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Pengantar
Kemitraan selama lima tahun antara Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia (AIPI) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) dapat disebut
sebagai kemitraan paling strategis dalam upaya mendorong
pemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam waktu yang
relatif singkat, dengan dukungan KSI dan mitra pembangunan
lain, AIPI berhasil memperkuat tata kelola kelembagaannya,
memperjelas tujuannya, dan memperluas jaringan serta
pengaruhnya. AIPI juga melahirkan Akademi Ilmuwan Muda
Indonesia (ALMI) dan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI),
yang memberikan pendanaan multi-tahun berbasis kompetisi
melalui proses ulasan sejawat atau peer review.
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Cerita AIPI dan kemitraannya dengan KSI adalah cerita tentang
pencapaian, hambatan, dan kegigihan. Karena itu, cerita ini perlu
didokumentasikan, agar kita dapat memetik pelajaran dan merayakan
keberhasilannya. Dokumentasi tentang kemitraan ini juga akan
membantu AIPI, ALMI, dan DIPI memosisikan diri lebih baik lagi saat
membangun kemitraan dengan organisasi lain di masa mendatang.
Untuk itu, halaman-halaman berikut ini akan menyajikan empat cerita
mengenai perubahan.
Yang pertama adalah cerita mengenai penguatan tata kelola
kelembagaan. AIPI memiliki ambisi mulia untuk memperkuat perannya
dalam ekosistem pengetahuan Indonesia, yaitu dengan membuat
perubahan demi meningkatkan kapasitas organisasinya. Dengan
dukungan KSI, AIPI mengambil langkah penting awal, antara lain
mengevaluasi visi dan misinya, mengembangkan nilai-nilai utama dan
menyusun dokumen prosedur operasi standar, serta menilai kompetensi
sumber daya manusianya.
Cerita ini memperkuat cerita kedua dan ketiga, yakni cerita tentang
meningkatkan pengaruh dan memperluas jaringan. AIPI berupaya
memberikan pengaruh pada lanskap kebijakan pengetahuan, antara lain
dengan menyusun buku putih serta berdiskusi dengan para pembuat
kebijakan tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, yang sekarang telah disahkan menjadi
undang-undang. AIPI dan ALMI juga menyusun dokumen SAINS45 yang
inovatif dan mengartikulasikan pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang
akan dihadapi Indonesia di masa mendatang. AIPI juga memperluas
jaringannya, termasuk dengan melibatkan akademisi muda melalui ALMI
dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional.
Cerita perubahan keempat atau terakhir adalah mengenai pembentukan
DIPI, lembaga pendanaan penelitian independen pertama di Indonesia.
Meskipun ada tantangan signifikan yang dihadapi pada tahun-tahun
awalnya, DIPI tetap merupakan langkah penting dalam memperkuat
ekosistem penelitian dan produksi pengetahuan di Indonesia.
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Apa yang terjadi ketika Anda memiliki impian besar tetapi sumber
daya yang ada sangat terbatas untuk mencapainya? Itulah
tantangan yang dihadapi dunia ilmu pengetahuan dan inovasi di
Indonesia, negara yang berada di peringkat bawah dalam Indeks
Inovasi Global, yaitu di urutan ke-85, pada 2019—terendah di Asia
Tenggara selain Kamboja. Peneliti Indonesia menyumbangkan
lebih sedikit artikel kepada jurnal-jurnal peer review dibandingkan
dengan peneliti Malaysia, Singapura, atau Thailand. Paten yang
mereka daftarkan juga lebih sedikit. Tidak banyak tuntutan untuk
mendasarkan kebijakan publik pada ilmu pengetahuan, sementara
pemerintah lebih sering mengandalkan konsultan internasional
daripada universitas atau think tank dalam negeri.
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Namun, hal ini bukan karena Indonesia tidak
berambisi. Dalam konteks “Industri 4.0”,
pemerintah Indonesia saat ini memiliki visi
besar untuk melakukan reformasi dalam bidang
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi agar dapat bersaing lebih baik
dalam perekonomian global. Untuk mencapainya,
investasi dalam penelitian ilmiah sangat penting.
Berita baiknya adalah benih telah lama ditanam
dan, dengan dukungan serta komitmen, ekosistem
penelitian dan inovasi di Indonesia dapat semakin
dikembangkan.

daya manusia dan melepaskan diri dari
ketergantungan pada sumber daya alam menuju
perekonomian yang berorientasi pada keterampilan
tinggi dan penyediaan jasa.
AIPI beranggotakan para ilmuwan dan akademisi
terkemuka yang unggul di bidangnya, dan mereka
dikelompokkan kedalam lima komisi: Komisi Ilmu
Pengetahuan Dasar, Komisi Ilmu Kedokteran,
Komisi Ilmu Teknik, Komisi Ilmu Sosial, dan Komisi
Ilmu Pengetahuan Budaya. Dalam dekade terakhir,
AIPI menyelenggarakan banyak simposium untuk
membantu mengembangkan komunitas dan
jejaring ilmiah yang lebih terhubung di Indonesia.
Para anggota AIPI juga dikenal dan berpengaruh di
kalangan pemerintah dan akademisi.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
siap memainkan peran utama. AIPI didirikan
pada 1990 sebagai lembaga independen yang
menyatukan para ilmuwan terkemuka di Indonesia.
AIPI mengemban dua fungsi utama: (i) memberikan
pendapat dan saran tentang isu-isu yang terkait
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada
pemerintah dan masyarakat Indonesia; dan (ii)
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan
di Indonesia melalui konferensi, forum ilmiah, dan
publikasi serta membangun jaringan ilmiah di
tataran nasional dan internasional.1

Sejak awal dibentuk, AIPI telah berkontribusi pada
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia. Pada 2011, AIPI menyusun buku putih
tentang pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan
Indonesia (DIPI) untuk berfungsi sebagai
pendorong utama penelitian dan pengembangan.
Dua tahun kemudian, AIPI mulai memprakarsai
agenda nasional untuk ilmu pengetahuan. Kedua
inisiatif ini secara khusus merupakan benih
perubahan bagi ekosistem ilmu pengetahuan
Indonesia.

AIPI berpotensi menjalankan peran penting
dalam sektor pengetahuan Indonesia, yakni
mengumpulkan cendekiawan terkemuka di
Indonesia untuk memberikan saran kepada
pemerintah dan pemangku kepentingan lain
tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta mempromosikan
keunggulan ilmiah. Tugas mereka dalam
mendampingi Indonesia menuju pembangunan
yang inovatif dan berbasis ilmu pengetahuan
bahkan lebih relevan saat ini karena Indonesia
sedang berfokus pada pengembangan sumber

Namun, organisasi ini masih sedikit dikenal di
luar kalangan akademik dan masih berusaha
memperkuat peran serta membangun
kapasitasnya untuk membawa perubahan
berarti yang hendak diwujudkannya. Lebih
khusus lagi, AIPI percaya bahwa organisasi ini
harus memainkan peran yang lebih besar dalam
menetapkan arah strategis penelitian ilmiah,
memajukan penelitian melalui penyediaan dana,
dan berkontribusi membangun budaya yang
lebih mengedepankan penggunaan bukti dalam
pembuatan kebijakan di Indonesia.
Pada 2014, AIPI melihat peluang untuk bermitra
dengan program Knowledge Sector Initiative
(KSI)—program yang didukung pemerintah
Australia, yang berupaya memperkuat pembuatan
kebijakan berbasis bukti di Indonesia—yang
saat itu baru dikembangkan. Tujuan utama KSI
adalah meningkatkan kualitas dan relevansi
penelitian, terutama di bidang sosial dan penelitian
yang terkait dengan kebijakan di Indonesia,
dan ini adalah bagian penting yang mendasari
keberadaan AIPI. KSI dan AIPI juga memiliki visi
yang sama, yakni memperkuat peran penelitian
dalam menentukan strategi dan membuat
kebijakan berbasis bukti—sesuatu yang sangat
dibutuhkan Indonesia. Karena itu, kemitraan

2016 - Prof. Sangkot Marzuki pada Simposium Sains
Australia Indonesia di Canberra, Australia
1

Laporan Tahunan AIPI 2017.
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antara KSI dan AIPI akan membuka peluang
bagi AIPI untuk membangun kapasitasnya serta
berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur
pengetahuan dan kebijakan di Indonesia.

terbesar yang pernah diselenggarakan kedua
negara. Pada tahun yang sama, DIPI diluncurkan
secara resmi di bawah naungan AIPI sebagai
lembaga pendanaan penelitian independen
pertama di Indonesia yang memberikan dana
multi-tahun berbasis kompetisi melalui proses
ulasan sejawat.

Kemitraan AIPI-KSI berlangsung selama lima
tahun, mencakup periode 2014-2019. Selama
kurun waktu tersebut, KSI dan AIPI bekerja
bersama untuk memperkuat tata kelola
kelembagaan AIPI, meningkatkan pengaruhnya
dalam kebijakan tentang ilmu pengetahuan di
Indonesia, dan memperluas jaringannya (lihat lini
masa dalam Gambar 1). Serangkaian lokakarya
diselenggarakan untuk memberikan kesempatan
kepada anggota AIPI merumuskan kembali arah
pengembangan organisasi dan menetapkan tujuan
bersama mewujudkan sosok AIPI yang hendak
mereka bangun sebelum 2030. Di akhir proses ini,
AIPI telah mengidentifikasi visi baru bersama dan
menyusun rencana aksi untuk mewujudkannya.
Tindakan selanjutnya mencakup pemetaan
kapasitas sumber daya manusia dan kebutuhan
organisasi, pengembangan kode etik baru, serta
pembentukan struktur baru untuk produk-produk
pengetahuan AIPI.

Pada periode 2016-2019, AIPI merilis serangkaian
produk untuk memengaruhi arah perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Produk
tersebut antara lain SAINS45, agenda penelitian
yang komprehensif dan inovatif untuk mewujudkan
era baru Indonesia sejahtera sebelum seabad
ulang tahun kemerdekaannya pada 2045. AIPI juga
memublikasikan dua buku putih—Sains, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045 dan
Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan
Tinggi Indonesia—yang diserahkan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
serta Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Riset
dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional)
untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis
ilmu pengetahuan. AIPI juga aktif mengadvokasi
dan memberikan masukan untuk rancangan
undang-undang baru tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek),
yang disahkan pada 16 Juli 2019.

Pada 2016, KSI, AIPI, dan Akademi Sains Australia
atau AAS mengadakan Simposium Sains AustraliaIndonesia. Simposium ini mempertemukan sekitar
120 ilmuwan terkemuka dari Australia dan
Indonesia dan menjadi salah satu forum ilmiah

2016 - Para delegasi Simposium Sains Australia Indonesia di Canberra, Australia
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Gambar 1: Tonggak Penting Kemitraan AIPI-KSI Sepanjang 2014-2019

2014

2015
• AIPI menyelenggarakan serangkaian
lokakarya internal organisasi.

