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RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Tulisan ini mengeksplorasi praktik pembuatan kebijakan 
berbasis-bukti (evidence-based policymaking) oleh 
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) selama 
kurun waktu 2015 hingga 2019. Empat studi kasus 
diambil sebagai contoh penerapan praktik pembuatan 
kebijakan berbasis bukti serta pembelajaran yang dipetik 
dari kebijakan tersebut. Lebih lanjut, tulisan ini juga 
mengidentifikasi peran KSP dalam memastikan janji 
Presiden Republik Indonesia dan mandat pembangunan 
dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. 

Sebagai lembaga non-struktural, KSP mempunyai mandat 
untuk menerjemahkan visi politik presiden menjadi 
program kebijakan. Setidaknya ada dua hal penting yang 
menjadi acuan bagi program kerja KSP. Pertama, Nawacita 
atau janji presiden; dan kedua, prioritas pembangunan 
nasional. Untuk menerjemahkan janji presiden dan 

prioritas pembangunan menjadi program kebijakan, 
dalam praktiknya, KSP mengacu pada derajat urgensi 
dari suatu prioritas, komitmen politik, serta sumber daya 
yang tersedia untuk melaksanakan program kebijakan 
tersebut.

Dari empat kasus yang diamati, tercermin empat 
pendekatan yang dilakukan KSP, yang mendorong 
praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan 
baik. Pertama, KSP memosisikan diri sebagai enabler 
atau pemungkin terjadinya kebijakan berbasis bukti. KSP 
membuka kesempatan terjadinya inovasi dan pembaruan 
pengetahuan kebijakan dengan cara membuka ruang-
ruang eksperimen dan pembelajaran dalam proses 
pembuatan kebijakan. Intervensi dan model-model 
piloting atau rintisan dilakukan, membuka ruang untuk 
terjadinya kesalahan dan perbaikan kesalahan. Hal ini 
juga membuka peluang terciptanya cara-cara baru dalam 
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tidak hanya di 
KSP tetapi juga di kementerian/lembaga (K/L). 

Kedua, KSP berfungsi sebagai akselerator janji-janji 
presiden. KSP mengidentifikasi prioritas pembangunan 
dan mempercepat pelaksanaan prioritas-prioritas 
pembangunan. Dalam melakukan akselerasi, KSP tidak 
hanya melibatkan pihak-pihak terkait, namun juga 
melibatkan aktor-aktor baru, baik pemerintah maupun 
nonpemerintah, untuk membantu menyediakan 
data yang diperlukan dan menjaring perspektif segar 
bagi akselerasi program prioritas pembangunan. 
Pada beberapa kesempatan, KSP juga harus menjadi 
deselerator—menahan atau menghentikan sementara 
proses kebijakan, jika diperlukan. 

Ketiga, fungsi sebagai pengurai (debottleneck-er). 
Terkait dengan fungsi KSP sebagai akselerator, KSP harus 
melakukan debottlenecking dalam proses pembuatan 
kebijakan, seperti mengurai proses relasi dengan K/L 
lain, dengan lembaga nonpemerintah, juga dengan 
aktor lain yang relevan. Fungsi sebagai pengurai ini 
tidak hanya terhadap aktor, namun juga terhadap 
data yang diperlukan bagi pembuatan kebijakan. KSP 
mengidentifikasi penyebab utama mandeknya sebuah 
program atau kebijakan, lalu melakukan intervensi. Sering 
kali, melalui intervensi yang dilakukan, KSP berhasil 
membuka ruang-ruang baru yang memungkinkan 
berbagai lembaga dan sektor masyarakat sipil untuk 
ikut urun rembuk, berdiskusi, serta urun pengetahuan 
untuk pencapaian program pemerintah dan pembuatan 
kebijakan yang lebih baik.
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Keempat, KSP melakukan fungsi mediator dengan 
mendorong terjalinnya kolaborasi, tidak hanya antar-K/L, 
namun juga antar-aktor pemerintah dan nonpemerintah. 
KSP dibentuk sebagai lembaga pengawas kinerja 
kementerian dan lembaga. Namun dalam praktiknya, 
fungsi pengawasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan 
metode top-down. KSP kemudian berinisiatif untuk 
mengajak K/L turut serta dalam proses pengawasan 
dan perbaikan kinerja. Lebih lanjut, KSP juga menjadi 
jembatan untuk kolaborasi, baik antar-K/L, maupun 
antara pemerintah dan aktor-aktor di luar pemerintah, 
termasuk kolaborasi dalam penyediaan data untuk 
menopang pembuatan kebijakan.

Keempat pendekatan ini tidak hanya mendukung 
terjadinya pembuatan kebijakan berbasis bukti, namun 
juga mendorong terjadinya produksi pengetahuan baru 
dalam proses pembuatan kebijakan publik. Data-data 
yang digunakan untuk proses pembuatan kebijakan 
utamanya berasal dari data-data yang tersedia (existing 
data) seperti data-data dari K/L atau cetak biru program 

yang menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan. Selain 
itu, data-data alternatif dari kajian-kajian lembaga 
nonpemerintah digunakan untuk melengkapi data 
yang sudah ada. KSP juga membuat kajian-kajian awal 
yang dilakukan secara mandiri, untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap prioritas pembangunan dan untuk 
melengkapi data yang telah tersedia.

Data-data ini digunakan di seluruh proses pembuatan 
kebijakan, terutama dalam proses perumusan 
kebijakan. Tantangan utama yang dihadapi adalah tidak 
terintegrasinya data-data resmi yang ada di K/L, sehingga 
beberapa dataset yang tersedia di berbagai K/L memiliki 
jenis dan perspektif yang berbeda-beda. Untuk mengatasi 
hal ini, KSP rutin mengadakan diskusi dan harmonisasi 
data, melibatkan beragam K/L dalam diskusi perumusan 
kebijakan, dan menerima masukan dari lembaga 
nonpemerintah dan lembaga penelitian. Dalam hal ini, KSP 
tidak hanya berusaha mengatasi tantangan ketersediaan 
data, namun juga memberikan solusi bagi harmonisasi 
data untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. 
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KSP dan 
Pembuatan 
Kebijakan 
Berbasis Bukti

Pada 2014, Ir. Joko Widodo dilantik sebagai Presiden 
Republik Indonesia ke-7. Untuk mendorong pelaksanaan 
pemerintahan, Presiden Jokowi membentuk tim khusus 
kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (KSP). Sejak 
itu, KSP melaksanakan mandatnya sebagai lembaga 
sistem presidensial dalam mendukung Presiden dan 
Wakil Presiden RI untuk melaksanakan dan melakukan 
pengawasan terhadap program-program prioritas 
nasional, melakukan komunikasi politik, dan mengelola 
isu-isu strategis pembangunan. 

Sejatinya, fungsi KSP tak jauh beda dengan Unit 
Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) di bawah pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono. Namun demikian, dalam 
perjalanannya, KSP mengubah beberapa fungsi yang 
sebelumnya dijalankan oleh UKP4, seperti fungsi 

pengawasan. Alih-alih mengawasi kinerja kementerian/
lembaga (K/L), KSP memilih pendekatan pelibatan K/L 
dalam berbagai programnya, terutama yang terkait 
dengan janji presiden dan prioritas pembangunan 
nasional. Prioritas program kerja KSP ditentukan 
berdasarkan sejumlah faktor selain janji presiden, seperti 
RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), serta 
direktif dari Kepala Staf Kepresidenan dan presiden 
langsung. 

Dalam lima tahun kerja KSP, terjadi dua kali pergantian 
Kepala Staf Kepresidenan dan restrukturisasi kedeputian. 
Namun demikian, hal ini tidak berpengaruh pada kerja-
kerja KSP, terutama dalam memastikan proses pembuatan 
kebijakan tetap berbasiskan bukti. Secara politis, 
keberadaan KSP sering kali dilihat sebagai kelanjutan 
dari UKP4. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar, 
namun menguntungkan dalam artian K/L mengakui 
dan memahami posisi KSP sebagai lembaga pengawas 
kinerja mereka. Sebagai sebuah delivery unit, KSP harus 
mencapai target kebijakan dan janji presiden, yang sering 
kali berupa kebijakan hukum seperti undang-undang 
maupun peraturan presiden (perpres).

Secara desain dan bentuk kelembagaan, KSP tidak dapat 
dikatakan sebagai lembaga teknokratik. Sebaliknya, 
KSP juga menjalankan fungsi-fungsi pelibatan sektor 
nonpemerintah dan, dalam beberapa tingkatan, 
menjalankan fungsi komunikasi politik, terutama dalam 
hal pelaksanaan kebijakan. Awalnya, KSP dibentuk untuk 
melakukan pengawasan kinerja K/L dan melakukan 
komunikasi politik seputar kebijakan pemerintah. Dalam 
prosesnya, kedua hal ini sering kali saling bertentangan, 
karena fungsi pengawasan yang cenderung top-
down, sedangkan komunikasi dan kolaborasi efektif 
mengharuskan relasi yang lebih horizontal. Dalam 
perjalanannya, kemudian dipahami bahwa fungsi KSP 
tidak hanya untuk melakukan pengawasan akan kinerja 
K/L, melainkan juga mendorong proses pembuatan 
kebijakan berbasis data, memungkinkan terjadinya 
inovasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta 
menjadi aktor penting dalam pembaruan pengetahuan 
di dalam pembuatan kebijakan. Untuk mendukung 
terlaksananya program prioritas, KSP juga melibatkan 
aktor-aktor nonpemerintah seperti lembaga penelitian 
independen, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas 
masyarakat dalam penyediaan data dan fakta pembuatan 
kebijakan. Berikut ini adalah gambar proses pemenuhan 
janji presiden dan peran yang dijalankan oleh KSP.
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GAMBAR 1. SKEMA KERJA KSP

Sebagai sebuah delivery unit, peran KSP bukanlah di 
tataran outcome atau hasil, melainkan untuk memastikan 
tercapainya output dan input yang dapat digunakan untuk 
mencapai hasil. Output atau keluaran yang dihasilkan 
dapat berupa kebijakan (seperti regulasi berbentuk 
peraturan presiden maupun undang-undang) ataupun 
capaian pembangunan (baik fisik maupun nonfisik).

