
2019: Refleksi Akhir Tahun KSI

KSI telah mengantisipasi dan merespon beberapa 

perkembangan penting dalam sektor pengetahuan 

Indonesia pada 2019. Perubahan dalam konteks operasional 

ekosistem pengetahuan Indonesia mencakup beberapa 

faktor yang disebutkan di bawah ini.

Pemilihan Umum pada April 2019 menghasilkan terpilihnya 

kembali Presiden Joko Widodo dan pembaruan komitmen 

pada efisiensi dan efektivitas riset untuk pembangunan 
ekonomi Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Badan Riset 

Inovasi Nasional (BRIN) akan dikelola oleh Kementerian Riset 
dan Teknologi, serta membentuk Dana Abadi Penelitian.

UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas 
Iptek) disahkan oleh Presiden pada Agustus 2019, yang 
secara resmi mendirikan BRIN dan Dana Abadi Penelitian. 
Keduanya merupakan terobosan penting dalam ekosistem 

pengetahuan Indonesia di bidang pendanaan dan tata 

kelola penelitian. Dengan itu, KSI memantau perkembangan 

peraturan pelaksanaan dan mendorong advokasi melalui 
para mitra terkait dengan tata kelola riset, kolaborasi 

riset, dan unsur-unsur penting lainnya yang esensial bagi 

pembentukan dan implementasi BRIN yang efektif. 

UU Sisnas Iptek mencakup sejumlah sanksi administratif 

dan sanksi pidana terkait dengan izin penelitian, komite etik, 

penyerahan data, dan persoalan lain yang memengaruhi 

peneliti internasional maupun domestik, dan menimbulkan 

kekhawatiran terkait dampaknya bagi kolaborasi riset di 

Indonesia. KSI telah memfasilitasi pertemuan dengan para 

mitra utama, termasuk berbagai Lembaga Riset Kebijakan/

Policy Research Institute (PRI), Akademi Ilmuwan Muda 
Indonesia (ALMI) dan berpartisipasi dalam kelompok kerja 
internasional untuk menjawab persoalan-persoalan ini. 

KSI memberikan dukungan kepada para mitra yang 

berminat bekerja dengan Kemristek untuk mengklarifikasi 
mengenai peraturan ini. 

Pada Juni 2019, Peraturan Pemerintah No. 45/2019 
memberikan insentif berupa potongan pajak 300 persen 

bagi perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan riset 

dan pengembangan di Indonesia untuk menghasilkan 

temuan, inovasi, teknologi, dan/atau alih teknologi untuk 
mengembangkan industri. Walau tidak secara langsung 

memengaruhi pendanaan riset yang tersedia untuk riset 

kebijakan ilmu sosial, hal ini mencerminkan komitmen 

Indonesia yang lebih tinggi pada riset dan pengembangan 

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya riset 

yang fokus pada inovasi. Mitra-mitra KSI tertarik untuk 
mendorong dialog kebijakan terkait hubungan antara 

komersialisasi riset dan riset kebijakan sosial pada 2020.

Pada saat pelantikan, Presiden mengumumkan niat 

pemerintah untuk menyederhanakan birokasi. Presiden 

mencatat bahwa birokrasi Indonesia telah tumbuh menjadi 

begitu besar sehingga kini menjadi penghambat bagi 

proses bisnis yang efisien. Presiden ingin mengurangi 
struktur lima tingkat yang saat ini ada di kementerian, 

yang dikenal dengan sistem eselon, menjadi hanya dua, 

sementara juga menciptakan lebih banyak peran fungsional 

yang menghargai keahlian dan kompetensi. Transformasi 

masif ini menciptakan peluang bagi kementerian untuk 

mengangkat staf sebagai analis kebijakan dalam Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). KSI mendukung 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam studi analis 
kebijakannya yang dilaksanakan oleh University of 
Melbourne dengan rekomendasi bagi kesiapan kelembagaan. 
KSI terus berkolaborasi dengan LAN untuk mempromosikan 
pemanfaatan analis kebijakan di berbagai kementerian, 

khususnya yang berencana mengubah pejabat Eselon III dan 

IV menjadi analis kebijakan.



