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Pelaksanaan studi sosial-ekonomi di lapangan tidak terlepas dari hambatan sistemik di

hulu proses kerja: keberadan birokrasi izin penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap

manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan

kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan legalitas--sebagai semacam “karcis masuk”

untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dll--dari bagi

kelancaran pelaksanaan kerja-kerja di lapangan. Namun demikian, dalam praktik, selalu saja

ada studi lapangan yang tetap bisa dilaksanakan tanpa mengantongi izin penelitian, terutama

jika data dan narasumbernya tidak berkaitan dengan instansi negara.
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Perizinan penelitian diatur melalui sejumlah produk hukum nasional. Jenis regulasi

dimaksud, antara lain, berupa UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Permendagri No. 7 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Penelitian. Kedua regulasi utama ini mewajibkan tiap penelitian lapangan

mengurus rekomendasi penelitian terlebih dahulu. Proses pengurusan rekomendasi penelitian

dibedakan dari tingkat Pemerintah Pusat (Dirjen Politik Pemerintahan Umum-Kementerian Dalam

Negeri), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik). Terbaru, Pemerintah menerbitkan Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Surat

Keterangan Penelitian.



Dalam praktik aktual, rekomendasi penelitian bertransformasi menjadi izin penelitian

dengan pengurusan yang berbeda-beda menurut praktik lazim maupunStandar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di daerah. Tidak jarang, dokumen persyaratan dan

waktu yang ditempuh dalam memproses izin penelitian berbeda antar daerah (variasi lokal).

SOP yang berbeda-beda tersebut pada gilirannya berimplikasi pada rumitnya perizinan

penelitian yang harus diurus oleh peneliti atau lembaga penelitian. Variasi demikian juga bisa

menimbulkan kebingungan bagi para peneliti yang melakukan studi lintas daerah atau lebih dari

satu daerah, termasuk berbedanya instansi di birokrasi pemda yang harus ditemui saat

memasukan berkas atau mengrus tata laksana perizinannya.

Regulasi dan Implementasi Izin Penelitian

Permendagri tentang rekomendasi penelitian muncul atas pemahaman tersendiri dari

Kemendagri. Berbeda dengan izin penelitian yang dilahirkan berdasarkan UU 18/2002,

Kementerian Dalam Negeri memandang perlu mengatur mengenai rekomendasi penelitian.

Dokumen tambahan diluar dari instrumen perizinan ini diterbitkan untuk mengakomodir seluruh

penelitian yang diselenggarakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagaimana termaktub

di dalam Permendagri 64/2011 yang diubah dengan Permendagri 7/2014. 
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Perbedaan penyebutan nomenklatur izin dan rekomendasi penelitian terjadi karena

adanya peraturan perundang-undangan yang beragam di tingkat pusat. Terdapat UU No.

18/2002 yang mengatur mengenai aspek perizinan untuk pengawasan pelaksanaan penelitian

dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Izin-izin tersebut terdiri dari: (1) izin penelitian dan

pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing,

badan usaha asing dan perorangan; dan (2) Izin Kegiatan Penelitian Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya. Pengaturan

lebih lanjut dari dua izin tersebut kemudian dirumuskan lebih lanjut pada PP 45/2009 dan PP

20/2005.

Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun

2014 merupakan Peraturan Menteri yang bersifat mandiri dan tidak memiliki acuan

hukum yang lebih tinggi. Permendagri ini muncul berdasarkan dari sisi hukum, ketiadaan

konsiderans yang lebih tinggi dapat membuat satu peraturan tidak dapat diterapkan, karena

bersifat ilegal. Selain itu, peraturan yang tidak memiliki konsiderans berpotensi memunculkan

klausul-klausul yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sepatutnya peraturan

menteri yang berdiri sendiri ini perlu dievaluasi urgensi dan manfaatnya.
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Munculnya Permendagri tentang rekomendasi penelitian berimplikasi pada tiga jenis

rekomendasi yang wajib diperoleh peneliti, yakni rekomendasi penelitian dari

Kemendagri, rekomendasi penelitian dari Pemda Provinsi, dan rekomendasi penelitian

dari Pemda Kabupaten/Kota. Tiga jenis rekomendasi ini memiliki latar belakang, aturan dan

alur prosedur yang berbeda. Institusi penelitian juga memiliki cara berbeda dalam

menindaklanjuti rekomendasi penelitian tersebut. Pertama, lembaga yang tidak mau mengurus

izin penelitian. Lembaga ini memandang bahwa tanpa ada izin penelitian, akses data maupun

narasumber masih dapat diperoleh. Kedua, lembaga yang tidak mengetahui adanya perizinan

penelitian, namun akan melakukan pengurusan jika kemudian mengetahui. Dan ketiga, lembaga

yang selalu mengurus perizinan penelitian.