Tulisan ini melihat bagaimana KSP menjalankan 
peran dan fungsinya sebagai pemungkin, akselerator, 
pengurai, dan mediator dalam menghasilkan keluaran 
dan masukan melalui pembuatan kebijakan berbasis 
bukti—sumber data apa saja yang menjadi basis dalam 
pembuatan kebijakan berbasis bukti serta dalam 
proses apa bukti-bukti ini dapat digunakan. Tulisan ini 
menggunakan empat studi kasus, yaitu reforma agraria, 
sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), neraca 
pendidikan daerah (NPD), dan tata kelola riset untuk 
menunjukkan bagaimana praktik pembuatan kebijakan 
berjalan, peran KSP dalam proses pembuatan kebijakan, 
serta pembelajaran yang dapat diambil darinya. 

Pekerjaan KSP bertumpu pada janji presiden. Pertama-
tama, KSP memeriksa dan menganalisis apakah janji-janji 
presiden tersebut cukup realistis untuk dilaksanakan. 
Jika realistis, KSP akan mengawal pelaksanaan janji-
janji presiden tersebut yang tertuang dalam prioritas 
pembangunan. Jika pelaksanaan prioritas pembangunan 
ini menemui hambatan, KSP bertanggung jawab untuk 
mengurai hambatan-hambatan tersebut dan memastikan 
capaian kebijakan terjadi dengan berbasiskan bukti. 
Dalam semua proses ini, KSP mengumpulkan dan 
menghasilkan data yang digunakan sebagai bukti untuk 
pencapaian kebijakan. Setidaknya ada empat peran 
utama yang dijalankan KSP dalam mengurai hambatan 
dan memastikan pencapaian target kebijakan, yaitu 
sebagai pemungkin (enabler), akselerator, pengurai 
(debottleneck-er), dan mediator. Peran-peran ini terlihat 
dalam usaha KSP untuk mewujudkan janji-janji presiden 
melalui praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti. 
Adapun bukti-bukti (data) yang digunakan berasal dari 
K/L dan pusat data pemerintah, serta sumber alternatif 
lainnya seperti kajian lembaga, hasil penelitian masyarakat 
sipil, dan data-data populer lainnya.

Sumber: Penulis

Realis�s?
TIDAK

YA

LANCAR

TERHAMBAT

Revisi

Kebijakan
TerlaksanaPelaksanaan

Peran KSP

Pemungkin (enabler)

Janji Presiden

Akselerator

Data dari K/L Data dari sumber alterna�f

Pengurai (debottleneck-er)

Kebutuhan akan buk�-buk� (data) untuk proses
pembuatan kebijakan

Mediator/hub
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Pertama-tama, tulisan ini akan memaparkan peran, 
proses, serta pembelajaran dari proses pembuatan 
kebijakan berbasis bukti yang dilakukan oleh KSP. 
Selanjutnya, tulisan ini akan memberikan refleksi 
atas peran-peran yang telah dilakukan, bagaimana 
pengambilan dan penggunaan data dalam proses 
pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan apa yang dapat 
dipelajari untuk perbaikan KSP atau delivery unit serupa 
ke depannya. 
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Studi Kasus

Bagian ini akan membahas empat studi kasus untuk 
melihat peran-peran KSP dalam pemenuhan janji 
presiden, yaitu reforma agraria, sistem pemerintahan 
berbasis elektronik, neraca pendidikan daerah, dan tata 
kelola riset. Dari tiap studi kasus, ditelaah data-data 
yang digunakan dalam proses pemenuhan janji presiden, 
aktor-aktor yang terlibat, tantangan yang dihadapi, serta 
pendekatan yang dilakukan KSP untuk mencapai tujuan 
kebijakan.

Pemenuhan Janji Presiden dan Target 
Kebijakan: Kisah Reforma Agraria

Reforma agraria adalah salah satu janji presiden pada 
masa pemerintahan 2014-2019. Peraturan mengenai 
agraria telah ada sejak 1960 dengan dicanangkannya 
Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini 

merupakan salah satu mandat Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 bahwa tanah dan lahan harus dapat diakses 
dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat 
adat, petani, dan peternak. Program pembaruan agraria 
juga telah dijalankan sejak pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (RPPK). Namun demikian, program pembaruan 
agraria ini belum mengidentifikasi dengan jelas objek—
tanah dan lahan mana yang dapat dimanfaatkan—
dan subjeknya—masyarakat mana dan siapa yang 
dapat mengakses dan memanfaatkan tanah dan lahan 
tersebut. Presiden Jokowi memasukkan reforma agraria 
sebagai salah satu janji presiden untuk meneruskan dan 
mengakselerasi program pembaruan agraria. 

Sesuai dengan mandatnya, KSP bertugas menajamkan 
janji presiden, termasuk yang terkait dengan reforma 
agraria. Hasilnya adalah Perpres Nomor 86 Tahun 2018 
tentang Reforma Agraria. KSP kemudian bertugas 
memastikan implementasi dari perpres ini hingga menjadi 
rencana kerja pemerintah (RKP). Dalam menajamkan 
program reforma agraria, KSP berkoordinasi dengan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan lembaga lain 
yang terkait. KSP juga melibatkan berbagai organisasi 
sosial masyarakat, seperti Konsorsium Pembaruan 
Agraria, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 

Dalam prosesnya, KSP menemukan bahwa reforma 
agraria tidak terpisahkan dari perhutanan sosial. Hal 
ini dituangkan dalam buku putih Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial (RAPS) yang terbit pada 2016. RAPS 
merupakan buku arahan bagi pelaksanaan reforma 
agraria sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan 
oleh K/L, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota. 
Pada tahun yang sama, Bappenas mempunyai direktorat 
khusus pertanahan yang bertugas melakukan analisis 
penerapan reforma agraria. Bersamaan dengan itu, KSP 
mengeksplorasi dan menentukan tujuh daerah utama 
untuk implementasi reforma agraria bersama dengan K/L 
terkait dan komunitas masyarakat sipil di tingkat nasional 
dan lokal. Kriteria penentuan daerah ini didasarkan 
pada kondisi di lapangan, kebutuhan di daerah, dan 
pengalaman komunitas masyarakat. Dalam proses 
pengumpulan data, mitra dari komunitas masyarakat 
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membantu menyediakan data dari lapangan, sedangkan 
Bappenas membantu studi pustaka dan analisis data. 

Pada 2017, KSP kemudian mendorong masuknya reforma 
agraria ke dalam RKP, sehingga menjadi salah satu 
program prioritas utama. Dengan masuknya reforma 
agraria ke dalam RKP, KSP dapat lebih leluasa dalam 
menginstruksikan program reforma agraria kepada K/L. 
Dalam prosesnya, KSP berusaha mengurai simpul-simpul 
yang berkelindan dengan menyelaraskan tidak hanya 
aktor-aktor yang terkait, namun juga peraturan-peraturan 
yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk mendayagunakan 
lahan hutan, harus ada pelepasan tanah yang telah 
dialihfungsikan. Maka, KSP turut mendorong pembuatan 
Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang 
dapat membantu proses pelepasan tanah tersebut. 
Dalam pembuatan perpres tersebut, KSP mengawal 
hingga proses pengesahannya.

Bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2018, pemerintah 
mengesahkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria. Di dalam perpres ini, tercantum jumlah 

tanah dan lahan yang menjadi target tanah objek reforma 
agraria (TORA) seluas 21,7 juta hektare. 

TORA seluas 21,7 juta hektare yang tertuang dalam 
Perpres Nomor 86/2018 terdiri dari 9 juta hektare tanah 
reforma agraria dan 12,7 juta hektare tanah perhutanan 
sosial. Pengalokasian tanah reforma agraria terbagi 
menjadi dua aspek, yaitu berdasarkan akses (legalisasi) 
dan aset (redistribusi), yang masing-masing luasnya 
4,5 hektare (lihat Gambar 2 untuk pembagian TORA). 
Selain dua aspek ini, ada pula pemberdayaan, seperti 
penyediaan pupuk dan bantuan lain bagi masyarakat 
untuk mendayagunakan lahan. Data alokasi TORA ini yang 
menjadi acuan bagi KSP untuk mengimplementasikan 
janji reforma agraria.

Dalam proses pembuatan kebijakan ini, posisi KSP di 
pemerintahan yang cukup luwes membuat KSP dapat 
menjangkau hampir semua aktor, menyelaraskan peran, 
serta keterlibatan antaraktor. Di sini, selain sebagai 
mediator, KSP juga berfungsi sebagai pemungkin atau 
enabler terjadinya kolaborasi dan peningkatan kapasitas 
masing-masing aktor yang terlibat. 

