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Pemeringkatan membantu menciptakan dan mempertahankan reputasi. 

Perguruan tinggi melakukan perubahan kebijakan dan strategi sebagai upaya 

meningkatkan posisinya pada pemeringkatan global. Sistem manajemen riset 

berkontribusi signifikan pada semua metode pemeringkatan perguruan tinggi. 

Kinerja riset dengan kriteria yang diukur mencakup jumlah publikasi, sitasi, dan 

penilaian reputasinya. Kinerja manajemen riset dipengaruhi oleh prasyarat 

transformasi. Kualitas riset di perguruan tinggi Indonesia masih rendah dan 

tertinggal. Beberapa persoalan yang dihadapi Indonesia antara lain rendahnya 

anggaran riset, minimnya riset terapan dan inovatif, kolaborasi antar sektor rendah, 

kemitraan antar universitas minim dan cenderung lebih banyak teori daripada 

praktek. 

Penelitian bertujuan yaitu 1) mengetahui dan memetakan kinerja riset 

perguruan tinggi di Indonesia dalam kompetisi global, (2) mengidentifikasi faktor-

faktor prasyarat (enabling factors) keberhasilan transformasi organisasi menuju 

perguruan tinggi dengan kinerja riset berkualitas global, dan 3) merumuskan 

strategi untuk terjadinya transformasi yang efektif dalam manajemen riset 

perguruan tinggi di Indonesia menuju World Class University (WCU). Penelitian 

dilakukan dalam lima tahap, yaitu 1) pemetaan kinerja riset perguruan tinggi di 

Indonesia; 2) identifikasi prasyarat keberhasilan (enabling factors) transformasi 

manajemen riset perguruan tinggi Indonesia; 3) penentuan prasyarat transformasi 

manajemen riset, 4) perumusan strategi transformasi manajemen riset perguruan 

tinggi di Indonesia; dan 5) implikasi manajerial penerapan strategi transformasi 

manajemen riset di IPB. Riset bersifat eksploratif dengan analisis deskriptif dan 

kuantitatif. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dari kuesioner Google Form yang disebarkan kepada responden para dosen di 

perguruan tinggi Indonesia secara purposive sampling sebanyak 246 orang 

responden dan hasil wawancara mendalam dengan narasumber dosen IPB sebanyak 

16 orang. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, studi pustaka, telaah 

dokumen ataupun pencarian informasi menggunakan media internet. Sebagai 

referensi untuk peningkatan kinerja riset PTN-bh WCU juga dilakukan analisis 

perbedaan kinerja manajemen riset dengan National University of Singapore (NUS), 

Universiti Putra Malaysia (UPM) dan University of Malaya (UM) menggunakan 

data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis komparasi pemetaan riset, 

analisis Biplot dan fishbone diagram.  

Responden terdiri dari tiga klaster yaitu PTN-bh WCU, PTN-bh dan PTN 

Non-bh menghasilkan luaran penelitian (jumlah publikasi dan sitasi) yang berbeda 

dimana PTN-bh WCU menghasilkan jumlah publikasi dan sitasi tertinggi. Namun 

masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan NUS, UPM dan UM. Berdasarkan 

hasil pemetaan, NUS, UM dan UPM sama-sama mempunyai kinerja riset yang 

sangat tinggi, jumlah dokumen scopus dan sitasi tinggi, anggaran riset besar, SDM 

periset banyak, fasilitas lengkap dan jumlah mahasiswa internasional besar. Kinerja 

riset perguruan tinggi di Indonesia umumnya masih antara medium – high. 



 

 

 

 

 

Identifikasi prasyarat transformasi manajemen riset dilakukan berdasarkan respon 

dosen dari tiga klaster perguruan tinggi. Prasyarat transformasi terbagi menjadi tiga 

kategori yaitu utama (essential), penting (important) dan penunjang (useful). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur riset merupakan prasyarat utama yang 

diperlukan bagi semua perguruan tinggi untuk menghasilkan kinerja riset berkelas 

global/WCU pada semua perguruan tinggi. Prasyarat penting untuk transformasi 

manajemen riset adalah anggaran riset, SDM riset, insentif, sistem dan manajemen 

riset serta budaya akademik. Kerjasama akademik dan kepemimpinan merupakan 

prasyarat penunjang transformasi manajemen riset. Analisis biplot mempertegas 

infrastruktur riset sebagai prasyarat utama bagi semua perguruan tinggi. Biplot juga 

menunjukkan prasyarat penting yang secara spesifik memengaruhi kinerja riset 

yaitu PTN Non-bh (SDM riset, kerjasama akademik), PTN-bh (pendanaan riset, 

insentif) dan PTN-bh WCU (budaya akademik, sistem dan manajemen riset). M 

Strategi transformasi sistem manajemen riset di IPB untuk menuju status 

WCU disajikan dalam matriks SWOT terbagi menjadi strategi S-O (peningkatan 

kinerja riset dan publikasi; peningkatan inovasi dan perluasan kerjasama dengan 

industri), strategi W-O (peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur riset; 

optimalisasi penggunaan sumber daya riset; dan fasilitasi mendapatkan insentif 

untuk riset dan publikasi yang berdampak pada skala nasional dan internasional), 

strategi S-T (peningkatan efisiensi dan resource sharing dan penajaman fokus riset 

yang didukung dengan sistem informasi riset yang handal) serta strategi W-T 

(optimalisasi sumber daya dan pelatihan SDM riset; dan penguatan sistem 

informasi manajemen riset). Prioritas strategi transformasi di IPB yaitu 1) 

peningkatan infrastruktur riset (sarana laboratorium, perpustakaan dan sarana 

teknologi informasi dan komunikasi), 2) peningkatan dana riset, insentif publikasi 

dan remunerasi, 3) peningkatan SDM riset, 4) peningkatan kualitas riset, 5) 

peningkatan sistem informasi dan manajemen riset dan 6) peningkatan kerjasama 

akademik. Strategi transformasi sistem manajemen riset yang dapat berlaku umum 

bagi PT Indonesia dalam rangka menuju status WCU yaitu 1) peningkatan 

infrastruktur riset, 2) peningkatan dana riset dan publikasi, dan 3) peningkatan 

kerjasama akademik melalui kolaborasi riset dengan mitra strategis. Perubahan 

organisasi PTN Non-bh menuju PTN-bh merupakan perubahan pengembangan 

dimana memerlukan peningkatan infrastruktur riset berupa sarana laboratorium, 

sarana teknologi informasi dan perpustakaan yang lebih memadai. Perubahan 

secara transisional dari PTN-bh menuju PTN-bh WCU memerlukan peningkatan 

anggaran dana riset, dana publikasi internasional dengan impact factor tinggi, serta 

penambahan insentif sebagai penghargaan bagi periset di samping peningkatan 

infrastruktur riset. Sementara itu, perubahan secara transformasi pada PTN-bh 

WCU menuju status top WCU di tingkat global memerlukan penguatan 

budaya/iklim akademik dan sistem manajemen riset.  

 

Kata kunci : sistem manajemen riset, prasyarat, transformasi, world class university, 

perguruan tinggiam mengobati berbagai penyakit, termasuk diabetes. 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh fraksi teraktif penghambat 

aktivitas  

-amilase dari ekstrak etanol daun salam serta mengidentifikasi 

kandungan fitoki 

 