Menyusul disahkannya UU Sisnas Iptek, KSI memfasilitasi dialog 
yang melibatkan ALMI, Lembaga Riset Kebijakan (PRI), dan LIPI 
tentang impelentasi dari UU ini. Pembahasan dilakukan  untuk 

mengantisipasi penyusunan peraturan pelaksanaan sehubungan 

dengan proses perizinan penelitian asing, komite etik, penelitian 

dan registrasi kelembagaan peneitian (R&D), dan repositori data 
penelitian. Hal ini guna memastikan bahwa pengaturan untuk 

elemen-elemen ini dilakukan tidak menciptakan disinsentif  dalam 

penelitian

Pada bulan Juni, KSI memfasilitasi delegasi pejabat senior dari 

Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi 
Nasional (Kemristek/BRIN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan 
Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) mengunjungi Australia, 
bertemu dengan lembaga pendanaan riset untuk belajar mengenai 

pendekatan Australia terkait tata kelola dan pendanaan riset. 

Pada bulan Desember, Kemenkeu terhubung dengan Departemen 

Keuangan Australia untuk mempelajari bagaimana Australian 
Future Fund mengelola sovereign wealth fund. 

Ringkasan kebijakan tentang Dana Abadi Riset (Research 
Endowment Fund) telah difinalisasi. Ringkasan tersebut menyoroti 
beberapa rekomendasi utama, termasuk: perlunya ada misi yang 

jelas, independensi lembaga pendanaan yang dibentuk; delineasi 

antara fungsi investasi dan penyaluran; dan mempelajari opsi 
pembentukan dana abadi yang akan mengampu pemerintah untuk 

memanfaatkan anggaran non-pemerintah untuk riset. Sejauh 

ini, ringkasan kebijakan tersebut telah diterima oleh pemangku 

kepentingan utama, termasuk Kemristek/BRIN. 

Terkait upaya untuk merumuskan struktur organisasi dan penyiapan 

peraturan presiden tentang BRIN dalam memperkuat ekosistem 
riset di Indonesia, KSI telah memfasilitasi beberapa dialog kebijakan 

dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kemristek/BRIN, Bappenas, 
Kemenkeu, Kantor Staf Presiden (KSP), Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT). 
 

KSI juga merumuskan ringkasan kebijakan yang merupakan hasil 

konsultasi dengan beberapa pihak dalam mendorong beberapa 

prinsip utama tata kelola riset, yang mencakup: a) akuntabilitas dan 
kualitas riset melalui riset kompetitif dan penugasan; b) mendorong 
partisipasi aktor non-pemerintah; dan c) mengembangkan skema 
dan mekanisme untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-

sumber non-APBN.

Ringkasan kebijakan merekomendasikan bahwa "holding type 

operation" merupakan opsi optimal bagi Kemristek/BRIN untuk 
menjalankan fungsi strategisnya dalam mengonsolidasi dan 

mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian 

dan penerapan (litbangjirap) secara efektif. 

Dana Abadi Memberikan 
Peluang Riset

UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(UU Sisnas Iptek) 

Memperkuat Ekosistem Riset 
Melalui Pengembangan BRIN  
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Pendanaan & 
Tata Kelola Riset

Mei 2019 - Focus Group Discussion dengan mitra Lembaga Riset Kebijakan/PRI 

mengenai tata kelola Dana Abadi Riset

November 2019 - Pertemuan dengan Menristek/BRIN, Bambang P.S 

Brodjonegoro, membahas penguatan pembentukan BRIN



Strategi subnational KSI akan memfokuskan kegiatannya di Provinsi 
Sulawesi Selatan, di mana ada delapan program yang didanai oleh 

DFAT, dan berkomitmen pada pemerintahan yang baru.

Peluncuran siklus kebijakan berdasarkan pengetahuan di provinsi 
ini, menggambarkan bagaimana proses kebijakan berdasarkan 

pengetahuan dapat diterapkan pada tingkat nasional dan daerah, 

dan potensi bagi riset terapan untuk memengaruhi kebijakan pada 

tingkat daerah di lokasi yang lain. Yayasan BaKTI akan memimpin 

dan mengkoordinasikan pelaksanaan rintisan siklus Knowledge-
to-Policy Pilot di Sulawesi Selatan termasuk jejaring aksi kebijakan 

untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan.