GAMBAR 2. TARGET PEMBAGIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)

Sumber: Penulis, disarikan dari Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria
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“KSP itu mempunyai kelebihan dapat mengorkestrasi 
semua aktor, ibaratnya dirigen. Contohnya, 
bagaimana kita menentukan tujuh daerah [untuk 
implementasi reforma agraria]? KSP mengumpulkan 
semua aktor yang terkait, baik dari pemerintah, 
masyarakat sipil, akademisi, semuanya.... Kita 
[KSP] jaring ide dan pengalaman mereka... dan 
ini tidak hanya terjadi di level nasional, tapi juga 
lokal…. Dari sini kita tahu, misalnya FELDA [program 
pemberdayaan migran] itu bisa berhasil di Jawa, 
namun tidak di tempat lain, karena pendekatannya 
beda. Sama halnya dengan reforma agraria, setiap 
daerah mempunyai karakter sendiri, dan ini yang 
berusaha kita jaring [dari kolaborasi dan koordinasi 
lintas-sektor].” (Tenaga Ahli Madya, KSP, Wawancara, 
Oktober 2019)

Data dan informasi yang digunakan dalam pembuatan 
kebijakan reforma agraria mencakup data pelaksanaan 
redistribusi tanah yang telah dilakukan selama ini, 
legalisasi aset, serta data pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. Data-data ini didapatkan dari pusat data 
dan informasi direktorat jenderal terkait di Kementerian 
ATR/BPN dan dari Direktorat Jenderal Planologi di KLHK, 
terutama untuk data pelepasan hutan untuk TORA. 
Selain itu, data dari sistem LAPOR! yang terkait dengan 
kasus-kasus konflik agraria juga digunakan sebagai dasar 
analisis kebijakan, terutama dalam pembahasan dan 
pengambilan keputusan dalam rapat-rapat internal dan 
rapat lintas K/L yang difasilitasi oleh KSP. 

Tantangan terbesar dalam mengumpulkan data untuk 
pembuatan kebijakan adalah integrasi data yang masih 
bermasalah. Sistem pengelolaan data dan informasi di 
tiap K/L masih berbeda-beda sehingga berpengaruh pada 
perbedaan cara pengolahan, analisis, dan penggunaan 
data bagi pengambilan keputusan bersama. Hal ini 
mengakibatkan proses pengambilan keputusan di 
K/L tidak berdasarkan pada sumber data yang sama. 
Sebagai contoh, ada perbedaan 700 ribu hektare dalam 
pemanfaatan lahan dan tanah untuk reforma agraria 
yang datanya tidak banyak tersedia, termasuk distribusi 
600 ribu hektare lahan transmigrasi. Untuk mengatasi 
diskrepansi dan perbedaan data, KSP melakukan validasi 
data melalui diskusi lintas lembaga dan lintas sektor dan 
memastikan pembuatan keputusan didasarkan pada 
data yang akurat, baik dari K/L maupun dari organisasi 
masyarakat sipil. Pembentukan Gugus Tugas Reforma 
Agraria (GTRA) menjadi satu pusat data dan informasi 
mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan reformasi 
agraria. 

KOTAK 1. PENDEKATAN INFORMAL UNTUK 
FORMALISASI KEBIJAKAN

Salah satu faktor yang diakui sangat membantu 
proses keberhasilan Reforma Agraria adalah 
pendekatan informal yang dilakukan oleh KSP.

Untuk mencari akar masalah dari target yang belum 
tercapai dan menjembatani komunikasi antar K/L, 
KSP menginisiasi mekanisme breakfast meeting. 
Dalam pertemuan ini, perwakilan K/L dan KSP dapat 
berbincang dan berdiskusi secara lebih santai untuk 
menemukenali akar permasalahan beserta solusinya. 

Melalui breakfast meeting ini pula, diketahui bahwa 
ada perbedaan hitungan dan pemaknaan data antar-
K/L, serta masih tertutupnya beberapa data terkait 
redistribusi lahan sehingga menghambat pencapaian 
target K/L. Lebih lanjut, dalam pertemuan-pertemuan 
informal ini diketahui bahwa pendekatan kebijakan 
tidak bisa selalu generik – tidak semua pendekatan 
cocok diimplementasikan di semua daerah di 
Indonesia. Di Reforma Agraria, implementasi 
kebijakan dilakukan dengan cara piloting di tujuh 
daerah, dengan menyesuaikan dengan karakter 
daerah masing-masing.

Posisi KSP yang cukup mudah bergerak juga 
memungkinkan pendekatan informal semacam ini 
dapat terjadi. Keberhasilan dari pendekatan informal 
ini juga menunjukkan bagaimana kreativitas dalam 
proses pembuatan kebijakan sangat diperlukan dan 
KSP mempunyai kesempatan, serta keleluasaan, 
untuk melakukan hal tersebut.

Setelah Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang PPTKH dan 
Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 
disahkan, KSP kemudian lebih banyak memainkan peran 
sebagai mediator, terutama untuk membantu komunikasi 
politik dalam implementasi reforma agraria. Reforma 
agraria merupakan isu yang populis dan memerlukan 
pendekatan yang hati-hati. Menjelang akhir masa jabatan 
Presiden periode pertama, ada sejumlah target reforma 
agraria yang belum tercapai. Konsorsium Pembaruan 
Agraria pada September 2019 mengemukakan bahwa 
realisasi distribusi tanah objek reforma agraria masih nol 
hektare dari target sebesar 4,5 juta hektar (Referensi ke 
media). Hal ini menjadi tantangan besar bagi aktor terkait 
dan KSP ke depan. Untuk itu, KSP harus memainkan peran 
politis untuk memastikan target-target ini dapat tercapai 
pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Beberapa 
usaha yang dilakukan KSP di antaranya:
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1. KSP berusaha mengikat para pejabat dan penanggung 
jawab reforma agraria dan perhutanan sosial di 
masing-masing K/L.

2. KSP mengawal peraturan turunan dari kedua 
perpres tadi, dengan ujung tombak di Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini karena 
paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi 
ketimpangan adalah tanggung jawab Kemenko 
Perekonomian, yang salah satu programnya adalah 
memberikan lahan agar masyarakat menjadi 
produktif sehingga mengurangi kemiskinan. Di tingkat 
teknis, perpres tersebut harus mempunyai peraturan 
turunan seperti peraturan menteri, surat edaran, 
dan sebagainya. KSP mengawal proses pembuatan 
peraturan turunan ini.

3. Menciptakan gugus tugas yang terikat oleh perpres 
tadi di kementerian-kementerian terkait, termasuk di 
KSP.

4. KSP memasukkan reforma agraria ke dalam 
janji presiden dan wakil presiden pada periode 
selanjutnya dan menjadikannya bagian dari rencana 
kerja pemerintahan.

Usaha-usaha ini diharapkan akan terus dilakukan dalam 
masa pemerintahan selanjutnya. Fondasi yang telah 
dibangun oleh KSP dan aktor terkait lainnya, seperti 
koordinasi lintas aktor dan rangkaian kebijakan yang ada, 

diharapkan dapat membantu pencapaian target reforma 
agraria secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Penciptaan Ruang-ruang Inovasi dalam 
Proses Pencapaian Kebijakan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Selain pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan 
infrastruktur digital atau soft infrastructure juga 
menjadi fokus perhatian pemerintahan Presiden Jokowi 
periode 2014-2019. Transformasi digital pemerintahan 
ini bertujuan untuk (1) melakukan modernisasi 
pemerintahan, (2) mendekatkan pemerintah dengan 
rakyat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan 
(3) mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Infrastruktur digital adalah fasilitator strategis yang 
memungkinkan akurasi dan ketepatan pembuatan 
kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. 
Perpres Satu Data dan Perpres Satu Peta mendukung 
transformasi digital ini dengan menyediakan dasar-dasar 
kebijakan untuk integrasi dan interoperabilitas antar-
layanan publik dan sistem tata kelola pemerintahan. 
Sedangkan Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik sejatinya adalah penyelarasan kebijakan Satu 
Peta dan Satu Data untuk mencapai target digitalisasi tata 
kelola pemerintahan secara elektronik. 

DASHBOARD PRESIDENSIAL

SISTEM PEMBUATAN KEPUTUSAN TINGKAT TINGGI

INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATU DATA DAN SATU PETA

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

E-Planning
• KRISNA
• SIMDA
• SIPPD

E-Budgeting
• KRISNA
• Sakti
• SIMDA
• SIPKD
• SPAN

E-Proc.
• SIRUP
• SPSE

E-Payment E-Services 
(Pelayanan 
Publik)

GAMBAR 3. TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN

Sumber: Penulis, diadaptasi dari dokumen Rancangan Perpres tentang Satu Data Indonesia (KSP, Maret 2019)
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Gagasan dan mekanisme untuk melaksanakan SPBE sudah 
ada sejak 2003 ketika dikeluarkannya Instruksi Presiden 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan E-Government. Pemerintahan 
SBY melalui UKP4 juga telah mempunyai cetak biru tata 
kelola data pemerintahan. Inisiatif seperti data terbuka 
(open data), LAPOR!, dan satu peta adalah beberapa 
implementasi dari cetak biru tersebut. Namun demikian, 
program-program ini masih berjalan sendiri-sendiri, 
belum terintegrasi, dan belum menyediakan tata kelola 
data pemerintahan secara keseluruhan.

