
2020: 
Refleksi 
Akhir Tahun



2020: Refleksi Akhir Tahun         2

2020: Refleksi Akhir Tahun

Pendahuluan Jana Hertz
Team Leader, 
Knowledge Sector Initiative

Salam, 

Wabah COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 telah menekankan pentingnya mandat 
utama Knowledge Sector Initiative (KSI), serta relevansinya, yakni pembuatan kebijakan 
berbasis bukti. KSI menanggapi urgensi seputar COVID-19 dan menerapkan respons 
“pendekatan program menyeluruh” terhadap COVID-19, mengarahkan sumber daya ke 
penelitian dan kebijakan terkait COVID-19. Dengan itu, KSI bersama para pemangku 
kepentingannya, memperkuat upaya untuk memastikan bahwa ekosistem pengetahuan 
dan inovasi yang sehat akan ada untuk menanggapi pandemi di masa depan dan 
masalah global mendesak lainnya yang memengaruhi Indonesia. Hal tersebut dilakukan 
melalui dukungan untuk cetak biru ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia 
yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)). 

Terkait pendanaan penelitian, dukungan KSI dalam pengelolaan dana abadi yang efektif 
berkontribusi kepada  suatu pemahaman yang lebih jelas tentang pemisahan antara 
dana investasi dan penelitian terprogram untuk dana abadi penelitian di Indonesia.
KSI mendukung kolaborasi pemerintah dengan Lembaga Penelitian Kebijakan (PRI)/ 
Organisasi Masyarakat melalui dukungan teknis dalam meningkatkan pemanfaatan 
Swakelola Tipe III. 

Di bidang program Kolaborasi dan Manajemen Pengetahuan, KSI bekerja sama dengan 
Bappenas dalam menyusun cetak biru Manajemen Pengetahuan yang akan digunakan 
sebagai acuan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Bappenas. Hasil evaluasi IDF 
2019 menunjukkan tingkat kolaborasi yang tinggi di forum dan indikasi signifikan tentang 
kolaborasi berkelanjutan setelah forum tersebut. Untuk menjaga kolaborasi pengetahuan 

selama pandemi, Bappenas terus menjaga momentum melalui Road to IDF (RIDF) daring. 
Sementara itu, dengan berakhirnya dukungan KSI kepada KRISNA database untuk 
perencanaan dan penganggaran pembangunan pada 2020, Bappenas berada dalam 
posisi yang kuat untuk menyesuaikan dan mereplikasi dashboard analisis kebijakan 
untuk direktorat tambahan dan menindaklanjuti rekomendasi keberlanjutan. 

Produksi Pengetahuan sangat penting untuk ekosistem pengetahuan dan inovasi yang 
sehat. PRI sangat produktif. Mereka menghasilkan lebih dari 350 produk pengetahuan 
khusus mengenai COVID-19 dan semua lembaga yang didukung melaporkan adanya 
pengaruh pada kebijakan dari penelitian kebijakan sesuai sektor masing-masing. 
PRI dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) melakukan advokasi bersama untuk 
perampingan izin penelitian dan izin etika untuk kerja sama penelitian internasional. 
Sementara itu, Kemenristek/BRIN terus mendorong penelitian kesetaraan gender dan 
inklusi sosial (GESI). 

Kegiatan penjangkauan publik KSI telah menjadi fitur khas dari kerjanya, terutama seri 
tentang COVID-19. KSI mengisi kesenjangan pengetahuan dengan “agenda setting” – 
mengangkat topik penting untuk menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan 
yang disasar melalui media nasional terkemuka, webinar tingkat tinggi, KSIxChange dan 
KSI4RDI (Penelitian, Pembangunan, dan Inovasi). 

Pada tahun terakhir implementasi, KSI akan fokus pada institusionalisasi ekosistem 
pengetahuan dan inovasi untuk mendukung tujuan ekonomi berbasis pengetahuan, serta 
keberlanjutan reformasi pengetahuan-ke-kebijakan, yang berkontribusi pada ekosistem 
pengetahuan yang sehat. 
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Sembilan organisasi yang bekerjasama dengan KSI 
mendapatkan kontrak pengadaan. Kontrak tersebut 
diberikan antara lain oleh Kemendikbud, Kemensos, 
dan Bappedalitbangda Sulawesi Selatan

Para pemangku kepentingan di Sulawesi 
Selatan (pemda, perguruan tinggi dan LSM) 
menyepakati perlunya kajian rantai nilai 
sutra secara kolaboratif untuk mendukung 
penyusunan kebijakan sutra, untuk pemulihan 
ekonomi pasca pandemi COVID-19

