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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Era globalisasi dan revolusi 4.0 saat ini juga turut 

menyumbang perubahan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Indonesia. Terdapat tiga perubahan dalam pendidikan tinggi yaitu perubahan 

paradigma, pengelolaan dan persaingan (Indrajit dan Djokopranoto 2006). Dampak 

globalisasi dan tuntutan era revolusi 4.0 membuat negara-negara berkembang harus 

mampu bersaing dan menyetarakan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara 

maju dilihat dari aspek Human Development Index (HDI), Program for 

International Student Assessment (PISA), dan lainnya. Perubahan paradigma telah 

mengubah orientasi persaingan perguruan tinggi tidak hanya pada level nasional 

namun saat ini bergeser pada persaingan global. Dengan kondisi tersebut, dapat 

dipahami bahwa pihak universitas berlomba-lomba dalam hal world class 

university yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk mampu bertahan dan 

berkompetisi di tengah globalisasi. World Class University sering diasosiasikan 

dengan penilaian, pemeringkatan, dan pengakuan yang berskala internasional pada 

universitas atau kampus di berbagai negara. 

Salah satu cara mengetahui kinerja serta reputasi suatu perguruan tinggi dapat 

dilakukan melalui pemeringkatan baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai 

lembaga di dunia telah melakukan pemeringkatan perguruan tinggi dengan 

indikator masing-masing yang bertujuan memeringkatkan top universities menuju 

world class university. Hal ini dilakukan pula oleh Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk perguruan tinggi di Indonesia. 

Kemenristekdikti telah menetapkan dan menjalankan kebijakan pengembangan 

perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam daftar Perguruan Tinggi Kelas Dunia 

(World Class University). Sejalan dengan kebijakan ini, Kemenristekdikti juga 

telah melakukan penilaian dan pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia 

berdasarkan kinerja di bidang SDM, riset, kemahasiswaan, dan kelembagaan. 

Terdapat perbedaan kriteria pada kedua sistem pemeringkatan tersebut, namun 

terdapat kemiripan yang mengindikasikan perguruan tinggi yang masuk ke dalam 

kategori top university  atau perguruan tinggi klaster 1, baik di Indonesia maupun 

di dunia. Perguruan tinggi dengan kategori klaster 1 adalah 11 Perguruan Tinggi 

Negeri ber-badan hukum (PTN-bh) di Indonesia. Setiap tahun, Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi 

di Indonesia berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Hasil 

penilaian tersebut menetapkan perguruan tinggi tersebut masuk ke dalam beberapa 

kategori klaster. Namun, pemeringkatan berdasarkan kinerja penelitian dilakukan 

setiap periode tiga tahun. 

Pemeringkatan mempunyai dampak sangat besar tidak hanya sangat penting 

untuk menarik calon mahasiswa namun untuk institusi itu sendiri. Pemeringkatan 

membantu menciptakan dan mempertahankan reputasi. Perguruan tinggi 

melakukan perubahan kebijakan dan strategi sebagai upaya meningkatkan 

posisinya pada pemeringkatan global. Selain itu, upaya yang dilakukan misalnya 

dengan merekrut peraih Nobel untuk meningkatkan capaian indikator kinerja 
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risetnya (Jarocka 2015). Pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Era globalisasi dan revolusi 4.0 saat 

ini juga turut menyumbang perubahan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di Indonesia. Tren publikasi internasional para peneliti Indonesia khususnya 

dari perguruan tinggi pada tahun 2014-2018 terus mengalami kenaikan, publikasi 

internasional Indonesia pada tahun 2018 hanya berbeda sedikit dengan Malaysia 

(Kemenristekdikti 2019). Pada tahun 2019, 11 PTN-bh Indonesia ditargetkan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi masuk ke dalam peringkat 

500 besar dunia. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah memiliki 

strategi untuk memacu PTN-bh tersebut masuk paling tidak dalam 500 besar dunia.  