“Tantangan [dari transformasi digital pemerintahan] 
tidak hanya soal sistemnya saja, tetapi juga politis…. 
Diskusi semacam ini [penyelenggaraan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik] sering kali masih 
tersendat, karena masing-masing [kementerian/
lembaga] punya sistem digital sendiri.” (Tenaga Ahli 
Madya, KSP, Wawancara, Agustus 2019)

Sebagai contoh, sistem pemerintahan berbasis elektronik 
awalnya dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, dan lebih berfokus pada penyelenggaraan 
infrastruktur teknologinya daripada aspek tata kelola 

data. Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi juga menggawangi 
sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk fungsi 
pelayanan publik. Lebih lanjut, tingkat kematangan 
pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan 
tata kelola pemerintah secara elektronik masih berbeda-
beda dan belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini juga 
mengakibatkan terjadinya duplikasi anggaran belanja 
TIK antar dan inter-instansi pemerintah. KSP kemudian 
mendorong kebijakan Satu Data Indonesia dan membuat 
kajian tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 
berbasis elektronik, termasuk soal data terbuka dan 
kualitas data pemerintahan. KSP melihat perlunya ada 
pendekatan menyeluruh. Tidak hanya dengan melihat 
dari sisi infrastruktur teknologi maupun fungsi pelayanan 
publik, tetapi juga dengan menyediakan kerangka 
regulasi dan kerangka institusional yang memadai untuk 
diimplementasikan. 

Pada 2018, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Perpres SPBE) diterbitkan. Berikut ini adalah skema SPBE 
yang mendukung transformasi digital pemerintahan.

GAMBAR 4.  SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sumber: Penulis, diadaptasi dari dokumen Gagasan Peluncuran Platform Digital Pemerintah Republik Indonesia (KSP, November 2018)
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SPBE adalah salah satu dasar bagi terwujudnya Pemerintah 
Indonesia Di-Lan (Digital Melayani). Beberapa manfaat 
SPBE untuk masyarakat di antaranya (1) memberikan 
kemudahan dalam berusaha dan berbisnis (ease of doing 
business), (2) membantu penyelesaian konflik lahan dengan 
menyediakan data-data yang akurat, dan (3) penanganan 
bantuan serta jaminan sosial yang lebih tepat sasaran. 
Sedangkan untuk pemerintah, SPBE bermanfaat setidaknya 
untuk (1) efisiensi proses perencanaan dan penganggaran 
(seperti melalui e-planning dan e-budgeting); (2) 
transparansi dan efektivitas proses pengadaan barang 
dan jasa (melalui e-procurement); (3) efektivitas sistem 
pelaporan; dan (4) meningkatkan integrasi perencanaan 
dan penganggaran pembangunan, terutama untuk 
mendukung terlaksananya pembuatan kebijakan berbasis 
bukti. Berbagai subsistem dibangun untuk mendukung 
pelaksanaan SPBE. Di sisi hulu, infrastruktur SPBE didukung 
oleh Jaringan Infrastruktur Informasi Geospasial (JIGN) 
dan keterpaduan data dasar untuk pembangunan melalui 
kebijakan Satu Peta dan Satu Data. Sedangkan di sisi hilir 
dengan pelaksanaan inisiatif smart city, online single 
submission (OSS), LAPOR!, dan layanan publik lainnya.

Dalam proses mendorong SPBE, KSP banyak memainkan 
peran sebagai pemungkin (enabler), dengan membuka 
kesempatan terjadinya kolaborasi antaraktor, serta 
menciptakan ruang-ruang untuk munculnya pengetahuan 
baru dalam proses pembuatan kebijakan. 

Sebagai enabler, KSP berfokus pada tiga hal, yaitu 
tujuan, identifikasi karakter masing-masing aktor yang 
terlibat, serta kemampuan dari masing-masing aktor. 
Dalam manajemen perubahan, tiga hal ini adalah faktor 
pendorong utama dalam menciptakan perubahan (Moran 
dan Brightman, 2001).

KSP bersama dengan Bappenas membuat pilot atau rintisan 
regulasi SPBE dan mencoba implementasinya di enam K/L 
yang mengajukan diri secara sukarela, yaitu Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan; Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Kementerian Kesehatan; serta Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Tujuan dari pilot regulasi ini adalah 
untuk melihat kesiapan, kemampuan, serta kontribusi K/L 
dalam penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. 
Dari pilot regulasi ini, teridentifikasi aspek mastery—siapa 
yang dapat bertanggung jawab dalam pengumpulan dan 
pemrosesan data, kapasitas teknis apa saja yang dimiliki 
oleh K/L, serta kompetensi sumber daya manusia seperti 
apa yang tersedia maupun yang harus ditingkatkan. Untuk 
memudahkan integrasi peraturan, konfigurasi K/L yang 
dilibatkan dalam SPBE dibuat sama dengan yang ada 
di peraturan Satu Peta dan Satu Data. Dengan adanya 
Perpres SPBE, penyelenggaraan Satu Peta dan Satu Data 
dapat terintegrasi, dan pelaksanaan sistem pemerintah 
berbasis elektronik menjadi lebih menyeluruh dengan 
fungsi-fungsi yang secara rinci ada di dalam perpres. 

“KSP itu berperan sebagai enabler dari proses 
pembuatan kebijakan berbasis bukti. [KSP] berusaha 
memberikan solusi bagaimana caranya pemerintah 
bisa membuat kebijakan yang berbasis bukti Satu 
Data, Satu Peta, open data, SPBE, semua itu sejak 
dulu sudah ada, tapi masih jalan di rel masing-
masing. Misalnya, [diskusinya] masih bias ke 
penyelenggaraan infrastruktur teknologi, padahal 
seharusnya ini soal tata kelola keseluruhan [dari 
pemerintahan]. KSP memperlihatkan dan juga 
meyakinkan K/L bahwa SPBE ini harus menjadi 
sebuah pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya 
terpaku pada satu K/L saja.” (Tenaga Ahli Madya, 
KSP, Wawancara, Agustus 2019).

KOTAK 2. INTERNALISASI PENGETAHUAN 
EKSTERNAL UNTUK MENGATASI 
TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL 
PEMERINTAHAN

Proses transformasi digital pemerintahan dan 
pembuatan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
adalah proses yang berkelanjutan, kompleks, serta 
melibatkan banyak aktor. Proses transformasi ini tidak 
hanya berarti membangun infrastruktur digital, namun 
juga meningkatkan literasi digital dan kemampuan 
teknis ASN dan seluruh pihak yang terlibat.

KSP menyadari perlunya memutakhirkan pengetahuan 
teknologi dan implementasi teknologi pemerintahan 
demi mewujudkan SPBE yang efisien. Oleh karena 
itu, dalam proses SPBE, KSP tidak hanya melakukan 
fasilitasi dan akselerasi kebijakan, lebih penting 
lagi KSP mendorong dan mendukung terciptanya 
kebaruan-kebaruan pengetahuan mengenai SPBE. 
Misalnya, dalam pelaksanaan open data, KSP 
membuka ruang-ruang untuk masuknya ilmu-ilmu 
baru yang didapat dari konferensi, rapat, dan seminar, 
baik dari dalam negeri maupun dari ranah global. 

Pengetahuan-pengetahuan baru ini secara tidak 
langsung menjadi area peningkatan kapasitas bagi 
pemerintah dan menjadi pemicu terciptanya inovasi 
dalam proses pembuatan kebijakan.
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Selain menerapkan konsep pendekatan menyeluruh, KSP 
juga menjadi aktor yang terlibat pada seluruh proses 
pembuatan Perpres SPBE. Mulai dari membuat kajian 
awal, membuat rintisan regulasi, mengawal proses 
pengesahan kebijakan dan harmonisasi di Kementerian 
Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara, hingga 
melakukan komunikasi publik dalam isu SPBE. Pendekatan 
yang menyeluruh dan melibatkan berbagai K/L dengan 
rintisan regulasi telah membuka ruang-ruang terjadinya 
inovasi dalam pengetahuan dan proses pembuatan 
kebijakan. KSP menjadi entitas pemungkin, fasilitator, 
sekaligus akseleran dari proses tata kelola data yang sudah 
ada sebelumnya. Sebagai pemungkin, KSP mendesak 
terjadinya kebijakan berbasis bukti. Sebagai fasilitator, 
KSP menjadi titik temu atau hub dari berbagai K/L yang 
terlibat untuk mewujudkan SPBE. Sebagai akseleran, KSP 
terus mengawal proses pembuatan kebijakan mulai dari 
proses awal hingga harmonisasi.

Tantangan ke depan adalah mengawasi dan 
mengimplementasikan tata kelola SPBE. KSP hanya dapat 
menyediakan kerangka kebijakan dan institusi, namun 
tidak dapat melakukan pengawasan kompetensi dalam 
implementasi kebijakan. Lebih lanjut, diskusi mengenai 
sistem digital pemerintahan masih perlu diperhatikan 
karena masing-masing K/L dan instansi masih menjalankan 
sistem digital masing-masing.

Mendorong Kualitas dan Pemerataan 
Pendidikan Melalui Neraca Pendidikan 
Daerah

Penyediaan pendidikan yang berkualitas hampir selalu 
menjadi janji pemerintah di mana pun, tidak terkecuali 
pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019. Salah 
satu yang didorong untuk penyediaan kualitas pendidikan 
adalah dengan melakukan perbaikan tata kelola sektor 
ini. Maka, pada 2015 pemerintah melalui Kemendikbud 
meluncurkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD)1 untuk 
mendorong tata kelola pendidikan yang lebih baik, 
terutama di tingkat daerah. 

