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Singkatan dan 
Akronim

AIPI : Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

AusAID : Australian Agency for International Development 

  (saat ini diintegrasikan ke Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

                               sebagai Australian Aid)

Balitbang : Badan Penelitian dan Pengembangan

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

CO : Contributory Outcome (Capaian Kontributif)

DIKTI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

KASN : Komisi Aparatur Sipil Negara 

KC : Knowledge Community (Forum Pengetahuan)

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri 

KSI : Knowledge Sector Initiative

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

Menristekdikti : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

OMS :   Organisasi Masyarakat Sipil

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

PRI : Policy Research Institute (Lembaga Riset Kebijakan)

PSF : PNPM Support Facility
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RBOA : Rubric-based Organisational Assessment 

TAK : Tim Analisa Kebijakan

UKP4 : Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 
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0 Ringkasan Eksekutif 

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah suatu program 
berumur 15 tahun yang membantu mengembangkan 
sistem yang akan memperkuat produksi dan penggunaan 

pengetahuan, terutama pengetahuan penelitian, selama proses 
perencanaan pembangunan dan pada isu kebijakan prioritas 
di Indonesia. Laporan ini mencerminkan konteks tempat KSI 
bekerja dan memberikan sebuah “tolok ukur” yang akan dipakai 
untuk mengukur kemajuan. Laporan menitikberatkan pada empat 
bidang: kapasitas lembaga riset kebijakan (PRI) (terutama 16 yang 
dipilih berdasarkan pada kapasitas kelembagaan dan penelitian); 
kapasitas dari para pembuat kebijakan untuk memperoleh dan 
menggunakan pengetahuan penelitian; faktor sistemik yang 
membentuk penciptaan dan penggunaan pengetahuan penelitian; 
serta level keterlibatan dalam “forum pengetahuan” tertentu 
(yaitu pembangunan desa, penelitian dan pendidikan tinggi, serta 
reformasi birokrasi). 

Kapasitas Lembaga Riset Kebijakan (PRI)
Menghasilkan dan mengomunikasikan penelitian: Di antara 
mitra KSI, sebagian besar PRI memiliki proses yang dilakukan 
untuk menerjemahkan agenda penelitian mereka ke dalam 
rencana penelitian yang lebih spesifik. Semua organisasi 
mempunyai proses kendali mutu internal walaupun konsistensi 
dalam penerapannya berbeda-beda. Terkait dengan kebijakan, 
beberapa PRI mengatakan mereka mengeluarkan rekomendasi, 
sementara lainnya mengatakan telah melibatkan para pembuat 
kebijakan, dan beberapa PRI lain baru-baru ini saja menaruh 
perhatian pada perencanaan untuk pengaruh kebijakan. PRI 
dapat memperoleh manfaat dengan menggunakan format yang 
lebih tepat untuk membagikan temuan mereka kepada para 
pemangku kepentingan. Sebagian besar PRI memublikasikan 
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penelitian mereka menggunakan beragam 
saluran, dan merasa bahwa mereka cukup 
dikenal di antara organisasi nonpemerintah, 
para pembuat kebijakan dan akademisi. 
Mereka merasa bekerja dengan lebih sedikit 
pembuat kebijakan dibandingkan organisasi 
masyarakat sipil dan dalam cara ad hoc. Para 
pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat 
sipil terkadang menggunakan hasil penelitian 
PRI, namun PRI tidak melakukan penilaian 
spesifik mengenai apa dan bagaimana 
hasil penelitian tersebut dapat digunakan, 
bermanfaat, dan/atau digunakan.

Manajemen: PRI dukungan KSI menilai 
dirinya unggul dalam hal memiliki visi, strategi 
organisasi, dan agenda penelitian. Sebagian 
besar PRI umumnya atau secara eksklusif 
didanai oleh donatur, dan sebagian besar 
menerima dana dari sejumlah donatur, yang 
umumnya berlangsung antara satu dan 
dua tahun. Mereka unggul secara positif 
dalam hal perencanaan kerja, manajemen 
dan tata kelola organisasi, keuangan dan 
praktik-praktik manajemen operasional, serta 
gender. Namun, mereka menilai diri sendiri 
lemah dalam hal pengawasan dan evaluasi, 
penilaian risiko dan manajemen pengetahuan. 
Bidang manajemen sumber daya manusia 
mendapatkan skor penilaian diri terendah di 
seluruh 16 organisasi.

Kapasitas pembuat kebijakan untuk mem-
peroleh dan menggunakan pengetahuan 
penelitian
Perencanaan pembangunan yang 
terpusat: Bappenas mempunyai potensi 
untuk memainkan peranan kunci dalam 
meningkatkan penggunaan pengetahuan 
dalam perencanaan pembangunan dan 
mendorong kementerian lain melakukan hal 
serupa. Namun, lembaga ini tidak mempunyai 
kekuatan yang cukup untuk menghimpun 
semua pemangku kepentingan pemerintah, 
terutama dari kementerian yang lebih 
besar. Penetapan kembali sebagai think 
tank pemerintah (didukung oleh tim analisis 
kebijakan yang direstrukturisasi) dapat 

meningkatkan statusnya, namun dibutuhkan 
waktu untuk peralihan dari murni menanggapi 
permintaan kementerian jangka pendek ke 
melaksanakan penelitian lintas sektor jangka 
panjang. Selain itu, pembentukan pusat 
pengetahuan untuk bertukar praktik-praktik 
baik di tingkat nasional dan internasional 
mempunyai potensi untuk memperbaiki mutu 
pembuatan kebijakan publik.

Permintaan: Aturan-aturan birokratis seputar 
penyampaian pendapat ke parlemen dan 
proses konsultasi merupakan pendorong 
yang buruk dalam memotivasi para pembuat 
kebijakan untuk mempertimbangkan dan 
menggunakan penelitian bermutu tinggi 
dalam menyusun kebijakan. Penggerak 
utama sering kali bersifat politis dan terkait 
dengan insentif ekonomi atau moneter 
(terutama di tingkat nasional atau lembaga), 
penilaian akan hilangnya atau diperolehnya 
sebuah kekuasaan, dan memperkuat 
status individu. Alasan teknis utama untuk 
menggunakan penelitian adalah: memahami 
konteks; membantu membentuk kebijakan 
dan strategi; memahami pesan-pesan 
dengan potensi bertentangan; pengawasan 
dan evaluasi; serta menentukan praktik 
baik. Namun demikian, para pengambil 
keputusan (terutama di lembaga eksekutif) 
lebih memprioritaskan data statistik dan 
administratif daripada penelitian (serta saran 
ahli). 

Merumuskan dan mengomunikasikan 
pertanyaan kebijakan: Ketika penelitian 
dicari, pertanyaan umumnya dihasilkan 
secara ad hoc, dan sering kali berdasarkan 
pada petunjuk dari pengambil keputusan 
senior. Bila pembuat kebijakan memang 
mempunyai pertanyaan kebijakan, mereka 
tidak selalu pandai dalam mengomunikasikan 
hal ini kepada para penyedia pengetahuan. 
Pejabat pemerintah senior sering kali tidak 
bersedia mengakui minimnya pengetahuan 
yang dimiliki serta sering curiga terhadap 
saran yang bertentangan dengan posisi 
mereka. 
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Menyatukan pengetahuan penelitian 
dan pengetahuan ahli: Dalam rangka 
mendapatkan penelitian, pegawai negeri 
tingkat menengah (yang dapat dikatakan 
memerlukan penelitian untuk merancang 
kebijakan) harus melalui rantai persetujuan 
yang panjang dan rumit untuk mencapai 
pegawai negeri senior yang dapat 
menyetujui permintaan mereka. Hal ini 
sering kali melemahkan semangat untuk 
membuat permintaan. Unit penelitian dan 
pengembangan (litbang) internal merupakan 
struktur yang termarginalkan di dalam 
kementerian dan cenderung tidak memiliki 
kapasitas untuk menghasilkan penelitian 
bermutu tinggi. Pengambil keputusan, 
terutama pegawai negeri senior dari 
kementerian terkemuka serta mereka yang 
berasal dari kementerian dengan sarana 
terbatas untuk mendapatkan penelitian, sering 
mencari pendanaan penelitian dan/atau 
bantuan teknis dari lembaga internasional/
donatur dan perguruan tinggi asing. Namun, 
prioritas donatur dan proses pengadaan 
membatasi jangkauan kepemilikan lokal. 

Menafsirkan pengetahuan penelitian dan 
pengetahuan ahli: Dengan latar belakang 
ini, bentuk alur pengambilan keputusan dan 
faktor-faktor budaya, para pengambilan 
keputusan lebih cenderung mengundang 
ahli tepercaya—umumnya secara individu 
dari perguruan tinggi—untuk memberikan 
saran daripada secara formal menugaskan 
pelaksanaan penelitian dari PRI. Tidak 
mengejutkan, para pengambil keputusan 
cenderung mendapatkan pembelajaran dari 
penelitian dan para ahli melalui proses sosial, 
seperti rapat formal dan informal, diskusi 
kelompok terarah, atau seminar, daripada 
melalui laporan dan ringkasan tertulis (seperti 
risalah kebijakan). Terkait dengan hal ini, 
kemampuan teknis di antara para pegawai 
negeri dalam menilai metodologi penelitian 
dan meninjau produk penelitian cenderung 
lemah.
  

Faktor sistemik yang membentuk produksi 
dan penggunaan pengetahuan
Produktivitas penelitian tingkat nasional: 
Produktivitas penelitian di Indonesia 
rendah. Antara 1996 dan 2008, Indonesia 
menghasilkan 9.194 publikasi laporan ilmiah, 
menempatkan produktivitas ilmiahnya di 
bawah Bangladesh, Kenya, Lithuania, 
dan Nigeria, serta jauh di bawah negara 
tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan 
Singapura. Belanja bruto untuk penelitian 
dan pengembangan per kapita pada 2013 
adalah 0,09 persen—peringkat terendah 
belanja pemerintah untuk penelitian di antara 
negara-negara yang secara kasar setara—
jauh di bawah negara anggota ASEAN, 
seperti Malaysia (0,64 pada 2006), Singapura 
(2,29 pada 2009), dan Thailand (0,21 pada 
2009). Dengan lebih dari setengah jumlah 
seluruh pendanaan penelitian disediakan 
oleh pemerintah, pendanaan penelitian dari 
sektor swasta masih sangat rendah bila 
dibandingkan dengan negara-negara Asia 
Tenggara lainnya. 

Pendanaan penelitian dan kerangka 
kerja kebijakan: Walaupun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional merupakan panduan resmi bagi 
kementerian dan pemerintah daerah 
untuk menyusun kebijakan serta rencana 
mereka sendiri, belum ada strategi yang 
jelas yang menerjemahkan panduan ini ke 
dalam serangkaian kebutuhan/pertanyaan 
penelitian yang koheren. Dana penelitian 
nasional disalurkan melalui sejumlah kecil 
lembaga pemerintah, yang menetapkan 
agenda penelitian dan menyediakan  
pendanaan untuk penelitian. Namun, mereka 
tidak menyediakan insentif bagi penelitian 
terkait kebijakan, menyediakan skema 
pendanaan yang andal, memprioritaskan 
penelitian ilmu sosial, mempunyai landasan 
hukum yang kuat, atau menyediakan 
pendanaan yang cukup untuk memainkan 
peranan aktif sebagai perantara. Sebagian 
besar pendanaan penelitian disalurkan ke 
penelitian akademis dalam bidang ilmu alam, 
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dengan 74 persen anggaran Kementerian 
Riset dan Teknologi dialokasikan ke ilmu, 
teknologi, dan inovasi instansi pemerintah. 
Hanya 25 persen penelitian dianggap terkait 
dengan kebijakan pembangunan. Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) memiliki 
hubungan yang baik dengan para pelaku 
kebijakan utama namun membutuhkan 
pendanaan lebih serta dukungan untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam 
mengelola dan mengomunikasikan 
penelitiannya yang didanai.

Hambatan utama dalam penggunaan 
pengetahuan oleh para pengambil 
keputusan: adalah struktur staf dalam 
pegawai negeri dan aturan untuk memperoleh 
penelitian. Pertama, pemisahan antara 
spesialis teknis dan manajerial mendorong 
spesialis teknis untuk berpikir dan bertindak 
dalam cara-cara yang tidak bermanfaat bagi 
lembaga tempat mereka bekerja. Kedua, 
kerangka hukum yang mendasari proses 
formal untuk mendapatkan penelitian begitu 
rumit dan ambigu, mencegah lembaga 
pemerintah menugaskan PRI secara resmi 
untuk melaksanakan penelitian bermutu 
tinggi. Walaupun pada saat penulisan ini 
dilakukan, sejumlah reformasi terhadap 
aturan-aturan tersebut telah diterapkan, 
reformasi lebih lanjut tetap diperlukan. 
Hambatan ini didukung oleh masalah sistemik 
yang dihadapi oleh aparatur sipil negara. 
Hal ini termasuk ketidakmampuan aparatur 
sipil negara untuk merekrut para profesional 
tingkat menengah, titik lemah antara manfaat 
dan kemajuan karier di satu sisi dan kinerja 
individu atau kelompok di sisi lainnya, serta 
pengembangan profesional yang tidak 
memadai. Namun, pada 2014, pemerintah 
meloloskan UU Aparatur Sipil Negara, 
yang bertujuan menciptakan aparatur sipil 
negara yang profesional dan nonpolitis yang 
menyediakan ruang bagi reformasi lebih 
lanjut. 

Di dalam sistem perguruan tinggi, 
penelitian cenderung tidak menjadi fungsi 

yang bernilai: dengan para akademisi tidak 
dibayar secara langsung untuk melakukan 
penelitian. Untuk menutupi penghasilan yang 
relatif rendah, para dosen mendapatkan 
penghasilan tambahan dengan menjadi 
konsultan dan menyediakan jasa penasihat, 
atau meninggalkan sektor perguruan tinggi 
sekaligus. Hanya ada sedikit yang mendorong 
arus pengetahuan antara perguruan tinggi 
dan pemerintah melalui proses formal, 
terlepas dari kontrak-kontrak yang bernilai 
kecil (dan dimediasi melalui firma konsultan 
swasta), atau perjanjian yang hanya memberi 
mandat kerja sama umum. Hubungan antara 
perguruan tinggi dan pemerintah cenderung 
informal dan berdasarkan hubungan personal, 
kecuali bila ada campur tangan donatur.