Menurut Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings tahun 2020 

(Symonds 2020) (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-

university-rankings/ 2020), baru 3 (tiga) PTN-bh yang masuk dalam peringkat 500 

besar yaitu Universitas Indonesia (UI) peringkat 296, Universitas Gadjah Mada 

(UGM) peringkat 320 dan Institut Teknologi Bandung (ITB) peringkat 331. PTN-

bh yang menduduki peringkat 601-650 adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 

Universitas Airlangga (UNAIR) peringkat 651-700. Universitas Padjadjaran 

(UNPAD) berada pada peringkat 751-800 dan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) peringkat  801-1000. Sedangkan PTN-bh lainnya yaitu Universitas 

Sumatera Utara (USU), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas 

Hasanuddin (UNHAS) berada di luar 1000 besar dunia dan belum masuk peringkat. 

Menristek memberikan keleluasaan anggaran kepada PTN-bh agar dapat 

mengalokasikan dana untuk aktivitas yang meningkatkan kompetensi dosen 

melalui penelitian, publikasi ilmiah dan hilirisasi inovasi. Saat ini anggaran yang 

diberikan kepada setiap PTN-bh berbeda sesuai dengan target dalam ranking dunia. 

Tabel 1 menunjukan peringkat tujuh PTN-bh Indonesia berdasarkan pemeringkatan 

QS World University Rankings tahun 2016-2020. 

 

Tabel 1  Peringkat tujuh PTN-bh Indonesia QS World University Rankings tahun                

2016-2020  

Perguruan Tinggi 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Universitas Indonesia (UI) 358 325 277 292 296 

Universitas Gadjah Mada 

(UGM) 551-600 501-550 401-450 391 320 

Institut Teknologi Bandung 

(ITB) 431-440 401-410 331 359 331 

Institut Pertanian Bogor (IPB) 701+ 701+ 751-800 701-750 601-650 

Universitas Airlangga 

(UNAIR) 701+ 701+ 701-750 751-800 651-700 

Universitas Padjadjaran 

(UNPAD)    
651-700 751-800 

Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) 701+ 701+ 801-1000 801-1000 801-1000 

Sumber: www.topuniversities.com, QS World University Ranking (2020) 

 

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 
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riset dipengaruhi oleh prasyarat transformasi. Enam dari 13 sistem pemeringkatan 

seluruhnya berfokus pada kinerja riset dengan bobot 76% dari total peringkat 

merupakan atribut indikator riset dan 24% merupakan atribut indikator akademik 

atau kualitas pengajaran (Vernon et al. 2018). Pemeringkatan versi Quacquarelli 

Symonds World University Rankings (QS WUR) mengukur kinerja riset 

berdasarkan kriteria jumlah publikasi per dosen dengan bobot 20% dan penilaian 

reputasi memiliki bobot 40%.  Sementara itu, pemeringkatan versi Times Higher 

Education World University Rankings (THE WUR), bobot kriteria riset yang diukur 

dari survei reputasi, pendapatan dari riset, dan produktivitas sebesar 30% dan bobot 

sitasinya sebesar 30% pula. Academic Rankings of World Universities (ARWU) 

menetapkan kriteria riset diukur berdasarkan kriteria prestasi peneliti (jumlah 

artikel peneliti yang disitasi) berbobot 20%, publikasi di Nature and Science dengan 

bobot 20% dan jumlah artikel di jurnal bereputasi memiliki bobot 20%. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Publikasi dan Ilmiah 

Strategis IPB tahun 2020 bersumber dari www.scival.com (Scival 2020), jumlah 

publikasi terindeks Scopus pada 11 PTN-bh Indonesia tahun 2016-2019 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan (Gambar 1).  Pada Gambar 1 terlihat bahwa 

Universitas Indonesia menduduki peringkat 1 dalam hal jumlah publikasi.  

 

 
Sumber : www.scival.com (2020), data diolah 

Gambar 1  Jumlah publikasi terindeks Scopus pada 11 PTN-bh Indonesia tahun 

2016-2019 

 

 

Perumusan Masalah 

Kemenristekdikti melakukan penilaian dan pemeringkatan dari kinerja 

penelitian perguruan tinggi setiap tiga tahun sekali. Pada tahun 2019, 

berdasarkan penilaian tahun 2016-2018 terdapat 47 perguruan tinggi negeri 

(PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang masuk klaster mandiri, 146 

kelompok utama, 479 kelompok madya dan 1.305 perguruan tinggi kelompok 

binaan. Jumlah perguruan tinggi yang melakukan penelitian di periode tahun 

2016-2018 sebanyak 1.977 perguruan tinggi. Jumlah ini meningkat dibanding 

periode tahun 2013-2015 yaitu sebanyak 1.447 perguruan tinggi. Perguruan 

tinggi yang berhasil meraih sepuluh besar perguruan tinggi berdasar kinerja 
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penelitian tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor 

(IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Andalas (UNAND), Institut 

Teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas 

Padjadjaran (UNPAD), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Udayana (UNUD). 

Penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi untuk periode tahun 2016-2018 

dilakukan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi di Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (Simlitabmas) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi. Penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi berdampak kepada kuota 

anggaran penelitian, pengelolaan dana desentralisasi sesuai dengan rencana induk 

penelitian masing-masing perguruan tinggi, peta kebutuhan program penguatan 

kapasitas per klaster, dan mekanisme pengelolaan penelitian. Komponen yang 

dievaluasi meliputi sumberdaya penelitian (30%), manajemen penelitian (15%), 

luaran/output (50%), dan revenue generating (5%). Mengingat peran strategis 

penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi, semua perguruan tinggi berkewajiban 

menyampaikan data kinerja penelitiannya untuk penilaian pada periode berikutnya. 

Anggaran maksimal yang dapat dikelola oleh perguruan tinggi klaster mandiri 

adalah Rp. 30 miliar/tahun, perguruan tinggi klaster utama sebesar 15 miliar/tahun, 

perguruan tinggi klaster madya sebesar Rp. 7,5 miliar/tahun, sedangkan perguruan 

tinggi klaster binaan dapat mengelola dana penelitian sebesar Rp. 2 miliar/tahun 

(Kemenristekdikti 2019).  

Meskipun ada perubahan nomenklatur dimana pendidikan tinggi kembali 

ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk kegiatan 

riset dan penelitian masih tetap di bawah kendali Kementerian Riset dan 

Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Anggaran 

Kemenristek/BRIN sebesar Rp 1,463 triliun, terbagi menjadi anggaran riset        

Rp 1,373 triliun dan anggaran pengabdian kepada masyarakat mencapai Rp 89,7 

miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk perguruan tinggi negeri berbadan 

hukum (PTN-bh) Rp 514,3 miliar, PTN tidak berbadan hukum (PTN Non-bh)       

Rp 385,2 miliar dan PTS Rp 478,1 miliar. Adapun jumlah total proposal riset 

yang didanai pada tahun 2020 mencapai 10.091 judul (Rikin 2020). Bidang riset 

yang paling banyak didanai adalah bidang pangan, sosial humaniora dan 

kesehatan. Wilayah penerima hibah penelitian masih didominasi oleh Pulau Jawa 

sekitar 60 persen hibah dan luar Pulau Jawa sekitar 40 persen.  

Kualitas riset di perguruan tinggi Indonesia masih rendah dan tertinggal, 

terbukti pada pemeringkatan QS World University Rankings hanya sembilan 

universitas terbaik Indonesia yang masuk dalam peringkat 1000 universitas terbaik 

dunia. Namun belum ada yang masuk dalam 100 besar. Minimnya riset di 

Indonesia, menjadi salah satu faktor universitas di Indonesia tertinggal. Tabel 2 

menunjukkan 9 (sembilan) universitas terbaik di Indonesia pada pemeringkatan QS 

WUR pada tahun 2020. Berdasarkan indikator penilaian universitas terbaik dunia, 

nilai skor Indonesia berada di bawah rata-rata (Tabel 3). Indikator utama yang 

terkait riset dalam penilaian universitas terbaik dunia yaitu kualitas mengajar dan 

penelitian serta jumlah sitasi paper dalam lima tahun yang terindeks Scopus.  