Kerap disebut sebagai “kaca pembesar” bagi situasi 
pendidikan di daerah, NPD menyajikan profil tahunan 
pendidikan (akses, mutu, dan manajemen pendidikan) di 
34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
Melalui NPD, komitmen pemerintah daerah pada sektor 
pendidikan dapat dinilai dan dapat dianalisis lebih jauh, 

serta bagaimana komitmen tersebut berdampak pada 
indikator capaian pendidikan daerah setiap tahun. 
Dengan demikian, NPD berperan penting sebagai salah 
satu instrumen yang memastikan mandat Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa sebanyak 20 persen anggaran 
dialokasikan untuk pendidikan, dapat dipantau dan 
diawasi oleh pemerintah pusat. 

Saat ini, NPD sebagai platform informasi potret kinerja 
pendidikan di daerah diasuh oleh Pusat Analisis dan 
Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud. Seperti 
dilansir di laman NPD2, NPD menyediakan data berupa 
anggaran pendidikan, jumlah satuan pendidikan, peserta 
didik dan guru, hingga capaian pendidikan seperti hasil ujian 
nasional, indeks integritas ujian nasional, uji kompetensi 
guru, dan akreditasi. NPD juga dilengkapi dengan angka 
ketunaaksaraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kendati peran aktif dan prakarsa/inisiatif pokok dalam 
proses penyusunan NPD dilakukan oleh Kemendikbud, 
peran KSP dalam penyusunan NPD tidak dapat 
dikesampingkan. Dalam konteks ini, KSP menempatkan diri 
sebagai enabler atau pemantik tersusunnya sebuah produk 
kebijakan berbasis bukti. Sebelum embrio NPD terbentuk, 
KSP melakukan evaluasi terhadap anggaran pendidikan 
serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam 
anggaran pendidikan. Di sini, karakteristik KSP yang 
selalu menempatkan bukti dalam proses perumusan dan 
pengambilan kebijakan terlihat kentara. KSP mendorong 
disediakannya sebuah platform berisi informasi yang dapat 
dipergunakan untuk melakukan pengawalan dan evaluasi 
terhadap program pendidikan, sekaligus membuka ruang-
ruang keterlibatan masyarakat. 

“KSP [menyelenggarakan] banyak diskusi dengan 
berbagai pejabat penting di beberapa K/L terkait 
pendidikan. [Diskusi itu berlanjut] hingga akhirnya 
salah satu tim Kedeputian II mencetuskan ide agar 
membuat neraca pendidikan yang memperlihatkan 
bagaimana kondisi pendidikan di suatu daerah. 
Ini perlu dilakukan mengingat adanya pembagian 
konkuren pada pendidikan di Indonesia. Sedangkan 
Kemendikbud tidak selamanya punya kuasa atas 
pendidikan di daerah. Selain itu, masyarakat selalu 
mengira itu [pengelolaan pendidikan daerah] adalah 
tugas pemerintah pusat, baik dari Kemendikbud 
ataupun K/L lainnya.” (Tenaga Ahli Muda, KSP, 
Wawancara, November 2019)

1 Secara resmi, NPD diluncurkan pada saat penyelenggaraan Rembug Nasional (Rembugnas) Pendidikan dan Kebudayaan, Februari 2015.
2 Lihat https://npd.kemdikbud.go.id/



13

Dari aspek tata kelola, KSP melihat kehadiran basis 
informasi dalam sektor pendidikan akan sangat 
bermanfaat bagi pemerintah, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, sebagai acuan pokok dalam perencanaan 
dan penyusunan prioritas pembangunan pendidikan. 
Dari aspek transparansi dan kerja sama multipihak, KSP 
melihat bahwa dukungan berbagai pihak adalah aset 
penting bagi proses perumusan kebijakan dan program 
pembangunan sektor pendidikan. Keterlibatan aktif 
multipihak ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem 

pendidikan dengan interaksi aktif antar-pelaku dan 
pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Saat ini, 
mencermati makin tumbuhnya kesadaran masyarakat 
terhadap transparansi pemerintah, maka pemerintah 
perlu merespons secara aktif dengan membuka akses 
informasi tentang kondisi pendidikan. Dalam konteks 
daerah, NPD akan bermanfaat sebagai instrumen bagi 
akuntabilitas dan transparansi dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran pendidikan, 
baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

GAMBAR 5.  CONTOH TAMPILAN NERACA PENDIDIKAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2016

Sumber: BAN-SM (2016)
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Data yang digunakan dan ditampilkan dalam NPD diambil 
dari berbagai sumber. Sebagian besar data bersumber 
dari internal Kemendikbud, terutama dari Pusat Data 
dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), 
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN), 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas), Direktorat 
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), 
Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan Badan 
Akreditasi Nasional-Sekolah Madrasah (BAN-SM). Data 
lain yang berasal dari luar Kemendikbud di antaranya 
berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendagri, dan 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun data dalam 
setiap indikator NPD telah melalui proses konfirmasi 
dengan unit terkait, walaupun terdapat beberapa data 
yang masih dalam proses verifikasi dan validasi karena 
data tersebut selalu mengalami pergerakan. 

Tantangan ke depan adalah memastikan fungsi 
pengawasan internal Kemendikbud dapat terus 
berjalan. Sebagai pemungkin NPD, peran KSP terbatas 
pada menggerakkan terwujudnya inisiatif ini, namun 
wewenang untuk melakukan pengawasan dalam 
implementasi ada di Kemendikbud. Termasuk dalam hal 
ini adalah memastikan data untuk setiap indikator telah 
melalui proses validasi. Pihak-pihak nonpemerintah, 
terutama mereka yang bekerja dalam sektor pendidikan 
baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat dilibatkan 
secara aktif untuk memastikan keberlanjutan NPD. 
Terkumpulnya data longitudinal dalam NPD juga potensial 
untuk dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi semua 
aktor dalam melakukan evaluasi sejauh mana kebijakan 
di sektor pendidikan telah berdampak bagi masyarakat.

Mengurai Kompleksitas Tata Kelola Riset

Sains dan teknologi merupakan dua instrumen penting 
dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Perhatian 
besar negara terhadap dua instrumen ini dalam beberapa 
tahun terakhir mengafirmasi bahwa negara serius 
dalam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi agar mampu bersaing di kancah global. 
Pemerintahan Presiden Jokowi terbukti progresif 
menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar 
penting pembangunan. Tercatat, sejak 2015 sejumlah 
isu yang terkait dengan tata kelola ilmu pengetahuan 
dan teknologi tidak pernah luput dari perhatian. Dalam 
tata kelola penelitian, misalnya, pemerintah sangat 
aktif merancang pengembangan sumber daya manusia 
dalam iptek, menyusun rencana induk penelitian, serta 

mereformasi manajemen penelitian dan pengembangan 
secara umum, walaupun terdapat beberapa catatan 
dalam pelaksanaannya. 

Peran KSP dalam mendorong tata kelola iptek di Indonesia 
setidaknya tampak dalam pengelolaan tiga isu strategis, 
yaitu sumber daya manusia peneliti di perguruan tinggi, 
proses penyusunan Peraturan Presiden Rencana Induk 
Riset Nasional (Perpres RIRN), dan pembahasan Undang-
Undang Sistem Nasional Iptek (UU Sisnas Iptek). Ketiga 
isu strategis tersebut dipilih setelah KSP memetakan 
persoalan tata kelola iptek bersama Kemenristekdikti 
melalui lokakarya “Belanja Masalah Iptek” di tahun 2015. 
Berawal dari lokakarya tersebut, tim KSP melakukan 
analisis, termasuk menggunakan berbagai kajian yang 
telah tersedia, untuk menentukan langkah strategis 
selanjutnya. Beberapa studi dari pihak eksternal yang 
dipergunakan meliputi Reforming Research in Indonesia 
(Rakhmani dan Siregar, 2016), dokumen-dokumen dari 
Forum Rektor, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh LIPI 
terkait tata kelola penelitian di lembaga litbang – baik dari 
pemerintah maupun swasta. Adapun, isu SDM peneliti 
menjadi kunci bagi KSP untuk masuk dan terlibat dalam 
isu-isu penting tata kelola riset yang lain. 

“Lalu bagaimana peran KSP membuat isu SDM peneliti 
menjadi policy uptake? Tidak ada relasi yang visible 
apakah beragam FGD-FGD [yang diselenggarakan 
KSP bagi para pemangku kepentingan] ini berakhir 
pada perumusan perpres atau Permenristekdikti. 
Itu enggak gitu. Hanya saja, akhirnya… untungnya 
karena kita terlibat dalam isu SDM peneliti, akhirnya 
jadi jalan masuk untuk terlibat di hal-hal yang lain, 
terutama RIRN yang waktu itu mulai masuk ke tahap 
finalisasi. Lalu, [setelah isu terkait RIRN adalah isu 
terkait] Sisnas Iptek.” (Tenaga Ahli Madya, KSP, 
Wawancara, Agustus 2019)

Adapun pendekatan berbeda dilakukan oleh KSP dalam 
tiga isu tersebut. Ihwal isu SDM peneliti, KSP memosisikan 
diri sebagai akselerator, setelah Akademi Ilmuwan Muda 
Indonesia (ALMI) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) 
membawa persoalan SDM peneliti di perguruan tinggi ke 
KSP. Sebagai akselerator, tim KSP mengambil kebijakan 
(policy uptake) untuk membunyikan isu ini ke publik 
dan menyelenggarakan berbagai forum diskusi, baik 
di level kementerian maupun masyarakat. Pada saat 
yang bersamaan, Kemenristekdikti dan KemenPANRB 
ternyata juga tengah menjalankan program terkait. 
Kemenristekdikti yang memang mengampu sektor sains 
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dan teknologi memiliki fokus dalam penyelenggaraan 
riset di perguruan tinggi, sedangkan KemenPANRB 
memiliki perhatian pada jalur karier peneliti diaspora. 
Selain itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi konteks yang 
menyertai pembahasan SDM peneliti di beberapa K/L. 
Melalui PP ini, terbukalah ruang bagi pemerintah untuk 
mempekerjakan SDM riset berpengalaman untuk jabatan/
posisi senior—suatu hal yang pada periode sebelumnya 
tidak dimungkinkan. Hampir bersamaan dengan terbitnya 
PP ini, juga muncul PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2018 
tentang Jabatan Fungsional Peneliti serta peraturan 
turunannya, seperti Peraturan LIPI Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Tekniss Jabatan Fungsional Peneliti, 
yang berupaya menjawab perkembangan tuntutan 
kompetensi dan profesi jabatan fungsional peneliti ASN. 