Memfasilitasi keterlibatan melalui   forum 
pengetahuan

Secara umum, ada sedikit ruang formal 
tempat sejumlah pelaku berbeda dapat 
bertemu dan berinteraksi satu sama lain 
secara teratur guna membahas kebijakan 
dan menyatukan beragam jenis pengetahuan 
yang berbeda untuk diperlihatkan. 

Terkait dengan forum pengetahuan tentang 
pembangunan desa, ada beberapa kaitan 
antara lembaga pengetahuan domestik 
dan lembaga pemerintah walaupun 
terbatas. Namun, permintaan menganalisis 
permasalahan pemberdayaan masyarakat 
dari lembaga pemerintah sebagian besar 
telah terpenuhi oleh Bank Dunia. Hanya ada 
sedikit penelitian yang dihasilkan oleh sumber 
domestik mengenai permasalahan spesifik 
tentang tata kelola desa, pengecualian yang 
mencolok adalah masukan penelitian dari 
IRE, sebuah PRI dan LSM domestik lainnya, 
selama penyusunan Undang-Undang Desa.  

Terkait dengan forum  pengetahuan yang 
berfokus pada riset dan pendidikan tinggi, 
belum ada PRI yang diminta untuk secara 
resmi berkontribusi pada kebijakan yang 
relevan. Pengetahuan yang dibutuhkan 
para pembuat kebijakan di Bappenas dan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) diperoleh secara 
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internal. Namun, Kementerian Keuangan, 
pelaku utama di bidang ini, melakukan 
pendekatan dari latar belakang akademis, 
dengan kepentingan untuk meningkatkan 
peran pengetahuan dalam pembentukan 
kebijakan. 

Terkait dengan forum pengetahuan tentang 
reformasi birokrasi, pihak yang menentang 
reformasi UU Aparatur Sipil Negara 
mendorong versi yang lebih lemah. Namun, 
sekelompok kecil akademisi yang berperan 
penting dalam merancang, membela, dan 
mengesahkan rancangan undang-undang, 
serta artikel surat kabar yang ditulis oleh 
seorang pejabat terkemuka memainkan peran 
yang berpengaruh. Presiden yang reformis 
dan kebutuhan untuk menulis serangkaian 
petunjuk pelaksanaan memberikan peluang 
untuk reformasi lebih lanjut.

Organisasi pertukaran pengetahuan: 
Media dan masyarakat sipil dapat memainkan   
peranan penting dalam memengaruhi 
pengetahuan dan kebijakan di tengah forum  
pengetahuan. Namun media bukanlah 
ruang yang netral, dengan kepentingan 
yang dibentuk oleh pola kepemilikan—
mencerminkan kaitan yang erat dengan 
perusahaan besar dan partai politik. Terlebih 
lagi, media menghadapi tantangan dalam hal 
mutu jurnalisme, termasuk cara pandang yang 
sempit, buruknya pengujian fakta, hubungan 
yang tidak erat dengan pusat penelitian 
dalam negeri, serta rendahnya perlindungan 
hukum, sehingga laporan investigatif menjadi 
begitu berisiko. Selain itu, para pegawai 
negeri yang tidak mau mengambil risiko, 
yang bekerja pada lembaga pemerintah, 
sering kali menghindar untuk turut terlibat 
karena tidak adanya rasa percaya.  

Organisasi masyarakat sipil telah  

memainkan peranan penting dalam 
melengkapi kebijakan pemerintah dan 
memastikan pemerintah bertanggung jawab 
atas kebijakan tersebut. Dengan akses yang 
lebih baik ke data anggaran dan belanja, 
mereka mampu menekan pemerintah untuk 
merancang dan menerapkan kebijakan 
secara lebih efektif. Hubungan organisasi 
masyarakat sipil cenderung lebih kuat dengan 
anggota dewan tingkat nasional, mengingat 
kemampuan analisisnya yang lebih lemah. 
Namun, sejumlah pembuat kebijakan merasa 
bahwa sebagian organisasi tersebut tidak 
mempunyai keahlian teknis yang memadai, 
sedangkan pembuat kebijakan lainnya 
merasa bahwa beberapa organisasi bersikap 
terlalu frontal. 

Knowledge Sector Initiative
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Pendahuluan1

1

1 Lihat Rencana Pengawasan dan Evaluasi KSI, Februari 2014.

2 Forum Pengetahuan (KC) didefinisikan sebagai sebuah “ekosistem yang adaptif 

dari para individu dan organisasi di sektor publik, swasta dan masyarakat sipil yang 

secara aktif turut serta dalam produksi, transmisi, permintaan, dan penggunaan 

segala jenis pengetahuan yang berkontribusi pada proses-proses kebijakan publik”.

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah suatu program 
berjangka 15 tahun yang membantu mengembangkan 
sistem yang akan meningkatkan produksi dan penggunaan 

pengetahuan penelitian selama proses perencanaan pembangunan 
dan pada isu kebijakan prioritas di Indonesia. Untuk mencapai hal 
tersebut, program ini dirancang untuk bekerja secara simultan pada 
empat elemen: i) meningkatkan produksi pengetahuan, ii) membangun 
permintaan dan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan 
pengetahuan di antara para pembuat kebijakan, iii) memperkuat 
mediasi pengetahuan, dan iv) mengedepankan lingkungan yang 
mendukung untuk menggunakan pengetahuan dalam kebijakan 
publik. Teori perubahan yang original mengidentifikasi empat capaian 
perantara (intermediary outcomes), dengan satu untuk masing-
masing bidang tersebut.1  

Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dengan     
Bappenas dan mitra-mitra KSI, pekerjaan pada empat capaian 
perantara disatukan, dengan menitikberatkan pekerjaan dengan para 
mitra tentang isu kebijakan di tiga forum pengetahuan (KC) yang 
luas2: i) pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru, ii) reformasi 
birokrasi, dan iii) reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendanaan penelitian sekaligus penekanan pada penelitian dalam 
sistem perguruan tinggi. Tiga kelompok kerja yang melibatkan mitra 

Knowledge
Demand & Use

Knowledge
Production

Knowledge
Intermediation

Policy Changes in the 
Enabling Environment

Knowledge Sector Initiative
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pemerintah dan nonpemerintah dibentuk 
untuk memfasilitasi hal ini. Penekanannya, 
hingga akhir Fase Satu (Juni 2017), akan 
terletak pada pembinaan interaksi  yang  lebih  
erat  di  antara forum pengetahuan  mengenai  
isu  kebijakan  di tiga bidang yang luas ini. 

KSI mendukung beragam organisasi, 
termasuk PRI, yang terdiri dari LSM, pusat 
penelitian universitas dan think tank; institusi 
pemerintah termasuk Bappenas, berbagai 
jajaran kementerian, unit-unit penelitian 
dan pengembangan dalam kementerian 
(Balitbang); serta badan-badan penting 
yang bertanggung jawab atas penelitian dan 
pengembangan tingkat nasional, termasuk 
AIPI dan Dewan Riset Nasional. 

Tujuan dari laporan ini adalah menyediakan 
suatu “data awal” (baseline) bagi KSI tentang 
konteks intervensi oleh KSI akan dilakukan 
dan, lebih penting lagi, untuk menyediakan 
suatu “tolok ukur” guna mengukur kemajuan. 
Laporan menghasilkan informasi yang 
sebagian besar (namun tidak seluruhnya) 
kualitatif—terutama kajian diagnostik yang 
dilaksanakan selama proses perancangan 
proyek. Laporan dilengkapi oleh: literatur 
kelabu dan literatur akademis tambahan 
mengenai pengetahuan terkait isu-isu di 

Indonesia; studi latar belakang yang lebih 
mendalam dilakukan sejak program dimulai; 
kegiatan pengumpulan data dasar khusus 
termasuk penilaian organisasi berbasis 
rubrik (RBOA) PRI didukung oleh KSI (lihat 
Solidaritas, 2015); studi  baseline para 
pembuat kebijakan (lihat Datta dkk., 2016); 
sejumlah besar materi operasional, termasuk 
surel program dan laporan perjalanan oleh 
staf dan konsultan KSI; serta wawancara 
dengan staf atau penulis KSI mengenai 
sebagian kajian KSI guna memverifikasi atau 
menjelaskan informasi ini. Sebuah daftar 
panjang rujukan disediakan.  

Laporan ini disusun dalam lima bab: Bab 
Dua menyoroti kemampuan PRI untuk 
menghasilkan dan mengomunikasikan 
pengetahuan penelitian; Bab Tiga menggali 
soal kemampuan pembuat kebijakan untuk 
memperoleh dan menggunakan pengetahuan 
penelitian dalam pengambilan keputusan; 
Bab Empat menitikberatkan pada faktor-
faktor sistemik yang membentuk produksi 
dan penggunaan dari pengetahuan penelitian; 
serta Bab Lima berfokus pada sifat keterlibatan 
dengan ketiga forum pengetahuan.
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di Indonesia. Namun, mutu dari penelitian 
ini dipandang secara keseluruhan tidak 
memadai. Dalam banyak kasus, para peneliti 
kekurangan kapasitas untuk menyusun 
proposal bermutu tinggi, mengidentifikasi 
tren, menarik kesimpulan, dan menyusun 
rekomendasi praktis yang nyata (Suryadarma 
dkk. 2011; McCarthy dan Ibrahim 2010; Karetji 
2010). 

Ada beberapa alasan di balik hal ini. 
Misalnya, banyak peneliti tidak mempunyai 
akses ke literatur akademis nasional maupun 
internasional. Di tingkat nasional, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian 
Pendidikan (Dikti) mempunyai sebuah daftar 
hibah yang diberikan, namun tidak ada sistem 
publikasi online atau basis data yang dapat 
dicari. Jurnal universitas tidak dalam bentuk 
digital (dengan beberapa pengecualian), 
sementara hanya sedikit materi penelitian 
yang dapat dicari (Suryadarma dkk. 2011; 
McCarthy dan Ibrahim 2010; Ardiyani dkk. 
2012). 

Para peneliti merasa lebih nyaman 
menggunakan kerangka analitis yang 

Bab ini pertama-tama memberikan      
suatu gambaran umum tentang 
kemampuan Lembaga Riset Kebijakan 

(PRI) di seluruh negeri dan kemudian 
memberikan gambaran lebih khusus tentang 
kemampuan ke-16 PRI yang didukung oleh 
KSI. Kami mengidentifikasi tiga bidang 
kapasitas yang luas (yang menjelaskan 
struktur dari setiap bagian bab): mutu dan 
relevansi penelitian; komunikasi penelitian 
dan pengaruh kebijakan; serta kekuatan 
organisasi. 

PRI di seluruh negeri
Bagian ini menggali permasalahan kapasitas 

di antara PRI di Indonesia secara umum, 
terutama menyimpulkan diagnostik yang 
dihasilkan untuk memengaruhi desain KSI 
antara 2010 dan 2011. 

Mutu dan relevansi penelitian
PRI digawangi oleh para peneliti bermutu 

tinggi, yang memperlihatkan kenaikan tingkat 
modal SDM yang ada di Indonesia. Selain 
itu, ada sejumlah besar penelitian terapan 
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dikembangkan secara eksternal, padahal 
kerangka yang disusun secara lokal akan 
lebih relevan (Karetji 2010). 

Uji mutu pada proses atau produk 
penelitian akademis lemah. Hanya jurnal 
akademis Indonesia papan atas dari 245 
jurnal yang diakreditasi oleh Dikti mempunyai 
sistem tinjauan sejawat. Dikti tampak tidak 
mengerahkan uji mutu pada keluaran (output) 
dari hibah penelitian, sementara naskah 
penelitian jarang tersedia secara elektronik, 
sehingga tidak terpapar pengawasan publik. 
Selain itu, di beberapa pusat penelitian 
perguruan tinggi, para akademisi senior 
diketahui menggunakan penelitian dari 
mahasiswa mereka tanpa memberikan kredit 
pada sumbernya (Ardiyani dkk. 2012; Karetji 
2010).

Komunikasi penelitian dan pengaruh 
kebijakan

Terkait dengan komunikasi dan pengaruh 
penelitian, hanya sejumlah kecil proyek 
penelitian yang dirancang untuk memiliki 
dampak kebijakan. Proyek penelitian umum 
di perguruan tinggi menelan biaya sekitar Rp 
150 juta dan berlangsung untuk satu tahun, 
yang acap kali tidak ada apa pun untuk 
diperlihatkan dalam bentuk laporan resmi, 
artikel, atau risalah. Pusat-pusat studi tersebut 
umumnya bersikap protektif atas riset mereka 
dan cenderung tidak membagikan temuannya 
secara eksternal, setidaknya tidak secara 
luas. Para peneliti perguruan tinggi umumnya 
mempunyai kapasitas yang lemah untuk 
mendorong hasil penelitian yang baik untuk 
masuk ke dalam kebijakan dan program, 
sementara mengomunikasikan penelitian 
jarang dipandang sebagai hal yang relevan 
bagi para peneliti akademis. Beberapa PRI 
telah melaksanakan pemetaan klien dan 
pemangku kepentingan secara cermat dan 
mereka jarang bertanya pada pengguna 
mengenai format seperti apa dan bagaimana 
mereka ingin menerima produk penelitian 
(Karetji 2010; Nugroho dkk. 2016). 

Walau PRI sering kali mengetahui bahwa 
membina hubungan kerja yang terbuka dan 

produktif dengan pejabat pemerintah dapat 
membantu memastikan bahwa penelitian  
yang terkait kebijakan akan dihasilkan dalam 
format yang kemungkinan besar akan mereka 
baca, hal ini membutuhkan personel kunci 
untuk menginvestasikan waktu, yang tidak 
dimiliki oleh banyak organisasi. Akan tetapi, 
ada sejumlah akademisi bekerja dengan LSM, 
yang lebih nyaman melaksanakan advokasi, 
untuk memberi dampak pada program dan 
tingkat kebijakan (Karetji 2010). 