Pemeringkatan QS Asian University Rankings (QS AUR) juga merupakan 

acuan resmi pemerintah untuk mengukur kualitas kelembagaan perguruan tinggi di 

tingkat Asia. QS AUR juga merilis peringkat universitas terbaik di Asia termasuk 
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Indonesia pada tahun 2020 (Tabel 4). Pemeringkatan mencakup 550 universitas dan 

68 universitas di Asia dimana penilaian didasarkan 10 indikator. Kesepuluh 

indikator tersebut meliputi reputasi akademik dan lulusan, jaringan penelitian 

internasional, pertukaran pelajar, artikel per dosen, mahasiswa asing, staf dosen 

internasional, staf pengajar dengan gelar PhD, sitasi/kutipan, dan publikasi ilmiah.  

Tabel 2  Peringkat universitas terbaik di Indonesia pada QS WUR tahun 2020 

No Universitas Peringkat 

1.  Universitas Indonesia (UI) 296 

2.  Universitas Gadjah Mada (UGM) 320 

3.  Institut Teknologi Bandung (ITB) 331 

4.  Institut Pertanian Bogor (IPB) 601-650 

5.  Universitas Airlangga (UNAIR) 651-700 

6.  Universitas Padjadjaran (UNPAD) 751-800 

7.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 801-1000 

8.  Universitas Bina Nusantara (BINUS) 801-1000 

9.  Universitas Diponegoro (UNDIP) 801-1000 

Sumber: www.topuniversities.com, QS World University Ranking (2020)  

 

Tabel 3  Skor indikator penilaian universitas terbaik dunia 

Indikator Indonesia 10 Universitas terbaik dunia 

Kualitas mengajar dan penelitian  31,7 99,4 

Jumlah sitasi paper 5 tahun (Scopus) 2,4 88,3 

Rasio fakultas dan mahasiswa 38,8 97,8 

Prospek dan kualitas lulusan di dunia usaha 36,9 97,0 

Proporsi mahasiswa internasional 3,0 88,6 

Proporsi staf fakultas internasional 45,4 95,5 

Total  33,4 96,17 

Sumber: katadata.co.id (2020) 

 

Tabel 4  Peringkat universitas terbaik di Indonesia versi QS AUR tahun 2020 

Ranking Asian University Universitas Overall Skor  

59 Universitas Indonesia 58,9 

66 Institut Teknologi Bandung 56,9 

70 Universitas Gadjah Mada 55,6 

132 Institut Pertanian Bogor 38 

171 Universitas Airlangga 32,8 

198 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 29,9 

234 Universitas Bina Nusantara (BINUS) 26,5 

236 Universitas Padjadjaran (UNPAD) 26,4 

281-290 Universitas Diponegoro (UNDIP) N/A* 

301-350 Universitas Brawijaya N/A* 

Keterangan : * = data tidak tersedia 

  Sumber: www.topuniversities.com, QS Asian University Ranking (2020) 
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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 

(Pusparisa 2020). Menurut Kemenristekdikti (2019), masalah riset di Indonesia 

antara lain dari segi kelembagaan dimana masih banyaknya perguruan tinggi 

dengan akreditasi kurang. Permasalahan kedua adalah dari segi anggaran riset 

hanya sebesar 0.25% dari Gross Domestic Products (GDP). Permasalahan 

selanjutnya adalah manajemen riset dimana terdapat mismatch antara perguruan 

tinggi dengan industri, tidak relevan hasil riset dengan pasar dan rendahnya 

produktivitas. Masalah yang tidak kalah pentingnya yaitu rasio peneliti atau dosen 

di Indonesia sebesar 1.071/1 juta penduduk. Masalah-masalah tersebut harus 

dipecahkan guna mencapai nation brand yaitu hasil riset yang mendunia. Oleh 

karena itu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan perbaikan 

ekosistem, kelembagaan dan transformasi manajemen riset sehingga dapat 

membangun peradaban dengan mengubah mindset para peneliti. Selain itu juga 

diperlukan strategi-strategi revolusi mental, reformasi regulasi secara fundamental 

untuk mengubah mindset dengan mendorong kekayaan intelektual yang produktif.  

