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Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi dan Kehormatan menjelaskan bahwa tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar akan dihentikan pada November 2017 jika dosen tidak berhasil menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Dosen yang menduduki jabatan struktural juga akan dihapus tunjangan profesinya. Pasalnya, orang Kemristekdikti menduga bahwa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan itu membuat dosen dan guru besar malas berkarya. Kecuali itu, dosen lebih mengejar jabatan struktural tinimbang meneliti.
Kebijakan ini bagus dalam hal mendorong produktivitas menulis dosen yang selama ini mati suri, tetapi perlu mendapat catatan sebagai berikut. Pertama, tanpa tunjangan profesi gaji dosen kecil. Sebagai ilustrasi, dosen yang sudah mengabdi 11 tahun, golongan IV/a dan pangkat lektor kepala mendapatkan gaji pokok Rp 4.105.600 dan tunjangan sertifikasi sekitar Rp 2.500.000.
Bagaimana dosen akan hidup di tengah tingginya harga kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan anak-anak. Mungkin pejabat di Kemristekdikti lupa bahwa masih banyak dosen yang tidak punya rumah sendiri alias mengontrak. Tiba-tiba dengan gagah mereka mau menghapus tunjangan profesi dosen yang berarti dosen hanya akan mendapat gaji empat juta rupiah perbulan!
Pengurangan gaji ini kontraproduktif karena untuk berkarya dosen memerlukan jaminan kebutuhan dasar: sandang, pangan, dan papan. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah tidak bijak melihat posisi strategis dosen sebagai orang yang memerlukan waktu belajar cukup lama, dari sarjana, magister, hingga doktoral. Dosen layak mendapatkan gaji yang memadai meskipun kurang dalam aspek publikasi ilmiah. 
Kedua, tugas utama dosen adalah mengajar bukan meneliti. Tidak semua dosen kompeten dalam penelitian karena sejak perekrutan bukan untuk meneliti tetapi mengajar. Dari tridarma perguruan tinggi, diakui bahwa kegiatan penelitian dosen paling lemah. Pengajaran dan pengabdian masyarakat bisa dilakukan dosen dengan baik.
Mengapa aspek penelitian bisa lemah padahal dosen juga menjadi pembimbing penulisan makalah dan skripsi, tesis, dan disertasi? Di Indonesia dosen belum terbiasa mengolah karya ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya menjadi artikel yang layak dipresentasikan di seminar internasional atau diterbitkan di jurnal nasional atau jurnal internasional. 
Bisa jadi mutu karya ilmiah mahasiswa rendah karena bimbingannya tidak maksimal atau kualitas mahasiswa dan dosennya yang rendah. Singkatnya, karya ilmiah disetujui dosen hanya sebagai syarat lulus meskipun sesungguhnya masih jauh dari standar karya ilmiah yang bagus. Skripsi, tesis, dan disertasi hanya diletakkan di perpustakaan kampus sebagai “hiasan”.         
Ketiga, tidak setiap dosen mendapatkan dana penelitian setiap tahun. Dana penelitian dari Kemenristekdikti, Kemenag, dan perguruan tinggi terbatas sehingga dosen bersaing untuk mendapatkannya. Pada 2016 misalnya, pemerintah memotong dana riset karena alasan efisiensi anggaran belanja negara.   
Untuk mendapatkan dana penelitian, dosen harus punya proposal yang sangat baik (kompetensi), meskipun tidak menutup kemungkinan aspek kedekatan (nepotisme) dengan pejabat tertentu merupakan faktor dominan pemerolehan dana penelitian. Perumpamaannya, dosen diminta mendapatkan ikan besar tapi hanya diberi kail dan umpan yang kecil.   
Keempat, jurnal nasional terakreditasi masih minim. Tradisi menulis dosen yang masih rendah itu berimplikasi pada pengakuan standar jurnal di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penerbit jurnal. Banyak jurnal yang terbit tetapi tidak terakreditasi bahkan yang sudah terakreditasi tidak diperpanjang karena berhenti tidak terbit. 
Pengelolaan jurnal di Indonesia menghadapi masalah kelangkaan naskah hasil riset yang bagus dan tim pengelola jurnal yang bekerja sungguh-sungguh meski konfensasinya kecil bahkan nyaris nihil. Padahal, untuk dapat terakreditasi, sebuah jurnal harus memuat artikel yang bagus, minimal dari dua perguruan tinggi, dibaca oleh pakar di bidangnya, dan diterbitkan secara daring (online).
Kelima, jika jurnal nasional terakreditasi saja lemah, maka bisa dibayangkan ketersediaan jurnal internasional di Indonesia. Jurnal internasional banyak tetapi diterbitkan di luar negeri seperti Amerika, China, Inggris, Jerman, Jepang, dan Prancis. Meski tidak menjadi syarat wajib, dosen harus terlatih menulis artikel dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok).  
Kita sadar bahwa kemampuan bahasa asing dosen Indonesia tidak sebagus dosen Malaysia sehingga perlu ditingkatkan melalui program yang berkesinambungan dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Penataan kurikulum pendidikan tinggi Indonesia perlu segera dilakukan. Meski dosen bisa mengirim artikel ke jurnal internasional yang berbasis di luar negeri, tentu akan lebih baik jika Indonesia sendiri mulai memproduksi jurnal berlevel internasional.            
Demikianlah, upaya pemerintah Indonesia meningkatkan publikasi ilmiah dosen perlu disambut dengan baik. Hanya saja caranya dengan menghapus tunjangan profesi dan kehormatan tidak tepat. Sebaliknya, peningkatan kompetensi dosen dan pemberian konfensasi atas penerbitan artikel di jurnal perlu segera ditempuh.  

