi hanya dilakukan sebagai academic exercise 
semata. 

Peneliti dan kelembagaan yang menyelenggaraan 

penelitian akan mendapat ujian pada tahun 2009.  
Tetapi masih cukup waktu bagi peneliti dan 

kelembagaan penelitian untuk menyiapkan -
harusnya hanya tinggal menelaah ulang- rencana 

strategis dan rencana aksinya.  Masalah aktual, 

seperti isu jebakan pangan, krisis energi, 
perubahan iklim, dan berbagai masalah sosial 

ekonomi tentu perlu mendapat perhatian serius. 

Publik akan menilai kinerjanya.  Jika tidak sesuai 

dengan ekspektasi, maka komunitas akademik dan 
peneliti yang menjadi tumpuan harapan akan 

kehilangan kepercayaan publik.  Lalu siapa lagi 

yang dapat menjadi tumpuan harapan kita? 

 