Kekuatan Organisasi
Di bagian ini kami membahas kekuatan 

organisasi PRI. Dengan menggunakan 
kerangka kerja yang dikembangkan oleh 
Solidaritas (2015), kami membaginya ke 
dalam tiga bagian: kekuatan strategis, 
kekuatan finansial, dan kekuatan manajemen. 
Kami membaginya secara nasional, terutama 
PRI yang didasari oleh diagnostik KSI, dan 
untuk kekuatan organisasi PRI yang didukung 
oleh KSI, kami mendasarinya dari RBOA yang 
telah disebut sebelumnya. 

Kekuatan strategis
Banyak PRI bertumpu pada para 

pendiri atau individu senior mereka (serta 
jaringannya) untuk mendapatkan pendanaan, 
arahan strategis (termasuk fokus kerja 
penelitian) dan permasalahan operasional 
(seperti bagaimana fee didistribusikan). Hal 
ini yang sering berujung pada “bintang baru” 
yang meninggalkan PRI untuk mendirikan 
firma sendiri, yang memberikan kendali lebih 
besar terhadap kontrak dan penghasilan (atau 
bergabung dengan organisasi internasional 
yang memberikan kebebasan intelektual 
dan penghasilan yang lebih tinggi). Pada 
akhirnya hal ini memecah (atau menguras) 
sektor dan banyak PRI tidak mampu untuk 
mengembangkan keahlian atau ceruk bidang 
fokus (Karetji 2010).

Kekuatan finansial
Sebagian besar PRI di Indonesia, bahkan 

PRI yang berbasis perguruan tinggi, 
kekurangan dana hibah inti. Akibatnya, 
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mereka selalu berada di bawah tekanan 
untuk mempertahankan aliran tetap dari 
kontrak dan proyek yang umumnya berjangka 
pendek supaya dapat terus bertahan. 
Dengan penghasilan yang relatif rendah, para 
peneliti junior dan menengah didorong untuk 
menambah penghasilan tersebut dengan 
cara mengajar dan memberi pelatihan, yang 
akhirnya hanya menyisakan sedikit waktu 
untuk bekerja dan akhirnya berujung pada 
rendahnya mutu penelitian (Karetji 2010; 
Sumarto 2011; Suryadarma dkk. 2011; Datta 
dkk. 2014).

Di antara PRI nonpemerintah yang 
agendanya selalu bergeser, peralihan dari 
ketergantungan pada donatur, ke sumber 
pendanaan lokal dan nasional merupakan 
sebuah perjuangan. Peraturan menghalangi 
PRI untuk mendapatkan pendanaan 
pemerintah, sementara ada sebagian yang 
khawatir bahwa melakukan hal tersebut 
dapat melanggar etika (hal ini akan dibahas 
lebih rinci  di bagian berikutnya). Sumbangan 
filantropi, terutama untuk penelitian, belum 
populer di Indonesia dan tidak diganjar 
dengan pengurangan pajak (Karetji 2010; 
Sumarto 2011). 

Proses manajemen internal
Banyak PRI (baik yang berbasis 

perguruan tinggi maupun bukan) tidak 
mempunyai kapasitas untuk membiayai 
sepenuhnya pekerjaan  mereka (sering  
kali  tidak  mengetahui biaya finansial dari 
kontribusi nonuang mereka) dan bagaimana 
menghasilkan serta mengelola aliran 
pendapatan secara efektif  (Karetji 2010). 

PRI juga tidak mempunyai sistem untuk 
mengawasi dan mengevaluasi riset sebagai 
pertanggungjawaban atas sumber daya yang 
telah dikeluarkan dan menarik pelajaran dari 
hal tersebut secara sistematis  (Karetji 2010). 

PRI yang mempunyai proyek serta basis 
klien yang luas tidak membantu pegawai 
mereka berkembang secara profesional. Para 
peneliti muda tidak mempunyai jalur karier 
yang jelas, dan jarang menerima dukungan 
dari peneliti yang lebih senior; mereka 

diharapkan untuk belajar sambil bekerja. 
Mereka bekerja sendirian, bertanggung 
jawab atas perkembangannya sendiri, sering 
kali bertumpu pada beasiswa yang didanai 
secara eksternal atau pada tawaran-tawaran 
kerja sama dari institusi internasional demi 
mengembangkan kapasitas (Karetji 2010; 
Suryadarma dkk. 2011).

PRI juga mengabaikan peran para staf 
pendukung dengan keahlian di bidang 
administrasi, manajemen, operasi, dan 
sumber daya. Bila staf-staf itu dipekerjakan, 
mutunya cenderung  rendah dan tidak digaji 
secara memadai (Karetji 2010). 

Terkait dengan pengelolaan pengetahuan, 
PRI enggan untuk berbagi temuan secara 
internal. Seminar internal yang memaparkan 
hasil penelitian untuk kemudian dibahas 
dan bertukar ide jarang diselenggarakan. 
Diskusi dan debat pun amat terbatas untuk 
menghindari kritik dari kolega. Sehingga, 
penelitian cenderung menjadi upaya individu 
dan bukan kolektif. 

PRI yang didukung oleh KSI
Di sini kami mengulas kapasitas dari 16 

PRI yang didukung oleh KSI, yang diambil 
dari RBOA oleh Solidaritas yang dihasilkan 
pada 2015. Temuan yang dipaparkan di sini 
mungkin berbeda dari temuan tentang PRI 
secara umum dan pada tingkat nasional, 
mengingat bahwa: 1) RBOA dilaksanakan 
pada 2015 sementara diagnostik umumnya 
dihasilkan antara 2010 dan 2011; dan 2) 
PRI yang didukung KSI dipilih berdasarkan 
kriteria yang meliputi kapasitas organisasi dan 
penelitian. Tabel 1 di bawah ini memberikan 
grafik hasil berdasarkan elemen dan aspek 
kapasitas. Ukuran lingkaran menunjukkan 
proporsi PRI yang menilai diri sendiri lemah, 
sedang, baik, atau sangat baik. Kolom terakhir 
di kanan mengindikasikan proporsi PRI yang 
tidak memberikan jawaban. Pada teks di 
bawah ini, kami mengacu pada skor rata-rata 
dengan 1 adalah lemah dan 4 adalah sangat 
baik.
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Tabel 1: Hasil dari RBOA

Reputasi Organisasi di Mata 
Pembuat Kebijakan

Reputasi Organisasi di Mata 
Pemangku Kepentingan Nonpemerintah

Reputasi Organisasi di Mata 
Pelaku Akademis

Kolaborasi dengan Institusi Kebijakan

Kolaborasi dengan Organisasi 
Nonpemerintah

Penggunaan Penelitian oleh 
Pembuat Kebijakan

Penggunaan Penelitian oleh Pemangku 
Kepentingan Nonpemerintah

Visi Perubahan

Strategi Organisasi

Agenda Penelitian

Keberlangsungan Finansial 

Perencanaan Kerja

Pengawasan & Evaluasi

Manajemen & Tata Kelola Organisasi

...

Publikasi Produk Penelitian    

Pelaksanaan Agenda penelitian  

Jaminan Mutu    

Relevansi Penelitian dengan Kebijakan      

Perencanaan Keterlibatan Kebijakan 

Ketepatan dengan Audiens Sasaran      

Mutu dan 
relevansi 
Penelitian 
(CO3)

Komunikasi 
penelitian 
dan pengaruh 
kebijakan (CO3)

Kekuatan 
Organisasi (CO2)

Elemen 
(dan capaian 
kontributif (CO) 
yang relevan)

Aspek Sangat 
Baik

Sedang BaikLemah



Mutu dan relevansi penelitian
Pada mutu dan relevansi penelitian, RBOA 

mengacu pada: 1) pelaksanaan agenda 
penelitian; 2) jaminan mutu; dan 3) relevansi  
penelitian untuk kebijakan. Dari ketiga elemen 
tersebut, organisasi menilai diri sendiri dengan 
skor rata-rata 2,88.  

Terkait dengan pelaksanaan dari agenda 
penelitian mereka (2,94), sebagian besar 
organisasi mempunyai proses untuk 
menerjemahkan agenda penelitian ke dalam 
rencana atau proposal penelitian yang lebih 
spesifik, serta untuk meninjau proposal dan 
permintaan eksternal guna menjamin bahwa 
topik selaras dengan tema penelitian atau 
prioritas strategis. 

Dalam hal jaminan mutu (2,75), tanggapan 
organisasi bervariasi. Semua organisasi 
melakukan proses kendali mutu internal, 
walaupun konsistensi dan fokus dari kendali 
mutu itu serta keterlibatan para pelaku 
eksternal berbeda-beda. 

Dalam hal penelitian yang relevan dengan 
kebijakan (2,94), organisasi yang menilai    
dirinya baik atau sangat baik umumnya 
memandang penelitian mereka relevan karena 
kejelasan rekomendasi yang dihasilkan. 
Beberapa organisasi menekankan pada 

mekanisme yang memungkinkan pembuat 
kebijakan untuk terlibat secara langsung 
dengan penelitian mereka, serta menghasilkan 
penelitian secara tepat waktu. Namun, 
tidak satu pun dari 16 organisasi mitra yang 
menyebutkan penilaian objektif mengenai 
relevansi penelitian mereka, sedangkan 
empat organisasi berkomentar secara khusus 
tentang tidak adanya landasan objektif untuk 
menilai relevansi penelitiannya. 

Komunikasi penelitian dan pengaruh 
kebijakan

Mengenai komunikasi penelitian dan 
pengaruh kebijakan, RBOA mengacu pada 
dua elemen: 1) pengemasan bukti (yang 
mendasari penilaian organisasi atas dirinya 
pada skor rata-rata 2,58); dan 2) permintaan 
dan penggunaan bukti oleh perantara dan 
pembuat kebijakan (lihat di atas). 

Pengemasan bukti terdiri atas tiga aspek: 
1) perencanaan keterlibatan kebijakan (2,6); 
2) ketepatan produk penelitian dengan  
kebutuhan audiens sasaran (2,5); dan 3) 
publikasi produk penilaian (2,63). 

Mengenai perencanaan keterlibatan 
kebijakan, organisasi menilai dirinya sangat 
baik atau baik dalam memadukan keterlibatan 

7

Manajemen Keuangan & Operasional  

Manajemen Risiko

Manajemen Pengetahuan

Gender

Perencanaan Keterlibatan Kebijakan

Perencanaan SDM

Rekrutmen & Seleksi

Mekanisme Pengembangan Staf

Manajemen Kinerja
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dengan pelaku eksternal ke dalam proses 
penelitian mereka. Namun, ketujuh organisasi 
yang menilai diri sedang atau lemah, baru-
baru saja menaruh perhatian pada soal 
memengaruhi kebijakan. Mengenai sejauh 
mana produk penelitian tepat bagi kebutuhan 
audiens sasaran, 10 dari 16 organisasi menilai 
diri sedang, menandakan adanya ruang untuk 
perbaikan melalui, misalnya, penggunaan 
format yang tepat. Tidak ada organisasi yang 
menyebutkan bentuk umpan balik terstruktur 
dari pengguna dan hanya  satu  organisasi 
yang mencantumkan pendapat dari pihak 
ketiga. Mengenai publikasi hasil penelitian, 
9 dari 16 organisasi menilai diri sering 
memublikasikan penelitian melalui beragam 
saluran, termasuk media massa dan media 
sosial, serta jurnal akademis. 

Permintaan dan penggunaan bukti oleh 
perantara dan pembuat kebijakan terdiri atas 
dua aspek: 1) reputasi organisasi (di mata 
pembuat kebijakan, OMS, dan akademisi); 
serta 2) dampaknya terhadap proses 
pembuatan kebijakan (melalui kolaborasi 
dengan institusi pembuat kebijakan dan OMS 
serta melalui penggunaan output penelitian 
oleh pembuat kebijakan dan OMS). 

Tentang reputasi, organisasi menilai diri pada 
skor rata-rata 2,59 di mata ketiga jenis pelaku 

tadi. Organisasi menganggap dirinya dikenal 
dan dipandang secara positif di mata mereka 
dan menilai setidaknya sebagian dari produk 
riset mereka dikenal dan dipandang sebagai 
produk yang relevan dan dapat dipercaya.   

Dalam hal berkolaborasi dengan lembaga 
pembuat kebijakan, organisasi menilai diri 
pada skor rata-rata 2,63. Sebagian besar 
menilai dirinya sedang, cenderung untuk 
bekerja dengan sedikit organisasi pembuat 
kebijakan, dan melakukannya secara terbatas 
dan sporadis. Dalam hal berkolaborasi 
dengan OMS, organisasi menilai diri rata-rata 
2,84. Sebagian besar organisasi sering dan 
aktif berkolaborasi dengan OMS. Dalam hal 
penelitian yang digunakan  baik oleh pembuat 
kebijakan dan pemangku kepentingan 
masyarakat sipil, organisasi menilai diri 
rata-rata 2,43 dan 2,5 secara berturut-turut. 
Pembuat kebijakan dan masyarakat sipil 
terkadang atau sering kali menggunakan 
sebagian dari hasil penelitian organisasi.

Dalam hal dampak pada proses pembuatan 
kebijakan sebagaimana disebut di atas, 
organisasi tidak mempunyai bukti spesifik 
yang terdokumentasi atas pengaruh mereka 
terhadap kebijakan, dengan bukti untuk 
peringkat yang dipilih berdasarkan anekdot. 
Tidak ada organisasi yang mencantumkan 
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data terstruktur tentang bagaimana mereka 
dipandang oleh pelaku eksternal, baik yang 
dicatat secara  langsung oleh pengguna 
atau dikompilasi dari populasi pemangku 
kepentingan terkait yang lebih luas. 
Jangkauan sejauh mana organisasi diminta/
diundang untuk turut serta dalam sosialisasi 
kebijakan (policy events), atau penelitian 
mereka diminta atau diakses, secara umum 
tidak dicatat secara sistematis. 

Kekuatan organisasi PRI
Kekuatan strategis

Terkait dengan kekuatan strategis 
organisasi, RBOA terdiri atas elemen berikut 
ini: 1) visi perubahan organisasi; 2) strategi 
organisasinya; dan 3) agenda penelitiannya. 
Semua elemen tersebut menerima skor 
penilaian diri terkuat di 16 PRI yang didukung 
KSI, dengan skor rata-rata 3,06. Dari ketiga 
aspek itu, organisasi meraih skor terkuat pada 
kapasitas untuk menyusun agenda penelitian 
(3,31). Organisasi yang menilai dirinya 
baik atau  sangat  baik  terkait  dengan  visi 
perubahan, merasa hal tersebut memberikan 
arahan yang jelas bagi organisasi, yang 
kemudian dipahami oleh para stafnya. 
Mayoritas organisasi merasa bahwa strategi 
mereka cukup untuk memandu mewujudkan 
visi, sementara sebagian besar organisasi 
juga telah menyusun suatu agenda penelitian 
dan mendefinisikan permasalahan prioritas 
selaras dengan isu-isu yang menjadi bidang 
spesialisasi mereka, berdasarkan pada fokus 
organisasi.  