• AIPI mengembangkan SAINS45—
untuk memberi arah strategis
agenda penelitian.

• AIPI mengembangkan tata kelola
organisasi yang memungkinkannya
menerima dan mengelola pendanaan
langsung dari lembaga donor.

− KSI mendukung kunjungan
studi AIPI ke Australia untuk
mengembangkan konten
ilmiah SAINS45 bersama para
akademisi dan ilmuwan Australia.

• Landasan untuk pendirian DIPI,
lembaga pendanaan penelitian
independen pertama di Indonesia,
sedang disiapkan.

• Sebuah kelompok informal ilmuwan
muda dibentuk di dalam AIPI.

2017

2016

• AIPI merilis dua buku putih

• AIPI menandatangani nota
kesepahaman dengan Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
untuk menyediakan dana bagi DIPI di
masa depan.

• Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016
menetapkan pembentukan Akademi
Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan
Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI).

− Sains, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Menuju Indonesia 2045
− Era Disrupsi: Peluang dan
Tantangan Pendidikan Tinggi
Indonesia

• DIPI mengumumkan kompetisi
pendanaan penelitian pertamanya.
• KSI memberikan hibah kepada AIPI, ALMI,
dan DIPI.

• AIPI dan ALMI masing-masing
memberikan masukan untuk
penyusunan RUU Sisnas Iptek.

• Simposium Ilmu Pengetahuan AustraliaIndonesia diadakan di Shine Dome,
Akademi Sains Australia, di Canberra.

2018

2019

• DIPI mengembangkan rencana
strategis untuk 2018-2022.

• ALMI, AIPI, dan DIPI
menghasilkan studi kebijakan
tentang dana abadi penelitian.

• DIPI dan UK Newton Fund
mengumumkan penerima
hibah bersama untuk penelitian
kolaboratif Inggris-Indonesia.
• DIPI mengeluarkan ringkasan
kebijakan “Sistem Pendanaan
Penelitian Nasional” bersama
dengan LIPI dan AIPI.
• AIPI dan ALMI memberikan
masukan untuk penyusunan
undang-undang baru
tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (UU
Sisnas Iptek).
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Sepanjang kemitraan ini, empat cerita perubahan
yang muncul mendefinisikan pencapaian AIPI.
Yang pertama adalah langkah AIPI memperkuat
tata kelola kelembagaannya. Cerita perubahan
kedua adalah strategi yang dijalankan AIPI untuk
meningkatkan pengaruhnya dalam menetapkan
agenda penelitian dan kebijakan Indonesia.
Cerita ketiga berkisah di sekitar pengembangan
jejaring AIPI, khususnya di tataran internasional.

Cerita keempat dan terakhir menggambarkan
pembentukan lembaga pendanaan penelitian
independen pertama di Indonesia yang benarbenar memasukkan praktik terbaik internasional,
khususnya dengan memperkenalkan proses ulasan
sejawat terhadap proposal penelitian yang masuk.
Gambar 2 menampilkan visualisasi cerita-cerita
perubahan yang disebutkan di atas.

Gambar 2: Empat Cerita Perubahan yang Mendefinisikan Pencapaian AIPI pada 2014-2019

Arah strategi dan tata
kelola yang belum
optimal

Arah strategi yang lebih jelas
dan penguatan tata kelola
kelembagaan

Kontribusi yang belum
optimal pada agenda
penelitian dan pengaruh
kebijakan

Kontribusi yang lebih kuat
untuk agenda penelitian
nasional dan peningkatan
pengaruh kebijakan

Jejaring terbatas dan
kurangnya keikutsertaan
di tingkat internasional

Jejaring internasional yang
lebih luas dengan partisipasi
yang lebih aktif

Sebuah badan pendanaan
penelitian independen
didirikan, dengan
menggabungkan praktikpraktik terbaik internasional

Tidak ada lembaga
pendanaan penelitian
independen di Indonesia

Perlu diingat bahwa dokumen ini tidak
dimaksudkan untuk mencatat setiap kegiatan
yang telah dilakukan AIPI, ALMI, dan DIPI selama
kemitraan dengan KSI berlangsung. Dokumen
ini juga tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi
dampak perubahan-perubahan pada para
pemangku kepentingan terkait, mengingat evaluasi
tersebut memerlukan pendekatan khusus dan
bukan menggunakan cerita perubahan. Tujuan dari
cerita perubahan ini adalah menyoroti apa yang
dicapai AIPI, ALMI, dan DIPI dalam memperkuat

organisasi mereka melalui kemitraan dan efek
internal dari upaya-upaya tersebut terhadap
kegiatan lain. Karena itu, kegiatan dan acara yang
diperinci dalam dokumen ini bukan merupakan
daftar lengkap kegiatan, melainkan hanya
sejumlah kegiatan yang dipilih untuk menyoroti
kemajuan yang terjadi selama kemitraan. Untuk
itulah empat cerita akan dikisahkan dalam bab
khusus di dalam dokumen ini.
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• AIPI melaksanakan proses penguatan organisasi selama
enam bulan, yang melibatkan para pemimpin dan stafnya
serta pemangku kepentingan yang lebih luas. Sebuah
visi bersama yang baru diidentifikasi, yaitu visi yang
berpandangan bahwa AIPI sekarang memainkan peran
yang lebih aktif dan sentral dalam menetapkan agenda
penelitian serta memberikan masukan kepada pemerintah
tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia.
• Seiring dengan visi barunya, AIPI melakukan pemetaan
kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan kode
etik baru, serta meresmikan struktur dan nomenklatur untuk
“produk pengetahuan”-nya.
• Tata kelola organisasi yang jelas juga disusun. Tata kelola
baru ini memungkinkan AIPI menerima dan mengelola
pendanaan langsung dari donor dan mitra internasional.
• Langkah-langkah penting pertama dalam restrukturisasi
organisasi dan formalisasi dokumen-dokumen utama ini
diharapkan dapat membantu AIPI terus memperkuat tata
kelola kelembagaannya di masa mendatang.
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dengan baik. Sebagai organisasi yang dipimpin
para akademisi yang aktif dan sibuk, AIPI
mengalami tantangan dalam merencanakan
dan melaksanakan program serta menerima dan
mengelola dana eksternal yang diperlukan untuk
keberlanjutan organisasi.
AIPI menyadari sepenuhnya kebutuhan untuk
berevolusi sejalan dengan waktu, mengevaluasi
kembali tujuannya, dan mendefinisikan ulang
fungsinya. Dalam rapat umum 2013—rapat
umum kedua sejak lahirnya AIPI—para anggota
menempatkan item pertama dalam prioritas
2014-2018 mereka “[untuk] memperkuat kapasitas
dan memperluas peran AIPI dalam menghasilkan
saran kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.” Untuk
mencapai ambisi tersebut, AIPI mengembangkan
elemen-elemen yang diperlukan buat melakukan
tata kelola organisasi yang baik.

Diskusi penguatan kapasitas yang dihadiri oleh AIPI
dan KSI

Seiring dengan transisi menuju perekonomian yang
lebih maju dan upaya meningkatkan daya saing
Indonesia, peran ilmu pengetahuan dan teknologi
perlu diperkuat. Karena itu, peran AIPI sebagai
lembaga yang dirancang untuk memberikan
masukan kepada presiden dan pemerintah tentang
isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan
dan teknologi perlu diperkuat.

Proses ini dimulai dengan mempertemukan
pemangku kepentingan internal dan eksternal
AIPI untuk duduk bersama membahas serta
merencanakan masa depan AIPI. Dimulai
pada pertengahan 2015, dengan dukungan
KSI, AIPI melaksanakan proses penguatan
organisasi selama enam bulan (lihat Gambar 3
untuk perincian proses). Serangkaian lokakarya
diselenggarakan, tidak hanya melibatkan
pemimpin dan anggota AIPI, tetapi juga pemangku
kepentingan eksternal yang lebih luas untuk
melakukan kaji ulang terhadap peran dan fungsi
AIPI. Lokakarya-lokakarya tersebut kemudian
menghasilkan visi baru dan rencana aksi AIPI—
untuk jangka pendek, menengah, dan panjang—
agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Mengingat kesempatan yang dimiliki untuk
memberikan arahan kepada pemerintah dan
negara demi meningkatkan investasi bagi
penelitian dan pengembangan, AIPI perlu
berinovasi agar menjadi lebih dari sekadar platform
bagi para peneliti dan akademisi serta berperan
lebih aktif dengan kapasitas dan pengaruh optimal
dalam ekosistem pengetahuan dan kebijakan
Indonesia.
Sejak awal berdirinya sampai sekarang,
infrastruktur dan sistem manajemen AIPI—
termasuk sekretariatnya—belum dikembangkan

Gambar 3: AIPI menyelenggarakan serangkaian lokakarya untuk transformasi organisasi.

Pertemuan
persiapan

29 Jun 2015

Lokakarya II
staf AIPI
Pemimpin dan
pemangku
kepentingan
Workshop I

10 Nov 2015

2-3 Nov 2015

Langkah
selanjutnya
Pelaporan &
perencanaan

Nov-Dec 2015
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Selama proses ini berlangsung, AIPI
mengonsolidasikan visi dan misi baru untuk
organisasi. Proses tersebut membantu AIPI
merefleksikan dan menentukan arah masa
depannya, agar dapat menetapkan upaya
selanjutnya untuk memperkuat tata kelola
kelembagaan.

Konsultan juga melakukan evaluasi kinerja staf
AIPI untuk memetakan kompetensi mereka,
mengidentifikasi potensi pengembangan dan
peningkatan karier, serta membuat kajian untuk
menentukan posisi yang sesuai berdasarkan
keahlian. Pada 2017, berdasarkan penilaian ini
dan sebagian juga dipengaruhi oleh pemotongan
dana AIPI pada tahun tersebut, AIPI melepas
lima anggota stafnya, sementara tiga lainnya
mengundurkan diri.

Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh
dari lokakarya yang diselenggarakan sepanjang
2015 dan 2016, AIPI menyusun dokumen tata
kelola utama, termasuk kode etik, pedoman
struktur organisasi, strategi komunikasi internal,
pedoman produk pengetahuan, dan pedoman
pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dalam menyusun dokumen-dokumen ini, serta
dalam reformasi kelembagaan lainnya, AIPI
mengikutsertakan lembaga konsultan eksternal,
Arghajata.

Untuk lebih mendukung staf, AIPI melaksanakan
rekomendasi konsultan untuk menyusun perjanjian
kontrak bersama staf mereka, mengingat
pengaturan kerja sebelumnya hanya didasari
Surat Keputusan Tahunan Sekretaris Jenderal
AIPI. Konsultan memberikan rekomendasi
tambahan mengenai SDM, termasuk melakukan
restrukturisasi organisasi serta integrasi teknologi
dan sistem teknologi informasi untuk merekrut
manajer profesional demi membangun kompetensi
SDM internal.