KSI telah mempromosikan Swakelola Tipe III dalam Peraturan 

Pengadaan, agar lembaga pemerintah dapat memanfaatkan 

keahlian organisasi masyarakat (ormas) untuk menjalankan riset 
berkualitas dan membantu pemerintah mengembangkan kebijakan 

berbasis pengetahuan, dan juga memberikan peluang kepada 

ormas untuk mengakses dana pemerintah di bidang keahlian 

mereka, sebagai alternatif bagi keberlanjutan keuangan mereka.

Beberapa Lembaga Riset Kebijakan/PRI dan Lembaga pemerintah 

telah mengambil inisiatif dalam memanfaatkan Swakelola Tipe 

III sebagai mekanisme baru untuk pengadaan barang dan jasa 

pemerintah, termasuk mitra-mitra KSI, antara lain: Institute for 

Research and Environment (IRE), SMERU Research Institute, Article 
33 Indonesia dan CIPG. 

Hal ini merupakan perkembangan yang positif karena ormas dan 

Lembaga pemerintah bersedia berkolaborasi dan menggunakan 

mekanisme ini

Partnership for Sustainable Community (CCPHI) telah 
menyelesaikan sejumlah laporan berjudul ’Exploring Collaborative 
Research Models in Indonesia’, berdasarkan studi sembilan bulan 
yang mempelajari berbagai peluang bagi kolaborasi riset dengan 

sektor swasta, pemerintah, dan lembaga riset. Laporan tersebut 

menunjukkan bahwa skema kolaborasi yang ada dan kebijakan 

multi-pihak membutuhkan upaya kepemimpinan dari pemerintah 

untuk memulai kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga think 
tank.

Laporan kedua, ‘Facilitating Partnerships between Policy 

Research Institutes (PRIs) and the Private Sector in Policy 
Research’, menyimpulkan melalui rekomendasinya bahwa PRI 

perlu mendapatkan dukungan kepemimpinan dan kapasitas 

staf dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk 

mengidentifikasi sumber daya, tujuan bersama, dan nilai tambah.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menyelesaikan 
laporan tentang potensi sektor swasta untuk mendanai riset 

kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa secara umum sektor 

swasta melihat bahwa kebijakan itu penting untuk mendukung 

pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Namun, pemahaman 
mengenai pentingnya riset kebijakan masih parsial dan reaktif untuk 

menanggapi kebijakan yang dianggap berdampak langsung pada 

kepentingan badan-badan usaha. 

Mendorong Diskusi Publik untuk Ekosistem 
Riset Berkualitas

Pemanfaatan Swakelola Tipe III dalam 
Peraturan Pengadaan (Perpres 16/2018) 

Pendanaan Sektor Swasta untuk 
Riset Kebijakan 

Peluncuran Program di Tingkat Daerah, Siklus 
Knowledge-to-Policy, Sulawesi Selatan

Maret 2019 - Tiim CCPHI mempresentasikan laporannya kepada 

kepada Direktur Bidang Pendidikan Bappenas, Amih Alhumami

Tahun ini, KSI fokus untuk meningkatkan kesadaran dan berbagi 

pengetahuan tentang tantangan dan peluang untuk menguatkan 

ekosistem riset di Indonesia. Beberapa kegiatan melalui acara-

acara publik, program correspondent fellowship dengan New 
Mandala-Australian National University, artikel opini, sesi berbagi 
pengetahuan, blogging video, podcast dan konten media sosial, 

telah membawa isu ini menjadi diskusi publik. 

Acara utama pada bulan Juli yang  berkolaborasi dengan KataData 

mengenai pendanaan riset, telah mengangkat persoalan terkait 

keseimbangan antara riset dasar dan terapan, dan layanan 

bersama untuk mengurangi beban administratif dalam menjalankan 

riset. Hal ini disampaikan pada pidato kunci dari Menteri Keuangan 
Sri Mulyani. 