Terkait dengan Perpres RIRN dan RUU Sisnas Iptek, 
KSP hadir sebagai enabler serta mediator untuk 
menindaklanjuti instruksi Presiden. Secara khusus, 
berdasarkan amanat presiden (ampres), pembahasan 
RUU Sisnas Iptek awalnya ditangani oleh Kemenrisktekdikti 
dan Kemenkeu. Namun, KSP lantas terlibat aktif dalam 
mengadvokasi dua isu, yaitu pengaturan kelembagaan 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta 
pengalokasian dana riset. Pengaturan keberadaan BRIN 
perlu dibahas lebih mendalam karena KSP melihat 
diskursus mengenai BRIN cenderung berputar pada isu 
politis, namun luput menempatkannya dalam konteks 
perbaikan tata kelola riset di Indonesia. Selain itu, perihal 
pengelolaan anggaran riset, KSP juga berupaya agar 
pengalokasian perlu berfokus pada keluaran (output), dan 
bukan input. Diskursus yang beredar memang terkesan 
mementingkan penambahan alokasi dana riset belaka, 
tanpa mendasarkan penambahan tersebut pada keluaran 
yang hendak dicapai. 

Terlepas dari pekatnya aspek politis dan elitis dalam 
isu tata kelola riset secara umum, sumbangsih KSP 
dalam mendorong pentingnya tata kelola sektor 
pengetahuan tercermin dalam keterlibatan dalam 
mengawal mengawal proses pengesahan Perpres RIRN 
yang memberikan rujukan prioritas riset di Indonesia, 
menjadi hub dari berbagai pemangku kepentingan, 
melakukan komunikasi publik akan pentingnya 
memperbaiki tata kelola riset, hingga berkolaborasi 
dengan aktor nonpemerintah dalam membuat kajian 
untuk menyusun masukan-masukan bagi RUU Sisnas 
Iptek4 yang didambakan menjadi titik cerah dalam 
perbaikan ekosistem riset di Indonesia. 

Walaupun terbitnya dua produk kebijakan – Perpres 
Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang RIRN dan UU 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek – memberi 
angin segar bagi tata kelola riset di Indonesia, tidak 
dapat dimungkiri bahwa isu mengenai tata kelola 
riset bukanlah isu yang menarik perhatian publik luas. 
Jikapun ada perhatian publik terhadap isu riset, hal 
tersebut terbatas pada tanggapan terhadap kicauan CEO 
Bukalapak tentang dana pemerintah untuk penelitian dan 
pengembangan pada Februari 2018. Selebihnya, isu tata 
kelola riset tenggelam kembali. Alih-alih bersifat populis, 
isu mengenai tata kelola riset merupakan isu yang sangat 

KOTAK 3. ANTARA TEKNOKRATIK DAN POLITIK: 
MANA YANG AKAN LEBIH UNGGUL?

Dalam refleksi tim KSP, tidak dapat dimungkiri 
bahwa pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat 
membantu dalam mempertimbangkan dan/
atau mengambil langkah yang paling tepat dalam 
memecahkan sebuah persoalan. 

Namun, pertanyaan yang selalu menghantui, 
terutama bagi mereka yang telah dan sedang 
menekuni pembuatan kebijakan berbasis bukti, 
adalah ketika terdapat sebuah desain kebijakan (policy 
design) yang telah berlandaskan bukti dan pada 
saat yang bersamaan, desain tersebut berbenturan 
dengan kepentingan politik tertentu: bagaimanakah 
kontestasi antar-keduanya dapat dikelola? 

Dalam pengalaman menangani sekian banyak kasus, 
hampir tidak pernah muncul satu pun kebijakan yang 
murni berasal dari masukan teknokratik. Kalaupun 
dimulai secara teknokratik, pada akhirnya akan ada 
kompromi. Dalam wacana pembentukan Badan Riset 
Nasional (BRN), misalnya, penggabungan berbagai 
institusi secara begitu saja tidak akan berdampak 
baik dari aspek tata kelola. Namun mengingat adanya 
arahan kuat untuk tetap membentuk BRN, maka 
sebagai jalan tengah digulirkan berbagai macam opsi, 
yang tetap mempertimbangkan berbagai masukan 
teknokratik. 

3 Kebutuhan untuk menata kelola riset dengan menyediakan payung regulasi menemukan momentumnya ketika Presiden Jokowi pada sidang kabinet April 2018 
menyinggung perihal pemanfaatan anggaran riset tahunan sebesar Rp24,9 triliun serta strategi penelitian di Indonesia. Hal ini kemudian direspons oleh Menteri PPN/
Kepala Bappenas dengan usulan menghapus lembaga litbang. Lihat https://bisnis.tempo.co/read/1077794/jokowi-pertanyakan-hasil-riset-dengan-anggaran-rp-249-
triliun/full&view=ok 
4 Pada 16 Juli 2019, RUU Sisnas Iptek disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek.
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elitis, dan cenderung bersifat politis. Keterlibatan partai 
politik dalam pembahasan isu pembentukan BRN/BRIN 
adalah salah satu contohnya. Hal ini pula yang terkadang 
membuat pembahasan tata kelola riset menjadi alot 
lantaran terjadi tarik-menarik antara kepentingan politis 
dan yang sifatnya substantif. 

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa isu tata kelola riset 
bukanlah isu yang didesain untuk menjadi prioritas. Isu 
tata kelola riset merupakan isu yang baru muncul di 
tengah periode pemerintahan Jokowi. Keberadaan KSP 
dalam pengelolaan isu tata kelola riset pun bukan karena 
penugasan, melainkan inisiatif dari kedeputian tertentu. 
Inilah salah satu faktor yang membuat keterlibatan KSP 
dalam isu ini tidak optimal, walaupun harus diakui bahwa 
di tengah keterbatasan yang ada, KSP mampu bertindak 
sebagai pihak yang memungkinkan wacana tentang tata 

kelola riset bergulir di K/L, sekaligus mempertemukan 
aktor-aktor yang berkepentingan untuk duduk satu meja. 

Tantangan ke depan adalah memastikan isu tata kelola 
riset dibahas secara lebih mendalam. Persoalan tata kelola 
riset adalah persoalan yang kompleks dan berdimensi 
jamak, namun upaya-upaya untuk mengaturnya 
kerap luput diperhatikan. Tidak bisa tidak, tata kelola 
riset harus menjadi prioritas jika Indonesia sungguh 
ingin mendapatkan manfaat dari penerapan iptek. 
Menempatkan diskursus tata kelola riset terbatas dalam 
perspektif politis saja akan fatal bagi kemajuan kualitas 
riset, apalagi sebagai instrumen pokok yang mendorong 
daya saing bangsa. Perubahan pengampu persoalan-
persoalan riset dan inovasi dari Kemenristekdikti ke 
Kemenristek/BRIN diharapkan dapat menjadi awal untuk 
perbaikan tata kelola riset.



17

Proses pembuatan kebijakan adalah proses politis. 
Sementara itu, aneka bukti yang dihasilkan oleh kajian 
merupakan momen intelektual. Relasi antar-keduanya 
kerap dipertentangkan, seolah-olah kebijakan berbasis 
bukti sekadar gagasan yang sulit diwujudkan dalam 
skenario nyata. Hal ini kerap menegasikan peran bukti 
dalam proses pembuatan kebijakan. Padahal, bukti 
diperlukan agar kebijakan yang akan dibuat sungguh 
dapat menjawab persoalan yang ada. 

Bab ini menawarkan pembelajaran atas peran KSP dalam 
menerjemahkan janji politik pemerintahan Presiden 
Jokowi periode 2014-2019 ke dalam program yang efektif 
dengan pendekatan berbasis bukti sehingga berdampak 

pada kehidupan masyarakat. Lingkup pembelajaran 
yang disajikan meliputi peran yang telah dilakukan oleh 
KSP, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan 
kebijakan berbasis bukti, tegangan yang dihadapi dalam 
menjalankan mandat tersebut, serta profil data/bukti yang 
digunakan oleh KSP dalam mendukung kerja tim. Hal ini 
penting sebagai landasan tatkala mengimplementasikan 
program strategis pemerintah, sekaligus membantu 
memahami bagaimana cara menjembatani relasi antara 
kebijakan dan riset yang acap kali dianggap tidak mungkin 
terhubung. 