Langkah pertama adalah menyusun dokumen
pedoman “Nilai dan Kode Etik AIPI”. Pada 2017,
anggota AIPI membentuk komite ad hoc dengan
dua perwakilan dari tiap komisi untuk membahas
lebih lanjut serta mengembangkan nilai-nilai dan
kode etik AIPI. Persiapannya dibantu sebuah
lembaga konsultan. Prosesnya tidak selalu mulus
dan beberapa hal harus dipertimbangkan AIPI
karena akan berpengaruh pada pendekatan AIPI
terhadap nilai-nilai dan praktik organisasi.

Rekomendasi tersebut merupakan masukan yang
sangat dibutuhkan AIPI untuk melakukan praktik
terbaik yang dapat membantu pengembangan
organisasi di masa depan. Peningkatan terus
dilakukan, mengingat sejauh ini perhatian
pemimpin AIPI untuk melakukan perubahan
sistemis yang diperlukan terkait dengan
kepegawaian dan manajemen masih terbatas,
sementara kompetensi dan otoritas SDM dalam
organisasi masih kurang memadai. Penguatan
SDM diharapkan akan terus dilakukan seiring
dengan makin meningkatnya kualitas tata kelola
kelembagaan AIPI.

Contohnya, konsultan merekomendasikan satu
dokumen saja tentang nilai dan kode etik yang
akan berlaku bagi siapa pun di dalam organisasi,
tetapi AIPI berkeyakinan harus ada dokumen
terpisah untuk pimpinan dan staf. AIPI juga
memiliki pertimbangan lain, misalnya anggota
AIPI juga menjadi anggota lembaga lain dan
mereka tidak diharapkan melepaskan nilainilai kelembagaan eksternal tersebut ketika
bergabung dengan AIPI, sehingga nilai-nilai dan
etika organisasi harus mencerminkan nilai-nilai
yang lebih umum, seperti Pancasila dan UndangUndang Dasar.

Perlu dicatat juga bahwa masalah kepegawaian
diperparah oleh tantangan yang muncul karena
adanya sekretariat yang terpisah. Pada awal
kemitraannya dengan KSI, AIPI baru saja membuka
kantor di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 11, meskipun sebagian
besar stafnya masih berkegiatan di kantor lama,
yakni di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15.
AIPI harus kembali memindahkan stafnya pada
2016 ketika kantornya mesti direnovasi, yaitu
ke Jalan Hang Lekiu I Nomor 6a, Kebayoran
Baru. Ketika Perpustakaan Nasional yang
telah direnovasi dibuka kembali pada 2017,
AIPI akhirnya menikmati kantor baru yang
mencerminkan energi baru untuk organisasi.

Tantangan besar lain yang dihadapi AIPI dengan
dukungan lembaga konsultan adalah kompetensi
SDM manajerial internal. Pada awal kemitraannya
dengan KSI, sekretariat AIPI adalah tempat yang
agak santai, yang tidak menerapkan jam kerja
atau output yang pasti untuk stafnya. Menyadari
bahwa organisasi yang sukses bergantung pada
staf yang kompeten dan profesional, AIPI merekrut
staf pengelola program, keuangan, dan sumber
daya manusia yang baru—dan berinvestasi
dalam program pengembangan kapasitas —yang
kemudian berhasil meningkatkan produktivitas
organisasi sejak 2016.

Profesionalitas staf mulai berubah setelah mereka
mengikuti program pertukaran ke Australia.
Seorang pengamat mencatat bahwa staf AIPI
mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab
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dalam pekerjaan mereka dan mengikuti jam kerja
9-5. Ada juga peningkatan ketepatan waktu dalam
melakukan dan menyelesaikan pekerjaan, bahkan
ada yang mengambil inisiatif tambahan.

pelaporan. SOP yang telah dirampungkan dan
secara resmi disahkan pada 2016 ini merupakan
langkah pertama yang penting bagi AIPI untuk
menerima dan menggunakan dana dari mitra
asing dan dana non-APBN dengan cara yang lebih
terorganisasi dan akuntabel.

Prestasi penting lain untuk keberlanjutan
organisasi adalah pengembangan prosedur
operasi standar atau SOP yang memungkinkan
AIPI menerima dan mengelola pendanaan sendiri
dari donor dan mitra internasional. Karena
pendanaan merupakan prasyarat penting
bagi organisasi mana pun, belum adanya SOP
pengelolaan dana sebelumnya menjadi hambatan
utama bagi AIPI, sehingga penerimaan dana dari
sumber internasional terhambat, yang kemudian
membatasi kapasitas dan program AIPI.

Sejak dimulainya kemitraan AIPI dengan KSI
pada 2015, AIPI berhasil mendiversifikasi sumber
pendanaannya di luar dana APBN, seperti yang
diilustrasikan dalam grafik berikut ini. Pada 2016,
pendanaan non-APBN—terutama dari lembaga
donor, termasuk Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan Australia (DFAT) melalui KSI dan
USAID—meningkat secara eksponensial dan
untuk pertama kalinya menjadi sumber utama
pendanaan AIPI. Pendanaan non-APBN pada 2016
adalah yang tertinggi karena adanya dukungan
donor untuk pendirian DIPI. Besar dana kemudian
menurun lagi, kembali ke jumlah yang dilaporkan
untuk tahun 2012. Artinya, keberlanjutan
pendanaan tetap menjadi masalah bagi AIPI.

Dengan bantuan konsultan eksternal, AIPI
memperbaiki SOP untuk mengelola dana nonAPBN, termasuk pengajuan pendanaan (dari
pengembangan proposal hingga pengembangan
kontrak donor/kemitraan), pengelolaan dan
pemanfaatan dana, serta pemantauan dan
Gambar 4: Sumber Pendanaan AIPI 2012-2019
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Rp 12.000.000.000
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(Sumber: AIPI, Laporan Tahunan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 2016 dan angka-angka yang
dilaporkan untuk tahun 2017-2019)
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Dalam konteks hubungan dengan publik dan
para pemangku kepentingan, AIPI meningkatkan
komitmen dalam menjalankan mandatnya untuk
memberikan informasi serta melakukan edukasi
kepada masyarakat, pembuat kebijakan, dan
pemangku kepentingan terkait melalui publikasi
kajian oleh organisasi. Sebagai bagian dari
penguatan organisasi, AIPI menetapkan struktur
dan nomenklatur untuk “produk pengetahuan”-nya
agar dapat memberikan arah dan pengaruh yang
lebih besar dalam memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi di Indonesia.

pentingnya meningkatkan manajemen proses
perumusan produk-produk itu agar kualitas output
lebih terjamin. Lebih lanjut, didukung konsultan
Arghajata serta masukan dari penasihat teknis
utama KSI, Fred Carden, AIPI mengembangkan
SOP produk pengetahuan.
Sebanyak tujuh produk dibakukan, masing-masing
untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuh produk
tersebut adalah Pernyataan, Laporan Konsensus,
Buku Putih, Prosiding Konferensi, Laporan
Kegiatan/ Pertemuan, Penjangkauan Publik, dan
Tinjauan ke Depan. Tiap produk diperiksa ulang
secara terperinci agar bentuk dan fungsinya
dikodifikasikan dan didefinisikan secara formal,
termasuk melalui studi literatur dan pengumpulan
informasi dari anggota AIPI. Dokumen SOP
diselesaikan pada Juli 2017 (lihat Kotak 1).

Sebelum tahapan ini, berbagai produk AIPI—dari
bentuk prosiding sampai buku putih—disusun
tim-tim yang berbeda dengan hanya sedikit
koordinasi antartim. Setelah menjalankan proses
peninjauan yang komprehensif, AIPI menyadari

Kotak 1: Produk-produk AIPI yang telah dikodifikasikan membantu menentukan
pendekatan yang lebih strategis untuk memberikan informasi kepada publik dan
memberikan panduan ilmiah kepada pemerintah.
Tujuh produk yang dikodifikasikan ke dalam proses bisnis AIPI memungkinkan organisasi memutuskan secara
strategis bentuk produk terbaik untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Sejak dilakukannya formalisasi
produk, AIPI telah menghasilkan beberapa dokumen berdasarkan SOP mereka. Buku putih tentang sains,
teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia disusun. Buku ini diserahkan ke Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2017.
Setahun kemudian, AIPI meluncurkan laporan konsensus mengenai strategi mengurangi angka kematian ibu
dan bayi baru lahir di Indonesia. Laporan ini didasari tinjauan sistematis kumpulan bukti dari hasil penelitian
dari Indonesia dan dunia, kunjungan lapangan, serta dialog dengan para pakar nasional dan internasional.
Sebagai hasilnya, laporan ini memberikan rekomendasi yang mumpuni tentang strategi mengurangi angka
kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Laporan konsensus lain diluncurkan pada 2019, tentang
keanekaragaman hayati Indonesia, yang memberikan serangkaian rekomendasi berdasarkan bukti ilmiah
untuk melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati di Indonesia.

Untuk melengkapi proses penguatan
kelembagaannya, AIPI mengembangkan strategi
komunikasi bagi pemangku kepentingan internal
dan eksternal. AIPI menyadari, untuk menjadi
organisasi yang lebih berpengaruh di mata
pemerintah dan publik, perlu mengomunikasikan
pekerjaan dan kemajuannya; dan untuk
melakukannya, diperlukan sebuah rencana
komunikasi strategis.

kemudian menghasilkan rekomendasi untuk peran
dan fungsi tim komunikasi, sebagai bagian dari
keseluruhan struktur organisasi, serta dokumen
strategi komunikasi organisasi yang menguraikan
tujuan komunikasi organisasi, target audiens,
metode komunikasi digital dan konvensional,
strategi penjangkauan publik untuk produk-produk
AIPI, proses bisnis untuk produksi materi publikasi,
serta proses pemantauan dan evaluasi program.

Pengembangan strategi dimulai dengan
melakukan pemetaan dan analisis pemangku
kepentingan untuk mengidentifikasi pemangku
kepentingan utama AIPI, DIPI, dan ALMI. Proses ini

Hasil langsung dari strategi komunikasi yang
diperbarui ini adalah penerbitan sejumlah jaminan
yang mengomunikasikan program dan kegiatan
AIPI, termasuk brosur dan infografis dalam
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bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. AIPI juga
menggunakan media sosial untuk menyebarkan
pengaruhnya dan menyebarkan informasi.2

Di masa lalu, komisi AIPI umumnya bekerja secara
terpisah, atas dasar pemahaman bahwa setiap
komisi memiliki seperangkat keterampilan yang
sangat khusus untuk menghadapi serangkaian
masalah yang juga sangat spesifik. Persepsi ini
berangsur-angsur bergeser dengan pemahaman
bahwa masalah kehidupan nyata yang dihadapi
pemerintah dan masyarakat bersifat kompleks
dan membutuhkan pendekatan multi-disiplin. Hal
itu paling jelas terlihat dari acara seperti diskusi
dan lokakarya yang diselenggarakan secara
lintas komisi. Dokumen produk AIPI sebagaimana
tercantum di atas juga dirancang berdasarkan
kontribusi dari berbagai komisi. Wawancara
dengan anggota AIPI menunjukkan bahwa tren ini
akan berlanjut di masa depan, dengan konsensus
dari semua anggota bahwa hal ini harus dan akan
menjadi norma dalam organisasi.