Pendanaan Riset 

Subnasional 

Tata Kelola Riset 
Kajian efektifitas dan efisiensi 
anggaran Balitbang menjadi masukan 
keputusan Kemenkeu tentang 
penyempurnaan proses perencanaan 
dan penganggaran Litbang

Rancangan cetak biru ini dipimpin oleh tiga kementerian 
(Bappenas, Kemenristek/ BRIN, dan KemenPANRB) serta 
aktor non pemerintah seperti lembaga riset kebijakan 

(PRI) dan sektor swasta

Membangun Konsensus dan visi ekosistem pengetahuan 
dan inovasi untuk kebijakan publik, berupa rancangan 
cetak biru untuk ekosistem pengetahuan dan inovasi

16 PRI dan ALMI untuk menyusun kertas posisi tentang 
kelayakan etik, perampingan izin riset internasional, dan 
manajemen data riset. Kertas posisi telah disampaikan 
sebagai masukan kepada Ristek/BRIN dalam pembahasan 
RPP Penyelenggaraan Iptek, salah satu peraturan pelaksana 
UU Sisnas Iptek

Insentif Riset 

Ekosistem 
Pengetahuan 
dan Inovasi

Indonesia
Maju 2045
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98% peserta Road to IDF 
mendapatkan pengetahuan baru

42% bermaksud untuk 
melakukan tindak lanjut dengan 
orang lain yang ditemui di sesi

IDF seluruhnya dikelola oleh Bappenas yang terus 
mendorong pertukaran pengetahuan dan interaksi. 
Lebih lanjut 

Database perencanaan 
dan penganggaran KRISNA 
digunakan oleh direktorat 
di Bappenas untuk analisis 
kebijakan. Dasbor KRISNA 
dan kertas kebijakan dari 
UI-CSGAR diterima dengan 
baik oleh Bappenas untuk 
dikembangkan lebih lanjut. 
Lebih lanjut

PHASING OUT

Lembaga Administrasi 
Publik Nasional Indonesia 
(LAN) memimpin 
pengembangan 
pedoman baru untuk 
mendukung kementerian 
dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan Jabatan 
Fungsional Analis 
Kebijakan (JFAK)

Inisiatif manajemen pengetahuan (KM) 
yang dipimpin oleh Bappenas  diikuti dengan 
penyusunan cetak biru KM, draf Peraturan Menteri 
(Permen) dan pembangunan desain Knowledge 
Center. 
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Lembaga riset kebijakan (PRI) menghasilkan 
lebih dari 350 produk pengetahuan 
mengenai COVID-19 dan 100% PRI memengaruhi 
proses kebijakan di sektor masing-masing yang 
menghasilkan empat perubahan kebijakan 

Kemenristek/BRIN terus mempromosikan 
lebih banyak penelitian GESI, salah satunya 
dalam kegiatan peluncuran penerimaan proposal 
hibah dari universitas

11 dari 16 PRI melakukan penelitian yang 
sensitif terhadap Kesetaraan Gender dan 
Inklusi Sosial (GESI) 

Advokasi proses izin 
penelitian internasional 
untuk mendukung 
terselenggaranya kolaborasi 
penelitian internasional yang 
dikelola oleh BRIN

SOROTAN 2020: Refleksi Akhir Tahun

Produksi Pengetahuan
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Discursive commitment terbangun melalui 
ruang dialog kebijakan seperti webinar 
tingkat tinggi, KSIxChange dan KSI4RDI.

Media memainkan peran aktif sebagai perantara 
pengetahuan, mendorong pemahaman 
publik tentang pembuatan kebijakan 
berbasis bukti, serta mengangkat 
pengetahuan dan bukti terkait dalam 
mendorong pembuatan kebijakan 
berbasis bukti

Mengatasi knowledge gap melalui “agenda 
setting” dengan membawa topik penting menjadi 
perhatian publik dan pemangku kepentingan melalui:

14 kegiatan 
KSIxChange, 
memprofilkan 7 mitra 
PRI, dihadiri oleh 
5,274 peserta, lebih 
dari 352,000 views di 
youtube 

6 podcast dan video blog (vlog) dari konten kreator 
(Asumsi Bersuara dan Frame & Sentences) diputar 
51.823 kali

12 kegiatan KSI4RDI 
dihadiri oleh 920 
peserta dari 9 
kementerian dan 
lembaga, 6 program 
DFAT, 10 universitas, 
8 PRI dan 8 mitra 
pembangunan 

SOROTAN 2020: Refleksi Akhir Tahun

Diskursus Publik
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KSI sejalan dengan kebijakan COVID-19 
Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan 7 
prioritas pembangunan Nasional dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024

• Microsite COVID-19 KSI menangkap lebih 
dari 350 produk pengetahuan dari mitra 
KSI tentang COVID-19, disebarluaskan 
ke pemangku kepentingan bidang sektor 
pengetahuan melalui buletin COVID-19. 
Pengetahuan situs mikro disintesis dalam 
bentuk ringkasan kebijakan 

• Mendukung Kemenristek/BRIN 
mengembangkan Protokol Penelitian dalam 
masa Tatanan Baru agar kegiatan penelitian 
universitas dapat berlanjut dengan aman 
selama masa pandemi

KSI sejalan dengan Rencana Pembangunan 
Tanggap COVID-19 DFAT Indonesia dalam 
mengatasi pandemi di tiga area fokus seperti 
Ketahanan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan 
Stabilitas

KSI juga mendukung dua tujuan menyeluruh dalam 
Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 untuk 
memromosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti 
tentang COVID-19 dan memperkuat lingkungan 
pemungkin dalam mengantisipasi pandemi di masa 
depan sebagai berikut:

• Memberikan bukti untuk menginformasikan 
respon kebijakan Pemerintah 

• Memperkuat “lingkungan pemungkin bagi 
penelitian dan pengembangan serta inovasi” 

https://www.ksi-indonesia.org/id/covid-19

Respons KSI terhadap COVID-19
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FOKUS di 2021

Tata Kelola dan Pendanaan Riset

Memastikan prinsip-prinsip utama dalam 
pendanaan penelitian kebijakan dilaksanakan, 
termasuk penelitian interdisipliner dan tata 
kelola penelitian

Kolaborasi dan Manajemen Pengetahuan

Finalisasi dokumen cetak biru Manajemen 
Pengetahuan Bappenas dan pelembagaan 
inisiatif ini untuk memastikan keberlanjutan IDF 
dan KRISNA

Produksi Pengetahuan

Akan terus menyediakan hibah yang 
fleksibel dan dukungan teknis bagi PRI untuk 
memengaruhi kebijakan dan melaksanakan 
kegiatan yang mendorong keberlanjutan 
finansial. Selain itu, KSI akan memperkuat 
dukungannya kepada PRI untuk advokasi 
kebijakan yang progresif dan mengadakan 
konferensi PRI untuk berbagi pembelajaran

GESI 

Mengembangkan pembelajaran dalam 
mengarusutamakan riset inklusif sesuai dengan  
strategi GESI, bekerjasama dengan program 
DFAT lain

Diskursus Publik

Berfokus pada penjangkauan pemangku 
kepentingan  untuk meningkatkan kesadaran, 
mengubah persepsi terhadap sektor 
pengetahuan dan mengadvokasi kunci 
perubahan sektor pengetahuan yang didorong 
oleh KSI yang bertujuan untuk membangun 
komunitas kebijakan

Subnasional

Sebagai contoh siklus “pengetahuan ke 
kebijakan”di tingkat subnasional, mendukung 
pendayagunaan penelitian kebijakan untuk 
pengembangan kebijakan provinsi tentang 
rantai nilai komoditas sutera, dan dokumentasi 
pembelajaran dari kegiatan rintisannya dan 
diseminasi di Sulawesi Selatan dan sekitarnya
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Tahun ini kami mengucapkan terima kasih kepada anggota tim kami yang berdedikasi, 
yakni Agnes Raras, Hubertus Gorat, Dian Novianti, Deden Zainuddin, Surya Priyono 
dan Heriyawan. 

Kami amat menghargai segala kontribusi dan dukungan luar biasa yang telah mereka 
berikan bagi sektor pengetahuan dan berharap segala yang terbaik bagi perjalanan baru 
mereka.

Knowledge Sector Initiative

Department of Foreign Affairs and Trade

Kami mengucapkan terima kasih kepada Counsellor for Poverty 
and Social Development Aedan Whyatt atas dukungan dan 
dedikasinya kepada KSI serta dukungan yang luar biasa dari 
anggota tim K2P Siti Fitriyanti. Kami berharap segala yang terbaik 
kepada mereka semua dan sukses dalam perjalanan baru mereka. 

Kami juga ingin menyambut dan mengucapkan selamat datang 
kepada Simon Ernst, Counsellor for Development Effectiveness 
& Sustainability, atas peran barunya untuk mengawal KSI. Kami 
berharap untuk dapat bekerja sama dengan erat.
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Knowledge Sector Initiative (KSI) 
Ratu Plaza Office Tower 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No. 9 

Jakarta 10270 Indonesia

www.ksi-indonesia.org


