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POLICY BRIEF
“Meninjau Ulang Keberadaan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan di Daerah”

ujud dari pelaksanaan Undang-

WUndang Nomor (UU) Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan 

Pengembangan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah 

lah i rnya Kelembagaan Penel i t ian dan 

Pengembangan di Daerah. 

 D a l a m  k e n y a t a a n n y a  b a n y a k  

permasalahan yang dihadapi Badan Litbang 

(Balitbang) ini utamanya dalam melaksanakan 

fungsi penelitian karena beberapa penyebab 

antara lain: 1) dana penelitian terbatas, 2) jumlah 

sumber daya fungsional peneliti tidak memadai, 

3) kesulitan dalam karir sebagai peneliti karena 

sukar untuk naik pangkat akibat t idak 

terpenuhinya angka kredit, 4) tidak independen 

dan seringkali dipengaruhi oleh pimpinan 

daerah, 5) hanya melaksanakan target proyek. 

Untuk itu perlu kajian apakah balitbang ini perlu 

dipertahankan atau dihapuskan.

A. Ringkasan eksekutif
F. Mitigasi Risiko

E. Rekomendasi Kebijakan

B. Permasalahan dalam pengelolaan 

    Litbang di Indonesia

Saat ini, berbagai permasalahan mendera 

institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di 

Indonesia. Pertama, dilihat dari jumlah publikasi, 

data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi (Kemristekdikti) 2017 menunjukkan publikasi 

ilmiah asal Indonesia berada di peringkat ke-3 

mencapai 9.349 dokumen. Peringkat pertama 

diduduki Malaysia (15.985 dokumen), Singapura 

peringkat kedua dengan 10.977 dokumen, dan 

ketiga adalah Thailand sebanyak 8.204 dokumen. 

Capaian tersebut membawa Indonesia duduk di 

peringkat ke-3 di antara negara-negara ASEAN.

Kedua, produktivitas para peneliti di 

Indonesia masih rendah baik publikasi maupun 

paten. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

2017 menunjukkan bahwa produktivitas penelitian 

Indonesia masih berada di angka 0,02 persen pada 

2015. Capaian itu masih jauh dari angka ideal, yakni 

sebesar 15 persen. Padahal, kata dia, jumlah peneliti 

di Indonesia cukup besar dengan prevalensi 1.071 

orang per satu juta penduduk Indonesia. Masalah 

yang peneliti ketiga adalahjumlah dinilai masih 

minim. Data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, 

dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2016 

ebagai catatan, saat ini jumlah fungsional 

Speneliti tidak sampai 400 orang di seluruh 

daerah di Indonesia. Artinya, jika dibagi 

dengan banyaknya provinsi dan kabupaten/kota 

yang mencapai 548 daerah, maka tidak sampai 1 

orang peneliti di setiap provinsi/kota/kabupaten. 

Bahkan di daerah ada peneliti yang sudah masuk 

58-an tahun, namun jabatan fungsionalnya baru 

peneliti madya. (koran-sindo.com, 2017) Juga tidak 

mudah untuk menghasilkan sumber daya peneliti 

yang mumpunisecara cepat. Oleh karena itu, 

alternatif kebijakan yang paling tepat adalah yang 

kedua.

 Untuk melaksanakan alternatif kebijakan yang 

ada, maka pemerintah (dalam hal ini Kemendagri) 

harus:

Ÿ mengumpulkan data berapa jumlah sumber daya 

fungsional peneliti dan kompetensi yang dimiliki 

oleh setiap peneliti yang ada di setiap balitbang 

s e r t a  b a g a i m a n a  k o n d i s i  k a r i r  d a n  

pengembangan karirnya dalam rangka talent 

pool nasional di bidang penelitian;