Munculnya kegiatan AIPI juga tecermin dalam
bertambahnya liputan media tentang AIPI.3
Dengan kapasitas komunikasi yang lebih baik,
AIPI tidak hanya mengembangkan tata kelola
internalnya, tetapi juga mengabarkan kekuatannya
sebagai organisasi terkemuka dalam memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia
kepada publik.
Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah
pendekatan multi-disiplin yang makin kuat yang
didasari pandangan beberapa tokoh kunci di AIPI
bahwa isu-isu dalam masyarakat saat ini, seperti
stunting atau ekstremisme agama, memerlukan
analisis ilmiah yang lebih komprehensif.

Salah satu kesempatan doorstop interview oleh awak media kepada para anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia
(ALMI)

2

AIPI dan ALMI memiliki akun aktif di Twitter, yaitu @AIPI_Id dan @ALMI_Indonesia.

3

Antara bulan Februari 2017 dan Desember 2019, AIPI, ALMI, dan DIPI tercatat mengalami 183 liputan media; sebanyak 72,68% media online, 20,77% media
cetak, dan 6,56% video atau televisi online. Pemberitaan meningkat dari 2017 ampai 2019. Isi publikasi adalah opini, artikel, atau liputan isu-isu tertentu yang
menampilkan AIPI dan ALMI sebagai pembicara (Laporan Akhir AIPI ke KSI, Maret 2020, hlm. 31).
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Meningkatkan

PENGARUH

2016 - Prof. Jamaluddin Jompa pada Simposium Sains
Australia Indonesia di Canberra, Australia
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• AIPI meluncurkan SAINS45, agenda penelitian komprehensif
yang diusulkan untuk mengantar bangsa menuju era baru
kesejahteraan dengan visi menjadikan Indonesia negara maju
sebelum peringatan seabad kemerdekaannya pada 2045.
• Dua buku putih, satu tentang Sains, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Menuju Indonesia 2045 dan satu lagi tentang Era Disrupsi:
Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia, disusun
pada 2016 dan 2017, dan diserahkan ke Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ke Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kemenristek/
BRIN) untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis ilmu
pengetahuan.
• Tulisan mengenai posisi formal AIPI tentang lembaga,
pendanaan, dan sanksi di sektor penelitian dan pengembangan
Indonesia telah diserahkan kepada parlemen dan dapat diakses
publik. Ini merupakan masukan AIPI terhadap RUU Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
• AIPI terus memperluas kemitraan untuk mengomunikasikan ilmu
pengetahuan dan kebijakan mengenai ilmu pengetahuan dengan
lebih baik kepada publik, sambil bekerja dengan mitra media
serta saluran media sosial populer untuk memperluas jangkauan
serta menempatkan para ilmuwan lebih dekat dengan publik
dan lebih relevan bagi publik.
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pertanyaan penelitian. Berdasarkan masukan dari
lebih dari 100 orang ilmuwan yang tergabung di
dalam jaringan AIPI, SAINS45 yang dikembangkan
oleh komite beranggotakan 17 ilmuwan dari
universitas di seluruh Indonesia berhasil
merumuskan pertanyaan kritis terkait kebutuhan
dan prioritas pembangunan Indonesia dalam
beberapa dekade mendatang.
Dengan mengutamakan pada terbangunnya
konsensus bersama, penulisan dokumen dilakukan
secara kolaboratif, melalui kegiatan membaca,
menulis, serta memperdebatkan topik dan
pertanyaan penelitian dalam pertemuan bulanan
yang dilangsungkan selama hampir setahun.
Selain dipresentasikan di hadapan para ahli dan
akademisi yang mumpuni, rancangan dokumen
ini juga disampaikan dalam konsultasi publik di
lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh
Indonesia, seperti di Semarang, Jambi, Palu,
Makassar, dan Bandung, agar pandangan visioner
mengenai masa depan Indonesia dapat dilakukan
secara luas, dalam perspektif 360 derajat.

2017 - Peluncuran Buku Putih Sains, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045

Sebagai platform utama bagi para ilmuwan
terkemuka di negara ini, AIPI memegang posisi unik
yakni sebagai pemberi saran dan informasi kepada
pemerintah serta pemangku kepentingan lain agar
Indonesia dapat melangkah pada kemakmuran
pendekatan pembangunan yang didasarkan pada
ilmu pengetahuan. Sejak dimulainya kemitraan
dengan KSI pada 2014, AIPI secara signifikan telah
meningkatkan keterlibatannya dalam memberikan
saran serta memengaruhi penyusunan beberapa
kebijakan mengenai ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bersifat paling mendesak di negara
ini.

Delapan bidang penelitian disusun berdasarkan
tantangan dan peluang yang paling mendesak
bagi Indonesia di masa depan. Tantangantantangan ini mencakup spektrum ilmu sosial dan
ilmu alam serta mewakili berbagai gagasan, dari
identitas hingga sumber daya alam, dari ekonomi
hingga Teknik material maju. Gambar 5 memuat
daftar lengkap area penelitian.

Mandat AIPI untuk memberikan saran kepada
pemerintah dikuatkan kembali pada Februari 2017,
ketika AIPI, ALMI, dan Kantor Staf Presiden (KSP)
menandatangani nota kesepahaman mengenai
penyediaan penelitian ilmiah dan saran untuk
mendukung pengembangan kebijakan strategis
oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir,
AIPI telah mengembangkan sejumlah publikasi dan
memulai upaya advokasi bersama, dimulai dengan
dokumen SAINS45 yang inovatif yang secara
komprehensif merumuskan pertanyaan penelitian
kritis tentang masa depan Indonesia.
SAINS45 adalah buah dari kerja intensif dalam
mengidentifikasi bidang-bidang penting dan
memvisualisasikan Indonesia pada 2045, seabad
setelah deklarasi kemerdekaannya. Bercermin
pada pencapaian di masa lalu dan pandangan
visioner ke depan, SAINS45 merumuskan agenda
komprehensif penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia untuk
mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan
dihormati di tingkat dunia.
Konsep ini diambil dari 17-8-45 (17 Agustus
1945, tahun Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya): 17 ilmuwan mengeksplorasi
8 cluster penelitian untuk mengembangkan 45

Peluncuran dokumen SAINS45 di Auditorium
Perpustakaan Nasional, Jakarta
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SAINS45 secara resmi diluncurkan pada 19
Agustus 2016 di hadapan mantan Presiden
Indonesia, Prof. Dr. B.J. Habibie, yang merupakan
salah satu pendiri AIPI, dan Dr. Muhammad
Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Gambar 5: SAINS45 menyajikan delapan area
penelitian yang disusun sesuai berdasarkan tantangan
yang paling mendesak dan peluang di Indonesia.

1
Identitas,
Keragaman, dan
Budaya

2
Kepulauan, Kelautan,
dan Sumber Daya
Hayati

3
Kehidupan,
Kesehatan, dan
Nutrisi

4
Air, Pangan
dan Energi

5
Bumi, Iklim, dan
Alam Semesta

6
Bencana dan
Ketahanan
Masyarakat
terhadap Bencana

7
Material dan Sains
Komputasi

Untuk memastikan agar dokumen sungguh
memberikan pengaruh pada kebijakan nasional,
SAINS45 juga disampaikan kepada Kementerian
Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta
mitra dan pemangku kepentingan AIPI lainnya.
Bappenas khususnya telah mengakui dan memuji
dokumen tersebut sebagai referensi yang berguna
untuk pengembangan visi Indonesia 2045 dan
2085.
SAINS45 dipublikasikan ke komunitas akademik
yang lebih luas melalui beberapa forum diskusi di
seluruh Indonesia, termasuk di Universitas Jambi
(Provinsi Jambi), Universitas Pattimura (Provinsi
Maluku), dan Universitas Cenderawasih (Provinsi
Papua), sepanjang 2016 dan 2017.
AIPI berpendirian, SAINS45 harus dapat diakses
secara langsung oleh masyarakat umum. Karena
itu, sebagai langkah penting dalam mengedukasi
dan mendorong partisipasi publik dalam ilmu
pengetahuan, SAINS45 dapat diunduh—secara
gratis—dari situs web AIPI dan DIPI. Selain itu,
AIPI juga terus menyebarkan dokumen ini kepada
komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Hal yang
sama dilakukan anggota ALMI melalui program
“Ilmuwan Masuk Sekolah” atau “Scientists Go to
School”.

8
Ekonomi,
Masyarakat, dan
Tata Kelola

Tidak hanya dokumen penting ini, untuk
mewujudkan misinya dalam memberikan
masukan bagi pembuatan kebijakan berbasis
ilmu pengetahuan, AIPI merumuskan dua buku
putih sepanjang 2016 dan 2017. Buku putih
yang pertama adalah tentang reformasi yang
sangat dibutuhkan untuk berinovasi dalam sistem
pendidikan tinggi Indonesia, yakni untuk beralih
dari pendekatan yang berfokus pada disiplin
tunggal ke pendekatan yang lebih multi-, antar-,
dan lintas disiplin untuk menanggapi dinamika
dunia yang berkembang.

Sementara itu, 45 pertanyaan penelitian dirancang
untuk memikirkan kembali tantangan Indonesia
serta memicu gagasan untuk menjawab tantangan
tersebut dan memajukan Indonesia pada 2045.
SAINS45, yang dipaparkan dalam Bahasa yang
luwes, bertujuan menjadi terobosan dalam
mengomunikasikan agenda penelitian ilmiah
kepada masyarakat umum. Pada saat yang
sama, SAINS45 juga berusaha menginspirasi dan
mendorong budaya keunggulan ilmiah di antara
komunitas akademik dan peneliti.

Judul buku putih ini adalah Era Disrupsi: Peluang
dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia.
Penulisan buku putih ini telah melalui serangkaian
lokakarya, seminar, dan konsultasi publik yang
melibatkan enam universitas di seluruh Indonesia.
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Dari diskusi-diskusi di lima komisi AIPI, komentar
dan rekomendasi dikumpulkan. Tulisan ini juga
diterbitkan sebagai dalam format buku yang
berjudul Recommendation to Stop Denial: Terapkan
Perubahan.