Volume 1, No. 2, Mei 2018

Faktor Historis dan Faktor Sosiologis mempengaruhi penerbitan Permendagri tentang

rekomendasi penelitian. sejarah kemunculan rekomendasi penelitian berawal semenjak era

orde baru. Rekomendasi demikian digunakan sejak tahun 1972--saat itu berbentuk radiogram

(surat kawat)—bertujuan untuk menjaga Keamanan NKRI dan Pancasila dari kepentingan-

kepentingan politik (tujuan security/keamanan). Kemudian pada faktor sosiologis, bahwa selama

ini permohonan rekomendasi penelitian kepada Kemendagri selalu muncul. Kondisi demikian

menyebabkan Kemendagri berinisiatif untuk menerbitkan regulasi pedoman penerbitan surat

rekomendasi penelitian. Hal demikian dilakukan untuk terciptanya taat administrasi dan

kepastian hukum bagi pemohon.

Aspek keamanan menjadi salah satu tujuan beleid tersebut. Meskipun demikian, kondisi

saat ini, tujuan untuk aspek keamanan di tingkat Kemendagri tidak sepenuhnya berjalan. Analisis

proposal penelitian selama ini tidak dilakukan analisis secara mendalam dan tidak pernah ada

ditemukan proposal penelitian yang menimbulkan ancaman NKRI ataupun mengancam

keamanan sosial. Sedangkan pada aspek pemanfaatan hasil penelitian oleh Litbang

Kemendagri, peneliti selama ini hanya sebagian saja yang mengirimkan kembali hasil

penelitiannya. Kondisi demikian menyebabkan tujuan dari surat rekomendasi penelitian tidak

memenuhi tujuan yang hendak dicapai Kemendagri selain hanya memenuhi syarat administrasi

semata.

Penerapan rekomendasi penelitian dari Kemendagri sedikit banyak telah

menghambat proses pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan izin penelitian di

daerah, terutama penelitian yang dilakukan lintas daerah, maka peneliti harus mendapatkan

rekomendasi dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pengurusan dokumen ini berlaku sama

baik untuk individu maupun lembaga. Proses pengurusan ini menambah satu rantai prosedur

dan tentunya menambah waktu dalam pengurusan izin. Penambahan waktu ini

mengakibatkan tertundanya proses perizinan. Bertambahnya waktu pengurusan berdampak

juga pada bertambahnya biaya, seperti biaya selama menunggu keluarnya izin tersebut.

Apalagi jika peneliti berasal dari daerah yang jauh dari Ibukota Propinsi.
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Pelaksanaan Izin Penelitian beragam pada level daerah. Variasi ini muncul sebagai

konsekuensi atas adanya beberapa peraturan di tingkat nasional yang mengatur hal ini. Sebagai

contoh, dari penyebutan nama dokumen sudah ada perbedaan yaitu “Izin” dan “Rekomendasi”.

Selain itu, instansi pengurusan juga berbeda, ada yang menempatkan di Bakesbangpol, Dinas

PTSP dan juga di Balitbang Bappeda.
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Waktu pemrosesan rekomendasi Kemendagri masih cukup lama (6 hari). Waktu enam hari

ini dibutuhkan bagi Kemendagri untuk melakukan penilaian administrasi, dan mendapatkan

persetujuan dari Dirjen Politik dan PUM. Hal ini lah yang memakan waktu penyelesaian

rekomendasi menjadi panjang. Rekomendasi penelitian di Kemendagri didasari oleh Permendagri

No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan

tersebut membuat tambahan biaya yang bersifat intangible. 

7

Surat Edaran (SE) Mendagri terbaru membuat rekomendasi penelitian hanya dikeluarkan

oleh pejabat berwenang di lokasi penelitian. Ketentuan ini berdampak pada bertambahnya

prosedur yang harus ditempuh oleh peneliti, terutama yang berasal dari luar daerah. Tambahan

prosedur tersebut akan membuat beban bagi peneliti luar daerah. Apalagi jika jarak lokasi

penelitian dengan tempat pengurusan izin sangat jauh, tentunya membuat peneliti mengeluarkan

biaya tambahan.