Kemajuan dari semua rangkaian kegiatan telah memfasilitasi 

para pemangku kepentingan utama KSI—baik mitra riset maupun 

pemerintah—untuk menjadi juru bicara dan champion bagi sektor 

pengetahuan Indonesia.  

Mei 2019 - Pertemuan konsultatif dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin 

Abdulullah, untuk membahas konsep kegiatan subnational KSI

Juli 2019 - Pidato kunci oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada forum yang 

diadakan oleh KSI bertajuk "Mencari Model Pengelolaan Dana & Pengorganisasian 

Riset untuk Indonesia", bekerja sama dengan KataData

November 2019 - Sesi Knowledge Exchange mengenai pemanfaat Swakelola 

Tipe III bersama dengan Bappenas, CIPG, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah
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Diselenggarakan dan dipimpin oleh Bappenas, perhelatan tahunan 

Indonesia Development Forum (IDF) ketiga menampilkan berbagai 
pendekatan baru dan inklusivitas dalam menyiapkan angkatan kerja 
masa depan. Menjelang forum utama, kegiatan Road to IDF yang 
diadakan dibeberapa daerah terpilih berhasil menjaring masukan 

dan merekomendasikan para pembicara terpilih untuk melakukan 

presentasi di Jakarta. 

Forum dua hari ini dihadiri oleh lebih dari 3000 peserta dan 350 
pembicara yang membahas berbagai gagasan dan merangkumnya 

menjadi empat pilar rekomendasi untuk menjawab tantangan 

pekerjaan masa depan di Indonesia. IDF 2019 menghasilkan 

berbagai kolaborasi antara pelaku utama pembangunan dan sektor 

pengetahuan, termasuk 274 gagasan bisnis potensial dari 45 
startups peserta di sesi IDEA Space (IDEA). 

Kolaborasi & Manajemen 
Pengetahuan

Jumlah jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) terus meningkat. 
KSI memberi dukungan kepada LAN untuk meningkatkan 
kompetensi dan pendayagunaan analis kebijakan yang lebih baik, 

termasuk finalisasi kerangka kualifikasi nasional untuk analis 
kebijakan (KKNI), pengembangan standar kompetensi, kurikulum 
dan modul pelatihan untuk analisa kebijakan non-pemerintah, 

serta pelatihan rintisan bagi pejabat pemerintah senior yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network 
(AIDRAN) menyelenggarakan konferensi dwitahunan kedua tentang 
Disabilitas dan Keberagaman di Asia (International Conference on 
Disability and Diversity in Asia) di Universitas Brawijaya, Malang 
pada 24 - 25 September 2019. Konferensi ini merupakan kolaborasi 
antara AIDRAN dan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) di 
Universitas Brawijaya dan didukung Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, La Trobe Law School, dan Pemerintah Australia melalui 

KSI. Selama dua hari, konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 470 
peserta. 82 pembicara berbagi gagasan dan pengalamannya 

tentang inklusi disabilitas dalam mendukung upaya untuk 

memenuhi hak para penyandang disabilitas serta pengetahuan 

yang dapat digunakan dalam advokasi kebijakan dan praktik yang 
lebih inklusif terhadap disabilitas.

Sebagai sistem nasional untuk perencanaan dan penganggaran, 

KRISNA memungkinkan kementerian, lembaga dan pemerintah 
daerah memasukkan sebagian atau seluruh rencana dan anggaran 

pembangunan mereka. 

Pada KRISNA 3.0, KSI mendukung perkembangan serangkaian 
fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan data yang 

membuat KRISNA dapat terhubung dan terintegrasi dengan sistem-
sistem lain, sehingga memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada penggunanya dalam proses perencanaan. Dengan 

demikian, pemerintah daerah lebih mudah memahami prioritas 

pemerintah pusat dan menyelaraskan rencana mereka dengan 

prioritas tersebut.