Dalam diskusi lanjutan lain yang bertema
“Reformasi Penelitian dan Manajemen Pendidikan”,
ALMI dan KSP membahas lebih lanjut secara
terperinci perlunya Indonesia memprioritaskan
penelitian ilmiah.

Buku putih kedua disusun berdasarkan permintaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi. AIPI menyusun rekomendasi dalam buku
putih ini dan memberi judul: Sains, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045, yang
diharapkan akan berfungsi sebagai acuan untuk
rencana nasional di bidang penelitian, teknologi,
dan pendidikan tinggi demi mendukung kemajuan
ekonomi Indonesia dan untuk membawa Indonesia
keluar dari “jebakan negara berpendapatan
menengah”.

Diskusi awal dengan KSP ini menghasilkan acara
diskusi pemangku kepentingan yang lebih besar
dengan ALMI, KSP, serta kementerian dan lembaga
terkait. Forum “Penilaian Penelitian dan Manajemen
Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi” pada 1
Februari 2017 dihadiri perwakilan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Pusat
Kebijakan dan Tata Kelola Inovasi atau CIPG
sebagai mitra KSI.

Buku putih ini dikembangkan sesuai dengan
aturan tata kelola produk standar AIPI, dengan
melibatkan konsultasi publik dan proses ulasan
sejawat. Selama setahun, AIPI meneliti situasi
dan tantangan seputar ilmu pengetahuan,
teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia,
sembari mempertimbangkan faktor-faktor yang
memengaruhi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
demografi. Para penulis juga merujuk pengalaman
dari negara lain yang telah mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor
pendorong kemajuan ekonomi mereka.

Forum ini membahas isu-isu seputar lembaga
pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan
yang terkait dengan daya saing Indonesia
dalam produksi pengetahuan secara lebih luas.
Dalam forum ini, ALMI menyampaikan sejumlah
rekomendasi utama untuk meningkatkan sistem
pendidikan tinggi di Indonesia, terutama untuk
mengembangkan dua jenis lembaga (yakni yang
berorientasi pada penelitian/pengetahuan dan
perdagangan, dan yang berorientasi pada pasar),
serta untuk lebih mendukung para peneliti dan
akademisi melalui asesmen karier berdasarkan
ulasan sejawat, memperluas rekrutmen,
meningkatkan kestabilan karier dan mobilitas lintas
institusi, serta mengembangkan jaringan peneliti/
akademisi secara umum. Forum ini menjadi dasar
untuk diskusi dan keterlibatan lebih lanjut dengan
KSP dan pemangku kepentingan terkait pada
bulan-bulan berikutnya.

Kedua buku putih telah diserahkan kepada
Bappenas serta Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi, dengan maksud agar
rekomendasi AIPI dapat membantu merumuskan
strategi dan kebijakan yang dapat mendorong
Indonesia menuju kemajuan ekonomi.
Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju
Indonesia 2045 secara khusus diajukan untuk
mendukung pengembangan Rencana Induk Riset
Nasional (RIRN) 2017-2045 dan rencana tindak
lanjut hingga 2045, sehingga memengaruhi
strategi arah kebijakan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan pendidikan tinggi Indonesia.

AIPI melanjutkan upaya ini di sepanjang 2018.
Meskipun beberapa pertemuan ditunda atau
dibatalkan karena kendala dalam menyesuaikan
jadwal para anggota atau pemangku kepentingan,
AIPI tetap berpartisipasi dalam beberapa
pertemuan utama pada 2018 dan 2019 yang
membahas tentang masa depan ekosistem
penelitian di Indonesia, khususnya terkait
penyusunan dua kebijakan penting: UndangUndang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU
Sisnas Iptek) serta pembentukan Badan Riset
Nasional (BRN).

Selain menyajikan publikasi-publikasi ini, AIPI
dan ALMI memulai keterlibatan langsung dengan
para pemangku kepentingan utama dalam
pemerintahan, termasuk Kantor Staf Presiden
(KSP). Pada 2016, ALMI melakukan diskusi dengan
KSP dengan topik “Membawa Ilmu Pengetahuan
Lebih Dekat ke Kebijakan: Realitas, Tantangan, dan
Peluang”. Pertemuan tersebut mengidentifikasi
potensi kunci kolaborasi antara ALMI dan KSP.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut,
diskusi lain diadakan pada 13 Desember 2016.

Pertemuan kunci pertama tahun itu, yaitu pada
18 September 2018 di Habibie Center, membahas
berbagai gagasan seputar rancangan UU
Sisnas Iptek. Undang-undang yang kemudian
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izin resmi pemerintah—yang telah dikritik keras
oleh cendekiawan dalam dan luar negeri karena
menghambat penelitian dan kebebasan akademik.
AIPI terus mengadvokasi ketiga masalah
utama ini dan melakukan diskusi pemangku
kepentingan di Perpustakaan Nasional, Jakarta,
pada 14 Maret 2019 dengan Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti, Direktur Harmonisasi Peraturan
Penganggaran Direktorat Jenderal Penganggaran
Kementerian Keuangan, serta Direktur Lembaga
Penelitian SMERU.
Dengan keyakinan kuat bahwa Indonesia harus
mendorong—bukan membatasi– penelitian, AIPI
khawatir bahwa dimasukkannya sanksi pidana
dalam undang-undang saat ini “kontraproduktif
dengan upaya Indonesia mempromosikan
kolaborasi penelitian internasional dan karena itu
harus dihapus.” AIPI percaya bahwa sanksi pidana
akan menghambat penelitian, termasuk kolaborasi
internasional.
Sebaliknya, AIPI mengusulkan agar Indonesia
mengadopsi hukum dan peraturan yang
diberlakukan secara global untuk penelitian,
seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati di
bidang penelitian biologi, serta menerapkan
sanksi administratif bila diperlukan. Jika terjadi
pelanggaran pidana, AIPI berpendapat bahwa
hal itu dapat diatasi oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

disahkan pada 16 Juli 2019 ini menggantikan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bidang advokasi lain yang berkaitan dengan RUU
ini terkait dengan dana penelitian. Melalui pendirian
DIPI, AIPI menunjukkan keyakinannya bahwa
Indonesia membutuhkan badan independen untuk
mengelola dan mengucurkan dana penelitian yang
tidak hanya bergantung pada anggaran negara
(APBN). “Lembaga ini harus independen, bukan
lembaga pemerintah. Mengapa harus mandiri?
Karena ilmu pengetahuan dan teknologi harus
bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk
pemerintah,” kata Presiden AIPI Satryo Soemantri
Brodjonegoro.

AIPI memainkan peran dalam memberikan
masukan pada proses penyusunan RUU tersebut
dengan harapan bahwa undang-undang
yang baru akan memperbaiki ekosistem ilmu
pengetahuan dan pendidikan Indonesia. Dalam
pertemuan yang diwakili Direktur Eksekutif DIPI
Teguh Rahardjo itu, AIPI menyampaikan fokus
pada tiga bidang kebijakan utama: kelembagaan,
pendanaan, dan penghapusan sanksi pidana
bagi peneliti yang melakukan penelitian tanpa

Manajemen dana penelitian negara di Indonesia
saat ini juga penuh dengan masalah, termasuk
kerapuhan dalam pengumpulan data, kurangnya
proses yang transparan dan akuntabel, serta
mekanisme yang tidak memadai untuk mengukur
kinerja penelitian dan pengembangan yang
dilakukan. AIPI menegaskan bahwa badan dana
penelitian independen harus bersifat profesional,
transparan, akuntabel, dan menerapkan praktik
terbaik internasional.

2019 - AIPI pada "Diskusi Terbatas: Knowledge to
Empower" mengadvokasi tiga bidang kebijakan utama
dalam UU Sisnas Iptek: kelembagaan, pendanaan,
dan penghapusan sanksi pidana bagi peneliti yang
melakukan penelitian tanpa izin resmi pemerintah
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AIPI menyarikan masukan untuk RUU ini
kedalam sebuah makalah posisi, yang juga
dapat diakses oleh masyarakat umum. Dokumen
setebal 20 halaman yang telah di-review oleh
lembaga penelitian Centre for Innovation Policy
and Governance (CIPG) ini merangkum serta
memberikan alasan dan bukti yang menjelaskan
posisi dan rekomendasi AIPI terkait tiga masalah di
atas, termasuk pengamatan terhadap pasal-pasal
yang berpotensi menimbulkan masalah dalam RUU
dan serta perbaikan yang direkomendasikan. AIPI
juga menyertakan studi kasus praktik terbaik di
bidang pengetahuan dan tata kelola teknologi di
negara lain, seperti Thailand, Jepang, Jerman, dan
Inggris, sebagai acuan.

Sayangnya, undang-undang tersebut tetap
mempertahankan ketentuan tentang sanksi
administratif dan pidana—termasuk bagi peneliti
asing— walaupun AIPI telah berupaya keras
meyakinkan pembuat undang-undang bahwa
sebaiknya hal ini tidak dimasukkan. Secara khusus,
undang-undang menyatakan bahwa orang asing
yang melakukan penelitian tanpa izin resmi dari
pemerintah dapat dikenai denda maksimal Rp4
miliar dan akan dilarang mengajukan izin penelitian
selama lima tahun.
Laporan itu juga menyatakan bahwa siapa
pun yang melakukan penelitian “berisiko tinggi”
atau “berbahaya” tanpa izin dari pemerintah
dapat dihukum penjara maksimal satu tahun
dan denda hingga Rp2 miliar. Sementara itu,
jika menyebabkan kerusakan pada harta yang
tak ternilai atau membahayakan dan/atau
menyebabkan kematian individu, peneliti diancam
hukuman tujuh tahun penjara dan denda hingga
Rp7 miliar.

Sementara itu, AIPI terus melakukan komunikasi
dengan pemangku kepentingan utama, termasuk
diskusi terbatas mengenai RUU tersebut, yang
diselenggarakan bersama dengan CIPG pada 12
Desember 2018, dengan mengundang Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI)
yang bertugas merumuskan UU Sisnas Iptek.

Pasal-pasal ini mengundang kecaman dari
kalangan akademisi, sementara AIPI secara
terbuka mengutarakan kekecewaannya di media
nasional. Sekretaris Jenderal AIPI Chairil Abdini,
seperti dikutip dari Koran Tempo, menyatakan,
“Ketentuan pidana yang terkandung dalam UU
Sisnas Iptek sangat disesalkan di tengah upaya
Indonesia yang saat ini baru mulai membuka
penelitian dan teknologi untuk ilmuwan/peneliti,
dosen, dan mahasiswa asing untuk berkolaborasi
dengan peneliti Indonesia.” Dia menambahkan,
“Ketentuan pidana ini membuat peneliti asing
enggan melakukan penelitian di Indonesia atau
memberi kesan Indonesia menutup diri terhadap
peneliti asing dan juga membatasi kebebasan
akademik.”