Kesimpulan

Menjalani tegangan, paham mengambil 
peran 

Setidak-tidaknya, dalam menjalankan mandatnya, 
KSP menghadapi tiga tegangan dalam mendorong 
pembuatan kebijakan berbasis bukti. Tegangan pertama 
yang dihadapi adalah politik-teknokratik. Jika berkaca 
pada mandat KSP, dapat dikatakan bahwa fungsi KSP 
cenderung lebih berat ke aspek politis—sekaligus 
membedakannya dengan UKP4 yang didesain lebih 
bersifat teknokratik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari 
salah satu fungsi KSP untuk mengamankan stabilitas dan 
memastikan instruksi presiden sungguh dijalankan. Salah 
satu fungsi ini kentara ketika, misalnya, presiden memberi 
instruksi agar pemerintah tidak membuat keputusan yang 
berpotensi membuat gaduh. KSP kemudian merespons 
dengan menjaga agar isu-isu tersebut dikaji ulang 
sehingga tidak menghasilkan keputusan yang terburu-
buru. Kendati demikian, aspek teknokratik tampak ketika 
KSP menjalankan peran sebagai “pengatur tempo” 
perubahan. Ada momen ketika KSP mengakselerasi 
perubahan (accelerating changes), namun ada pula 
momen untuk mendeselerasi perubahan (deaccelarating 
changes). Salah satu contoh deaccelerating changes 
tampak di dalam kehati-hatian dalam menangani isu 
Badan Riset Nasional (BRN).5 KSP melakukan advokasi 
kepada KemenPANRB agar dalam menjalankan apa yang 
diperintahkan presiden perihal BRN, dilakukan asesmen 
terlebih dahulu. Contoh advokasi lain yang dilakukan 
oleh KSP adalah mendorong pengesahan Perpres RIRN 
sebelum pemerintah berbicara mengenai tata kelola riset. 
Sebab, tanpa memiliki rencana induk terlebih dahulu, 
maka tata kelola akan menjadi kurang optimal.

Refleksi

5 Pada saat itu, konsep kelahiran sebuah badan yang menaungi fungsi arah riset dan pendanaan riset, antara lain, terwujud dalam holding lembaga riset yang disebut 
dengan Badan Riset Nasional atau BRN. 
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Tegangan kedua yang dihadapi adalah substantif-
komunikasi. Di satu sisi, KSP wajib memastikan agar 
substansi kebijakan betul-betul dapat memecahkan 
persoalan yang ada. Namun di sisi lain, KSP juga perlu 
menjaga agar isu yang tengah dibahas tetap bergulir di 
publik. Kasus NPD adalah salah satu contoh bagaimana 
KSP memastikan janji presiden dalam sektor pendidikan 
dapat dipantau dengan instrumen yang dibuat, sekaligus 
mengomunikasikan pentingnya pemanfaatan NPD di 
daerah. 

Sementara itu, tegangan ketiga yang dihadapi oleh 
KSP muncul dari jenis penerimaan sebuah isu oleh 
masyarakat, apakah sifatnya elitis atau populis. Ada 
isu-isu yang memang sifatnya elitis, namun ada isu yang 
memang sudah menjadi konsumsi publik. Terhadap 
keduanya, KSP perlu memikirkan dan melaksanakan 
cara yang tepat, baik di dalam merumuskan persoalan 
maupun dalam mengomunikasikannya. Penanganan 
isu tata kelola riset yang cenderung elitis adalah salah 
satu contoh bagaimana KSP mengelola tegangan ini. 

Dengan berkolaborasi dengan berbagai aktor, termasuk 
nonpemerintah, KSP mencoba membuka ruang-ruang 
diskusi sehingga pembenahan tata kelola riset tidak 
berhenti sebagai konsumsi K/L, parlemen, dan partai 
politik tertentu. 

Tentu saja, ketiga tegangan yang dihadapi oleh KSP dalam 
menangani keempat studi kasus ini tidak bersifat kaku. 
Dalam sebuah kasus, sangat mungkin terdapat lebih dari 
satu tegangan. Dalam hal pembahasan tata kelola riset, 
misalnya, tampak bahwa aspek yang menonjol adalah 
aspek politis dan elitis. Keterlibatan partai politik serta 
terbatasnya diskursus isu ini di khalayak menunjukkan 
dua aspek ini. Sementara itu, pembahasan mengenai tata 
kelola riset dinilai kurang menyentuh aspek substantif, 
juga komunikasi. 

Dalam keempat studi kasus yang ditawarkan, ketiga 
tegangan yang dihadapi oleh KSP ini dapat diilustrasikan 
dalam diagram berikut.

GAMBAR 6.  TEGANGAN YANG DIHADAPI KSP DALAM MENANGANI EMPAT KASUS

Sumber: Penulis

Politis

Teknokratis

Populis
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SPBE NPD Tata Kelola Riset
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Dari keempat studi kasus tampak perbedaan peran/
pendekatan yang diambil KSP dalam menghadapi isu 
yang berbeda. Pendekatan dan/atau peran yang berbeda 
ini merupakan strategi KSP dalam mengimplementasikan 
praktik pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pertama, 
KSP memilih peran sebagai enabler bagi terwujudnya 
kebijakan berbasis bukti dengan membuka ruang-ruang 
inovasi dan partisipasi. Tidak jarang, aneka model piloting 
dibuat sebagai eksperimen bagi perbaikan kesalahan. 
Kedua, ada kalanya KSP perlu bertindak sebagai 
akselerator atau melakukan deselerasi bagi suatu isu 
dan/atau proses kebijakan. Peran ini diambil ketika ritme 
pembuatan/implementasi kebijakan tampak bergerak 
terlalu cepat sehingga melupakan substansi atau terlalu 
lamban karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit. 
Ketiga, fungsi debottleneck-er dijalankan oleh KSP jika di 
dalam proses pengambilan keputusan atau implementasi 
program terjadi kemacetan dan/atau ketidakefektifan. 
Keempat, dalam melaksanakan mandatnya, KSP 
mendorong kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, 
serta antar aktor pemerintah dan nonpemerintah. Dalam 
hal ini, KSP bertindak sebagai mediator atau hub bagi 
sebuah isu/proses kebijakan. Proses kolaborasi ini tidak 
hanya dalam penyelenggaraan dialog/diskusi, namun 
juga dalam penyediaan kajian/data. 

Menggunakan bukti, menerjemahkan visi 
politik 

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai 
lembaga non-struktural dalam sistem presidensial, KSP 
menunjukkan beberapa pembelajaran tentang bagaimana 
menerjemahkan visi politik ke dalam program-program 
kebijakan yang berlandaskan bukti. 

Faktor penting yang patut dikemukakan adalah 
keberhasilan tim KSP dalam menanamkan pendekatan 
berbasis bukti sebagai bagian integral dalam setiap 
tindakan/intervensi. Hal ini menarik lantaran KSP sejak 
awal tidak didesain dan/atau tidak diberi mandat untuk 
memiliki fungsi teknokratik. Namun, keberadaan individu-
individu yang ada di dalamnya, yang memang telah 
menginternalisasikan pentingnya data, menjadi faktor 
yang berandil besar dalam membentuk praktik yang 
sama di level institusi. Tentu saja, derajatnya berbeda-
beda dalam setiap kedeputian, namun setidaknya hal 
ini kentara ketika bercermin dalam tiga karakteristik 
yang selalu muncul dalam empat studi kasus. Pertama, 
KSP selalu melakukan kajian awal sebagai bagian dari 

penajaman janji presiden. Sebagai contoh, pada reforma 
agraria, KSP mengeluarkan buku tentang RAPS yang berisi 
kajian mengenai reforma agraria dan perhutanan sosial. 
Dalam kasus SPBE dan NPD, KSP melakukan evaluasi 
sistem dan data yang telah ada sebelumnya untuk 
menentukan intervensi dan aktivitas pencapaian target 
kebijakan. Kedua, KSP bersikap kritis terhadap data yang 
tersedia. Jika dirasakan data yang tersedia terlalu sedikit 
dan/atau hanya mengulas dari satu sudut pandang, KSP 
akan melengkapi data dengan mengambil beberapa 
referensi eksternal maupun melakukan verifikasi 
lapangan untuk melihat sebuah persoalan dari kacamata 
lain. Ketiga, dalam melaksanakan fungsinya, KSP tidak 
lupa berupaya untuk terus mendorong K/L tertentu agar 
selalu menggunakan bukti dalam merancang kebijakan 
maupun mengawasi implementasinya. 

Kemampuan menempatkan bukti sebagai pusat tindakan 
ini terbukti sangat menolong KSP dalam mengidentifikasi 
akar permasalahan (root-cause). Hal ini menjadi krusial 
karena tanpa memahami akar masalah dengan baik, 
intervensi yang tepat sulit untuk dilakukan. Kendati 
memahami bahwa ada kebutuhan akan fungsi kajian 
secara menyeluruh, dalam beberapa kasus KSP juga 
menyadari bahwa akan lebih strategis bagi KSP untuk 
langsung melakukan intervensi. Walaupun demikian, 
fungsi melakukan kajian tidak dapat dipenuhi oleh KSP 
sendiri lantaran keterbatasan sumber daya. Hal inilah yang 
lantas menggerakkan KSP untuk bermitra dengan pihak 
luar dalam penyediaan data. Kehadiran pihak eksternal 
yang memiliki kapasitas unggul untuk melakukan kajian 
dan menyediakan data secara komprehensif ini sangat 
berpengaruh dalam kerja KSP. Dalam kasus Perpres 
RIRN, SDM peneliti, maupun UU Sisnas Iptek, misalnya, 
bukti-bukti di dalam berbagai kajian dipergunakan untuk 
mengangkat diskursus tata kelola riset, walaupun tidak 
semua rekomendasi yang ditonjolkan di dalam kajian-
kajian tersebut dilaksanakan seluruhnya. 

