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2018:

Refleksi Akhir
Tahun

Tahun ini menjadi saksi sejumlah perkembangan penting dalam sektor pengetahuan di Indonesia.
Pelbagai perkembangan tersebut merupakan hasil kegiatan dan kepemimpinan berkesinambungan para mitra
Knowledge Sector Initiative (KSI) sebagai aktor di sektor pengetahuan Indonesia.
Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah pada Maret lalu berimplikasi signifikan terhadap sektor pengetahuan. Perubahan perpres tersebut
memudahkan pemerintah Indonesia melibatkan organisasi nirlaba dalam melaksanakan riset kebijakan.
Pembuat kebijakan kini memiliki lebih banyak pilihan dalam mengumpulkan bukti dan memberikan pelbagai
sumber baru pendanaan dalam negeri yang potensial bagi organisasi riset. Akatiga, Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK), Article 33, dan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berperan penting
dalam perubahan regulasi tersebut. Mereka akan terus memantau pelaksanaannya tahun depan untuk
memastikan perpres ini diterapkan secara efektif.
Pada tahun ini juga perhatian terhadap efektivitas belanja pemerintah di bidang riset, terutama dana
riset yang dialokasikan ke kementerian dan lembaga, meningkat. Para aktor utamanya, termasuk Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Administrasi Negara
(LAN), dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), duduk bersama membahas pendekatan untuk
mereformasi pelbagai unit riset di lingkup pemerintah (badan penelitian dan pengembangan). Reformasi ini
merupakan bagian dari tinjauan struktur dan fungsi lembaga-lembaga utama pemerintah. Temuannya bisa
meminda cara Indonesia menggunakan dana risetnya dan memperjelas peran lembaga-lembaga utama yang
terlibat dalam riset.
Dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) menandai perlunya ekosistem yang kuat untuk
mendukung lingkungan riset di Indonesia. Rancangan undang-undang ini memberikan peluang untuk
mendorong pentingnya riset bagi kebijakan, termasuk pendanaan yang memadai. Mitra KSI, seperti AIPI dan
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk
memberikan masukan pada undang-undang baru tersebut dan memantau perkembangannya.
Pada April lalu, Indonesia secara resmi mengesahkan Recana Induk Riset Nasional yang baru. Rencana
ini menetapkan visi riset hingga 2045, yang menguraikan sepuluh bidang riset prioritas yang mendukung tujuan
pembangunan nasional. Hal ini turut meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan agenda riset kebijakan
yang lebih jelas dan terkoordinasi, yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Indonesia juga terus membuat kemajuan dalam agenda pemerintahan berbasis elektronik
(e-government) dengan disahkannya peraturan baru tentang e-government pada Oktober lalu, yaitu Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ada ketertarikan yang
semakin meningkat terhadap sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning) Bappenas, yakni KRISNA,
yang didukung oleh KSI, sebagai wadah nasional untuk mengintegrasikan data perencanaan dan
penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Penantian panjang berakhir dengan disahkannya peraturan baru
tentang portal Satu Data yang diperkirakan pada akhir tahun. Persoalan data ini kemungkinan akan tetap
menjadi fokus utama Indonesia.

Pengetahuan baru dihasilkan
Mitra peneliti KSI menghasilkan sejumlah buku dan laporan
tentang isu kebijakan yang penting, termasuk:

• Politik Identitas dan Konflik dalam Pilkada
(CSIS)

• Partisipasi dan Keterwakilan Politik
Perempuan (CWI)
• Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
HAM Indonesia (ELSAM)
• Demokrasi Lokal dan Ekonomi
Desa (IRE)
• Pelaksanaan UU Pajak dan Retribusi
Daerah (KPPOD)
• Pelaksanaan Skema Jaminan Kesehatan
Nasional (PKMK)
• Pedoman Penilaian Sejawat (PPH Atma Jaya)
• Diseminasi Pemahaman Eksklusif dalam Pendidikan Islam:
Tinjauan Kebijakan dan Politik dalam Menghasilkan Materi
Pendidikan (PPIM UIN)
• Peraturan tentang Kerukunan Antar-Umat Beragama (PUSAD)
• Insentif Pajak untuk Filantropi (PSHK)
• Transformasi Agraria (Sajogyo Institute)

IDF 2018 turut membentuk
pendekatan Bappenas
untuk mengatasi
disparitas regional

Kerjasama KSI dengan media KSI bekerja sama dengan media di Indonesia dan Australia untuk lebih mengomunikasikan
kepada pembuat kebijakan dan membantu memaparkan “fakta” ke dalam wacana publik.
mendorong diskusi publik riset
Indonesia at Melbourne telah menerbitkan serangkaian artikel dan podcast bersama Menteri
yang berbasis bukti Bambang Brodjonegoro sebagai bagian dari serial Policy in Focus barunya. New Mandala dari
ANU memberikan pendampingan kepada enam peneliti muda Indonesia untuk menerbitkan
artikel di sejumlah isu kebijakan. Monash University, Tempo Institute, dan Dewan Pers bekerja
sama untuk lebih memahami kondisi terkini jurnalisme terinformasi bukti di Indonesia.