Sayangnya, karena masalah penjadwalan, hanya
satu anggota Pansus tersebut yang dapat hadir.
Walaupun demikian, diskusi panel berlangsung
cukup sukses, didukung Prof. Dr. Satryo Soemantri
Brodjonegoro (Presiden AIPI), Dr. Subandi (Deputi
Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan Bappenas), Dr. M. Dimyati (Direktur
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti), serta Ledia Hanifa (anggota
panitia khusus DPR tentang RUU Sisnas Iptek)
sebagai pembicara. Diskusi ini membahas secara
mendalam tantangan dan peluang terkait
pendanaan dan investasi di bidang penelitian.
Dalam hal penguatan kemampuan kelembagaan
yang dibahas dalam bab sebelumnya, AIPI juga
telah meningkatkan keterlibatan media dan
memublikasikan advokasinya melalui liputan
media terkemuka di Indonesia, seperti Kompas dan
Antara.

Berry Juliandi dari ALMI juga dikutip oleh media
dengan nada yang sama. Kekhawatiran yang
disuarakan itu adalah bagian dari upaya kedua
lembaga ini dalam memastikan kolaborasi
internasional—cara yang sangat dibutuhkan
untuk bekerja dalam ilmu pengetahuan—tidak
dibendung.

Versi akhir undang-undang yang disahkan
mencakupi beberapa masalah utama yang
dikemukakan AIPI. Mengenai pendanaan untuk
penelitian, undang-undang ini mengamanatkan
pembentukan dana abadi penelitian,
pengembangan, pengujian, serta penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi—yang disambut
baik oleh komunitas ilmiah dan akademik pada
umumnya.

Bidang advokasi kebijakan kedua adalah
pembentukan dan pengelolaan Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN), yang diamanatkan
UU Sisnas Iptek yang baru. AIPI umumnya
mendukung reformasi lembaga ilmu pengetahuan
dan pendidikan di Indonesia. Satryo Soemantri
Brodjonegoro telah menguraikan pandangan AIPI
bahwa lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan
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teknologi yang ada saat ini tidak berfungsi secara
optimal serta terjadi tumpang-tindih dalam hal
tujuan dan fungsi penelitian.

Presiden Joko Widodo. Pada 2 Oktober 2018,
AIPI diundang ke rapat koordinasi di Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Sebagai contoh, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), yang ditugasi untuk berfokus
pada penelitian sains dasar serta pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di hulu, juga
telah menjalankan program ilmu pengetahuan
dan teknologi terapan—yang seharusnya menjadi
ruang lingkup Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT). Demikian pula, sejumlah divisi
penelitian dan pengembangan dalam kementerian
teknis, seperti Kementerian Pertanian, telah
melakukan pekerjaan terapan.

AIPI dan ALMI juga secara langsung bertemu
dengan anggota Pansus Komisi VII DPR yang
bertugas membahas UU Sisnas Iptek. Pada 16
Oktober 2018, anggota ALMI dan CIPG bertemu
dengan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rieke Diah Pitaloka,
yang fraksinya mengusulkan pembentukan BRIN.
Dalam pertemuan tersebut, ALMI menyampaikan
keprihatinan tentang integrasi semua lembaga
penelitian pemerintah nasional serta menekankan
pentingnya proses pemberian dana penelitian
dan hibah penelitian independen. Rieke mengakui
bahwa konsep dan struktur BRIN masih terbuka
terhadap masukan dan perubahan. Dalam
kesempatan itu, ALMI juga menyampaikan salinan
dokumen SAINS45 dan ringkasan kebijakan ALMI
tentang RUU Sisnas Iptek sebagai referensi.

UU Sisnas Iptek membahas hal ini dengan
mengamanatkan pembentukan BRIN.
Pembentukan badan ini juga menimbulkan cukup
banyak kontroversi. Struktur organisasi yang tepat,
peran dan fungsi, serta manajemennya saat ini
masih intensif diperdebatkan.
Salah satu gagasan yang sedang dipertimbangkan
adalah penggabungan empat lembaga penelitian
pemerintah—LIPI, BPPT, Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (LAPAN)—ke dalam
BRIN, yang tidak hanya akan memicu pengaturan
ulang sumber daya dan aset penting, tetapi juga
berpotensi menciptakan kebingungan mengenai
ruang lingkup dan tujuan penelitian lembaga besar
yang baru ini (super-agency).

ALMI juga bertemu dengan anggota komite
kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi saat itu, Dr. M. Dimyati. Selama
pertemuan, AIPI mengungkapkan dua agenda
utama: penciptaan dana abadi penelitian nasional
(serta peran potensial DIPI dalam skema itu) dan
keinginan menjadi mitra yang lebih strategis untuk
kementerian.
AIPI telah menyintesiskan rekomendasinya menjadi
Pernyataan Penguatan Sistem Pendanaan Riset
Nasional, untuk diadvokasi kepada para pembuat
kebijakan.4 Jalan panjang, dan peluang utama,
masih ada di depan bagi AIPI dan DIPI untuk
terus melobi dan meyakinkan para pemangku
kepentingan utama, baik di kementerian teknis
maupun di DPR—serta lingkaran dalam Presiden
dan PDI-P—tentang pentingnya lembaga
pendanaan independen serta reformasi lainnya
untuk memodernisasi skema pendanaan penelitian
negara tersebut.

Bagian lain dari proposal “super-agency” adalah
integrasi divisi penelitian dan pengembangan
yang ada dalam kementerian teknis ke dalam BRN
juga—menghapus penelitian dan pengembangan
dari ruang lingkup pekerjaan kementerian.
Walaupun bertujuan meningkatkan koordinasi
penelitian di semua bidang, gagasan ini juga
berpotensi menimbulkan konflik politik di antara
berbagai kepentingan di tingkat kementerian.
Posisi AIPI dalam hal ini adalah mengadvokasi
penguatan lembaga-lembaga yang sudah ada,
membedakan area fokus lembaga-lembaga
tersebut dengan jelas, serta meningkatkan
koordinasi dan pengawasan lintas lembaga,
alih-alih membentuk badan baru. Menjelang
pengesahan UU Sisnas Iptek, AIPI melakukan
advokasi aktif, memanfaatkan pengaruh pendiri
AIPI, Prof. Habibie—sebelum beliau wafat pada
2019—untuk memberikan masukan kepada
4

Karena struktur, peran, fungsi, dan ruang lingkup
pengaruh BRIN juga sedang dikembangkan, AIPI
bertekad untuk terus memainkan peran strategis
dalam memberikan saran tentang arah ke depan
yang terbaik untuk agenda penelitian dan inovasi
Indonesia.

Pandangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap Isu Kelembagaan, Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Diakses dari https://aipi.or.id/frontend/view/detail/246.
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• Sebagai platform bagi para ilmuwan terkemuka di Indonesia,
AIPI memainkan peran utama mengembangkan komunitas
ilmiah Indonesia.
• AIPI mengambil langkah-langkah untuk memperluas dan
memperkuat hubungan antara komunitas ilmiah Indonesia dan
internasional, termasuk melalui Simposium Sains AustraliaIndonesia perdana pada 2016, yang membina jaringan yang
lebih kuat dan kerja sama lintas batas negara.
• AIPI juga mendukung dan memandu para peneliti muda
Indonesia melalui pendirian Akademi Ilmuwan Muda Indonesia
(ALMI) pada 2016 agar komunitas sains menjadi lebih inklusif
untuk mendorong inovasi.

Elemen dasar dalam ekosistem inovasi yang produktif adalah jejaring kuat
antara para pemikir dan pelaku, yang dengan penuh semangat melakukan
eksplorasi serta bertukar dan menguji gagasan untuk melihat apa yang
mungkin berhasil dan tidak. Tidak ada gagasan yang bisa bertahan sendiri,
dan sering kali penelitian terbaik adalah penelitian yang dilakukan secara
kolaboratif. Namun, bagi para peneliti Indonesia, struktur dan sumber
daya untuk mendukung komunitas peneliti masih kurang. Peluang untuk
mempresentasikan dan berbagi penelitian—terutama untuk audiens
internasional—masih terbatas.
Menyadari situasi itu, AIPI melihat bahwa salah satu tanggung jawab
terpentingnya adalah membantu mengembangkan komunitas ilmiah di
Indonesia. Memperluas jaringan secara terbuka dan inklusif menjadi salah
satu fokus dan pencapaian utama AIPI dalam beberapa tahun terakhir.
Para peneliti Indonesia masih dihadapkan pada tantangan untuk
mendapatkan perhatian internasional dan memulai kolaborasi transnasional.
Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan bahasa serta
kendala kelembagaan dan pendanaan. Dengan dukungan KSI, AIPI dapat
turut serta dalam sejumlah forum dan simposium akademik internasional,
termasuk dalam Pertemuan Sains Terbuka, Seminar Pendidikan Sains
Berbasis Pertanyaan, Sains di Shine Dome, Pertemuan Sains 20, dan
Pertemuan Komisi Gabungan Indonesia-Amerika Serikat Ke-3 tentang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. AIPI juga aktif mempersiapkan dan membantu
memfasilitasi Simposium Sains Australia-Indonesia.
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berkualitas, dana penelitian yang memadai, dan
keberadaan forum diskusi lintas disiplin dan multidisiplin, serta hubungan hasil penelitian dengan
industri dan kebijakan publik, potensi mereka
belum berkembang,” ujar Yanri Wijayanti Subronto,
anggota ALMI dan pengajar di Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada.
Sebagai generasi masa depan yang akan
mengandalkan pada sains, cendekiawan muda
Indonesia memiliki peluang—tetapi juga sekaligus
tantangan—untuk memvisualisasikan, sekaligus
mewujudkan ekosistem ilmu pengetahuan yang
mereka dambakan. Dengan mendorong para
ilmuwan muda yang baru memulai atau sedang
berada di tingkat menengah karier mereka dan
menyediakan lingkungan yang mendukung, ALMI
berpotensi menjadi inkubator bagi para pemikir
terkemuka masa depan untuk menghasilkan solusi
kreatif bagi masa depan Indonesia.

2016 - Presentasi dari anggota ALMI pada Simposium
Sains Australia Indonesia di Canberra, Australia

Partisipasi di panggung internasional itu adalah
pengejawantahan misi AIPI dalam mewakili
komunitas ilmiah dan akademik Indonesia di
tataran global dan dalam membina hubungan
dengan mitra internasional.
Simposium Sains Australia-Indonesia yang
pertama diadakan dengan dukungan KSI dan
dana tambahan dari Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan Australia (DFAT) untuk menciptakan
platform jaringan, tempat para ilmuwan dan
peneliti di kedua negara dapat bertemu, bertukar
ide, dan mengeksplorasi kolaborasi. Simposium
ini menghadirkan 60 ilmuwan Indonesia dan
60 ilmuwan Australia, dan merupakan forum
pertukaran dan pembahasan gagasan secara
mendalam antara ilmuwan Australia dan Indonesia
dalam mengidentifikasi isu bersama, dan forum ini
berlanjut bahkan setelah symposium telah usai.

