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Profesor Indonesia terusik. Pasalnya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 menyatakan bahwa pada November 2017 pemerintah akan mengevaluasi kinerja profesor. Bahwa profesor yang tidak memiliki artikel di jurnal internasional akan dicabut tunjangan kehormatannya. Artinya, seorang profesor hanya akan menerima gaji dan tunjangan sekitar sepuluh juta rupiah perbulan.  
Sebelumnya, syarat publikasi di jurnal internasional menjadi faktor determinan minimnya jumlah profesor di Indonesia. Pangkat banyak dosen mentok di lektor kepala karena tidak memiliki publikasi jurnal internasional. Data Kemristekdikti per Januari 2016 menunjukkan, ada 5.889 guru besar se-Indonesia. Mereka terdiri dari 5.094 guru besar di perguruan tinggi (PT) negeri dan 795 orang di PT swasta. Pada Oktober 2015 jumlah guru besar hanya 4.710. 
Paling tidak, sampai 2017 ini dosen dengan pangkat lektor kepala bahkan profesor belum banyak yang berhasil menembus jurnal internasional yang umumnya berbasis di luar negeri. Di Indonesia ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Dosen Indonesia belum terbiasa dengan pola penulisan artikel jurnal, apalagi jurnal internasional. Di Indonesia misalnya, sedikit sekali jurnal yang terakreditasi Kemristekdikti dan LIPI, apalagi setelah jurnal diwajibkan terbit secara daring (online).
Setidaknya ada dua faktor penyebab minimnya publikasi internasional seorang profesor. Pertama, kompetensi riset lemah. Dulu menjadi profesor tidak harus memiliki publikasi internasional, sehingga banyak profesor itu yang tidak punya karya di jurnal internasional. Pertanyaanya, apakah semua dosen wajib memiliki kompetensi riset level internasional? Bagaimana dengan kompetensi mengajar? Bukankah periset yang baik belum tentu pengajar yang baik. Demikian juga sebaliknya. 
Kedua, dana riset minim. Di Indonesia seorang profesor tidak otomatis memperoleh dana riset dari pemerintah, bahkan proposal risetnya bisa tidak lolos dalam seleksi dana hibah riset, baik di kampusnya maupun di Kemenag atau Kemristekdikti. Hal ini menunjukkan dua hal: proposal riset yang tidak bermutu atau keterbatasan dana pemerintah. 

Tren Scopus 
Pemerintah sudah berupaya menyediakan dana riset meski kecil sehingga dosen harus bersaing mendapatkannya. Pemerintah juga memberikan penghargaan berupa uang bagi dosen yang artikelnya dimuat di jurnal internasional. Hasilnya belum terlalu menggembirakan, meskipun beberapa profesor sudah mulai sadar dan mulai menulis di jurnal internasional. Pelatihan jurnal internasional terindeks scopus dilakukan di hampir semua kampus. Prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau Thomson mulai menjadi tren kampus-kampus di Indonesia.        
Sesungguhnya peluang sangat terbuka bagi profesor yang kompeten dalam riset, baik pendanaan dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, kebijakan pemerintah menghapus tunjangan kehormatan profesor yang tidak berkarya di jurnal internasional bereputasi, sangat tidak bijak. Jika pemerintah merasa tunjangan kehormatan tidak sepadan dengan kinerja profesor, maka cukup menguranginya satu kali gaji pokok—sebelumnya dua kali.   
Hasil penelitian dosen dalam bentuk buku atau artikel dengan pengakuan internasional seperti dimuat di jurnal terindeks scopus adalah hal yang berbeda. Bisa jadi banyak penelitian dosen yang bagus tetapi tidak diterima di jurnal internasional.      
Karena itu saya mengusulkan, profesor dibebaskan sementara dalam mengajar untuk fokus meneliti dengan dana penuh dari dalam maupun luar negeri, tanpa dikurangi take home pay-nya. Penelitian dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri selama satu tahun. Dana penuh dimaksud mencakup dana kebutuhan keluarga profesor yang ditinggalkan sementara meneliti karena dia tidak menerima pekerjaan lainnya. 
Tagihannya adalah hasil riset yang bagus, bisa dalam bentuk buku dan artikel jurnal. Jika artikel tersebut ditolak oleh beberapa jurnal internasional, maka cukup diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi yang saat ini sudah daring dan umumnya terindeks direktori open access jurnal (DOAJ). Artinya, jurnal tersebut bisa dibaca oleh akademisi dunia, dan terpenting adalah mengunduhnya gratis.     

