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AMANAT KONSTITUSIONAL  

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI1 

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2. 

 

AMANAT KONSTITUSI 

Dua dari empat tujuan bangsa kita membentuk negara merdeka dan berdaulat bernama 

Republik Indonesia adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu 

untuk (i) memajukan kesejahteraan umum, dan (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai 

kedua tujuan itu, penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat dan 

kelengkapan utama, sehingga kedua tujuan itu dapat dicapai dan diwujudkan bersama dalam kehidupan 

bangsa kita. Untuk mencapai kedua tujuan di atas, setiap individu warga negara diharapkan dapat 

menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana mestinya, sehingga kualitas 

manusia Indonesia secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dapat mengalami kemajuan sebagaimana 

mestinya. Bersamaan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas 

penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu oleh setiap warga bangsa kita juga terus 

meningkat, sehingga kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa juga terus berkembang 

dari waktu ke waktu. 

Untuk itulah maka UUD 1945 sebagai dokumen kesepakatan tertinggi menentukan bahwa 

penguasaan dan penerapan iptek itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh 

negara. UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional 

(constitutional rights). Lebih jelasnya, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari limu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

Guna memenuhi tuntutan hak asasi setiap warga negara akan ilmu pengetahuan dan teknologi 

itu, Bab XIII UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (5) menentukan pula bahwa  

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Dengan 

demikian, di satu pihak kesempatan untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi 

itu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (citizen’s constitutional right), pada saat yang 
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sama, Pemerintah juga diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk 

kepentingan kemajuan peradaban dan kesejahteraan bangsa dan bahkan kesejahteraan umat manusia. 

Karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun peradaban bangsa 

yang semakin maju, dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan umat 

manusia pada umumnya.  

 

AMANAT UU NO.18 TAHUN 2002 

 Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, bangsa kita telah membentuk satu undang-undang 

yang mengatur secara tersendiri tersendiri kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan UU 

No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Tujuan 

undang-undang ini adalah untuk memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian 

tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan 

negara dalam pergaulan internasional. UU No.18/2002 tersebut diperlukan untuk membentuk pola 

hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek dalam 

satu keseluruhan yang meliputi unsur kelembagaan, unsur sumberdaya, dan unsur jaringan iptek. 

 Dengan adanya undang-undang ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan iptek nasional kita telah 

mendapatkan landasan yang kokoh untuk dikembangkan secara sungguh-sungguh. Sayangnya, undang-

undang yang sudah berlaku 8 tahun sampai sekarang belum sungguh-sungguh dijadikan landasan yang 

efektif dalam praktik. Untuk memperkuat sistem inovasi iptek dan mengembangkan kebijakan iptek 

yang benar-benar efektif, diperlukan dukungan (i) sistem kelembagaan yang tepat dan fungsional, (ii) 

instrumen perundang-undangan terkait yang saling mendukung fungsi-fungsi dan kebijakan iptek, dan 

(iii) kultur dan kesadaran masyarakat luas dan para pemangku kepentingan (stake-holders) mengenai 

pentingnya penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

kenyataan. 

 Dalam kaitan dengan itu, agenda pembangunan nasional di bidang iptek, perlu memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh adanya permasalahan yang terkait erat dengan (i) kebijakan-kebijakan 

demokratisasi dan desentralisasi, serta (ii) kebijakan-kebijakan ekonomi pasar yang diterapkan sebagai 

akibat terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam sistem perekonomian global. Pada tahap 

pertumbuhan awal demokrasi dan demokratisasi, kita dihadapkan pada kenyataan dimana semua orang 

cenderung hanya berpikir pragmatis dan berjangka pendek serta larut dalam perebutan jabatan belaka. 

Dalam iklim politik yang demikian, sulit diharapkan adanya perhatian luas dari masyarakat mengenai 

pentingnya iptek. Kita membutuhkan kesadaran para elite pemimpin untuk benar-benar berwawasan 

iptek sehingga kebijakan-kebijakan iptek akan mendapat perhatian yang lebih seksama. 