Pada awalnya, menetapkan kriteria dan
persyaratan keanggotaan ALMI terbukti
menantang, dan ditentukan bahwa anggota
setidaknya harus memiliki gelar setara doktor dan
berusia di bawah 45 tahun. Juga disepakati bahwa
tujuan ALMI adalah mendorong peran ilmuwan
muda dalam memajukan ilmu pengetahuan dan
budaya ilmiah unggul di Indonesia dalam upaya
meningkatkan daya saing bangsa.
Untuk mencapai tujuan itu, ALMI membentuk
empat Kelompok Kerja (Pokja): Pokja Ilmu Garda
Depan (Frontier Science), Pokja Ilmu Pengetahuan
dan Kebijakan, Pokja Ilmu Pengetahuan dan
Masyarakat, serta Pokja Ilmu Pengetahuan dan
Pendidikan. Program-program ALMI antara lain
bertujuan mendorong kolaborasi interdisipliner
dan kolaborasi antar-institusi, mengembangkan
studi ilmiah, serta mengadvokasi pemerintah dan
masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan
dalam pembuatan kebijakan dan kehidupan publik
pada umumnya.

Menjawab tantangan lainnya di dunia akademik,
AIPI juga memutuskan untuk melibatkan para
ilmuwan muda yang baru merintis karier ilmiah
mereka. Pada 2016, AIPI mendirikan Akademi
Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ke-40 anggota
awal adalah sekelompok Kavli Fellows dan
beberapa ilmuwan muda lain yang dipilih dari
sekitar 200 alumnus dari serangkaian simposium
yang diselenggarakan AIPI, termasuk Kavli
Frontiers of Science Symposia Indonesia-Amerika
serta Simposium Ilmu Sosial dan Humaniora. ALMI
diharapkan menjadi platform untuk menginspirasi
dan mendukung para ilmuwan muda dalam
memajukan sains dan teknologi Indonesia.
Mengingat unsur senioritas masih cukup dominan
dalam budaya Indonesia—termasuk dalam
bidang akademik dan penelitian— para ilmuwan
muda memiliki tantangan tersendiri. “Ilmuwan
muda Indonesia sebenarnya memiliki potensi
untuk membantu menyelesaikan masalah dan
membangun bangsa ini, tetapi karena mereka
tidak didukung oleh fasilitas penelitian yang

2019 - Direktur Komunikasi ALMI Inaya Rakhmani
sebagai pembicara pada diskusi KSIxChange
"Mengevaluasi Sistem Penelitian Ilmu Sosial di
Indonesia".
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ALMI telah tampil dan bersuara. ALMI telah
menyelenggarakan sejumlah diskusi publik
dan seminar serta menjangkau media untuk
mendekatkan ilmu pengetahuan dengan
masyarakat umum dan membahas beberapa
topik aktual terkait kepentingan publik. Salah
satu contoh adalah diskusi pada 2018 tentang
vaksin sebagai tanggapan terhadap meningkatnya
gerakan antivaksin di Indonesia yang didukung
oleh kelompok-kelompok Islam yang mengklaim
vaksin tidak dapat dijamin ke’halal’annya sehingga
umat Islam dianjurkan tidak memvaksinasi diri
mereka sendiri atau anak-anak mereka.

juga menghadirkan Dr. Inaya Rakhmani dan Dr.
Sri Fatmawati untuk berbagi pengalaman dan
perspektif mereka tentang tantangan kehidupan
nyata yang dihadapi perempuan di ranah STEM.
Berdasarkan diskusi tersebut, ALMI membentuk
Komite Kerja untuk Perempuan dalam Ekosistem
Ilmu Pengetahuan untuk memperkuat komitmen
organisasi meningkatkan kesetaraan gender dalam
sektor ilmu pengetahuan.
ALMI juga memainkan peran aktif dalam upaya
advokasi AIPI selama penyusunan UU Sisnas
Iptek—yang disahkan pada 16 Juli 2019—serta
berpartisipasi dalam sesi dengar pendapat di DPR
RI, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan
pelibatan pemangku kepentingan.

Diskusi yang dilakukan di Perpustakaan Nasional
di Jakarta dan diliput secara luas oleh media
itu menyoroti pentingnya vaksinasi sebagai
tindakan pencegahan bagi kesehatan masyarakat.
Pembicara yang hadir antara lain anggota AIPI,
Prof. Musdah Mulia, serta anggota ALMI, Dr.
Ahmad Faried dan Dr. Neni Nurainy, dengan
moderator anggota ALMI, Dr. Sudirman Nasir. Neni
menggarisbawahi bahwa vaksinasi tidak dapat
didekati hanya dari sisi medis, tetapi membutuhkan
juga pendekatan sosial, dan karenanya media
berperan sangat penting dalam menyebarkan
informasi yang akurat.

Di luar upaya advokasi dan penjangkauan
publik di Indonesia, ALMI juga memainkan
peran dalam meningkatkan kesempatan para
ilmuwan muda untuk berpartisipasi dalam
forum akademik internasional. Pada November
2018, ALMI mengirim dua anggotanya untuk
mempresentasikan makalah mereka di Konferensi
Internasional Peneliti Muda di Bidang Material
Maju di Adelaide, Australia. Konferensi itu
juga memungkinkan ALMI berjejaring dengan
akademisi serta mitra perusahaan dan industri
di Australia. ALMI secara teratur berpartisipasi
dalam pertemuan akademisi muda di seluruh dunia
yang diselenggarakan Global Young Academy,
masyarakat internasional ilmuwan muda, yang
bertujuan memberikan kesempatan bersuara
kepada para ilmuwan muda di seluruh dunia.

Diskusi itu juga menyentuh masalah sosial
yang lebih besar terkait “berita bohong”, hoaks,
dan literasi informasi. Diskusi yang menyoroti
pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dalam
memerangi hoaks ini diliput berbagai media besar
dan kredibel, termasuk Tempo, Kompas, Media
Indonesia, dan Tirto, yang memberitakan masalah
ini dan posisi ALMI di dalamnya kepada publik
yang lebih luas.

Dengan terus memanfaatkan peluang untuk
memengaruhi perkembangan pendidikan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi di Indonesia, dan
untuk mendorong para ilmuwan muda memastikan
tersedianya wadah yang dapat mendukung masa
depan mereka, ALMI akan terus memainkan
peran sebagai katalisator dalam memajukan dan
memodernisasi ekosistem ilmu pengetahuan dan
Indonesia, yang prosesnya akan dipimpin oleh
generasi muda.

Diskusi lain yang dipandu ALMI adalah forum
Women in Science Ecosystem, yang menghadirkan
anggota DPR RI, media, dan pemangku
kepentingan sektor pengetahuan lainnya. ALMI
mengakui, di Indonesia, perempuan masih
kurang terwakili dalam ilmu pengetahuan—yang
sayangnya tecermin dalam keanggotaan ALMI
sendiri, dengan 68 persen pria (34 anggota) dan 32
persen wanita (16 anggota). ALMI juga mengakui
bahwa budaya patriarki yang kuat di Indonesia
masih belum memberikan ruang yang setara bagi
perempuan untuk berkarier di bidang ilmiah.
Untuk berkontribusi memperbaiki hal itu,
ALMI menghadirkan Dr. Francesca Maclean—
pakar di bidang kesetaraan gender untuk ilmu
pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika
atau STEM—sebagai pembicara utama. ALMI

2019 - Kolaborasi KSI dan ALMI untuk meningkatkan
pemahaman publik tentang sektor pengetahuan di
Indonesia dalam KSIxChange "Menghubungan Agenda
Riset dengan Perkembangan Kebudayaan"
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• Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) Indonesia secara
resmi didirikan di bawah naungan AIPI pada 2016.
• DIPI adalah lembaga pendanaan penelitian independen
pertama di Indonesia yang memberikan hibah penelitian
berdasarkan kompetisi melalui proses ulasan sejawat (peer
review), yang selaras dengan praktik pendanaan penelitian
yang diakui secara internasional.
• DIPI terus membangun reputasinya sebagai lembaga
pendanaan penelitian yang diakui secara nasional dan
internasional dan telah menjalin kerja sama dengan lembaga
donor serta lembaga pendanaan penelitian lain di Asia dan
Eropa.

Pembicaraan tentang pembentukan lembaga pendanaan ilmu pengetahuan
nasional telah berlangsung di Indonesia selama beberapa dekade. Pada Juli
2012, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan ide “Menciptakan
Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia” di Galeri Nasional, Jakarta. Beliau
menguraikan pentingnya sistem pendanaan penelitian independen yang lepas
dari siklus pendanaan negara.
Tidak sampai dua tahun kemudian, gagasan itu direspons oleh pemerintah,
dan AIPI melakukan peluncuran awal Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI)
dengan dukungan Kementerian Keuangan, Dewan Riset Nasional, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta kedutaan besar Australia dan Amerika
Serikat.
Masih dibutuhkan satu tahun lagi sebelum DIPI diumumkan ke publik.
Pada 27 Mei 2015, AIPI mempresentasikan konsep DIPI kepada publik dan,
pada 7 Agustus 2015, AIPI menandatangani nota kesepahaman dengan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan dana bagi
lembaga yang baru lahir itu. Pada 26 Oktober 2015, dengan memanfaatkan
lawatan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Washington, DC, poin tentang
pengelolaan dana penelitian dimasukkan ke pernyataan bersama antara
Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama.
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Di sisi lain, KSI mendukung biaya operasional dan
staf untuk DIPI serta membantu mengembangkan
sistem organisasi internal, termasuk Menyusun
prosedur operasi standar atau SOP serta kebijakan
tentang pembayaran hibah penelitian, keuangan
dan akuntansi, manajemen dana, dan pengadaan.
Dengan serangkaian kebijakan dan SOP internal
ini, DIPI dengan cepat menjadi lembaga yang
dipercaya di tingkat internasional dan disegani
untuk mengelola dana hibah penelitian dengan
prinsip tata kelola yang baik.
Segera setelah pendiriannya, DIPI mengumumkan
kompetisi pendanaan riset kepada komunitas
ilmiah dengan mengangkat dua tema yang telah
diidentifikasi dalam SAINS45, yakni Fokus 1
(Identitas, Keragaman, dan Budaya) dan Fokus 3
(Kehidupan, Kesehatan, dan Gizi). Kompetisi atau
biasa dikenal dengan call for research proposal
ini diluncurkan pada April 2016. Pengumuman
tersebut mendapatkan respons yang cukup baik:
sejumlah 467 proposal diajukan pada akhir Juli
2016. USAID memberikan dukungan kepada DIPI
dengan menyediakan perangkat lunak untuk
membantu DIPI melakukan manajemen hibah
online, menempatkan staf dari lembaga-lembaga
pendanaan penelitian AS di DIPI untuk membantu
mengatur dan mengelola proses ulasan sejawat,
serta membantu pelaksanaan panel ilmuwan
untuk mengulas dan menilai proposal-proposal
terbaik. Pada saat yang sama, DIPI juga memulai
proses kompetisi bersama dengan lembaga
pendanaan penelitian dari Inggris, yakni Medial
Research Council (MRC) dan Research Council UK
(RCUK), di bawah kemitraan Newton Fund. Joint
call for research proposal ini bertujuan mendukung
proyek-proyek penelitian bilateral Inggris-Indonesia
di bidang penyakit menular, polusi udara dan
kesehatan manusia, pengelolaan lahan gambut
dan bakau, serta astronomi.