Kekuatan finansial
Di bagian ini, organisasi meraih skor rata-

rata 2,64. Mayoritas didominasi oleh atau 
secara eksklusif didanai oleh organisasi 
donor, walaupun sebagian besar menerima 
pendanaan dari beragam donatur berbeda. 
Meski beberapa organisasi membentuk 
unit-unit usaha untuk memberi penghasilan 
tambahan, namun unit tersebut hanya 
menyumbangkan sejumlah kecil bila 
dibandingkan dengan proyek-proyek yang 
didanai donatur, atau justru tidak berhasil. 

Sembilan organisasi melaporkan bahwa 
durasi pendanaan biasanya berkisar antara 
satu hingga dua tahun. Dua organisasi 
melaporkan durasi pendanaan berlangsung 
kurang dari satu tahun, sementara ada dua 
organisasi melaporkan durasi pendanaannya 
berlangsung lebih dari dua tahun. 

Proses manajemen internal
Mengenai proses manajemen internal, 

RBOA terdiri atas dua elemen yang luas: 1) 
manajemen organisasi; dan 2) manajemen 
sumber daya manusia.  

Manajemen organisasi terdiri atas: a) 
perencanaan kerja; b) pengawasan dan 
evaluasi; c) manajemen dan tata kelola 
organisasi; d) manajemen finansial dan 
operasional; e) manajemen risiko; f) 
manajemen pengetahuan; dan g) gender. 
Untuk seluruh elemen tersebut, organisasi 
memberi dirinya skor rata-rata 2,61, yang 
mencakup perencanaan kerja penilaian-
diri organisasi; manajemen dan tata kelola 
organisasi; praktik manajemen finansial dan 
operasional; dan gender (rata-rata 2,99). 
Namun, organisasi menilai diri mereka dengan 
skor yang rendah untuk pengawasan dan 
evaluasi, serta penilaian risiko dan manajemen 
pengetahuan, yang mengindikasikan ruang 
bagi perbaikan (rata-rata 2,12). 

Manajemen sumber daya manusia terdiri 
atas: a) perencanaan sumber daya manusia; 
b) perekrutan dan seleksi; c) mekanisme 
pengembangan staf; dan d) manajemen 
kinerja. Secara rata-rata, hal ini menerima skor 
terendah di seluruh 16 organisasi (dengan 
rata-rata skor 2,13). Untuk keempat aspek itu, 
tidak ada organisasi yang memberi nilai sangat 
baik bagi dirinya, dan dengan pengecualian 
untuk aspek perekrutan dan seleksi, mayoritas 
organisasi menilai setiap aspek tersebut 
lemah atau sedang. Secara umum, hanya 
ada sedikit bukti dari RBOA bahwa organisasi 
menilai manajemen sumber daya manusia 
sebagai sebuah fungsi strategis yang terkait 
dengan pengembangan organisasi dalam 
jangka waktu yang lebih panjang.
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dalam mengoordinasikan donatur, peran 
negara dalam forum G20, dan pelaporan 
Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan 
Milenium (kini digantikan oleh Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan) (Evolving Ways 
2013; Mackenzie dkk. 2015; Datta dkk. 2011). 

Bappenas mempunyai kemampuan 
terbatas untuk membentuk proses 
kebijakan dan penggunaan pengetahuan 
dalam pemerintahan Indonesia. Karena 
Bappenas tidak mempunyai wewenang 
untuk mengalokasikan atau menahan dana, 
saluran   komunikasi  dan  pengaruh yang 
dulu dimilikinya (terutama dengan jajaran 
kementerian yang lebih besar) terlihat 
lemah. Dinamika ini membentuk kemampuan 
Bappenas untuk menghimpun para pemangku 
kepentingan di jajaran pemerintahan guna 
membahas peran pengetahuan dalam 
pembuatan kebijakan (Datta dkk. 2014; Datta 
dkk. 2011).

Selain itu, Bappenas sering kali kekurangan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat 
kebijakan yang kuat. Ihwal hambatan sumber 
daya manusia berarti lembaga ini sering kali 
bertumpu pada konsultan yang didanai oleh 
pemerintah, tapi sebagian besar oleh donatur, 
tidak jarang dengan tingkat pergantian 
staf (turnover) yang tinggi. Bappenas tidak 
mempunyai banyak hubungan formal dengan 
penghasil pengetahuan eksternal dan tidak 
selalu mempunyai sumber daya untuk 
melakukan sendiri kajian latar belakang 
“unggulannya” untuk memengaruhi rencana 

B ab ini membahas tentang “tahapan 
yang telah dicapai” yang berhubungan 
dengan penggunaan pengetahuan 

oleh para pembuat kebijakan. 
Bab ini terdiri atas tiga bagian: 1) 

peran pengetahuan dalam perencanaan 
pembangunan yang terpusat; 2) dinamika 
umum yang terkait dengan akuisisi dan 
penggunaan pengetahuan oleh pembuat 
kebijakan di tingkat nasional; dan 3) akuisisi 
pengetahuan dan penggunaannya di tingkat 
daerah  (terutama tingkat kabupaten). 

Kapasitas perencanaan pembangunan yang 
terpusat

Di sini  kami membahas tentang kapasitas 
Bappenas untuk menggunakan pengetahuan, 
dan juga untuk mendorong badan pemerintah 
lainnya untuk menggunakan pengetahuan 
secara lebih sistematis dalam tugasnya 
membuat kebijakan. 

Fungsi utama Bappenas secara tradisional 
adalah untuk menyusun perencanaan, 
anggaran, koordinasi, dan mengawasi 
kemajuan pembangunan di Indonesia. 
Namun, selama pemerintahan sebelumnya, 
fungsi penganggaran badan ini dialihkan ke 
Kementerian Keuangan dan beberapa dari 
fungsi pengawasannya dialihkan ke UKP4 
(Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangunan). 
Bappenas tinggal mengerjakan perencanaan 
pembangunan jangka panjang, menengah 
dan pendek. Bappenas juga berperan penting 
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pembangunan jangka menengah (Datta dkk., 
2011; Datta dkk., 2014). 

Tim Analisa Kebijakan Bappenas (TAK atau 
PAT) awalnya dipandang sebagai unit yang 
berdiri sendiri menyatukan/menggabungkan 
pengetahuan penelitian dan memberikan 
saran kepada pejabat paling senior di 
kementerian. Namun kemudian unit tersebut 
berkembang dengan ditempatkannya para 
fungsional perencana di semua kedeputian  
dengan fokus kebijakan lintas sektor. Hal ini 
membantu Bappenas menunjukkan kembali 
perannya sebagai salah satu think tank 
pemerintah yang memberikan dukungan 
dengan memberi saran, yang diharapkan akan 
menaikkan statusnya di jajaran pemerintahan 
(Mackenzie dkk. 2015; Datta dkk. 2011; Datta 
dkk. 2014; Evolving Ways 2013). 

Namun, TAK berjuang untuk menanggapi 
permintaan kementerian jangka pendek 
serta melakukan penelitian kebijakan 
jangka menengah dan panjang. Ada 
“pergeseran” program, kemungkinan akibat 
kurangnya kepemilikan  di antara para 
pejabat  senior, peran dan fungsi yang tidak 
jelas, serta rancangan, tata kelola, dan 
pengaturan manajemen program yang tidak 
dikomunikasikan dengan baik. Manajemen 
harian tidak didelegasikan kepada staf 
tingkat bawah dengan baik, sementara para 
perencana yang membentuk inti dari TAK 
dipekerjakan hanya secara paruh waktu, 
yang berarti membatasi kapasitas mereka. 
Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri 
dan Perdagangan Australia (DFAT) dianggap 
memainkan peran yang berlebihan, dengan 
mendanai staf yang direkrut secara eksternal 
alih-alih mendukung sistem dan kapasitas dari 
pegawai negeri Bappenas sendiri (Evolving 
Ways 2013). 

Sebagai bagian dari keinginannya 
untuk dipandang sebagai sebuah think 
tank, Bappenas mendirikan sebuah pusat 
pengetahuan di bawah Direktorat Kerja 
Sama Pembangunan Internasional guna 
memfasilitasi peralihan praktik, pengalaman, 
dan pelajaran yang baik dari luar negeri 
ke institusi nasional dan daerah di seluruh 

Indonesia, dan sebaliknya. Hal ini ditujukan 
untuk meningkatkan mutu perencanaan 
pembangunan nasional dan regional yang 
pada gilirannya memengaruhi upaya-upaya 
untuk mencapai tujuan pembangunan.3  

Kapasitas tingkat nasional
Bagian tentang kapasitas tingkat nasional 

untuk menggunakan pengetahuan ini 
terdiri atas lima hal: 1) permintaan untuk 
pengetahuan, terutama untuk pengetahuan 
penelitian dan pengetahuan ahli di tingkat 
nasional; 2) bagaimana pembuat kebijakan 
mendefinisikan pertanyaan kebijakan 
dan mengomunikasikannya kepada para 
penghasil/ahli pengetahuan; 3) bagaimana 
mereka menyatukan dan memperoleh 
pengetahuan; 4) bagaimana mereka 
menafsirkan pengetahuan; dan 5) tantangan 
yang mereka hadapi dalam memperoleh 
dan menggunakan pengetahuan penelitian 
dan pengetahuan ahli. Dalam beberapa 
kesempatan, kami menggunakan sebuah 
kajian oleh Datta dkk. (2015) yang menggali 
penggunaan pengetahuan penelitian oleh 
para pengambil keputusan tingkat nasional. 

Permintaan untuk pengetahuan penelitian
Aturan birokrasi resmi (seperti perlunya 

mengajukan sebuah naskah akademik 
dengan rancangan legislatif serta proses 
konsultasi resmi selama proses perencanaan 
pembangunan lazimnya) terlihat lemah 
dalam memotivasi pembuat kebijakan 
untuk berinvestasi dalam permintaan dan 
penggunaan pengetahuan bermutu tinggi 
dalam rangka merancang dan menerapkan 
kebijakan. Bila dikumpulkan untuk alasan 
birokratis, pengetahuan cenderung menjadi 
sekadar “daftar kewajiban” dengan riset 
sering kali bermutu rendah, sedangkan proses 
konsultasi umumnya bersifat seremonial. 
Di beberapa kasus, pembuat kebijakan 
memperoleh pengetahuan penelitian guna 
memperkuat hubungan timbal balik (Datta 

3 http://effectivecooperation.org.  
wordpress/2014/03/29/why-knowledge-sharing-  
matters-for-development-co-operation-2/
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2
dihadapi dengan penelitian yang berpotensi 
bias atau bertentangan); pengawasan, 
pelaporan, dan evaluasi proyek dan program; 
serta mengidentifikasi praktik-praktik baik, 
dari luar negeri maupun dari Indonesia (Datta 
dkk. 2015).

 Namun, di antara mereka yang bekerja 
di cabang eksekutif pemerintahan, 
para  pengambil  keputusan  yang 
mencari pengetahuan kemungkinan 
besar memprioritaskan data statistik dan 
administratif dahulu, baru kemudian penelitian 
dan saran ahli. Hal ini lalu diikuti oleh persepsi 
dan pengalaman warga, kemudian oleh 
pengalaman dan pembelajaran implementasi 
kebijakan sebagaimana diilustrasikan dalam 
Gambar 2 (Datta dkk. 2015).  

Perumusan dan komunikasi pertanyaan 
kebijakan 

Pertanyaan penelitian umumnya dihasilkan 
secara ad hoc dan sering kali didorong 
oleh arahan dari pengambil keputusan 
senior. Dalam sedikit kejadian, para ahli 
dari PRI (sering kali dari  perguruan tinggi) 
dan organisasi internasional diajak terlibat 
guna membantu para pengambil keputusan 
membuat rumusan pertanyaan yang tepat. 

dkk. 2011; Suryadarma dkk. 2011). 
Penggerak lain untuk meminta riset bermutu 

tinggi atau pengetahuan ahli terbagi ke dalam 
tiga kategori yang tumpang-tindih: 1) riset yang 
sebagian besar berlandaskan pada metrik 
ekonomi atau moneter (seperti mendorong 
perdagangan atau membuat alokasi anggaran); 
2) penilaian terhadap perolehan atau 
kehilangan kuasa (seperti mempertahankan 
atau menguatkan sebuah keputusan, 
posisi kebijakan, program, atau anggaran); 
dan 3) memperkuat status seseorang 
(menanggapi permintaan kementerian atau 
presiden, membantu memperkuat argumen 
anggta DPR/parlemen selama konfrontasi 
politik dan/atau menekankan keberhasilan 
seorang perwakilan politik, dalam konteks 
meningkatkan persaingan politik) (Datta dkk. 
2011; Guggenheim 2012). 

Dalam beberapa kasus, pembuat kebijakan 
menyarankan alasan yang lebih teknis 
untuk memperoleh pengetahuan penelitian. 
Seperti yang ditampilkan oleh Gambar 1, 
hal ini termasuk (dalam urutan preferensi): 
menyediakan konteks (seperti memahami 
masalah dan isu kebijakan); membantu 
mengembangkan kebijakan dan strategi; 
memberikan derajat objektivitas (saat 
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Gambar 1: Alasan Untuk Memperoleh Riset di Lembaga Eksekutif
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Namun, contoh praktik seperti ini jarang 
ada. Dalam beberapa kasus, pengambil 
keputusan dengan latar belakang akademis 
menyarankan bahwa latar belakang tersebut 
membantu mereka mengetahui pertanyaan 
apa yang harus diajukan (Datta dkk. 2015). 