Ÿ menyiapkan perjanjian dengan LIPI sebagai 

pembina fungsional peneliti terkait kesiapan 

untuk menerima atau langkah-langkah strategis 

yang harus diambil dalam hubungannya dengan 

program pendampingan (okulasi), pengadaan 

pelatihan atau diklat khusus untuk peneliti di daerah 

atau kemungkinan kepindahan fungsional peneliti di 

daerah menjadi bagian dari LIPI;

Ÿ  menyiapkan perjanjian dengan perguruan tinggi 

setempat dalam hubungannya dengan program 

pendampingan (okulasi) atau untuk dapat 

melakukan kajian sesuai kebutuhan dan rencana 

yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

 Dalam kaitannya dengan untuk meningkatkan 

kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka:

Ÿ keberadaan jabatan fungsional peneliti di 

balitbang daerah yang selama ini adaagaknya 

tidak tepat untuk menyediakan informasi yang 

berdampak dan berkualitas pada pembuatan 

kebijakan (evidence/research-based policy) 

karena tuntutan angka kredit untuk kenaikan 

pangkat dalam rangka pengembangan karirnya. 

Untuk itu jabatan yang ada lebih tepat diubah 

menjadi peneliti kebijakan.

Ÿ Hasil-hasil riset kebijakan yang selama ini telah 

dilakukan pun cenderung tidak memiliki kekuatan 

data dalam menyediakan informasi yang 

diperlukan para pengambil keputusan di daerah 

dan hanya disimpan sebagai sebuah proyek atau 

program kerja unit balitbang, sehingga perlu 

penguatan kompetensi dalam riset kebijakan.
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menyebutkan bahwa kuantitas periset di 

Indonesia adalah yang paling sedikit di antara 

negara-negara anggota G-20.Rasio jumlah 

periset di Indonesia, hanya 89 peneliti untuk per 1 

juta penduduk. Bandingkan dengan Singapura 

yang memiliki 6.658 peneliti per 1 juta penduduk. 

Keempat adalah kualitas peneliti dinilai 

masih belum memadai. dalam setahun Indonesia 

hanya mampu menghasilkan 6.260 . riset

Sementara Malaysia mampu membuat 25.000 

riset, Singapura 18.000 riset, dan Thailand 

12.000–13.000 riset. Kelima terkait dengan dana 

litbang. Tahun 2015 belanja litbang baru 

mencapai 0,09 persen dari PDB (produk domestik 

b r u t o )  s e d a n g k a n  K o r e a  S e l a t a n  

menganggarkan dana litbang sebesar 3,4 persen 

dari PDB. 

Keenam adalah jumlah lembaga atau 

instansi riset yang sangat sedikit dan masih lemah 

dalam koordinasi. Amerika  Serikat memiliki 256 

lembaga, di Indonesia hanya kurang dari 10 

instansi yang benar-benar mengerjakan riset, 

walaupun secara jumlah lebih banyak 

dibandingkan Amerika Serikat (karena termasuk 

di dalamnya Litbang di Kementerian, Non 

Kementerian, dan Daerah.

Sebanyak 74% penelitian ilmiah di 

Indonesia adalah kerja sama internasional yang 

tidak dikendalikan oleh ilmuwan Indonesia sendiri 

adalah permasalahan ketujuh. Bagi ilmuwan 

asing, terutama ilmuwan sosial, Indonesia 

merupakan laboratorium ilmu sosial yang kaya 

dan unik. Masalah dan perubahan sistem 

ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang kaya 

C. Perlunya Mengkaji Kembali 

     Keberadaan Badan Litbang Daerah 

D. Isu dan Alternatif Kebijakan

merupakan salah satu alasan mengapa peneliti asing 

t e r k e s a n  ” m e n j a r a h ”  I n d o n e s i a  h a b i s -

habisan.Terakhir, banyak peneliti Indonesia yang 

berhasil memperoleh penghargaan dunia, tetapi 

mereka malah lebih memilih untuk menetap dan 

berkiprah di luar negeri dengan berbagai alasan. 