2014 - Peluncuran awal Dana Ilmu Pengetahuan
Indonesia (DIPI) dengan dukungan Kementerian
Keuangan, Dewan Riset Nasional, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, serta kedutaan besar Australia
dan Amerika Serikat.

Akhirnya, keputusan presiden yang ditandatangani
pada 29 Februari 2016 menempatkan DIPI di
bawah naungan AIPI. Sebulan kemudian, DIPI
diperkenalkan ke komunitas ilmiah yang lebih luas
di Indonesia.
DIPI memiliki empat tujuan strategis jangka
Panjang, yakni:
1. Mendukung penelitian dasar dan
penelitian garda depan dengan
menyediakan dana yang fleksibel
dan berkelanjutan, termasuk layanan
manajemen penelitian;
2. Mempromosikan keunggulan penelitian
ilmiah;

Banyaknya proposal yang masuk menunjukkan
bahwa DIPI sangat dibutuhkan dan disambut baik
oleh komunitas ilmiah di Indonesia, dan bahwa
memang para ilmuwan Indonesia ingin melakukan
penelitian jika dana tersedia. Namun, mungkin
indikator keberhasilan yang sebenarnya bukan
hanya jumlah proposal yang masuk. Yang lebih
penting adalah jumlah proposal yang memenuhi
syarat, karena hal inilah yang akan menunjukkan
kualitas proposal berdasarkan standar
internasional. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa
untuk kompetisi bersama Newton Fund, 75 persen
proposal yang masuk dianggap memenuhi standar
dan dikategorikan sebagai proyek penelitian yang
layak didanai.

3. Meningkatkan jumlah peneliti terkemuka
Indonesia yang produktif dan terlatih;
4. Menjadi lembaga dana penelitian
independen yang tepercaya.
Untuk mendukung DIPI dalam tahun-tahun
pertamanya, LPDP berkomitmen menyediakan
pendanaan lima tahun , sebagaimana telah
disepakati dalam nota kesepahaman yang
ditandatangani pada Agustus 2015.
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DIPI, yang berkomitmen melaksanakan proses
pemilihan proposal sesuai dengan praktik terbaik
internasional, akhirnya memilih sembilan proposal
penelitian dari kompetisi mandiri DIPI dan sebelas
proposal dari kompetisi bersama Newton Fund.
Sayangnya, dana yang dijanjikan pemerintah
terhambat dan proses hibah terhenti karena
kurangnya dana. Insiden yang tidak terduga ini
merupakan tantangan besar untuk organisasi baru
tersebut, dan DIPI harus segera mengatasi krisis ini
untuk menjaga reputasi organisasi.

Bergerak melampaui batas domestik, DIPI
memperkuat upaya memperluas sumber
pendanaan penelitian, termasuk melalui skema
pendanaan bersama dengan mitra internasional.
Contohnya antara lain kerja sama IndonesiaInggris dan partisipasi DIPI sebagai sekretariat
untuk Skema Pendanaan Bersama Uni Eropa
Tenggara (SEA-EU JFS) dengan topik “Penyakit
Menular dan Bioekonomi” pada 2018, kemudian
pada 2019 dengan topik “Manajemen Sumber
Daya Air Terpadu dan Teknologi Nanoteknologi”
serta “Penyakit Menular dan Kota Pintar”.

Meskipun mengalami kemunduran yang signifikan,
DIPI dapat mempertahankan reputasinya.
Beberapa ilmuwan internasional—Prof. Bruce
Alberts (mantan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan
Nasional Amerika Serikat), Prof. Suzanne Cory
(mantan Ketua Akademi Sains Australia atau
AAS), dan Prof. James Fox (anggota AAS)—
mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo,
memuji kualitas proposal penelitian yang dipilih
dan memuji DIPI yang telah melakukan proses
seleksi dengan standar yang sangat baik. Dalam
surat tersebut, mereka juga memberikan ucapan
selamat kepada Indonesia atas pembentukan
DIPI sebagai lembaga pendanaan penelitian yang
mengutamakan kompetisi dan transparansi serta
menerapkan proses seleksi standar internasional.

Sementara itu, DIPI terus mengadvokasi
perlunya reformasi dan pengembangan lanskap
dana penelitian nasional. Pada 2018, DIPI
mengembangkan ringkasan kebijakan tentang
Sistem Pendanaan Penelitian Nasional, yang
merupakan tonggak penting dalam misi organisasi
untuk berperan sebagai pembawa pengaruh
dalam perbaikan ekosistem pendanaan penelitian
Indonesia. Disusun selama dua bulan, ringkasan
kebijakan itu berfungsi sebagai alat advokasi
utama karena DIPI terus mempresentasikan
posisinya di berbagai pertemuan dan platform
yang terkait dengan pendanaan penelitian.
Kontribusi penting lain oleh DIPI terhadap
lanskap penelitian adalah membangun budaya
transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja
yang lebih baik dalam proses pengelolaan dana.
Berdasarkan standarnya sendiri, pada 2018,
DIPI mengevaluasi semua kegiatan penelitian
yang dilakukan sebelas lembaga penelitian yang
menerima dana dari Joint Call yang difasilitasi
LPDP dengan UK-MRC/RCUK melalui proses
ulasan sejawat.

Pada Mei 2017, DIPI dan LPDP menandatangani
perjanjian kerja sama untuk menyediakan dana
sebesar Rp12,5 miliar bagi sebelas pemenang
Indonesian Call Joint dengan UK-MRC/RCUK
untuk penelitian tahun pertama. DIPI telah
menandatangani sebelas perjanjian kerja sama
dengan lembaga penelitian.
Demi memenuhi komitmen kepada peneliti terpilih
dalam kompetisi mandiri DIPI Call on Focus 1 dan
Focus 3, DIPI mengajukan usul pendanaan kepada
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti). Melalui serangkaian
upaya penggalangan dana dan advokasi, pada
2018, AIPI berhasil mendapatkan dana dari
Kemenristekdikti untuk sepenuhnya menutupi
jumlah yang diajukan mereka yang lolos seleksi,
asalkan mereka mematuhi serangkaian ketentuan
yang diberlakukan untuk hibah Kemenristekdikti.

DIPI menunjuk sejumlah pakar di bidang masingmasing untuk memeriksa laporan penelitian yang
diajukan dan memberikan rekomendasi, apakah
dana penelitian harus dilanjutkan. Berdasarkan
ulasan sejawat ini, para evaluator menentukan
bahwa kemajuan penelitian memuaskan dan
bahwa sebelas proyek direkomendasikan untuk
dilanjutkan ke tahun kedua. Dalam pertemuan
lanjutan dengan LPDP dan para peneliti, DIPI
melangsungkan perjanjian kolaborasi dengan
LPDP untuk melanjutkan pendanaan untuk tahun
kedua. Pada 2019, DIPI ditunjuk mengelola dana
LPDP untuk kolaborasi penelitian internasional,
RISPRO. Di bawah kemitraan ini, DIPI akan
menerima 2,5 persen dari total pendanaan proyek
penelitian, yang memperkuat model bisnis yang
dapat berkontribusi pada keberlanjutan DIPI.

Pada Oktober 2018, tiga peneliti utama yang
terpilih memutuskan untuk terus dan merevisi
proposal, tetapi satu peneliti membatalkan
keikutsertaannya karena pada saat itu ia telah
mengajukan proposal ke skema hibah lain,
sementara tiga lainnya tidak memberi tanggapan.
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DIPI juga baru-baru ini memosisikan lembaganya
sebagai salah satu opsi untuk menjadi bagian dari
pengiriman dana untuk prioritas penelitian nasional
Kemenristekdikti/BRIN. Detail kemitraan tersebut
masih dalam pembahasan pada saat dokumen ini
disusun.

budaya berstandar internasional merupakan
bagian dari upaya untuk memastikan penelitian
berkaliber tinggi akan memperoleh dukungan
dana dan dengan demikian dapat dilakukan.
Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam
manajemen hibah, DIPI memberikan kontribusi
pentingnya dalam mengantar Indonesia menjalani
reformasi dalam bidang investasi penelitian dan
produksi serta manajemen ilmu pengetahuan.

Setelah sebelumnya menghadapi dan mengatasi
tantangan-tantangan besar, DIPI saat ini hanya
perlu menyediakan sebagian kecil dari sumber
daya yang dibutuhkan dunia penelitian Indonesia.
Kerja keras tim DIPI untuk secara proaktif
mengejar opsi pendanaan dan membangun
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Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) didirikan pada 1990 di bawah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990. AIPI berfungsi sebagai badan
independen yang memberikan wawasan dan saran kepada pemerintah
tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. AIPI terdiri atas lima komisi,
yang mencakup Ilmu Dasar, Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik, Ilmu Sosial, dan
Ilmu Budaya. AIPI berusaha mempromosikan pengetahuan ilmiah melalui
berbagai kegiatan, seperti konferensi, forum diskusi kebijakan, publikasi,
serta perluasan kolaborasi nasional dan internasional. Presiden AIPI saat ini
adalah Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) atau Akademi Ilmu Pengetahuan
Muda Indonesia didirikan pada 2016 sebagai badan otonom dan berada
di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Dengan
para ilmuwan muda terkemuka Indonesia sebagai anggota, ALMI bertujuan
mempromosikan budaya mengedepankan keunggulan ilmiah dan kemajuan
ilmu pengetahuan di Indonesia. Presiden ALMI saat ini adalah Dr. Alan F.
Koropitan.

Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) adalah badan otonom di bawah
naungan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang secara
langsung mendanai para peneliti untuk menghasilkan penelitian ilmiah
kelas dunia yang diperlukan buat membangun daya saing global Indonesia.
DIPI mendanai penelitian fundamental dan perbatasan (frontier) yang
menunjukkan harapan untuk meningkatkan nilai pengetahuan eksplorasi
ilmiah di masyarakat Indonesia, sementara pada saat yang sama
berpartisipasi dalam membangun komunitas riset ilmiah Indonesia yang
setara dengan standar ilmiah internasional pada tinjauan keunggulan dan
merit (excellence and merit review). DIPI saat ini dipimpin Dr. Teguh Rahardjo
sebagai Direktur Eksekutif.
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