 Untuk itu, kita perlu membangkitkan kembali wacana iptek dalam iklim politik demokrasi yang 

dewasa ini dipraktikkan. Iptek harus terus meneruskan dijadikan wacana publik (public discourse) yang 

bersifat terbuka. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah pemanfaatan media massa cetak 

dan elektronik untuk kampanye iptek secara terus menerus. Di samping itu, kita juga membutuhkan 
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banyak tokoh baru yang dapat bertindak sebagai ‘icon’ dalam bidang iptek, untuk menggantikan dan 

meneruskan peran “Habibie” pada dasawarsa 1980-an 1990-an.  Wacana iptek harus direvitalisasi dan 

secara bersengaja harus bersaing dengan isu-isu persaingan politik dan kasus-kasus hukum yang terlalu 

mendominasi wacana publik. Inovasi penelitian, pengembangan dan penerapan iptek harus dengan 

bersengaja dikaitkan dengan agenda kampanye sosial secara besar-besaran. Pendek kata, POLITIK IPTEK 

harus kembali diperkuat, dikampanyekan, dan dipopulerkan menjadi wacana public (public discourse) di 

tengah iklim politik yang serba bebas, terbuka dan kompetitif dewasa ini. 

 Bersamaan dengan itu, kita juga perlu semakin menyadari bahwa pola pengelolaan agenda iptek 

dewasa ini harus menghadapi kenyataan bahwa peranan para pelaku ekonomi non-negara berkembang 

menjadi semakin penting. Organ-organ negara dan pemerintahan harus diakui, tidak dapat lagi 

mendominasi semua kegiatan untuk kepentingan publik. Sekarang kita dihadapkan pada kenyataan 

adanya trias politika baru dalam kehidupan kita, yaitu negara (state), masyarakat (cvil society), dan 

dunia usaha (market) yang masing-masing mempunyai andilnya tersendiri dalam peri kkehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pola pengelolaan program-program dan 

kebijakan iptek tidak dapat lagi hanya mengandalkan peranan pemerintah atau institusi pemerintahan. 

Di samping itu, pola-pola pengelolaan oleh pemerintah juga perlu direformasi, karena banyaknya 

instansi yang menangani kegiatan penelitian iptek. 

 

EMPAT KATEGORI LITBANG 

 Sekarang jumlah lembaga-lembaga dan badan yang menjalankan fungsi dan kegiatan penelitian 

dan pengembangan dapat dikatakan sangat banyak dan beraneka ragam. Pelembagaan fugsi peneltian 

dalam struktur organisasi pemerintahan kita sejak kemerdekaan sampai sekarang sudah berkembang 

sangat gemuk dan mengalami birokratisasi yang luas dan kaku. Setelah reformasi sudah seharusnya 

dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai kembali sejauhmana lembaga-lembaga yang sudah ada itu 

dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Namun 

dalam kenyataan praktik, di masa reformasi ini – alih-alih terjadi proses konsolidasi kelembagaan dan 

reformasi birokrasi sebagaimana mestinya, yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan, belum lama ini, kita 

juga menyaksikan bagaimana Pemerintah malah mengambil prakarsa untuk membentuk Komite Inovasi 

Nasional (KIN) yang langsung bertanggungjawab kepada Preisden.  

Pelembagaan fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan ke dalam institusi-institusi baru, 

seperti juga di bidang-bidang lain, terus berkembang-biak. Komisi-komisi negara, lembaga-lembaga, 

badan-badan, dewan-dewan, panitia dan komite-komite terus dibentuk atas dasar kreatifitas sektoral 

yang kadang-kadang memang mencerminkan ide yang sangat rasional dan mulia. Akan tetapi, apabila 

keseluruhan institusi litbang itu dipotret dalam satu kesatuan sistem, segera akan tergambar betapa 

tidak efisien dan tumpang tindihnya fungsi-fungsi kekuasaan yang ada dalam struktur pemerintahan kita 

pasca reformasi dewasa ini.  