Para peneliti merasa lebih enak tinggal di luar negeri 

salah satunya karena dijaminnya kesejahteraan.

Terkait dengan keberadaan Balitbang yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan ini dibentuk 

sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

(UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 

2 0 1 1  t e n t a n g  P e d o m a n  P e n e l i t i a n  d a n  

Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

Kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan 

bahwa untuk meningkatkan kualitas regulasi dan 

kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan pemerintahan daerah perlu 

di lakukan penel i t ian dan pengembangan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan secara 

t e r a r a h ,  t e r k o o r d i n a s i ,  t e r p a d u ,  d a n  

berkesinambungan. Dalam Permendagri ini 

disebutkan bahwa ada dua level lembaga litbang 

yang ada di daerah, yaitu di tingkat provinsi dan di 

tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kenyataannya, Balitbang ini tidak 

sepenuhnya melaksanakan fungsi penelitian karena 

beberapa penyebab antara lain: 1) dana penelitian 

terbatas, 2) jumlah sumber daya fungsional peneliti tidak memadai, 3) kesulitan dalam karir sebagai 

peneliti karena sukar untuk naik pangkat akibat tidak terpenuhinya angka kredit, 4) tidak independen 

dan seringkali dipengaruhi oleh pimpinan daerah, 5) hanya melaksanakan target proyek. (Surminah, dkk, 

2005; Hidayat, dkk, 2010; Hidayat, 2005; Jannah, 2013) 

 Terkait dengan poin keenam pada bagian B di atas, perlu dilakukan pengkajian tentang 

perlunya perangkat daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan khususnya kewenangan dalam 

bidang penelitian dan pengembangan. Ada dua alternatif kebijakan yang diusulkan:

Alternatif pertama

Alternatif kedua

      Jika balitbang di daerah dihapuskan, maka: 1) sumber daya peneliti di daerah dapat 

dipindahkan ke fungsional lainnya, misalnya analis kebijakan dengan tugas untuk menganalisis hasil-

hasil kajian/penelitian dari pihak lain, 2) jika tetap ingin menjadi peneliti, maka jika dimungkinkan 

dapat dipindahkan ke institusi lain misalnya ke LIPI; 3) menyerahkan fungsi kelitbangan kepada 

perguruan tinggi setempat, sehingga pemerintah daerah hanya akan sebagai pengguna hasil 

penelitian. Litbang daerah hanya menjalankan fungsi sebagai manajer dan pemakai hasil 

penelitian. Jika ingin melakukan penelitian, maka daerah yang menyiapkan dananya, perguruan 

tinggi melaksanakannya, hasilnya akan dipakai kembali oleh daerah. Litbang daerah akan lebih 

banyak menjalankan fungsi sebagai analis kebijakan. 

 Jika balitbang di daerah tetap dipertahankan maka untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya fungsional peneliti dengan cara: 1) okulasi peneliti yaitu menitipkan fungsional peneliti 

pusat (misalnya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI) atau dosen-dosen dari perguruan 

tinggi sebagai pendamping, dengan asumsi bahwa peneliti pusat dan dosen adalah peneliti yang 

memiliki kompetensi di bidang penelitian, atau memiliki jejak langkah dalam melakukan penelitian, 

untuk menjadi pembina, atau partner peneliti di daerah sehingga peneliti di daerah dapat belajar 

langsung dan pada akhirnya memiliki kompetensi yang sama dengan peneliti lain di pusat; 2) 

mengirimkan sumber daya fungsional penelitian untuk mengikuti pelatihan atau diklat yang 

diselenggarakan oleh LIPI. Tentu saja, diklat atau pelatihan yang dilakukan harus terus dikinikan 

sehingga sumber daya fungsional peneliti pun meningkat kualitasnya.; 3) memastikan bahwa 

balitbang berbeda dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sehingga tidak 

dapat diletakkan dalam satu lembaga atau fungsinya dititipkan di lembaga yang telah ada.
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