IDF 2019 Mempresentasikan 
Pengetahuan yang Berkualitas 
serta Menghasilkan Kolaborasi

KRISNA Meningkatkan 
Aksesibilitas Data 

Pendayagunaan Analis Kebijakan 
Mendorong Perbaikan Kebijakan Berbasis 
Pengetahuan

Riset dan Jejaring Advokasi untuk 
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial/
Gender Equity and Social Inclusion 
(GESI)

Juli 2019 - IDF 2019 secara resmi dibuka oleh Duta Besar Australia untuk 

Indonesia Gary Quinlan, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Bambang P.S Brodjonegoro

September 2019 - Para pembicara dan peserta ICDDA 2019



Pendekatan kebijakan oleh PRI telah menghasilkan beberapa 

perubahan kebijakan, antara lain: 

1. Pelibatan dan penerimaan positif dari Gubernur Jawa Barat 

tentang Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif oleh SMERU;

2. Menandatangani MoU dengan Kementerian Agama untuk 
melakukan riset komplementer tentang Kompetensi Inti dan 

Dasar dalam Mata Pelajaran Agama dan Nilai-Nilai Islami oleh 
PPIM-UIN; 

3. Pengembangan Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 oleh 
BKPM dengan masukan dari riset OSS oleh KPPOD; dan

4. Riset reformasi regulasi oleh PSHK diterima dalam dokumen 

teknokratis RPJMN dan Prolegnas 2020-2024 untuk merevisi 
UU No. 12/2011.

SMERU menerima dukungan keuangan dari Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Bukopin dan Tanoto Foundation dalam menjalankan 
rangkaian Forum Kebijakan Pembangunan

Article 33 Indonesia membangun hubungan kelembagaan 

yang kuat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) yang menghasilkan pendanaan riset bersama

CWI diakui secara internasional dalam mengusung isu representasi 

politik perempuan di DPR-RI dan partai-partai politik. Hal ini 

ditandai dengan dukungan pendanaan oleh Kedutaan Belanda dan 

Kedutaan Kanada

CSIS memperkuat jejaring mereka dengan sektor swasta. Acara 

kebijakan mereka, Pacific Economic Cooperation Council Global 
Dialogue, menarik pendanaan dari sejumlah perusahaan, seperti 

BCA, Astra dan ITM (Indo Tambangraya Megah Tbk) 

ELSAM meningkatkan pelibatan dan pendanaan mereka dari sektor 

swasta, termasuk Google, WhatsApp, Facebook dan Twitter, untuk 

memberi masukan dalam perumusan UU tentang Perlindungan 

Data Pribadi 
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Produksi 
Pengetahuan

Akatiga 

Swakelola Tipe III - Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan 

Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

Article 33 Indonesia
Pendidikan di Garis Depan - Evaluasi Program Sekolah Garis Depan 
dan Guru Garis Depan 2018 

Seknas FITRA  
Tata Kelola Utang Negara untuk Pembangunan 

IRE 

Naskah sanding untuk RPJMN 2020-2024 Bidang Desa dan 
Kawasan Perdesaan 

PKMK UGM
Wujudkan Keadlian Sosial dalam JKN: Penggunaan 
Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool 

PPH Atma Jaya 
Setiap Nyawa Berharga: Potret Pemenuhan Hak Anak dengan HIV 

PPIM UIN 
Review Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 
Siswa/Siswi Kelas X 

PUSAD Paramadina
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kebijakan Kerukunan

Sayogjo Institute  
Riset Aksi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Lokasi yang 

Telah Mendapat Penguatan Hak (Legalisasi) dan Pengakuan Hak 
Adat

Survey METER 
Apa yang Mendorong Perubahan Kebijakan? Analisis Komparatif 
atas Upaya Menciptakan Kota Ramah Lansia di 14 Kota di 
Indonesia

Jejaring yang Lebih Kuat dan 
Lebih Luas Menghasilkan 
Keberlanjutan Finansial PRI

Lembaga Riset Kebijakan (PRI) 
Meningkatkan Pengaruh Terhadap 
Kebijakan Publikasi oleh PRI di tahun 2019 

Desember 2019 - Pertemuan tahunan KSI dengan para mitra PRI
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Pendanaan & Tata Kelola Riset

Swakelola Tipe III 
Mengadvokasi penerapan Swakelola Tipe III oleh Lembaga pemerintah dan ormas untuk menghasilkan riset 
kebijakan dan mendukung peer-learning tentang penerapannya

Dana Abadi Riset
Mendukung pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tata kelola Dana Abadi sudah mencerminkan prinsip-
prinsip utama pendanaan riset yang efektif