Bila pembuat kebijakan mempunyai 
pertanyaan, mereka tidak pandai dalam 
mengomunikasikannya kepada penyedia 
pengetahuan. Para pejabat pemerintah senior 
sering kali tidak ingin mengakui kurangnya 
pengetahuan mereka dan tak jarang 
mencurigai saran yang bertentangan dengan 
posisinya. Namun, walau banyak pegawai 
negeri tidak menyambut masukan secara 
terbuka, begitu hubungan pribadi dijalin dan 
kepercayaan dibangun, banyak dari pegawai 
negeri tersebut akan membahas dengan 
bebas isu dan hambatan mereka dengan para 
peneliti dan ahli (Karetji 2010; Nugroho dkk. 
2016). 

Menyatukan pengetahuan riset dan 
pengetahuan ahli

Dalam rangka memperoleh penelitian, 
pengambil keputusan dapat membuat 
permintaan kepada departemen riset 
internal mereka (Balitbang). Hal ini terjadi 
di jajaran kementerian yang besar, yang 
mempunyai departemen tersebut (beberapa 
kementerian yang lebih kecil tidak punya). 

Namun, pegawai negeri tingkat menengah 
(yang justru lebih mungkin membutuhkan 
penelitian untuk merancang kebijakan) harus 
melalui rantai persetujuan yang panjang dan 
rumit untuk mencapai pegawai negeri senior 
yang dapat menyetujui permintaan mereka 
(dan menyetujui laporan untuk diedarkan 
bila laporan telah dibuat). Hal ini sering 
kali melemahkan semangat mereka untuk 
mengajukan permintaan (Sherlock 2010; 
Cislowski dan Purwadi 2011; Datta dkk. 2011; 
Guggenheim 2012; Datta dkk. 2015; Sherlock 
dan Djani 2015).   

Dalam banyak kasus, Balitbang 
menghasilkan pengetahuan penelitian 
bermutu rendah. Ada beberapa alasan, 
termasuk alokasi anggaran Balitbang yang 
rata-rata hanya sebagian kecil dari anggaran 
keseluruhan kementerian. Tingginya tingkat 
keluar masuk staf berarti individu yang 
berkinerja baik dimutasi keluar dari Balitbang 
ke biro lain dan meninggalkan staf berkinerja 
rendah untuk melakukan penelitian. Staf-
staf tersebut tak jarang menerima tunjangan 
yang lebih rendah dibandingkan staf lain di 
kementerian (menambah disinsentif bagi staf 
berkinerja tinggi untuk bekerja di unit-unit 
tersebut) (Suryadarma dkk. 2011; Datta dkk. 
2011).

Ini artinya Balitbang sering kali diabaikan 
oleh pegawai negeri senior yang menginginkan 
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2

penelitian, walaupun ada contoh-contoh 
Balitbang yang mutu penelitiannya meningkat 
dan berkontribusi pada pengambilan  
keputusan dari kementerian mereka. 
Contoh tersebut termasuk unit yang ada 
di Kementerian Keuangan, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan 
Kementerian Pendidikan (Suryadarma dkk. 
2011; Datta dkk. 2011). 

Para pengambil keputusan, terutama       
pegawai negeri senior dari kementerian 
terkemuka dan dari kementerian yang 
mempunyai sarana lebih sedikit untuk 

mendapatkan riset, sering berupaya 
mendapatkan pendanaan penelitian dan/atau 
bantuan teknis dari lembaga internasional/
donor dan universitas-universitas asing.4  
Namun, preferensi donor terhadap muatan 
riset dan proses pengadaan birokratis 
membatasi jangkauan kepemilikan lokal 

4  Mantan Wakil Presiden Indonesia (Jusuf Kalla) 

diundang untuk bicara di ANU dan cukup berterus 

terang tentang menggunakan masukan dari para 

Indonesianis ANU dalam menanggapi rekomendasi-

rekomendasi IMF (Karetji 2010).
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Gambar 3: Sumber Penelitian dan Saran Ahli ‘yang ditemui’ oleh Badan Eksekutif
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Gambar 4: Saluran yang Dipakai untuk Mempelajari Penelitian dan Saran Ahli di Lembaga Eksekutif
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(Datta dkk. 2015). 
Ketika pegawai negeri senior menginginkan 

riset/keahlian dengan waktu pengerjaan yang 
cepat, mengingat keterbatasan kemampuan 
Balitbang, sedikitnya penghasil pengetahuan 
eksternal   yang layak, dan hambatan peraturan 
(yang kami bahas di bawah ini), mereka beralih 
pada lembaga-lembaga seperti Bank Dunia 
untuk melakukan penelitian (Suryadarma 
dkk., 2011; Datta dkk., 2015).

Proses yang panjang dan rumit untuk 
mendapatkan riset secara internal, pendanaan 
terbatas, dan tekanan untuk segera mengambil 
keputusan berarti para pengambil keputusan 
kemungkinan besar akan mengundang para 
ahli—biasanya individu—untuk memberikan 
saran alih-alih secara resmi menugaskan 
pelaksanaan penelitian kepada PRI. Seperti 
yang tampak pada Gambar 3, pengambil 
keputusan di dalam cabang eksekutif 
pemerintah Indonesia kemungkinan besar 
akan berkonsultasi dengan para ahli di 
universitas (baik pada tingkat nasional dan 
provinsi), diikuti oleh ahli di lembaga-lembaga 
internasional, seperti Bank Dunia dan PBB.

Menafsirkan pengetahuan penelitian dan 
pengetahuan ahli setelah ditugaskan atau 
diperoleh 
Saluran

Seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 4, 
pengambil keputusan, terutama mereka yang 
duduk di cabang eksekutif pemerintahan, 
kemungkinan besar akan mempelajari riset dan 
ahli dari proses sosial, seperti rapat formal dan 
informal, FGD, atau seminar. Pembelajaran 
dari laporan tertulis dan rangkuman (seperti 
risalah kebijakan) dianggap kurang signifikan. 
Hal ini memperlihatkan bentuk penafsiran 
pengetahuan penelitian dan pengetahuan 
ahli secara verbal/aural oleh para pembuat 
kebijakan, serta adanya potensi peningkatan 
dalam penggunaan pengajuan tertulis serta 
penghasilan saran tepat sasaran yang lebih 
dapat diakses dan ringkas (Datta dkk. 2015; 
Karetji 2010).

Mutu
Kapasitas teknis pegawai negeri untuk 

menilai metodologi dan tinjauan produk 

Gambar 5: Hambatan untuk Memperoleh Penelitian dan Saran Ahli pada Lembaga Eksekutif
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2
politik dan ekonomi untuk menerapkan saran 
ke dalam praktik; dan kurangnya data mentah 
bermutu tinggi (termasuk kesiapan data yang 
tersedia dari Badan Pusat Statistik dengan 
biaya rendah) untuk menginformasikan 
penelitian (Datta dkk. 2015; Karetji 2010).

Dinamika tingkat daerah
Pada  bagian ini kami membahas 

pengetahuan yang digunakan pembuat 
kebijakan pada tingkat daerah (terutama 
kabupaten). Satu dekade telah berlalu sejak 
diperkenalkannya otonomi daerah. Secara 
teori, bertambahnya wewenang dan kuasa 
pemerintah daerah akan meningkatkan 
permintaan terhadap solusi yang lebih 
bernuansa daerah dan didasari oleh konteks, 
yang memberikan lebih banyak peluang 
bagi pengetahuan untuk dikembangkan dan 
digunakan dengan fokus pada konsep dan 
isu-isu yang lebih berorientasi daerah (Karetji 
2010).   

Namun, secara umum keterlibatan dari 
beragam pemangku kepentingan (seperti 
praktisi, ahli, perguruan tinggi, komunitas 
usaha, atau masyarakat sipil) dalam proses 
pengambilan keputusan hanya sedikit. Walau 
banyak data statistik tersedia, mutu himpunan 
data tersebut dipertanyakan. Data-data itu 
tidak divalidasi atau tidak dapat diakses 
oleh lembaga lain yang mempunyai mandat 
dan wilayah hukum yang tumpang-tindih 
(Sutmuller dan Setiono 2011).5

Terkait dengan analisis dari data seperti 
itu, lembaga sektor tingkat daerah tak 
jarang kesulitan untuk: mengidentifikasi 
masalah kebijakan dan karenanya sulit 
mendefinisikan jenis pertanyaan yang tepat; 
mengestimasi biaya dari penelitian yang 
baik dan mendapatkan anggaran; atau 
mengalokasikan anggaran terlalu rendah. 
Selain itu, ada penekanan yang lebih kuat 
pada pengalokasian dan pembelanjaan 
uang daripada mengevaluasi capaian dan 
dampak, sedangkan politisi yang terpilih cepat 

penelitian lemah. Hal ini diperkuat oleh 
anggapan sebagian orang bahwa penelitian 
merupakan sarana menuju ujung (misalnya, 
untuk mendukung kebijakan yang ada atau 
memperkuat hubungan timbal balik). Lebih 
jauh lagi, mengingat bahwa metode yang 
disukai untuk memproses keluaran penelitian 
adalah  verbal/aural, sulit sekali untuk menilai 
bagaimana para pembuat kebijakan meninjau 
mutu masukan penelitian (Suryadarma dkk. 
2011). 

Namun, beberapa pengambil keputusan 
cenderung mengelola mutu penelitian atau 
keahlian yang ditawarkan dengan cara: 
(i) bila mampu membayarnya, mereka 
mempekerjakan seseorang yang dipandang 
sebagai ahli “terbaik” (dengan demikian 
membebaskan diri dari perlunya meninjau 
pekerjaan); (ii) menggunakan pengalaman 
dan penilaian pribadi; (iii) mengawasi proses 
penelitian secara ketat dengan meminta 
para peneliti untuk melapor secara teratur; 
(iv) mencari validasi dari jaringan pribadi 
atau profesional; dan (v) mengadakan suatu 
tinjauan dari dalam biro atau subbiro mereka 
sendiri. Tetapi, penelitian yang dihasilkan oleh 
Balitbang harus mengikuti proses kendali 
mutu yang lebih formal (Datta dkk. 2015; 
Karetji 2010). 

Tantangan untuk memperoleh dan 
menggunakan penelitian dan keahlian 

Seperti yang diperlihatkan dalam 
Gambar 5, pembuat kebijakan menghadapi 
sejumlah tantangan dalam memperoleh dan 
menggunakan pengetahuan penelitian. Dua 
tantangan terbesar adalah keterlambatan 
dalam menghasilkan dan menyajikan 
penelitian serta prevalensi dari penelitian 
bermutu rendah (terutama kurangnya 
penelitian yang relevan dengan kebijakan). 
Tantangan lain dalam urutan menurun dari 
sisi kepentingan adalah: dana yang tidak 
memadai; peraturan yang menghalangi untuk 
mendapatkan penelitian; keterbatasan jumlah 
tenaga ahli pada beberapa isu-isu penting, 
terutama bila pemberitahuan disampaikan 
dengan waktu mendesak; terbatasnya ruang 

5 Dinamika ini mungkin dikenal baik pula pada tingkat 

nasional. 
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menyetujui pengadopsian solusi yang dapat 
terlihat (dan politis), seperti membangun 
infrastruktur. Mereka kurang sabar untuk 
mengetahui apa yang mungkin disampaikan 
pengetahuan penelitian tentang solusi yang 
tepat (Sutmuller dan Setiono 2011). 

Namun, ada beberapa pengecualian. 
Pemimpin terpilih pemerintah daerah yang 
relatif otonom dari, misalnya, kepentingan 
bisnis atau kepentingan yang ilegal, 
kemungkinan besar akan memasukkan 
sejumlah unsur kewirausahaan ke dalam 
strategi politik mereka. Hal ini membantu 
mereka berupaya mendapatkan dukungan 
populer untuk dipilih kembali, memperoleh 
promosi, mempromosikan karier politik 
mereka, atau memperkuat posisinya di mata 
parlemen dan partai politik. Pada akhirnya 
hal ini membantu sebagian pemimpin daerah 
untuk mencari pengetahuan penelitian. 
Pengetahuan penelitian kemungkinan besar 
akan dicari bila pimpinan lembaga (terutama 
pimpinan badan perencanaan) lebih 
“profesional” dan duduk di sektor kesehatan 
dan pendidikan yang tekanan politiknya cukup 
besar untuk meningkatkan capaian (Sutmuller 
dan Setiono 2011; Guggenheim 2012; Rosser 

dkk. 2011).
Namun  demikian, mayoritas PRI dan 

personel berada di Jakarta dan di Pulau 
Jawa. Sehingga ada keterbatasan kapasitas 
penelitian di daerah untuk memberikan 
dukungan yang kredibel mengenai isu 
seperti pasar dan ekonomi daerah kelompok 
masyarakat asli di tingkat desa. Hal ini 
membatasi permintaan dari pemerintah 
daerah kepada lembaga daerah. Ditambah 
lagi dengan terbatasnya akses ke bantuan 
teknis internasional, maka banyak pemerintah 
daerah yang akhirnya “bekerja tanpa” 
penelitian (Karetji 2010).
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Bab ini membahas faktor struktural 
yang membentuk (dan menghambat) 
produksi dan penggunaan pengetahuan 

penelitian dan pengetahuan ahli. Bab terdiri 
atas lima bagian: 1) pendanaan penelitian 
tingkat nasional dan kerangka kerja kebijakan; 
2) struktur pegawai di aparatur sipil negara; 3) 
aturan dan praktik seputar pengadaan riset 
oleh pembuat kebijakan; 4) budaya aparatur 
sipil negara dan praktik secara lebih luas; 
serta 5) sistem perguruan tinggi dan hambatan 
untuk melakukan riset bermutu tinggi. Semua 
faktor ini sebagian besar masih belum berubah 
di antara fase rancangan KSI (dari fase di 
mana banyak dokumen yang mendasari 
bagian ini ditulis) dan waktu penulisan laporan 
baseline ini. Namun, bila signifikan, kami tetap 
menyoroti contoh-contoh di mana reformasi 
telah dilakukan selama periode 2013 hingga 
2015.