Indonesia Development Forum
(IDF) yang kedua menampilkan
pendekatan baru untuk mengatasi
tingkat pembangunan manusia dan ekonomi yang
tidak merata di Indonesia. Forum ini juga
menghasilkan
rekomendasi
untuk
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJMN)
2020-2024. Para mitra internasional KSI memberikan
dukungan yang kuat. Veronica Taylor dari Australia
National University (ANU) menyampaikan pidato
kunci serta Arnaldo Pellini dan Dan Harris dari
Overseas Development Institute (ODI) menerbitkan
blog yang menjadi refleksi dari IDF.

AIDRAN memperluas jejaringnya dengan peneliti
dan pendukung disabilitas di Indonesia dan
Australia
Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN)
meresmikan kemitraan antara La Trobe University dan Pusat Studi
dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Jejaring tersebut terus
tumbuh tahun ini, yang ditandai dengan diluncurkannya situs web dan media
sosial, serta diselenggarakannya acara peluncuran di Melbourne dan serangkaian
seminar dan lokakarya di Indonesia.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengambil
langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dan
inklusi sosial dalam riset dan pendidikan tinggi
Peluncuran pedoman hibah riset baru oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mengarusutamakan Kesetaraan Gender
dan Inklusi Sosial (GESI) ke dalam riset akademisi Indonesia. Pedoman ini mencakup topik riset prioritas
tentang GESI untuk 8 dari 10 bidang riset, termasuk pangan dan pertanian, transportasi, kelautan dan pesisir,
dan ilmu sosial. Bersama dengan Cakra Wikara Indonesia (CWI), KSI sedang mengkaji dampak pedoman baru ini dan
memberikan pelatihan kepada peneliti untuk memperbaiki proposal riset mereka.
ANU telah menyelenggarakan diskusi awal dengan Kemenristekdikti dan sejumlah calon universitas untuk
percontohan dalam mengadaptasi skema Athena SWAN guna mendorong kesetaraan gender yang lebih luas di
universitas.

Sorotan
2018
Menyoroti Pencapaian
Aktor-aktor Sektor
Pengetahuan di Indonesia

Mendukung koordinasi pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap
program pembangunan, Seknas FITRA melakukan studi untuk memetakan
peraturan yang berlaku. Temuan studi ini membantu Bappenas mengidentifikasi
kebutuhan akan peran, tanggung jawab, dan prosedur yang jelas untuk
meningkatkan praktik pemantauan dan evaluasi.

Peraturan menteri yang baru tentang standar kompetensi nasional untuk analis kebijakan
telah disahkan. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini, KSI menyokong Lembaga
Administrasi Negara (LAN) untuk mengembangkan platform daringnya, termasuk modul
pembelajaran berbasis elektronik (e-learning), dan mengembangkan Indeks Kualitas
Kebijakan yang baru, yang telah digunakan di 83 lembaga dan pemerintah daerah tahun ini.
Mitra KSI, KPPOD, bekerja sama dengan LAN mengembangkan Kerangka Kualifikasi Nasional untuk analis
kebijakan. Sedangkan SMERU tengah mengembangkan modul pelatihan analisis kemiskinan untuk analis
kebijakan.
Sebagai asosiasi baru, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) terus mengembangkan kapasitasnya untuk
mendukung analis kebijakan, termasuk membangun profil, jejaring, dan kapasitas. Beberapa PRI telah menjalin
hubungan dengan AAKI.

KRISNA terus mendorong
perencanaan program
pembangunan yang lebih baik
Dengan dukungan e-Gov Lab dan Centre for the
Study of Governance and Administrative Reform UI
(UI-CSGAR), Bappenas terus menyempurnakan
sistem perencanaan online. Kini, perencanaan kerja tahunan, rencana
kementerian dan lembaga, serta sejumlah perencanaan daerah dapat dilakukan
dalam jejaring melalui sistem ini sehingga menghemat waktu dan berkas.

KSI dan mitranya terus membantu menempatkan sistem untuk
mendukung pengembangan kemampuan analis kebijakan

University of Melbourne melakukan studi tentang pengalaman angkatan pertama analis kebijakan. Temuan dari
studi tersebut akan membantu LAN meningkatkan dukungan mereka kepada kementerian dan lembaga yang
mempekerjakan analis kebijakan.

Mitra peneliti KSI menyediakan
bukti untuk menginformasikan
tiga perubahan kebijakan
yang signifikan
Melalui upaya riset dan advokasi, SurveyMeter
menginformasikan kebijakan baru yang
mendukung penduduk lanjut usia di Bali.
Adapun riset Article 33 berkontribusi dalam memengaruhi kebijakan
moratorium perekrutan guru untuk sekolah negeri dan terbitnya
peraturan bersama menteri tentang program padat karya tunai.