Di bidang penelitian dan pengembangan, kita dapat mencatatkan beberapa institusi yang 

melakukan kegiatan yang bersifat tumpang tindih mulai dari yang terkait dengan dunia pendidikan 
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(tinggi) sampai ke dunia industri. Di setiap perguruan tinggi, terdapat banyak lembaga penelitian. Di 

lingkungan birokrasi pemerintahan, juga terdapat badan-badan penelitian da pengembangan. Di 

samping itu, kita juga memiliki LIPI beserta badan-badan dan pusat-pusat yang terkait dengan LIPI. Kita 

juga juga mempunyai BPPT, lalu ada Dewan Riset Nasional (DRN), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(AIPI), dan sekarang bertambah lagi dengan Komite Inovasi Nasional (KIN). 

Sebenarnya, apabila kita berpedoman kepada amanat UUD 1945 dan undang-undang 

sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa upaya pembangunan bidang atau sektor iptek 

atau kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkaitan erat dengan (a) 

agenda pembangunan pendidikan nasional, (b) agenda pembangunan kesejahteraan ekonomi pada 

umumnya, dan bahkan (c) agenda pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanusiaan. 

Karena itu, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat kita bedakan dalam beberapa kategori, yaitu 

(i) litbang untuk peningkatan kualitas pendidikan sumberdaya manusia, (ii) litbang untuk peningkatan 

nilai tambah industri dan dunia usaha (pure basic research), (iii) litbang untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (applied research), dan (iv) litbang untuk kepentingan perancangan dan 

perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. 

Penelitian kategori pertama dapat dikatakan terintegrasi dengan kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi missi setiap perguruan tinggi. Penelitian di perguruan 

tinggi seharusnya dikaitkan dengan ouputnya berupa publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat. Penelitian kategori kedua berkaitan langsung dengan kepentingan dunia usaha dan industri. 

Sebenarnya, litbang kategori kedua ini dapat saja dilepaskan dari keterlibatan negara secara langsung. 

Jika kita mengembangkan perspektif pasar konsumen penelitian (consumer’s market perspectives), 

bukan perspektif produsen penelitian atau perspektif peneliti (producer’s perspectives atau researcher’s 

perspectives), akan lebih efisien apabila litbang kategori kedua ini dilonggarkan dari campur tangan 

langsung oleh negara. Negara cukup memberikan dorongan, koordinasi, dan kebijakan-kebijakan yang 

mengarahkan dan memberikan incentives saja. Selebihnya, biarlah pasar yang menentukan kebutuhan 

apa saja yang perlu diteliti dan bagaimana memanfaatkan hasilnya untuk peningkatan nilai tambah 

industri dan dunia usaha. 

Yang penting untuk ditangani langsung oleh pemerintah adalah litbang kategori ketiga dan 

keempat. Litbang kategori ketiga, karena sifatnya, mau tidak mau harus dibiayai sendiri oleh pemerintah 

melalui APBN. Demikian pula litbang kategori keempat memang diperlukan oleh instansi pemerintah 

dalam merumuskan kebijakan dan menyusun rencana program pembangunan. Hanya saja, gambaran 

umum mengenai potensi supply dan demand instrumen kelembagaan dari keempat kategori penelitian 

tersebut masih harus petakan dengan sebaik-baiknya.  

