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KATA PENGANTAR
Tulisan ini merupakan laporan hasil penelitian yang berjudul “Analisa
Relevansi Hasil-hasil Riset Ilmiah LIPI untuk Pembuatan Kebijakan” yang
disusun oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PAPPIPTEK-LIPI) yang dilakukan pada tahun 2013.
Secara umum studi ini bertujuan untuk memberikan alternatif
rekomendasi atas output riset LIPI yang potensial agar dapat diterapkan,
dikembangkan atau ditindaklanjuti, sehingga dapat memperkuat posisi LIPI
dalam menjalankan fungsi kepemerintahan (sebagai pemberi alternatif
kebijakan untuk pemecahan masalah bangsa dan pembangunan Iptek), fungsi
otoritas keilmuan (scientific authority) dan fungsi kemasyarakatan (societal
function). Sedangkan secara khusus pada tahun 2013, kegiatan ini bertujuan
untuk menyelesaikan pemetaan output riset LIPI yang potensial, menganalisis
lebih lanjut hasil pemetaan studi tahun 2012 dan 2013, serta menyusun
makalah kebijakan (policy paper) penguatan penggunaan pupuk organik
hayati. Bagi LIPI, kegiatan ini menjadi penting terutama sebagai masukan bagi
perbaikan manajemen litbang agar hasil-hasil risetnya dapat lebih bermanfaat.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas dan
mendalam mengenai kondisi penelitian di LIPI. Sehingga, laporan ini dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, khususnya
pihak manajemen di LIPI dalam melakukan pengambilan keputusan terkait
dengan pengelolaan aktivitas litbang.
Laporan ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai
pihak, baik individu maupun organisasi. Adapun pihak-pihak tersebut antara
lain para peneliti dari berbagai satker di LIPI, manajemen LIPI, maupun pihak
luar yang terkait dengan pupuk organik hayati seperti Kementerian Pertanian,
Dewan Pupuk Indonesia, maupun pihak lainnya.
Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu memberikan masukan baik berupa data, informasi
teknis maupun konseptual. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.
Jakarta, 31 Desember 2013
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ABSTRAK

Di era Knowledge-Based Economy seperti saat ini, kemajuan iptek memiliki peran
penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menjadi faktor penentu daya saing suatu
bangsa. Hal tersebut tidak lepas dari peran R&D yang sering dianggap sebagai poros
bagi kemajuan Iptek. Untuk meningkatkan peran iptek bagi pertumbuhan ekonomi
suatu negara, investasi saja tidaklah cukup untuk mewujudkannya. Namun, dalam hal
ini diperlukan pula kebijakan pemerintah yang mendukung agar tercapai hasil-hasil
R&D yang optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga investasi yang
ditanamkan tidak terbuang sia-sia. Hal ini tidak lepas dari peran lembaga penelitian
seperti LIPI. Sebagai salah satu lembaga penelitian terkemuka di Indonesia, LIPI
sesuai dengan tugas dan fungsinya seharusnya dapat memaksimalkan manfaat yang
diperoleh dari hasil-hasil penelitiannya dan memberikan rekomendasi kebijakan
kepada pemerintah bagi pengembangan iptek di Indonesia. LIPI telah banyak
menghasilkan output-output riset yang signifikan dan strategis. Namun pada
kenyataannya, masih banyak yang belum dapat diimplementasikan/dikembangkan/
ditindak lanjuti.Kondisi ini banyak dikeluhkan oleh kalangan internal LIPI maupun
eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian agar output riset LIPI yang relevan
dapat berkontribusi nyata bagi pemecahan masalah bangsa dan pembangunan iptek
di Indonesia. Secara umum studi ini bertujuan untuk menjembatani output riset LIPI
yang potensial agar dapat diterapkan, dikembangkan atau ditindaklanjuti, sehingga
dapat memperkuat posisi LIPI dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, fungsi
otoritas keilmuan dan fungsi kemasyarakatan. Sedangkan secara khusus pada tahun
2013 studi ini bertujuan untuk menyelesaikan pemetaan output riset LIPI yang
potensial, menganalisis lebih lanjut hasil pemetaan studi tahun 2012 dan 2013, dan
menyusun policy relevan (policy paper) penguatan penggunaan pupuk organik hayati
(POH). Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Dari hasil
pemetaan riset unggulan LIPI, terlihat bahwa riset yang potensial masih rendah. Hal
ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Oleh
karenanya diperlukan strategi untuk memperbaiki kinerja litbang di LIPI. Strategi
tersebut khususnya ditujukan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Terkait dengan
pupuk organik hayati, Pemerintah sudah menaruh perhatian pada pemanfaatan POH.
Meskipun demikian, sifatnya masih belum sinkron sehingga menimbulkan masalahmasalah dalam pengimplementasiannya. Untuk mencapai pengembangan POH yang
lebih masal (secara pemanfaatan), maka diperlukan hal mendesak untuk beberapa
aspek, yakni penguatan kebijakan, perbaikan tata kelola dan edukasi masyarakat.

Kata kunci: hasil litbang LIPI, strategi, kebijakan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di era Knowledge-Based Economy (KBE) seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Pessoa,
2007) dan menjadi faktor penentu daya saing suatu bangsa (Meijers dan Hollanders,
2002). Hal tersebut tidak lepas dari peran R&D yang sering dianggap sebagai poros bagi
kemajuan Iptek. Pengalaman negara-negara lain telah membuktikan bahwa bangsa yang
memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi bangsa yang
kuat, disegani dan dihormati bangsa lain walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang
melimpah. Hal ini dapat dilihat dari negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi tinggi seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Singapura dan Korea.
Kecenderungan banyak negara di dunia untuk memperkuat kemampuannya dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah diikuti oleh banyak negara di dunia.
Untuk meningkatkan peran iptek bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara,
investasi saja tidaklah cukup untuk mewujudkannya. Namun, dalam hal ini diperlukan
pula kebijakan pemerintah yang mendukung agar tercapai hasil-hasil R&D yang optimal
dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga investasi yang ditanamkan tidak
terbuang sia-sia. Hal ini tidak lepas dari peran lembaga penelitian seperti LIPI yang
seharusnya turut memberikan masukan bagi kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang
diambil bersifat tepat sasaran.

B. Permasalahan
Jika dilihat dari sejarahnya, berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
sebagai sebuah lembaga penelitian dan pengembangan menandai suatu babak baru
dalam perjalanan panjang sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia yang sebelumnya telah
mengakar jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Perkembangan
organisasi yang menghela perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini sejarahnya
dapat ditarik jauh kebelakang pada masa sebelum kemerdekaan (Hakim, 2009).
Selanjutnya, guna memperkuat posisinya sebagai lembaga litbang publik, LIPI
merumuskan dan memperjelas tanggung jawabnya, baik kepada dunia ilmu
pengetahuan, masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan (stakeholders)
dengan menetapkan tiga tanggung jawab secara fungsional yang melekat sebagai suatu
organisasi keilmuan sebagai berikut: 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud
tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, antara lain melalui penyebarluasan
kesadaran akademis serta penyampaian wawasan dan gagasan atas berbagai
1

permasalahan kritis yang dihadapi masyarakat; 2) Mempertinggi kemampuan keilmuan
untuk memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan
dan teknologi, sesuai dengan kemampuannya di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bersifat multidisiplin; 3) Menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para
pemegang kepentingan dan pengguna dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan
humanis. Selain itu, LIPI mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan yaitu: (1)
Fungsi kepemerintahan, yakni berfungsi sebagai pemberi alternatif pemecahan masalah
bangsa dan pembangunan Iptek; (2) Fungsi otoritas keilmuan (scientific authority); dan
(3) Fungsi kemasyarakatan (societal function).
Agar dapat menjalankan fungsi kepemerintahan yang diembannya, maka LIPI harus
mampu membawa hasil-hasil riset ilmiahnya sampai kepada level yang dibutuhkan oleh
para pemangku kepentingan.Sebagai salah satu lembaga penelitian terkemuka di
Indonesia, LIPI sesuai dengan tugas dan fungsinya seharusnya dapat memaksimalkan
manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil penelitiannya dan memberikan rekomendasi
kebijakan kepada pemerintah bagi pengembangan iptek di Indonesia. LIPI telah banyak
menghasilkan output-output riset yang signifikan dan strategis. Namun pada
kenyataannya,
masih
banyak
yang
belum
dapat
diimplementasikan/dikembangkan/ditindak lanjuti. Kondisi ini banyak dikeluhkan oleh
kalangan internal LIPI maupun eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian agar
output riset LIPI yang relevan dapat berkontribusi nyata bagi pemecahan masalah bangsa
dan pembangunan iptek di Indonesia.
Studi ini merupakan lanjutan dari studi tahun 2011 dan 2012. Dari studi pada kedua
tahun tersebut diantaranya diperoleh peta output riset LIPI potensial dan berbagai
kendala yang dihadapi untuk menerapkan, mengembangkan ataupun menindaklanjuti
output-output riset yang potensial tersebut menjadi output yang lebih nyata bermanfaat
bagi masyarakat. Selain itu, dari studi tahun 2011 dengan objek lima pusat penelitian
(puslit), yaitu Puslit Biologi, Puslit Bioteknologi, Puslit Limnologi, Puslit Oseanografi, dan
Puslit Kimia, dapat disimpulkan bahwa LIPI memiliki banyak hasil riset unggulan.
Walaupun demikian, hanya sekitar 28% riset unggulan tersebut yang bisa menjadi riset
yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Studi terdahulu menetapkan tiga riset
unggulan potensial yang perlu diprioritaskan untuk ditindaklanjuti agar dapat
dikembangkan secara baik. Ketiga hasil riset tersebut adalah kedelai plus, pupuk organik
hayati, dan hasil riset terkait dengan biodiversity. Ternyata untuk menerapkan,
mengembangkan atau menindaklanjuti ketiga topik riset tersebut terdapat kendalakendala, sehingga membutuhkan langkah-langkah konkrit.
Sementara itu, pada studi tahun 2012 diperoleh peta output riset potensial di lima
puslit yang ada di Kampus Bandung, yaitu Puslit Fisika, Puslit Tenaga Listrik dan
Mekatronika, Puslit Elektronika dan Telekomunikasi, Puslit Informatika, dan Puslit
Geoteknologi. Tahap analisis selanjutnya belum dilakukan karena menunggu pemetaan
output riset potensial di LIPI selesai dilakukan semua. Adapun yang belum dipetakan dan
2

Analisis Relevansi Hasil-hasil Riset Ilmiah LIPI untuk Pembuatan Kebijakan

akan diselesaikan pada studi tahun ini adalah puslit-puslit yang ada di Kampus Serpong,
yaitu Puslit Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi, Puslit Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian, dan Puslit Metalurgi.

C. Tujuan dan Sasaran
Secara umum studi ini bertujuan untuk memberikan alternatif rekomendasi atas
output riset LIPI yang potensial agar dapat diterapkan, dikembangkan atau
ditindaklanjuti, sehingga dapat memperkuat posisi LIPI dalam menjalankan fungsi
kepemerintahan (sebagai pemberi alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah
bangsa dan pembangunan Iptek), fungsi otoritas keilmuan (scientific authority) dan
fungsi kemasyarakatan (societal function). Sedangkan secara khusus pada tahun 2013 ini
bertujuan untuk:
a. Menyelesaikan pemetaan output riset LIPI yang potensial.
b. Menganalisis lebih lanjut hasil pemetaan studi tahun 2012 dan 2013.
c. Menyusun masukan/bahan makalah kebijakan (policy paper) pengembangan pupuk
organik hayati (POH).
Sesuai dengan tujuan tersebut, sasaran penelitian ini adalah :
a. Terpetakannya output riset LIPI yang potensial.
b. Tersusunnya strategi pengembangan output-output riset LIPI yang potensial dan
rekomendasi kebijakan yang diangkat dari hasil-hasil riset ilmiah LIPI.
c. Tersusunnya masukan/bahan makalah kebijakan pengembangan pupuk organik
hayati.

D. Ruang Lingkup Penelitian
Berkaitan dengan tujuan penelitian untuk pemetaan dan analisis output riset LIPI
yang potensial maka penelitian ini dibatasi pada satker-satker di lingkungan LIPI yang
memiliki output potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan
sejak tahun 2011—2013. Adapun untuk tahun 2013, pengumpulan data dilakukan pada
Pusat Penelitian (P2) Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi, P2 Metalurgi, dan P2 Sistem
Mutu dan Teknologi Pengujian. Sedangkan penyusunan makalah kebijakan
pengembangan Pupuk Organik Hayati maka lingkup penelitian ini dilakukan pada
beberapa daerah di Indonesia yang telah memanfaatkan Pupuk Organik Hayati. Daerah
tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kempat daerah tersebut
memiliki potensi untuk pengembangan pertanian dengan memanfaatkan pupuk organik.
E.

Sistematika Penulisan

3

Laporan ini dibagi menjadi lima bab. Pada BAB I PENDAHULUAN menguraikan
mengenai latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, serta
ruang lingkup penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA menjelaskan hal yang berkaitan
dengan landasan pemikiran, seperti definisi dan konsep relevansi hasil-hasil penelitian
untuk pembuatan kebijakan, pentingnya makalah kebijakan (policy paper) dalam proses
pembuatan kebijakan, dan struktur makalah kebijakan. BAB III METODE PENELITIAN
menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, kerangka analisis, jenis data dan cara
pengumpulan data, responden penelitian, dan cara analisis data. BAB IV HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan hasil identifikasi output riset LIPI yang
potensial, kemudian strategi pengembangan output riset LIPI menjadi produk komersial,
dan makalah kebijakan pengembangan Pupuk Organik Hayati (POH). BAB V KESIMPULAN
DAN SARAN berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diusulkan berupa
strategi pengembangan output riset LIPI yang potensial dan rekomendasi kebijakan.

Informasi lengkap dari Laporan Teknis Seri Penelitian ini dapat dilihat di :
Perpustakaan PAPPIPTEK-LIPI
Gedung A PDII-LIPI Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto no. 10 Jakarta Selatan 12710
Tel. : +62-21-5225711 ext 4028
+62-21-5225206
Fax: +62-21-5201602
http://www.pappiptek.lipi.go.id
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