Dalam aspek ketersediaan data dan kajian, walaupun KSP 
memandang penting kemitraan dengan pihak eksternal 
untuk penyediaan data, penting dicatat pula bahwa 
tidak semua data dan kajian yang tersedia memenuhi 
kebutuhan/ekspektasi KSP. Selain itu, tidak semua data 
yang tersedia merupakan data yang bermakna. Seing 
kali data dan kajian yang tersedia juga tidak saling terkait 
sehingga KSP melakukan penyaduran dan penggabungan 
aneka kajian yang ada untuk mendapatkan gambar yang 
lebih utuh.
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Di samping menyadari pentingnya kemitraan serta tahu 
bagaimana mengelola kemitraan dengan para penyedia 
data dan kajian, KSP juga menggunakan pendekatan 
yang sama untuk proses penyelesaian masalah. Dalam 
kasus-kasus yang disodorkan, terlihat bagaimana KSP 
melakukan pendekatan (engagement) dengan pihak-pihak 
terkait, tidak terbatas di pemerintahan, melainkan juga 
menggandeng aktor-aktor nonpemerintah. Pendekatan 
dan karakter KSP yang cukup dinamis juga membantu 
mengurai benang kusut birokrasi. Ketika jalur formal 
mandek, jalur informal—melalui breakfast meeting, 
misalnya—kadang dimanfaatkan dan terbukti manjur 
untuk menyelesaikan persoalan, terutama yang terkait 
dengan isu koordinasi. Pendekatan dengan keluwesan 
ala KSP ini tentu sulit diterapkan di K/L, yang memang 
memiliki struktur dan dinamika yang jauh berbeda. 

Selain faktor-faktor yang sifatnya melekat pada karakter 
kelembagaan, hal yang tidak boleh dilupakan dari 
keberhasilan KSP menunaikan mandat adalah faktor 
individu yang ada di dalam tim. Mengingat KSP kerap 
bersentuhan dengan politik, relasi personal penting 
untuk membangun jaringan dalam merespons isu-isu 
yang tengah berkembang. Salah satu yang kentara adalah 
ketika KSP menangani isu tata kelola riset. Peran salah 
satu deputi menjadi krusial karena mampu menjadi titik 
temu dari berbagai aktor, selain karena kapasitas dan 
pengetahuan yang sangat kuat, sehingga dapat menarik 
dukungan dari para pejabat (eselon I) di beberapa K/L. 

Dari perjalanan KSP selama lima tahun ke belakang, 
terlihat bahwa rancangan kebijakan dapat dibuat dan 
dilaksanakan berdasarkan bukti dengan tiga prekondisi 
utama. Pertama, adanya lembaga/badan/fungsi di dalam 
pemerintahan yang dapat mengawal proses perumusan 
kebijakan. Kedua, tersedianya bukti-bukti/data yang 
memadai yang dapat digunakan untuk perumusan 
kebijakan, baik berasal dari pemerintah maupun di luar 
pemerintah. Ketiga, apabila bukti-bukti masih kurang 
memadai, ada ruang-ruang baru yang tersedia untuk 
penciptaan pengetahuan dan pengadaan bukti-bukti/
data alternatif.

Ke depan, untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga 
semacam KSP dalam pembuatan kebijakan berbasis 
bukti, perlu mempertimbangkan tiga hal lain di luar 
mempertahankan aspek-aspek yang telah ada. Pertama, 
perlu memastikan institutional learning terjadi. Jangan 
sampai pola pikir pembuatan kebijakan perlu berbasis 
bukti hanya melekat di individu-individu tertentu. 

Akumulasi pengetahuan dari individu-individu di dalam 
tim juga perlu dikelola dengan praktik manajemen 
pengetahuan yang baik. Kedua, kapasitas untuk 
menyimulasikan bukti terhadap dampak perlu diperkuat. 
Hal ini berangkat dari refleksi internal KSP yang melihat 
bahwa KSP belum terlalu tajam/kuat dalam melakukan 
evaluasi dampak dari bukti-bukti yang dipakai dalam 
pembuatan kebijakan. Yang baru terjadi adalah jika bukti 
menyatakan ada sesuatu yang perlu diubah, KSP akan 
bertindak/mendorong perubahan berdasarkan bukti 
tersebut. Namun, KSP masih belum maksimal—karena 
keterbatasan sumber daya dan prioritas lain—dalam 
berkontribusi melakukan proyeksi masa depan (future 
projecting), terutama untuk menyimulasikan dampak 
kebijakan publik. Ketiga, sangat penting untuk secara 
eksplisit memberi ruang bagi institusi untuk melakukan 
inovasi kebijakan (innovating policy). Dalam kasus KSP, hal 
ini sangat berguna untuk menghapus silo dalam birokrasi 
(breaking the silos), sekaligus untuk menghindari tawar-
menawar politik ketika terjadi ketiadaan (atau minimnya) 
bukti dalam pembuatan kebijakan. Agar sebuah institusi 
mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif dalam 
pembuatan kebijakan, tentu saja perlu didorong dengan 
regulasi dan sumber daya yang memadai—tanpa 
melupakan pentingnya kolaborasi dengan aktor-aktor 
lain, bahkan yang berada di luar pemerintah.

Rekomendasi

Pembuatan kebijakan berbasis bukti yang baik bertumpu 
pada ketersediaan data yang baik dan keleluasaan untuk 
mengumpulkan dan mengolah data, serta kemampuan 
untuk mengimplementasikan kebijakan. Dari studi kasus 
dan peran KSP yang telah dibahas di atas, beberapa 
rekomendasi untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti 
adalah sebagai berikut:

• Lembaga atau fungsi non-struktural seperti KSP 
masih dibutuhkan untuk membantu menjahit 
berbagai kepentingan, isu kebijakan, hingga 
melakukan konsolidasi data yang dibutuhkan untuk 
proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Selain 
itu, menimbang kompleksitas persoalan dalam 
pemenuhan janji-janji presiden, dibutuhkan fungsi 
semacam KSP (sebagai delivery assurance) di tingkat 
kementerian koordinator atau di K/L tertentu. 
Kehadiran fungsi ini akan membantu dalam hal 
koordinasi dan kolaborasi. Penyediaan data dan bukti 
yang berkualitas menjadi penting untuk mendukung 
fungsi tersebut. Tantangannya adalah sampai hari ini 
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persoalan terkait ketidaksesuaian (discrepancy) data 
di K/L masih ada. 

• Untuk melakukan berbagai peran dalam mendorong 
proses pembuatan kebijakan berbasis bukti, fungsi 
teknokratik saja tidak cukup. Utamanya karena fungsi 
teknoraktik kerap berbenturan dengan aspek politis 
yang tak terhindarkan dalam pembuatan kebijakan. 
Oleh karena itu, menyelaraskan fungsi teknoraktik 
dan komunikasi politik perlu dilakukan agar lembaga 
atau fungsi serupa KSP dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik. 

• Untuk mendukung pelaksanaan pembuatan 
kebijakan berbasis bukti, penting untuk memastikan 
adanya sebuah regulasi atau kebijakan yang 
mendorong terciptanya kondisi (enabling condition) 
bagi pelaksanaan pembuatan kebijakan berbasis 
bukti. Selain itu, mengingat fungsi semacam KSP 
kerap berbenturan dengan kepentingan politik, 
menanam individu-individu berkualitas yang percaya 
akan pembuatan kebijakan berbasis bukti menjadi 
penting. Perspektif individual ini perlu terlembaga 
melalui penerapan praktik-praktik manajemen 
pengetahuan maupun pembelajaran kelembagaan 
(institutional learning), sehingga terbentuk budaya 
tata kerja yang baik.

• Perlunya perhatian terhadap aspek tata kelola 
perubahan dalam proses pembuatan kebijakan 
berbasis bukti. Selama ini, KSP berproses mendorong 
terwujudnya janji-janji presiden melalui kebijakan 
berbasis bukti, namun tidak mempunyai keleluasaan 
sumber daya, baik waktu dan tenaga, untuk melakukan 
kajian secara menyeluruh mengenai perubahan yang 
dapat terjadi akibat kebijakan, proses perubahan, 
serta implikasi dari perubahan yang terjadi. Ke depan, 
aspek tata kelola perubahan harus menjadi bagian 
dari cara kerja KSP dalam mendorong pembuatan 
kebijakan berbasis bukti. Dengan melakukan tata kelola 
perubahan, dampak dan risiko dari kebijakan dapat 
lebih terukur sehingga KSP dapat lebih berkontribusi 
terhadap pembuatan skenario kebijakan masa depan. 

• Mengingat mandat KSP tidak berkenaan dengan 
peran untuk menyimulasikan bukti terhadap dampak, 
maka kemungkinan untuk melakukan pemantauan, 
evaluasi, dan pembelajaran (monitoring, evaluation 
and learning/MEL) dapat dilakukan oleh pihak 
ketiga. Di sinilah, aktor-aktor yang terkait dengan 
sektor pengetahuan dapat berperan untuk 
mendokumentasikan pembelajaran dari pelaksanaan 
program-program KSP hingga melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap dampak dari kebijakan yang 
dibuat.
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