Apabila pemerintah dan institusi pemerintahan akan difokuskan perhatiannya hanya pada 

penelitian kategori keempat untuk keperluan ‘policy making’ dan dalam rangka penyusunan program 

dan anggaran, maka organisasi penelitian dan pengembangan dapat saja diintegrasikan ke dalam 

struktur organisasi sekretariat jenderal yang menangani fungsi perencanaan. Misalnya, di lingkungan 

sekretariat jenderal kementerian ada Biro Perencanaan dan Biro Litbang yang saling bekerjasama satu 

sama lain. Sedangkan untuk kepentingan-kepentingan penyelenggaraan penelitian kategori kedua, 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 5 

 

kelembagaannya dapat dipisahkan dari struktur organisasi pemerintahan secara khusus. Misalnya 

kegiayan litbang dimaksud dapat diorganisasikan melalui bentuk kelembagaan tersendiri yang berstatus 

semacam Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). 

Kecenderungan kebijakan kelembagaan ke arah demikian sebenarnya sudah tercermin dalam 

kebijakan insentif fiskal untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan. Di bidang perpajakan, 

UU No.36 Tahun 2008 jo UU No.7 Tahun 1983 telah membebaskan sisa pendapatan badan-badan usaha 

nirlaba di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan dari kewajiban pajak dalam waktu paling 

lama 4 tahun sejak sisa lebih pendapatan tersebut diperoleh. PP No. 35 Tahun 2007 tentang 

Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, 

Inovasi, dan Difusi Teknologi juga telah memberikan insentif berupa hak kepada badan-badan usaha di 

bidang iptek untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan 

perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi, serta memberikan insentif perpajakan, kepabean, dan/atau 

bantuan teknis penelitian dan pengembangan untuk kepentingan badan-badan usaha nirlaba dimaksud. 

Di bidang kepabean, UU No. 10 Tahun 1995 juga telah memberikan fasilitas pembebasan bea 

masuk untuk buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta barang-barang untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan iptek. Di bidang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), telah pula ada PP No.20 Tahun 

2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dengan adanya insentif-insentif 

tersebut, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan dapat bekerja lebih luwes dan dapat dengan 

mudah bersaing dengan badan-badan swasta yang melakukan fungsi penelitian dan pengembangan lain 

yang serupa. Pada saatnya, kegiatan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan 

instansi pemerintahan itu dapat didorong dan diarahkan untuk lebih memberikan pelayanan kepada 

pasar industry, sehingga usaha penelitian dan pengembangan di bidang iptek terapan dapat lebih 

meningkat guna menunjang pertumbuhan industri dan perekonomian nasional. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dengan tepat peta menyeluruh 

konfigurasi kelembagaan pemerintahan atau semi-pemerintahan yang ada sekarang yang bergerak di 

bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan keempat 

kategori tersebut di atas, kita dapat membuat peta kelembagaan penelitian dan pengembangan ke 

dalam suatu sistem data-base yang penting dalam rangka upaya kebijakan konsolidasi fungsional yang 

lebih terintegrasi. Agenda konsolidasi itu saya usulkan dapat dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 

adalah tahap pemetaan dan pembangunan data base di dukung oleh sistem ICT yang efisien dan efektif. 

Tahap kedua adalah tahap konsolidasi fungsional, dimana struktur kelembagaan yang ada tidak perlu 

diganggu-gugat keberadaannya, akan tetapi dapat dikembangkan mekanisme pembagian tugas dan 

agenda penelitian dan pengembangan berdasarkan keempat kategori tersebut di atas. Tahap ketiga 

adalah tahap restrukturisasi kelembagaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga secara makro menjadi lebih efisien dan secara sistemik menjadi terintegrasi sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di abad 21 dewasa ini. 
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PENTINGNYA KONSOLIDASI  

 Struktur organisasi negara dan pemerintahan kita pasca reformasi sudah sangat besar posturnya 

sehingga tidak dapat lagi diharapkan efisien cara kerjanya. Organisasi modern hendaklah bersifat kaya 

fungsi dan miskin struktur, sedangkan organisasi negara kita dewasa ini sangat kaya struktur tetapi 

miskin fungsi. Ada fungsi-fungsi kekuasaan yang ditangani oleh terlalu banyak lembaga atau instansi 

yang bersifat tumpang tindih antara satu dengan yang lain, tetapi ada pula fungsi-fungsi kekuasaann 

yang penting tetapi sama sekali tidak ada yang menanganinya. Organisasi negara dan pemerintahan kita 

cenderung mengalami gejala disfungsi (disfunction) atau bahkan malfungsi (malfunction), sehingga 

kebijakan-kebijakan penting dan sangat baik di atas kertas tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya 

dalam kenyataan praktik di lapangan, semata-mata karena tidak ditopang oleh sistem kelembagaan 

yang berfungsi dengan baik. 

 Komisi-komisi negara yang dibentuk di masa reformasi dewasa ini juga sangat banyak. Misalnya 

ada Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), KOMNAS Perempuan, 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Publik (KIP), dan lain-lain sebagainya. Lembaga 

penasihat (advisory bodies) kepada Presiden atau pemerintah juga sangat banyak. Misalnya, ada Dewan 

Pertahanan Nasionnal (Wantannas) yang bahkan langsung diketuai oleh Presiden, ada Lemhannas yang 

Gubernurnya setingkat menteri negara, Dewan Kelautan, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite 

Inovasi Nasional (KIN), dan sebagainya, di samping Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang 

resmi diatur dalam UUD 1945. Semua lembaga-lembaga tersebut sebagian bersifat tupang tindih 

dengan fungsi-fungsi kementerian negara yang sudah ada atau tidak turut ditata ulang ketka lembaga-

lembaga baru itu dibentuk.  

Gambaran perkembangan peta kelembagaan yang demikian itu juga terjadi di bidang penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dapat mendiskusikan secara serius mengenai 

keberadaan lembaga-lembaga seperti Komite Inovasi Nasional, Dewan Riset Nasional, BPPT, LIPI, dsb. 

Demikian pula kita telah memiliki lembaga seperti AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Kita juga 

memiliki badan-badan penelitian dan pengembangan di setiap kementerian. Bahkan, di beberapa 

kementerian jumlahnya lebih dari satu badan. Sebagai contoh di Kementerian Hukum dan HAM, ada 

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, dan ada pula Badan Pembinaan Hukum 

Nasional yang berfungsi sebagai lembaga penelitian da pengembangan juga. 

 Selain peta kelembagaan, kita juga perlu mengadakan evaluasi menyeluruh mengenai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai instrumen-instrumen kebijakan yang penting dalam praktik. Sekarang masih 

banyak peraturan yang saling bertumpang tindih antara satu dengan yang lan. Setiap instansi 

mempunyai kebijakan dan peraturannya yang tersendiri yang seringkali tidak saling menunjang satu 

sama lain. Padahal, peraturan-peraturan perundang-undangan inilah yang dijadikan pegangan oleh para 

pejabat terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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 Di samping persoalan institusi dan instrumen perundang-undangan tersebut di atas, kita juga 

masih perlu memperbincangkan persoalan kultur atau budaya penelitian dan budaya ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang masih sangat rendah di kalangan para peneliti dan ilmuwan kita. Kultur penelitian 

dan budaya ilmiah atau budaya iptek masih belum berkembang luas. Kegiatan membaca dan apalagi 

meneliti belum menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat kita. Jika reading society dan 

researching society belum terbentuk maka dapat dikatakan bahwa semangat atau spirit kuriositas dalam 

masyarakat kita sebagai syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang 

dengan baik. Karena itu, kita perlu melakukan reformasi dan konsolidasi institusional dan sekaligus 

instrumental secara besar-besaran dan mendasar, sehingga sekaligus dapat membantu upaya 

membangun kesadaran dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan lembaga-lembaga 

pendidikan, penelitian dan pengembangan serta di lingkungan masyarakat luas pada umumnya. 

 Untuk kepentingan konsolidasi itu, ada baiknya dipertimbangkan mengenai kemungkinan 

diintegraskannya fungsi pendidikan tinggi dan fungsi riset iptek di satu institusi kementerian. Misalnya, 

Kementerian Ristek diubah menjadi Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, sedangkan Kementerian 

Pendidikan Nasional cukup hanya menangani urusan pendidikan dasar dan menengah saja, yaitu dalam 

pemenuhan agenda wajib belajar (universal education) 12 tahun. Di samping itu, kedudukan lembaga-

lembaga atau badan-badan yang terkait langsung dengan dunia industri kiranya dapat saja dilonggarkan 

pengelolaannya oleh pemerintah, misalnya dijadikan semacam Badan Hukum Milik Negara (BHMN). 

Misalnya BPPT dapat dikembangkan menjadi Badan Hukum Milik Negara yang diberi otonomi 

sedemikian rupa untuk masuk ke dalam dunia industri. 

 

DEWAN RISET 

 Dalam perspektif demikian, DRN diharapkan dapat memetakan potensi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh semua institusi penelitian iptek yang ada untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintah 

dalam mengembangkan kebijakan reformasi birokrasi penelitian dan iptek di Indonesia. Peta 

perkembangan iptek di Indonesa memerlukan peta jalan dan sistem data base yang terintegrasi. Atas 

dasar sistem data-base itulah nantinya, tugas utama Dewan Riset Nasional sebagaimana ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Ristek No. 001/M/Kp/I/2010 tentang Fokkus Kegiatan Dewan Riset Nasional 

(DRN) Periode 2009-2011 akan mudah dilaksanakan. Fokus kegiatan DRN 2009-2011 itu adalah: 

1. Penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN); 

2. Pengawalan imlementasi ARN melalui instrumen-instrumen: (a) Pengelolaan substansi Program 

Riset Insentif; (b) Kerjasama penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di antara 

akademisi, bisnis, dan pemerintah; (c) Koordinasi dan kemitraan kegiatan riset iptek antar 

lembaga di tingkat nasional maupun internasional. 

3. Pemantauan umum perkembangan iptek; 

4. Penegakan norma ilmiah riset iptek; 

5. Pengembangan sistem dan pengusulan penghargaan riset iptek. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 8 

 

Sebagai satu dewan riset, tentu institusi DRN ini tidak boleh berperan atau diperankan hanya 

sebagai salah satu tambahan terhadap ragam kelembagaan lain yang sudah ada. Dewan ini haruslah 

berperan mengatasi semua institusi riset yang ada sebagaimana tercermin dalam data-base beragam 

institusi yang ada. Untuk itu, hasil kerja DRN sudah sepatutnya dijadikan bahan bagi pemerintah untuk 

mengikat seluruh instansi yang ada sesuai dengan agenda dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 

DRN. Untuk itu, kedudukan DRN perlu diperkuat dengan menyempurnakan beberapa produk hukum: 

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional; 

2. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan 

Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

3. Peraturan Menneg Ristek No. 02/M/Per/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Ristek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menristek No. 

06/M/Per/VIII/2006. 

Untuk memperkuat kedudukan dan posisi tawar Dewan Riset Nasional, saya usulkan agar 

Menristek dan menteri terkait dapat terlibat dalam susunan kepengurusan DRN dengan diketuai secara 

ex-officio oleh Menristek. Secara periodik, DRN menyelenggarakan konperensi nasional tahunan yang 

dibuka resmi oleh Presiden dengan memanfaatkan dan menghidupkan kembali agenda harteknas yang 

sudah ditetapkan pada setiap tanggal 10 Agustus. Di samping itu, agar hasil kerja DRN dapat mengikat 

dan dapat dipaksakan berlakunya, maka sebaiknya hasil kerja DRN tidak hanya dituangkan dalam bentuk 

Keputusan Menristek, tetapi sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk keputusan yang lebih tinggi, 

yaitu Keputusan Presiden. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ristek itu secara lebih tegas dapat 

mengikat dan ditaati oleh semua lembaga dan instansi penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek 

yang ada di seluruh Indonesia. 
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