BRIN  
Mendukung pemangku kepentingan terkait untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola riset yang 
efektif dalam kegiatan BRIN 

Kolaborasi & Manajemen Pengetahuan

Indonesia Development Forum (IDF) 2020
KSI akan berfokus pada keberlanjutan IDF sebagai forum pembangunan utama di Indonesia yang memberikan 

masukan pada kebijakan serta peningkatan aksesibilitas dan penyimpanan pengetahuan

Analis Kebijakan  
Menanggapi upaya perampingan birokrasi, KSI akan lebih berfokus dalam mendukung LAN pada segi permintaan 
(demand side) untuk mendorong pemanfaatan analis kebijakan di berbagai kementerian

KRISNA    
KSI akan memfinalisasi prototype dasbor KRISNA agar data KRISNA dapat diakses secara efektif  dan dianalisis. KSI 
juga akan memberikan rekomendasi kepada Bappenas untuk mendukung keberlanjutan KRISNA

Produksi Pengetahuan

UU Sisnas Iptek
PRI dan ALMI memberikan masukan pada pembahasan berbagai peraturan pelaksanaan, mengadvokasi proses 
perizinan penelitian satu atap, dan proses kelayakan etik yang terdesentralisasi

Mitra-Mitra Riset  
PRI akan terus memperkuat profil, jejaring dan pengaruh terhadap kebijakan, serta meningkatkan upaya 
keberlanjutan finansial mereka

Lintas Sektor 

GESI
KSI secara proaktif akan menampilkan upaya  pengarusutamaan GESI untuk memastikan adanya pertimbangan 

yang lebih besar dalam riset kebijakan, analisis dan kebijakan terkait sektor yang peka GESI. KSI juga akan terus 

mendukung AIDRAN untuk memperkuat jejaringnya dan platform pertukaran pengetahuan bagi Lembaga Australia-
Indonesia yang bekerja dalam isu disabilitas, serta mengembangkan panduan kebijakan terkait praktik inklusi di 

universitas 

Diskusi Publik
KSI akan terus mempromosikan wacana publik terkait ekosistem riset berkualitas, fokus pada pendanaan, tata kelola, 

dan agenda kebijakan

Subnational
KSI akan terus mendukung siklus ‘pengetahuan menjadi kebijakan’ (knowledge-to-policy) di Sulawesi Selatan. 
Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan riset terapan antara pemerintah daerah dan PRI atau lembaga riset 

lokal, yang menghasilkan kebijakan lokal berdasar pengetahuan

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 
Kami mengucapkan terima kasih kepada Unit Manager KSI, Ria Arief,  atas dukungan dan dedikasinya 

kepada  KSI. Ria akan melanjutkan perjalanannya untuk meneruskan studinya. Kepada Ria, kami 

mengucapkan selamat menjalankan studi dan sukses selalu. Kami juga mengucapkan terima kasih 

kepada Tim Unit KSI,  Lila Sari, Anissa Febrina dan Dwita Hapsari yang telah memberikan dukungan luar 

biasa sepanjang masa tugasnya di DFAT. Semoga sukses selalu dalam perjalanan karir mereka ke depan. 

Kami ucapkan selamat bertugas untuk Aedan Whyatt sebagai Counsellor for Poverty and Social 
Development dan juga Eko Setiono sebagai Unit Manager KSI pada masa interim ini. Semoga selalu 
dapat bekerja sama dengan baik ke depannya.

Knowledge Sector Initiative (KSI)
Tahun ini kami juga mengucapkan perpisahan kepada Team Leader, Petrarca Karetji, yang telah 

meletakkan dasar bagi KSI Fase 2. Kami amat mengapresiasi sumbangsihnya dan mengucapkan selamat 

atas peran barunya. Kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada Retno Utaira dan Pingkan 
Umboh atas kepemimpinannya selama masa interim. 

Di bawah kepemimpinan baru Jana Hertz (Team Leader) dan Iwan Sriwidiyanto (Deputy Team Leader), 
kami berharap misi program KSI dapat menjawab tantangan dan peluang sektor pengetahuan di 

Indonesia. 
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