Karakteristik WCU menurut Salmi (2009) dapat diselaraskan melalui tiga 

elemen kunci yaitu: (a) konsentrasi bakat dosen dan mahasiswa yang tinggi, (b) 

sumber daya melimpah, serta (c) tata kelola organisasi yang baik. Konsentrasi 

dosen dan mahasiswa yang tinggi dapat diartikan dalam segi jumlah, rasio dan 

kompetensi dosen sesuai bidang ilmunya. Studi kasus pada pendidikan tinggi di 

Pakistan mengidentifikasi faktor utama dalam transformasi pendidikan tinggi 

menuju internasionalisasi antara lain pengetahuan dan keterampilan, kolaborasi dan 

kemitraan dengan universitas internasional (Qureshi et al. 2014). Sumber daya 

dapat diartikan SDM riset, infrastruktur riset, insentif, dan anggaran riset. Tata 

kelola organisasi merupakan unsur dari sistem manajemen riset. Tata kelola 

organisasi yang baik untuk menuju perguruan tinggi status WCU memerlukan 

sistem dan manajemen riset, kultur/budaya akademik dan kepemimpinan.  
Kemampuan atau kapasitas perguruan tinggi untuk berubah (capacity for 

change) yang lebih tinggi memungkinkan perguruan tinggi memiliki kinerja yang 

lebih baik dibandingkan perguruan tinggi yang tidak memiliki kapasitas untuk 

berubah. Kinerja organisasi juga akan lebih mudah ditingkatkan jika orang-orang 

dalam organisasi tersebut mempunyai kesiapan dan komitmen untuk berubah 

menuju lebih baik. Organisasi yang berorientasi ke pasar, menuntut organisasi 

untuk memiliki kapasitas yang tinggi untuk melakukan perubahan. Dalam 

perubahan menuju World Class University, masih terdapatnya keengganan untuk 

berubah (resistance to change) terutama pada perguruan tinggi di Indonesia 

sehingga menghambat kemampuan dinamik perguruan tinggi tersebut dalam 

mencapai kinerjanya. Produktivitas penelitian sangat dipengaruhi oleh iklim, 

sumber daya dan insentif (Nguyen dan Klopper 2014). Untuk produktivitas 

kerjasama penelitian yang berkelanjutan, faktor manajemen riset dan knowledge 

management (KM) merupakan prasyarat yang penting (Johnsson 2017). 

Pemanfaatan  aplikasi  KM  belum  dilakukan  secara  optimal, knowledge sharing 

belum menjadi budaya di perguruan tinggi (Nur et al. 2017).  

Dalam rangka memperoleh kajian yang lebih menyeluruh, maka penelitian 

dilakukan pada perguruan tinggi Indonesia sesuai hasil pemeringkatan berbasis 

kinerja penelitian tahun 2016-2018. Selain itu juga dilakukan kajian 
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komparasi/perbandingan kinerja riset perguruan tinggi Indonesia dengan 

Universitas berkelas global di Asia. Kajian strategi transformasi sistem manajemen 

riset di Institut Pertanian Bogor (IPB) dilakukan secara lebih komprehensif sebagai 

salah satu studi kasus. IPB sebagai salah satu PTN-bh di Indonesia, adalah 

perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi-inovasi yang kualitasnya diakui secara 

nasional maupun internasional. Selama sepuluh tahun berturut-turut (tahun 2008-

2018), inovasi IPB adalah yang  terbanyak diantara perguruan tinggi lain di 

Indonesia berdasarkan hasil penilaian Business Innovation Center – Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam Inovasi Indonesia Paling 

Prospektif (sebanyak 39,71 persen). Pada awal tahun 2019, IPB melakukan 

rebranding menjadi IPB University dan merubah motonya menjadi “Inspiring 

Innovation with Integrity” (versi pendek), dan versi panjangnya adalah “Inspiring 

Innovation with Integrity in Agriculture, Ocean, Biosciences for a Sustainable 

World”. Hal ini adalah dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat di 

era revolusi 4.0 menuju World Class University. IPB tahun 2019 masuk dalam 

peringkat 601-650, peringkat 51-100 universitas top dunia untuk subjek pertanian 

dan kehutanan versi QS World University Rankings, peringkat ke-132 di Asia versi 

QS Asian University Rankings, peringkat ke-4 di Indonesia dan 1288 versi 

Webometrics, peringkat ke-5 versi UniRank/4iCU, peringkat 201-250 versi Times 

Higher Education Young Universities Rankings, peringkat ke-3 Universitas terbaik 

di Indonesia versi Kemenristekdikti dan peringkat ke-2 perguruan tinggi dengan 

kinerja penelitian terbaik tahun 2016-2018, serta peringkat ke-59 QS World 

University Rankings untuk subjek pertanian dan kehutanan tahun 2020. Sistem 

manajemen pengelolaan riset di IPB masih perlu ditingkatkan dan diperbaharui 

dalam rangka mencapai harapan Kemenristekdikti masuk ke dalam 500 universitas 

top dunia.  

