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Latar Belakang  
Dalam konteks ini perguruan tinggi negeri harus melihat opsi kebijakan yang ada. 

Dalam UU Pendidikan Tinggi dimana  ada dua opsi, yaitu: (1) sebagai PTN dengan model 
BLU atau PTN badan hukum.  Dengan UU ini pilihannya adalah: (1) Menjadi BLU dengan 
otonomi terbatas, atau menjadi PTN Badan hukum yang mempunyai otonomi lebih luas.  

PT Negeri di Indonesia yang jumlahnya banyak ini memang tidak mungkin menjadi 
PTN Badan hukum. Mungkin hanya sebagian kecil (eks BHMN, 7 universitas) yang saat 
ini mampu menjadi PTN badan hukum dan membutuhkan PP untuk statutanya.  

Apakah PTN badan hukum sekaligus menjadi research-university? 

Pengamatan menunjukkan bahwa budaya penelitian di perguruan tinggi negeri masih 
belum baik, bahkan di perguruan tinggi besar yang menjadi PTN badan hukum. Untuk 
pengembangan ke depan perlu ada ketegasan dari pihak perguruan tinggi apakah akan 
menjadi teaching-university, atau research university. Menjadi teaching university, 
walaupun tidak terlalu menggembirakan, asal baik, bukanlah hal yang buruk. Situasi lebih 
buruk terjadi jika sebuah perguruan tinggi ingin menjadi research-university, tetapi tidak 
mempunyai kemampuan sehingga teaching buruk, dan researchnya juga buruk.  

Di dalam UU Pendidikan tinggi memang tidak dikenal istilah research atau 
teaching university. Sebagai gambaran, bagian Kedua , Pasal 59 menguraikan Bentuk 
Perguruan Tinggi yang terdiri atas: perguruan tinggi; institut; sekolah tinggi;  politeknik; 
akademi; dan akademi komunitas. Dengan demikian memang ada perguruan tinggi negeri 
yang belum mampu secara maksimal melaksanakan Pasal 45 UU DikTi yang menyebutkan: 

 (1)  Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

(2)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi 
keilmuan dan budaya akademik.  

(3)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan 
kompetisi.    

Pasal 46  



(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk: a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;  b. 
peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; c. peningkatan kemandirian, 
kemajuan, dan daya saing bangsa; d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan 
perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis  

Walaupun di dalam UU tidak ada istilah research university, namun ada baiknya 
penekanan mengenai hal ini dilakukan. Hal ini terkait dengan status PTN badan hukum 
yang lebih otonom, termasuk merekrut sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan. 
Bagi PT negeri yang belum mampu menjadi research university, perlu penegasan untuk 
menjadi teaching-university.  Tentunya masih ada komponen penelitian, namun komponen 
penelitian tidak begitu dalam. 

Dalam konteks pilihan otonomi, logikanya PTN badan hukum harus menjadi 
research-university.  Dalam usaha untuk menjadi research university ada dua hal penting 
yaitu (1) dana; dan (2) tenaga peneliti. Usulan kebijakan mengenai penelitian, terkait 
dengan dua isu tersebut. 

Usulan kebijakan terkait penelitian 

1. Kebijakan dana penelitian  
Anggaran untuk riset seharusnya dikelompokkan menjadi dua bagian: 

a. Dana Riset untuk perguruan tinggi yang memang bermaksud menjadi research 
university.  Dana ini untuk mendukung riset-riset mandat pemerintah. Sesuai 
UU Dikti, riset mandat mempunyai hasil yang diharapkan dimanfaatkan adalah 
untuk:  (1)  peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban 
bangsa; dan (2)  peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa.   

b. Dana riset untuk perguruan tinggi yang menjadi teaching university. Hasil 
Penelitian bermanfaat untuk pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 
pembelajaran. 

 
Dua model dana riset diatas diharapkan merubah kebijakan yang ada saat ini. Saat 

ini alokasi penelitian dilakukan dengan model pemerataan ke perguruan tinggi di Indonesia 
. Model pemerataan melalui LPPM ini biasanya besaran relatif kecil, dan tidak mampu 
untuk mendanai infrastruktur penelitian.  

Oleh karena itu, kebijakan berdasarkan pemerataaan perlu ditambah dengan 
kebijakan baru berupa alokasi berdasarkan kebutuhan nasional akan riset tertentu dilakukan 
khusus di perguruan tinggi yang mampu sebagai research university. Penelitian ini 
merupakan mandat dari pemerintah.  Penelitian ini dilakukan dengan standard dan besaran 
biaya yang  layak untuk disebut sebagai penelitian yang menjadi acuan bangsa.  Model ini 
tidak hanya memberikan dana operasional saja, namun ditambah dengan dana investasi dan 
bersifat multi-years. 

  
2. Kebijakan mengenai tenaga peneliti full-timer. 

Di perguruan tinggi negeri yang research university dan mendapat mandat untuk meneliti 
bidang tertentu, perlu ada tenaga peneliti full-timer yang bekerja bersama dosen.  
Sayangnya di dalam UU Pendidikan Tinggi hanya ada dua jenis tenaga: dosen dan tenaga 
kependidikan walaupun sebenarnya sebuah research university perlu mempunyai tenaga 
peneliti yang full-timer. 



Bagi perguruan tinggi yang akan menjadi PTN badan hukum, diharapkan jenis tenaga 
ini dimasukkan dalam statuta dan dapat diberikan kompensasi yang selayaknya. Di 
samping kompensasi, perlu ada pengembangan karir peneliti yang full-timer di PTN badan 
hukum.  

3. Kebijakan tentang penelitian S3. 
Penelitian S3 diharapkan masuk dalam agenda penelitian nasional yang menjadi mandat 
nasional. Peneliti S3 diharapkan dapat menjadi tenaga peneliti full-timer yang 
mengembangkan penelitian prioritas bersama dosennya. Mahasiswa S3 dapat bekerja 
sebagai peneliti full-timer dan sebagai peserta Post-doc. Dana penelitian dari Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi, sebaiknya langsung dikelola oleh Program S3 denga melalui 
perencanaan dan pelaksanaan yang berjalan dengan anggaran multi-years. 
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