Produktivitas pendanaan penelitian tingkat 
nasional, dan kerangka kerja kebijakan 

Saat KSI diluncurkan, jumlah publikasi dan 
paten di Indonesia hanya sedikit. Para peneliti 
Indonesia kurang produktif dibandingkan 
peneliti lain di negara-negara yang paling 
sebanding per dolar dana penelitian yang 
diinvestasikan. Antara 1996 dan 2008, 
Indonesia menghasilkan 9.194 laporan 
ilmiah yang dipublikasikan, menempatkan 
produktivitas ilmiahnya di bawah produktivitas 
Bangladesh, Kenya, Lithuania, dan Nigeria, 
serta jauh di bawah negara tetangga seperti 
Thailand, Malaysia dan Singapura. Di antara 

jurnal tinjauan sejawat internasional, Social 
Sciences Citation Index, hanya sekitar 12 
persen publikasi riset ilmu sosial dengan 
fokus tentang Indonesia dihasilkan oleh 
penulis yang tinggal di dalam negeri—kurang 
dari separuh jumlah publikasi Thailand dan 
Malaysia (SCImago 2007; Suryadarma 
dkk. 2011; Brodjonegoro dan Greene 2013; 
Nugroho dkk. 2016).

Menurut Kantor Paten dan Merek Dagang 
Amerika Serikat, jumlah total paten yang 
didaftarkan oleh warga Indonesia pada 2008 
berada di bawah jumlah paten yang dipegang 
oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan 
Filipina. Selain itu, jumlah paten yang terdaftar 
di Indonesia pada 1992-2008 memperlihatkan 
kecenderungan paten asing mendominasi  
(Nugroho dkk. 2016).6

Terkait dengan rendahnya tingkat 
“produktivitas”, UNESCO menemukan bahwa 
Indonesia mencatatkan tingkat belanja 
pemerintah terendah untuk penelitian di 
antara negara-negara yang kurang lebih 
setara. Belanja bruto untuk penelitian dan 
pengembangan per kapita pada 2013 
adalah 0,09 persen.7 Angka ini jauh lebih 
rendah dibandingkan negara ASEAN lain, 

6 Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (2010).

7  “Prioritizing Research To Policy in National 

Development”, bahan presentasi dari Direktorat 

Jenderal Penguatan Penelitian dan Pengembangan 

Kemristekdikti dalam Bappenas International 

Conference on Best Development Practices and 

Policies, 19 Agustus 2015.

Faktor Sistemik yang 
Membentuk Produksi dan 

Penggunaan Pengetahuan
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seperti Malaysia (0,64 persen pada 2006), 
Singapura (2,29 persen pada 2009) dan 
Thailand (0,21 persen pada 2009) (LIPI 
2011: 58; Kemristekdikti 2015; Nielsen 2010; 
Guggenheim 2012; lihat juga Suryadarma 
dkk. 2011). 

Sebagian besar pendanaan penelitian 
dikucurkan oleh pemerintah, sedangkan 
pendanaan penelitian dari sektor swasta 
masih sangat rendah. Sebagai perbandingan, 
pada 2004, proporsi anggaran pemerintah 
Singapura untuk penelitian adalah 36,6 
persen, Malaysia sebesar 15 persen, dan 
Thailand mencapai 55 persen. Sektor usaha 
secara jelas tidak memberikan kontribusi 
signifikan terhadap penelitian kebijakan untuk 
pembangunan di Indonesia (Guggenheim 
2012; LIPI 2011: 58; Karetji 2010).

Walaupun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
merupakan acuan dan panduan resmi  bagi 
kementerian dan pemerintah daerah untuk 
mengembangkan sendiri kebijakan dan 
perencanaan pembangunan mereka, tidak 
ada strategi yang jelas untuk menerjemahkan 
rencana pembangunan ke dalam seperangkat 
kebutuhan dan pertanyaan penelitian yang 
koheren. Tidak jelas apakah RPJMN terkait 
dengan agenda penelitian Dewan Riset 
Nasional (yang mencakup 27 bidang sehingga 
tampaknya tidak memiliki fokus). Tampaknya 
tidak ada suatu kerangka untuk menuntun 
universitas guna mendukung riset ilmu sosial 
bermutu tinggi (Nugroho dkk. 2016; McCarthy 
dan Ibrahim 2010). 

Dana penelitian nasional disalurkan melalui 
sejumlah kecil lembaga pemerintah dan 
lembaga penelitian, termasuk Kementerian 
Riset dan Teknologi, LIPI, Dewan Riset 
Nasional,  balitbang,  lembaga-lembaga   
daerah, lembaga riset milik pemerintah, dan 
perguruan tinggi negeri. Mereka menetapkan 
agenda penelitian dan menyediakan 
pendanaan untuk penelitian. Namun, 
mereka tidak memberikan insentif bagi 
penelitan terkait kebijakan, tidak mempunyai 
skema pendanaan yang handal atau tidak 
memprioritaskan penelitian ilmu sosial, 

tidak memiliki landasan hukum yang kuat, 
atau punya pendanaan yang cukup guna 
memainkan peranan efektif sebagai perantara 
(Guggenheim 2012; AusAID 2012).

AIPI mempunyai jalinan yang erat dengan 
orang-orang dan unit di pemerintahan, 
unversitas,  dan   lembaga    penelitian    independen 
serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
pendanaan ilmu pengetahuan (sebagian 
besar ilmu pengetahuan alam) serta menggali 
peluang untuk kajian lintas disiplin dalam 
pendidikan tinggi. Namun, dibutuhkan 
pendanaan dan dukungan yang lebih baik 
untuk meningkatkan kapasitasnya guna 
mengelola dan mengomunikasikan penelitian 
yang didanai. Dalam rangka mengembangkan 
kapasitasnya, 37 pegawai negeri ditugaskan 
ke AIPI, namun mereka tidak mempunyai 
keterampilan yang disyaratkan, sedangkan 
organisasi ini pun tidak mempunyai sistem 
manajemen yang memadai dan bertumpu 
pada sejumlah kelompok kecil staf profesional 
untuk menjalankan lembaga (Carden 2015a; 
Carden 2015b). 

Perkembangan terbaru pada saat 
penulisan dilakukan adalah peleburan fungsi 
pendidikan tinggi dengan riset dan teknologi 
guna menciptakan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang baru. 
Tujuan utamanya tampaknya adalah untuk 
meningkatkan keluaran riset Indonesia, 
namun dengan fokus pada ilmu pengetahuan 
alam dan pengembangan teknologi (Nugroho 
dkk. 2016). 

Struktur kepegawaian di lembaga-lembaga 
pemerintah

Struktur staf dalam aparatur sipil negara 
terbukti menjadi hambatan utama bagi 
penggunaan pengetahuan oleh para 
pengambil keputusan. Dalam peraturan 
pemerintah tentang manajemen personalia di 
dalam aparatur sipil negara (dan DPR), unit-
unit yang menyediakan informasi kepada para 
pengambil keputusan terdiri atas dua jenis 
staf yang umum. Para peneliti atau spesialis 
teknis menyediakan keahlian tapi tidak 
punya wewenang, sementara para manajer 
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membuat keputusan administratif rutin namun 
tidak punya keahlian berbasis keilmuan. 
Manajer memiliki peluang yang terbatas untuk 
mengembangkan keahlian teknis mengingat 
bahwa mereka dimutasikan sekitar tiap dua 
tahun sekali (Sherlock 2010). 

Walaupun berada di bawah para manajer, 
kinerja spesialis teknis dievaluasi oleh 
lembaga spesialis eksternal, misalnya LIPI 
(dalam hal para peneliti), yang kemudian 
menentukan kenaikan gaji dan kemajuan 
karier. Pengukuran kinerja cenderung 
menekankan pada kualifikasi formal dan 
produksi keluaran alih-alih pada hasil bagi 
para pengguna akhir, dan didominasi oleh  
kebutuhan untuk mencapai suatu skor 
numerik (kum). Singkatnya, para spesialis 
teknis didorong untuk berpikir serta bertindak 
dalam cara yang tidak terlalu bermanfaat 
bagi lembaga tempat mereka mengabdi, dan 
akhirnya berujung pada hubungan yang buruk 
dengan para staf manajerial (Sherlock 2010; 
Sherlock dan Djani 2015).

Aturan pengadaan penelitian
Serangkaian masalah yang diciptakan 

oleh aturan dan praktik pengadaan juga 
menghalangi perolehan pengetahuan 
para pengambil keputusan. Aturan dan 
praktik ini dirancang berdasarkan aturan 
dan praktik bagi pembelian barang, bukan 
layanan pengetahuan, dan artinya bahwa 
pusat penelitian nirlaba hanya dapat 
mengikuti penawaran untuk proyek-proyek 
penelitian yang jumlahnya kurang dari Rp 
50 juta. Hanya entitas komersial yang dapat 
mengajukan penawaran untuk jumlah yang 
lebih tinggi dari ini. Pusat-pusat nirlaba dapat  
mengomersialkan  karya  mereka, namun hal 
ini akan menimbulkan dilema etika (memenuhi 
target finansial versus terlibat dalam praktik-
praktik informal/tidak baik, yang kami 
singgung di bawah ini) dan dapat menelan 
biaya baik secara administratif atau finansial 
(karena kerumitan prosedur dan, seperti yang 
ditekankan di atas, menaikkan tanggung 
jawab pajak) (Sherlock 2010; Suryadarma 
dkk. 2011). 

Banyak perguruan tinggi berupaya 
mendapatkan kontrak penelitian pemerintah 
dengan bekerja melalui perusahaan konsultan 
(yang juga mempunyai keterbatasan keahlian 
serta dioperasikan melalui koneksi pribadi 
dengan pegawai negeri). Namun, cara ini 
sering kali menghasilkan penelitian bermutu 
rendah, waktu staf yang teralihkan dan hanya 
memberikan sedikit kestabilan karier, terutama 
bagi para peneliti muda (Sherlock 2010).  

Kerangka hukum yang mendasari proses 
penugasan pelaksanaan penelitian formal 
sangat rumit dan ambigu. Ada banyak sekali 
undang-undang yang membentuk bagaimana 
lembaga publik dapat menugaskan 
pelaksanaan dan menggunakan penelitian, 
sementara beberapa lembaga pemerintah 
mempunyai aturan dan praktik pengadaan 
sendiri, ditambah dengan pegawai negeri yang 
tidak mengetahui cara-cara bagaimana aturan 
tersebut dapat diterapkan, atau tidak ingin 
menggunakan praktik lain di luar yang sudah 
ada. Selain itu, kekakuan dan inersia anggaran 
mencegah atau memperlambat alokasi dan 
pencairan dana untuk memprioritaskan 
proyek-proyek penelitian secara tepat waktu 
(Antlov 2015b; Sherlock 2010). 

Mengingat hal ini, hanya ada sedikit 
saluran bagi lembaga pemerintah untuk 
mengalokasikan pendanaan hibah kepada 
organisasi penelitian nonpemerintah. Donatur 
internasional telah menjadi perantara 
utama yang menghubungkan para pembuat 
kebijakan dan PRI  serta sumber-sumber 
utama keuangan untuk pengetahuan 
penelitian bagi para aktor tersebut (Sherlock 
2010; Datta dkk. 2011; Guggenheim 2012). 

Kerangka peraturan dan fitur-fitur budaya 
yang menghambat dalam konteks Indonesia 
berarti bahwa jaringan informal atau pribadi 
sangat dominan di dalam cara para pembuat 
kebijakan mencari informasi (Sherlock 2010; 
Datta dkk. 2011).

Saat penulisan dilakukan, beberapa 
reformasi terhadap aturan pengadaan 
telah dilaksanakan. Hal ini mencakup: 
diperkenalkannya e-procurement, yang 
menjadikan proses lelang menjadi lebih 



transparan dan meningkatkan potensi jumlah 
peserta ke pasar; desain yang berubah untuk 
meningkatkan pengawasan guna menghindari 
benturan kepentingan; pembentukan unit 
layanan pengadaan sebagai badan permanen 
di dalam lembaga; penghapusan syarat 
agar semua vendor lelang melalui proses 
sertifikasi; dan kenaikan ambang batas untuk 
lelang umum wajib ke Rp 200 juta. 

Tetapi, proses pengadaan masih dirancang 
untuk kontrak-kontrak besar untuk barang dan 
jasa, dan bukan untuk jasa pengetahuan yang 
disediakan oleh universitas atau PRI—bahkan 
bila Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah menganggap bahwa aturan 
tersebut secara umum sesuai untuk perolehan 
pengetahuan penelitian. Ambang batas yang 
dinaikkan masih rendah mengingat ukuran 
proyek penelitian organisasi nirlaba. Lebih 
penting lagi, PRI tidak mengetahui perubahan 
yang telah terjadi karena mereka jarang 
berhubungan dengan pemerintah (Sherlock 
dan Djani 2015). 

Budaya aparatur sipil negara
Arus pengetahuan penelitian bermutu 

tinggi yang terbatas dan aturan serta praktik 
pengadaan yang berat di pemerintah 
sebagian besar diakibatkan oleh kelemahan 
dalam aparatur sipil, yang merupakan 
korban dari masalah sistemik di bidang 
perekrutan, pelatihan, promosi, dan 
kompensasi.  Perekrutan para ahli profesional 
berpengalaman untuk jangka waktu terbatas 
tidak diperbolehkan. Pegawai negeri memulai 
kariernya di pemerintahan  pada usia muda 
dan dijanjikan untuk mendapatkan masa 
jabatan, gaji, promosi, dan tunjangan lainnya. 
Namun, proses seleksinya tidak selalu 
kompetitif, dengan sistem perekrutan yang 
disebut dicirikan oleh “pembayaran tidak 
resmi” untuk masuk ke dalam sistem dan 
promosi (Datta dkk. 2011; Sherlock 2010).

Terlepas dari keamanan pekerjaan, sistem 
untuk menentukan gaji dan tunjangan tidak 
jelas, berdasarkan diskresi dan rentan 
penyelewengan, dengan titik lemah pada baik 
kinerja individu atau pun kelompok. Penunjang 

tambahan dalam bentuk uang dan barang 
menjadi bagian remunerasi dari banyak 
pegawai negeri. Kriteria kinerja untuk promosi 
lemah dan hanya ada sedikit sanksi yang patut 
atas kinerja yang buruk dan penyalahgunaan 
(Datta dkk. 2011; Sherlock 2010). 

Pelatihan biasanya bersifat umum, dan 
bukan berbasis teknis atau manajerial serta 
menekankan kepatuhan pada peraturan alih-
alih mencapai hasil bermutu tinggi. Suatu 
fokus pada proses dengan mengorbankan 
capaian ditambah pula dengan rasa takut akan 
“diciduk” oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), yang mengawasi pengelolaan uang 
negara (Datta dkk. 2011; Sherlock 2010). 

