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 Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara 

intensif antara Anggota Komite III dengan Narasumber dalam Rancangan Undang-

Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diperoleh beberapa poin 

kesimpulan sebagai berikut: 

  

1. Dibandingkan dengan negara-negara G20, seperti Jepang, Korea Selatan, 

Singapura dan negara maju lainnya. Posisi Indonesia masih sangat tertinggal dalam 

pengembangan riset. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah masih rendahnya persentase dana penelitian berdasarkan perhitungan APBN 

atau PDB nasional. 

 

2. Kebijakan anggaran untuk litbang, rasio terhadap APBN 0,3 persen. Sedangkan 

rasio anggaran litbang terhadap PDB lebih kecil lagi yaitu 0,06 persen. Kebutuhan 

penelititan di daerah sangat banyak tapi kemampuan untuk melakukan penelitian di 

daerah masih sangat minim. 
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3. Hasil penelitian secara kuantitas mengalami peningkatan, tetapi belum merata pada 

semua peneliti, dan cenderung masih didominasi pada peneliti tertentu baik  di 

perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian di lembaga swasata, perusahaan 

bahkan di lembaga litbang pemerintah.  

 
4. Walaupun ada peningkatan dari jumlah hasil-hasil penelitian tapi masih jauh dari 

kondisi ideal. Hal ini salah satunya disebabkan karena ada moratorium dari 

pemerintah. 

 
5. Kebermanfaatan hasil penelitian di Indonesia masih sangat kurang dan jauh 

tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Indonesia. Seperti 

Singapura, Malaysia dan Thailand. Sehingga hasil penelitian yang dihasilkan para 

peneliti di Indonesia belum tentu bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri 

atau dunia usaha. Berbeda dengan negara lain, terdapat hubungan yang kuat antara 

hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha. Karena setiap hasil penelitian 

wajib diimplementasikan dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya. 

 
6. Upaya untuk membangun lembaga penelitian, yaitu dengan membangun litbang 

yang sesuai dengan isu-isu lingkungannya. Contohnya Aceh, memiliki isu-isu yang 

lebih khas dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga unsur fleksibilitas dalam 

mengembangkan penelitian yang terkait dengan isu-isu di daerah menjadi lebih 

penting. Dan diharapkan kedepannya akan terbangunnya jejaring proses penelitian 

dengan daerah lain. 

 
7. Dalam penerapan keunggulan Iptek di masyarakat, poin utamanya adalah hasil 

penelitian harus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Sehingga perlu 

terobosan untuk memastikan penerapan iptek sampai ke masyarakat.  

 
8. Harus dapat dipastikan bahwa hasil riset antar lembaga penelitian bersinergi dan 

berkoordinasi sehingga tidak terjadi penelitian yang tumpang tindih atau kemiripan.  
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9. Penelitian yang memiliki unsur kemiripan cenderung menjadi penyebab terjadinya 

plagiat penelitian. Olehkarena itu perlu ada data tentang hasil-hasil penelitian baik di 

daerah maupun secara nasional. 

 
10.  Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sah-sah saja, tetapi yang perlu dicermati 

para peneliti senior harus turun lapangan, jangan hanya menerima data hasil 

penelitian dari mahasiswa yang ditugaskan meneliti. Etika dan budaya peneliti perlu 

ditegakkan dan ditingkatkan kembali. 

 
11. RUU tentang sistem Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru 

bertujuan untuk membangun sistem inovasi nasional yang efektif dan bermanfaat 

bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Olehkarena itu, kearifan lokal atau 

sistem dalam tatanan sosial budaya dan adat istiadat dapat dijadikan fundasi dalam 

penelitian. 

 
12. Setiap lembaga penelitian belum memiliki output yang jelas tentang arah dari 

penelitian yang dilakukan. Olehkarena itu output penelitian harus jelas dan fleksibel 

sesuai dengan kebutuhan  di daerah.  

 
13. Untuk menunjang hasil penelitian yang berkualitas perlu ditunjang SDM peneliti 

yang berkualitas dalam jumlah yang relatif banyak. 

 

14. Perlunya pengharagaan yang laik bagi peneliti, karena kondisi ini akan memacu 

meningkatnya jumlah peneliti disertai dengan disiplin dan etos kerja peneliti.  

 
15. Sistem insentif yang bagus bagi para peneliti. Disertai juga dengan disiplin dan 

kerja kerja keras dalam pengembangan penelitian. Dibandingkan dengan negara-

negara lain, contohnya dengan Singapura, disana sistem insentifnya sangat tinggi. 

Sehingga merangsang para peneliti untuk terus berkarya yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 
16. Dalam membangun hubungan antara Litbang, industri dan pemerintah. 

Permasalahan yang dominan adalah masalah komunikasi yang kurang terbangun 
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antara lembaga litbang, industri dan pemerintah daerah dalam mengembangkan 

produk unggulan dari suatu daerah. 

 
17. Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan penelitian harus dapat dirasakan 

masyarakat manfaatnya. Untuk bidang tertentu yang melibatkan industri  yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Sehinga peranan pemerintah sangat penting untuk 

menetapkan aturan dan sosialiasi pentingnya keterlibatan swasta dan industri. 

Salah satunya dengan memberikan insentif atas kegiatan penelitian yang dilakukan. 
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