Rekomendasi yang saling mensyaratkan antara rekomendasi Kemendagri dan Provinsi

menghambat proses pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan izin penelitian di daerah,

terutama penelitian yang dilakukan lintas daerah, maka peneliti harus mendapatkan rekomendasi

dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pengurusan dokumen ini berlaku sama baik untuk individu

maupun lembaga. Proses pengurusan ini menambah satu rantai prosedur dan tentunya

menambah waktu dalam pengurusan izin. Penambahan waktu ini mengakibatkan tertundanya

proses perizinan. Bertambahnya waktu tentu akan berdampak juga pada bertambahnya biaya,

seperti biaya selama menunggu keluarnya izin tersebut.

Daerah masih menggunakan peraturan yang sudah tidak up-to-date. Sebagai contoh,

Pemprov DIY menetapkan nomenklatur izin bagi rekomendasi penelitian melalui Pergub No. 18

Tahun 2009. Pergub tersebut masih digunakan sampai saat ini, dan klausul pengaturan yang

terkandung di dalamnya bertentangan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2014. Tidak up to date

nya peraturan ini menyebabkan adanya perbedaan tempat pengurusan perizinan penelitian,

seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta yang menempatkan pengurusan di DPMPTSP tidak di

Bakesbangpol.
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Masa berlaku surat izin penelitian juga tidak sama untuk setiap daerah. Masa berlaku izin

berbeda ada di Kab. Malang dengan masa berlaku 6 bulan, sementara daerah lain memiliki

masa berlaku yang sama yaitu 3 bulan. Jika peneliti melakukan penelitian lebih dari ketentuan

tersebut, dapat mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku selesai. Untuk mendapatkan

perpanjangan tersebut, peneliti cukup membawa surat rekomendasi penelitian sebelumnya.

Jangka waktu perpanjangan izin penelitian pun bervariasi, sebagai contoh di Kab. Bantul,

perpanjangan dapat dilakukan maksimal dua kali dengan jangka waktu perpanjangan masing-

masing 3 bulan. Adanya batasan perpanjangan tersebut membuat peneliti harus menempuh

tambahan prosedur sebelum menyelesaikan penelitian.
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Variasi juga terdapat pada persyaratan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi

penelitian. Untuk mendapatkan izin penelitian di Kota Yogyakarta, peneliti hanya membutuhkan

tiga persyaratan. Sementara di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang, peneliti membutuhkan

tujuh berkas persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penelitian. Variasi persyaratan ini

dikarenakan adanya ketentuan landasan hukum yang tidak memiliki standar pengaturan yang

sama untuk setiap daerah.

Ringkasan Prosedur Pengurusan Rekomendasi Penelitian/Perizinan

*Jika peneliti berasal dari luar Kabupaten/Kota maka harus menempuh tiga prosedur (mendapatkan rekomendasi

Kemendagri dan Provinsi), sedangkan jika dari dalam Kabupaten/Kota, cukup satu prosedur saja.

**Waktu total adalah untuk peneliti dari luar Kabupaten/Kota, karena harus mengurus rekomendasi dari

Kemendagri dan Provinsi. Sementara jika dari dalam Kabupaten/Kota bisa satu hari lantaran hanya mengurus

satu prosedur saja.



Manfaat rekomendasi penelitian tidak dirasakan oleh peneliti atau lembaga peneliti.

Tidak ada pendampingan yang diberikan oleh Pemda. Selain itu, keberadaan rekomendasi

penelitian belum menjamin peneliti bisa mendapatkan data atau narasumber yang dibutuhkan.

Bahkan untuk penelitian yang bersifat khusus, seperti isu kesehatan, memerlukan izin yang

bersifat lanjutan dari Kepala Daerah ataupun Kepala Dinas terkait. 
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Proses mendapatkan izin penelitian di Bantul cukup berbeda. Tidak seperti di daerah

lain, pengurusan izin penelitian dilakukan di Bidang Litbang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Peneliti mengajukan permohonan dan

persyaratan yang telah ditentukan. Izin penelitian diproses dalam hitungan jam,

bergantung pada kelengkapan dokumen persyaratan. 

*Note: Pengurusan rekomendasi penelitian ini khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kab./Kota.

Diagram 1. Alur Prosedur Perizinan Penelitian Kabupaten/Kota

Praktik pemberian izin di Bappeda Bantul bukan tanpa alasan. Pemda ingin

mengontrol arus aktivitas penelitian di wilayahnya. Jika terdapat penelitian yang

berpotensi memajukan Kab. Bantul, Bappeda tak segan untuk memasukkannya ke

dalam Jurnal Bappeda dan ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan membuat

kebijakan daerah.

Hubungan koordinasi antar instansi pasca penerbitan izin penelitian dan pelaporan hasil

penelitian tidak berjalan dengan baik. Pada tataran implementasi, fungsi koordinasi izin ini

tidak begitu terlihat, terutama pada saat pelaksanaan izin maupun setelah penelitian selesai.

Ketika penelitian selesai, tidak ada proses komunikasi maupun koordinasi antar instansi terkait,

terutama instansi yang menjadi tujuan studi. Instansi yang mengeluarkan izin atau rekomendasi

penelitian pun terkadang tidak mendapatkan laporan penelitian dan cenderung abai terhadap

kondisi ini. Sehingga jumlah laporan penelitian yang diterima tidak sesuai dengan izin yang

dikeluarkan, padahal ada kewajiban untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Pemda.
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Sejumlah poin perbaikan telah ada dalam Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang SKP.

Permendagri ini menyebutkan waktu pengurusan SKP lebih singkat yaitu 5 hari. Kemudian

membuka peluang adanya penggunaan sistem online untuk pelayanan SKP. Instansi pengurusan

pun lebih diperjelas berdasarkan lingkup penelitian. Jika penelitian dilakukan di lingkup

Kabupaten/Kota, maka cukup mengurus di Dinas PTSP setempat, tidak memerlukan lagi

rekomendasi dari Provinsi.

Kemendagri menerbitkan Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan

Penelitian (SKP) untuk mengatur perizinan penelitian. Permendagri ini memiliki ketentuan

lebih baik dibandingkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 seperti lama waktu pemrosesan lebih

singkat, instansi pengurusan lebih jelas, dan tidak adanya sanksi. Namun dari sisi tujuan masih

mengarah pada mengantisipasi dampak negatif penelitian. Esensi dari penelitian adalah

mencari kebenaran dan meningkatkan kualitas pengetahuan. Dengan adanya tujuan tersebut,

dapat dijadikan alasan oleh pihak – pihak yang tidak menginginkan penelitian tertentu dilakukan.
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Keberadaan perizinan penelitian untuk mendapatkan data bertentangan dengan UU

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketentuan yang diatur dalam UU KIP adalah Badan Publik

seperti OPD Pemda wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang

berada di bawah kewenangannya. Sementara, di sisi lain, keberadaan izin penelitian justru

dijadikan alasan bagi OPD untuk memberikan data-data yang seharusnya dapat diperoleh

secara langsung karena merupakan informasi publik, seperti data keuangan data keuangan

daerah, kependudukan dan kinerja perekonomian daerah yang umumnya dipublikasikan secara

luas.

Rekomendasi

Berkaitan dengan perizinan penelitian ini, diusulkan beberapa rekomendasi, di antaranya:

Terdapat dua opsi mengenai peraturan dan praktek perizinan penelitian yaitu: (1) Melakukan

revisi atau (2) penghapusan peraturan dan praktek birokrasi perizinan, baik tingkat nasional

maupun daerah. Jika revisi yang dilakukan, maka perlu ketentuan perizinan harus diubah

menjadi pendaftaran atau prosedur lapor diri bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian

di daerah. Selain itu, revisi peraturan juga mencakup standarisasi ketentuan, seperti

penamaan perizinan penelitian yang sama di setiap level pemerintahan, sehingga terdapat

pemahaman yang seragam antar daerah. Jika penghapusan yang dilakukan, maka

Pemerintah setidaknya harus menyiapkan mekanisme sosialisasi dan pengawasan ke seluruh

daerah maupun ke lembaga penelitian.

Menggunakan sistem e-gov agar data penelitian dapat mudah diakses peneliti. Penerapan

sistem tersebut juga dapat memberikan transparansi bagi publik, serta kemudahan bagi

peneliti dalam melakukan lapor diri kepada Pemda sebelum melakukan penelitian. Bagi

Pemda, penggunaan e-gov, juga dapat membantu dalam pendataan dan mengontrol

penelitian yang sedang dan telah dilakukan di daerahnya. 

1.

2.
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