Namun, saat penulisan ini dilakukan, ada 
beberapa reformasi yang patut diperhatikan. 
Pada 2014, pemerintah mengesahkan 
UU Aparatur Sipil Negara yang bertujuan 
untuk menciptakan aparatur sipil negara 
yang profesional dan lepas dari pengaruh 
politis. UU tersebut menetapkan sebuah 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk 
melindungi kenetralan aparatur sipil negara 
dan mengawasi penunjukkan meritokrasi 
staf senior. UU tersebut memberikan 
mandat kepada jabatan pimpinan tinggi 
untuk memperkenalkan kepemimpinan serta 
manajemen baru dan perekrutran pegawai 
negeri berdasarkan kontrak untuk membawa 
lebih banyak keahlian khusus ke dalam 
aparatur sipil negara. Namun, UU tersebut 
tidak menghapuskan pemisahan antara 
staf teknis dan manajerial, yang merupakan 
hambatan utama dalam menggunakan 
pengetahuan untuk kebijakan (Sherlock dan 
Djani 2015).

Banyak pengamat mengatakan bahwa 
KASN sekadar “komisi lainnya saja” tanpa 
wewenang nyata, sementara pengenalan 
pada sistem merit masih begitu samar dan 
terbatas, sehingga kecil kemungkinannya 
untuk melawan status quo. Pihak antireformasi 
tampaknya telah mempertahankan bidang 
kekuasaannya secara efektif. Namun, walau 
perancangan peraturan pelaksanaan harus 
mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut 
(yang kami bahas di bagian bawah ini), masih 
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ada ruang untuk perubahan (Mietzner 2014). 
Perubahan lainnya adalah pengenalan 

“tunjangan kinerja reformasi birokrasi” untuk 
menciptakan insentif bagi pemerintah guna 
mereformasi prosedur dan bagi staf individu 
untuk meningkatkan mutu kinerja. Walaupun 
secara konsep tujuannya baik, namun pada 
praktiknya ada kelemahan. Kriteria untuk 
menerima tunjangan tersebut sering kali 
tidak relevan dengan tujuan lembaga dan/
tidak memberikan insentif yang tepat bagi staf 
(Sherlock dan Djani 2015). 

Akhirnya, Lembaga Administrasi Negara 
menciptakan jabatan analis kebijakan yang 
berperan untuk melaksanakan kajian dan 
analisis kebijakan. Perekrutan dimulai pada 
2014 dengan tujuan mendapatkan 300 analis 
di pemerintah pusat dan daerah pada akhir 
2015. Namun keefektifannya kemungkinan 
besar akan dirusak oleh masalah-masalah 
yang tercipta dari pemisahan antara staf 
teknis dan staf manajerial, seperti yang telah 
dibahas di bagian atas (Sherlock dan Djani 
2015). 

Perguruan tinggi dan penelitian
Pada bagian ini kami akan membahas 

beberapa hambatan bagi staf perguruan tinggi 
untuk melakukan penelitian bermutu tinggi. 
Akademisi di perguruan tinggi umumnya 
direkrut secara internal dari tingkat mahasiswa 
yang baru lulus melalui proses yang sebagian 
besar samar sifatnya. Sama seperti PRI 
secara umum, mayoritas perguruan tinggi 
di Indonesia tampaknya tidak mempunyai 
jalur karier yang jelas bagi peneliti. Banyak 
staf akademis perguruan tinggi bersaing 
mendapatkan     posisi    manajemen,   seperti 
dekan fakultas, presiden/rektor, atau wakil 
rektor (dan terlibat dalam politik universitas) 
alih-alih posisi di bidang penelitian, yang 
tidak mempunyai insentif finansial ataupun 
kedudukan. Lebih parah lagi, umumnya 
menjadi seorang peneliti tidak dipandang 
sebagai karier yang terkemuka. Motivasi 
utama menjadi seorang akademisi adalah 
untuk menjadi dosen dan mempunyai otonomi 
untuk mengejar pekerjaan berbayar lainnya 

(Nugroho dkk. 2016; Karetji 2010).
Staf perguruan tinggi bertanggung jawab 

atas pengajaran8, riset, dan pengabdian 
masyarakat. Tetapi, sebagian besar 
waktu mereka habis untuk tugas-tugas 
mengajar, memberi nilai, dan kewajiban 
administrasi. Mereka tidak secara langsung 
mendapatkan remunerasi dari universitas atas 
keturutsertaan dalam penelitian. Remunerasi 
yang rendah memaksa para dosen untuk 
mencari penghasilan tambahan melalui 
jasa konsultasi dan menyediakan advis bagi 
donatur dan pemerintah atau meninggalkan 
sektor universitas sama sekali. Para dosen 
perguruan tinggi dapat memperoleh lebih dari 
separuh total penghasilan mereka dari luar 
kampus—membatasi komitmen para dosen 
terhadap universitasnya dan inisiatif reformasi 
(Karetji 2010; McCarthy dan Ibrahim 2010; 
Antlov 2015). 

Hanya ada sedikit yang mampu mendorong 
arus pengetahuan antara perguruan tinggi 
dan pemerintah melalui proses formal, selain 
kontrak-kontrak yang nilainya sangat kecil 
atau nota kesepahaman (MoU) yang hanya 
memberi mandat kerja sama umum saja. 
Seperti yang telah disinggung, hubungan 
antara perguruan tinggi dan pemerintah 
cenderung informal dan berdasarkan pada 
koneksi pribadi. Lembaga internasional dan 
donatur memainkan peran penting dalam 
memfasilitasi hubungan antara universitas 
dan pemerintah melalui pendanaan (Sherlock 
dan Djani 2015). 

8 Mutu pendidikan universitas-universitas Indonesia 

rendah. Komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tersier sepertinya terbatas. Contohnya, 

budaya pendidikan tidak menekankan standar yang 

tinggi dalam metodologi riset. Mereka yang mampu 

memperoleh gelar dari luar negeri (Karetji 2010).



5 Memfasilitasi Keterlibatan 
Melalui Forum Pengetahuan

Mutu hubungan antara pelaku di forum 
pengetahuan

Di bab ini kami membahas mutu dari 
hubungan antara badan pembuat 
kebijakan, PRI dan pelaku lainnya di 

tiga forum pengetahuan yang telah dibentuk 
KSI. Bab ini mengacu pada capaian kontributif 
1, 4, dan 5. Dalam fase KSI yang terkini, forum 
pengetahuan bekerja dalam isu-isu berikut: 
• Pembangunan Desa, menitikberatkan  

pada pelaksanaan dari UU Desa yang 
baru

• Reformasi Birokrasi, berfokus pada 
pelaksanaan dari UU Aparatur Sipil 
Negara yang baru (yang mengatasi 
hambatan-hambatan sistemik yang telah 
diuraikan sebelumnya)

• Penelitian dan Pendidikan Tinggi, 
bertujuan untuk meningkatkan  pendanaan 
dan penekanan yang ditumpukan pada 
penelitian di sistem universitas (yang, 
sekali lagi, mengatasi hambatan sistemik 
yang telah diuraikan sebelumnya)

Sebelum menjelaskan pekerjaan dari ketiga 
forum pengetahuan, kami akan menjelaskan 
terlebih dahulu mutu hubungan antara para 
pelaku kebijakan di tingkat agregat.

Keterlibatan umum
Mengingat pemecahan kendali hierarki 

atas-bawah selama masa reformasi dan 
pendelegasian wewenang dalam skala besar 
di seluruh penjuru Indonesia, wewenang 

untuk mengambil keputusan dan menerapkan 
kebijakan telah didelegasikan ke berbagai 
pelaku. Terkadang, ada pemisahan  
wewenang yang tidak jelas antara para 
pelaku ini dan koordinasi yang kurang baik, 
misalnya lembaga pemerintah saling bersaing 
untuk mendapatkan sumber daya yang sering 
kali berujung menjadi hubungan yang saling 
bertentangan (Datta dkk. 2011). 

Ruang formal tempat para pelaku yang 
berbeda dapat bertemu dan berinteraksi satu 
sama lain biasanya terjadi selama proses 
perencanaan pembangunan rutin, seperti 
siklus perencanaan dan penganggaran 
pemerintah tahunan dan lima tahunan9, serta 
proses-proses ad hoc misalnya penyusunan 
legislasi, peraturan, dan selama perancangan 
dan pelaksanaan program (Datta dkk. 2011). 

Walaupun ada pula rapat anggaran di 
DPR (forum perencanaan pembangunan 
bawah-atas, atau musrenbang, dan 
rapat-rapat sosialisasi khusus program 
yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika di berbagai 
tingkat pemerintahan) rapat-rapat tersebut 
cenderung bersifat seremonial dan jarang 
menghasilkan perubahan. Terlepas dari hal 
ini, ada sedikit kesempatan rutin untuk turut 
serta dalam diskusi kebijakan substantif 
secara berkelanjutan. Pelaku pengetahuan 

9 Dalam RPJMN yang dikoordinasikan lintas 

pemerintahan.
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utama biasanya akademisi dari pusat-pusat     
penelitian  universitas  dan  mempunyai 
hubungan baik dengan para pembuat 
kebijakan. Masukan pengetahuan baik formal 
dan informal dari para akademisi tersebut 
sering kali dijadikan bahan untuk memengaruhi 
legislasi, rencana, dan anggaran (Datta dkk. 
2011; Datta dkk. 2014 tidak diterbitkan).

Pembangunan Desa
Terkait dengan pembangunan desa 

(dan isu-isu terkait dengan pemberdayaan  
masyarakat), ada beberapa pelaku yang 
terlibat dalam memfasilitasi hal ini.10 Sudut 
pandang dari para pelaku tersebut masuk 
ke dalam dua kelompok. Yang pertama 
(termasuk sebagian dari Kemendagri) 
mendukung diteruskannya kendali oleh 
tingkat pemerintah yang lebih tinggi terhadap 
urusan desa, sementara yang kedua 
(termasuk Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang 
baru) mendukung tata kelola mandiri. Para 
pelaku pemerintah yang mendukung kendali 
terpusat mendasari hal ini dari pengalaman 
mereka sendiri, sedangkan sebaliknya, para 
pelaku yang mendukung  tata  kelola  mandiri  
melandasi pendapat mereka berdasarkan 
pengetahuan yang lebih luas, termasuk 
yang bersumber dari warga, ahli akademisi, 
dan para praktisi dengan pengalaman di 
bidang pembangunan masyarakat yang 
relevan. Misalnya, Kementerian Desa, melalui 
Sekretaris Jenderal, telah mengajukan 
permohonan atas penelitian dan analisis 
(Antlov 2015a). 

Ada sejumlah lembaga pengetahuan, 
yang didukung baik oleh KSI maupun tidak, 
menaruh minat pada pembangunan desa dan 
wilayah pedesaan. Lembaga yang didukung 
KSI meliputi IRE, AKATIGA, SEKNAS FITRA, 
KPPOD, Sajogyo Institute, dan Article 33; dan 
yang tidak adalah Pattiro, KARSA, Yappika, 
dan Initiatif. KSI memberikan hibah kepada 
balitbang di Kemendagri dan Kementerian 
Pertanian. Juga ada beberapa proyek DFAT 
yang berfokus pada pembangunan desa, 
termasuk KOMPAK, MAHKOTA, PSF, dan 

MAMPU (Antlov 2015a).
Ada beberapa hubungan antara lembaga 

pengetahuan dan lembaga pemerintah 
di bidang pembangunan desa, walaupun 
terbatas. Namun, permintaan untuk analisis 
mengenai isu-isu  pemberdayaan masyarakat 
(dari lembaga pemerintah seperti Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan serta Kemendagri) sebagian 
besar telah dipenuhi oleh Bank Dunia melalui 
PSF yang didanai oleh DFAT. Hanya ada 
sedikit penelitian yang dihasilkan oleh sumber-
sumber domestik mengenai isu-isu spesifik 
tentang tata kelola desa (Antlov 2015a). 

Pengecualian yang patut diperhatikan 
adalah masukan penelitian yang diberikan 
oleh IRE selama perancangan UU Desa, 
dengan mantan direktur eksekutifnya 
bertindak sebagai staf ahli bagi komite 
perancangan DPR. Masukan dari LSM juga 
turut dipertimbangkan. Ini adalah contoh 
istimewa dan terwujud berkat pendanaan 
awal dari KSI; kegiatan seperti ini diharapkan 
dapat direplikasi dalam karya KSI berikutnya. 
Walaupun demikian, Kemendagri menutup 
pintunya bagi “pihak luar” selama proses 
perancangan, sehingga membuat mereka 
dapat mempertahankan status quo dalam 
mengatur bagaimana pembangunan desa 
terjadi. Tapi, seperti yang ditekankan di atas, 
Kementerian Desa yang baru lebih terbuka 
terhadap masukan dari LSM dan para 
pemangku kepentingan yang berorientasi 
reformasi (Antlov 2015a).

10 Para pelaku ini termasuk Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
yang baru, Ditjen Pembangunan Desa yang baru 
dibentuk di bawah Kementerian Dalam Negeri, 
Direktorat Urusan Perkotaan dan Pedesaan 
Bappenas, Tim Koordinasi Pelaksanaan UU Desa 
di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan, serta TNP2K.



Penelitian dan Pendidikan Tinggi 
Ada beberapa pelaku yang terlibat dalam 

forum pengetahuan Penelitian dan Pendidikan 
Tinggi.11 Ada pihak dengan wewenang yang 
kuat di dalam birokrasi yang bersikeras 
melanjutkan kendali atas sektor ini, dan hal 
tersebut dirasakan menghalangi peningkatan 
arus pengetahuan antara universitas dengan 
lembaga pembuat kebijakan. Selain itu, 
mereka cenderung tidak memiliki hubungan 
yang erat satu sama lain karena jarang 
bertemu. Tidak ada PRI yang diminta secara 
resmi untuk berkontribusi pada penelitian 
dan pendidikan tinggi yang terkait dengan 
kebijakan. Pengetahuan yang diperlukan oleh 
para pembuat kebijakan di Bappenas dan 
Menristekdikti cenderung didapatkan secara 
internal (Antlov 2015c). 