Sehubungan dengan pentingnya kinerja riset dalam pemeringkatan perguruan 

tinggi di Indonesia menuju World Class University (WCU), maka perumusan 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah :  

1. Bagaimana pemetaan kinerja riset perguruan tinggi di Indonesia dalam 

kompetisi global 

2. Apa faktor-faktor prasyarat (enabling factors) keberhasilan transformasi 

organisasi menuju perguruan tinggi dengan kinerja riset berkualitas global  

3. Bagaimana strategi untuk terjadinya transformasi yang efektif dalam sistem 

manajemen riset perguruan tinggi di Indonesia khususnya IPB menuju World 

Class University (WCU) 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini untuk :  

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 
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3. Merumuskan strategi untuk terjadinya transformasi yang efektif dalam sistem 

manajemen riset perguruan tinggi di Indonesia menuju World Class University 

(WCU) 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini ialah: 

1. Pendidikan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pemetaan daya 

saing dalam hal kinerja riset perguruan tinggi di Indonesia yang dapat dijadikan 

patokan (benchmark) bagi perguruan tinggi lain untuk peningkatan daya saing 

perguruan tinggi. 

2. Pemerintah, dapat menjadi usulan atau rekomendasi dalam menentukan 

kebijakan dalam hal sistem pengelolaan riset perguruan tinggi menuju perguruan 

tinggi berkelas global. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam rangka memperoleh kajian secara lebih menyeluruh, maka lingkup 

penelitian dilakukan pada perguruan tinggi Indonesia sesuai hasil pemeringkatan 

berbasis kinerja penelitian tahun 2016-2018 yang dilakukan oleh Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019. Hasil pemeringkatan perguruan 

tinggi berbasis kinerja penelitian terbagi menjadi 4 (empat) kelompok tingkat 

kategori yaitu kelompok Mandiri, Utama, Madya dan Binaan. Pada tahun 2019, 

berdasarkan analisis terhadap data kinerja penelitian yang telah diverifikasi 

Kemenristekdikti tahun 2016-2018, terdapat 47 perguruan tinggi yang masuk dalam 

kelompok Mandiri, 146 perguruan tinggi kelompok Utama, 479 perguruan tinggi 

kelompok Madya, dan sebanyak 1.305 perguruan tinggi kelompok Binaan. Jumlah 

kontributor sebanyak 1.977 perguruan tinggi (Tabel 5), meningkat dari periode 

tahun 2013-2015 yang hanya mencapai 1.447 perguruan tinggi. 

 

Tabel 5  Pengelompokan status perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian 

Status  Jumlah perguruan 

tinggi 

Total nilai  Jumlah bintang  

Mandiri 47 400-500 Bintang 5 (emas) 

 300-399,9 Bintang 4 (Emas) 

 215-299,9 Bintang 3 (Emas) 

Utama 146 130-214,9 Bintang 2 (emas) 

Madya 479 75-129,9 Bintang 1 (emas) 

Binaan 1305 60-74,9 Bintang 5 (perak) 

 45-59,9 Bintang 4 (perak) 

 30-44,9 Bintang 3 (perak) 

 15-29,9 Bintang 2 (perak) 

 0,1-14,9 Bintang 1 (perak) 

Total 1977   
Sumber: Kemenristek/BRIN (2019) 
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 Kriteria klaster perguruan tinggi yang diteliti adalah perguruan tinggi negeri 

di Indonesia yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan bentuk 

Universitas atau Institut. Penelitian dilakukan terhadap tiga klaster perguruan tinggi 

di Indonesia yaitu PTN ber-badan hukum (PTN-bh WCU dan PTN-bh) serta PTN 

tidak berbadan hukum (PTN Non-bh) yang berada pada klaster perguruan tinggi 

mandiri dan utama berdasarkan pemeringkatan berbasis kinerja penelitian tahun 

2016-2018. Daftar peringkat 11 PTN-bh beserta rating bintang yang diperoleh 

kaitannya dengan dana riset PTN-bh tahun 2020 disajikan pada Tabel 6.   

 

Tabel 6  Peringkat PTN-bh Indonesia pada klaster mandiri perguruan tinggi 

berbasis kinerja penelitian 

Universitas Peringkat Rating bintang  Dana riset PTN-bh 

tahun 2020                

(Rp. Milyar) 

Universitas Gadjah Mada 

(UGM) 

1 Bintang emas 4,5 64,6 

Institut Pertanian Bogor 

(IPB) 

2 Bintang emas 4,5 48,5 

Universitas Diponegoro 

(UNDIP) 

3 Bintang emas 4,5 48,5 

Institut Teknologi Bandung 

(ITB) 

5 Bintang emas 4,5 65,8 

Universitas Airlanggga 

(UNAIR) 

6 Bintang emas 4,5 42,5 

Universitas Padjadjaran 

(UNPAD) 

7 Bintang emas 4 40,7 

Universitas Hasanuddin 

(UNHAS) 

8 Bintang emas 4 37,9 

Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) 

9 Bintang emas 4 42 

Universitas Indonesia (UI) 12 Bintang emas 4 70 

Universitas Sumatera Utara 

(USU) 

15 Bintang emas 3,5 24,1 

Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) 

18 Bintang emas 3,5 28,2 

Sumber: Kemenristek/BRIN (2019) 
 

Pemetaan kinerja penelitian perguruan tinggi Indonesia yang diacu dalam 

penelitian ini merujuk pada komponen penilaian yaitu sumber daya penelitian 

(30%), manajemen penelitian (15%), luaran penelitian (50%) dan revenue 

generating (5%). Pemetaan perguruan tinggi di Indonesia dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada responden dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia. 

Kajian komparasi/perbandingan kinerja riset perguruan tinggi Indonesia dengan 

Universitas berkelas global di Asia berdasarkan data sekunder pada QS WUR dan 

QS AUR. Referensi universitas kelas dunia di Asia yaitu National University 

Singapore (NUS), University of Malaya (UM) dan Universiti Putra Malaysia 

(UPM).  

Kajian strategi transformasi sistem manajemen riset di IPB dilakukan secara 

lebih komprehensif sebagai salah satu studi kasus. Dalam rangka memperoleh 

informasi dan gambaran mengenai sistem manajemen riset di IPB, maka dilakukan 
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pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam/in depth interview 

dosen sejumlah 16 orang. Responden/narasumber in depth interview memiliki latar 

belakang yang berbeda dan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu antara lain 

dosen berprestasi tingkat nasional bidang sains/teknologi dan sosial humaniora, 

dosen dengan H-index tinggi, dosen dengan sitasi tinggi, dosen dengan prestasi 

internasional, pimpinan/pengelola riset di IPB, dosen yang pernah terlibat dan 

berpengalaman dalam manajemen riset di IPB.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kajian Teoritis 

Otonomi Perguruan Tinggi Negeri ber-badan hukum (PTN-bh)   

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa 

perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan Tridharma. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi 

dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada 

PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau 

dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. 

PTN badan hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 

(Pemerintah Republik Indonesia 2012) memiliki:  

a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah 

b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri 

c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi 

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel 

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga 

kependidikan 

f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan  

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi 

Status PTN di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu PTN badan hukum 

(PTN-bh), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan PTN Satuan Kerja (PTN 

Satker). Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif 

berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau membentuk PTN badan 

hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Republik Indonesia 

(Permendikbud RI) No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan 

Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 2 ayat 1 dan 

2 menyebutkan persyaratan PTN menjadi PTN Badan Hukum harus memenuhi 

berbagai persyaratan. Pasal 2 menyebutkan bahwa persyaratan PTN menjadi PTN 

badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk : a. 

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; b. mengelola 

organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; c. memenuhi standar 

minimum kelayakan finansial; d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan e. 

berperan dalam pembangunan perekonomian. Sementara itu, pasal 3 menyebutkan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