Indeks Pembangunan Inklusif yang
baru meningkatkan pengukuran
pertumbuhan inklusif
Diluncurkan tahun ini oleh Bappenas dengan didukung oleh SMERU,
Indeks Pembangunan Inklusif menyediakan perangkat kompehensif
untuk mengukur inklusivitas ekonomi Indonesia, dengan indikator
nasional dan disagregasi hingga ke tingkat daerah.

Aktor sektor pengetahuan di Indonesia memperkuat
jaringannya
Diluncurkan di Jakarta, Indonesian Bureau of Economic Research (IBER) merupakan
jaringan universitas dan think tank baru, yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi
ekonomi dan memberikan saran ekonomi kepada pembuat kebijakan di Indonesia.
Pendiri jaringan ini meliputi SMERU, Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), SurveyMeter, dan LIPI. Jaringan dengan sektor swasta juga terus dibangun
sepanjang 2018 melalui beberapa Forum Riset dan Bisnis yang difasilitasi oleh CCPHI

Pelaksanaan
peraturan
pengadaan yang
baru

KSI akan terus mendukung
hubungan dan kolaborasi antara
PRI dan pelbagai program DFAT
untuk mengatasi isu-isu sosial di
tingkat daerah. KSI juga
memastikan adanya perubahan
dalam sistem nasional yang
efektif dari perspektif daerah.

Untuk mendukung pembuat kebijakan dalam
melakukan riset, pada tahun depan KSI akan bekerja
sama dengan pemerintah dan mitra peneliti untuk
melakukan percontohan pelaksanaan peraturan
pengadaan yang baru.

Reformasi unit
penelitian
kebijakan
pemerintah

Sub-nasional

2019:

Kesetaraan
Gender dan
Inklusi Sosial
(GESI)

KSI akan terus mendukung upaya
meningkatkan efektivitas unit
penelitian kebijakan di lingkup
lembaga pemerintah pusat dan
daerah, dan mendorong unit-unit
tersebut untuk berkolaborasi dengan
universitas guna melaksanakan riset
kebijakan.

IDF
2019

Langkah
Selanjutnya

KSI akan terus mendukung AIDRAN
untuk memperluas jaringannya di
Australia dan Indonesia,
meningkatkan komunikasi dan
jangkauannya, serta melaksanakan
seminar, lokakarya, dan konferensi di
Indonesia.

IDF 2019 akan berfokus pada
ketenagakerjaan dan pasar tenaga
kerja di Indonesia. Perencanaan
sudah dimulai. Permintaan
pengajuan proposal akan
diumumkan pada awal 2019.

Menggunakan
data KRISNA
untuk analisis

Kemitraan
media

Kemitraan KSI dengan Indonesia at
Melbourne dan New Mandala dari
ANU akan berlanjut pada 2019. KSI
juga merencanakan beberapa
kemitraan baru dengan media
Indonesia, termasuk dengan The
Conversation Indonesia.

Julie Abella
Kirsten Bishop

Mitra peneliti

Mekanisme baru untuk mendukung mitra
peneliti KSI akan mulai berlaku pada
2019. Mekanisme ini bertujuan untuk
mendukung PRI dalam meningkatkan
kesinambungan keuangan mereka. Juga,
untuk mengembangkan jejaring yang
akan mendukung mereka terlibat secara
efektif dalam proses pembuatan
kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Iskhak Fatonie

Pada 2019, KSI akan melanjutkan kerja sama
dengan e-Gov Lab UI untuk mengonsolidasikan
sistem perencanaan dan penganggaran KRISNA.
Dengan sejumlah komponen utama yang sudah
ditetapkan, KSI akan memfokuskan dukungannya
untuk memastikan pengaturan tata kelola yang
tepat dan mengembangkan “dasbor” atau panel
kendali dan perangkat analisis data lainnya. Ini
untuk mempermudah pembuat kebijakan di
Bappenas dalam menggunakan data dari KRISNA
pada perencanaan.

DFAT

Selama tiga tahun terakhir, Fleur Davies telah memberikan
dukungan yang kuat bagi KSI. Seiring berakhir masa
jabatannya di Jakarta, kami ingin mengucapkan semoga ia
sukses saat kembali ke Canberra dan mengemban posisi
selanjutnya. Kami juga ingin memberi selamat kepada
Kirsten Bishop atas peran barunya sebagai Minister
Counsellor, Governance and Human Development Branch.
Kami senang dapat melanjutkan kerja sama dengan Kirsten
dalam kapasitas barunya.

Ernest
Simatupang

Anggota Tim KSI
Fleur Davies

Antya Widita

Janes Ginting

Tahun ini kami mengucapkan perpisahan kepada beberapa
rekan kerja. Kami ingin memberikan penghargaan yang
sangat besar atas kerja keras dan profesionalisme Janes
Ginting sebagai Deputy Team Leader, dan rekan kerja lain:
Antya Widita, Iskhak Fatonie, Julie Abella, dan Ernest
Simatupang. Upaya dan energi positif mereka telah
berkontribusi terhadap pencapaian KSI pada 2018. Kami
mengucapkan semoga mereka sukses dalam perjalanan
kariernya di masa depan.