Proyek-proyek donor tidak banyak 
berhasil dalam membina hubungan   
berkesinambungan antara perguruan tinggi 
dan lembaga penelitian di satu sisi dan para 
pengambil keputusan di sisi lainnya. Namun, 
khusus Kementerian Keuangan mempunyai 
latar belakang akademis dengan minat 
untuk meningkatkan peran pengetahuan 
dalam pembentukan kebijakan. Kementerian 
Keuangan juga terkenal sering meminta 
dan menggunakan pengetahuan penelitian 
dan pengetahuan ahli melalui misalnya, 
balitbang mereka, BKF. AIPI mempunyai 
hubungan yang cukup kuat dengan sejumlah 
lembaga pemerintah, sementara Dana Ilmu 
Pengetahuan Indonesia yang belum lama 
ini diumumkan, memberikan lebih banyak 
stimulus untuk reformasi (Antlov 2015c).

Reformasi Birokrasi
Perumusan UU Aparatur Sipil Negara 

yang disahkan pada 2014, menggambarkan 
beragamnya pelaku yang terlibat dalam bidang 
ini, mulai dari presiden, parlemen, birokrat 
senior dan akademisi, serta pihak lain dengan 
kepentingan tertentu. Ada beberapa contoh 
relevan tentang pertukaran pengetahuan 
mengenai isu tersebut. Ketika masyarakat 
sipil dan media tidak terlalu menaruh minat 
pada pengesahan rancangan undang-undang 
ini, sekelompok kecil akademisi yang berfokus 
pada administrasi publik dan lembaga 
birokrasi memainkan peran penting dalam 
merancang, membela, dan mengesahkan 
Rancangan UU Aparatur Sipil Negara. Artikel 
Kompas pada Mei 2013 yang ditulis oleh 
Sofian Effendi memainkan peran menentukan 
dalam menempatkan RUU Aparatur Sipil 
Negara dalam agenda presiden dan meja 
kabinet melalui tekanan publik. Contoh-contoh 
ini didorong oleh paham oportunis dan tidak 
dapat diperkirakan sebelumnya (Mietzner 
2014).

Pihak yang menentang reformasi aparatur 
sipil berupaya menghambat reformasi dengan 
cara menunda-nunda musyawarah di dalam 
pemerintahan, menyampaikan kepentingan 
mereka secara langsung ke pimpinan 
pemerintah, mengerahkan suporter, dan 
menggunakan hubungan keluarga. Presiden 
dan Wakil Presiden Indonesia, serta UKP4, 
bertindak lebih sebagai moderator daripada 
pengambil keputusan. Karena takut akan 
memprovokasi serangan balasan, presiden 
berjuang untuk mencapai konsensus di antara 
seluruh pelaku yang terlibat. UU final sangat 
berkurang gaung efektifnya, sementara KASN 
sebagaimana dibahas, tidak punya taring. 
Terlepas dari pergulatan ini, presiden yang 
lebih reformis, dan generasi baru dari para 
akademisi dan perencana yang berorientasi 
reformasi di jabatan senior, didukung oleh UU 
Aparatur Sipil Negara yang baru, mungkin 
dapat menciptakan lebih banyak ruang untuk 
reformasi yang lebih signiifkan (Mietzner 
2014). 

25

11 Para pelaku tersebut adalah Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang baru—
dibentuk melalui peleburan ditjen dari Kementerian 
Pendidikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, 
Dewan Riset Nasional, AIPI, LIPI, Bappenas 
(mengingat perannya dalam menyiapkan rencana 
pembangunan nasional), Kementerian Keuangan 
(pada isu-isu pembiayaan penelitian), LPDP 
(lembaga yang mengelola dana abadi pendidikan).
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Organisasi pertukaran pengetahuan
Organisasi pertukaran pengetahuan 

merupakan kelompok penting dari pemangku 
kepentingan di sektor pengetahuan. 
Kelompok ini terdiri dari: jaringan peneliti 
yang menyediakan forum bagi para pelaku 
baik dari para penyedia pengetahuan negara 
dan nonnegara untuk berinteraksi; jaringan 
kelembagaan, seperti Konsorsium Studi 
Pembangunan Indonesia; forum-forum 
pengguna, seperti Asosiasi Pemerintah 
Provinsi Indonesia dan Asosiasi Pemerintah 
Kabupaten dan Kota Indonesia; media 
massa; OMS; dan komisi nasional. Mereka 
memainkan peran penting dalam memfasilitasi 
keterlibatan antara pelaku kebijakan di tiga 
forum pengetahuan. Kami membahas dua 
jenis organisasi pertukaran pengetahuan: 
jaringan media dan OMS, termasuk LSM 
(Karetji 2010).

Media menyediakan suatu forum publik di 
mana diskusi kebijakan dapat berlangsung. 
Namun, media bukanlah ruang yang 
netral. Kepentingannya dibentuk oleh pola 
kepemilikan, yang dikonsentrasikan dan 
mencerminkan hubungan dekat dengan 
usaha-usaha besar dan partai politik, yang 
menandakan bahwa mereka lebih berperan 
sebagai pelaku politik kunci alih-alih sebagai 
forum untuk debat publik. Terlebih lagi, 
media menghadapi tantangan dalam hal 
mutu jurnalisme, termasuk cara pandang 
yang sempit, buruknya pengujian fakta, 
hubungan yang tidak erat dengan pusat 
penelitian domestik seperti SMERU dan 
CSIS (namun hubungan yang lebih erat 
dengan lembaga internasional seperti Bank 
Dunia) serta rendahnya perlindungan hukum, 
sehingga laporan investigatif menjadi begitu 
berisiko. Selain itu, para pegawai negeri yang 
tidak mau mengambil risiko, yang bekerja 
pada lembaga pemerintah dan mungkin 
mempunyai pengetahuan teknis yang lebih 
baik dibandingkan para politisi, sering kali 
menghindar untuk turut terlibat karena tidak 
adanya rasa percaya kepada media, dan juga 
tidak adanya kapasitas untuk melakukan hal 
tersebut (Datta dkk. 2014 tak dipublikasikan).

OMS telah memainkan peranan penting 
dalam melengkapi kebijakan pemerintah dan 
memastikan pemerintah bertanggung jawab 
atas kebijakan tersebut. Dengan akses yang 
lebih baik ke data anggaran  dan belanja, 
mereka mampu memberi tekanan pada 
pemerintah untuk merancang dan menerapkan 
kebijakan secara lebih efektif. Hubungan 
OMS cenderung lebih kuat dengan anggota 
DPR. Dalam merancang undang-undang, 
anggota dewan dengan akses ke kapasitas 
analitik yang jauh lebih rendah daripada mitra 
kerja mereka di lembaga eksekutif, lebih 
mudah berpaling ke OMS untuk mendapatkan 
masukan pengetahuan (Mietzner dan Aspinall 
2010; Pradjasto dkk. 2014; Datta dkk. 2011). 

Walaupun demikian, sejumlah pembuat 
kebijakan merasa bahwa sebagian organisasi 
tersebut tidak mempunyai  keahlian teknis 
yang memadai. Sejumlah OMS terlihat 
berupaya mengatasi hal ini dengan, Kontras 
misalnya, merekrut para aktivis bergelar 
master di bidang hak asasi manusia dan 
undang-undang lingkungan hidup. Sebagian 
anggota DPR merasa bahwa beberapa 
organisasi memiliki pendekatan yang terlalu 
konfrontatif, dengan beberapa hasil kerja 
mereka yang dipandang terlalu sensasional, 
yang lebih dirancang untuk merebut perhatian 
media daripada membina hubungan yang 
konstruktif dengan anggota DPR. Sebagian 
anggota DPR memandang OMS dengan 
rasa curiga, terutama karena banyak yang 
cenderung didanai oleh lembaga-lembaga 
asing (Lay 2010; Guggenheim 2012; Datta 
dkk. 2011).
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Ajoy Datta
Ajoy Datta adalah Research Fellow di program Research and Policy in Development (RAPID) 
ODI. Selama 9 tahun terakhir, karyanya telah melibatkan pemahaman proses pengambilan 
keputusan di tingkat global, nasional, dan daerah; bekerja sama dengan lembaga pemerintah 
agar meningkatkan penggunaan bukti; membantu lembaga bantuan mengambil keputusan 
dengan lebih baik secara nasional maupun global; membantu wadah pemikir dan pusat-
pusat penelitian berkontribusi dalam debat politik; mendukung pengembangan jaringan dan 
komunitas praktis (CoP) di “Selatan”; mengukur dampak serta belajar dari dan mengadaptasi 
proyek-proyek kebijakan dan perubahan organisasi di wadah pemikir, lembaga pemerintah, dan 
organisasi bantuan. Karyanya belum lama ini telah membawanya ke Indonesia, India, Nepal, 
Afrika Selatan, Vietnam, dan Zambia.

Lia Marpaung
Lia adalah Senior Monitoring and Evaluation Officer di Knowledge Sector Initiative. Bagian 
terpenting dari fokus karyanya adalah pengembangan kapasitas, dengan dia bekerja sama 
dengan pejabat pemerintah, mitra masyarakat sipil, dan staf program guna menanamkan 
nilai kritis dalam pengawasan dan evaluasi (M&E) demi meraih capaian program. Ia 
berhasil mencapainya melalui peningkatan pemahaman terhadap konsep dari M&E, mampu 
menggunakan mekanisme dan sarananya, serta dengan memadukan M&E ke dalam desain 
dan pelaksanaan program. Di samping tugas tersebut, tanggung jawabnya adalah berkontribusi 
pada desain M&E, melaksanakan pengawasan, dan menganalisis masukan bagi evaluasi. Ia 
mendapat gelar Master Ekonomi dari jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas 
Indonesia, serta gelar Master Kebijakan Sosial dari University of Melbourne, Australia. Ia telah 
bekerja dalam beragam kapasitas di bidang isu pengembangan ekonomi dan sosial di tengah 
lingkungan berkembang yang menantang. Keahliannya bertumpu di bidang pengawasan dan 
evaluasi, pembangunan inklusif, kesetaraan gender, HIV dan AIDS, hak asasi manusia dan 
pluralisme, serta pembangunan wilayah Timur Indonesia. Ia membangun reputasinya di bidang 
pembangunan dari berbagai organisasi pembangunan internasional terkemuka, meliputi badan 
PBB, The Asia Foundation, GRM International/The Palladium Group, Norton-Rose Australia, 
CBM Australia, dan Abt. JTA.

Akbar Meirio 
Akbar dulunya adalah Senior Monitoring and Evaluation Officer di Knowledge Sector Initiative. 
Karyanya menitikberatkan pada perancangan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi 
kerangka kerja KSI. Sebelum bergabung dengan KSI, Akbar telah sepuluh tahun bekerja 
terutama di bidang pengawasan dan evaluasi, manajemen pengetahuan dan penelitian sosial, 
yang sebagian besar dilakukan bersama dengan United Nations Development Programme 
(UNDP) di Indonesia. Ia juga berkarya, di antaranya, sebagai Monitoring and Evaluation Officer 
di UNDP’s REDD+ Program, Knowledge Management and Reporting Specialist di Program 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Penurunan Risiko Bencana UNDP, Final Evaluator 
UNDP untuk Program ART Gold Indonesia, dan Program Penurunan Risiko Bencana di Aceh 
serta sebagai Knowledge Management/Programme Officer di UNDP Indonesia. Ia juga seorang 
rekan peneliti di Pusat Dokumentasi Kamboja, serta peneliti dan penulis dari komisi kebenaran 
bilateral pertama dunia, Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor 
Leste. Akbar  meraih gelar S.Sos di bidang Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia 
dan Master of Philosophy (M.Phil) di bidang Politik Internasional dari University of Glasgow, 
Inggris.        
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Rudy  Sabri
Rudy adalah Manajer Pengawasan dan Evaluasi di Knowledge Sector Initiative. Karier 
profesionalnya di sektor pembangunan dimulai saat bergabung dengan Mercy Corps International 
sebagai Monitoring and Evaluation Officer untuk Food for Work Program. Sebelum bergabung 
dengan KSI, ia bekerja untuk beberapa LSM nasional dan internasional, termasuk PPMA (Pusat 
Pengembangan Masyarakat Agrikarya), CARE International Indonesia, Komunitas Indonesia 
untuk Demokrasi (KID), DAI, Kemitraan, GIZ, UNDP, Management System International (MSI), 
National AIDS Commission (NAC), serta Indonesia Climate Change Trust Fund sebagai Planning 
Monitoring and Evaluation Manager. 

Jessica Mackenzie
Jessica Mackenzie adalah Research Fellow di program RAPID ODI. Fokus karyanya ada di 
bidang pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan, pemanfaatan penelitian, serta 
bagaimana meningkatkan peran pengetahuan dalam pembuatan kebijakan terutama di negara-
negara berkembang. Sebelum bergabung di ODI, Jessica sudah bekerja di berbagai sektor 
dalam pembangunan internasional termasuk mengelola pendidikan berskala besar, program-
program di bidang hukum dan pengadilan dan dukungan pemilihan umum serta bekerja di 
Program Rekonstruksi Aceh setelah kejadian tsunami selama beberapa tahun. Selama masa 
tersebut ia bekerja untuk Australian Agency for International Development (AusAID) di bawah 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan ditugaskan di Kedutaan Besar Australia  di 
Jakarta selama empat tahun. Ia adalah salah satu perancang utama Knowledge Sector Initiative 
di Indonesia.

John Young
John Young memimpin program RAPID di ODI dengan fokus pada penelitian, pertimbangan, 
dan masalah publik dalam hubungan antara penelitian dan kebijakan. Ia bergabung dengan ODI 
pada Mei 2001 setelah lima tahun di Indonesia mengelola Proyek Desentralisasi Peternakan 
Indonesia Bagian Timur (DELIVERI) DFID. Sebelumnya ia menjabat sebagai Country Director 
ITDG di Kenya dan sejak bergabung dengan ODI, ia telah turut serta dalam proyek-proyek di 
bidang desentralisasi dan layanan pedesaan, sistem informasi, penguatan kapasitas southern 
research, dan komunikasi penelitian. Ia mengembangkan program RAPID menjadi pemimpin 
global di bidang hubungan penelitian-kebijakan dan mengembangkan pendekatan kuncinya 
tentang pengaruh kebijakan (ROMA).
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Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia 
yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik 

yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik. 
KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National 

University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute


