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Prakata

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia untuk 
mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Melalui dukungan untuk ekosistem 
pengetahuan dan inovasi dengan pendekatan holistik dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis 
bukti, KSI bermitra dengan berbagai aktor dan lembaga dalam ekosistem pengetahuan, termasuk 
lembaga penelitian kebijakan (policy research institute, PRI), think tank, dan organisasi media. 

Kumpulan artikel dalam buku ini menceritakan kisah perjalanan proses pengolahan pengetahuan 
menjadi kebijakan (knowledge-to-policy) masing-masing mitra dengan kata-kata mereka sendiri. Setiap 
artikel menyoroti aspek yang berbeda dari pengetahuan hingga proses kebijakan, bagaimana setiap 
organisasi melakukan penguatan lembaga dan penjangkauan, serta memberikan kontribusi signifikan 
pada ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia secara lebih luas melalui penelitian, advokasi 
kebijakan, dan dialog kebijakan.

Lembaga penelitian kebijakan (PRI) menghasilkan penelitian kebijakan independen yang memberikan 
perspektif dan analisis penting kepada pembuat kebijakan sebagai bahan masukan bagi kebijakan 
dan program pemerintah. KSI memberikan dukungan jangka panjang kepada PRI terpilih di Indonesia 
untuk memperkuat pengembangan organisasi, kualitas penelitian, komunikasi penelitian, dan pengaruh 
terhadap kebijakan. PRI telah berhasil mengembangkan “jalur penelitian kebijakan” yang lebih jelas 
dengan mengidentifikasi area strategis penelitian kebijakan sesuai keahlian dan mandat mereka, 
melibatkan pembuat kebijakan sejak awal proses penelitian, memastikan penelitian berkualitas tinggi 
melalui peer review, dan memasukkan kesetaraan gender, disabilitas, dan perspektif inklusi sosial, serta 
mengomunikasikan hasil penelitian kebijakan secara strategis melalui dialog kebijakan dan kemitraan 
dengan organisasi media.

Selain itu, KSI mendukung mitra strategis yang berkomitmen pada penelitian dan advokasi tentang isu-
isu kelembagaan, pendanaan, dan tata kelola yang baik dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi. Para 
mitra ini mengembangkan hubungan dengan lembaga-lembaga kunci pemerintah, lembaga penelitian 
kebijakan dan asosiasi akademik, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok media untuk mendorong 
reformasi penting dalam mendukung penelitian independen dan kemitraan antara lembaga penelitian 
dan pemerintah dalam kebijakan publik.

Terakhir, KSI melibatkan mitra media sebagai perantara penting dalam sistem pengetahuan untuk 
mempromosikan wacana publik berbasis bukti dan dialog kebijakan. Mitra media ini memainkan 
peran penting dalam melawan misinformasi, menyediakan informasi berkualitas kepada publik, dan 
menyediakan forum untuk debat dan diskusi yang konstruktif.
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Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua mitra KSI dan 
merayakan perjalanan mereka masing-masing. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan memiliki 
komitmen berkelanjutan terhadap pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Terima kasih 
kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Kami berharap buku ini 
dapat menjadi referensi bagi lembaga penelitian kebijakan, think tank atau organisasi media lainnya di 
Indonesia, serta pengetahuan untuk investasi kebijakan di masa depan.

Dengan berakhirnya program KSI, kami berharap mitra kami akan terus membangun hubungan dan 
jejaring serta bekerja sama melalui aksi kolektif untuk mendorong kebijakan berbasis bukti dan 
memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia.

Jana Hertz
Team Leader KSI

Prakata
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Sambutan
Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah berkolaborasi untuk 
merevitalisasi sektor pengetahuan Indonesia melalui program Knowledge Sector Initiative (KSI). Melalui 
KSI, kami menjalin program kemitraan yang bertujuan untuk memperkuat pembuatan kebijakan berbasis 
bukti dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan bukti yang lebih 
baik dalam kebijakan dan praktik dapat membantu mengurangi kemiskinan secara dramatis di Indonesia, 
mempromosikan demokrasi, dan meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Revitalisasi sektor pengetahuan Indonesia merupakan upaya yang sangat besar, jauh di luar jangkauan 
oleh satu lembaga atau mitra pembangunan saja. Dalam melaksanakan program atau proses knowledge-
to-policy di Indonesia, KSI bermitra dengan berbagai Policy Research Institute (PRI) yang merupakan 
lembaga non-pemerintah atau berbasis universitas yang bereputasi, kuat, kredibel, dan berpengalaman 
dalam menyediakan bukti yang berkualitas dengan kontekstualisasi lokal untuk meningkatkan kualitas 
kebijakan publik.

PRI memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik dengan memberikan suara yang 
terinformasi dan independen. KSI telah bekerja dengan 16 PRI untuk meningkatkan kualitas dan relevansi 
penelitian; memperkuat praktik komunikasi dan advokasi berbasis bukti untuk memberi pengaruh 
kebijakan; memperkuat keterampilan keuangan teknis; menghasilkan analisis yang lebih baik, jejaring 
dan profil yang lebih luas; keberlanjutan keuangan; serta pada akhirnya dampak yang lebih kuat.

Buku ini menampilkan berbagai pendekatan PRI untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian 
dan pembuatan kebijakan melalui upaya strategis dalam merancang dan mengomunikasikan penelitian 
kebijakan, serta membangun hubungan dengan pembuat kebijakan atau jejaring kebijakan. Hal ini 
termasuk memahami kebutuhan pembuat kebijakan akan bukti, memberikan waktu dan sumber daya 
yang cukup untuk terlibat sejak awal dalam kebijakan, fleksibel dalam mendekati pembuat kebijakan, 
terlibat dengan aktor lain di sektor pengetahuan, dan membangun hubungan kelembagaan jangka 
panjang dengan lembaga pemerintah.

Tidak hanya dengan PRI, KSI juga bekerja sama dengan mitra strategis, seperti Akademi Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (AIPI), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Yayasan Bursa Pengetahuan 
Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), dan Universitas 
Indonesia - Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) untuk memperkuat 
tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran dan kompetensi tentang kebijakan berbasis 
bukti, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dalam kemitraan ini, kami belajar bersama bahwa 
kolaborasi sangat penting dalam mendorong kemajuan kebijakan berbasis pengetahuan di Indonesia 
dan memperkuat konsep knowledge-to-policy untuk mengubah pengetahuan menjadi rekomendasi 
yang siap untuk pembuatan kebijakan.
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KSI juga menunjukkan kemitraan dengan media dalam mempromosikan isu-isu kebijakan berbasis 
bukti. KSI tidak hanya melihat peran mereka mengomunikasikan pencapaian program, tetapi juga 
untuk memanfaatkan kekuatan mereka sebagai perantara pengetahuan dalam ekosistem pengetahuan 
dan inovasi, serta mendorong mereka untuk secara aktif berkolaborasi dengan aktor lain. Publikasi ini 
mendokumentasikan bagaimana media berbagi pembelajaran dalam menghasilkan jurnalisme berbasis 
bukti dan bagaimana mereka secara aktif mempromosikan pentingnya ekosistem pengetahuan dan 
inovasi.

Melalui KSI, Pemerintah Australia dengan senang hati telah mendukung penerbitan buku ini untuk 
merayakan komitmen dan kerja keras yang kuat dari PRI dan mitra strategis, serta perjalanan mereka 
dalam menjalin kemitraan dengan Knowledge Sector Initiative. Kami menyampaikan penghargaan dan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu 
penyusunan buku ini. Kami berharap profil dan cerita yang ditampilkan dalam buku ini dapat menjadi 
panggilan dan inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk ambil bagian dan berkontribusi dalam 
pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.

Simon Ernst
Counsellor Development Effectiveness and Sustainability, Kedutaan Australia

Sambutan
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Pengantar
Upaya Penguatan Knowledge-to-Policy di Indonesia:  
Kumpulan Kisah Perjalanan Perubahan dari Lembaga Penelitian 
Kebijakan, Mitra Strategis, dan Mitra Media

Primatia Romana Wulandari PhD, Dr Pingkan Umboh, dan Dr Budiati Prasetiamartati 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penggunaan bukti sering kali bergantung pada agenda 
politik dan ideologi pemerintah, bukan pada sifat bukti itu sendiri, bagaimana pun menariknya. Hal itu 
terjadi karena bagaimana bukti digunakan dalam proses kebijakan sangat ditentukan oleh keyakinan 
dan paradigma pembuat kebijakan, oleh pertimbangan waktu, biaya ekonomi, serta politik dan jejaring 
kebijakan yang membentuk agenda kebijakan. Jejaring itu dapat membentuk cara kebijakan dirumuskan, 
serta cara bukti dikumpulkan dan disajikan dalam perumusan kebijakan.

Mengomunikasikan ‘keluaran’ pengetahuan (seperti produk pembelajaran dan pengajaran, publikasi, 
atau pengetahuan publik, lokal, maupun pengetahuan indigenous) serta menerjemahkannya agar dapat 
berkontribusi pada pembuatan kebijakan berbasis bukti memerlukan desain dan koordinasi kebijakan 
yang cukup besar, dukungan kelembagaan, kolaborasi dalam jejaring kebijakan, dan insentif pasar. 
Dalam konteks yang berbeda, proses ini akan dicapai secara berbeda pula. Terdapat beberapa faktor 
yang memengaruhi kontribusi pengetahuan pada pembuatan kebijakan berbasis bukti, termasuk politik 
nasional dan lokal; ‘andil’ sejarah nasional, geografi, dan budaya; profil ekonomi nasional dan lokal, budaya 
kelembagaan dan sejarah; kerangka legislatif dan peraturan yang ada; serta cara-cara di mana aktor 
pengetahuan yang berbeda menjalankan mandat mereka, baik itu secara individu maupun kolaboratif.

Indonesia memiliki kondisi unik yang membuat koordinasi dan kerja sama di seluruh sistem dalam 
penelitian dan pengembangan menjadi tantangan (Hertz et al, 2020,1 Aminullah, 20202; Siregar, 20203; 
Ekatjahjana et al, 2019,4 Pellini et al., 20185). Konteks ini menyoroti pentingnya pendekatan sistem 
pengetahuan yang mengakui interaksi dinamis antar aktor yang bekerja sama menuju visi yang jelas 
dan akuntabilitas bersama, yakni membawa pembuatan kebijakan berbasis bukti sebagai praktik arus 
utama dalam proses kebijakan. Di tingkat sistem, kunci bagi sektor pengetahuan terletak pada proses, 
kebijakan, politik, dan orang-orang yang membentuk interaksi dinamisnya.

1 Hertz, JC, Brinkerhoff, DW, Bush, R, and Karetji, P (2020) ‘Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice’, Policy Brief, 
June 2020, RTI Press Publication No. PB-0024-2006. https://doi.org/10.3768/rtipress.2020.pb.0024.2006
2 Aminullah, E (2020) ‘STI policy and R&D governance for the attainment of SDGs: Envisioning the Indonesia’s future’, Asian Journal of 
Technology Innovation, 28 (2) Routledge, 204-233.
3 Siregar, Fajri (2020) ‘Utility over Excellence: Doing Research In Indonesia’ in Kraemer-Mbula et al, Transforming Research Excellence: 
New Ideas from the Global South (African Minda, 2020), http://www.africanminds.co.za/wp-content/uploads/2019/12/AMT-Research-
Excellence-FINAL-WEB-02012020.pdf
4 Ekatjahjana, W, Heilmann, D & Hauerstein, K (eds.) (2019) Regulatory Reform in Indonesia, A Legal Perspective, Hanns Seidel 
Foundation with The Ministry of Law and Human Rights and Directorate General of Legislation, Jakarta
5 Pellini, A, Pramusinto, A & Fatonie, I (2018) ‘Brokering Knowledge and Policy Analysis Within the Indonesian Public Sector’, in A Pellini 
et al. (eds.) Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia, Springer Nature, Singapore 47-64.



Perjalanan Perubahan Mitra Knowledge Sector Initiative |  xi  

Menghubungkan para aktor dalam jejaring kebijakan

Sistem pengetahuan adalah konseptualisasi holistik yang menetapkan seperangkat institusi dan 
aktor pengetahuan dan menggambarkan interkoneksi di antara mereka (Hertz et al., 2020). Sistem 
pengetahuan di Indonesia dibangun melalui hubungan dan dinamika aktor yang melibatkan pemerintah, 
lembaga penelitian kebijakan, media, serta praktisi pembangunan yang bekerja pada reformasi dan 
inisiatif sistem pengetahuan. Berdasarkan kerja KSI di Indonesia, model sistem pengetahuan tengah 
dikembangkan dengan empat komponen yang saling berhubungan.

Komponen utama dari model ini menyangkut produksi, permintaan, pengetahuan, dan bukti. Komponen 
produksi terdiri dari universitas dan lembaga penelitian kebijakan yang menghasilkan pengetahuan. 
Adapun komponen permintaan termasuk pengguna yang mengonsumsi pengetahuan. Di Indonesia, 
pengguna tersebut adalah kementerian dan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan di berbagai 
tingkatan, dan anggota parlemen.

Dua komponen lainnya berhubungan dengan aktor-aktor yang memengaruhi hubungan antara 
produsen dan pengguna pengetahuan. Ini kami sebut sebagai “perantara pengetahuan” dan “pemberi 
pengetahuan”. Komponen perantara terdiri dari kelompok aktor yang beragam —organisasi masyarakat 
sipil, sektor swasta, media massa, dan dalam beberapa kasus adalah pemuka pendapat (opinion leader)— 
yang menafsirkan, menerjemahkan, menyebarluaskan, melobi, dan/atau memperdebatkan masalah 
pengetahuan, sains, dan kebijakan.

Meningkatkan produksi pengetahuan yang berkualitas

Melalui KSI, Pemerintah Indonesia dan Australia berkolaborasi untuk mendukung para pembuat kebijakan 
di Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif melalui penggunaan 
penelitian, data, dan analisis yang lebih baik. KSI telah mendukung 16 lembaga penelitian kebijakan (think 
tank) di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan penelitian dan meningkatkan 
praktik komunikasi dan advokasi berbasis bukti. Tujuannya adalah untuk memperkuat keterampilan teknis 
keuangan, serta menghasilkan dampak yang lebih kuat, profil, jejaring, dan keberlanjutan keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah memerlukan data dan analisis 
dari berbagai sumber yang bersifat tepat waktu, relevan dan berguna dalam menginformasikan proses 
pembuatan kebijakan. Melalui penelitian, analisis dan advokasi, Policy Research Institute (PRI) atau think 
tank telah memainkan peran mereka dalam membantu proses ini dengan mengidentifikasi masalah 
kebijakan inti, memberikan ide-ide kebijakan berbasis bukti, dan mengembangkan solusi kebijakan.

Untuk menggunakan pengetahuan mereka secara efektif dalam memengaruhi kebijakan, PRI harus 
mampu menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan relevan dengan kebijakan, melibatkan jejaring, 
dan mengadvokasi analisis mereka di seluruh siklus kebijakan. Untuk menjaga independensi dan 
mempromosikan kredibilitas organisasi di mata pemangku kepentingan dan pendonor, keberlanjutan 
keuangan PRI menjadi isu yang sangat penting. Di Indonesia, KSI telah bermitra dengan 16 PRI dan bekerja 
sama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan penelitian, meningkatkan praktik komunikasi 
berbasis bukti, advokasi untuk memengaruhi kebijakan, serta memperkuat keterampilan keuangan teknis 
mereka. Proses tersebut, harapannya adalah, bisa menghasilkan analisis yang lebih baik, jaringan dan 
profil yang lebih luas, keberlanjutan finansial, dan pada akhirnya dampak yang lebih kuat.

Pengantar
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Selain hibah, kerangka monitoring dan evaluasi (monev) menyeluruh yang jelas untuk dukungan PRI 
dikembangkan oleh KSI. Dukungan teknis juga diberikan kepada PRI untuk memperkuat pendekatan 
monev mereka, sehingga PRI dapat memantau dan mengevaluasi kualitas proses penelitian dan 
kemajuan dalam memengaruhi kebijakan. KSI juga memberikan bantuan teknis dalam berbagai bentuk 
untuk menghasilkan perangkat proses bisnis yang berfokus pada bagaimana membangun koneksi 
dengan pembuat kebijakan dan terjemahan penelitian. Ini termasuk penggunaan program logic, sebuah 
mekanisme perencanaan strategis dalam merancang dan mendukung implementasi dan memantau 
perjalanan temuan penelitian untuk memengaruhi kebijakan. PRI juga memetakan dan menganalisis 
pemangku kepentingan utama, termasuk pembuat kebijakan, aktor atau jejaring kebijakan lainnya, dan 
media massa, yang semuanya penting dalam membuka dan memperluas jalan untuk memengaruhi 
kebijakan dan meningkatkan kemampuan teknis keuangan mereka.

Setiap PRI memilih isu pembangunan mereka sendiri, seperti ekonomi, toleransi, kesehatan, hak 
asasi manusia, dan banyak lainnya, mereka lantas memutuskan jalur mereka sendiri dalam membawa 
pengetahuan untuk memengaruhi target kebijakan. Publikasi ini menampilkan perjalanan penuh warna 
dari 16 organisasi saat bermitra dengan program KSI.

Dalam melakukan penelitiannya, PRI telah mengikuti kriteria kualitas penelitian yang ketat, memastikan 
kekokohan metode penelitian dan pelaksanaannya; kualitas dan pengaruh tinjauan pustaka; kehadiran 
tinjauan sejawat (peer review) dalam desain dan fase pelaporan; kepastian dari pengguna kunci bahwa 
hasilnya relevan, tepat waktu, dan bermanfaat; serta bukti penyerapan di antara pemangku kepentingan 
yang ditargetkan. Akan ada cerita tentang bagaimana Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) 
Paramadina bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pusat Kerukunan Beragama (PKUB), 
Sajogyo Institute melibatkan kelompok tani, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 
mendokumentasikan pernyataan pembuat kebijakan, dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) 
UIN melibatkan guru. Cerita-cerita tersebut mencerminkan bagaimana PRI memastikan relevansi dan 
ketepatan waktu masalah penelitian, kualitas data dan analisis, serta kegunaan rekomendasi penelitian 
dalam konteks kebijakan.

Sebagian besar PRI menghasilkan penelitian yang sensitif terhadap gender, kesetaraan, disabilitas, dan 
inklusi sosial (GEDSI), yang dinilai berdasarkan bukti bahwa penelitian tersebut berupaya memberikan 
rekomendasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan status kelompok GEDSI. 
Penelitian itu sekaligus menegaskan bahwa masalah GEDSI yang relevan dengan penelitian telah 
diidentifikasi dan ditangani dengan jelas dalam desain, proses, dan analisis penelitian; dan bahwa peer 
review dilakukan terhadap desain dan laporan penelitian untuk menanyakan apakah masalah GEDSI 
hadir dan ditangani secara memadai pada setiap tahap penelitian. Akan ada cerita bagaimana Cakra 
Wikara Indonesia (CWI) fokus meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, SurveyMETER 
mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia, AKATIGA mendorong peningkatan akses 
masyarakat marginal, perempuan dan pemuda untuk menggunakan tanah kas desa, serta bagaimana 
penelitian Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma 
Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ) dilakukan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi orang-orang 
dengan masalah kesehatan mental.

PRI terlibat erat dengan pembuat kebijakan di seluruh proyek penelitian, mulai dari mengidentifikasi 
pengembangan/masalah kebijakan, mengembangkan hasil dan ruang lingkup penelitian, berpartisipasi 
dalam penelitian itu sendiri, mendiskusikan temuan awal, dan mengembangkan rekomendasi untuk 
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kebijakan dan praktik. Publikasi ini akan menunjukkan bagaimana PRI mengadvokasi penelitian mereka, 
misalnya SMERU dalam menginformasikan kebijakan kementerian baru tentang pembelajaran jarak 
jauh, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat 
dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada untuk revisi UU BPJS Kesehatan, (Institute for Research and 
Empowerment (IRE) untuk isu desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat nasional 
dan daerah, serta Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk UU Cipta Kerja dan 
peraturan turunannya.

PRI kemudian menghasilkan laporan penelitian, ringkasan kebijakan, infografik, dan berbagai bentuk 
produk pengetahuan lainnya, serta melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti lembaga sejawat, 
organisasi internasional, dan media massa, untuk menilai, menganalisis, dan memberikan perspektif 
berbeda tentang hasil penelitian sehingga dapat dikomunikasikan secara efektif. Hal tersebut dapat 
dilihat pada artikel Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) 
yang melibatkan jejaringnya di Sulawesi Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 
dengan anggota Sekretariat Gabungan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Article 33 Indonesia 
dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah provinsi, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
(PSHK) dalam melibatkan birokrasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Semua itu untuk 
memastikan efektivitas dalam mengomunikasikan penelitian mereka untuk mengatasi masalah kebijakan.

Kumpulan cerita dari 16 organisasi ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan ke 
dalam kebijakan melalui dukungan PRI dan menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh lembaga-
lembaga ini dalam menghasilkan penelitian yang dapat memengaruhi kebijakan. Sebagai negara dengan 
penduduk terpadat keempat di dunia, dan dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia, penting bagi 
Indonesia untuk memiliki kebijakan pemerintah yang terinformasi dengan baik yang dapat mengatasi 
tantangan pembangunan yang kompleks. PRI yang kuat, mandiri dan berkelanjutan sangat penting 
untuk diberikan ruang berpartisipasi dalam proses kebijakan publik sehingga dapat memainkan perannya 
dalam menginformasikan kebijakan publik yang efektif, efisien, dan inklusif.

Mempromosikan proses pembuatan kebijakan berbasis bukti

KSI bekerja dengan media massa sebagai perantara pengetahuan untuk mengembangkan komunikasi 
temuan penelitian yang lebih baik dan analisis ahli kepada publik, serta meningkatkan kualitas debat 
kebijakan publik. Selama dua dekade terakhir, kebebasan media massa di Indonesia telah meningkat 
pesat dan jumlah media massa tumbuh secara signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan 
besar dalam hal analisis berbasis bukti yang berkualitas tinggi tentang isu-isu kebijakan publik yang 
penting di media massa di Indonesia.

Katadata menunjukkan bahwa mereka membutuhkan waktu satu dekade, sejak didirikan pada tahun 
2012, untuk menciptakan kesadaran umum tentang pentingnya pelaporan berbasis bukti, baik bagi 
masyarakat umum maupun pembuat kebijakan. Hal ini sejalan dengan argumen CH Weiss (1993) 
bahwa dibutuhkan 10 tahun atau lebih sebelum pengambil keputusan menanggapi akumulasi bukti 
yang konsisten. Seperti yang dipahami secara umum, beberapa pengetahuan tidak langsung digunakan 
dalam kebijakan. Informasi dan ide-ide baru memasuki kesadaran orang dan mengubah bagaimana 
suatu persoalan dipersepsikan dan dibingkai. Cara informasi bekerja adalah dengan diresapi perlahan, di 
mana menanamkan pengetahuan dari waktu ke waktu digambarkan sebagai tetesan perlahan dengan 
hasil yang lambat.

Pengantar



Perjalanan Perubahan Mitra Knowledge Sector Initiative

Pengantar

xiv  |

Seperti yang diamati para mitra media KSI selama beberapa dekade, percakapan antara penyandang dana 
penelitian, pengguna, dan produsen fokus pada berbagai aspek tentang apa yang menjadi bukti, peran 
yang dimainkannya dalam kebijakan dan praktik, serta berbagai cara di mana peran dapat ditingkatkan 
dan didukung. Hampir semua setuju bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan pada bagaimana 
bukti didiskusikan, dipahami, dinegosiasikan, dikomunikasikan, dan pada akhirnya digunakan.

Akademisi dan peneliti terlibat dengan publik melalui media massa. Namun, akademisi dan peneliti 
yang tertarik menyajikan perspektif berdasarkan bukti tentang isu-isu kebijakan kontemporer memiliki 
ruang terbatas di media massa. Para peneliti yang mendapatkan ruang sering kali menyajikan argumen 
berbelit-belit dan penuh dengan jargon. Inilah celah yang coba diisi oleh The Conversation Indonesia 
saat mereka membawa misi untuk memberikan informasi berbasis bukti dan berkualitas tinggi yang 
bersumber dari pakar dan akademisi kepada publik dalam bahasa yang populer. Dengan menggunakan 
platform teknologi digital yang inovatif, publik dapat mengakses temuan penelitian, analisis, penjelasan, 
dan pendapat dari para ahli tentang berbagai isu penting dan juga dapat terlibat dalam debat publik 
yang berkualitas tentang isu-isu kebijakan publik.

Di tingkat lokal, peran perantara pengetahuan ditunjukkan dengan pengalaman Yayasan Bursa 
Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam mengimplementasikan knowledge-to-policy di 
Sulawesi Selatan. Dalam uji coba ini, Yayasan BaKTI mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan, membangun hubungan dengan dan melibatkan penyedia 
penelitian eksternal, untuk melakukan penelitian sesuai dengan tujuan dan menggunakan temuan itu 
untuk menginformasikan kebijakan. Uji coba ini mempromosikan pendekatan multiaktor dan multidisiplin 
dalam proses knowledge-to-policy yang berpotensi memengaruhi studi dan replikasi di masa depan. 
Uji coba ini juga mengakui keberadaan kearifan lokal yang memengaruhi semua komponen dalam 
sistem pengetahuan, di mana uji coba ini menyoroti pentingnya menggali potensi daerah dengan 
mempertimbangkan nilai sejarah dan budayanya.

Memperkuat upaya knowledge-to-policy

KSI mendorong perbaikan lingkungan penelitian Indonesia yang mendukung akademisi dan peneliti 
melakukan penelitian berkualitas tinggi yang berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik. Akademisi 
dan peneliti adalah aktor sentral di sektor pengetahuan di negara mana pun. Ketika mereka memiliki 
sumber daya yang baik dan dikelola dengan baik pula, mereka dapat memainkan peran penting dalam 
membantu menerjemahkan bukti menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Dengan demikian, 
mereka harus dilihat sebagai alat penting dalam memikirkan implementasi kebijakan publik karena 
mereka menyatukan pemikiran terbaik tentang suatu subyek dan mengubahnya menjadi rekomendasi 
kebijakan (Carden 2016:1). Lingkungan penelitian yang kuat mendukung peneliti dan akademisi Indonesia 
untuk menciptakan pengetahuan yang membantu membentuk kebijakan publik dan berkontribusi pada 
kepentingan publik.

Atas dasar pemikiran tersebut, KSI bermitra dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) antara 
2014-2019. Selama periode ini, AIPI berhasil memperkuat tata kelola kelembagaan dan memperluas 
jejaring dan pengaruhnya. AIPI juga melahirkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Muda (ALMI) 
dan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), di mana DIPI menjadi lembaga pendanaan penelitian 
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independen di Indonesia yang memberikan dana multi-year secara kompetitif melalui proses peer review. 
AIPI dan ALMI memfokuskan upaya untuk mempromosikan dan mengadvokasi kebijakan berbasis 
penelitian dan kebijakan sains di Indonesia.

Pembuat kebijakan umumnya sadar bahwa mereka perlu menggunakan hasil penelitian dalam 
mencapai kebijakan yang berdasarkan bukti. Hal ini membuat penyediaan bukti yang relevan dengan 
kebijakan tepat waktu dan penelitian menjadi amat penting. Sebagai mitra strategis KSI, Pusat Studi 
Tata Pemerintahan dan Reformasi Administrasi Universitas Indonesia (University of Indonesia Center 
for the Study of Governance and Administrative Reform, UI-CSGAR) dan Pusat Inovasi Kebijakan dan 
Tata Kelola (Center of Innovation Policy and Governance, CIPG) telah bekerja sama dengan organisasi-
organisasi kunci pemerintah dalam memberikan bukti dan penelitian yang relevan dengan kebijakan.

UI-CSGAR dan CIPG melakukan penelitian kebijakan dan mengubahnya menjadi ringkasan kebijakan 
yang merangkum temuan utama, opsi kebijakan, dan rekomendasi. Isu-isu kebijakan didiskusikan 
bersama dengan pemangku kepentingan utama pemerintah untuk memahami konteks dunia nyata 
dan menggunakan informasi ini untuk menggambarkan ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, CIPG 
menempatkan diri sebagai mitra diskusi bagi pengambil kebijakan dan melakukan komunikasi dua arah 
untuk memahami kebutuhan mereka. Ini berfokus pada proses advokasi kebijakan internal, sebagai 
cara untuk melengkapi pendekatan advokasi eksternal yang dipilih oleh banyak CSO dan think tank di 
Indonesia.

Lembaga think tank dapat bertindak sebagai produsen pengetahuan, tetapi sering juga merupakan 
perantara pengetahuan. Peran perantara pengetahuan dapat dilakukan oleh think tank dan analis kebijakan 
untuk menutup kesenjangan antara pembuat kebijakan dan peneliti, serta untuk mengembangkan fungsi 
perantara pengetahuan dalam entitas pemerintah. Di Indonesia, diperkenalkannya analis kebijakan 
sebagai posisi fungsional aparatur sipil negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan pembuatan 
kebijakan berbasis bukti dan kualitas hasil kebijakan. Analis kebijakan juga ada di lingkungan non-
pemerintah, seperti lembaga think tank.

Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) didirikan pada 2016 yang keanggotaannya terbuka bagi 
para analis kebijakan yang bekerja di pemerintahan (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) 
serta di lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil, universitas, swasta, dan media 
massa. Asosiasi tersebut merupakan organisasi profesional bagi para analis kebijakan dan menjadi pusat 
kegiatan bagi para analis kebijakan dari berbagai disiplin ilmu untuk berbagi pengalaman, keterampilan, 
dan keahlian. Kisah AAKI dalam buku ini menunjukkan fondasi organisasi, kapasitas, manajemen, dan 
jejaringnya yang menyoroti potensi mereka untuk terus mempromosikan kebijakan berbasis bukti. Selain 
itu, AAKI juga membagikan kisahnya bagaimana membentuk kebijakan publik dengan menyumbangkan 
jejaring, pengetahuan, dan pengalaman mereka untuk membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut 
efektif dan bermanfaat bagi seluruh warga negara dalam birokrasi Indonesia

Terakhir, buku perjalanan perubahan yang ditulis oleh 23 mitra KSI ini menunjukkan bahwa telah ada 
upaya berkelanjutan membangun komunitas dan jejaring untuk mencoba berbagai cara meningkatkan 
sistem pengetahuan di Indonesia. Dalam semua cerita itu, terdapat kebutuhan akan jejaring yang 
menjembatani inisiatif ini, membantu mengartikulasikan pelajaran utama mereka satu sama lain, dan 
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memajukan percakapan tentang bagaimana melakukan penelitian yang lebih baik untuk memproduksi 
bukti, komunikasi, dan penggunaan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pendapat kami adalah bahwa 
kita harus menjaga sistem pengetahuan ini tetap hidup dan sibuk, menghasilkan pengetahuan baru 
bersama-sama, mengomunikasikannya secara efektif kepada khalayak, dan belajar dari satu sama lain 
selama proses berlangsung. Ini membutuhkan investasi dalam penelitian tentang produksi, komunikasi, 
dan penggunaan bukti di ruang virtual dan fisik untuk menyelenggarakan diskusi, serta dalam kapasitas 
dan kemampuan. Ada kesenjangan signifikan yang teridentifikasi dalam sistem pengetahuan Indonesia, 
untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan proses yang kolaboratif.
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Memperkuat Desa Melalui 
Advokasi Kebijakan 
Berkelanjutan
Dina Mariana
Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

Mbak Cemplon, seorang ibu dengan satu anak, kebingungan ketika pandemi Covid-19 mulai menerpa 
Indonesia pada Maret 2020. Sebagai pelaku wisata di Desa Karangrejo, Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah, yang masih berada di area wisata Candi Borobudur, mata pencaharian utamanya terganggu.

Sejak awal pandemi, pemerintah secara perlahan-lahan membatasi kegiatan wisata. Mulai dari 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa awal pandemi hingga pemberlakukan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM). Kegiatan ekonomi wisata yang mengundang kerumunan pun dibatasi. 
Warga bahkan dilarang melintasi area wisata kecuali untuk alasan darurat.

Ketika kegiatan wisata dihentikan, kehidupan tetap berlanjut. Mbak Cemplon dan warga Desa Karangrejo 
lainnya pun harus memutar otak agar dapat bertahan menghadapi krisis dan menjaga dapur tetap 
mengepul. Ia kemudian mencoba usaha yang sebelumnya tak pernah terpikirkan: membuat minuman 
instan berbahan rempah.

“Di desa ini banyak kekayaan alam berupa tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan warisan nenek 
moyang. Itu terbukti di relief Candi Borobudur yang menjelaskan tentang teknik pengobatan dengan 
menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan. Saya mengetahui dari badan konservasi candi, terus saya 
berpikir kenapa ini tidak di-branding saja menjadi produk yang bernilai ekonomis,” kata Mbak Cemplon.

Mbak Cemplon kemudian mengajak beberapa perempuan lain di desanya. Ada Mbak Mukayah, Bu 
Daimah, Mbak Lis, Mbak Mutiba, Bu Dasiyah, Bu Mud, Mbak Lia, dan Bu Wur. Mereka menjadi rekan 
Mbak Cemplon dalam menghidupkan kembali perekonomian di Desa Karangrejo. Bersama-sama, mereka 
menyebut dirinya sebagai “Pawon Rempah”.

Selain pelaku wisata, para petani juga merasakan dampak pandemi. Ini bisa dilihat di Desa Sendangagung, 
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Di desa ini, pertanian menjadi mata pencaharian 
utama warga.

Ketika pandemi menerjang, pendapatan warga yang bergantung pada sektor pertanian terkena imbasnya. 
Panen di masa pandemi membuat ketersediaan padi melimpah. Di sisi lain, permintaan tetap, bahkan 
cenderung berkurang, sehingga membuat harga komoditas pertanian jatuh. Untuk komoditas padi, 
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misalnya, per Juli 2020 padi basah dihargai Rp 400.000 per kuintal, sementara gabah kering Rp 800.000 
per kuintal. Padahal sebelum pandemi, padi basah paling rendah dihargai Rp 500.000 per kuintal dan 
gabah kering dihargai Rp 1.000.000 per kuintal. Komoditas hortikultura lebih mengenaskan lagi. Harga 
cabai yang biasanya bisa mencapai Rp 60.000-Rp 80.000 per kilogram turun drastis menjadi Rp 6.000-
Rp 8.000 per kilogram. Harga ini bahkan tidak menutup modal yang digunakan untuk menanam cabai.

Merespons situasi ini, Pemerintah Desa Sendangagung mengubah strategi penganggarannya. Sebanyak 
Rp 600 juta atau 35 persen dari anggaran dana desa 2020 digunakan untuk penanggulangan Covid-19 
melalui skema bantuan langsung tunai (BLT). Akan tetapi, penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa 
ini bukan tanpa masalah. Ini lantaran data penerima yang didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) tidak akurat. Akibatnya, program BLT dana desa malah memicu kecemburuan sosial.

Kelompok masyarakat pun mencoba bangkit dengan menjajaki perdagangan daring. Perempuan yang 
tergabung dalam PKK Sendangagung mencoba peruntungan dengan menjadi “emak-emak online”. 
Mereka berdagang berbagai macam komoditas melalui platform daring, seperti Facebook dan WhatsApp. 
Kelompok wanita tani (KWT) pun kecipratan manfaatnya. Hasil tani mereka tak lagi disalurkan ke 
tengkulak, melainkan langsung ke sesama warga yang membutuhkan tanaman rempah, baik untuk 
konsumsi pribadi maupun untuk diolah menjadi minuman kesehatan. KWT inilah yang kemudian menjadi 
salah satu penggerak pemulihan ekonomi di Desa Sendangagung.

Menguatkan inisiatif desa

Cerita dari dua desa itu merupakan salah satu temuan riset Institute for Research and Empowerment 
(IRE) terkait konstruksi pemerintah desa dan warga desa terhadap dampak pandemi Covid-19. Riset 
yang didukung Knowledge Sector Initiative (KSI) itu dilakukan pada tahun 2020.

Selain dampak bagi warga, dampak pandemi juga dirasakan pemerintah desa. Di kedua desa, persepsi 
pemerintah desa hampir sama terkait pandemi. Mereka kesulitan merealisasikan kebijakan pemerintah 
pusat yang sangat sentralistik, khususnya terkait penggunaan anggaran selama pandemi. Alokasi dana 
untuk BLT maupun program padat karya tunai desa (PKTD) cukup menyita anggaran. Namun, basis data 
penerima kerap tidak akurat sehingga malah menimbulkan konflik, baik antara warga dengan pemerintah 
desa maupun antarwarga itu sendiri.

Riset tersebut tidak sekadar selesai pada temuan-temuan dampak pandemi terhadap kehidupan 
masyarakat perdesaan. Lebih jauh, riset itu dilakukan untuk mendorong masyarakat di kedua desa memiliki 
daya lenting atau resiliensi terhadap dampak pandemi. Temuan riset itulah yang menjadi titik berangkat 
IRE dalam melakukan advokasi dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan masyarakat di dua 
desa tersebut.

Di Desa Karangrejo yang merupakan desa wisata, keberadaan kelompok usaha rempah yang dirintis 
Mbak Cemplon kami pandang sebagai semacam titik cerah. Kami pun mengajak mereka membuat 
semacam rencana bisnis agar memahami orientasi dan arah pengembangan usaha rempah. Harapannya, 
usaha rempah itu bisa menjadi alternatif sumber penghidupan, tidak hanya di masa pandemi, namun 
juga seterusnya. Dari perencanaan bisnis itu, muncul harapan agar rempah bisa menjadi salah satu ikon 
wisata di Desa Karangrejo. Inilah yang kami sebut sebagai resiliensi transformatif bagi masyarakat desa 
pada masa pandemi Covid-19.
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Harapan Mbak Cemplon dan kawan-kawan itu kami komunikasikan dengan pemerintah desa, sehingga 
akhirnya pemerintah desa memberikan dukungan penuh, terutama karena selama ini Karangrejo belum 
punya produk unggulan. Dari situ muncul ide untuk melibatkan KWT untuk menanam rempah-rempah. 
Selanjutnya, jalinan kerja bersama kian meluas. Selain dengan KWT yang menjamin pasokan bahan baku, 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Karangrejo dan Kelompok Desa Wisata Dolan Deso Karangrejo 
juga terlibat. BUM Desa membantu dari sisi permodalan, sementara Kelompok Desa Wisata Dolan Deso 
membantu mempromosikan produk rempah sebagai paket wisata edukasi rempah.

Penguatan kelembagaan di desa memang menjadi salah satu fokus IRE. Kelembagaan di sini tidak 
diartikan sebagai kelembagaan administratif belaka, melainkan kolaborasi antarelemen di desa untuk 
meningkatkan taraf kehidupan bersama. Itulah mengapa konsep usaha sosial digunakan dalam 
pengembangan ini. Usaha sosial adalah konsep usaha yang yang berorientasi pada nilai kebersamaan, 
kepedulian terhadap orang lain, dan memberikan kemanfaatan bagi banyak warga, khususnya kelompok 
rentan. Konsep ini menjadi lebih tepat untuk dikembangkan lantaran tujuannya untuk membangun desa 
demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Nilai atau prinsip seperti itulah yang menjadi kesepakatan antara pemerintah desa dengan beberapa 
kelompok yang berkolaborasi dalam pengembangan usaha berbasis rempah di Desa Karangrejo. Dari 
situlah kemudian tercetus konsep “Kampung Rempah”. 

Di tingkat desa, IRE mendorong keberadaan peta jalan pengembangan Kampung Rempah. Pemerintah 
Desa Karangrejo menyambut inisiatif warga tersebut dan menganggap rempah dapat menjadi ikon baru 
bagi Desa Karangrejo pascapandemi. Pemerintah desa kemudian didorong untuk membuat perencanaan 
dan penganggaran desa yang dapat mendukung peta jalan Kampung Rempah.

Temuan penelitian di Desa Karangrejo juga digulirkan hingga tingkat kabupaten. IRE berdialog 
dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan berbekal hasil riset dan proses pendampingan yang 
sudah dilakukan. Hasilnya, Dinas Pertanian Kabupaten Magelang memberi dukungan bagi program 
pengembangan rempah di Karangrejo, mulai dari pemberian bibit hingga legalisasi produk dengan izin 
Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

Hal serupa kami lakukan di Desa Sendangagung. Di desa ini, KWT potensial untuk digerakkan karena 
cukup sering mengadapan pertemuan internal sehingga kami pandang sebagai kelompok strategis. 
IRE memulainya dengan melakukan pendampingan pembuatan peta jalan Pembangunan Pertanian 
Terpadu Berbasis Masyarakat, dalam hal ini KWT, yang dirancang hingga 2023. Pada tahap awal, IRE 
melaksanakan diskusi kelompok terarah dengan KWT dan Pemerintah Desa Sendangagung. Fokus utama 
di tahun 2021 adalah penguatan kelembagaan KWT melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin, 
pendampingan, hingga penyusunan program tahunan.

Bersamaan dengan proses itu, desa didorong untuk memfasilitasi pengembangan peta jalan melalui 
perencanaan penganggaran. Hasilnya, pemerintah desa memberikan stimulus kepada tiga KWT yang 
tersebar di tiga pedukuhan, masing-masing Rp 2 juta. Anggaran tersebut dimasukkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 2021. 
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Di level pemerintah kabupaten, meski tidak ada kebijakan atau program khusus, dukungan terhadap 
inisiatif tersebut diakomodasi dalam program-program yang sudah ada di sejumlah organisasi perangkat 
daerah (OPD). Pengembangan KWT, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa 
akhirnya terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Sleman 2021-2024. Ini menjadi awal yang baik bagi keberlanjutan peta jalan pertanian terpadu di 
Sendangagung.

Pengalaman di kedua desa tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi krisis seperti pandemi, sistem 
birokrasi yang rumit mendorong warga untuk mencari jalan masing-masing demi bisa bertahan. Jika 
dibiarkan, hal itu bisa berdampak pada menurunnya solidaritas antarwarga. Oleh karena itu, advokasi 
kebijakan berbasis riset yang dipadukan dengan pendampingan terhadap kelompok warga menjadi 
pendekatan yang tepat. Warga bisa didorong untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya kepada 
pemerintah, sehingga mendorong pemerintah, khususnya di level desa hingga kabupaten, untuk 
mengeluarkan kebijakan yang relevan dan responsif. 

Dari desa ke pusat

Apa yang kami lakukan di dua desa tersebut merupakan bagian dari komitmen IRE pada penguatan 
desa, baik dari aspek institusi maupun sosial kemasyarakatan. Bagi IRE yang sudah berdiri sejak 1994, 
upaya ini sudah dimulai melalui program good governance dalam konteks otonomi desa sejak 2001.

Dengan dukungan KSI, pada 2020 IRE bisa fokus melakukan advokasi untuk memasukkan isu desa 
dan kawasan perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan 
berbekal hasil riset di tiga pulau, yakni Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, IRE mengajukan 12 isu perdesaan 
untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan nasional, antara lain, tentang batas desa, kewenangan 
desa, pendampingan, pengelolaan aset, dan perencanaan penganggaran. Lantaran keterbatasan 
ruang untuk dapat menampung semua usulan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) akhirnya mengakomodasi tiga isu untuk masuk dalam RPJMN 2020-2024, yakni batas desa, 
penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat, serta pendampingan desa. 

Bagi IRE hal ini menjadi sebuah capaian, sebab untuk pertama kalinya isu tersebut, terutama tentang 
batas desa, masuk dalam RPJMN. Bappenas juga mengapresiasi hasil kerja IRE dan berharap agar IRE 
dapat memperluas cakupan advokasi hingga ke luar Jawa.

Di tahun 2020 atau tahun kedua dukungan KSI, IRE mencoba masuk ke level pemerintah daerah. 
Tujuannya agar apa yang sudah dimandatkan dalam RPJMN 2020-2024 dapat direspons oleh pemerintah 
daerah. IRE memilih dua wilayah advokasi, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, DI 
Yogyakarta. Advokasi ke pemerintah kabupaten dilakukan agar OPD dapat memfasilitasi kebutuhan 
kelompok-kelompok warga melalui program yang ada dalam rangka meningkat kesejahteraan warga 
desa. Agar pendekatannya tidak top down, kami melakukan studi di level daerah untuk melihat isu-isu 
yang banyak berkembang di daerah. Isu-isu antara lain terkait dengan isu desa dan kawasan perdesaan, 
serta dampak pandemi Covid-19.

Di tahun ketiga, IRE mencoba kembali terjun melakukan advokasi lebih dalam hingga ke level desa. 
Bertepatan dengan situasi pandemi, IRE pun memutuskan mengkaji tentang dampak krisis pandemi 
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bagi desa. Dengan berpijak pada temuan lapangan, IRE melakukan pendekatan pendampingan yang 
berbeda di Karangrejo dan Sendangagung. 

Ruang dialog

Keberhasilan advokasi di tingkat nasional, daerah, dan desa itu terjadi berkat dukungan KSI yang 
memungkinkan kesinambungan proses advokasi pada berbagai level kebijakan. Selama ini IRE banyak 
melakukan advokasi dan pendampingan di level desa dan daerah. Menjangkau kebijakan di level nasional 
menjadi penyempurna proses advokasi yang dilakukan IRE. Apalagi, ada banyak isu maupun kebijakan 
di level daerah yang sangat dipengaruhi kebijakan pusat.

Dari pengalaman tersebut, tantangan terbesar dalam mengadvokasi kebijakan nasional dan daerah 
ternyata ada pada aspek politik, mengingat kami berhubungan dengan dokumen perencanaan 
pembangunan yang memadukan antara pendekatan politik dan pendekatan teknokratik. Dari sisi 
pendekatan teknokratik, hasil studi kami bisa menjadi basis argumen yang kuat. Tetapi di aspek politik, 
tantangannya lebih berat karena setiap kepala negara maupun kepala daerah terpilih bisa memasukkan 
visi dan misi mereka dalam dokumen pembangunan, kerap kali tanpa didasarkan pada bukti kuantitatif 
maupun kualitatif. Sejauh ini, kami menyiasati tantangan semacam itu dengan mengadakan kampanye 
media hingga dialog dengan staf presiden.

Dalam konteks itu, kami merasa dukungan KSI punya pengaruh signifikan karena membuat kami memiliki 
keleluasaan untuk melakukan advokasi di level nasional. Dengan posisi kami di daerah (Yogyakarta), 
melakukan advokasi secara langsung di Jakarta akan membutuhkan biaya besar. KSI banyak membuka 
arena yang bisa menjadi ruang dialog antara hasil-hasil studi yang sangat kaya dari lembaga riset 
maupun lembaga yang punya pengalaman pendampingan dengan institusi negara. Dari situ kami 
kemudian mengenal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, dan sebagainya. Bagi kami 
yang berada di daerah dan tidak banyak memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat, ruang-ruang itu 
sangat bermakna dan membantu kami dalam menentukan strategi advokasi.

Selain itu, hibah jangka panjang dari KSI juga sangat membantu karena saat ini model hibah jangka 
panjang sudah semakin jarang. Dengan dukungan yang bersifat jangka panjang, kami bisa merencanakan 
tahapan advokasi dengan lebih leluasa.

Hal itu juga berdampak di sisi pengelolaan pengetahuan. Dengan rencana program yang jelas, produksi 
pengetahuan pun bisa dirancang sesuai tujuannya. Ada riset-riset akademik, policy paper, academic 
paper, policy brief, policy memo, dan seterusnya. Di tahun kedua, mengingat daya baca di daerah yang 
tidak terlalu besar, kami mencoba beradaptasi dengan desain dan bentuk, bukan hanya tulisan, namun 
juga podcast dan video grafis agar lebih mudah dipahami.

Melihat proses yang sudah kami lalui, keberhasilan mengadvokasi sebuah isu secara bottom up bisa 
terjadi melalui kegiatan penelitian, beragam diskusi, dan pendampingan yang melibatkan banyak pihak 
mulai dari level desa, daerah, hingga nasional. Dalam proses itu, selain pendanaan, dukungan berupa 
akses terhadap ruang-ruang dialog yang memungkinkan pertemuan dengan para pihak sangatlah 
diperlukan. Pengalaman tersebut menjadi pondasi yang kuat bagi kami untuk menjalankan berbagai 
riset dan advokasi berikutnya. (*)
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Mewujudkan Kesejahteraan 
Kelompok Marginal Melalui 
Akses Tanah Kas Desa
Nofalia Nurfitriani, Charina Chazali
AKATIGA (Pusat Analisis Sosial)

Tanah kas desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tidak 
hanya dialokasikan untuk perangkat desa, namun juga bisa disewa oleh warga, terutama kategori tanah 
kemakmuran. Dengan sistem sewa bergilir dan dengan harga sewa yang terjangkau, tata kelola tanah 
kas di desa ini lebih membuka peluang bagi masyarakat marginal6 untuk bisa mengakses lahan.

AKATIGA menemukan model tata kelola tersebut saat mengadakan penelitian terkait isu ketahanan 
pangan dan kaitannya dengan kesempatan kerja pemuda pada tahun 2013. Penelitian ini dilakukan di 
12 desa yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Salah satu lokasi penelitian 
yang ada di Desa Sidomulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, memberikan insight yang signifikan 
dalam menjawab salah satu pertanyaan penelitian, yakni terkait penyebab rendahnya minat anak muda 
untuk bekerja di sektor pertanian. Temuan dari Sidomulyo menunjukkan bahwa adanya kendala untuk 
mengakses lahan pertanian bagi anak muda berpengaruh terhadap penurunan minat orang muda pada 
pertanian. Menyadari kondisi ini, Desa Sidomulyo menjalankan praktik baik, yakni memberi kesempatan 
akses tanah kemakmuran desa agar bisa di olah oleh orang muda untuk bertani. 

Temuan tersebut kami perdalam di penelitian fase kedua yang berlangsung pada Agustus 2019 hingga 
Mei 2020. Kali ini, penelitian difokuskan di 36 desa di Kabupaten Kebumen. Di fase kedua ini, kami melihat 
tata kelola tanah kas desa di Desa Sidomulyo lebih dalam karena bisa menjadi salah satu solusi bagi 
persoalan akses lahan pertanian, terutama bagi desa-desa di Kebumen. Bagi kami di AKATIGA, akses 
lahan pertanian ini menjadi penting karena selain berkaitan langsung dengan isu ketahanan pangan, 
hal ini juga terkait erat dengan kesempatan kerja di desa, khususnya bagi kelompok miskin marginal, 
perempuan, dan kelompok anak muda. Ketika akses lahan bagi kelompok tersebut terbuka, mereka akan 
bisa bertani dan mendapatkan hasil dari usahanya, baik itu berupa uang dari hasil panen ataupun stok 
pangan untuk ketahanan pangan keluarga. 

6 Masyarakat marginal merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan pemanfaatan tanah kas desa, 
seperti warga miskin, orang muda, buruh tani, petani pemilik lahan sempit, petani tidak memiliki lahan, perempuan kepala keluarga, dan 
penyandang disabilitas, baik laki-laki dan perempuan.
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Isu kesempatan kerja bagi kelompok miskin marginal menjadi salah satu fokus kami sejak berdiri pada 
1991. Selama ini, AKATIGA telah banyak melakukan penelitian dan advokasi terkait isu ketenagakerjaan 
di sektor industri, misalnya soal buruh pabrik. Namun, kami juga melihat bahwa isu ketenagakerjaan bagi 
kelompok miskin marginal juga ada di sektor pertanian. Oleh karena itu, kami mencoba masuk ke sektor 
ini dan menghubungkannya dengan isu ketahanan pangan.

Dari pengamatan di lapangan, tanah kas desa dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, tanah bengkok yang 
dialokasikan untuk perangkat desa. Kedua, tanah kemakmuran yang merupakan salah satu sumber 
pendapatan desa dan dapat disewakan kepada warga. Ketiga, tanah lain-lain yang umumnya untuk 
fasilitas umum, seperti sekolah dasar, puskesmas, dan lain-lain. 

Dari tiga jenis tanah itu, tanah kemakmuran itulah yang dibuka aksesnya bagi warga. Dari total 31 
hektar tanah kas desa, setiap tahun Desa Sidomulyo mengalokasikan 6 hektar tanah kemakmuran untuk 
disewa secara bergiliran oleh masyarakat setempat. Harga sewanya pun diupayakan bisa lebih rendah 
dari harga pasaran7. Dengan pola itu, setiap warga bisa punya kesempatan untuk menjadi penyewa 
lahan. Selain itu, Desa Sidomulyo mengalokasikan lahan untuk karang taruna sehingga kelompok muda 
bisa mengolah lahan sendiri.

Tata kelola tanah kas di Desa Sidomulyo ini menjadi menonjol karena berbeda dengan praktik yang ada di 
desa-desa lainnya di Kabupaten Kebumen. Di desa-desa lain, tanah kemakmuran desa juga disewakan 
dengan sistem lelang. Namun, sistem lelangnya didasarkan pada nilai sewa tertinggi, sehingga hanya 
yang punya uang lebih saja yang bisa menyewa. Dengan mekanisme tersebut, kecil peluangnya bagi 
kelompok miskin marginal, perempuan kepala keluarga, dan kelompok muda bisa mengakses tanah 
kemakmuran. Selain itu, kerap kali tanah kemakmuran disewa oleh orang yang sama selama bertahun-
tahun karena kedekatannya dengan perangkat desa. Belum lagi dokumentasi tanah kas desa yang tidak 
rapi. Akibatnya, akses informasi terkait tanah kas desa yang bisa disewakan tidak diketahui secara 
merata oleh warga. 

Berdasarkan hasil riset tersebut, kami pun berupaya melakukan advokasi untuk mendorong kebijakan 
yang mempermudah kelompok miskin marginal, perempuan, dan anak muda dalam mengakses lahan 
pertanian.

Advokasi kebijakan

Temuan dari penelitian tersebut menjadi bahan diskusi dengan berbagai pihak di Kabupaten Kebumen. 
Praktik baik maupun praktik kurang baik yang kami temukan selama penelitian disampaikan, antara 
lain kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Kebumen, perwakilan kepala desa, 
perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun perwakilan masyarakat. Dalam diskusi 
tersebut, kami menyampaikan perlunya regulasi yang mengatur alokasi tanah kemakmuran atau tanah 
kas desa secara lebih baik berdasarkan temuan penelitian, yaitu Peraturan Bupati. 

7 Sebagai ilustrasi, untuk setiap 100 ubin (sekitar 1.400m2) lahan di daerah yang subur disewakan sekitar Rp 2 juta (dibandingkan 
dengan harga pasaran umumnya yang bisa mencapai Rp 2,5 juta-Rp 3 juta. 
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Bersama Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen, kami mengadvokasi Peraturan Bupati (Perbup) 
tentang tata kelola tanah kas desa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dispermades. 
Penyusunan Perbup dimulai dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam diskusi sejak awal. 

Untuk mendapat gambaran yang lebih nyata mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 
Perbup tentang tata kelola tanah kas desa ini, kami menginisiasi percontohan penataan tanah kas desa di 
Desa Podoluhur dan Desa Jatimulyo. Tujuan dari proyek percontohan ini adalah memperbaiki pengelolaan 
tanah kas desa melalui pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang tanah kas desa yang sekaligus 
sebagai strategi advokasi Perbup. Proses percontohan ini memberi masukan penting dalam melihat isu 
pengelolaan aset tanah kas desa dan aspirasi warga desa terhadap model penataan ke depan. Proses 
ini juga mengungkapkan alur penting dalam proses penataan yang dijalankan sesuai dengan mekanisme 
musawarah desa. 

Bergerak dari hasil penelitian dan percontohan, secara simultan rancangan Perbup tentang penataan 
tanah kas desa disusun dengan memuat prinsip-prinsip pengelolaan tanah kas desa yang terbuka, adil, 
transparan dan inklusif, serta mendukung kelestarian pangan, lingkungan, dan pemberdayaan. Prinsip 
kelestarian lingkungan ini penting karena di wilayah Kebumen ada banyak lahan pertanian yang dikeruk 
sebagai bahan pembuatan genting. Jika tidak diatur, lahan pertanian akan rusak karena lapisan tanah 
yang subur akan semakin berkurang.

Setelah rancangan Perbup disusun, kami menyelenggarakan konsultasi publik dengan mengundang 
sejumlah dinas dan perwakilan desa, termasuk perwakilan kelompok anak muda dan perempuan untuk 
membahas rancangan Perbup dari pasal ke pasal. Hal tersebut dilakukan untuk menjaring masukan dan 
aspirasi demi tersusunnya Perbup yang lebih baik. Selain itu, kami juga meminta pendapat pakar terkait 
isi rancangan tersebut, antara lain dari Benjamin White, Guru Besar Sosiologi Perdesaan di International 
Institute of Social Studies (ISS) Belanda dan Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Indonesia periode 
2016-2021. 

Untuk memastikan advokasi ini sejalan dengan visi bupati sebagai stakeholder penting dalam penerbitan 
peraturan, kami melaksanakan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada September 
2020 untuk memaparkan hasil studi dan menunjukkan pentingnya kebijakan terkait tanah kas desa 
untuk kesejahteraan kelompok miskin marginal. Paparan kami mendapat tanggapan baik dari Bupati 
dan Wakil Bupati Kebumen. Selain itu, ada kesepakatan untuk mendukung terbitnya peraturan tersebut 
sebagai salah satu inovasi pembangunan pengentasan kemiskinan di Kebumen. 

Dalam perjalananannya, upaya advokasi mendorong lahirnya Perbup ini mengalami berbagai tantangan 
dari dinamika yang terjadi akibat pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan rotasi jabatan di sejumlah instansi. 
Namun demikian, regulasi ini pada akhirnya disahkan oleh Bupati Kebumen sebagai Peraturan Bupati 
Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Peraturan 
ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pengelolaan tanah kas desa yang lebih transparan, 
adil, dan inklusif.
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Tata kelola inklusif

Perbup tersebut disusun sebagai acuan yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan tanah kas desa yang 
inklusif agar bisa menjawab persoalan sulitnya kelompok miskin marginal, perempuan, dan kelompok 
anak muda di desa dalam mengakses lahan pertanian. Adapun pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada 
masing-masing desa. Dengan demikian, desa-desa didorong untuk membuat Perdes guna mengatur 
pengelolaan tanah kas desa seperti yang sudah dilakukan di dua desa percontohan di atas.

Aturan yang ada di desa dirancang untuk mencegah terjadinya praktik tidak baik dalam pengelolaan 
tanah kas desa. Penentuan penerima alokasi tanah kas desa, misalnya, didasarkan pada mekanisme yang 
terbuka, transparan, dan inklusif melalui musyawarah desa. Hak sewa tanah diberikan secara bergilir 
bagi kelompok miskin marginal di desa. Adapun pembayaran sewanya dijaga agar tidak membebani 
penerima sewa.

Dengan beberapa prinsip tersebut, kami berharap tanah kas desa (terutama tanah kemakmuran) di 
Kabupaten Kebumen dapat diakses oleh kelompok miskin marginal.

Advokasi berbasis pengetahuan

Upaya kami dalam membuka kesempatan kerja di wilayah perdesaan yang terhubung dengan isu 
ketahanan pangan menjadi lebih mungkin dilakukan dengan menjadikan pengetahuan sebagai dasarnya. 
Pola semacam itu juga kami terapkan dalam kerja-kerja kami lainnya.

Kerja kami lainnya yang menerapkan pola tersebut di atas, salah satunya adalah mengadvokasi 
mekanisme pengadaan barang dan jasa swakelola tipe III. Upaya ini kami mulai pada 2015. Bersama 
sejumlah organisasi masyarakat sipil lain, kami berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong lahirnya regulasi yang memperjelas keterlibatan organisasi 
masyarakat (ormas) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ). Dorongan yang dilakukan 
adalah menambahkan satu mekanisme baru dalam pengadaaan melalui swakelola, yakni mekanisme 
swakelola tipe III yang bisa melibatkan ormas berbadan hukum yayasan dan perkumpulan sebagai 
pelaksana swakelola. 

Mekanisme ini menggunakan paradigma baru karena melibatkan ormas untuk terlibat lebih besar 
dalam pembangunan. Tak hanya membantu pemerintah dalam merencanakan hingga merealisasikan 
pembangunan, mekanisme ini juga bisa mendukung ormas untuk menjaga keberlanjutannya. Mekanisme 
ini kemudian berhasil ditambahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini semakin dikuatkan dalam pembaharuan regulasi, yakni 
di Perpres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah Perpres yang mengatur swakelola tipe III disahkan, AKATIGA bersama LKPP dengan dukungan 
Knowledge Sector Initiative (KSI) mendorong implementasi swakelola tipe III. Upaya tersebut dilakukan 
melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, di antaranya dengan membuat video dan buku saku swakelola 
tipe III. Selain itu, bersama koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam 
Konsorsium LinkLSM, kami sedang membangun basis data ormas kompeten yang memenuhi syarat dan 
mampu menjadi pelaksana pekerjaan swakelola tipe III.
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Dalam mendorong perluasan implementasi swakelola tipe III, AKATIGA pun mencoba menerapkan 
mekanisme swakelola tipe III dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam kerja sama ini, kami 
diminta melakukan studi dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Proses ini 
memberikan banyak pembelajaran baru mengenai tantangan dan tips-tips dalam mengimplementasikan 
swakelola tipe III yang bisa kami jadikan bahan sharing untuk mendorong implementasi di jaringan yang 
lebih luas. 

Pembelajaran

Ke depan, sejumlah aktivitas yang kami kerjakan dengan dukungan dari KSI masih akan kami lanjutkan. 
Salah satunya adalah mendorong kesempatan kerja di perdesaan. Selain itu, penyusunan basis data 
ormas untuk mendorong implementasi swakelola tipe III juga masih akan berlanjut. 

Berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan dengan dukungan KSI, ada banyak pelajaran yang bisa kami 
petik. Mulai dari tahun 2012 hingga saat ini, KSI memiliki peran yang kuat dalam membantu kami menekuni 
satu isu penting yang saat ini kami geluti dan akan kami kembangkan, yaitu bagaimana meningkatkan 
atau mengembangkan kesempatan kerja anak muda, khususnya di perdesaan. Kami mengalami fase 
dukungan core grant dari KSI dimana kami memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen 
internal, juga kualitas penelitian AKATIGA. Investasi di perbaikan manajemen internal lembaga penelitian 
kebijakan dengan durasi dukungan yang cukup panjang merupakan keunggulan dukungan dari KSI. 
Di fase kedua ini kami dapat memanfaatkan apa yang sudah ada, dengan lebih membuka ruang pada 
pemangku kepentingan, khususnya untuk perubahan atau perbaikan kebijakan. 

Selain dukungan berupa dana, KSI juga memberi pengayaan terkait strategi advokasi kebijakan. AKATIGA 
pernah melakukan advokasi kebijakan, akan tetapi upaya advokasi yang kami lakukan dengan dukungan 
KSI terasa lebih sistematis. Target perubahan yang ingin dicapai menjadi lebih jelas. Selain itu, kami juga 
meningkatkan pengetahuan mengenai strategi advokasi kebijakan mulai dari tingkat desa hingga pusat. 
Semua tahapan itu dimulai dari penelitian sebagai cara untuk mendapatkan bukti guna mendorong 
perubahan kebijakan. 

Dalam proses itu, kami banyak berkolaborasi dengan lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun 
nonpemerintah. Proses kolaborasi semacam itu tidaklah mudah karena masing-masing lembaga punya 
prioritas sendiri. Selain itu, metode masing-masing lembaga dalam melakukan advokasi juga berbeda. 
Namun, dukungan KSI membuat kami bisa melakukan kolaborasi untuk mendorong perubahan kebijakan. 
Pembelajaran yang kami peroleh dalam kerja-kerja bersama KSI akan sangat berguna bagi upaya-upaya 
advokasi kami selanjutnya. (*)
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Mendorong Reforma  
Agraria yang Inklusif dari 
Akar Rumput
Maksum Syam, Ahmad Jaetuloh
Sajogyo Institute

Kehadiran perempuan dalam rembug warga yang membahas tentang redistribusi tanah kini menjadi hal 
yang biasa ditemui di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam setiap 
sesi pertemuan, tak kurang dari delapan perempuan turut terlibat secara aktif.

Keterlibatan perempuan dalam forum-forum semacam itu sangatlah penting mengingat perempuan 
juga merupakan sasaran atau objek reforma agraria. Sebelumnya, peran perempuan dalam pembahasan 
tanah bisa dibilang minim. Ini tak lepas dari posisi perempuan yang lebih kerap ditempatkan di ranah 
domestik. Oleh karena itu, Sajogyo Institute yang memfasilitasi pertemuan warga guna membahas 
reforma agraria selalu memastikan adanya keterlibatan perempuan.

Bagi Sajogyo Institute, reforma agraria bertujuan mengubah struktur penguasaan tanah agar tidak 
timpang (inklusif). Objek dari reforma agraria adalah petani kecil di perdesaan yang memiliki lahan 
terbatas atau bahkan tidak punya lahan sama sekali. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria menjadi titik berangkat dari upaya tersebut. Seiring perkembangan 
situasi, Sajogyo Institute juga mulai mendorong reforma agraria bagi kelompok marginal di kawasan 
perkotaan. 

Salah satu pendiri Sajogyo Institute, Pudjiwati Sajogyo, sejak 1970-an telah mengamati peran perempuan 
dalam perubahan agraria. Perempuan adalah aktor penting dalam rumah tangga petani. Di masa revolusi 
hijau, kaum perempuan tersingkir dari tanah pertaniannya karena kemunculan teknologi baru pertanian. 
Ketika bergeser ke ranah domestik, ternyata kerja-kerja perempuan pun tidak masuk dalam hitungan 
ekonomi. Untuk itu, merevitalisasi peran perempuan dalam perubahan agraria menjadi sesuatu yang 
penting. 

Di dalam undang-undang, objek reformasi agraria memang tidak memandang jenis kelamin. Akan 
tetapi, di lapangan, pembagian tanah dipengaruhi sejumlah faktor yang menghambat akses perempuan 
terhadap tanah. Untuk itulah redistribusi tanah bagi perempuan dalam konteks reforma agraria perlu 
terus disuarakan. Perempuan perlu terlibat dalam tahapan reforma agraria, mulai dari usulan Tanah Objek 
Reforma Agraria (TORA), kepanitiaan TORA, termasuk dalam inventarisasi tanah dan pengumpulan 
data. Perempuan perlu ada dalam empat elemen agraria, yakni pemilikan, penguasaan, penggunaan, 
dan pemanfaatan. 
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Selain posisi perempuan dalam isu reforma agraria, Sajogyo Institute melakukan sejumlah riset terkait 
kondisi perempuan di situasi krisis ekologis maupun di wilayah-wilayah konsesi, seperti pertambangan, 
perkebunan, dan sebagainya. Riset semacam itu menggunakan metode aksi partisipatif atau participatory 
action research. Peneliti datang ke kampung dalam waktu cukup lama untuk berbaur dan mendalami 
permasalahan perempuan yang ada di lokasi, sehingga bisa menggali permasalahan perempuan. Dari 
aktivitas itu, kami menemukan sosok-sosok yang punya inisiatif untuk mengubah situasi di lingkungannya.

Eva Bande adalah salah satunya. Pada 2016, ia bersama sejumlah warga Sigi merumuskan program 
reforma agraria di Kabupaten Sigi. Ia berkomunikasi secara intensif dengan Bupati Sigi saat itu, Irwan 
Lapata. Dibantu sejumlah akademisi dan pakar reforma agraria, Eva dan kawan-kawan merumuskan 
program reforma agraria tingkat kabupaten. Upaya itu mendorong diterbitkannya Surat Keputusan 
Bupati Nomor 590-529 Tahun 2016 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sigi. 
Gugus tugas yang diketuai langsung oleh Bupati Sigi inilah yang kemudian mengusulkan agar lahan 
konflik di Desa Bunga dijadikan sebagai TORA.

Peran Eva Bande dalam proses pembentukan Gugus Tugas di Sigi merupakan bentuk dari keterlibatan 
perempuan dalam gerakan reforma agraria. Sejak 2014, Eva telah terlibat dalam proses pembelajaran 
dan advokasi yang diadakan Sajogyo Institute. Pada 2016 dan 2017, Eva ikut dalam studi mengenai 
keterlibatan perempuan di 11 lokasi penelitian. Dalam studi itu, kami menggali permasalahan yang 
dihadapi perempuan, terutama dalam isu agraria. Di sejumlah lokasi, perempuan mampu menginisiasi 
perubahan dalam situasinya yang terhimpit. Eva Bande yang saat ini menjadi Sekretaris Gugus Tugas 
di Sigi adalah rekan kolaborasi Sajogyo Institute sejak lama. Kami memutuskan berkolaborasi dengan 
GTRA Sigi untuk mendorong percepatan reforma agraria di Kabupaten Sigi, khususnya di Desa Bunga 
dan Desa Balumpewa pada pertengahan 2020. 

Konflik agraria di perdesaan

Desa Bunga merupakan salah satu desa yang warganya terlibat dalam konflik agraria. Untuk itulah, 
desa ini menjadi salah satu lokasi yang kami pilih dalam mendorong reforma agraria dari bawah. Upaya 
tersebut kami lakukan melalui rangkaian riset aksi partisipatif guna mengumpulkan cerita dan data 
sebagai dasar untuk mengusulkan perubahan kebijakan agraria yang berpihak pada kepentingan warga.

Kisah upaya reforma agraria di Desa Bunga bermula pada 1996. Waktu itu, Pemerintah Kabupaten 
Donggala, yang wilayahnya mencakup Kabupaten Sigi sebelum terjadi pemekaran daerah, mengeluarkan 
izin pembukaan lahan seluas 107 hektar kepada PT Tulus Sintuwu Karya (TSK). Berdasarkan data dari 
Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi yang disampaikan kepada Sajogyo 
Institute, izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT TSK itu berlaku hingga 2033. Lahan yang terletak di Desa 
Bunga tersebut rencananya akan dijadikan perkebunan kakao yang dijanjikan akan membawa manfaat 
bagi warga, baik berupa pembukaan akses jalan ke ladang maupun membuka lapangan kerja. Selain itu, 
PT TSK juga berjanji tidak akan menebang pohon aren yang merupakan tanaman andalan warga. 

Semula, PT TSK memang membersihkan lahan dengan menebang pohon-pohon, seperti cempaka, 
palapi, agatis, dan bahkan aren yang semula dijanjikan tidak akan ditebang. Namun, setelah pohon habis 
ditebangi, hanya 2 hektar lahan yang ditanami pohon kakao. Pohon-pohon itu tak dirawat sehingga tidak 
pernah panen. Sedangkan sisa lahan seluas 105 hektar dibiarkan menjadi telantar.
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Tidak adanya jaminan pekerjaan dari pihak perusahaan bagi warga di satu sisi, ditambah minimnya lahan 
pertanian di sisi lain, membuat warga Desa Bunga berinisiatif mengambil alih lahan tersebut sejak tahun 
2000-an. Puncaknya adalah pada tahun 2010, ketika masyarakat mulai melakukan “mapalus” (aktivitas 
membuka lahan hutan untuk pertanian), masyarakat justru dilaporkan ke polisi oleh karyawan PT TSK. 
Upaya mengerjakan kembali tanah HGU yang jelas telah ditelantarkan pemegang izin HGU itu ditentang 
oleh sesama warga yang bekerja di PT TSK. Kondisi itu memicu konflik horizontal dan sejumlah warga 
Desa Bunga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menyerobot tanah milik orang lain.

Di sisi lain, setelah lebih dari 20 tahun tak ada kegiatan perkebunan yang berarti, Kanwil Badan 
Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada PT TSK. 
Tak mendapat respons, sebanyak 77 hektar lahan HGU PT TSK diusulkan menjadi tanah telantar. Akan 
tetapi, informasi tersebut tidak segera sampai ke telinga warga.

Di Kabupaten Sigi, karut-marut distribusi lahan semacam itu tidak hanya terjadi di Desa Bunga. Hal 
serupa antara lain juga dialami warga Desa Balumpewa di Kecamatan Dolo Barat. Situasi tersebut 
membuat sejumlah warga tergerak untuk mendorong reforma agraria di wilayahnya.

Konflik agraria di sejumlah desa di Kabupaten Sigi hanyalah satu dari sekian banyak konflik agraria di 
Indonesia. Konflik agraria semacam itu telah menjadi fokus kerja Sajogyo Institute sejak awal berdiri 
pada 2005. Melalui penelitian, pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan, Sajogyo Institute 
mengembangkan pengetahuan untuk mendorong keadilan agraria dan kemandirian desa. Selain Desa 
Bunga dan Balumpewa di Kabupaten Sigi, Sajogyo Institute melakukan upaya serupa di Desa Bumirejo, 
Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menguatkan kelompok tani

Dalam upaya reforma agraria, organisasi petani yang kuat sangatlah diperlukan, selain akurasi data 
dan kemauan politik dari pemerintah. Untuk itu, upaya mendorong perubahan kebijakan tidak hanya 
kami lakukan di tingkat pusat. Sajogyo Institute juga bergerak di akar rumput karena kebijakan di pusat 
memengaruhi nasib petani. 

Kebijakan reforma agraria saat ini (Perpres 86) yang menggunakan skema legalisasi atau sertifikasi 
tanah, misalnya, bisa menimbulkan masalah baru alih-alih memeratakan kepemilikan. Legalisasi tanah 
tanpa adanya redistribusi bisa mengukuhkan ketimpangan penguasaan tanah. Yang kaya bisa tambah 
kaya. Untuk itu, sebelum masuk ke tahap legalisasi, pemetaan tanah harus dilakukan agar terlihat siapa 
saja yang memang layak menjadi objek TORA. Dengan data penguasaan tanah yang akurat, redistribusi 
tanah akan lebih tepat sasaran sehingga bisa mengurangi ketimpangan.

Riset guna memastikan adanya data yang akurat semacam ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Sajogyo 
Institute, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain, atau bahkan pemerintah. Pelibatan kelompok tani 
mutlak diperlukan dalam proses ini karena merekalah yang lebih memahami situasi di lapangan. Untuk 
itu, penguatan kelompok tani menjadi kunci penting. Selain untuk pemetaan tanah yang partisipatif, 
penguatan kelompok tani penting untuk mendorong perubahan kebijakan.
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Dengan organisasi yang kuat, upaya mengubah struktur penguasaan tanah akan lebih memungkinkan. 
Organisasi tani itulah yang akan berbicara langsung kepada pemerintah terkait kebutuhan tanahnya 
berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Sajogyo Institute berperan sebagai fasilitator. Hal itulah 
yang dilakukan di Kabupaten Sigi dan Malang.

Pelibatan Organisasi Tani Lokal (OTL) maupun kelompok tani calon penerima manfaat TORA secara aktif 
semacam itu juga dilakukan Sajogyo Institute di daerah lain. Di Kabupaten Malang, Sajogyo Institute 
melibatkan Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas). Selain itu, kolaborasi juga selalu 
dilakukan dengan LSM lokal, komunitas mahasiswa, akademisi lokal, juga individu-individu yang memiliki 
semangat mendorong reforma agraria. Berdasarkan hasil olah data yang telah dikumpulkan secara 
partisipatif, Sajogyo Institute bersama OTL dan kelompok tani mendorong proses kebijakan reforma 
agraria ke pihak terkait, baik pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) maupun Dinas Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat. 

Selain keterlibatan kelompok petani dan marginal, termasuk perempuan di dalamnya, upaya mendorong 
reforma agraria membutuhkan kebijakan yang berpihak pada petani. Untuk itu, di tingkat pusat, Sajogyo 
Institute bersama jaringan kerja reforma agraria terlibat secara aktif dan konsisten dalam menyusun 
rumusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Meski tidak 
semua rumusan berhasil dimasukkan, setidaknya terdapat satu isu penting, yakni redistribusi, berhasil 
menjadi mandat dalam regulasi tersebut. Di tingkat daerah, kami memfasilitasi upaya mendorong 
perubahan kebijakan agraria. 

Masuknya rekomendasi Sajogyo Institute dalam kebijakan tersebut merupakan hasil perjalanan panjang 
kampanye reforma agraria. Reforma agraria bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dengan mengatur 
kembali struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. 
Dalam prosesnya, isu reforma agraria lekat dengan konflik kepentingan antara berbagai pihak. Peran 
pemerintah menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam 
rangka menciptakan keadilan seperti tercantum dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma 
Agraria. 

Untuk mendorong isu reforma agraria, kampanye reforma agraria perlu menjangkau semakin banyak 
pihak. Kami mencoba mengarusutamakan isu ini di luar kalangan aktivis agraria maupun pemerhati isu 
agraria dengan menyasar kalangan muda. Sajogyo Institute bekerja sama dengan sejumlah universitas 
untuk mengadakan kuliah umum tentang reforma agraria, antara lain di Univeristas Negeri Malang, 
Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pattimura, dan lain-lain. Materi yang diberikan 
disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi di daerah tempat kampus tersebut berada. Pola ini masih 
akan berlanjut ke depan. Dengan begitu, kami berharap isu agraria dapat menjangkau kalangan muda. 
Terlebih lagi, ke depan, isu agraria akan sangat berkaitan dengan isu regenerasi petani. 

Tantangan

Kendati isu reforma agraria kian diterima oleh berbagai kalangan, masih ada banyak tantangan di ranah 
regulasi maupun implementasi. Di satu sisi, pemerintah memang menerbitkan regulasi yang dapat 
mendorong percepatan reforma agraria, seperti Perpres Nomor 86 tentang Reforma Agraria. Namun, 
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pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di beberapa aspek bertentangan 
dengan misi reforma agraria, misalnya terkait dengan bank tanah. Oleh karena itu, perlu regulasi yang 
lebih operasional dan selaras dengan UU No 5/1960.

Sajogyo Institute bekerja sama dengan berbagai pihak tengah mengusulkan revisi Perpres Reforma 
Agraria. Dua poin utama dari usulan revisi tersebut adalah, pertama, menjadikan presiden sebagai 
ketua tim nasional reforma agraria. Ini diperlukan agar presiden dapat langsung memutuskan hal-hal 
terkait implementasi reforma agraria yang selama ini terbentur isu-isu sektoral. Kedua, keanggotaan 
GTRA, dimana Sajogyo Institute mendorong untuk dimasukannya organisasi tani sebagai bagian dari 
keanggotaan GTRA. 

Revisi Perpres tersebut masih akan menjadi agenda Sajogyo Institute ke depan. Selain itu, upaya 
mendorong keterlibatan perempuan, menguatkan kelompok tani, serta memopulerkan reforma agraria 
masih akan diteruskan.

Fondasi kuat

Selama ini, Knowledge Sector Initiative (KSI) telah memberi dukungan yang memungkinkan Sajogyo 
Institute melakukan sejumlah hal dalam upaya mendorong reforma agraria. Dukungan KSI memungkinkan 
Sajogyo Institute melakukan studi yang menjadi landasan advokasi kebijakan. Hasil kajian tentang 
ketimpangan tanah, misalnya, memberi gambaran penting bahwa setiap kajian tata kelola harus selalu 
memperhitungkan ketimpangan penguasaan tanah.

Dengan dukungan KSI, Sajogyo Institute dapat bekerja dengan leluasa dari level kebijakan makro, meso 
(tengah), bahkan hingga ke tingkat mikro. Di level makro, misalnya, kami berusaha untuk melakukan 
pendekatan perubahan kebijakan melalui hasil penelitian bersama pemerintah pusat. Di level meso, kami 
melakukan kolaborasi secara kritis dan juga mendorong perubahan kebijakan di tingkat regional atau 
pemerintah daerah. Di level mikro, kami dapat membangun kelompok di tingkat masyarakat, membangun 
pendidikan tentang apa itu reforma agraria dan apa saja hak-hak mereka. Semuanya dimungkinkan 
dengan dukungan KSI yang bersifat fleksibel. 

Selain itu, dukungan KSI dengan durasi yang cukup panjang juga membuat beberapa capaian dapat 
maksimal dilakukan, mengingat riset dan advokasi terkait reforma agraria membutuhkan proses yang 
panjang. Dalam kondisi pandemi Covid-19, KSI memberikan kesempatan kepada Sajogyo Institute untuk 
mengembangkan bentuk-bentuk pengumpulan data dan pendistribusian hasil penelitian secara daring. 
KSI juga mendukung kami dalam memopulerkan isu reforma agraria. Kerja sama dengan sejumlah kampus 
menjadi mungkin dilakukan berkat dukungan KSI. Dengan demikian, reforma agraria bisa menjadi wacana 
yang berkembang tidak hanya di kalangan aktivis, tetapi juga di kampus dan kalangan anak muda, serta 
pemerintah. Dukungan KSI untuk Sajogyo Institute dalam mendorong reformasi agraria telah menjadi 
fondasi yang kuat untuk mengawal reforma agraria yang inklusif dari akar rumput. (*)



1.2
Mengawal Intervensi 
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Mempromosikan Toleransi 
Melalui Pendidikan Agama
Dita Kirana
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
(PPIM UIN) Jakarta

Lembar Kerja Siswa (LKS) Pendidikan Agama Islam untuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang diedarkan pada 2015 mendapat sorotan dari banyak pihak. 
Pasalanya, di dalam LKS tersebut terdapat ilustrasi yang memuat anjuran kekerasan terhadap penganut 
agama maupun kepercayaan lain.

LKS tersebut disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Agama Islam Kabupaten Jombang. 
Mereka menyalin secara utuh materi LKS tersebut dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Kelas XI SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Temuan tentang isi LKS yang disorot banyak pihak itu menjadi salah satu alasan kami di Pusat Pengkajian 
Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah untuk meneliti apakah 
muatan serupa juga ada di buku Pendidikan Agama Islam (PAI) lainnya. Penelitian itu kami lakukan 
terhadap buku-buku PAI yang diajarkan di sekolah umum, baik itu buku yang diterbitkan Kemendikbud 
maupun oleh penerbit swasta. Kami memilih buku PAI di sekolah umum karena kurikulum di sekolah 
berbasis agama seperti madrasah memang lebih sarat dengan nilai-nilai agama. Hasil penelitian itu kami 
laporkan dalam dua buku, yakni Potret Guru Agama dan Intoleransi di Dalam Buku Teks PAI yang terbit 
pada 2018. 

Dari penelitian itu, kami menemukan ada banyak buku teks PAI yang isinya tidak mempromosikan 
toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Selain pesan-pesan terkait dibolehkannya kekerasan 
terhadap pemeluk agama maupun kepercayaan lain, terdapat muatan ekstremisme dan radikalisme 
di dalamnya. Misalnya, penerjemahan ayat Al-Quran secara literal tanpa memahami konteks zaman, 
serta ajakan untuk mengubah sistem negara dengan mendirikan negara Islam berbasis khilafah. Muatan 
semacam itu kami temukan dalam buku PAI mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah 
Menengah Umum (SMU). 

Temuan itu pun kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan. Kami juga memaparkan temuan 
itu dalam sejumlah forum diskusi yang dihadiri perwakilan pemerintah maupun guru. Di dalam salah satu 
pertemuan itu, kami mendapat informasi dari salah seorang guru terkait penyebab muatan ekstremisme 
dan radikalisme dalam buku PAI. Kami disarankan untuk mengecek isi Kompetensi Inti dan Kompentensi 
Dasar (KIKD) PAI. KIKD yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 37 
Tahun 2018 tersebut merupakan acuan dalam penyusunan buku PAI yang menjadi bahan pengajaran 
PAI di sekolah umum.



Perjalanan Perubahan Mitra Knowledge Sector Initiative

Perjalanan Penguatan Lembaga Penelitian Kebijakan

20  |

Kami pun mengikuti saran tersebut. Dari kajian terhadap KIKD itu, kami menemukan bahwa isinya 
banyak yang ambigu sehingga membuka peluang bagi munculnya tafsir yang bermuatan ekstremisme 
dan radikalisme dalam buku PAI. Misalnya, ada poin yang mengaitkan antara sholat berjamaah dengan 
gotong royong tanpa penjelasan yang memadai. Padahal, dua hal itu tidak memiliki makna yang sama 
persis sehingga bisa menimbulkan beragam tafsir penerjemahannya ke dalam bahan ajar. Ada pula 
poin yang mengaitkan kurban dengan kepedulian terhadap lingkungan. Di situ tidak dijelaskan arti dari 
lingkungan yang dimaksud, apakah lingkungan itu sebatas berbagi dengan satu kelompok atau lebih 
luas lagi.

Berangkat dari situ, kami menelusuri KIKD lebih jauh agar bisa melakukan intervensi. Tujuannya 
adalah mendorong perubahan dalam penyusunan buku PAI supaya tidak lagi mengandung muatan 
ekstremisme dan radikalisme. Bagi kami di PPIM UIN, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya 
mengembangkan dan menyebarluaskan kekayaan tradisi Islam Indonesia di berbagai tingkatan untuk 
memperkaya nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas. Upaya tersebut 
sudah kami mulai sejak berdiri pada 1994 melalui berbagai kajian strategis tentang agama dan masalah 
sosial untuk memengaruhi perubahan kebijakan, khususnya terkait PAI.

Mendorong perubahan

Untuk memulai langkah mendorong perubahan kompetensi PAI, kami melakukan penelitian KIKD 
terkait PAI bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama 
(Kemenag) pada Mei 2019. Dari penelitian itu, kami menghasilkan naskah sanding dan tiga policy brief 
yang berisi rekomendasi penelitian. 

Temuan dan rekomendasi penelitian tersebut kami sampaikan kepada tiga lembaga yang berwenang 
merevisi kompetensi, yakni Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag, Pusat Kurikulum dan Buku 
(Puskurbuk) Kemendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam pertemuan itu, kami 
menekankan pentingnya untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam 
KIKD PAI. Pertemuan itu kami pandang sebagai titik penting karena untuk pertama kalinya tiga lembaga 
tersebut mengetahui adanya persoalan dalam muatan buku PAI yang bersumber dari KIKD.

Secara aturan, KIKD untuk PAI disusun oleh Kemendikbud. Namun, penyusunannya harus bekerja sama 
dengan Kemenag. Kami perlu memperjelas peran-peran tersebut untuk menelusuri di titik mana persoalan 
dalam penyusunan KIKD itu berada. Dari penelusuran itu, kami menemukan bahwa meskipun secara 
aturan Kemendikbud harus bekerja sama dengan Kemenag, dalam praktiknya, pihak Kemendikbud lah 
yang paling banyak berperan menyusun KIKD. Proses diskusi dan pengecekan isinya bersama Kemenag 
tidak berjalan optimal.

Oleh karena itu, kami mendorong Direktorat PAI Kemenag dan Puskurbuk Kemendikbud untuk merevisi 
KIKD. Kami juga melanjutkan komunikasi dengan BSNP yang waktu itu belum dibubarkan. Kami 
berupaya mendorong BSNP untuk membuat standar pendidikan agama sebelum diturunkan ke dalam 
KIKD. Upaya kami mendapat sambutan yang baik dari BNSP. Buku fokus pembelajaran yang dikeluarkan 
BNSP direvisi setelah mendapat masukan dari kami. Namun, sebelum isi buku itu sempat direalisasikan, 
BSNP dibubarkan sehingga nasib buku fokus pembelajaran itu tidak jelas.
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Secara garis besar, ada dua hal yang kami rekomendasikan dalam revisi itu. Selain berdasarkan hasil 
penelitian terhadap isi KIKD, rekomendasi tersebut kami susun dengan meminta masukan kepada para 
guru agama Islam dan perwakilan orang tua murid. Pertama, pentingnya memasukkan lebih banyak 
muatan tentang pendidikan kewarganegaraan. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mempromosikan 
toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Kedua, penyederhanaan kompetensi. Selama ini, 
jumlah kompetensi PAI yang mencapai 684 poin dipandang terlalu banyak. Kami sempat mendiskusikan 
jumlah kompetensi ini bersama para guru agama Islam. Kesimpulannya, jumlah kompetensi yang banyak 
dengan waktu pengajaran yang terbatas membuat pengajaran kompetensi itu ke para siswa menjadi 
tidak optimal.

Upaya mendorong perubahan kepada para pemangku kepentingan tersebut tidaklah mudah. Pada 
tahap awal, temuan-temuan kami yang jelas didukung dengan bukti kerap disangkal sehingga proses 
diskusi menjadi cukup alot. Namun, setelah sering bertemu untuk berdiskusi, komunikasi dengan para 
pemangku kepentingan tersebut menjadi lebih lancar.

Dalam proses advokasi itu, kami tidak bekerja sendiri. Selain melibatkan para guru agama Islam, 
baik dalam tahap evaluasi KIKD maupun perumusan rekomendasi, kami juga melibatkan Pusat Studi 
Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Sebagai lembaga yang fokus pada kebijakan pendidikan, PSPK juga 
memproduksi naskah sanding yang merekomendasikan revisi kompetensi PAI dengan memperbanyak 
materi terkait pendidikan kewarganegaraan. Kami mengundang PSPK dalam sejumlah pertemuan untuk 
memaparkan temuan mereka.

Selama Agustus hingga Oktober 2020, Puskurbuk dan Direktorat PAI ternyata bekerja sendiri untuk 
menyusun revisi KIKD versi mereka. Beberapa rekomendasi kami diadaptasi dalam revisi tersebut. Selain 
memperbanyak muatan pendidikan kewarganegaraan, jumlah kompetensi dasar PAI diturunkan dari 
684 poin menjadi 120 poin. Revisi itu tertuang dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
958/P/2020 tentang Prestasi Belajar Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan 
pada 20 Oktober 2020. 

Dari riset ke kebijakan

Sebagai lembaga penelitian di bawah perguruan tinggi dalam naungan Kemenag, PPIM UIN semula 
memang lebih fokus pada aspek kajian dan penelitian. Pertemuan dengan Knowledge Sector Initiative 
(KSI) pada 2016 membuat kami melangkah lebih jauh. Kami ditantang untuk memanfaatkan hasil 
penelitian lebih lanjut agar tidak berakhir menjadi pajangan di rak buku. Untuk itu, kami pun mencoba 
mendorong hasil penelitian menjadi kebijakan yang sesuai dengan fokus kami pada kehidupan 
keagamaan di Indonesia. Sejak perubahan itu, kini setiap kegiatan penelitian yang kami lakukan harus 
memiliki tujuan untuk memengaruhi kebijakan, atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan untuk 
pengambilan kebijakan.

Proses perubahan dari lembaga penelitian menjadi lembaga penelitian yang mengadvokasi perubahan 
kebijakan itu bukannya tanpa tantangan. Kerapkali pihak-pihak yang menjadi kunci perubahan kebijakan 
merasa takut terhadap adanya perubahan sehingga menolak rekomendasi kami. Untuk menghadapi 
tantangan tersebut, kami berstrategi dengan mendekati tokoh ataupun instansi yang secara struktural 
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berada di atas instansi yang kami sasar. Ketika di tahap awal sulit untuk berkomunikasi dengan Puskurbuk 
Kemendikbud, misalnya, kami mendatangi Pusat Penelitian dan Kebijakan (Pusijak) Kemendikbud yang 
levelnya di atas Puskurbuk. 

Selain itu, kami mengoptimalkan kedekatan hubungan personal untuk mendukung advokasi. Untuk itu, 
membangun dan menjaga jaringan personal juga menjadi hal penting. Kesempatan dan akses yang 
bermanfaat dalam upaya advokasi akan bisa lebih cepat terbuka melalui relasi semacam itu. Kami 
menempuh berbagai strategi advokasi semacam itu berdasarkan masukan dari KSI.

Dalam melakukan upaya mendorong riset menjadi kebijakan, KSI juga membimbing kami dalam hal 
monitoring pelaksanaan program sehingga dapat terlihat bagaimana riset dan advokasi yang kami 
lakukan berkontribusi dalam perubahan kebijakan. 

Penataan organisasi

Keputusan masuk ke ranah advokasi kebijakan itu menuntut kami untuk meningkatkan kapasitas 
organisasi. Sebelumnya, kami bekerja dengan sistem yang seadanya saja. Kami belum memiliki visi dan 
misi tertulis, maupun rencana strategis (renstra) dan dokumen perencanaan. Dengan dukungan KSI, 
aspek-aspek tersebut mulai kami tata.

Salah satu program KSI yang juga sangat membantu keberlanjutan organisasi PPIM UIN adalah 
komponen investasi yang ditawarkan KSI. Sebagai salah satu lembaga terdepan di isu sosial keagamaan, 
beberapa peneliti senior kami memiliki kesibukan di dalam maupun luar kampus. Ada pula yang 
menduduki jabatan struktural di universitas. Akibatnya, jumlah peneliti PPIM UIN berkurang. Selain itu, 
kami menyadari bahwa kaderisasi tidak berjalan selama berapa tahun dan hal ini dapat berpengaruh 
pada kelangsungan organisasi maupun kualitas produksi pengetahuan. Melalui komponen investasi KSI, 
kami berusaha mengisi kekosongan sumber daya tersebut, khususnya peneliti. Kami menyadari bahwa 
sebagai lembaga penelitian, PPIM UIN tidak akan tumbuh jika tidak ada peneliti yang kompeten. Untuk 
itu, kami mengajukan program pembangunan kapasitas peneliti.

Program ini kami peruntukkan bagi para peneliti yang sudah ada maupun yang akan dibutuhkan ke 
depan di berbagai bidang yang menjadi fokus PPIM UIN. Program ini dibagi menjadi tiga. Pertama, 
program bagi mahasiswa yang baru lulus. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan 
menjadi asisten peneliti PPIM ke depan. Kedua, program pengembangan kapasitas peneliti muda dalam 
tata kelola manajemen proyek. Ketiga, program bagi dosen muda yang telah menyelesaikan pendidikan 
doktoral di luar negeri dengan latar belakang keilmuan yang belum dimiliki PPIM UIN. Sejauh ini, program 
pertama telah dilaksanakan dan diikuti 20 peserta. Sebanyak empat di antaranya telah bergabung dalam 
penelitian kami. Selain itu, program kedua juga sudah dilaksanakan. Adapun untuk program ketiga, 
saat ini kami sedang merealisasikannya. Dalam proses itu, kami memprioritaskan perekrutan peneliti 
perempuan sehingga sekarang memiliki lebih banyak peneliti perempuan dibanding sebelumnya. Kini 
kami bisa semakin mengangkat isu yang berkaitan dengan gender dan disabilitas dalam riset kami.
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Program komponen investasi juga telah memberikan perbaikan siginifikan dalam penataan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), khususnya SOP Ketenagakerjaan. Selain itu, perbaikan lain juga kami 
lakukan, termasuk dengan penyusunan rencana strategis PPIM UIN yang akan membuat kerja-kerja 
kami ke depan lebih tertata. Kami juga diperkenalkan pada sistem keuangan yang lebih baik. Hasil audit 
yang baik telah membuat kami mendapat kepercayaan dari lebih banyak lembaga donor.

Dukungan dari KSI selama ini telah membuat kami belajar banyak hal. Kami merasa sangat membutuhkan 
program yang mendorong bagaimana agar riset bisa memengaruhi kebijakan di Indonesia seperti yang 
diterapkan KSI. Apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan KSI menjadi contoh untuk dilanjutkan, 
dan kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. (*)
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Mewarnai Kebijakan Inklusif 
Berbasis Bukti di Indonesia
Athia Yumna, Ulfah Alifia
The SMERU Research Institute

Ketika sekolah ditutup dan pembelajaran diberlakukan secara jarak jauh, bagaimana para guru dan 
siswa menyesuaikan diri? Pertanyaan itu muncul dalam obrolan di antara sejumlah peneliti The SMERU 
Research Institute begitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan 
pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Maret 2020. Pengumuman itu keluar tak lama 
setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo. Pertanyaan itu muncul 
terutama karena penutupan sekolah dilakukan serentak secara nasional, bukan hanya di wilayah yang 
kasus Covid-nya tinggi. Langsung terbayang bagaimana nasib para siswa dan guru di daerah yang 
kualitas infrastruktur telekomunikasinya masih rendah.

Sebagai lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik sejak 2001, isu 
pendidikan selama ini memang sudah menjadi salah satu fokus SMERU sehingga kami merasa perlu 
segera merespons dampak pandemi terhadap dunia pendidikan. Sejak 2015, misalnya, SMERU mengelola 
Program RISE (Research on Improving Systems of Education) di Indonesia. Ini adalah program penelitian 
multinegara untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia.

Berangkat dari pertanyaan seputar dampak PJJ, kami memutuskan melakukan penelitian dengan fokus 
pada ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi. Tujuannya menangkap dengan cepat proses 
adaptasi terhadap kebijakan tersebut, khususnya oleh para guru. Namun, cepat saja tidak cukup. Tim 
peneliti juga ingin menghasilkan analisis yang dalam. Untuk itu, penelitian dilakukan secara kuantitatif 
dan kualitatif.

Untuk melakukan studi ini, SMERU secara rutin berkomunikasi dengan Kemendikbud, termasuk 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan, Staf Khusus Menteri, dan Kelompok Kerja 
(Pokja) Pendidikan Dasar. Melalui kerja sama itulah data responden penelitian bisa didapatkan.

Analisis kuantitatif sebagai langkah awal dilakukan melalui survei daring pada 15 April-10 Mei 2020. 
Survei ini melibatkan para guru yang pernah mendaftar program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
Prajabatan Bersubsidi dan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada 2017. Total ada 
sekitar 4.000 guru yang dikirimi survei via surat elektronik. Dari jumlah itu, hanya sekitar 10% guru yang 
membalas. Selanjutnya, penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara via telepon terhadap guru, 
kepala sekolah, dan wali murid. Responden untuk tahap penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan 
keragaman lokasi (Jawa dan luar Jawa), jenis sekolah (swasta dan negeri), serta sekolah di wilayah 
perkotaan dan perdesaan.
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Makin timpang

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa dampak negatif kebijakan penutupan sekolah selama pandemi 
Covid-19 lebih dirasakan oleh murid yang berada di luar Jawa. Mulai dari proses belajar yang tidak efektif 
akibat keterbatasan fasilitas, hingga kurangnya kreativitas dan kemampuan guru untuk beradaptasi.

Dalam penelitian ini, kompetensi guru diukur berdasarkan nilai tes kemampuan pedagogis yang 
merupakan salah satu komponen tes seleksi masuk program PPG PGSD pada 2017. Dilihat dari tempat 
tinggal responden, sebagian besar guru berkompetensi tinggi tinggal di Jawa. Guru berkompetensi tinggi 
umumnya melakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dibanding guru 
berkompetensi rendah. Sebaliknya, sebagian besar guru berkompetensi rendah hanya menggunakan 
satu pendekatan dalam mengajar. Bahkan, ada guru yang sama sekali tidak mengajar selama kebijakan 
PJJ diberlakukan. 

Di luar faktor kemampuan guru, ketimpangan infrastruktur juga menjadi kendala. Tidak semua murid 
memiliki kesempatan untuk dapat terus belajar rutin di tengah pandemi. Hal tersebut terjadi akibat 
timpangnya akses terhadap alat dan infrastruktur komunikasi.

Untuk memperdalam analisis dampak PJJ, kami melakukan studi pemetaan praktik PJJ di berbagai daerah di 
Indonesia pada periode April-Juni 2020. Hasilnya, kegiatan PJJ membuat ketimpangan yang ada semakin 
lebar. Siswa-siswa yang tidak memiliki guru berkompetensi tinggi, minim akses terhadap gawai dengan 
fitur memadai, akses internet, pendampingan oleh orang tua, serta fasilitas untuk pembelajaran daring 
akan kehilangan kesempatan belajar seperti yang mereka dapatkan dalam situasi normal. Sebaliknya, 
siswa di sekolah yang berkualitas, berasal dari keluarga dengan ekonomi yang lebih baik, dan memiliki 
orang tua yang lebih peduli dapat belajar secara maksimal selama masa pandemi.

Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, siswa yang berada dalam situasi kurang beruntung berpotensi 
mengalami penurunan kemampuan belajar. Ketimpangan pembelajaran di antara siswa dengan latar 
belakang sosial dan ekonomi yang berbeda akan semakin lebar. Begitu pula dengan ketimpangan belajar 
antarsiswa dalam satu kelas. Siswa dengan kemampuan akademik rendah berpotensi semakin tertinggal 
dari rekan sekelasnya yang punya kemampuan akademik lebih tinggi. Oleh karena itu, guru tidak bisa 
menyamaratakan penyampaian materi kepada siswa, bahkan ketika siswa-siswa itu berasal dari satu 
kelas.

Kebijakan tepat waktu

Berdasarkan penelitian itu, SMERU merekomendasikan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dari rumah selama pemberlakuan PJJ. Hal ini penting untuk memastikan agar siswa yang 
kurang berprestasi tidak semakin tertinggal. Salah satunya melalui pemetaan diagnostik terhadap siswa 
guna melihat hilangnya waktu belajar siswa. Dari pemetaan diagnostik itu, guru bisa mengetahui sejauh 
mana siswa kehilangan pembelajarannya sehingga bisa memberikan pendekatan sesuai kondisi siswa.

Namun, menuliskan hasil rekomendasi bukanlah tujuan akhir. Rekomendasi itu perlu didorong untuk 
segera menjadi kebijakan supaya dampak negatif dari pemberlakukan PJJ serentak tidak berkepanjangan 
sehingga kian memperlebar ketimpangan. 
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Temuan dan rekomendasi itu lantas kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kemendikbud 
termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan, Staf Khusus Menteri, dan Kelompok 
Kerja (Pokja) Pendidikan Dasar. Rekomendasi itu juga kami paparkan dalam webinar bertajuk “Belajar 
dari Rumah: Tantangan dan Strategi Mengatasi Ketimpangan Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19” 
pada 16 Juli 2020 yang melibatkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, serta perwakilan 
guru dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Pada 4 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Keputusan 
Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam 
Kondisi Khusus. Dalam keputusan tersebut, asesmen diagnostik digunakan sebagai penilaian khusus 
yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Dengan demikian, 
ada dasar yang jelas untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan kondisi siswa. 
Melalui asesmen diagnostik, desain pembelajaran dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kompetensi 
dan kondisi siswa. Siswa yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil 
asesmen dapat diberikan pendampingan belajar secara afirmatif.

Keputusan Mendikbud tersebut merupakan hal yang melegakan karena dikeluarkan dalam beberapa 
bulan setelah PJJ dilaksanakan. Bagi kami, itu menunjukkan bahwa kajian cepat terhadap dampak 
suatu kebijakan yang memiliki dampak luas bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, 
rekomendasi yang dihasilkan bisa didorong untuk mengubah suatu kebijakan secara cepat pula sehingga 
relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Kebijakan ekonomi inklusif ke daerah

Bagi SMERU, diadopsinya rekomendasi penelitian tentang ketimpangan pembelajaran dalam Keputusan 
Mendikbud tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kebijakan inklusif melalui penelitian 
berbasis bukti. Sebelumnya, kami juga telah berupaya mengadvokasi kebijakan inklusif di ranah 
pembangunan dengan turut mengembangkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Indeks 
tersebut telah diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

IPEI adalah indeks berskala nasional yang sangat spesifik dalam mengukur pembangunan ekonomi 
inklusif, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Indeks tersebut diluncurkan pada Juli 2018 
di acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018. IPEI bisa digunakan untuk mengukur tingkat 
inklusivitas pembangunan ekonomi, baik di level nasional maupun subnasional (provinsi dan kabupaten/
kota), sehingga bisa memengaruhi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih inklusif. 
Inklusivitas pembangunan itu diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, 
serta akses dan kesempatan. 

Penyusunan indeks tersebut bermula dari keterlibatan SMERU dalam penyusunan pengukuran dan 
panduan kebijakan bagi pembangunan ekonomi inklusif untuk dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024. 
Dalam proses ini, SMERU berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Melihat prosesnya ke belakang, ide tentang IPEI bermula dari Bappenas yang ingin mendorong 
pembangunan ekonomi berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini dinilai bisa 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan 
stabil akan berjalan beriringan dengan menurunnya angka kemiskinan. Namun, di saat yang sama, 
ketimpangan pendapatan ternyata juga berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Itulah 
mengapa pertumbuhan ekonomi saja dinilai tidak cukup. Aspek pemerataan perlu dimasukkan.

Sebenarnya, ide tentang pertumbuhan ekonomi yang juga menekankan aspek pemerataan itu sudah 
mulai muncul dalam RPJMN 2015. Meskipun demikian, definisi dari pembangunan ekonomi yang 
berkualitas itu belum dijabarkan dengan detail sehingga pelaksanaannya menjadi sulit diukur. Jika dilihat 
dari istilahnya, pertumbuhan berkualitas secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan yang bersifat 
inklusif, berbasis luas, serta berlandaskan keunggulan sumber daya manusia. Kata inklusif ada di dalam 
definisi tersebut. Saat ini, konsep tentang pertumbuhan ekonomi inklusif telah menjadi pemikiran utama 
dalam literatur pembangunan dan diskursus tentang politik ekonomi di berbagai negara. Namun, belum 
ada metode standar untuk mengukurnya. 

Berangkat dari situ, Bapennas berinisiatif menyusun indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas tersebut. Alat ukur ini disusun untuk memberi gambaran serta perhitungan secara 
jelas mengenai pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat. Dalam proses 
pengembangan itulah, SMERU digandeng Bappenas sebagai mitra. SMERU berpartisipasi dengan 
melakukan background study untuk mengidentifikasi isu-isu strategis melalui kajian dan diskusi bersama 
berbagai pemangku kepentingan terkait.

Sejak peluncuran indeks tersebut, SMERU telah mengumpulkan data di sejumlah kabupaten dan provinsi 
untuk melihat pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif di masing-masing daerah. Studi ini terlaksana 
dengan dukungan dari Bappenas dan Ford Foundation. Pada 2018, proses itu dilanjutkan dengan studi 
untuk menyediakan panduan kebijakan terkait bagaimana menguatkan pembangunan ekonomi inklusif 
sebagai rekomendasi dalam penyusunan RPJMN.

SMERU juga melakukan studi kasus di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Aceh. Di Jawa Barat, misalnya, 
SMERU diminta menyusun indeks ekonomi inklusif dengan fokus pada isu pengentasan kemiskinan. 
Hasil studi itu dijadikan acuan untuk mendorong kabupaten/kota di Jawa Barat dalam merancang dan 
merealisasikan program penanggulangan kemiskinan Gubernur Jawa Barat.

Melalui upaya tersebut, SMERU telah berperan dalam memperkenalkan pembangunan ekonomi inklusif, 
baik ke dalam lingkungan Bappenas maupun ke instansi lainnya. Bappenas menggunakan kajian itu 
untuk mengadovakasi masuknya isu pembangunan ekonomi inklusif sebagai salah satu prioritas RPJMN 
2020-2024. Selain itu, Bappenas dan SMERU juga berupaya agar IPEI bisa dimasukkan dalam target 
RPJMN. Namun, hal itu belum bisa terwujud mengingat keterbatasan waktu untuk menyusun konsep 
yang bisa seirama dengan karakter dan tujuan masing-masing kementerian.

Berdasarkan pengalaman tersebut, kami melihat bahwa penerapan IPEI di daerah tergantung pada 
arah dan visi misi pemimpin di daerah tersebut. Daerah yang pemimpinnya punya ketertarikan 
dengan pembangunan yang inklusif akan lebih memprioritaskan penerapan indeks ini dalam 
perencanaan pembangunan di daerahnya. Adapun di tingkat pusat, masih ada pekerjaan rumah untuk 
mengarusutamakan IPEI ke semua sektor. Ada tantangan teknis dalam proses itu, mulai dari ketersediaan 
data hingga koordinasi lintas sektor.
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Komitmen internal

Seiring upaya SMERU mendorong kebijakan inklusif, kami juga berupaya menerapkan inklusi sebagai 
prinsip internal organisasi. Itu misalnya dilakukan dengan memastikan adanya kesetaraan gender sejak 
mulai dalam perekrutan peneliti maupun anggota. Selain itu, dalam setiap aktivitas dan kerja-kerja 
SMERU, kami juga berupaya memastikan tidak ada diskriminasi berbasis gender. Upaya semacam ini 
sudah menjadi komitmen awal SMERU sehingga pelaksanaannya secara internal tidak menemui banyak 
kendala.

Hal itu sedikit berbeda dengan upaya untuk mengarusutamakan perpsektif GEDSI (gender equality, 
disability, and social inclusion) dalam penelitian yang masih terus kami diupayakan. Ada sejumlah 
tantangan dalam proses tersebut. Mulai dari kendala di pengumpulan data yang berbasis gender, hingga 
kapasitas peneliti karena belum semua peneliti dibekali dengan pisau analisis GEDSI. Dampaknya, 
analisis dari sisi GEDSI untuk penelitian yang kami kerjakan terkadang kurang tajam. Dalam konteks ini, 
studi-studi yang dilakukan dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) mendorong kami untuk 
semakin menginternalisasi isu GEDSI sebagai pisau analisis.

Sedangkan dari sisi pengelolaan aktivitas, dukungan pendanaan dari KSI sangat membantu karena sifatnya 
yang fleksibel. Studi terkait ketimpangan pembelajaran dalam pemberlakuan kebijakan PJJ, misalnya, 
bisa berjalan antara lain karena adanya fleksibilitas itu. Kami memiliki peluang untuk mengusulkan topik-
topik penelitian aktual yang harus dilakukan dengan cepat. Saat mengajukan topik-topik semacam itu, 
kami bisa segera mendapat persetujuan dukungan sehingga bisa melakukan penelitian dan mendorong 
perubahan kebijakan yang relevan secara waktu dan kebutuhan.

Di luar masalah pembiayaan, dukungan dari KSI juga sangat terasa di sisi komunikasi kebijakan. Dengan 
asistensi KSI, kami merasa menjadi lebih terarah dalam mengomunikasikan hasil studi. Dahulu, setelah 
selesai melakukan kajian dan menulis laporan, kami tidak merancang langkah lebih lanjut yang jelas. 
Asistensi KSI membuat kami memahami pentingnya mendorong hasil riset menjadi kebijakan serta 
bagaimana cara melakukannya. Kami tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan karena ada langkah-
langkah untuk mengomunikasikan kebijakan kepada pembuat kebijakan maupun publik. Komunikasi 
penelitian ke publik untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap isu yang kami kerjakan juga menjadi 
pembelajaran berharga dalam proses bersama KSI. Komunikasi dua arah itu penting karena publik pun 
bisa mendorong perubahan kebijakan. Semua itu bisa dilakukan secara lebih sistematis.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan fleksibel yang disertai dengan peluang 
untuk menambah kapasitas organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Pada akhirnya, 
semua itu akan memengaruhi keberhasilan kajian yang dilakukan, serta bagaimana hasil kajian tersebut 
didorong untuk memengaruhi penyusunan kebijakan. Semua itu merupakan modal bagi kami untuk terus 
melakukan riset dan advokasi di berbagai isu penting pembangunan ke depan. (*)
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Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan untuk  
Mengurangi Pengangguran
Safira Ryanatami
Article 33 Indonesia

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penghentian sementara atau moratorium 
penerimaan guru pegawai negeri sipil (PNS) untuk menghemat belanja negara dan mengefektifkan 
kinerja PNS. Tanpa ada evaluasi, kebijakan tersebut bisa menghambat penyelenggaraan pendidikan 
yang berkualitas mengingat kualitas pendidikan ditentukan, antara lain oleh hadirnya para guru yang 
profesional.

Dalam realisasinya, tarik menarik antara kebijakan penghematan anggaran dengan kebutuhan guru 
menimbulkan persoalan yang pelik dan seakan tanpa ujung. Berangkat dari persoalan tersebut, Article 
33 Indonesia bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan 
studi untuk menghitung kebutuhan guru dan mengadvokasi pemenuhan kebutuhan guru.

Article 33 Indonesia adalah lembaga riset kebijakan yang melakukan advokasi berbasis bukti dengan 
fokus pada isu pembangunan inklusif, seperti tata kelola sektor ekstraktif, pertambangan, kehutanan, 
serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan. 
Article 33 Indonesia juga melakukan riset kebijakan untuk isu-isu pembangunan sosial dan memastikan 
sumber daya ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Salah satu bidang riset kebijakan yang dilakukan oleh Article 33 Indonesia adalah bidang pendidikan. 
Rentang tema yang didalami antara lain terkait dengan wajib belajar, akses terhadap pendidikan 
berkualitas, pembiayaan pendidikan, dan perhitungan kebutuhan guru. 

Menghitung kebutuhan guru

Menyikapi kebijakan moratorium, Kemendikbud melakukan penghitungan internal terhadap jumlah guru 
PNS yang dibutuhkan. Hasilnya, Kemendikbud mengusulkan perekrutan 1 juta guru baru antara tahun 
2018 hingga 2022. Namun, jumlah tersebut dianggap terlalu besar dan diperkirakan bakal membebani 
anggaran negara.
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Berangkat dari fakta tersebut, Article 33 Indonesia membantu Kemendikbud untuk melakukan 
penghitungan kebutuhan guru dengan tetap memperhatikan aspek penghematan anggaran. Setelah 
presentasi, Kemendikbud meminta Article 33 Indonesia melanjutkan studi lebih mendalam dengan 
memberikan akses data yang lebih besar. Kemendikbud juga menyediakan dukungan tim peneliti, 
termasuk dari Bagian Perencanaan dalam menghitung ulang jumlah guru baru yang dibutuhkan.

Fokus Kemendikbud pada waktu itu adalah merekrut guru PNS sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan 
kualitas. Menghentikan perekrutan guru PNS dipandang berisiko bagi penyelenggaraan pendidikan. 
Sebenarnya, jika hanya melihat segi jumlah, kebutuhan guru dapat terpenuhi dengan merekrut guru 
honorer. Namun, skema semacam itu memunculkan pertanyaan terkait kualitas guru yang direkrut. Selain 
itu, pengelolaan guru honorer selama ini sangat tergantung pada masing-masing sekolah sehingga sulit 
untuk dikontrol. Skenario merekrut guru PNS dipandang lebih efektif dalam memastikan hadirnya guru 
yang berkualitas karena pengelolaannya akan langsung mengikuti mekanisme Badan Kepegawaian 
Negara (BKN).

Dari studi yang dilakukan bersama tim Kemendikbud, akhirnya terdapat sejumlah rekomendasi yang bisa 
ditawarkan terkait skema perekrutan guru PNS tanpa membebani anggaran negara. Misalnya, usulan 
untuk memanfaatkan perbandingan antara guru pensiun dan guru yang akan direkrut. Anggaran untuk 
guru yang sudah pensiun akan berkurang, sehingga bisa digunakan untuk guru baru yang direkrut. 
Alternatif lain yang ditawarkan adalah skema penghematan guru. Contoh gambarannya sebagai berikut:

Di daerah terpencil, jumlah murid cenderung sedikit di mana satu orang guru bisa mengajar lebih 
dari satu kelas. Di tingkat dasar, satu guru bisa mengampu dua kelas, misalnya kelas 1 dan 2 
sekaligus.

Beberapa simulasi yang diusulkan dapat mengurangi kebutuhan guru hingga 50 persen. Hal itu akan 
berdampak signifikan bagi penghematan biaya. Bersama Kemendikbud, Article 33 Indonesia kemudian 
mempresentasikan hasil kajian tersebut ke Kantor Wakil Presiden.

Melalui kajian dari Article 33 Indonesia, Kemendikbud merevisi jumlah guru dari 1 juta menjadi sekitar 
600.000 guru baru yang perlu direkrut selama 2018 hingga 2022 dengan skema rekrutmen bertahap. 
Pada akhir Agustus 2018, Kemendikbud menyatakan bahwa Wakil Presiden bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui usulan Kemendikbud untuk 
melonggarkan moratorium rekrutmen guru baru. Di tahun yang sama, terwujudlah rekrutmen 100.000 
guru baru pertama pascamoratorium.

Sejumlah tantangan juga dihadapi selama proses studi moratorium ini. Dari sisi pengerjaannya, beban para 
peneliti cukup tinggi karena isu yang dikerjakan adalah isu yang cukup sensitif. Article 33 Indonesia harus 
mengelola data besar untuk menghasilkan rekomendasi yang rinci dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Selain itu, karena berhubungan dengan manajemen dan penganggaran, Article 33 Indonesia mengikuti 
siklus anggaran sehingga harus bisa menghasilkan analisis yang akurat dalam waktu yang cepat. 
Tantangan tersebut bisa diatasi sehingga akhirnya bisa menghasilkan rekomendasi yang sesuai.
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Advokasi revitalisasi SMK

Selain isu moratorium guru, Article 33 Indonesia juga melakukan riset di isu pendidikan lainnya dengan 
fokus pada kebijakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di Indonesia, pendidikan kejuruan 
diharapkan menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan di sektor ekonomi, seperti industri, ritel, 
dan jasa. Pemerintah pun secara bertahap meningkatkan jumlah sekolah kejuruan, dari 26 persen pada 
2006, menjadi 50 persen pada 2010, dan meningkat menjadi 70 persen pada 2015. Akan tetapi, lulusan 
SMK yang diharapkan bisa segera terserap ke berbagai sektor ekonomi, ternyata justru banyak yang 
menganggur. Lulusan SMK malah menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka tertinggi, yaitu 
sebesar 8,49 persen, melebihi lulusan SMA dan jenjang pendidikan lainnya.

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terbuka dari lulusan SMK adalah masalah kualitas 
sekolah. Masifnya pembukaan SMK ternyata tidak diikuti dengan kualitas pendidikan yang diberikan, 
khususnya ketika ada banyak SMK yang dibuka di daerah tanpa disertai dengan standar pengelolaan 
yang jelas. Persoalan tersebut direspons dengan adanya wacana tentang revitalisasi SMK. Presiden 
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dalam Inpres 
itu disebutkan bahwa pemerintah provinsi harus membuat peta jalan revitalisasi SMK sebagai dasar bagi 
Kemendikbud dalam menyusun program nasional revitalisasi SMK. 

Melihat pentingnya isu ini, Article 33 Indonesia melakukan kajian dan advokasi terkait isu revitalisasi 
SMK. Pada tahap pertama, Article 33 Indonesia mengidentifikasi isu utama yang dihadapi dalam upaya 
revitalisasi SMK di tingkat nasional dengan studi yang dilakukan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, 
Jawa Barat, dan Bali. DKI Jakarta dipilih karena merupakan pusat pemerintahan, serta pusat bisnis dan 
perdagangan. Adapun Jawa Barat dipilih lantaran kontribusi industri kreatifnya terhadap pendapatan 
domestik regional bruto (PDRB) terbilang tinggi. Lalu, Bali dipilih disebabkan sebagian besar PDRB 
provinsi tersebut ditopang oleh sektor pariwisata.

Kemudian, Article 33 Indonesia meninjau berbagai aspek berdasarkan identifikasi masalah yang terdiri 
dari: (1) Kinerja lulusan SMK; (2) Sisi pasokan lulusan SMK (supply side) dengan melihat kebijakan 
pengelolaan SMK; (3) Sisi permintaan (demand side) dari dunia usaha serta perspektif mereka mengenai 
kualitas SMK saat ini; (4) Praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan kejuruan di negara lain yang 
relevan, serta; (5) Posisi SMK dipandang dari kewenangan pemerintah daerah.

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa kualitas sekolah lebih menentukan keberhasilan dalam 
mendapat pekerjaan. Jenis sekolah, apakah SMA atau SMK, tidak terlalu berpengaruh. Lulusan SMK 
memiliki peluang yang sama dengan lulusan SMA maupun pendidikan tinggi vokasi dalam mendapatkan 
pekerjaan. Selain itu, prestasi dan latar belakang ekonomi menjadi faktor penentu tingkat upah. Lulusan 
yang lebih berprestasi secara akademik cenderung akan memperoleh upah yang lebih tinggi.

Mengingat pentingnya kualitas sekolah, penguatan sejumlah aspek dalam pengelolaan pendidikan 
SMK sebagai pemasok tenaga kerja sangatlah diperlukan. Di antaranya penyelarasan kurikulum, 
pendidikan guru produktif dalam jangka panjang, penambahan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
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dan sebagainya. Pengelolaan SMK juga perlu diperkuat dengan kehadiran pemerintah daerah. Di sisi 
lain, dokumen pemetaan pasar tenaga kerja harus diperbaiki dan disediakan secara memadai, baik oleh 
dinas pendidikan, maupun berbagai perangkat daerah lainnya. Dari sisi permintaan ketenagakerjaan, 
ditemukan bahwa sektor penyerap tenaga kerja terbesar lulusan SMK adalah perdagangan, rumah 
makan, dan jasa akomodasi. 

Berangkat dari hal tersebut, sejumlah rekomendasi yang ditawarkan untuk program revitalisasi SMK dan 
telah dikomunikasikan dengan Kemendikbud adalah sebagai berikut: 

Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana 
dan prasarana yang didukung oleh industri, penyediaan resource pool atau sumber belajar yang dapat 
digunakan bersama antara dua sekolah yang bermitra, dan peningkatan pendidikan guru kejuruan. 
Kedua, memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Hal ini dapat terlaksana lewat kerja 
sama yang lebih erat dengan dunia usaha guna memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan 
kebutuhan lapangan kerja.

Rekomendasi ketiga adalah membuat peta jalan revitalisasi untuk masing-masing provinsi. Percepatan 
pengembangan peta jalan revitalisasi SMK ini perlu dilakukan di bawah supervisi Direktorat Pembinaan 
SMK maupun asosiasi industri, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta komite vokasi daerah 
dan semua pihak terkait. Keempat, memastikan kesesuaian program dengan tujuan kompetensi melalui 
link and match antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Ini dapat dilakukan dengan 
meningkatkan daya kerja lulusan melalui proses bimbingan karir saat peserta didik masih bersekolah, 
serta memberikan perspektif pasar kerja untuk melakukan antisipasi dan perencanaan.

Rekomendasi yang terakhir atau yang kelima adalah membuat analisis kebutuhan tenaga kerja yang 
rutin dimutakhirkan dari waktu ke waktu. Usaha ini dapat diwujudkan dengan adanya lembaga di tingkat 
pusat atau daerah yang melakukan analisis untuk mendorong keselarasan antara penyediaan pendidikan 
pelatihan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Selain dikomunikasikan kepada Kemendikbud, sinergi juga dilakukan dengan pemerintah daerah 
guna menghasilkan program pengembangan SMK untuk memenuhi permintaan pasar kerja. Upaya 
ini dilakukan di Jawa Tengah karena posisi strategis provinsi ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional, 
serta di Sulawesi Selatan yang digadang-gadang menjadi katalisator strategis bagi pembangunan 
kawasan timur Indonesia. Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, 
Article 33 Indonesia merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan masing-masing 
pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja SMK. Beberapa di antaranya adalah 
pengembangan pedoman kemitraan, pembuatan informasi pasar kerja, dan kerja sama antara SMK 
dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan inisiasi program pendampingan dan bantuan teknis ke 
Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hasilnya adalah dua panduan SMK dan industri di Jawa Tengah dan 
Sulawesi Selatan, empat nota kesepahaman kolaborasi antara SMK dan perusahaan, pemetaan BLK, 
serta panduan teknis kemitraan BLK dan SMK.
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Kolaborasi antarpemangku kepentingan

Selama proses pengembangan pedoman dan uji coba di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, Article 33 
Indonesia melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, 
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), sektor swasta yang diwakili 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), maupun pelaku usaha individu lainnya.

Salah satu tantangan yang muncul dalam kaitannya dengan kolaborasi tersebut adalah cepatnya rotasi 
jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti kepala dinas. Pergantian pimpinan semacam itu 
bisa membuat proses advokasi kembali ke titik awal. Untuk itu, Article 33 Indonesia berupaya menjalin 
relasi tidak hanya dengan kepala dinas, namun juga dengan para staf, khususnya pengampu bidang yang 
berkaitan dengan isu revitalisasi SMK. Dengan demikian, kami tidak harus mengulang proses advokasi 
dari awal.

Selain kerja sama dengan para pemangku kepentingan di daerah, Article 33 Indonesia juga memastikan 
agar proses advokasi yang tengah berlangsung diketahui oleh pusat. Untuk itu, dalam advokasi 
revitalisasi SMK, kami berkolaborasi dengan Kemendikbud. Kolaborasi ini bertujuan agar Kemendikbud 
memahami temuan dan rekomendasi dari studi yang dilakukan guna meningkatkan mutu lulusan SMK 
dalam menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, selalu 
dilakukan dalam berbagai kegiatan kajian maupun advokasi. Article 33 Indonesia memahami bahwa 
advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak, tidak 
hanya untuk memastikan perubahan kebijakan itu terjadi, namun juga agar kebijakan yang dihasilkan 
bisa berkualitas karena telah memuat pandangan dari berbagai pihak yang berkepentingan tersebut.

Riset dan advokasi ke depan

Pentingnya kolaborasi semacam itu semakin dipahami berkat dukungan Knowledge Sector Initiative 
(KSI). Dalam aktivitas yang didukung KSI, Article 33 Indonesia mendapat masukan terkait pentingnya 
melibatkan pemangku kepentingan, baik pembuat kebijakan maupun kelompok masyarakat sipil. KSI 
juga mendukung kami dalam melakukan advokasi kebijakan secara lebih sistematis, terukur, dan reflektif.

Dukungan KSI tidak hanya membuat Article 33 Indonesia bisa melanjutkan studi dan advokasi terkait 
isu pendidikan. Lebih dari itu, pola dukungan KSI yang fleksibel, mulai dari penentuan kegiatan hingga 
pengaplikasiannya, sangat menginspirasi kami. Tim peneliti bebas menentukan ide sekreatif mungkin, 
sehingga kami bisa menyusun agenda riset dan advokasi secara berkelanjutan. 

Keberlanjutan finansial juga merupakan hal yang menjadi perhatian KSI. Article 33 Indonesia 
memanfaatkan dukungan komponen investasi dari KSI untuk penataan keuangan dan mengembangkan 
alternatif sumber pendanaan. Dukungan ini membawa perubahan penting bagi organisasi kami dari segi 
keberlanjutan finansial. Pertama, menyangkut financial intelligent, dukungan KSI memberikan kontribusi 
pada tata kelola keuangan dan administrasi secara keseluruhan. Article 33 kemudian bisa membuat 
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strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dibantu dengan platform ini, termasuk mengenai 
bagaimana mengelola proyek secara efisien. Keputusan-keputusan baik secara teknis, administratif, 
maupun strategis dapat diambil melalui informasi keuangan dari financial intelligent. Ini merupakan 
bentuk sistematisasi bagi manajemen keuangan secara keseluruhan yang dapat mendukung pembuatan 
keputusan strategis lembaga. 

Kedua, terkait pengembangan alternatif sumber pendanaan. Melalui dukungan komponen investasi KSI, 
kami membentuk A33 Research Academy, sebuah platform daring untuk peningkatan kapasitas riset di 
Indonesia. Melalui pengembangan layanan ini, Article 33 Indonesia terjun ke dalam manajemen bisnis 
secara profesional, termasuk mendalami rencana bisnis, identifikasi strategi komunikasi, bicara mengenai 
target pasar, dan aspek rasional secara bisnis. Ruang lingkup yang baru ini berpengaruh terhadap 
peningkatan profesionalitas kami ke dalam pengelolaan riset dan advokasi. Sebab, keberlanjutan finansial 
bukan hanya membahas tentang mengurangi ketergantungan terhadap donor, tetapi juga tentang kultur 
profesional di dalam pengelolaan lembaga. Bagi kami, implementasi advokasi kebijakan berbasis riset 
yang didukung KSI memberikan banyak pelajaran penting yang akan berguna bagi kerja-kerja Article 33 
Indonesia ke depan, khususnya dalam advokasi kebijakan di isu pendidikan. (*)
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Memajukan Perlindungan 
HAM di Isu-isu Aktual
Wahyudi Djafar
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Kendati Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM sebagai alat 
ukur komitmen pemerintah terhadap HAM, efeknya terhadap implementasi perlindungan hak asasi di 
Indonesia masih belum optimal. Isi laporan evaluasi kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM tak 
banyak berubah dari tahun ke tahun sehingga terkesan menjadi sesuatu yang rutin belaka.

Bagi kami di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), laporan semacam itu tidak akan bisa 
menggambarkan situasi perlindungan hak asasi yang sesungguhnya di Indonesia. Idealnya, dengan 
adanya dokumen RANHAM, akan bisa dilihat apakah perlindungan HAM semakin maju atau malah 
mundur dari tahun ke tahun. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi langkah selanjutnya guna meningkatkan 
kinerja perlindungan hak asasi di Indonesia.

RANHAM adalah dokumen yang menerjemahkan prinsip dan standar HAM dari instrumen HAM 
internasional ke dalam kebijakan nasional. Penyusunan dokumen yang direkomendasikan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilandasi kesadaran bahwa peningkatan perlindungan hak asasi 
di suatu negara tidak cukup dengan desakan dunia internasional. Implementasi HAM perlu diupayakan 
oleh pemerintah masing-masing negara. 

Tujuan dasar rencana aksi tersebut adalah meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM melalui 
kebijakan di tingkat nasional. Konsep RANHAM dikembangkan dalam Konferensi Dunia tentang Hak 
Asasi Manusia yang digelar di Wina, Austria, pada 1993. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi 
pemerintah di tingkat daerah hingga pusat dalam melaksanakan kewajiban terhadap HAM, baik itu 
kewajiban penghormatan, perlindungan, maupun kewajiban pemenuhan.

Indonesia mulai memiliki dokumen RANHAM pada 1998. Melalui Keputusan Presiden Nomor 129 
Tahun 1998, Presiden BJ Habibie saat itu menetapkan RANHAM pertama untuk periode 1998-2003. 
Setelah penetapan itu, Indonesia meratifikasi sejumlah perjanjian internasional terkait HAM, di antaranya 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan 
Merendahkan Martabat Manusia pada 1998, serta Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial pada 1999. 

RANHAM ditetapkan setiap lima tahun sekali. Penerapan dokumen tersebut pada periode pertama 
dianggap begitu kuat pengaruhnya dan menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap 
HAM. Akan tetapi, pada periode-periode berikutnya, implementasi RANHAM stagnan. Itu terlihat 
dari dilewatkannya rencana pengesahaan perjanjian internasional terkait HAM sebagai salah satu 
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mandat RANHAM oleh pemerintah. Pada periode RANHAM 2011-2014, pemerintah mengubah fokus 
RANHAM hanya bagi empat kelompok rentan, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, 
dan masyarakat adat.

Melihat belum optimalnya fungsi RANHAM di Indonesia, ELSAM mencoba menelusuri faktor-faktor 
yang menjadi penyebabnya. Riset terkait RANHAM ini mengawali langkah kami untuk mendorong 
pengoptimalan RANHAM. Sejak berdiri pada 1993, isu HAM memang menjadi fokus kami. Misi kami 
adalah menumbuhkembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik, maupun hak 
ekonomi, sosial dan budaya secara tak-terpisahkan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Riset untuk evaluasi

Salah satu temuan dari riset yang kami lakukan untuk mengevaluasi efektivitas RANHAM adalah 
adanya persoalan terkait model evaluasi yang berbasis hasil (result-based). Suatu daerah akan dianggap 
berhasil, misalnya, apabila daerah tersebut telah mengeluarkan surat edaran terkait pengadaan fasilitas 
untuk pemenuhan hak bagi empat kelompok yang menjadi sasaran RANHAM. Untuk kebijakan terkait 
kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya. Dengan model evaluasi berbasis hasil, suatu daerah 
akan dianggap berhasil apabila telah mengeluarkan aturan terkait pengadaan fasilitas pendukung bagi 
perempuan. Padahal, yang lebih penting adalah adanya perubahan yang terukur terkait kasus kekerasan 
terhadap perempuan di daerah tersebut.

Tanpa adanya indikator yang jelas, implementasi HAM hanya menjadi formalitas. Selain itu, evaluasinya 
menjadi mirip dari tahun ke tahun. Hal-hal yang sudah disebutkan dalam evaluasi di periode sebelumnya, 
disebutkan lagi dalam dokumen evaluasi di periode berikutnya.

Riset tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan 
RANHAM antara satu daerah dengan daerah yang lain. Temuan itu kami perdalam lagi untuk melihat 
faktor penyebabnya. Di satu sisi, pemerintah daerah tidak tahu bahwa mereka mesti melibatkan 
masyarakat sipil. Sementara di sisi lain, masyarakat sipil juga tidak tahu sehingga tidak melibatkan diri. Di 
titik ini, harus diakui bahwa walaupun sudah ada di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, pengetahuan 
tentang RANHAM masih sangat terbatas dan belum merata.

Selain itu, selama ini pemangku kepentingan di daerah kerapkali melihat RANHAM sekadar sebagai 
peraturan presiden yang harus dijalankan tanpa memahami maknanya. Lalu, karena judulnya adalah 
HAM, dokumen ini dipandang semata-mata sebagai urusan Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga 
serupa di daerah. Padahal, upaya penegakan hak asasi menyangkut semua bidang sehingga perlu 
menjadi perhatian dari semua kementerian sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi 
HAM.

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi kami dalam melakukan intervensi. Pola pemantauan dan 
evaluasinya perlu diubah agar menjadi lebih efektif. Selain itu, perlu ada proses sosialisasi dan saling 
berbagi pengetahuan di antara para pemangku kepentingan sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
RANHAM, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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Untuk dapat mendorong pengoptimalan rencana aksi nasional ini, kami melakukan advokasi di beberapa 
level, mulai dari kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Ada dua 
hal yang kami lakukan kepada para pemangku kepentingan tersebut. Pertama, sosialisasi dokumen 
RANHAM. Kedua, rekomendasi perubahan evaluasi RANHAM dari yang semula evaluasi berbasis hasil 
menjadi evaluasi berbasis dampak.

Pelibatan kelompok masyarakat sipil dalam implementasi RANHAM, terutama di daerah, cukup penting 
karena selama ini tidak banyak kelompok masyarakat sipil yang terlibat. Dalam upaya itu, kami bersama 
sejumlah organisasi masyarakat sipil mengembangkan portal pengetahuan bernama ranham.id. Portal 
ini kami harapkan bisa membuka serta memperluas akses informasi terkait RANHAM, khususnya bagi 
kelompok masyarakat sipil sehingga bisa mengawal implementasinya. 

Adapun advokasi kepada pemerintah antara lain kami awali dengan mengumpulkan data dan informasi 
mengenai permasalahan RANHAM yang muncul di daerah pada periode 2015-2019. Kami juga 
memetakan ulang implementasi RANHAM di daerah, seperti di Aceh, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara 
Barat. Salah satu temuannya, ada ketidakcocokan antara isu strategis yang ditetapkan pusat dengan 
persoalan yang dihadapi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) berharap agar isu 
strategis terkait hak asasi dapat lebih aplikatif bagi daerah.

Melihat persoalan itu, kami mendampingi pemda guna memperkuat kapasitas mereka mengenai 
RANHAM, termasuk bagaimana melaksanakan konsep ini di daerah, serta membuat dokumennya di 
tingkat daerah. Dari pelatihan tersebut, kami berhasil mendorong Kota Palu di Sulawesi Tengah dan 
Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur untuk membuat dokumen RANHAM. 

Dari berbagai upaya tersebut, kami kemudian menyusun risalah kebijakan (policy brief) sebagai dokumen 
pendukung advokasi yang kami bawa ke level pusat. Risalah kebijakan tersebut kami sampaikan dalam 
pertemuan dengan anggota Sekretariat Bersama (Sekber) RANHAM, yang terdiri dari Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, kami melibatkan beberapa kementerian dan 
lembaga terkait, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan 
Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Komisi Nasional 
HAM, Komisi Nasional Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pertemuan tersebut 
menjadi kesempatan kami untuk memaparkan catatan penerapan dan proyeksi dokumen RANHAM ke 
depan, termasuk rekomendasi terkait perlunya perubahan metode evaluasi rencana aksi nasional ini.

Kami juga mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka proses konsultasi dengan 
para pemangku kepentingan, terutama kelompok yang menjadi sasaran RANHAM. Dengan berbagai 
proses tersebut, RANHAM betul-betul menjadi dokumen strategis yang bisa mengawal pemenuhan 
kewajiban HAM di Indonesia.
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Melindungi data pribadi

Selain mengawal RANHAM agar evaluasi penegakan hak asasi bisa lebih optimal, kami memahami 
bahwa isu HAM terus berkembang mengikuti perkembangan situasi. Untuk itu, kami berupaya memberi 
perhatian pada isu-isu aktual. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. Ada banyak aspek dari perkembangan tersebut yang akan bersinggungan dengan isu HAM, 
khususnya terkait dengan pemanfaatan data pribadi. 

Mempertimbangkan situasi itu, kami merespons dengan memfokuskan diri pada upaya memperkuat 
perlindungan data pribadi. Isu ini menjadi bagian dari salah isu strategis ELSAM, yakni teknologi dan 
HAM. Dalam isu ini, kami melihat ada banyak dampak dari kecepatan inovasi teknologi digital terhadap 
HAM. Misalnya pengawasan (surveillance) dan ancaman terhadap privasi, serta risiko eksploitasi data 
pribadi, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, kami merasa penting sekali mengawal 
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), agar legislasi tersebut nantinya 
bisa melindungi hak-hak warga negara.

Sebagai langkah awal, pada 2015 kami menyusun makalah pertama yang khusus membahas persoalan 
terkait berjudul Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif 
Hak Asasi Manusia. Tulisan tersebut berisi hasil kajian terhadap 30 produk legislasi yang mengatur 
aspek perlindungan data. Kami menemukan bahwa antara satu regulasi dengan regulasi lainnya kerap 
kali tumpang tindih.

Kajian-kajian semacam itu terus kami lakukan untuk menyediakan basis pengetahuan yang cukup dalam 
pembentukan kebijakan perlindungan data pribadi. Kami pun memproduksi sejumlah risalah kebijakan 
dan usulan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP, mengacu pada berbagai hasil penelitian yang 
dilakukan ELSAM.

Mengadvokasi regulasi perlindungan data di Indonesia bukan perkara mudah. Selain karena adanya 
pemahaman yang berbeda di tingkat kementerian atau lembaga, ada juga ketidaksetujuan terhadap 
hadirnya regulasi ini, terutama di lembaga yang banyak berurusan dengan data pribadi. Namun, kami 
mendapatkan momen yang baik ketika pada pidato kenegaraan 17 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo 
menyampaikan tentang pentingnya regulasi perlindungan data yang kuat di Indonesia. Momen itulah 
yang kami manfaatkan untuk mendorong percepatan pembahasan RUU PDP. Presiden menekankan 
kembali atensinya perihal pentingnya Indonesia memiliki regulasi PDP yang kuat pada saat pidato 
memperingati hari HAM internasional pada 10 Desember 2021.

Kami menyiapkan sejumlah dokumen untuk mengawal proses RUU PDP di DPR, seperti DIM dan risalah 
kebijakan untuk beberapa isu spesifik dalam RUU PDP. Dokumen yang kami buat tersebut menjadi rujukan 
utama bagi sejumlah fraksi di DPR dalam membuat DIM versi mereka. Dari situ, kami pun mendapat 
kepercayaan dari berbagai pihak, baik di DPR maupun pemerintah, dalam proses pembahasan RUU 
PDP.

Bukan hal yang mudah membangun kepercayaan dari para pengambil kebijakan mengingat ELSAM 
tidak dikenal sebagai lembaga yang mengurusi “teknologi”. Namun, ketelatenan dalam membuat 
dan menyampaikan kajian-kajian terkait hubungan antara HAM dan teknologi membuat kepercayaan 
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itu terbangun sedikit demi sedikit. Salah satu bentuk dari kepercayaan itu adalah ketika Kementerian 
Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) mengundang 
ELSAM untuk hadir dalam konferensi pers mengenai penyerahan naskah RUU PDP oleh pemerintah 
kepada DPR pada 28 Januari 2020. 

Meskipun demikian, hingga akhir 2021, pengesahan RUU PDP urung terlaksana. Masih ada 
ketidaksepakatan terkait posisi otoritas yang mengawasi implementasi perlindungan data pribadi. 
Pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika bersikukuh agar badan pengawas 
tersebut berada di bawah naungan mereka. Sedangkan mayoritas fraksi di DPR menghendaki 
pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen.

Melihat hal itu, kami membuat studi komparasi tentang keberadaan badan otoritas pengawasan 
perlindungan data pribadi di berbagai negara. Dari kajian tersebut, kami merekomendasikan pentingnya 
aturan tentang keberadaan otoritas pengawas yang mandiri, bebas dari intervensi dan kepentingan 
individu, bisnis, dan lembaga negara lain, dalam RUU PDP. Badan otoritas ini akan menjadi lembaga 
negara yang independen dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam mengawasi 
implementasi perlindungan data pribadi. Hasil kajian itu kami tuangkan dalam risalah kebijakan dan 
menjadi landasan DPR untuk mendorong keberadaan badan otoritas yang independen tersebut.

Selain advokasi di tingkat pusat, kami juga mendorong penguatan atau peningkatan pemahaman 
pemerintah daerah terhadap konsekuensi apabila RUU tersebut disahkan. Untuk itu, kami mengadakan 
pelatihan ke sejumlah daerah. Pemilihan daerah itu kami tentukan berdasarkan dua kriteria, yakni daerah 
tersebut mewakili keseluruhan wilayah di Indonesia, serta daerah tersebut sudah mendeklarasikan diri 
sebagai kota pintar (smart city). Pelatihan kepada pemerintah daerah yang daerahnya sudah menjadi 
kota pintar kami anggap penting karena tanpa pemahaman akan perlindungan data pribadi, ada potensi 
besar terjadi eksploitasi data warga di daerah tersebut. Daerah yang dilibatkan dalam pelatihan ini antara 
lain, Kota Padang, Sumatera Barat; Kota Denpasar, Bali; Kota Surabaya, Jawa Timur; dan DKI Jakarta.

Mengawal HAM

Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) selama ini telah membuat kami semakin memahami 
pentingnya advokasi kebijakan berbasis-bukti. Bersama KSI, kami belajar bagaimana menyediakan 
bukti yang akurat dan kredibel sebelum memulai proses advokasi. KSI juga menekankan pentingnya 
penilaian rekan sejawat dalam proses penelitian sebelum hasilnya disampaikan kepada para pengambil 
kebijakan. Kami juga belajar banyak mengenai bagaimana membangun pola relasi dan kemitraan dengan 
pemangku kepentingan kebijakan. Sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang sudah berdiri cukup 
lama, dalam banyak hal ketika melakukan proses kemitraan dengan pengambil kebijakan, kami masih 
memakai pendekatan konvensional. Tetapi dengan KSI, kami didorong dan diberi peningkatan kapasitas 
mengenai diversifikasi dan intensifikasi dalam konteks kemitraan, serta komunikasi kebijakan dengan 
pengambil kebijakan. Dari sisi strategi komunikasi, kami belajar untuk tidak sekadar menghasilkan hasil 
kajian atau risalah kebijakan, namun mengemasnya ke dalam bentuk videografis, infografis, dan bentuk 
lain yang ringkas tanpa menghilangkan esensinya. 

Selain itu, KSI juga mendukung kami dalam konteks penguatan kelembagaan. Pada fase core grant, KSI 
membantu banyak pengembangan kelembagaan ELSAM, terutama tentang bagaimana ELSAM menjadi 
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sebuah lembaga penelitian kebijakan yang kredibel dan akuntabel dengan sumber daya yang memiliki 
kapasitas, baik dalam konteks melakukan studi maupun advokasi kebijakan. KSI juga memastikan 
keberlanjutan ELSAM ke depan dengan dukungan dalam penciptaan berbagai skema dan inovasi untuk 
pengembangan kelembagaan. Bagaimana ELSAM dapat memenuhi prasyarat tata kelembagaan yang 
baik sebagai sebuah organisasi non-pemerintah merupakan salah satu pembelajaran penting yang kami 
petik selama berproses dengan KSI.

Ke depannya, RANHAM dan RUU PDP masih akan menjadi agenda kami. Melihat situasi saat ini, 
implementasi RANHAM masih perlu dikawal. Adapun RUU PDP masih akan menjadi fokus advokasi 
ELSAM, setidaknya hingga RUU tersebut disahkan dan dapat diimplementasikan. Selain itu, ke depan 
ELSAM akan fokus pada empat isu strategis, yakni teknologi dan HAM, bisnis dan HAM, penguatan 
perlindungan kebebasan dasar, serta keadilan ekososial sebagai respons terhadap dampak perubahan 
iklim. Bagi kami, proses yang sudah dilakukan KSI bersama dengan ELSAM dan lembaga penelitian 
kebijakan lainnya merupakan titik awal bagi pengembangan sektor pengetahuan di Indonesia yang perlu 
didukung dengan partisipasi bermakna dari seluruh pemangku kebijakan. (*)



1.3
Keterlibatan Jejaring 
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Membangun Keterlibatan 
Kritis Lembaga Think Tank 
untuk Penganggaran yang 
Transparan
Misbah Hasan, Badiul Hadi
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  
(Seknas FITRA)

Keberhasilan pembangunan akan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan penganggaran. 
Namun, rencana pembangunan di Indonesia sampai saat ini masih kerap tidak disertai dengan rencana 
penganggaran yang sinkron. Akibatnya, implementasi rencana pembangunan menjadi tidak optimal.

Ketidaksinkronan antara perencanaan dengan penganggaran itu menjadi temuan rutin Seknas FITRA 
dalam kajian terhadap anggaran di tingkat nasional maupun daerah yang kami lakukan setiap tahun. 
Temuan rutin ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan masih menyisakan sejumlah 
masalah. Padahal, perencanaan pembangunan adalah langkah awal yang penting dalam memastikan 
pembangunan bisa berjalan sesuai tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan anggaran yang selaras 
guna mencegah adanya tumpang tindih rencana yang akhirnya akan menimbulkan pemborosan 
anggaran.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat mandat untuk mengawal 
perencanaan pembangunan dan menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan. Di daerah, fungsi ini melekat pada Badan Perencanaan Daerah 
(Bappeda). 

Jika Bappenas dan Bappeda berwenang untuk mengawal perencanaan pembangunan, wewenang 
untuk menentukan rencana anggaran ada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di sinilah 
masalahnya. Seringkali apa yang dirancang oleh Bappenas tidak sinkron dengan anggaran yang disusun 
Kemenkeu. Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada perencanaan di berbagai kementerian/lembaga, 
baik di pusat maupun di daerah. Situasi inilah yang mendorong kami melakukan advokasi agar proses 
perencanaan dan penganggaran dapat diintegrasikan.
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Sejak berdiri pada 1999, kami memang mendedikasikan diri untuk mengawal penyelenggaraan 
anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 
Seknas FITRA berdiri tepat setelah pergantian kekuasaan dari Orde Baru yang sistemnya tertutup ke 
sistem yang demokratis dan terbuka. Saat itu, kami melihat ada kebutuhan untuk mengawal proses 
penganggaran yang semula tertutup menjadi lebih terbuka, seiring proses demokratisasi politik yang 
berlangsung. Kami mendedikasikan kerja-kerja kami pada isu transparansi dan akuntabilitas anggaran, 
termasuk pencegahan korupsi. Kami ingin mendorong perbaikan tata kelola dan perencanaan anggaran, 
baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, sehingga dapat berdampak pada kelompok rentan, seperti 
masyarakat miskin, perempuan marginal, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok rentan 
lainnya.

Integrasi perencanaan dan penganggaran

Sebagai upaya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran, setiap tahun kami melakukan 
open budget survey (OBS). Selain itu, kami melakukan local budget study (LBS) dan local budget indeks 
(LBI) setiap dua tahun. Dari kedua survei tersebut, kami hampir selalu menemukan ketidaksinkronan 
antara perencanaan dan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berangkat dari temuan itu, kami pun turut melakukan advokasi integrasi proses perencanaan dan 
anggaran. Salah satu hasilnya adalah hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Akan tetapi, hadirnya 
regulasi ini tidak membuat persoalan tersebut serta-merta teratasi. Di lapangan, ketidaksinkronan antara 
perencanaan dan penganggaran masih kami temukan.

Dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI), kami kemudian melakukan riset efektivitas 
implementasi PP No 17/2017 pada tahun 2020. Kami menemukan sejumlah kendala dalam implementasi 
aturan tersebut. Di antaranya adalah upaya sinkronisasi yang perlu lebih didorong antarkementerian 
dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Bappenas, misalnya, telah mengembangkan 
sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk membuat 
perencanaan pembangunan lebih transparan. Meski platform ini telah memutakhirkan perencanaan 
pembangunan nasional, sistem ini masih perlu disinkronisasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 
Instansi (SAKTI) yang dimiliki Kemenkeu. Sistem-sistem tersebut perlu dihubungkan satu sama lain 
untuk menjawab kebutuhan sinkronisasi.

Selain itu, dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, proses dinamika politik dalam perencanaan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi kendala terbesar di dalam proses sinkronisasi perencanaan 
pembangunan. Ruang bagi negosiasi politik yang dilakukan oleh DPR di tingkat pusat maupun daerah 
untuk usulan-usulan anggaran program, terutama melalui pos DAK, masih dibuka. Proses politik ini 
yang kemudian menjadi kendala optimalisasi proses sinkronisasi perencanaan pembangunan dan 
penganggaran di Indonesia, karena mekanisme pokok pikiran anggota DPR berdampak pada perubahan 
sitem perencanaan pembangunanan dan penganggaran.

Di level daerah, implementasi PP No 17/2017 tersebut belum efektif karena ada kendala untuk 
mengoordinasikan usulan. Masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) memiliki jalur koordinasi 
dengan kementerian teknis, sehingga mereka dapat menyampaikan proposal programnya secara 
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langsung ke kementerian teknis tersebut. Akibatnya, berbagai usulan dari daerah itu seperti berdiri 
sendiri-sendiri, tidak mencerminkan perencanaan daerah yang terkoordinasi dengan baik.

Temuan riset tersebut kami sampaikan ke pemangku kepentingan terkait, khususnya Bappenas, 
Kemenkeu, dan DPR. Selain itu, kami juga mempublikasikan temuan ini melalui media sebagai bagian 
dari upaya literasi publik. Advokasi tersebut bertujuan mengubah kebijakan supaya implementasi PP No 
17/2017 bisa lebih efektif. Untuk KRISNA dan SAKTI, misalnya, kami mendorong agar Bapennas dan 
Kemenkeu bisa duduk bersama membahas mekanisme bagi data antarkedua aplikasi tersebut. Akhirnya, 
pada awal 2021, Bappenas dan Kemenkeu membuat nota kesepakatan untuk berbagi data. Sedangkan 
dari advokasi di level daerah, sejumlah Bappeda berupaya melakukan koordinasi agar usulan-usulan dari 
OPD bisa selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selain itu, sejumlah Bappeda juga mengadakan 
pelatihan bagi pengelola aplikasi KRISNA di daerahnya masing-masing.

Terkait adanya celah negosiasi dalam penentuan DAK, kami memperkuat kajian tentang DAK di tiga 
daerah, yakni Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; Kota Pekanbaru, Riau; serta Kota Pontianak di Kalimantan 
Barat. Kami menemukan bahwa keberadaan KRISNA dianggap sangat membantu pemerintah daerah 
dalam memantau progres proposal yang mereka ajukan. Jika semula proses pengajuan sangat bergantung 
pada lobi politik di DPR, kini pemerintah daerah dapat secara langsung melihat sejauh mana proposalnya 
diproses, disetujui atau harus dikoreksi, dan seterusnya. Namun, celah bagi pembahasan DAK dengan 
melibatkan DPR masih terbuka. 

Selain itu, transparansi masih berada pada tingkat relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah. Dalam konteks ini, masyarakat sipil belum mempunyai ruang untuk turut memantau perencanaan 
dan penganggaran karena platform tersebut hanya mengakomodasi proses birokrasi pusat-daerah. 
Pertanyaan terkait apakah DAK yang diajukan betul-betul berasal dari suara masyarakat, terlebih 
kelompok rentan, misalnya, belum bisa dijawab.

Kajian kami terkait DAK mendapat tanggapan dari para pemangku kepentingan. Selama proses 
penelitian, kami diundang Bapennas untuk mempresentasikan usulan mekanisme DAK yang lebih baik 
dalam pertemuan yang juga dihadiri DPR. Kami juga diundang untuk mempresentasikan temuan kami 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke depan, mekanisme penentuan DAK masih harus dikawal, 
termasuk memastikan agar kepentingan kelompok marginal bisa terakomodasi dalam DAK.

Mendorong swakelola tipe III

Selain menyoroti mekanisme perencanaan pembangunan dan anggarannya, kami juga melihat bagaimana 
implementasi perencanaan tersebut. Selama ini, pemerintah merealisasikan rencana pembangunan 
dengan menggandeng mitra pelaksana program. Dalam konteks itu, organisasi masyarakat (ormas) juga 
dilibatkan, namun tidak secara langsung. Biasanya, individu dalam ormas dijadikan sebagai konsultan 
program. Padahal, ada banyak ormas yang secara kelembagaan memiliki kapasitas dan pengalaman 
panjang untuk menjadi mitra pembangunan, sehingga implementasi program pembangunan bisa lebih 
berkualitas. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah , kami melihat celah untuk mendorong keterlibatan ormas dalam pelaksanaan 
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pembangunan. Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa pemerintah bisa memenuhi kebutuhan 
barang atau jasanya melalui ormas atau organisasi nirlaba nonpemerintah dengan pembiayaan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Bagi ormas, Perpres No 16/2018 tersebut menyediakan peluang untuk lebih terlibat dalam 
pelaksanaan program pembangunan, sekaligus mendapatkan sumber pendanaan yang akan berguna 
bagi keberlanjutan ormas itu sendiri.

Guna mendorong implementasi swakelola tipe III, Seknas FITRA bersama Yayasan Swadaya Mitra Bangsa 
(YASMIB) Sulawesi melaksanakan proyek percontohan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tujuan utama kegiatan 
ini adalah menyiapkan pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil untuk mengimplementasikan 
skema swakelola tipe III dalam pengadaan barang dan jasa. Pemilihan Sulsel sebagai proyek rintisan 
dilandasi beberapa faktor. Pertama, berdasar hasil pemetaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel siap 
dan memiliki komitmen melaksanakan program tersebut. Kedua, berdasar pengalaman kami beraktivitas 
di Sulsel, pemerintah daerah cukup terbuka untuk bekerja sama bersama organisasi nonpemerintah. 
Selain itu, di Sulsel kami memiliki sejumlah pengalaman, baik dalam beberapa program sebelumnya 
sehingga menjadikan Sulsel sebagai salah satu laboratorium penting bagi FITRA. 

Rintisan ini sebenarnya tidak semata-mata bertujuan memanfaatkan peluang kerja sama dengan 
pemerintah. Lebih dari itu, model kerja sama ini membuat kami bisa mendorong ormas lain untuk masuk 
lebih dalam ke isu advokasi anggaran. Dalam prosesnya, ormas yang terlibat harus memahami tata 
kelola perencanaan dan penganggaran, serta melihat potensi penerapan swakelola tipe III dalam setiap 
program atau kegiatan.

Dari aspek partisipasi dan inklusi, model kerja sama ini juga memungkinkan ormas, terutama yang selama 
ini mendampingi kelompok-kelompok rentan, untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran 
bagi kelompok rentan. Sebaliknya, pemerintah juga akan sangat terbantu dengan adanya organisasi 
yang kompeten dalam menjalankan program-program pemberdayaan kelompok marginal yang sesuai 
kebutuhan mereka.

Rintisan tersebut kami mulai dengan membuat daftar ormas berdasarkan bidang kompetensinya. Bagi 
pemerintah setempat, daftar tersebut dapat berfungsi sebagai “yellow pages” atau “buku besar” yang 
berisi informasi tentang ormas yang kompeten di bidangnya. Dari total 49 ormas yang kami petakan, 
ada 30 ormas yang informasinya dapat dikumpulkan. Sejauh ini ada 15 ormas yang telah memenuhi 
persyaratan untuk menjalankan kerja sama swakelola tipe III. 

Di sisi pemerintah, diskusi dengan Pemprov Sulsel antara lain berhasil mendorong adanya petunjuk 
teknis pelaksanaan swakelola tipe III. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel mencoba mengimplementasikan swakelola tipe III 
dengan Yayasan PINUS Sulsel dalam program pelatihan terkait pengurangan kemiskinan di daerah pada 
November 2020. 

Ke depan, kami akan mendorong replikasi proyek percontohan swakelola tipe III di Sulsel ini ke daerah 
lain. Upaya replikasi tersebut kami lakukan melalui jejaring LINK LSM. Selain Seknas FITRA, ada YASMIB, 
AKATIGA, dan Konsil LSM dalam jejaring tersebut.
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Penguatan riset dan kolaborasi 

Selain membantu kami dalam melakukan kajian dan advokasi, KSI berkontribusi besar dalam penguatan 
organisasi Seknas FITRA. Bersama KSI, kami bisa menata organisasi dengan membuat berbagai standar 
operasional prosedur (SOP) yang spesifik, seperti SOP sumber daya manusia, SOP keuangan, SOP 
pengadaan barang dan jasa, SOP teknologi informasi dan keamanan data, serta SOP riset. Keberadaan 
dokumen-dokumen tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan kerja-kerja organisasi secara 
lebih tertata.

Dengan adanya SOP riset, misalnya, kami memiliki acuan untuk melakukan kajian yang memenuhi kaidah 
penelitian. Kami merekrut penelaah sejawat (peer-reviewer) untuk memastikan segala tahapan kajian 
yang kami lakukan sudah memadai secara ilmiah. Penelaah sejawat mendampingi mulai dari pembuatan 
instrumen penelitian, penulisan laporan, hingga tinjauan atas laporan penelitian. Dengan demikian, 
laporan penelitian tersebut terjamin kualitasnya untuk diteruskan ke tahap advokasi kebijakan.

KSI juga berperan penting dalam penguatan jejaring organisasi dalam beberapa tahun terakhir. KSI 
banyak memfasilitasi kami bertemu dengan para pembuat kebijakan dengan pendekatan yang lebih 
konstruktif. Selama ini, pendekatan yang kami gunakan memang cenderung kritis karena di awal masa 
reformasi, pemerintah masih cenderung tertutup terhadap masukan dari kelompok masyarakat sipil. 
Kini, pemerintah sudah kian terbuka sehingga proses dialog untuk merumuskan kebijakan menjadi lebih 
memungkinkan. Inilah yang kami sebut sebagai implementasi strategi “critical engagement”. 

Pada 2020, Seknas FITRA dipercaya Bappenas melakukan riset bersama dengan tema “Evaluasi Adaptasi 
Daerah dalam Penanganan Covid-19”. Riset ini mengkaji tentang respons pemerintah, pemerintah 
daerah, serta masyarakat sipil dalam menghadapi pandemi melalui perencanaan dan penganggaran. 
Riset ini menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dan berkontribusi terhadap 
pengambilan kebijakan terkait realokasi dan refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19 di 
daerah. Selain itu, sejak 2019 Seknas FITRA juga dipercaya menjadi salah satu Tim Penilai Independen 
Penghargaan Pembangunan Daerah yang setiap tahun diselenggarakan Bappenas. 

Dalam perjalanan dengan KSI, kami mendapatkan berbagai pelajaran penting untuk lembaga penelitian 
kebijakan mendorong reformasi sektor pengetahuan. Salah satu yang penting adalah bahwa kami harus 
memahami prioritas pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, riset-
riset yang dijalankan bisa betul-betul berkontribusi terhadap kebijakan yang sedang atau akan dijalankan 
pada tahun tertentu. 

Penguatan organisasi dan jejaring yang kami dapatkan atas dukungan KSI itu menjadi inspirasi yang 
akan terus kami lanjutkan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, ke depan, Seknas FITRA akan lebih 
terlibat secara kritis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan bidang 
perencanaan dan penganggaran. (*)
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Menjaga Wewenang dan 
Keberlanjutan Daerah
Herman N Suparman
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Perubahan dari sentralisasi sistem politik ke arah desentralisasi melalui otonomi daerah membawa 
dampak politik dan pengelolaan hubungan kewenangan pusat-daerah yang signifikan. Konteks 
perubahan kewenangan tersebut harus diawasi oleh publik secara terus-menerus agar kekuasaan tidak 
kembali terkumpul di pusat. 

Faktanya, setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, 
tendensi untuk menarik kewenangan daerah kembali ke pusat kerap muncul, antara lain melalui penerbitan 
peraturan baru. Untuk itulah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terus 
mengawal pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan 
terbaru. 

Salah satunya adalah ketika Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun. Sejak 
penyusunan draftnya, UU ini telah menyita perhatian publik karena dinilai memiliki potensi destruktif bagi 
perkembangan demokrasi, ekonomi, dan hak warga negara secara keseluruhan. Lusinan demonstrasi 
menolak pengesahan UU tersebut berlangsung di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

KPPOD juga turut aktif mengkaji UU tersebut. Kami mengikuti pembahasan sejak proses penyusunan 
rancangannya pada 2019. Kami meminta salinan dokumen rancangannya ke Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) sehingga bisa kami kaji dan kami kawal. Fokus kami dalam penyusunan Rancangan UU 
(RUU) tersebut adalah kluster penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha, serta administrasi 
pemerintahan daerah. Kluster tersebut memang menjadi fokus KPPOD sejak didirikan pada 2000 silam. 

Sesuai namanya, KPPOD bertujuan memantau perkembangan pembangunan dalam konteks otonomi 
daerah. Sedikit berkaca pada masa lalu, gagasan mendirikan KPPOD tidak bisa dilepaskan dari konteks 
reformasi 1998 yang mengubah sistem politik di Indonesa. Ada perubahan dari sentralisasi ke arah 
desentralisasi dan otonomi daerah yang mengubah pola relasi antara pemerintah pusat dengan daerah. 
Perubahan sistem tersebut harus diawasi dan dikawal publik. Untuk itu, sejumlah komponen dari kalangan 
akademisi, yang antara lain berasal dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Prasetya Mulya Business 
School, perwakilan pengusaha dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN)/Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo), serta masyarakat sipil terutama media seperti Jakarta Post, Bisnis Indonesia, dan 
Suara Pembaruan bersepakat mendirikan KPPOD.
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Desentralisasi dan otonomi daerah adalah lingkup isu yang amat luas. KPPOD fokus pada kajian dan 
advokasi terkait Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED). Ada 10 variabel yang harus dicermati dalam TKED 
ini, antara lain perizinan usaha, biaya transaksi, fiskal daerah, pajak, retribusi, ketenagakerjaan, akses 
lahan, kerja sama pemerintah dan swasta, sampai perda atau regulasi daerah. Kami mengelompokkan 
berbagai isu tersebut ke dalam tiga fokus utama, yakni reformasi regulasi usaha, reformasi birokrasi 
usaha, dan kapasitas fiskal daerah. Tiga fokus isu tersebut menjadi panduan kami dalam mengawal 
pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks itu, UU Cipta Kerja sangat bersinggungan dengan tiga 
fokus utama kami. 

Memantau pembagian wewenang

Bagi pemerintah, UU Cipta Kerja disusun untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas 
bagi para pelaku bisnis, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan investor asing. 
Namun, isi RUU Cipta Kerja perlu diuji untuk mengecek apakah bunyi pasal-pasalnya sudah sesuai 
dengan tujuannya. 

Salah satu isu yang berkembang di masyarakat pada waktu penyusunan RUU Cipta Kerja adalah bahwa 
izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan akan dihapus guna menciptakan kemudahan iklim usaha 
dan investasi. Kami pun memeriksa kebenaran isu tersebut. 

Berdasarkan kajian kami, RUU Cipta Kerja memang banyak mengubah nomenklatur soal perizinan. Izin 
lokasi, misalnya, diubah menjadi persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Izin mendirikan bangunan 
(IMB) diubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Sedangkan izin lingkungan diubah menjadi 
perizinan kelayakan lingkungan. Kami juga melihat bahwa perubahan nomenklatur perizinan itu diikuti 
oleh beberapa perubahan lain yang sifatnya substansial. 

Dari kaca mata otonomi daerah, kami merumuskan beberapa catatan kritis terkait aspek menjaga 
kemudahan akses usaha dalam RUU Cipta Kerja. Pertama, terkait izin lokasi. Persetujuan pemanfaatan 
ruang dalam RUU tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat. Segala aspek 
menyangkut penyelenggaraan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah hanya diberi kewenangan untuk masuk 
dalam penyusunan rencana tata ruang saja. Kedua, terkait persetujuan pembangunan gedung. Daerah 
masih memiliki kewenangan untuk mengelola perizinannya. Namun, ketika ada perpanjangan atau 
bahkan peralihan fungsi gedung, hal itu akan menjadi wewenang pemerintah pusat. Ketiga, terkait 
administrasi pemerintahan. Kekuasaan penyelenggara pemerintahan daerah ada di tangan presiden. 

Ketiga poin dalam catatan kritis tersebut di atas menunjukkan adanya tendensi untuk mengembalikan 
wewenang pemerintah dari daerah ke pusat atau presiden. Hal ini tidak sesuai dengan semangat 
pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam konstitusi, khususnya yang mengatur tentang otonomi 
daerah.

Kami melihat bahwa upaya resentralisasi adalah bentuk dari ketidaksabaran menunggu proses di 
pemerintah daerah. Memang, harus diakui bahwa pembangunan daerah masih menghadapi beberapa 
masalah. Akan tetapi, masalah itu bukan karena kewenangan yang dimiliki daerah. Justru dengan 
desentralisasi, kelembagaan yang efektif akan bisa dibangun. Jika kewenangan kembali ke pusat, daerah 
tidak punya ruang gerak untuk mengatur pembangunannya.
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Peran daerah

Sebagai lembaga yang didirikan untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah, kami tidak bisa hanya 
membuat catatan kritis terkait RUU Cipta Kerja, melainkan juga berupaya mendorong perubahan isinya. 
Berdasarkan catatan kritis tersebut, kami pun menyusun rencana advokasi dan intervensi kebijakan. 

Pada tahap advokasi dan intervensi, kami menyiapkan Nota Pengantar dan Daftar Inventarisasi Masalah 
(DIM). Dua dokumen tersebut kami kirim ke DPR dan kementerian yang terkait dengan isu ini. Tujuan 
advokasi adalah mengawal wewenang daerah dalam perubahan isi RUU tersebut agar tidak kembali ke 
sistem yang sentralistik.

Bagaimanapun, penyelenggaraan otonomi daerah menghadapi tantangan serius ketika RUU Cipta Kerja 
menyatakan bahwa presiden dapat melimpahkan kewenangan kepada daerah. Pelimpahan kewenangan 
dari presiden kepada daerah memiliki dampak serius pada ketidakpastian yang akan dirasakan pelaku 
usaha akibat simpang siurnya hak dan porsi kewenangan menerbitkan perizinan di level pemerintah. 
Kami merekomendasikan agar tiga klausul terkait pelimpahan wewenang presiden kepada daerah di 
RUU Cipta Kerja dihapuskan. Rekomendasi kami disetujui sebagian, yakni dengan dihapuskannya salah 
satu dari tiga klausul yang menurut kami bermasalah tersebut.

Selanjutnya, soal izin usaha, RUU Cipta Kerja menegaskan adanya kewenangan pemerintah pusat untuk 
menerbitkan perizinan berusaha dasar, seperti tata ruang, lingkungan, bangunan, serta sektoral. Hal 
ini jelas tidak sejalan dengan kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tercantum 
dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk urusan penanaman 
modal (perizinan usaha). 

Untuk mengatasi silang sengkarut kewenangan pusat dan daerah terkait perizinan usaha dalam RUU 
Cipta Kerja, kami merekomendasikan adanya pembagian kewenangan pemerintah yang sesuai dengan 
prinsip efiesiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Misalnya, pemerintah pusat akan menerbitkan perizinan 
berusaha yang beroperasi pada atau memiliki dampak eksternalitas lintas provinsi. Adapun pemerintah 
provinsi berwenang memberikan perizinan berusaha yang berdampak eksternalitas lintas kabupaten/
kota. Lalu, pemerintah kabupaten/kota menerbitkan perizinan berusaha yang tidak memiliki dampak 
eksternalitas ke daerah lain. Rekomendasi ini kemudian diterima dan diadopsi dalam RUU Cipta Kerja. 

Rekomendasi kami lainnya yang diadopsi pemerintah adalah soal penerimaan pendapatan (retribusi) izin 
usaha. Rancangan awal UU Cipta Kerja memberikan hak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan 
retribusi dari izin usaha yang dikeluarkan untuk bangunan gedung (retribusi IMB). KPPOD menilai, 
peraturan ini merampas pendapatan pemerintah daerah dan tidak sesuai dengan nomenklatur perizinan 
berusaha yang baru. Oleh karena itu, kami mengadvokasi agar daerah (kabupaten/kota) tetap memiliki 
kewenangan untuk menerbitkan dan menerima pendapatan dari izin usaha tersebut.

UU Cipta Kerja lebih lanjut juga memiliki efek pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 
pelayanan izin usaha. RUU Cipta Kerja menegaskan bahwa NSPK dapat dilimpahkan ke daerah. Bagi kami, 
hal itu menunjukkan adanya pemahaman yang keliru terkait NSPK . Seharusnya, NSPK dipertahankan 
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sebagai standar nasional, sementara daerah memiliki porsi mengembangkan NSPK sejalan dengan 
acuan nasionalnya. Hal inilah yang kami rekomendasikan. Akhirnya, rekomendasi ini diadopsi sebagian 
dalam UU Cipta Kerja, yakni bahwa pemerintah pusat akan menerbitkan NSPK berdasarkan pengalaman 
terbaik dari daerah.

Selain soal kewenangan izin usaha, kecenderungan resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja juga dapat 
dilihat dari kewenangan yang dimiliki presiden untuk mengamandemen UU Cipta Kerja. Bagi kami, ini 
hal pokok serius untuk diperbaiki. Ini karena amandemen UU seharusnya hanya bisa dilakukan melalui 
parlemen dengan merevisi atau membuat UU baru. 

Kemudahan berusaha

Sebelum mengadvokasi UU Cipta Kerja, KPPOD juga mengadvokasi kebijakan yang terkait dengan 
kemudahan berusaha. Kami berupaya untuk selalu bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan 
kebijakan pemerintah. Kami mengawal, mengkritisi, dan berusaha memberikan alternatif solusi.

Salah satunya dengan menggagas pelayanan terpadu satu pintu untuk kemudahan usaha pada 2005-
2006 bersama kelompok masyarakat sipil lainnya. Dahulu kita mengenal pelayanan satu atap. Namun, 
hal itu belum benar-benar efektif, karena pelayanan perizinan dalam satu atap ternyata masih harus 
melalui banyak pintu. Untuk itu, dengan mendorong playanan satu pintu, proses perizinan bisa diurus 
melalui satu pintu saja.

Selanjutnya, pada 2007-2008 kami terlibat memperjuangkan close list dalam penyusunan UU Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum 2009, daerah bebas menentukan pajak 
dan retribusi. Akibatnya, banyak sekali beban pajak pelaku usaha di daerah. Berkat sistem close list, 
pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bisa memiliki acuan terkait tarif minimal dan maksimal untuk 
pajak kabupaten/kota dan provinsi.

Namun, close list bukanlah pencapaian akhir. Pada 2018, pemerintah pusat bersama DPR memasukkan 
rencana revisi UU Pajak dalam program legislasi nasional (prolegnas). Menanggapi hal itu, kami pun 
langsung membuat kajian dan membuat DIM.  Dalam proses itu, kami juga turun ke lapangan untuk 
mengetahui tanggapan pemerintah daerah dan para pelaku usaha di enam provinsi, yakni Jawa Timur, 
Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Temuan kami, 
pemerintah daerah dan kalangan pelaku usaha di daerah menilai perubahan UU Pajak berpotensi 
menimbulkan masalah baru terkait tarif yang akan memberatkan pemda dan pelaku usaha. Temuan itu 
segera kami bawa ke DPR. Hasilnya, proses penyusunan revisi UU Pajak itu dihentikan.

Kami juga mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonomi terkait dengan perizinan yang dikeluarkan 
pemerintah pusat pada 2015. Untuk itu, kami melakukan kajian tentang kemudahan dan kepastian 
berusaha di 10 kota bisnis utama. Pada saat itu, Bank Dunia sudah melakukan penelitian dengan topik 
yang sama di Jakarta dan Surabaya sehingga kajian kami tinggal melengkapinya dengan mendatangi 
delapan kota lainnya. Akhirnya, kami memiliki laporan kemudahan dan kepastian berusaha dari 10 kota 
bisnis di Indonesia pada 2017.
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Contoh lainnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. KPPOD terlibat di dalam tim dan kelompok kerja bersama 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terkait dengan itu, pada perkembangan selanjutnya 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang dikenal dengan istilah online single submission (OSS).

KPPOD melihat hal itu sebagai perkembangan positif untuk percepatan pelayanan perizinan usaha. 
Namun, perlu ada kajian untuk melihat tingkat efektivitasnya. Pada 2019, kami mengkaji implementasi 
satu tahun OSS dari tiga aspek: sisi regulasi dengan aspek deregulasi, sisi birokrasi dengan aspek 
debirokrasi, serta model atau format pelayanan atau aspek digitalisasi. 

Dari hasil kajian itu, kami menemukan bahwa OSS hanya menyentuh dimensi digitalisasi, itu pun 
masih disertai sejumlah kendala teknis dan regulasi. Selama setahun dilaksanakan, OSS tidak berjalan 
optimal karena aspek regulasi dan birokrasi belum tersentuh. Untuk itu, kami merekomendasikan agar 
implementasi OSS dimasukkan dalam suatu UU yang mengatur semua perizinan usaha.

Kerja sama untuk advokasi

Kami sadar bahwa dalam mengawal otonomi daerah, KPPOD tidak bisa bekerja sendirian. Untuk itu, sejak 
awal didirikan hingga saat ini, kami menjalin kerja sama dengan banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil, 
akademisi, pemerintah, maupun lembaga legislatif. Kerja sama semacam itulah yang membuat KPPOD 
lebih bisa menemukan celah dalam melakukan advokasi sehingga bisa mendorong perubahan kebijakan.

Dalam konteks itu, misalnya, kami menimbang serius posisi Badan Keahlian DPR. Badan ini memiliki 
sejumlah pusat kajian, termasuk pusat kajian RUU. Untuk itu, kami kerap memulai langkah advokasi dari 
Badan Keahlian DPR. Kami juga rutin menyelenggarakan diskusi dengan mengundang para pemangku 
kepentingan. Dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI), kami berusaha memaksimalkan diskusi-
diskusi seperti ini dengan mengundang media massa. Pemberitaan di media mampu meningkatkan 
perhatian publik atas suatu isu.

Kami menyadari, tanpa bergerak bersama, advokasi adalah pekerjaan yang melelahkan. Untuk itu, 
membangun hubungan baik dan bekerja sama dengan beragam asosiasi sektoral, seperti Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
(APKASI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia 
(ADKASI) selalu menjadi prioritas kami. Kerja sama ini merupakan strategi penting dan terbukti efektif 
dalam proses advokasi.

Ketika KPPOD turun ke daerah, kami juga berupaya menemui pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan 
komponen masyarakat sipil di daerah. Kami memiliki mitra di 33 provinsi dari berbagai latar belakang. 
Suara-suara mereka penting dan menjadi dasar bagi KPPOD dalam melakukan analisis kebijakan.
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Keberlanjutan 

Dukungan dari KSI sangat membantu kami dalam mendorong perubahan kebijakan berbasis bukti. 
Visi KSI terkait kebijakan berbasis bukti sangat sejalan dengan kerja-kerja yang kami lakukan. Selama 
10 tahun bersama KSI, KSI tidak hanya menyediakan dukungan finansial, namun juga meningkatkan 
kapasitas kami dalam mendorong reformasi regulasi, birokrasi, dan kapasitas fiskal daerah.

Tiga aktivitas utama kami, mulai dari kajian, advokasi, sampai asistensi teknis, kini dapat berjalan secara 
lebih sistematis berkat pendampingan KSI. Ketika kami merumuskan proposal program, kami dituntut 
untuk merumuskan, bukan hanya target capaian kegiatan, namun juga kemungkinan usulan kebijakan 
yang dapat diintervensi, serta mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait. Selain itu, KSI mendorong 
kami melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tiga bulan sekali. Proses semacam itu membuat 
kerja-kerja kami menjadi semakin efektif. 

Lima tahun ke depan, kami berharap KPPOD akan terus berkembang. Berbagai agenda advokasi masih 
menunggu di depan. Soal UU Cipta Kerja, misalnya. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan 
UU ini inkonstitusional, tetapi itu hanya menyangkut aspek formalnya saja. Untuk itu, kami terus berusaha 
mengawal aspek materialnya.

Selain itu, ada dua fokus lain yang ingin kami kembangkan. Pertama, di sisi kapasitas fiskal, KPPOD 
berusaha mengawal RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kedua, 
kami ingin menegaskan komitmen menjaga otonomi daerah dengan fokus mengawal kerja sama 
antardaerah. Kewenangan daerah adalah kekuatan yang bisa menjamin keberlanjutan tata kelola dan 
daya tahan daerah di masa depan. Dengan demikian, upaya untuk mengembalikan kewenangan ke 
pusat atau resentralisasi akan mengancam keberlanjutan tata kelola tersebut, termasuk di dalamnya 
keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah. Proses melakukan advokasi kebijakan berbasis 
bukti yang didukung KSI selama 10 tahun terakhir merupakan pengalaman berharga yang menginspirasi 
kami untuk melanjutkan beragam riset dan advokasi guna mengawal otonomi daerah ke depan. (*)
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Mendorong Reformasi 
Regulasi sebagai  
Agenda Bersama
Rizky Argama, Gita Putri Damayana
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Pada tahun 2020, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau lebih dikenal 
sebagai omnibus law, mendapat reaksi yang sangat keras dari publik. Pandangan publik diarahkan ke 
Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang meloloskan undang-undang tersebut.

Upaya berbagai kalangan mengawal proses pembentukan UU Cipta Kerja di ranah legislatif merupakan 
langkah yang penting. Ini berlaku tidak hanya bagi UU Cipta Kerja, tetapi juga rancangan undang-undang 
dan peraturan lainnya. Meskipun demikian, mengawal penyusunan RUU di ranah legislatif adalah satu 
tahapan. Setelah itu, sejumlah ketentuan dalam suatu undang-undang masih perlu diturunkan ke dalam 
berbagai peraturan agar dapat diimplementasikan dengan baik. Proses penyusunan peraturan turunan 
itu juga perlu dikawal untuk memastikan isinya sinkron dan tidak berlawanan dengan aturan di atasnya. 
Ada idiom dalam bahasa Inggris untuk hal itu: the devil is in the details. Hal-hal kecil bisa menimbulkan 
pengaruh ataupun masalah yang besar.

Namun, berbeda dengan proses pembahasan RUU di DPR yang, meski masih masih membutuhkan 
banyak perbaikan, relatif masih lebih terbuka dibanding pembentukan peraturan pelaksana di tataran 
eksekutif yang sering kali luput dari amatan publik. Hal itu disebabkan oleh mekanisme penyusunan 
peraturan pelaksana yang meski mensyaratkan keterbukaan, praktiknya lebih tertutup dibanding proses 
yang ada di DPR. Padahal, dalam peraturan pelaksana itulah tata laksana operasional dari suatu undang-
undang tercantum. Jika pengawalan oleh publik dilakukan mulai dari level undang-undang hingga 
peraturan pelaksana, aturan-aturan yang dibuat akan lebih selaras.

Faktanya, di Indonesia ada banyak aturan yang tumpang tindih. Di masa-masa awal berdirinya Pusat 
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yakni pada 1998, ada banyak aturan yang berlawanan 
dengan semangat reformasi sehingga menjadi tumpang tindih. Kami melakukan kajian terhadap aturan-
aturan tersebut dan menyampaikan temuannya kepada para pemangku kepentingan. Hasilnya, ada 
sejumlah keputusan presiden yang dicabut di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

Meskipun demikian, bukan berarti persoalan tumpang tindih aturan itu sudah selesai. Sampai saat ini 
masih banyak aturan yang isinya tidak sinkron satu sama lain sehingga berdampak terhadap rencana 
pembangunan. Di tengah tahun berjalan, misalnya, kerap kali banyak peraturan yang disusulkan. 
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Kehadiran peraturan baru di tengah perjalanan semacam itu dapat memengaruhi perencanaan kerja 
instansi pemerintah terkait. Banyak program pembangunan yang akhirnya tidak berjalan maksimal 
karena adanya disrupsi dari sisi aturan.

Minimnya pemantauan pada tataran implementasi hingga adanya berbagai peraturan yang tumpang 
tindih itu terjadi karena pengetahuan kita tentang bagaimana hukum dibuat belum lengkap. Untuk itu, 
mengangkat wacana reformasi regulasi ke permukaan menjadi penting.

Reformasi regulasi

Pentingnya reformasi regulasi itu merupakan hasil refleksi PSHK setelah mengkaji masalah-masalah 
terkait manajemen regulasi di Indonesia. Semula, kami berfokus pada sisi pembentuk peraturan, baik pada 
lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kami semakin paham 
bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan banyak pemangku kepentingan. 
Hanya berfokus ke lembaga legislatif tidak mencukupi dalam proses legislasi yang membutuhkan banyak 
pihak lain untuk terlibat.

Bagi kami, reformasi regulasi adalah upaya menciptakan dan mengawasi pengelolaan pembentukan 
peraturan secara menyeluruh. Selama ini, ada persepsi bahwa entitas pembentuk hukum hanya ada di 
pihak eksekutif dan legislatif saja. Padahal, hukum atau regulasi memiliki dampak sosial dan politik ke 
semua sektor. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga 
masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kami pun mulai mendorong agenda reformasi regulasi dengan 
melibatkan berbagai pemangkau kepentingan lintas sektor. Ketika bicara peran publik, misalnya, 
keterlibatan publik bukan hanya dengan mengetahui adanya suatu RUU yang sedang dibahas DPR. 
Lebih dari itu, publik harus bisa berpartisipasi dalam keseluruhan prosesnya. Untuk itu, perlu ada 
mekanisme yang bisa memastikan berjalannya partisipasi publik di dalam pembuatan suatu regulasi. 
Di sinilah pentingnya melengkapi pengetahuan tentang bagaimana hukum itu dibuat. Melalui agenda 
reformasi regulasi, kami ingin turut melengkapi pengetahuan tersebut dengan mendorong keterlibatan 
semua pihak, khususnya masyarakat sipil.

Kerja bersama mendorong perubahan

Secara waktu, upaya kami mendorong agenda reformasi regulasi menemukan sejumlah momentum 
yang pas. Sejak awal pemerintahannya, misalnya, Presiden Joko Widodo kerap menyinggung adanya 
aturan yang tumpang tindih. Dengan berbicara seperti itu, secara tidak langsung Presiden sedang 
membicarakan isu reformasi regulasi.

Untuk mendorong reformasi regulasi, kami melakukan kajian-kajian. Kami berupaya melibatkan para 
pemangku kepentingan terkait dalam setiap kajian yang kami lakukan. Mulai dari kalangan birokrasi, 
akademisi, maupun masyarakat sipil. Kami memahami bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh 
karena itu, kami juga berupaya memajukan ekosistem hukum bersama jaringan masyarakat sipil. Kami 
berupaya membangun jejaring studi dan advokasi lintas sektor untuk menjadikan reformasi regulasi 
sebagai agenda bersama.
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Rencana kajian kami antara lain mendapat tanggapan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas). Secara khusus, Bappenas memberi masukan agar kajian tersebut didasarkan pada empat 
aspek strategi nasional reformasi regulasi 2015 supaya analisis dan rekomendasi yang dihasilkan 
bisa terhubung dengan kebijakan yang sudah ada. Keempat aspek itu terdiri dari simplifikasi regulasi, 
rekonseptualisasi prosedur pembentukan regulasi, restrukturisasi kelembagaan pengelola regulasi, dan 
penguatan kapasitas pembentuk regulasi.

Pada waktu itu, Bappenas juga tengah menggagas reformasi regulasi sebagai penerjemahan dari visi 
Presiden Joko Widodo terkait tumpang tindihnya berbagai peraturan. Lebih lanjut, Bappenas ingin 
memasukkan agenda reformasi regulasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020–2024.

Dari diskusi dengan Bappenas, kami kemudian mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan 
agenda reformasi regulasi. Di sinilah kami menemukan kesamaan tujuan, sehingga akhirnya bekerja 
sama. Sepanjang 2018–2019, PSHK dan Bappenas bekerja sama untuk menghasilkan studi latar 
belakang mengenai reformasi regulasi. Hasil dari kajian tersebut menjadi bahan masukan dalam proses 
penyusunan RPJMN 2020–2024.

Berdasarkan hasil kajian PSHK bersama Bappenas, ada sejumlah masalah terkait pengelolaan regulasi 
di Indonesia. Misalnya, tidak sinkronnya perencanaan pembangunan dengan perencanaan regulasi, 
tidak patuhnya pembuat peraturan terhadap ketentuan tentang materi muatan dan hierarki perundang-
undangan, tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi dengan proses 
legislasi, dan tidak adanya otoritas khusus di tingkat pusat yang menangani keseluruhan proses dan 
pengelolaan regulasi. Temuan ini menegaskan keyakinan kami bahwa masalah utama terkait pengelolaan 
regulasi di Indonesia bukan hanya soal hiper-regulasi atau terlalu banyaknya produk peraturan untuk 
mengatur banyak hal. 

Dari temuan itu, kami memahami bahwa upaya mendorong reformasi regulasi harus dilakukan melalui 
banyak pintu. Bukan hanya di DPR saja, tetapi juga di ranah eksekutif, termasuk berbagai kementerian 
dan lembaga-lembaga negara lainnya yang sebenarnya memiliki kewenangan sama tetapi selama ini 
luput dari amatan dan partisipasi publik. Pengawalan regulasi di level eksekutif bukan hanya fokus pada 
detail penyusunan dan perencanaan, tetapi juga pelaksanaannya. Melalui cara inilah kami berusaha 
mewujudkan visi reformasi regulasi sebagai upaya membongkar sekaligus melengkapi pengetahuan 
tentang bagaimana hukum dibuat.

Selain itu, serangkaian diskusi kami gelar dalam format road show ke sejumlah daerah, termasuk ke luar 
Jawa, seperti Aceh, Sumatra Barat, sampai Sulawesi Selatan. Ini perlu dilakukan agar agenda reformasi 
regulasi bukan hanya merupakan hasil pemikiran para akademisi dari Jawa saja. Antusiasme akademisi 
dan masyarakat sipil di luar Jawa besar sekali. Mereka yang di luar Jawa juga memiliki pemikiran dan 
solusi untuk agenda reformasi regulasi.

Pada akhirnya, kami bisa menyelesaikan hasil kajian dengan mengikutsertakan masukan dari berbagai 
pihak dan menyerahkannya kepada Bappenas. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya 
kegiatan monev yang lebih baik untuk mendukung reformasi regulasi secara sistematis.
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Momentum penting lainnya kami temukan pada debat calon presiden di 2019. Waktu itu, salah satu 
pertanyaan yang diajukan dalam debat kepada para kandidat adalah mengenai solusi atas persoalan 
banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Kami menyambut momentum itu dengan bergerak cepat. 
Bersama Bappenas, dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI), kami mengadakan 
presentasi ke media terkait agenda reformasi regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Setelah itu, serangkaian 
seminar dengan tema serupa juga digelar. 

Melalui rangkaian upaya itu, untuk pertama kalinya RPJMN memuat rencana untuk menata regulasi 
dengan membangun institusi atau lembaga pengelola regulasi. Masuknya agenda reformasi regulasi 
dalam RPJMN 2020-2024 adalah suatu keberhasilan. Ini membuktikan bahwa masyarakat sipil bisa 
lebih terlibat dalam proses penyusunan regulasi. Hal ini merupakan sebuah awal yang baik bagi proses 
penyusunan berbagai regulasi lainnya ke depan.

Tantangan

Keberhasilan melakukan advokasi untuk memasukkan agenda reformasi regulasi ke dalam RPJMN 2020-
2024 tidak terlepas dari jalinan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, menjalin kerja 
sama semacam itu bukannya tanpa tantangan.

Kerja sama dengan jaringan masyarakat sipil dan akademisi bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan 
banyak masukan berharga. Namun, kami sempat mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan 
lembaga pemerintah, khususnya lembaga di luar Bappenas. Meskipun begitu, tantangan tersebut pelan-
pelan bisa kami atasi. Kami percaya dari proses ini akan ada jejaring dan tingkat keterlibatan publik yang 
semakin luas.

Secara internal, tantangan bagi kami bukan hanya soal bagaimana merumuskan agenda internal PSHK, 
tetapi juga bagaimana merespons dinamika di luar. Prioritas regulasi harus dirumuskan secara tepat dan 
jitu. Jika tidak, agenda reformasi regulasi akan berakhir pada sebatas simplifikasi atau penyederhanaan 
jumlah regulasi. 

Tantangan lain muncul ketika belum lama ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden 
Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/
Kepala Lembaga. Mulai 6 Agustus 2021, setiap rancangan regulasi yang diprakarsai oleh kementerian/
lembaga harus mendapat persetujuan dari presiden sebelum diberlakukan.

Terbitnya Perpres tersebut sekilas terdengar seperti solusi. Apalagi, peraturan perundang-undangan 
di level kementerian/lembaga selama ini memang sangat banyak jumlahnya dibanding jenis peraturan 
lainnya. Pada 2019 saja, kami menemukan ada 8.311 peraturan setingkat kementerian/lembaga yang 
dibentuk sepanjang periode pertama Presiden Joko Widodo. Namun, isi dari Perpres baru itu berpotensi 
membuat birokrasi dalam pembentukan regulasi kian panjang dan rumit.

Kami percaya pemerintah punya komitmen baik untuk terus melakukan agenda reformasi regulasi. 
Itu sejalan dengan agenda kami terkait reformasi regulasi. Akan tetapi, sebagaimana visi jauh agenda 
reformasi regulasi untuk membongkar setiap proses pembentukan dan pelaksanaan regulasi, niat baik 
itu perlu terus dikritisi. 
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Saat ini, bagi kami yang paling penting dalam agenda reformasi regulasi adalah pelembagaan monev. 
Pelembagaan itu hampir terwujud dengan terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 95A peraturan revisi 
tersebut memuat ketentuan soal pemantauan dan peninjauan atas undang-undang. Dengan adanya 
pasal itu, untuk pertama kalinya konsep monev diatur dalam sistem legislasi di Indonesia. Sayangnya, 
pasal itu sebatas menyebut pemerintah dan DPR harus melakukan monev terhadap undang-undang. 
Padahal, monev dibutuhkan untuk seluruh instrumen peraturan di Indonesia. Semua regulasi yang 
dikeluarkan presiden, menteri, kepala daerah, sampai keputusan-keputusan lembaga seharusnya 
menjadi objek dalam proses monev regulasi. 

Warisan jangka panjang

Terlepas dari berbagai tantangan yang muncul, proses advokasi untuk mendorong agenda reformasi 
regulasi dalam RPJMN 2020-2024 akhirnya berhasil diwujudkan. Dalam konteks itu, dukungan dari KSI 
sangat penting bagi kami. Dengan dukungan itu, gagasan-gagasan yang semula sulit untuk direalisasikan 
akhirnya mulai terwujud.

Fleksibilitas dukungan dari KSI juga memungkinkan kami meningkatkan kualitas staf kami, baik dengan 
mendorong staf melanjutkan studi, maupun mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan berbagai 
lembaga termasuk KSI. Semua itu pada akhirnya juga akan meningkatkan kapasitas kami sebagai 
lembaga. Bagi kami, penguatan sumber daya yang didukung oleh KSI adalah warisan yang akan 
bermanfaat jangka panjang bagi agenda reformasi regulasi.

Selain itu, kami juga sepenuhnya sadar bahwa saat ini adalah tahun-tahun penuh ketidakpastian. 
Bersikap idealis dalam kondisi ini adalah hal yang sulit. Akan, tetapi berkat kerja sama dengan berbagai 
organisasi masyarakat sipil lainnya, kami menjadi bisa berdiri kuat. KSI turut berperan dalam membuka 
ruang kerja sama tersebut, sehingga kami menjadi terhubung dengan lembaga-lembaga yang bidang 
kerjanya amat berbeda dengan kami, seperti SMERU, SurveyMeter, PKMK UGM, PPH Atma Jaya, dan 
lain-lain. Ini juga menjadi warisan yang sangat berharga.

Masuknya agenda reformasi regulasi dalam RPJMN 2020-2024 merupakan sebuah langkah awal. 
Ada berbagai aspek dalam agenda reformasi regulasi yang perlu dikerjakan. Pengalaman mendorong 
reformasi regulasi dalam RPJMN adalah bekal untuk mendorong agenda reformasi regulasi ke depan 
yang masih butuh nafas panjang. (*)
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Advokasi Kebijakan Lintas 
Isu untuk Tangani HIV
Evi Sukmaningrum
Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ)

Dalam kehidupannya sehari-hari, orang dengan HIV atau ODHIV di Indonesia menghadapi permasalahan 
yang kompleks. Selain menghadapi dampak virus HIV terhadap tubuhnya, mereka juga menghadapi 
stigma dan diskriminasi yang terus berlangsung sejak lebih dari 30 tahun kasus ini pertama kali ada di 
Indonesia. Kompleksnya permasalahan tersebut memicu adanya masalah psikologis pada ODHIV. Hal ini 
menunjukkan bahwa pencegahan dan perawatan bagi ODHIV memerlukan pendekatan biopsikososial 
yang komprehensif, tak hanya melalui pendekatan medis, namun juga perlu melihat aspek psikologis dan 
sosio strukturalnya. 

Kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan pendekatan yang menyeluruh dalam memberikan 
dukungan perawatan bagi ODHIV itu mendorong kami di Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan 
Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ) untuk mulai melihat 
isu kesehatan jiwa (keswa). Berangkat dari pengetahuan dan pengalaman kami dengan isu HIV, kami 
pun mencoba melihat bagaimana kebijakan terkait isu keswa dalam memberikan layanan bagi kelompok 
rentan dan terpinggirkan. Ternyata, isu keswa belum menjadi prioritas sehingga layanan keswa pun 
belum merata dan bahkan tidak banyak masyarakat yang tahu keberadaan layanan tersebut di daerahnya. 
Secara khusus, ODHIV hanya mengakses layanan keswa melalui kelompok dukungan yang tersedia 
di komunitasnya. Kesenjangan dalam ketersediaan dan akses layanan keswa menjadi penting untuk 
ditinjau lebih lanjut 

Terkait dengan keswa, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa dalam 
setiap 1.000 rumah tangga, terdapat tujuh rumah tangga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ). Riset tersebut juga mengungkapkan bahwa prevalensi gangguan emosional pada penduduk 
berumur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 mencapai 9,8 persen.

Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa dari sisi prevalensi, jumlah kasus keswa jauh lebih banyak dari 
kasus HIV. Pada orang dengan usia di atas 15 tahun, jumlah ODHIV kurang dari 1 persen, sedangkan 
jumlah ODGJ bisa mencapai 9,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa isu keswa merupakan masalah 
penting yang harus ditangani dengan serius, seperti yang sudah dilakukan dengan isu HIV. Sama seperti 
HIV, penanganan masalah keswa juga bisa berlangsung seumur hidup. Jika layanan itu tidak merata, 
bukan hanya individunya saja yang akan menderita. Berbagai literatur yang kami pelajari menunjukkan 
bahwa masalah keswa tidak hanya akan merugikan individu dan keluarga, namun juga masyarakat 
secara umum, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara.
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Dengan latar belakang tersebut, kami menilai pentingnya untuk melakukan advokasi di isu keswa ini 
melalui rangkaian studi yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan kebijakan keswa di 
Indonesia. Pada awalnya, kami membahas isu ini hanya dalam kaitannya dengan penanganan ODHIV. 
Akan tetapi, kami memahami bahwa persoalan keswa sangatlah luas dan saling berkaitan. Untuk itu, 
kami pun bersepakat bahwa isu keswa bagi ODHIV merupakan bagian kecil dari isu keswa secara 
keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membahas isu keswa secara luas, 
bukan hanya yang terkait dengan HIV.

Proses advokasi dilakukan melalui serangkaian proses riset untuk menghasilkan rekomendasi yang 
berbasis bukti ilmiah. Proses awal adalah dengan melakukan analisis situasi pada 2019. Kami memulainya 
dengan melakukan analisis situasi tentang kinerja penyelenggaraan layanan keswa di pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan primer di Indonesia. Tahap awal ini bertujuan 
mengidentifikasi bagaimana layanan keswa kepada ODGJ dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) 
di Jakarta, Yogyakarta, Palu, dan Denpasar. Pemilihan empat lokasi itu didasarkan pada data Riskesdas 
2018 yang menunjukkan bahwa keempat kota tersebut memiliki jumlah masalah keswa yang tinggi.

Melalui penelitian itu, kami memulai langkah untuk memperluas jangkauan dan kontribusi kami dalam 
isu keswa sebagai bagian dari pembahasan mengenai HIV. Kami memfokuskan diri pada bagaimana 
kebijakan keswa serta implementasinya di Indonesia yang menjadi dasar bagi upaya mewujudkan sistem 
keswa yang layak sebagai bagian integral dari penanganan ODHIV. 

Pusat unggulan

Sejak didirikan pada 2010, PPH UAJ memang ditujukan sebagai wadah kontribusi dan kolaborasi dari para 
pemerhati HIV lintas disiplin dan profesi dalam mengatasi permasalahan HIV AIDS, narkoba, psikotropika, 
dan zat adiktif (napza) lainnya di Indonesia melalui penelitian, peningkatan kapasitas, dan pengabdian 
masyarakat. Program kerja kami banyak berfokus pada penelitian kebijakan dan sosial perilaku yang 
berkaitan dengan HIV AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual, serta partisipasi masyarakat sipil dalam 
pengembangan sektor kesehatan dan program HIV.

Eksistensi PPH UAJ tidak lepas dari kerja sama antara Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya 
dan University of Illinois at Chicago (UIC). Melalui dukungan Kemitraan Global untuk Penelitian AIDS Ilmu 
Sosial - US National Institute of Health (US NIH), kerja sama kedua lembaga itu menghasilkan sebuah 
proyek yang ditujukan untuk membangun kapasitas penelitian di bidang HIV AIDS pada 2007. Tiga 
tahun berselang, yakni pada tahun 2010, lembaga kami berdiri sebagai bentuk konkret dari kerja sama 
itu dengan nama awal Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya atau PPH UAJ. 

Akan tetapi, keberadaan kami juga tidak terlepas dari kolaborasi dan keterikatan yang kuat dengan 
komunitas (termasuk di dalamnya komunitas masyarakat sipil yang bergerak di isu HIV) yang terjadi 
sejak PPH ini berdiri. Keunggulan kami dibandingkan dengan pusat penelitian lainnya tercermin melalui 
keterikatan dan kolaborasi sinergis dengan komunitas. Pelibatan komunitas dalam riset maupun program 
nonriset, bukan sekadar sebagai ‘subjek’ penelitian, namun sebagai peneliti komunitas yang ikut aktif 
dan belajar dalam rangkaian proses riset itu sendiri. 
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Program pencegahan dan penanganan HIV perlu mempertimbangkan beragam aspek yang berkaitan. 
Kolaborasi dengan berbagai komunitas sangat mendukung kami dalam mendorong pelaksanaan 
program. Salah satu contohnya adalah kaitan antara pengguna narkoba dengan penularan HIV. Prevalensi 
pengguna narkoba jenis sabu yang mengidap HIV ternyata lebih tinggi dibandingkan pengguna jarum 
suntik. Untuk itu, kami mendorong agar kelompok pengguna sabu dijadikan sebagai kelompok prioritas 
dalam penanggulangan HIV. Contoh lain juga terjadi ketika kami melakukan advokasi kepada Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional (yang waktu itu belum dibubarkan) dan Kementerian Sosial terkait 
penutupan lokalisasi yang tidak berpengaruh pada penurunan penularan HIV AIDS. Penutupan lokalisasi 
justru berpotensi menimbulkan masalah baru lantaran layanan kesehatan, seperti puskesmas, akan 
kesulitan melakukan konsultasi dan tes (voluntary counselling and testing/VCT) bagi pekerja seks karena 
mereka tidak lagi terkumpul di satu lokasi. Keterkaitan berbagai aspek dalam penanganan ODHIV itu 
pula yang mendorong kami saat ini memperluas fokus ke isu kesehatan jiwa.

Sebagai lembaga penelitian di dalam universitas, produk pengetahuan yang dihasilkan perlu 
didiseminasikan untuk mendorong perubahan kebijakan. Akan tetapi, diseminasi produk pengetahuan 
untuk menggiring proses transformasi kebijakan membutuhkan adanya advokasi yang mumpuni. 
Untuk itu, kami berupaya menguatkan kapasitas advokasi secara bertahap. Langkah itu dimulai dengan 
menyusun dan menetapkan peta jalan advokasi kebijakan setiap tahunnya. Bila sebelumnya diseminasi 
hasil penelitian yang dilakukan masih sebatas sosialisasi untuk arah rekomendasi kebijakan, kini policy 
brief menjadi salah satu keluaran dari riset-riset yang kami lakukan. Dalam konteks ini, kami menyadari 
perlunya merekrut staf advokasi dan staf media, mengingat sebagian besar staf PPH UAJ adalah peneliti 
maupun akademisi.

Penguatan kapasitas dalam proses advokasi secara tidak langsung berdampak pada penguatan kapasitas 
internal lembaga, baik dari lingkup administrasi maupun manajemen. Dengan kapasitas kelembagaan 
yang meningkat, kinerja riset maupun advokasi tampak makin terstruktur dan memiliki arah yang lebih 
jelas. Pada akhirnya, keseluruhan proses penguatan kapasitas internal lembaga juga memengaruhi 
bertambahnya jaringan kerja sama riset maupun nonriset, baik nasional atau internasional. 

Transformasi lembaga yang dipersepsikan signifikan, khususnya dalam kemampuan tata kelola, 
peningkatan jejaring dan kerja sama, membuahkan hasil yang positif bagi kami. Melalui proses evaluasi 
kinerja keunggulan akademik dan kemampuan komersialiasi yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), kami dianggap sebagai pusat kajian yang berpotensi menjadi salah 
satu pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains perguruan tinggi (PUI-PT) di Indonesia. 
Setelah proses seleksi dan penilaian yang dilakukan pada tahun 2019 terhadap 100 pusat kajian di 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia, PPH UAJ akhirnya ditetapkan sebagai salah satu PUI-PT oleh 
Kemendikbud pada tanggal 14 Juli 2020. Sejak saat itu, nama kami pun berubah menjadi PUI-PT Pusat 
Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH 
PUK2IS UAJ).

Memperkuat advokasi kebijakan

Status tersebut membuat kami memiliki posisi yang lebih strategis untuk mengadvokasi hasil riset 
menjadi kebijakan. Kami terus melanjutkan kajian dan advokasi terkait isu HIV dan persinggungannya 
dengan berbagai isu lain. Secara spesifik, kami fokus pada bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat 
secara praktis diterapkan. 
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Pada konteks keterkaitan antara ODHIV dengan isu keswa, misalnya, kami melihat betapa strategisnya 
peran puskesmas sebagai layanan keswa tingkat pertama yang mudah dijangkau. Namun, sampai saat 
ini peran tersebut belum dapat diemban secara optimal oleh puskesmas.

Berdasarkan temuan penelitian kami pada 2019, belum optimalnya peran puskesmas itu antara lain 
disebabkan oleh belum adanya acuan kebijakan operasional. Masih sangat sedikit program dan dana 
untuk isu keswa. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Jiwa, aturan turunannya belum lengkap. Hal itu berdampak pada belum meratanya layanan keswa di 
puskesmas. Ada puskesmas yang layanan keswa-nya sudah bagus di segala aspek, tetapi ada yang 
hanya bisa merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.

Melihat situasi tersebut, kami merekomendasikan perlunya kebijakan operasional dalam bentuk petunjuk 
teknis ( juknis) terkait dengan layanan keswa primer di puskesmas. Tanpa adanya acuan yang rinci, 
dukungan sumber daya untuk penyediaan layanan keswa di daerah, khususnya di level puskesmas, menjadi 
sulit direalisasikan. Rekomendasi ini kami tujukan kepada para pemangku kepentingan terkait. Setelah 
itu, kami menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mendorong adanya kebijakan operasional terkait 
layanan keswa. Untuk itu, sejak tahun 2020 kami berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian guna menyusun juknis manajemen keswa di puskesmas, baik 
dalam kondisi umum maupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, sejak awal kami 
melibatkan para pemangku kepentingan terkait, baik di dinas kesehatan maupun puskesmas. Kami juga 
membuat survei secara daring guna mendapat masukan terkait juknis yang akan disusun. 

Proses yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait di DKI Jakarta itu akhirnya bisa menghasilkan 
dokumen juknis layanan keswa. Kami kemudian mengadakan pelatihan bagi staf di dinas kesehatan agar 
bisa lebih memahami isi juknis yang sudah disusun sehingga bisa memfasilitasi para staf puskesmas 
dalam mengimplementasikan juknis. Pelatihan terhadap staf dinas kesehatan ini juga kami lakukan 
untuk menjaga keberlanjutan supaya pihak dinas kesehatan bisa terus membina puskesmas untuk 
mengimplementasikan juknis yang sudah disusun.

Bersamaan dengan itu, kami terus berupaya mendorong adanya kebijakan terkait juknis ke tingkat 
provinsi. Salah satu praktik baik dari upaya tersebut adalah adanya kesepakatan antara Kementerian 
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan nota kesepahaman terkait panduan 
teknis layanan keswa agar diterapkan oleh 40 puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Tak berhenti di tingkat 
provinsi, kami juga mendorong kebijakan terkait juknis ke tingkat pusat. Dalam upaya itu, kami, antara 
lain, menyampaikan hasil kajian ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan mendapat tanggapan yang positif.

Dari berbagai upaya tersebut, kami kian memahami bagaimana proses mendorong pengetahuan menjadi 
sebuah kebijakan. Pelibatan para pemangku kepentingan terkait di semua level, mulai dari pusat hingga 
pelaku di lapangan, dalam setiap tahapan penelitian dan advokasi menjadi kunci bagi keberhasilan upaya 
tersebut.

Investasi

Advokasi regulasi terkait HIV dan isu-isu lain yang bersinggungan dengan penanganan HIV masih akan 
terus menjadi fokus kami ke depan, termasuk dengan mendorong implementasi regulasi secara teknis 
di lapangan. Selama ini, kami melihat kerap ada kesenjangan antara isi undang-undang dengan teknis 
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pelaksanaannya di lapangan. Dengan status sebagai PUI, kami akan mengoptimalkan jaringan dan 
pengalaman yang kami miliki untuk melakukan advokasi. 

Dalam semua proses itu, kajian dan penelitian tetap menjadi dasarnya. Kami akan terus berinovasi 
mengembangkan produk-produk pengetahuan lainnya, misalnya juknis berbasis riset dan modul berbasis 
riset yang disusun melalui proses pemeriksaan sejawat (peer review) sehingga dapat digunakan oleh 
masyarakat secara terbuka. 

Dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI) yang dimulai pada 2014 membantu kami dalam 
mengawali perjalanan untuk melakukan advokasi knowledge to policy. Sebelumnya, hasil riset yang kami 
lakukan tidak kami susun menjadi policy paper. Padahal, dalam melakukan riset tersebut kami menjalin 
kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Skema kemitraan yang dirancang oleh KSI secara tidak 
langsung menjadi skema investasi jangka panjang bagi lembaga yang didukung. Hal ini ditunjukkan 
dengan dukungan penguatan fondasi lembaga riset lewat skema core grant yang membebaskan 
lembaga yang didukung untuk memetakan apa yang menjadi kebutuhannya, mulai dari hal yang paling 
dasar, seperti tata kelola, hingga penguatan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Skema kemitraan yang strategis itu juga memberikan pelajaran bagi kami terkait pentingnya 
menggandeng para pemangku kepentingan dan kebijakan yang relevan untuk bersinergi melakukan 
transformasi kebijakan. Bagi kami, KSI telah melakukan ‘investasi’ yang lengkap sejak kemitraan awal, 
yaitu penguatan fondasi lembaga hingga menguatkan jejaring dan kemitraan yang strategis dengan 
berbagai pihak. Investasi tersebut menjadi modal bagi kami untuk terus berkontribusi dalam menangani 
permasalahan terkait HIV di Indonesia. (*)



1.4 
Data untuk 
Perubahan
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Mengawal Penguatan  
Forum Kerukunan Umat 
Beragama
Ihsan Ali-Fauzi, Husni Mubarok
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina

Kegiatan ibadat di salah satu gereja Kristen di Gunungkidul, DI Yogyakarta, dihentikan paksa. Warga 
setempat menolak keberadaan gereja dan aktivitas peribadatan di dalamnya. Di Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, proses pembangunan sebuah masjid sempat dihentikan. Penolakan warga yang tinggal di sekitar 
lokasi masjid menjadi pemicunya. 

Kasus yang muncul di pemberitaan media pada 2011 tersebut merupakan dua dari sekian banyak kasus 
penolakan rumah ibadat di Indonesia. Dari tahun ke tahun, kasus semacam itu masih terus terjadi di 
berbagai wilayah sehingga berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Banyaknya kasus tersebut memancing sejumlah pertanyaan seputar peran pemerintah dalam menengahi 
persoalan sekaligus menjaga toleransi antarumat beragama. Pada dua kasus itu, baik di Gunungkidul 
maupun Kupang, pemerintah daerah setempat sempat gagal dalam memosisikan diri sebagai penengah. 
Upaya dialog antaragama hingga keberadaan lembaga yang mewadahi dialog antaragama seakan sia-
sia di hadapan kasus-kasus seperti ini. 

Situasi yang terus berulang itu mendorong kami di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) 
Paramadina, melakukan penelitian. Salah satunya adalah penelitian terkait peran Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadat di Gunungkidul dan Kupang. 
Hasilnya antara lain adalah laporan penelitian bertajuk “Disputes over places of worship in Indonesia: 
evaluating the role of the Interreligious Harmony Forum” yang diselesaikan pada 2019.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa dalam dua konflik tersebut, FKUB yang mestinya bisa mendorong 
dialog guna mencari solusi atas konflik yang tengah terjadi belum optimal dalam menjalankan perannya. 
Di sisi lain, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa peran forum dalam menyelesaikan sengketa 
masih marginal dalam arti hanya bisa sebatas mengeluarkan rekomendasi. Namun, fakta bahwa kedua 
perselisihan itu akhirnya diselesaikan, terlepas dari minimnya peran FKUB lokal, menunjukkan adanya 
kemungkinan perubahan dalam hubungan masa depan antara FKUB, pemerintah daerah, dan organisasi 
masyarakat sipil di masa mendatang.
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Berangkat dari hal tersebut, kami merefleksikan bagaimana peran FKUB dalam mendorong tumbuhnya 
keharmonisan antarumat beragama, dan bagaimana FKUB seharusnya menjadi garda terdepan 
mencegah timbulnya konflik sektarian. Pertanyaannya, apakah FKUB sudah bekerja optimal dan 
menjalankan mandat sebagai penjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia?

Meninjau ulang pendirian FKUB

Maraknya konflik antarumat beragama di satu sisi dan kondisi FKUB yang seperti kehilangan tajinya di 
sisi lain itu mendorong PUSAD Paramadina melakukan riset terkait FKUB. Kami ingin melihat bagaimana 
Peraturan Bersama Menteri (PMB) tahun 2006 yang menjadi dasar pembentukan FKUB berjalan selama 
15 tahun terakhir. Kami memulai upaya itu dengan melihat kembali tujuan pendirian FKUB.

Pada era Orde Baru (Orba), ihwal kerukunan beragama, ketertiban penyiaran, dan pengamalan agama, 
termasuk pendirian rumah ibadat diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Agama No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan dalam 
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-
pemeluknya. Kebijakan ini sangat menekankan ketertiban dengan pendekatan keamanan. Ini tampak 
dari bagaimana pendirian rumah ibadat harus mendapatkan lampu hijau dari Pelaksana Khusus Daerah 
(Laksusda). Namun, meski dilakukan dengan pendekatan pengamanan, perusakan rumah ibadat kerap 
terjadi, terutama terhadap gereja. Penelitian Melissa Crouch yang dipublikasikan pada 2007 menyebut 
setidaknya ada 1.000 kasus konflik rumah ibadat sepanjang tahun 1969 hingga 2006.

Memasuki era reformasi, mulai muncul wacana untuk merevisi SKB 1969 karena dinilai sudah tidak 
relevan dengan kondisi sekarang. Setelah berkoordinasi dengan berbagai majelis agama, pada tahun 
2006, pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama 
Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB adalah produk dari peraturan tersebut. 

FKUB lahir untuk menjadi jembatan antara umat beragama, serta penghubung umat beragama dengan 
pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan. FKUB dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas 
forum ini adalah berdialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung serta menyalurkan 
aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 
masyarakat. Khusus di tingkat kabupaten/kota, FKUB juga bertugas mengeluarkan rekomendasi terkait 
pembangunan rumah ibadat. 

Pada praktiknya, kami menemukan bahwa kinerja FKUB masih jauh dari tujuan pembentukannya. FKUB 
seperti kehilangan tajinya dalam mengelola kerukunan beragama. Pada 2018, FKUB memang telah 
berdiri di hampir semua kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Tanah Air. Namun, beberapa kabupaten 
di Sumatera Barat dan Papua konsisten menolak pembentukan FKUB.

Hingga 15 tahun setelah dikeluarkannya PBM 2006, tantangan dalam membangun kerukunan antarumat 
beragama masih sangat besar. Konflik kekerasan berbasis agama masih kerap terjadi di beberapa tempat.
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Ukur kinerja dengan pangkalan data

Berangkat dari temuan riset kami, kinerja FKUB sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk menjaga 
kerukunan perlu dipantau secara berkala. Namun, pemantauan itu menjadi sulit untuk dilakukan karena 
belum ada data maupun bukti pendukung sebagai dasar penilaian. Studi-studi mengenai FKUB selama 
ini dilakukan secara terpisah di tingkat lokal dan jumlahnya masih terbatas. Oleh karena itu, muncul ide 
untuk membangun pangkalan data FKUB. Pangkalan data ini dibangun untuk mengisi kelangkaan data 
terkait FKUB dan PBM 2006 secara keseluruhan.

Melalui pangkalan data itu, kinerja FKUB dalam menjalankan empat tugas utamanya akan bisa dilihat. 
Termasuk di dalamnya kinerja FKUB kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas tambahan, yakni 
memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Peraturan bersama 
menyiratkan bahwa rekomendasi FKUB memiliki kedudukan yang sama dengan syarat 90 pengguna 
dan 60 dukungan warga sekitar. Artinya, syarat 90:60 tersebut bisa berjalan bersamaan, dan bukan 
syarat dikeluarkannya rekomendasi FKUB.

Pangkalan data FKUB itu kami inisiasi pada 2019, dimulai dengan data yang mencakup 167 FKUB 
(terdiri dari 24 FKUB provinsi, 33 FKUB kota, dan 110 FKUB kabupaten). Seiring berjalannya waktu, 
jumlah datanya meningkat menjadi 237 FKUB (terdiri dari 14 FKUB provinsi, serta 233 FKUB kota dan 
kabupaten). Kami masih terus bekerja untuk melengkapi pangkalan data tersebut.

Dalam mengembangkan pangkalan data itu, kami bekerja sama dengan Litbang Kementerian Agama 
(Kemenag) dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Tiga tahun sejak dibuat, pangkalan data 
PUSAD Paramadina mendapat tanggapan yang cukup baik. Kemenag mengapresiasi pangkalan data 
tersebut dan turut mempromosikannya. Saat ini, kami berada di tahap kedua pengembangan pangkalan 
data. 

Untuk mempermudah dan mempercepat pemutakhiran pangkalan data, Kemenag meminta PUSAD 
Paramadina mengubah metode pengumpulan data. Dari yang sebelumnya menggunakan surat dan 
mendatangi FKUB satu per satu, sekarang kami mulai menggunakan perangkat survey monkey.

Di tahap kedua pengembangan pangkalan data ini, kami memiliki tiga target. Pertama, memperbanyak 
dan memperluas cakupan FKUB yang dimasukkan ke dalam pangkalan data. Kami berharap bisa 
mencakup seluruh 548 FKUB yang ada di seluruh Indonesia.

Kedua, sampai saat ini pangkalan data FKUB hanya bisa diakses oleh pemerintah. Kami berharap 
pangkalan data ini tersedia secara daring sehingga dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkannya, 
baik pemangku kebijakan, peneliti, maupun masyarakat umum.

Ketiga, kami akan berupaya terus memutakhirkan pangkalan data agar substansinya sesuai dengan 
perkembangan terakhir dari profil dan kinerja FKUB yang ada. Data yang terus diperbarui akan lebih bisa 
membantu dalam penyusunan kebijakan. Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan data mutakhir itu 
dalam menyusun indeks kerukunan umat beragama maupun sebagai dasar pemberian Harmony Award.
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Mendorong perubahan kebijakan

Selain pemantauan kinerja FKUB, temuan riset juga mendorong kami untuk melihat aspek kebijakan. 
Faktanya, sejak terbitnya PBM pada 2006 yang menjadi dasar keberadaan FKUB, kekerasan dan 
diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama masih sering terjadi. Termasuk di dalamnya 
penolakan terhadap rumah ibadat kelompok minoritas agama tertentu, seperti gereja di Indonesia bagian 
barat atau masjid dan vihara di Indonesia bagian timur. 

Selama ini, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri selalu menekankan bahwa FKUB adalah garda 
terdepan penjaga kerukunan umat beragama. Namun, sokongan pemerintah terhadap kerja FKUB masih 
sangat kurang, terutama di sisi anggaran.

Untuk menjalankan kegiatannya, FKUB di tingkat kabupaten/kota hanya memperoleh anggaran sebesar 
Rp 40 juta per tahun. Adapun FKUB tingkat provinsi sebesar Rp 50 juta per tahun. Anggaran ini disalurkan 
pemerintah pusat melalui PKUB. Di daerah tidak ada nomenklatur anggaran untuk FKUB sehingga 
pemerintah daerah tidak diwajibkan menyusun anggaran untuk mendukung FKUB. Hal ini menghambat 
kinerja FKUB dalam membuat program guna mendorong dialog antarpemuka agama, antarmasyarakat, 
dan antarpemuda.

Temuan penelitian itu kami sampaikan kepada berbagai pihak terkait, mulai dari Kemenag, Kantor Staf 
Presiden, dan lain-lain. Temuan itu menunjukkan bahwa aspek kebijakan menjadi krusial. Dari situ muncul 
gagasan untuk mengubah PBM 2006 menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini diperlukan agar 
keberadaan FKUB memiliki kekuatan hukum yang lebih besar.

Kami memfasilitas berbagai pertemuan antara PKUB, FKUB, dan majelis-majelis agama terkait perbaikan 
PBM menjadi Perpres. Adanya Perpres tentang FKUB dirasa sangat penting agar FKUB memperoleh 
lebih banyak sokongan dari pemerintah dalam kerja yang mereka lakukan. Dengan demikian, ke depan 
FKUB bisa bekerja optimal dalam menjalankan tugasnya. Saat ini, Perpres tersebut tengah digodok dan 
kami akan terus mengawal Perpres ini karena pengesahannya akan cukup menentukan bagi proses 
perbaikan kelembagaan FKUB.

Selain itu, kami juga mendorong proses perbaikan kelembagaan FKUB di level daerah. Kami mendampingi 
empat kota untuk melembagakan mediasi sebagai salah satu cara menguatkan kapasitas FKUB. 
Harapannya, mereka bisa menangani konflik keagamaan melalui mediasi. Berkaitan dengan itu, kami 
juga merencanakan penyusunan prosedur standar operasional (SOP) penanganan konflik oleh FKUB di 
empat kota.

FKUB yang inklusif

Temuan penelitian lainnya adalah bahwa kondisi FKUB saat ini kurang ideal untuk mencapai cita-citanya 
di awal. Secara internal, misalnya, kepengurusan dan keanggotaan FKUB belum inklusif karena masih 
didominasi laki-laki, yaitu sebanyak 92%. Perempuan hanya mengisi ceruk 8% di dalam FKUB. 
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Di banyak daerah, perempuan masih sulit untuk menjadi pengurus FKUB. Tantangan muncul dari internal 
FKUB itu sendiri. Ada aturan bahwa ketika FKUB dibentuk, pemerintah daerah meminta majelis-majelis 
agama mengirimkan perwakilan mereka untuk menjadi pengurus FKUB. Dengan demikian, majelis-
majelis agama berhak menentukan siapa yang dikirim. Dengan kondisi majelis agama yang belum 
inklusif, kebanyakan perwakilan yang dikirim adalah laki-laki.

Melihat hal ini, kami berupaya mendorong penguatan posisi perempuan di FKUB. Itu dilakukan dengan 
menerapkan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam kerja sama PUSAD 
Paramadina dengan FKUB. Saat mengadakan kegiatan bersama, misalnya, 30% pesertanya harus 
perempuan.

Kami juga mendorong FKUB merangkul kelompok penghayat. Ini karena mayoritas pengurus FKUB 
berasal dari enam agama yang diakui oleh pemerintah, sementara faktanya ada kelompok penghayat 
yang eksis. Namun, upaya ini tidak mudah karena banyak pihak beranggapan bahwa FKUB hanya untuk 
umat beragama. Penghayat kepercayaan dipandang bukan agama. 

Keberlanjutan organisasi

Upaya kami dalam mendorong perbaikan kelembagaan FKUB baik di level daerah maupun pusat itu 
dimungkinkan dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Asistensi KSI dan pendanaannya 
yang fleksibel membuat kami bisa lebih leluasa dalam merencanakan program kegiatan sehingga 
bisa lebih tepat sasaran, baik di level daerah maupun nasional. Selain menyokong pendanaan untuk 
operasional, KSI juga mendorong kami untuk memperhatikan aspek GEDSI dalam setiap aktivitas.

Melalui dukungan komponen investasi KSI, terdapat beberapa perubahan dalam organisasi kami yang 
menunjang keberlanjutan secara finansial. Pertama, perubahan dari segi pengetahun. Jika sebelumnya 
kami hanya fokus menjalankan program, kini kami memiliki pemahaman bahwa menjalankan program 
saja tidak cukup. Kami perlu mendiversifikasi sumber pendanaan untuk keberlanjutan organisasi dengan 
tujuan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga-lembaga donor yang mendanai bidang yang 
kami geluti. 

Kedua, perubahan dari segi sikap. Dengan dukungan KSI, kami terus melakukan penguatan-penguatan 
kapasitas agar bisa menjalankan aneka program dan aneka kebutuhan yang sesuai dengan visi misi 
organisasi. Ketiga, perubahan dari segi praktik atau tindakan. Kini kami membenahi model bisnis 
organisasi dan branding organisasi untuk menunjang keberlanjutan organisasi secara finansial. Kami 
harap dengan perubahan-perubahan ini, semakin banyak peluang kami untuk melakukan kerja-kerja 
riset dan advokasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

Ke depan, kami masih akan terus mengawal Perpres pengganti PMB 2006. Selain itu, kami akan 
memperbanyak riset-riset terkait hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan sebagainya. Riset-riset 
itu akan berguna sebagai masukan, baik untuk penyusunan kebijakan maupun penguatan kapasitas 
yang diperlukan oleh FKUB dan komponen masyarakat lain dalam mengatasi konflik guna mewujudkan 
kehidupan beragama yang harmonis. (*)
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Mengawal Keterwakilan 
Perempuan dalam Politik
Anna Margret, Yolanda Panjaitan
Cakra Wikara Indonesia

Setelah jumlah perempuan dalam jajaran pemerintahan di Kanada meningkat, data menunjukkan 
bahwa angka kematian di negara itu menurun. Penurunan angka kematian itu bukan hanya terjadi pada 
perempuan, namun keseluruhan populasi di negara tersebut. 

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penurunan angka kematian di Kanada itu terjadi karena 
perempuan cenderung lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan. 
Selain dampak di bidang kesehatan, keterlibatan perempuan dalam politik terbukti telah membuka 
peluang bagi hadirnya kebijakan inklusif di berbagai bidang lainnya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi 
di Kanada, namun juga sejumlah negara lain, seperti Selandia Baru, Jerman, Swedia, Finlandia, dan lain-
lain. Pengalaman di sejumlah negara tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam 
politik merupakan hal penting. Perkara jumlah ternyata sangat relevan.

Berangkat dari situasi tersebut di atas, kami di Cakra Wikara Indonesia (CWI) kemudian melihat 
situasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memuat pasal 
mengenai kuota 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik. Hal ini bahkan diperkuat dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2/2008 tentang 
Partai Politik. Kendati demikian, hingga saat ini peningkatan representasi jumlah perempuan di ranah 
politik masih jauh dari harapan dalam mendorong perubahan secara substansial.

Hasil penelitian kami yang dibukukan dengan judul Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah 
(2018) menunjukkan, sejak diberlakukannya aturan tentang keterwakilan perempuan, angka perempuan 
yang berhasil duduk di lembaga legislatif belum pernah mencapai 30%. Pada periode 1999-2004, 
misalnya, kursi perempuan di DPR hanya 9,09%. Lalu pada periode 2004-2009, angkanya meningkat 
2% menjadi sekitar 11%. Baru pada Pemilu 2009 ada kemajuan signifikan menjadi 18%. Namun, angka 
tersebut kembali turun pada Pemilu 2014 menjadi 17,32%. Selanjutnya terjadi sedikit peningkatan pada 
Pemilu 2019 yang menghasilkan keterwakilan perempuan di DPR sejumlah 20,5%. 

Tak jauh berbeda dari pusat, situasi di daerah (DPRD) juga menunjukkan kecenderungan serupa. Di 
kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan telah memenuhi syarat administratif 30%, namun 
belum pada posisi strategis di wilayah kepemimpinan. Pada pemerintahan daerah, persentase kepala 
daerah perempuan masih sangat kecil. Sementara dalam birokrasi kementerian, persentase perempuan 
sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara umum terus meningkat meski sangat minim pada jabatan 
pimpinan tinggi.
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Dalam studi tersebut, CWI melakukan kompilasi hasil-hasil riset sebelumnya guna memenuhi ketersediaan 
dan aksesibilitas data keterwakilan politik perempuan. Dalam proses itu, kami juga menemukan bahwa 
uraian analisis teoritis mengenai keterwakilan perempuan dalam politik maupun studi feminis tentang 
ketimpangan keterwakilan perempuan tidak banyak dilengkapi dengan rincian data lintaswaktu. 
Berangkat dari temuan-temuan itu, kami pun melakukan riset-riset lanjutan guna mendorong penguatan 
keterwakilan perempuan yang dapat dimulai dengan komitmen pemenuhan minimum 30% keterwakilan 
perempuan. 

Massa kritis

Salah satu hal yang mendasari CWI mendorong penguatan keterwakilan perempuan adalah konsep 
jumlah minimum 30% atau “critical mass” (massa kritis) berlandaskan kebijakan afirmasi. Konsep 
“critical mass” menawarkan penjelasan mengapa perempuan (dan kelompok minoritas lainnya) berjuang 
untuk melakukan perubahan dalam berbagai dimensi di wilayah politik. Studi United Nations Division 
for the Advancement of Women (UNDAW, 1995) menunjukkan bahwa suara perempuan, khususnya 
dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas keperempuanan, baru 
diperhatikan publik apabila suaranya mencapai minimal 30%. Dalam konteks di atas, kami berupaya 
memahami konsep ”critical mass” dan kebijakan afirmatif secara lengkap, dalam arti bukan hanya fokus 
pada hubungan kausalitas antara jumlah perempuan dengan dampak kebijakan yang dibuat. Konsep 
massa kritis dan kebijakan afirmasi lebih merupakan argumen berbasis prinsip kesetaraan dengan suatu 
harapan yang didasarkan pada pengalaman empiris, yakni bahwa ketika persentase perempuan semakin 
meningkat, kebijakan yang dihadirkan akan lebih baik karena lebih inklusif. Pengalaman negara-negara 
Nordik menunjukkan bahwa negara yang semakin sejahtera memiliki pemimpin perempuan dalam 
persentase signifikan pada lembaga-lembaga pengambil kebijakannya (UNDAW, 2001). 

Meskipun demikian, penting juga untuk menggarisbawahi bahwa persentase perempuan ini perlu 
dimaknai bukan hanya berdasarkan sekedar kehadirannya, namun juga kapasitasnya untuk memengaruhi 
kebijakan. Tidak semua perempuan memiliki perspektif kesetaraan, sehingga ketika duduk di posisi 
strategis, ia justru bisa turut mereproduksi ketimpangan. Oleh karena itu, CWI mengawal angka 30% 
tersebut dengan dilandasi kesadaran tentang perlunya mendorong hadirnya perspektif kesetaraan dan 
inklusi sosial.

CWI berusaha lebih rinci melihat ketimpangan keterwakilan perempuan dalam politik serta kemudian 
mendorong peningkatan keterwakilan perempuan. Untuk itu, CWI mengkaji fenomena keterwakilan 
perempuan dan politik dalam lima ranah institusi formal, yakni lembaga legislatif, struktur kepengurusan 
partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, birokrasi kementerian, dan pimpinan daerah. 

Kerja bersama  

Untuk mendorong keterwakilan perempuan di lima ranah tersebut, kami melakukan serangkaian riset 
dengan fokus di masing-masing ranah. Tentu kami tidak bisa bekerja sendirian. Kami menjalin kerja sama 
dengan berbagai pihak, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat sipil, termasuk 
media massa. 
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Dalam riset yang bertujuan melihat gender dan birokrasi, misalnya, CWI menjalin hubungan dengan 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mendukung lembaga tersebut dalam mengatasi permasalahan 
data keterwakilan perempuan. Riset CWI di area ini juga memungkinkan BKN untuk memperkuat 
jaringannya dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dalam isu elektoral dan demokrasi, CWI membangun aliansi dengan sejumlah lembaga yang memiliki 
fokus serupa, antara lain Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi 
(PUSaKO), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif), Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan 
Indonesia Corruption Watch (ICW). Aliansi ini bertujuan menyiapkan ringkasan kebijakan yang bisa 
membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan visi dan 
misi kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu). Aliansi ini merekomendasikan 
perubahan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kampanye. Melalui advokasi tersebut, CWI juga membangun relasi dengan KPU serta komisionernya 
sehingga KPU beberapa kali mengundang CWI dalam proses uji publik rancangan PKPU.

Pada 2020, kami melakukan riset dan advokasi untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dengan 
berfokus antara lain pada isu keserentakan pemilu, ambang batas, dan keterwakilan perempuan. Dalam 
upaya ini, kami membentuk jaringan kerja bersama dengan sejumlah lembaga, seperti Kalyanamitra, 
Maju Perempuan Indonesia, Fatayat NU, dan Aisyiyah. Jaringan ini berpartisipasi secara aktif dalam 
perancangan rekomendasi CWI terkait klausul keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif. 
Kami juga membangun jejaring dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).

Memantau data 

Pengalaman riset kami menunjukkan sangat minimnya data terpilah keterwakilan perempuan dalam politik. 
Untuk itulah kami menggagas pendirian pangkalan data (data base) berbasis spasial yang menyajikan 
data sosial politik terpilah lintaswaktu pada laman www.datapasial.id. KPU sebagai penyelenggara 
pemilu pun belum mampu menyediakan data terpilah hasil pemilu secara lengkap di tingkat kabupaten, 
provinsi, dan nasional. Data pemilu yang ada saat ini seharusnya dapat dikelola dengan baik supaya 
dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. 

Pengembangan pangkalan data spasial didasarkan pada tiga prinsip, yaitu dapat diakses publik, terus-
menerus dimutakhirkan, dan keterpilahan data. Untuk mewujudkan prinsip pertama, data base dapat 
diakses tanpa pungutan biaya. Untuk memberi pemahaman dalam mengakses, CWI membuat video 
tutorial penggunaan data base, dan menyelenggarakan lokakarya penggunaan data base. Kami juga 
secara reguler memutakhirkan data, antara lain data hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 
yang data resminya dikeluarkan oleh KPU. 

Data terpilah dalam laman www.dataspasial.id disajikan dalam tiga format, yaitu peta, tabel, dan grafik. 
Sebagai data geospasial, pengguna dapat mengakses data tertentu berbasis wilayah, seperti wilayah 
basis partai, wilayah dengan tingkat pencalonan perempuan tertentu, dan sebagainya. Data terpilah 
berbasis wilayah juga akan berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang program dan kebijakan 
yang responsif gender. Penyediaan data terpilah merupakan bagian dari upaya CWI mengadvokasi 
peningkatan representasi perempuan dalam politik.
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Data untuk perubahan

Kami sadar bahwa memastikan ketersediaan data bukan merupakan tujuan akhir. Data tersebut 
perlu dikelola dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendorong perubahan. Kami 
telah meluncurkan pusat data tersebut dan mengadakan lokakarya, serta menyediakan tutorial 
penggunaannya. Kami juga membawa data tersebut ke sejumlah partai politik dengan menyasar pada 
ketua pemberdayaan perempuan di masing-masing partai.

Di ranah kepengurusan partai politik, kami melihat bahwa KPU cukup progresif dalam mengawal aturan 
30% kuota perempuan. Ketika ada parpol yang kepengurusannya di tingkat pusat belum memenuhi 
30% perempuan, misalnya, KPU akan meminta parpol yang bersangkutan untuk memperbaiki daftar 
pengurus yang diajukan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan administratif. Meskipun demikian, 
berdasarkan riset kami, sebagian parpol peserta pemilu cenderung mengurangi jumlah perempuan di 
kepengurusan pusat begitu selesai melakukan kongres nasional partai.

Di ranah pemerintahan daerah, tren keterwakilan perempuan di posisi kepala dan wakil kepala daerah 
secara umum membaik. Angka pencalonannya terus naik, meskipun angka keterpilihannya cukup lambat 
untuk naik, yakni sekitar 11% pada Pilkada 2020. Situasi ini perlu dilihat lebih dalam sehingga bisa diurai 
mengenai penyebabnya.

Dalam konteks ini, kehadiran sosok perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah kerap 
dipertanyakan kualitasnya. Pertanyaan yang diajukan misalnya, apakah politisi tersebut merupakan istri 
dari kepala daerah sebelumnya, ataukah anak dari elit penguasa setempat? Untuk mendiskusikan hal itu 
secara proporsional, pertanyaan yang sama juga perlu diajukan kepada politisi laki-laki karena faktanya 
tak sedikit calon kepala daerah laki-laki merupakan anak dari elit penguasa setempat. Bagi kami, politik 
dinasti atau politik kekerabatan merupakan problem inheren dalam proses rekrutmen politik di Indonesia 
dan bukan problem eksklusif politisi perempuan. 

Di sektor birokrasi, kami melakukan riset terhadap birokrasi kementerian. Temuan menariknya, pada 
2020 jumlah perempuan yang diterima sebagai aparatur sipil negara (ASN) lebih tinggi dari laki-
laki. Meski demikian, jika dilihat dari struktur kepemimpinannya, jabatan pimpinan tinggi (JPT) masih 
banyak diduduki ASN laki-laki. Persentase perempuan bisa dibilang masih minim, padahal kapasitas 
dan kompetensi ASN perempuan sama baiknya dengan ASN laki-laki. Riset kami menemukan bahwa 
banyak ASN perempuan yang menolak saat ditawari posisi jabatan tinggi. Alasannya bukanlah karena 
krisis kompetensi, namun karena adanya hambatan tidak kasat mata berupa peran domestik yang masih 
dibebankan pada perempuan dalam rumah tangga. Dalam proses promosi di kantor, ASN perempuan 
harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mengambil langkah meningkatkan 
karier menuju jabatan pimpinan di birokrasi kementerian. Data statistik dan analisis kualitatif mengenai 
perempuan dalam birokrasi memberikan penjelasan mengenai minimnya jumlah ASN perempuan dalam 
posisi pimpinan. 

Kami berdiskusi secara lebih intens dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PAN-RB) untuk menyampaikan temuan riset kami terkait birokrasi dan gender. Dalam 
konteks pandemi, data yang kami ajukan membuat KemenPAN-RB mempertimbangkan penerapan 
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kebijakan waktu kerja fleksibel dengan mengenali kebutuhan khusus ASN perempuan. Lebih lanjut, kami 
mendorong KemenPAN-RB untuk secara resmi melembagakan pilihan bisa bekerja dari rumah bagi 
ASN. Saat tulisan ini kami susun, peraturan tersebut masih dalam pembahasan.

Sejauh ini, kami telah mendapatkan respons baik terhadap pengembangan data spasial, khususnya 
dari kalangan birokrasi dan akademisi, termasuk mahasiswa. Namun, ada sedikit perbedaan respons 
dari lembaga eksekutif dan legislatif terhadap data yang kami tunjukkan. Lembaga eksekutif cenderung 
menanggapi secara lebih serius dan ingin tahu lebih lanjut, serta bisa melihat bahwa pangkalan 
data tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang signifikan. Sementara di lembaga legislatif, meski 
tanggapannya cukup baik, tampak belum ada kemauan sungguh-sungguh menggunakannya guna 
meningkatkan keterwakilan perempuan secara substansial. Untuk itu, kami akan terus mengawal isu ini 
di lembaga legislatif dan parpol.

Menatap ke depan

Menjelang pemilu 2024, CWI masih akan mengawal advokasi revisi UU Pemilu. Fokus kami adalah 
mendorong penguatan pasal afirmatif perempuan di UU Pemilu mengingat ketentuan tersebut sifatnya 
masih sebatas imbauan. Saat ini, peraturan yang sifatnya mewajibkan afirmasi 30% pencalonan 
perempuan baru tercantum pada peraturan teknis PKPU untuk pemilu legislatif.

Komitmen kami dalam mengawal arah revisi UU Pemilu bukan hanya berhenti pada memastikan bahwa 
perempuan telah dicalonkan, melainkan memastikan adanya perempuan dalam setiap proses pembuatan 
kebijakan dari hulu ke hilir. Itu berarti, kami ingin memastikan kehadiran perempuan di dalam proses 
internal parpol mulai dari kelembagaannya, rekrutmen, kaderisasi, dan pencalonannya sampai tahap 
kompetisi, baik dalam pemilu kepala daerah maupun legislatif.

Secara khusus, kami akan mengawal penguatan pasal afirmatif pencalonan 30% perempuan dalam 
daftar calon yang ditempatkan minimal satu di antara tiga nama calon pada pemilu legislatif. Kami juga 
merekomendasikan pencalonan perempuan di nomor urut satu pada 30% jumlah daerah pemilihan. Hal 
ini dilandasi oleh hasil studi kami yang menunjukkan bahwa nomor urut masih signifikan pengaruhnya. 
Selama konteksnya adalah pemilihan proporsional daftar terbuka, pemilih masih mengutamakan nama-
nama kandidat yang berada di nomor urut satu.

Memperluas mitra kerja

Menengok ke belakang, upaya kami selama ini dalam melakukan riset dan advokasi menjadi mungkin 
untuk dilakukan antara lain berkat dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI). Dengan skema pendanaan 
yang fleksibel, kami bisa merancang dan melakukan beragam riset serta advokasi untuk memperkuat 
serta melembagakan tata kelola politik yang partisipatif, adil, dan setara. Dengan dukungan KSI pula 
kami dapat memperluas mitra kerja strategis dan memproduksi data lintaswaktu keterwakilan politik 
perempuan di berbagai ranah strategis. 

Dukungan KSI membuat riset kami tentang birokrasi yang pertama kali kami lakukan pada 2017-2018 
dipresentasikan di Indonesian Development Forum (IDF). Riset ini masih berlanjut hingga 2021 dan 
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hasilnya telah dipublikasikan. Dari riset tersebut, kami menyadari bahwa penelitian terkait birokrasi di 
lingkungan kementerian masih sangat minim. Padahal, kementerian memiliki posisi strategis karena 
punya akses untuk mendorong kebijakan dan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan.

Selain pendanaan, KSI juga mendukung penguatan kelembagaan. Dari proses tersebut, kami memahami 
bahwa upaya advokasi perlu beriringan dengan usaha membangun dan mengembangkan kapasitas 
manajemen kelembagaan. Dukungan yang khas bagi kami ada pada ruang yang diberikan KSI 
untuk memperkuat kapasitas internal kelembagaan, baik dalam hal penguatan manajemen internal, 
pembenahan manajemen, sampai pada perihal keberlanjutan lembaga. Pengalaman kami beberapa 
tahun terakhir dalam mendorong keterwakilan perempuan menjadi titik berangkat yang baik untuk riset-
riset dan advokasi kami ke depan. (*)
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Mengawal Layanan 
Kesehatan untuk  
Lanjut Usia
Ni Wayan Suriastini, Dani Alfah, Endra Dwimulyanto
SurveyMETER

Meski persentase penduduk lanjut usia mencapai 10,8% pada tahun 2021 dan jumlahnya diperkirakan 
mencapai 42 juta jiwa pada 2030, program lanjut usia di tingkat puskesmas saat ini belum menjadi 
program esensial dan masih menjadi program pengembangan. Padahal, lanjut usia menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah 
mencapai usia 60 tahun ke atas, di mana mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, termasuk hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan. 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mengisyaratkan lanjut usia berhak mendapat layanan kesehatan 
yang layak agar bisa sejahtera di hari tua. 

Belum maksimalnya layanan kesehatan bagi lanjut usia dengan berbagai dinamikanya tersebut 
menjadi perhatian SurveyMETER. Melalui sejumlah kajian, SurveyMETER menelusuri penyebab belum 
maksimalnya layanan kesehatan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaikinya.

Salah satu penyebab belum maksimalnya layanan kesehatan bagi lanjut usia lantaran isu lanjut usia 
belum menjadi program esensial di puskesmas. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah 
menjadi lokasi studi dan dampingan kami sejak 2013, misalnya, satu puskemas melayani penduduk di tiga 
desa/kelurahan atau lebih. Ini antara lain terjadi di puskesmas Pajangan, Kabupaten Bantul. Puskesmas 
Pajangan melayani penduduk di tiga desa. Salah satunya adalah Desa Guwosari yang memiliki penduduk 
lanjut usia sebanyak 1.563 jiwa. Bisa dikatakan jumlah lanjut usia di tiga desa tersebut mencapai sekitar 
4.500 jiwa. Namun, meski jumlah lanjut usia yang perlu dilayani sangat banyak, tenaga kesehatan, dalam 
hal ini programer lanjut usia, memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya terkait lanjut usia saja. 
Inilah yang membuat program lanjut usia tidak maksimal dilakukan.

Menambah jumlah tenaga programer lanjut usia dan/atau menjadikan program lanjut usia menjadi program 
esensial di puskesmas bisa menjadi solusi. Akan tetapi, itu tidak mudah karena program lanjut usia di 
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat belum 
masuk dalam program esensial dan masih sebagai program pengembangan. Kemudian, PMK Nomor 43 
Tahun 2019, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 75, secara eksplisit juga belum mengamanatkan 
sebagai program esensial.
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Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki persentase 
jumlah lanjut usia terbanyak di Indonesia, yakni 15,75%. Data inilah yang membuat kami fokus melakukan 
kajian dan advokasi agar isu lanjut usia menjadi program esensial di tingkat puskesmas di Yogyakarta. 

Secara nasional, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia pada 2010 mencapai 18 juta jiwa. Jumlah ini 
diperkirakan naik hingga akan mencapai sekitar 30 juta jiwa pada tahun 2025 dan menjadi 42 juta jiwa 
pada 2030. Dengan prediksi tersebut, pada tahun 2030 jumlah penduduk lanjut usia akan melebihi jumlah 
penduduk di bawah usia 15 tahun. Prediksi ini menunjukkan bahwa isu lanjut usia perlu mendapatkan 
perhatian khusus untuk disiapkan. Oleh karena itu, selain di Yogyakarta, kami juga mendorong isu lanjut 
usia di sejumlah daerah lainnya.

Kondisi lanjut usia secara umum bisa dibagi dalam tiga level, yakni level 1, 2, dan 3. Level 1 berarti 
kondisinya masih baik dan aktif; level 2 mulai memiliki masalah kesehatan dan sosial; dan level 3 mengalami 
masalah fungsional sehingga kesulitan untuk beraktivitas. Jumlah lanjut usia di level 1 diperkirakan 
mencapai 70%. Mereka yang berada dalam kategori ini perlu didorong untuk memiliki aktivitas agar tidak 
cepat masuk ke level 2 dan 3. Adapun jumlah lanjut usia di level 3 diperkirakan mencapai sekitar 10%. 
Para lanjut usia di level 3 ini perlu mendapat perawatan jangka panjang yang layak.

Sebagai warga negara, para lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik seperti 
warga negara lainnya. Mereka harus rutin memeriksakan kesehatan. Mulai dari segi kesehatan kognitif, 
misalnya, apakah mereka mengidap demensia, bagaimana kondisi kesehatan psikologis maupun fisiknya, 
dan lain-lain. Jika layanan kesehatan bagi lanjut usia tidak maksimal disiapkan, berbagai masalah akan 
muncul ke depan. Ini karena isu lanjut usia memengaruhi banyak lini kehidupan masyarakat. Apabila para 
lanjut usia tidak didukung dengan kebijakan yang tepat dalam waktu, sasaran, dan intervensi, hal itu bisa 
menimbulkan beban baik bagi keluarga, komunitas, maupun negara.

Menekuni isu lanjut usia

SurveyMETER adalah lembaga yang semula melakukan berbagai survei dengan beragam tema. Benang 
merah tema yang kami kerjakan adalah mendorong kebijakan yang sehat. Dalam perjalanan itu pula, 
kami semakin mendalami isu lanjut usia di antara tema-tema lain seputar kesehatan yang juga masih 
kami kerjakan.

Menekuni isu lanjut usia itu bermula pada tahun 2010 setelah SurveyMETER menghadiri konferensi 
yang berkaitan dengan kelanjutusiaan. Dalam konferensi tersebut banyak sekali dibahas permasalahan 
mengenai kelanjutusiaan. Namun, bagi sebagian besar staf SurveyMETER, perkenalan dengan isu lanjut 
usia dimulai saat kami terlibat dalam Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia atau SAKERTI 
pada tahun 1993. SAKERTI adalah studi longitudinal 21 tahun yang berlangsung hingga 2014. 

Selama studi panjang itu, kami mewawancarai individu di rumah tangga yang sama. Jadi, kami mengikuti 
responden selama bertahun-tahun. Ketika mereka pindah domisili, kami melacaknya dan mengikuti 
perkembangan mereka termasuk secara usia. Bagi responden yang di tahun 1993 mencapai 40 tahunan, 
pada tahun 2000-an usianya sudah masuk kategori lanjut usia. Untuk itu, kuesionernya pun disesuaikan 
dengan memasukkan komponen-komponen terkait lanjut usia, misalnya untuk mengukur tingkat kognitif 
lanjut usia, termasuk kesehatan psikologis, dan fisiknya.
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Pada November 2012, kami menyelenggarakan seminar yang berkaitan dengan isu kelanjutusiaan. 
Dalam seminar bertajuk “Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan, dan Langkah 
Lanjut” itu, kami mengundang para pakar terkait isu lanjut usia. Seminar tersebut menjadi ruang belajar 
lebih lanjut bagi kami terkait isu lanjut usia.

Di seminar tersebut kami membahas berbagai topik yang masih jarang dibicarakan. Mulai dari aspek 
ketenagakerjaan dari lanjut usia, khususnya yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja di Indonesia, 
sistem jaminan sosial bagi lanjut usia, hingga implikasi sosial ekonomi dari penuaan penduduk di 
Indonesia. Aspek sosial ekonomi ini juga mencakup isu sumber pendanaannya. Berbagai makalah dan 
rangkuman diskusi di seminar atau lokakarya tersebut kami terbitkan menjadi sebuah buku berjudul 
Memanusiakan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk & Pembangunan di Indonesia pada Juni 2013.

Seminar yang kami selenggarakan membuat kami bisa memperluas jaringan di isu lanjut usia. Salah 
satunya adalah dengan Centre for Ageing Studies Universitas Indonesia (CAS UI). Melihat kesamaan 
visi, kami mengadakan studi tentang kota ramah lanjut usia bersama CAS UI pada 2013. Studi tersebut 
dimaksudkan untuk mendorong kebijakan publik yang ramah terhadap lanjut usia dan berkelanjutan di 
level kota di Indonesia.

Semula, studi ini mencakup kurang dari 100 orang responden di lima lokasi. Namun, dengan dukungan 
Knowledge Sector Initiative (KSI), kami bisa meluaskan cakupan studi menjadi 2.400-an responden di 14 
kota, yang terdiri dari kota besar maupun kota kecil. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta (DKI Jakarta), 
Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), Surabaya 
(Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Payakumbuh (Sumatera Barat), 
Depok (Jawa Barat), Surakarta (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa 
Tenggara Barat), dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

Hasil studi yang kami lakukan mendapat apresiasi yang sangat baik dan membuka kesempatan untuk 
berjejaring dengan lebih banyak pihak yang fokus pada isu kelanjutusiaan. Kami juga diundang mengikuti 
konferensi tentang lanjut usia di Kanada. Di situ kami berkenalan dengan lembaga Alzheimer's Disease 
International yang kemudian mengenalkan kami dengan pengurus Alzheimer Indonesia di Jakarta.

Mendorong kebijakan di semua level

Dari semula terbiasa melakukan survei yang berhenti pada pengumpulan data, penulisan laporan, dan 
penyusunan rekomendasi, pada isu lanjut usia ini kami menggunakan hasil studi untuk mendorong 
perubahan kebijakan. Kami merasa bahwa jika ingin memperbaiki kualitas hidup para lanjut usia, kerja 
survei ini harus dilanjutkan ke level berikutnya, yaitu bagaimana agar hasil survei bisa berubah menjadi 
sebuah pengetahuan dan potret kondisi yang diperoleh dapat dipergunakan mendorong dan mengubah 
kebijakan.

Melalui upaya advokasi tersebut, hasil studi kami digunakan pemerintah daerah dalam menyusun 
kebijakan tentang kota ramah lanjut usia. Salah satunya di Kota Yogyakarta. Secara khusus, Wali 
Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019 dan Keputusan Wali Kota 
Yogyakarta Nomor 450 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lanjut Usia 
2030 yang ditetapkan pada 30 Oktober 2019. Dalam peraturan tersebut, indikator kota ramah lanjut usia 
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yang digunakan berasal dari hasil riset SurveyMETER. Peraturan tersebut juga telah dilengkapi dengan 
rencana aksi. Kami terus mengadvokasi peraturan ini melalui dinas kesehatan di kabupaten dan kota lain 
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di tingkat nasional, sejak tahun 2019 kami dipercaya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pelaksanaan proyek percontohan perawatan 
jangka panjang bagi lanjut usia di Bali dan Yogyakarta. Perawatan jangka panjang semacam ini sangat 
dibutuhkan bagi para lanjut usia yang kondisinya ada di level 3. Sebelumnya, kami juga dipercaya 
Bapennas untuk mengembangkan Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI). Pada tahun 2019, sistem ini 
mulai diterapkan di tujuh desa/kelurahan yang ada di Yogyakarta, Bali, dan Jakarta. SILANI mengadopsi 
sistem yang pada tahun 2018 sudah diterapkan di Nganjuk, Jawa Timur, yakni Sistem Terpadu 
Penanganan Stunting Berbasis Data Rumah Tangga dan Individu atau SI TEPAT RAMAH.

SI TEPAT RAMAH memuat data mutakhir terkait stunting yang komprehensif dari 11 desa yang ada di 
Nganjuk. Para pengumpul data adalah kader kesehatan yang turun langsung ke lapangan dengan editor 
dari staf puskesmas. Mereka dilatih oleh SurveyMETER untuk memiliki kemampuan wawancara dan 
sebagai editor sehingga bisa mendapatkan hasil yang akurat dan valid. SI TEPAT RAMAH merupakan 
hasil dari studi kami yang lain di luar isu lanjut usia, yakni studi yang fokus pada isu kesehatan, khususnya 
kesehatan ibu dan anak yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. 
Setelah dua tahun, SI TEPAT RAMAH direplikasi dan diperluas cakupan sektornya menjadi Sistem 
Integrasi Data Kelurahan dan Daerah (SIDKD). Perluasan sektor studi, selain sektor kesehatan, juga 
meliputi sektor kependudukan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. 

Selain di level pemerintah daerah, kami juga melakukan advokasi di level bawah dengan meningkatkan 
kapasitas kader posyandu lanjut usia terkait isu lanjut usia. Pada September 2021, kami melatih 900 
kader posyandu lanjut usia secara daring. Di situ kami membahas tentang isu demensia dan skrining 
daring, mulai dari gejala, serta cara memeriksa aspek kognitif lanjut usia. Lalu di level puskesmas, kami 
mendorong agar peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan dan menstandarkan data pemeriksaan 
tersebut serta pemanfaatan form skrining daring. 

Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu demensia pada lanjut usia 
dengan kampanye publik melalui poster “AYO KITA CAKeP” yang kami sebar di puskesmas yang ada 
di wilayah Yogyakarta. CAKeP merupakan akronim langkah-langkah pendampingan bagi lanjut usia, 
mulai dari cek kesehatan dan fungsi kognitif, antarkan lanjut usia ke posyandu lanjut usia/puskesmas/
fasilitas kesehatan, serta perhatikan adanya gejala demensia. Poster itu juga memuat penjelasan tentang 
pentingnya skrining kognitif. Studi kami menunjukkan bahwa 60% lanjut usia tidak memeriksakan diri ke 
puskesmas untuk tes kognitif.

Mendapat kepercayaan

Melalui rangkaian studi dan advokasi kebijakan dari level bawah hingga nasional, SurveyMETER telah 
mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, khususnya terkait isu lanjut usia di Indonesia. Kami juga 
semakin memperluas jaringan untuk isu lanjut usia, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun 
internasional. Kepercayaan tersebut memicu kami untuk terus fokus dan meningkatkan kemampuan 
sehingga apa yang kami kerjakan akan semakin berdampak bagi masyarakat, organisasi perangkat 
daerah (OPD) terkait, pemerintah daerah, dan pusat.
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KSI adalah salah satu pihak yang sejak awal memberi kepercayaan penuh sehingga kami bisa 
mengembangkan diri sebagai organisasi yang semula adalah lembaga survei, dalam arti memang 
melakukan banyak survei, menjadi lembaga yang mendorong perubahan kebijakan berdasarkan 
riset. Sejak awal kami diajak untuk merefleksikan bagaimana menjadi sebuah aktor di dalam sektor 
pengetahuan, bagaimana bisa menginspirasi dan menguatkan kebijakan, serta bagaimana mendukung 
lembaga lain menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga 
dibantu, salah satunya melalui logic program, untuk memikirkan bagaimana implementasi knowledge to 
policy dari studi-studi kami. 

Persinggungan dengan KSI membuat kami bisa semakin fokus pada isu lanjut usia. KSI memberikan 
keleluasaan untuk mewarnai lembaga kami dengan fokus yang ingin kami dalami. Ide-ide untuk studi 
tentang lanjut usia didukung KSI, bukan hanya dari sisi finansial, namun juga perencanaannya sehingga 
kami bisa meluaskan cakupan studi. Selain itu, kami juga mendapat dukungan untuk mempublikasikan 
hasil riset, meningkatkan kemampuan terkait penyusunan draf kebijakan, serta mendapat inspirasi terkait 
bagaimana proses mendorong knowledge to policy. KSI sangat fleksibel dalam mengikuti kebutuhan 
kami dan dalam mengimplementasikan program di lapangan sehingga kami merasa sangat terbantu.

Dalam konteks mendorong kebijakan, selain melanjutkan advokasi yang sudah kami lakukan, kami juga 
akan mendorong sistem perawatan jangka panjang yang akan berkaitan erat dengan sistem jaminan 
sosial, Jaminan Hari Tua, BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan bagi lanjut usia. Hal-hal 
baru yang kami pelajari dan implementasikan dengan dukungan dari KSI akan menjadi acuan dalam 
menjalankan program-program kami ke depan, khususnya terkait upaya mendorong kebijakan berbasis 
pengetahuan untuk isu lanjut usia di Indonesia. (*)



1.5 
Pengelolaan 
Pengetahuan
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Menjawab Tantangan 
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Medelina K Hendytio
Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana ternyata tidak lantas membuat 
para pihak siap saat kembali dihadapkan pada dampak bencana. Pengelolaan pengetahuan terkait 
bencana menjadi penting agar pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada dapat digunakan para 
pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi dampak bencana.

Refleksi tentang lemahnya aspek pengelolaan pengetahuan dalam penanggulangan bencana muncul 
sejak terjadinya gempa bumi yang disusul tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada 
2018. Waktu itu, mitigasi bencana dan kesiapan daerah dalam menghadapi dampak bencana terlihat 
lemah. Ini agak berbeda dengan kondisi di sejumlah daerah lain yang sudah menyiapkan titik kumpul, 
tanda petunjuk evakuasi jika terjadi bencana, hingga sosialisasi publik terkait potensi bencana dan apa 
yang harus dilakukan jika bencana itu benar-benar terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan 
maupun kapasitas dalam menangani dampak bencana itu ada, namun penyebarannya tidak merata. 
Akibatnya, ketika bencana itu datang, korbannya masih banyak. Dari situ, kami di Center for Strategic 
and International Studies (CSIS) melihat perlunya upaya untuk menyelaraskan pengetahuan tentang 
bencana dengan kapasitas penanganan bencana, khususnya di daerah.

Untuk mendorong upaya itu, kami mengumpulkan para ahli kebencanaan, baik dari lembaga pemerintah, 
seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), maupun universitas, dalam beberapa 
kali lokakarya guna membahas apa saja yang selama ini sudah dilakukan. Lokakarya membicarakan, 
antara lain jenis kajian, data-data dan informasi, program-program penanganan yang terlaksana ketika 
terjadi bencana dan bagaimana rencana mitigasi, serta penanganan ke depan. Rangkaian pertemuan 
itu menghasilkan peta jalan identifikasi masalah yang kami komunikasikan kepada berbagai pemangku 
kepentingan termasuk menyerahkan naskahnya kepada Menteri Perencanaan Nasional /Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lebih lanjut, secara internal kami memperdalam kajian terkait pengelolaan pengetahuan untuk 
bencana tersebut dengan mengembangkan unit penelitian khusus. Unit ini menjadi platform untuk 
mengumpulkan wawasan yang relevan dari pelaku multidisiplin, menghasilkan rekomendasi kebijakan, 
dan mempertahankan pemikiran kritis tentang penanggulangan bencana.
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Kami memperluas bidang kajian tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam seperti 
penyakit/pandemi. Ketika penyebaran pandemi Covid-19 kian pesat, kami mendapat permintaan untuk 
memberikan hasil-hasil studi, data, maupun informasi yang relevan. Untuk itu, kami bekerja sama dengan 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan Covid-19, termasuk dengan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dengan Satgas Covid-19 di tingkat nasional 
maupun lokal. Secara internal, kami juga mendorong para peneliti untuk membuat analisis tentang 
pandemi dari beragam aspek, mengingat CSIS memiliki fokus yang luas dari aspek ekonomi, sosial, 
maupun hubungan internasional.

Dari situ, CSIS menghasilkan analisis penelitian kebijakan tentang Covid-19 dari berbagai perspektif. 
Pada April 2020, CSIS membangun kemitraan dengan Facebook untuk memanfaatkan big data yang 
dimilikinya dalam program Data for Good. Data tersebut mendukung kami dalam mengembangkan 
analisis dan wawasan tentang pergerakan manusia selama pandemi, sehingga bisa dianalisis untuk 
menyusun rekomendasi dan evaluasi kebijakan pengaturannya. Dari akses data tersebut, para peneliti 
CSIS telah mengeluarkan banyak tulisan dan kajian dalam rangka mengevaluasi berbagai kebijakan 
selama pandemi berlangsung, seperti halnya kebijakan pembatasan mobilitas, kebijakan vaksinasi, 
dan juga dampak ekonomi selama pandemi. Tidak hanya itu, beberapa kajian terkait kebencanaan juga 
dihasilkan oleh peneliti CSIS dengan memanfaatkan data yang tersedia dari Facebook. 

Kami juga mengembangkan dashboard Covid-19 yang bisa diakses melalui www.COVID19.csis.or.id 
pada 28 Juli 2020 dengan memanfaatkan data mobilitas dan data publik lain yang tersedia. Portal 
satu pintu tentang temuan penelitian Covid-19 ini memuat berbagai indeks, matriks, peta penyebaran, 
termasuk CSIS Commentaries8 dan webinar. Dalam perkembangannya, dashboard ini dijadikan instrumen 
evaluasi oleh kepala daerah dengan cara membandingkan capaian daerahnya dengan daerah lain. Hal 
itu dapat dilakukan karena portal tersebut menyediakan matriks keadaan ekonomi dan kesehatan yang 
membandingkan perubahan keadaan ekonomi dan kesehatan suatu daerah terhitung sejak 4 Juni 2020 
atau saat DKI Jakarta mengumumkan penghentian pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagai 
tambahan, portal ini juga memuat data tingkat inflasi bahan makanan, harga berbagai komoditas 
makanan, seperti gula putih, beras, daging ayam, daging sapi, telur, dan makanan pokok lainnya.

Salah satu aspek yang belum banyak digali dalam proses penanganan pandemi ialah pada sisi sosio-
kultural. Untuk itu, CSIS melakukan survei perilaku persepsi, efektivitas, dan penerapan protokol 
kesehatan Covid-19 di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada awal 2021. CSIS juga menerbitkan buku 
berjudul Indonesia dan Covid-19: Pandangan Multiaspek dan Sektoral yang mengupas perkembangan 
upaya penanganan Covid-19 di Indonesia dari berbagai aspek. Peluncuran buku tersebut menandai 
peresmian nota kesepahaman antara BNPB dengan CSIS untuk melembagakan kerja sama dalam 
produksi pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang kebencanaan di Indonesia.

Membuka mata dan telinga

Bagi CSIS yang pada tahun 2021 mencapai usia 50 tahun, penanggulangan bencana alam maupun non-
alam adalah isu yang relatif baru. Namun, CSIS bersungguh-sungguh dalam menekuni isu baru tersebut 
karena melihat pentingnya isu tersebut ke depan. 

8 Sebuah platform bagi para sarjana dan peneliti untuk menulis isu-isu strategis
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Sebagai lembaga yang sudah berusia setengah abad, menjaga agar kerja-kerja kami bisa terus relevan 
dan berguna memang menjadi perhatian utama. Untuk itu, kami terus berupaya mengembangkan diri 
supaya tetap eksis. Bagi kami, menjadi relevan berarti kami bisa terus melakukan studi sesuai konteks, 
sehingga hasilnya bisa terus menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan.

Untuk menjaga relevansi itu, kami menempuh sejumlah cara. Salah satunya adalah dengan selalu 
memantau perkembangan isu-isu penting, baik di level nasional maupun internasional. Itu kami lakukan 
melalui kegiatan studi atau pengkajian. Kami juga mendokumentasikan pernyataan kebijakan, baik dalam 
bentuk dokumen kebijakan maupun pernyataan langsung dari pembuat kebijakan, sebagai cara untuk 
menjaring isu-isu yang relevan. 

Dalam momen pergantian presiden, misalnya, biasanya akan ada pernyataan-pernyataan, baik resmi 
maupun tidak resmi, terkait hal-hal yang akan menjadi fokus pemerintah yang baru untuk beberapa 
tahun ke depan. Pernyataan-pernyataan itulah yang kami dokumentasikan. Selain itu, kami berupaya 
mengikuti perkembangan global, baik melalui riset bersama, menghadiri seminar dan pertemuan, serta 
berjejaring. Semua itu menjadi mata dan telinga bagi kami untuk bisa terus mendapatkan informasi baru. 

Membuka mata dan telinga telah membuat kami memiliki isu-isu baru dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir. Misalnya isu lingkungan, perubahan iklim, kesehatan publik dan ekonomi, hingga perkembangan 
China. Semula, isu-isu tersebut masuk dalam departemen-departemen di CSIS. Namun, karena isunya 
terus berkembang, dua tahun lalu kami mulai merancang untuk membuat unit tersendiri.

Mendorong perubahan kebijakan

Hadirnya isu baru dalam fokus kajian kami membuat kami bisa memberikan rekomendasi kebijakan 
untuk isu-isu yang relevan kepada para pemangku kepentingan. Rekomendasi terkait pengelolaan 
pengetahuan dalam penanganan bencana maupun Covid-19 adalah beberapa di antaranya.

Selama ini, menyiapkan rekomendasi kebijakan dan mendorong perubahan kebijakan selalu menjadi 
rangkaian dari pelaksanaan semua kajian yang telah kami lakukan. Kami berupaya menyampaikan 
rekomendasi-rekomendasi yang kami pandang baik kepada pemangku kepentingan kunci. Untuk 
mendukung hal itu, pemetaan aktor kunci dalam menentukan siapa yang bisa melakukan perubahan 
terkait rekomendasi tersebut menjadi langkah awal yang penting. Ada bidang-bidang yang selama ini 
memang sudah menjadi keahlian kami, sehingga kami sudah membangun komunikasi yang lama dengan 
para pemangku kepentingan tersebut. 

Untuk bidang yang baru, kami juga menjalin kerja sama dengan pembuat kebijakan terkait. Kerja sama 
dengan BNPB adalah salah satunya. Nota kesepahaman kerja sama dengan BNPB itu bermula dari 
keterlibatan kami dalam rapat-rapat yang diadakan BNPB secara internal, serta kegiatan-kegiatan CSIS 
terkait bencana, termasuk studi tentang Covid-19 yang memerlukan kerja sama dengan BNPB sebagai 
nara sumber maupun penyuplai data. Dari situ, kami bersepakat untuk menjalin kerja sama secara resmi, 
khususnya dalam memproduksi pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang kebencanaan di 
Indonesia.
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Dari pengalaman kami, tidak semua rekomendasi yang sudah dikomunikasikan itu serta-merta bisa 
mengubah kebijakan. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh kehadiran aktor-aktor yang juga berupaya 
memengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi, kami bukanlah satu-satunya 
pihak yang memberikan rekomendasi kebijakan. Selain itu, konteks politik juga sangat berpengaruh, 
terutama ketika advoksi yang dilakukan bertujuan untuk memengaruhi undang-undang atau suatu 
produk hukum tertentu. Oleh karena itu, kami tidak bisa selalu mengklaim bahwa perubahan kebijakan 
itu semata berkat usaha kami.

Ketika mengadvokasi kebijakan dalam konteks penanganan Covid-19, misalnya, studi kami terkait 
perubahan perilaku diakui penting dan berkontribusi bagi perumusan sejumlah kebijakan penanganan 
Covid-19. Namun, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan baru, baik berupa surat keputusan (SK) 
maupun pedoman perilaku prosedur kesehatan, kami tidak bisa mengklaim itu adalah kontribusi CSIS 
mengingat banyak aktor lain yang juga melakukan advokasi terkait pandemi Covid-19.

Hal serupa juga berlaku dalam menanggapi krisis di Myanmar. CSIS memberi porsi perhatian yang besar 
terhadap perkembangan krisis di negara tersebut dan mendiskusikannya dengan pengambil kebijakan. 
Namun, tentu saja kebijakan yang muncul untuk menanggapi krisis tersebut bukan hanya berisi masukan 
dari kami. Proses diskusi internal di sisi pengambil kebijakan juga sangat berpengaruh.

Selain itu, berdasarkan pengalaman kami, perubahan kebijakan kerap kali tidak terjadi serta-merta 
ketika advokasi digencarkan. Peluang perubahan itu bisa muncul beberapa tahun kemudian, misalnya 
ketika pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakannya sudah berganti dan sepakat dengan 
rekomendasi kami.

Memori institusional

Dalam upaya untuk menjadi relevan dengan perkembangan isu, kami telah memiliki fokus-fokus kajian 
yang baru. Kami berproses untuk mengembangkan fokus kajian baru tersebut setelah sebelumnya 
fokus di tiga departemen yang membahas isu ekonomi, hubungan internasional, dan perubahan sosial. 
Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) sangat membantu kami dalam proses tersebut.

Tentu saja, sebagai lembaga yang telah berproses selama 50 tahun, CSIS memiliki banyak capaian 
dengan dukungan dari banyak sekali mitra maupun lembaga donor. Begitu juga selama tujuh tahun 
bermitra dengan KSI, kami mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, baik dalam kerja-kerja 
yang berhubungan dengan pihak eksternal untuk mendorong perubahan kebijakan, maupun secara 
internal dalam hal penguatan organisasi dan penguatan kapasitas melakukan riset. 

Kami memahami bahwa untuk menjadi relevan dengan zaman, kapasitas organisasi harus ditingkatkan. 
Core grant KSI mendukung kami untuk mengembangkan organisasi. Kami bisa menyusun standar 
operasional prosedur (SOP). Tak kurang dari 11 SOP yang telah kami susun, termasuk SOP untuk 
menganalisis personalia hingga ke pembagian tugasnya masing-masing.

Sebagai lembaga penelitian, peningkatan kapasitas peneliti mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas 
analisis penelitian, perumusan rekomendasi kebijakan, hingga pengawalan perubahan kebijakannya. 
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Dukungan KSI memungkinkan kami melakukan hal tersebut. Selain itu, kami juga bisa meningkatkan 
kualitas produksi pengetahuan, baik dengan menggelar seminar, menerbitkan buku, hingga memperbaiki 
tampilan website sebagai jendela untuk menampilkan hasil kerja kami. Kami juga melakukan perubahan 
dalam mengemas pengetahuan menjadi berbagai produk yang menarik sesuai kebutuhan. KSI membantu 
kami meletakkan dasar bagi upaya pengelolaan pengetahuan tersebut. 

Selanjutnya, strategic partnership grant dari KSI sangat berkontribusi dalam mendorong kerja sama 
kami dengan pemerintah. Sebelumnya pun, kami memang sudah banyak menjalin kerja sama dengan 
pemerintah. Namun, dengan dukungan KSI kami bisa membuka hubungan dengan kementerian-
kementerian yang sebelumnya belum pernah kami jangkau. Ini memberikan modal besar bagi CSIS 
dalam memperkuat hubungan dengan pemerintah yang kemudian akan bermanfaat ketika kami ingin 
mendorong kebijakan-kebijakan tertentu ke depan. 

Selain itu, KSI juga mengenalkan logical framework yang bisa menjadi alat pelengkap penting untuk 
melihat apa yang sudah kami lakukan selama ini. Alat bantu ini bisa mengingatkan kami akan tujuan 
dari riset yang sudah ditetapkan di awal. Penerapan logical framework juga sekaligus bisa memprediksi 
hambatan dan risiko yang mungkin akan dihadapi dalam riset. Kami harus mengakui bahwa logical 
framework tersebut merupakan foot print KSI yang dapat terus kami gunakan untuk memperbaiki 
kualitas riset.

Pendekatan CSIS selama ini memang bukan pada advokasi tingkat program maupun advokasi di 
lapangan. Kami lebih fokus pada advokasi kebijakan di tingkat makro, sehingga kami kerap menggunakan 
pendekatan diskursus publik, opini publik, dan semacamnya. Oleh karena itu, pengalaman mendorong 
perubahan kebijakan dengan dukungan KSI telah memperkaya apa yang selama ini sudah dilakukan 
CSIS dan akan berguna dalam program kami ke depan.

Tidak banyak lembaga donor yang bekerja dengan kerangka waktu cukup panjang seperti KSI. Waktu 
yang cukup panjang semacam itu memang sangat diperlukan jika memang mengharapkan perubahan 
besar. KSI telah membuktikan hal itu dalam konteks memperkuat sektor pengetahuan di Indonesia dalam 
mendorong kebijakan menjadi lebih berkualitas. Bagi kami, intervensi KSI selama tujuh tahun, baik di sisi 
pelaksanaan program maupun penguatan organisasi, telah menjadi memori institusional. Praktik-praktik 
baik yang telah dilakukan selama tujuh tahun itu akan dilanjutkan sehingga kami bisa terus relevan dalam 
menjawab tantangan zaman. (*)
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Menjadi Menara Air 
Pengetahuan Kesehatan
Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc PhD; Niluh Putu Eka Andayani, SKM MKes; Sealvy 
Kristianingsih, SE MSc.; Tri Muhartini, MPA; M Faozi Kurniawan, SE MPH; Madelina 
Ariani, MPH
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)  
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan,  
Universitas Gadjah Mada

Di masa awal pandemi Covid-19, banyak pihak yang tidak siap untuk merespons situasi dengan baik 
sehingga berdampak pada tingginya jumlah kasus dan angka kematian. Kurangnya informasi terkait sifat 
virus, serta bagaimana mencegah maupun mengatasi penularan, menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Pada waktu itu, tenaga kesehatan sebagai pihak yang berada di garis depan penanganan Covid-19 
banyak yang menjadi korban. Bagi kami di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas 
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, momen 
itu menyadarkan kami bahwa sebagai bangsa kita tidak tahu sama sekali apa itu Covid-19. Hal itu 
mengingatkan kami akan pentingnya pengelolaan pengetahuan terkait isu kesehatan.

Dalam konteks Covid-19, informasi terkait perkembangan penularan maupun penelitian virus tersebut 
bukannya tidak ada sama sekali. Pada semester kedua tahun 2020, kami mencatat terdapat 1 juta lebih 
publikasi ilmiah terkait Covid-19. Angka ini sebetulnya tidak mengherankan. Sebagai penyakit infeksi 
yang baru muncul, sangat bisa dipahami jika banyak pihak berjibaku mencari tahu apa dan bagaimana 
Covid-19. 

Akan tetapi, di tengah banjir publikasi yang terus melaju, informasi tersebut tidak serta-merta bisa 
diakses semua pihak. Bukan karena informasinya tertutup, namun lebih karena tidak semua orang punya 
cukup waktu untuk memahami semua publikasi ilmiah tersebut. Para tenaga kesehatan yang berjibaku di 
lapangan, misalnya, tidak sempat membaca satu per satu jurnal ilmiah itu. Energi mereka terlanjur habis 
untuk penanganan pasien Covid-19. Padahal, perkembangan penelitian terkait Covid-19 sangat penting 
sebagai bekal dalam penanganan pasien yang positif Covid-19 sekaligus melindungi diri mereka dari 
penularan. 

Melihat situasi ini, kami berupaya mendorong pengelolaan pengetahuan terkait Covid-19. Kami bekerja 
sama dengan sejumlah perpustakaan rumah sakit untuk membangun sistem pengelolaan pengetahuan 
yang dapat membantu proses penanganan pandemi. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa di rumah 
sakit ada perpustakaan. Keberadaan perpustakaan dan pustakawannya selama ini dinilai kurang optimal 
dalam mendukung kerja-kerja staf rumah sakit. Kesempatan itu kami manfaatkan untuk merangkul 
rumah sakit dalam membangun sistem pengelolaan pengetahuan.
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Kami mengajak para pustawakan itu untuk mengelola pengetahuan dengan mengumpulkan bahan 
pustaka dan mengolahnya bersama pihak yang kompeten. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun 
menjadi ringkasan tentang pengetahuan terbaru terkait Covid-19. Ringkasan itu kemudian disalurkan 
kepada para tenaga kesehatan di rumah sakit masing-masing, sehingga dapat membantu proses 
penanganan Covid-19 yang ada di rumah sakit tersebut.

Selain pengelolaan pengetahuan di rumah sakit, kami juga memprakarsai tiga platform pengelolaan 
pengetahuan, yakni Dashboard Sistem Kesehatan (DASK), www.manajemencovid.net, dan www.
sistemkesehatan.net. DASK yang bisa diakses di dask.kebijakankesehatanindonesia.net merupakan 
portal rujukan data sistem kesehatan Indonesia. Portal ini berisi data tentang indikator-indikator 
pembangunan kesehatan serta hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan terkait berbagai persoalan 
dalam sistem kesehatan di Indonesia.

Situs www.manajemencovid.net dirancang sebagai sumber pembelajaran bagi tenaga kesehatan dan 
tenaga pencegahan Covid-19 di Indonesia. Dalam situs ini terdapat Forum Manajemen Covid-19 yang 
bersifat sukarela dan terbuka bagi seluruh tenaga kesehatan. Forum tersebut bertujuan meningkatkan 
kemampuan sistem kesehatan Indonesia dalam menangani pasien Covid-19, mulai dari peningkatan 
pengetahuan, penyebaran ilmu pengetahuan, hingga ke penerapan pengetahuan untuk mencegah 
penyebaran wabah. Termasuk pula bagaimana meningkatkan kapasitas lonjakan (surge capacity) rumah 
sakit dan wilayah menghadapi Covid-19, serta mengaktifkan sistem manajemen bencana di rumah sakit 
dan sistem kesehatan.

Adapun kanal www.sistemkesehatan.net merupakan wadah pengetahuan khusus mengenai sistem 
kesehatan. Situs tersebut terhubung dengan Pusat Krisis Kesehatan yang dikelola oleh Kementerian 
Kesehatan. Pusat Krisis Kesehatan membahas mengenai sistem kesehatan global sebagai referensi dari 
sistem kesehatan masing-masing negara di dunia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia, serta 
bagaimana adaptasi SKN tersebut dalam menghadapi bencana alam dan non-alam.

Mengalirkan pengetahuan

Pengelolaan pengetahuan terkait Covid-19 merupakan bagian dari upaya kami dalam mengelola 
pengetahuan kesehatan. Kami percaya bahwa tanpa pengetahuan mengenai sesuatu, kebijakan 
mengenai sesuatu tersebut akan menjadi tidak baik. Langkah kami mendorong pengelolaan pengetahuan 
kesehatan tidak lepas dari refleksi kami sebagai lembaga yang berada di bawah naungan perguruan 
tinggi. Jika tidak ikut mengembangkan pengetahuan, perguruan tinggi hanya akan menjadi penonton 
saja, bukan pelaku aktif. 

Salah satu visi PKMK adalah menjadi referensi bagi lembaga lain dalam hal kebijakan dan manajemen 
kesehatan. Untuk itu, secara internal kami harus mengembangkan diri. Kami memulai upaya pengelolaan 
pengetahuan itu di lingkup internal organisasi sebelum menyebarkannya ke luar.

Sejak Januari 2013, PKMK mengembangkan kegiatan bernama Program Penyebaran Ilmu berbasis 
website (Knowledge Dissemination Program). Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan 
tata kelola pengetahuan kesehatan yang memadai. Memanfaatkan teknologi tepat guna, seperti website, 
kami berusaha menghimpun pengetahuan dalam wadah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh 
berbagai pihak. Dengan cara itu, lembaga kampus seperti kami tidak lagi menjadi "menara gading", 
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melainkan "menara air" yang dapat menampung air sesuai kapasitasnya dan menyalurkannya ke berbagai 
penjuru. PKMK ingin menjadi menara air yang dapat menampung pengetahuan dan mendistribusikannya 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Konsep menara air itu juga mengejawantah dalam sejumlah kanal pengetahuan yang kami inisiasi. 
Setidaknya 15 website bidang manajemen dan isu prioritas kesehatan telah kami kembangkan sejauh ini.

Berganti nama, berganti fokus

Saat didirikan pada 5 Februari 1998, lembaga ini diberi nama Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan 
(PMPK) yang berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, 
Universitas Gadjah Mada. Setelah melalui perjalanan panjang, pada 2013, PMPK berganti nama menjadi 
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK). 

Perubahan ini menandai pergeseran fokus lembaga kami, dari awalnya sebagai lembaga riset, pelatihan 
dan pendampingan bidang kesehatan, menjadi lembaga kajian dan advokasi kebijakan kesehatan. Dengan 
perubahan tersebut, pengelolaan pengetahuan dan riset-riset yang kami kerjakan tidak lagi berhenti 
sebagai dokumen laporan kegiatan, tetapi menjadi senjata utama dalam advokasi untuk mendorong 
perubahan kebijakan kesehatan.

Perubahan fokus itu terjadi sejak kami bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI). Dalam 
sebuah kesempatan pertemuan penguatan kapasitas yang diselenggarakan KSI, kami mendapat 
pemahaman baru tentang tipologi lembaga. Pertama, lembaga yang murni melakukan penelitian. Kedua, 
lembaga yang fokus pada advokasi kebijakan, namun memanfaatkan hasil penelitian dari lembaga tipe 
pertama. Ketiga, lembaga yang memadukan penelitian dan advokasi.

Melihat apa yang sudah kami lalui, kami mantap memilih menjadi lembaga tipe ketiga. Kami ingin riset 
yang telah kami hasilkan tidak hanya menjadi tumpukan makalah di jurnal-jurnal akademik maupun 
bahan seminar, melainkan dapat menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan. Dengan begitu, 
hasil penelitian kami dapat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat.

Mengikuti perubahan tersebut, kami melakukan sejumlah langkah agar struktur maupun manajemen 
lembaga dapat menunjang fokus baru kami. Selain belajar dari mitra-mitra KSI lain yang memang 
memiliki fokus dan pengalaman advokasi, kami juga berdiskusi secara intensif dengan kolega kami di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada. Adanya kebutuhan akan tim 
yang mengerti bagaimana advokasi dilakukan membuat kami memutuskan untuk merekrut beberapa 
anggota dari FISIPOL.

Mendorong kebijakan 

Sebelum berganti fokus ke advokasi kebijakan, sebagai lembaga penelitian, kami telah melakukan 
berbagai penelitian terkait isu kesehatan. Salah satu penelitian yang terus berlanjut hingga akhirnya 
kami bawa ke advokasi kebijakan adalah penelitian terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setiap tahun selama 2014 - 2019, kami 
melakukan kajian terhadap pelaksanaan JKN tersebut.
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Dalam penelitian tersebut, kami menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di sejumlah provinsi. 
Pada 2014, ada tujuh kampus di tujuh provinsi yang turut melakukan monitoring penyelenggaraan JKN 
di daerahnya masing-masing. Pada 2019, jumlah perguruan tinggi yang menjadi mitra kami bertambah 
menjadi 13 kampus di 13 provinsi. Data-data penelitian yang didapat dari daerah tersebut kemudian 
dianalisis dan menjadi rujukan pembuatan rekomendasi kebijakan baik di level pusat maupun daerah. Di 
sini, kami berbagi peran dengan perguruan tinggi kolaborator. PKMK mengambil peran advokasi di ranah 
pusat, sementara perguruan tinggi yang terlibat melakukan advokasi di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan kajian tersebut, persoalan equity atau keadilan dan pemerataan layanan kesehatan dalam 
penyelenggaraan JKN selalu mengemuka dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah penerapan 
sistem satu kantong (single pool) dalam pengelolaan dana iuran peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan 
tersebut merugikan peserta dari kelompok miskin, khususnya di wilayah yang minim fasilitas kesehatan. 
Dana yang mestinya ditujukan untuk menyediakan akses kesehatan bagi mereka malah digunakan 
untuk menutup defisit anggaran. Dengan kata lain, peserta dari kelompok miskin di wilayah pelosok 
menanggung kebutuhan kelompok yang lebih mampu di wilayah perkotaan.

Selain itu, hasil penelitian kami menunjukkan adanya persoalan di sisi tata kelola yang terpusat. Selama 
ini, kewenangan pemerintah daerah (pemda) dibatasi hanya dalam hal iuran dan kepesertaan. Pemda 
hanya dituntut untuk meningkatkan kepesertaan penduduknya dalam program JKN. Padahal, pemda 
sangat mungkin dilibatkan dalam urun daya pembiayaan JKN bagi keluarga tidak mampu yang selama ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemda juga dapat mengendalikan 
defisit BPJS Kesehatan sesuai besaran defisit di wilayahnya.

Berdasarkan temuan itu, kami merekomendasikan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), dan sejumlah peraturan teknis turunannya. Terkait dengan 
itu, pada 2020 kami membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mencakup aspek tata kelola, 
aspek keadilan/pemerataan pelayanan kesehatan, dan aspek mutu JKN. Selain itu, kami menyoroti 
proses berbagi data dan informasi dalam ekosistem JKN yang belum berjalan interaktif, minimnya 
peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam program JKN, tidak jelasnya konsep kepesertaan 
dalam UU BPJS, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas program JKN, serta terkait defisit anggaran 
penyelenggaraan JKN.

Pada Maret 2021, kami melakukan audiensi dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI) untuk memaparkan temuan kajian kami bersama 13 perguruan tinggi. Di bulan 
yang sama, kami juga bertemu dengan perwakilan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional 
(DJSN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyampaikan hasil kajian.

Pemaparan kami mendapat sambutan positif. Para pengambil kebijakan sepakat untuk melakukan revisi 
sejumlah pasal yang bermasalah berdasarkan DIM yang kami rumuskan. Selain itu, Komisi IX DPR-RI dan 
pemerintah sepakat untuk memasukkan revisi UU SJSN, UU BPJS, dan sejumlah kebijakan teknis terkait 
JKN sebagai prioritas pembahasan pada periode 2021 dan 2022. Meski demikian, dalam beberapa hal, 
pemerintah bergeming dengan regulasi yang ada saat ini. Itu berarti, intervensi yang dapat dilakukan 
untuk saat ini baru terbatas pada ranah peraturan teknis.
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Di level daerah, advokasi oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra kami lebih ditekankan pada peningkatan 
kesadaran pemda terhadap hal-hal yang berpotensi membebani pembiayaan JKN. Salah satunya 
adalah penyakit katastropik yang bisa menimbulkan komplikasi dan membutuhkan biaya tinggi dalam 
penanganannya. Di Sumatera Utara, misalnya, berkat advokasi yang dilakukan Universitas Sumatera 
Utara, dinas kesehatan setempat mulai merespons penyakit katastropik jantung dan mengaitkannya 
dengan JKN. Ini menjadi salah satu keberhasilan advokasi kebijakan kesehatan yang dirintis PKMK. 
Kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi pada akhirnya tidak hanya berhenti di laporan penelitian, 
namun lebih jauh dapat menjangkau para pengambil kebijakan di daerah.

Memperkuat jaringan

Kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi, telah memperluas daya jangkau advokasi 
yang kami dilakukan. PKMK tidak lagi sendirian dalam melakukan advokasi karena memiliki jaringan di 
sejumlah daerah. Perluasan dan penguatan jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam proses 
advokasi kebijakan. 

Dalam konteks ini, dukungan KSI telah memperluas dan memperkuat jaringan kami. Sebagai salah satu 
mitra KSI, kami terhubung dengan mitra-mitra KSI lainnya. Kami banyak belajar dari mereka, khususnya 
terkait bagaimana cara mereka melakukan advokasi kebijakan. 

Selain itu, untuk advokasi JKN di level nasional, KSI memfasilitasi pertemuan kami dengan para pengambil 
kebijakan, seperti Bappenas dan berbagai kementerian/lembaga lain, sehingga kami bisa langsung 
menyampaikan temuan penelitian dan rekomendasi kebijakan yang telah kami susun. Pertemuan 
semacam itu sangat penting bagi upaya advokasi, sekaligus menambah jaringan kami. 

KSI memiliki kegiatan yang rutin diselenggarakan untuk menghubungkan antara lembaga penelitian 
dengan pemangku kepentingan utamanya, seperti KSIxChange. Kegiatan ini memberikan ruang bagi 
kami untuk menyampaikan gagasan, ide, konsep, dan advokasi hasil riset dengan cara yang lebih 
informal. Sebelumnya, lembaga penelitian seperti kami lebih familiar dengan cara-cara yang lebih 
akademis melalui jurnal, seminar, maupun konferensi. KSI memberikan cara baru yang memungkinkan 
kami berinteraksi secara luwes dengan para pembuat kebijakan sehingga banyak ide dan gagasan bisa 
ditangkap untuk dikembangkan. 

KSI tidak hanya memberikan dukungan berupa dana, namun juga memastikan mitra-mitra yang 
didukungnya berkembang. Itulah yang kami rasakan sebagai mitra KSI. Luwesnya dukungan KSI tidak 
hanya memungkinkan kami melakukan kerja-kerja advokasi secara lebih intensif, tetapi juga mampu 
meningkatkan kapasitas kami, baik sebagai organisasi maupun individu. Penguatan kapasitas baik 
lewat pelatihan, pendidikan lanjut, maupun forum-forum diskusi yang didukung KSI, membuat staf dan 
organisasi kami semakin berkembang. KSI mewariskan sebuah sistem yang baik. Kami dimampukan 
untuk berkiprah di sektor pengetahuan secara mandiri tanpa harus bergantung pada KSI.

Bertambahnya kapasitas organisasi, staf, serta jaringan yang kami rasakan selama menjadi mitra KSI 
menjadi fondasi yang kuat bagi kami. Hal itu akan sangat mendukung kerja-kerja penelitian dan advokasi 
kami ke depan guna mendorong kebijakan kesehatan yang lebih baik. (*)



2Perjalanan Penguatan 
Mitra Strategis



Perjalanan Perubahan Mitra Knowledge Sector Initiative92  |

Menata Organisasi untuk 
Mendorong Pengembangan  
Ilmu Pengetahuan
Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro
AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Peneliti Indonesia menyumbangkan lebih sedikit artikel di jurnal-jurnal peer review (ulasan sejawat) 
dibandingkan dengan peneliti dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, 
dan Thailand. Jumlah paten yang didaftarkan peneliti Indonesia juga tertinggal. Melihat hal itu, perlu 
upaya perbaikan menyeluruh guna mendongkrak kualitas penelitian di Indonesia.

Publikasi di jurnal yang kredibel serta pendaftaran jumlah paten merupakan salah satu indikator dari 
kemajuan dunia penelitian dan inovasi suatu negara. Melihat rendahnya jumlah publikasi dan pendaftaran 
paten tersebut, kami di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) merasa perlu berperan lebih aktif 
lagi guna meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia, sesuai dengan fungsi lembaga kami.

Didirikan pada 1990 sebagai lembaga independen yang menyatukan para ilmuwan terkemuka di 
Indonesia, AIPI mengemban dua fungsi utama. Pertama, memberikan pendapat dan saran tentang isu-
isu yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. 
Kedua, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui konferensi, forum ilmiah, dan 
publikasi, serta membangun jaringan ilmiah di tataran nasional dan internasional.

Sejak berdiri hinga sekarang, kami telah berupaya konsisten untuk berkontribusi terhadap pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Secara rutin, kami mengadakan simposium yang bertujuan 
menghubungkan komunitas dan jejaring ilmiah di Indonesia. Pada 2011, kami menyusun buku putih 
tentang pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) yang akan berfungsi sebagai pendorong 
utama penelitian dan pengembangan. Dua tahun kemudian, kami mulai memprakarsai agenda nasional 
untuk ilmu pengetahuan. Kedua inisiatif ini merupakan benih bagi perubahan ekosistem ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

Akan tetapi, eksistensi dan kerja-kerja yang AIPI lakukan baru dikenali di kalangan akademik. Di luar 
komunitas akademik, tidak banyak pihak yang mengenal AIPI. Hal itu akhirnya juga terkait dengan 
bagaimana AIPI bisa turut mendorong pemanfaatan hasil penelitian bagi pembangunan, termasuk 
penyusunan kebijakan berbasis bukti. Di ranah kebijakan, selama ini belum ada banyak tuntutan untuk 
mendasarkan kebijakan publik pada ilmu pengetahuan. Kalaupun menggunakan rekomendasi dari pihak 
lain, pemerintah lebih sering mengandalkan konsultan internasional ketimbang universitas atau lembaga 
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think tank dalam negeri. Kondisi tersebut menyadarkan kami bahwa AIPI memiliki banyak pekerjaan 
rumah, baik yang terkait dengan internal organisasi maupun dalam mendorong kebijakan penelitian 
yang lebih tepat guna mengembangkan ekosistem pengetahuan di Indonesia. 

Tata kelola lembaga

Secara internal, kami perlu memperbaiki tata kelola kelembagaan karena sejak berdiri hingga belasan 
tahun kemudian, AIPI belum memiliki infrastruktur dan sistem manajemen yang baik. Untuk itu, AIPI 
harus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, mengevaluasi ulang apa tujuan lembaga ini didirikan, 
serta mendefinisikan ulang fungsi AIPI. Adapun di sisi manajerial, AIPI selama ini dipimpin oleh 
akademisi aktif dengan jadwal penelitian yang padat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas 
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program, serta mengatur dana eksternal yang diperoleh untuk 
keberlanjutan lembaga.

Upaya untuk memperbaiki tata kelola lembaga ini kami rintis pada 2014, ketika AIPI mendapat dukungan 
dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Visi KSI untuk mendorong kebijakan berbasis bukti di Indonesia 
sesuai dengan tujuan AIPI, sehingga kami merasa mendapat pendukung yang sesuai.

Langkah perbaikan itu kami awali dengan menyusun dokumen tata kelola lembaga dengan bantuan 
konsultan. Termasuk di dalamnya kode etik, pedoman struktur organisasi, strategi komunikasi 
internal, pedoman produk pengetahuan, dan pedoman pengembangan sumber daya manusia (SDM). 
Proses penguatan tata kelola lembaga ini bukannya tanpa masalah. Ada banyak hal yang harus AIPI 
pertimbangkan karena akan memengaruhi pendekatan AIPI terhadap nilai-nilai dan praktik lembaga. 
Terkait kompetensi SDM, misalnya. Sebelumnya, Sekretariat AIPI tidak memiliki standar terkait kompetensi 
staf. Standar jam kerja maupun target keluaran staf juga tidak ada. Namun, kami menyadari bahwa staf 
yang kompeten dan profesional memengaruhi kesuksesan lembaga. Oleh karena itu, kami kemudian 
merekrut staf keuangan, pengelola program, dan bagian SDM. Selain itu, kami melakukan investasi 
dalam hal SDM dengan mengadakan program pengembangan kapasitas. Keputusan itu membuahkan 
hasil. Produktivitas lembaga mulai meningkat sejak 2016 hingga sekarang.

Perbaikan tata kelola itu juga menyangkut sumber pendanaan. Selama ini, kami bergantung pada 
pendanaan dari pemerintah yang jumlahnya terbatas dan realisasinya harus mengikuti siklus anggaran. 
Seiring langkah perbaikan itu, kami bisa memperluas sumber pendanaan sehingga tidak hanya 
mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2016, pendanaan 
non-APBN, khususnya dari lembaga donor, meningkat secara signifikan dan sempat menjadi sumber 
utama pendanaan AIPI.

Meningkatkan pengaruh

Dengan perbaikan tata kelola lembaga, kami memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kian terlibat aktif 
dalam perumusan agenda penelitian nasional, termasuk mendorong kebijakan penelitian yang lebih tepat. 
Untuk itu, AIPI merilis serangkaian produk guna memengaruhi arah perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi Indonesia. Salah satunya adalah SAINS45, yakni agenda penelitian komprehensif dan 
inovatif untuk mewujudkan era baru Indonesia sejahtera sebelum satu abad usia kemerdekaan Indonesia 
pada 2045. AIPI juga memublikasikan dua buku putih, yakni Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
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Menuju Indonesia 2045 dan Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Dua 
buku tersebut telah kami serahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi) untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. 

Selain itu, AIPI aktif mengadvokasi dan memberikan masukan untuk rancangan undang-undang baru 
tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), yang telah disahkan pada 
16 Juli 2019. Dalam advokasi tersebut, kami fokus pada penguatan lembaga-lembaga yang sudah 
ada, pembedaan area fokus lembaga-lembaga tersebut dengan jelas, serta peningkatan koordinasi 
dan pengawasan lintas lembaga, alih-alih membentuk badan baru. Namun, badan baru itu akhirnya 
dibentuk, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saat ini, struktur, peran, fungsi, dan ruang 
lingkup pengaruh BRIN sedang dikembangkan. Oleh karena itu, AIPI bertekad akan terus memainkan 
peran strategis dalam memberikan rekomendasi strategis tentang arah ke depan yang terbaik untuk 
agenda penelitian dan inovasi Indonesia, termasuk melalui BRIN.

Selain berbagai upaya tersebut, kami terus memperluas kemitraan untuk mengomunikasikan ilmu 
pengetahuan dan kebijakan mengenai ilmu pengetahuan kepada publik. Upaya itu kami lakukan 
melalui kerja sama dengan mitra media serta memaksimalkan pemanfaatan media sosial populer untuk 
memperluas jangkauan sekaligus mendekatkan para ilmuwan dengan publik supaya keberadaannya 
bisa lebih relevan bagi publik.

Memperluas jaringan

Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas penelitian dan inovasi mutlak membutuhkan ekosistem 
inovasi yang produktif. Untuk itu, perlu ada komunitas ilmiah yang saling mendukung dalam melakukan 
eksplorasi serta bertukar dan menguji gagasan untuk melihat apa yang mungkin berhasil dan tidak. 
Bagaimanapun, tidak ada gagasan yang bisa bertahan sendiri. Selain itu, sering kali penelitian terbaik 
adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif. 

Oleh karena itu, kami merasa turut bertanggung jawab untuk mengembangkan komunitas ilmiah di 
Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan memperluas dan memperkuat hubungan antara komunitas ilmiah 
Indonesia dan internasional, termasuk melalui Simposium Sains Australia Indonesia yang diselenggarakan 
pertama kali pada 2016. Simposium ini mempertemukan sekitar 120 ilmuwan terkemuka dari Australia 
dan Indonesia dan menjadi salah satu forum ilmiah terbesar yang pernah diselenggarakan kedua negara.

Tak hanya itu, AIPI juga mendukung dan memandu para peneliti muda Indonesia untuk mendirikan 
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) pada 2016. Tujuannya adalah agar komunitas sains menjadi 
lebih inklusif dalam kerja mendorong inovasi. Saat dibentuk, ada 40 orang yang menjadi anggota pertama 
ALMI. Mereka adalah sekelompok ilmuwan muda yang terpilih dari sekitar 200 alumnus simposium AIPI, 
termasuk Simposium Kavli Frontiers of Science Symposia Indonesia-Amerika Serikat serta Simposium 
Ilmu Sosial dan Humaniora. Keanggotaan ALMI terus berkembang seiring berjalannya waktu.

ALMI diharapkan dapat menjadi platform yang menginspirasi dan mendukung ilmuwan muda Indonesia 
untuk memajukan sains dan teknologi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa senioritas telah 
menjadi budaya di Indonesia, tak terkecuali di ranah akademik dan penelitian. Kondisi tersebut menjadi 
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kendala tersendiri bagi para ilmuwan muda karena untuk meneliti, mereka seolah harus mendapat restu 
dari para peneliti senior. ALMI hadir untuk menjawab tantangan tersebut. ALMI menjadi ruang bagi para 
ilmuwan muda untuk bekerja, meneliti, dan memaparkan hasil penelitiannya. 

Setelah pembentukannya, ALMI segera bekerja. Mulai dari menggelar diskusi publik serta seminar, 
hingga menjangkau media massa agar dunia penelitian semakin dikenal masyarakat. ALMI juga secara 
aktif berperan dalam upaya AIPI mengadvokasi UU Sisnas Iptek.

Dana penelitian

Isu penting lain dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan inovasi adalah pendanaan. Seperti sudah 
kami sebutkan di awal tulisan ini, pada 2011 kami telah menyusun buku putih tentang pembentukan DIPI. 
Gagasan utama yang diusung melalui DIPI adalah adanya dana penelitian independen yang lepas dari 
siklus pendanaan negara. Sebuah studi kebijakan yang kami lakukan menggarisbawahi bahwa persoalan 
tata kelola dan pendanaan penelitian juga mencakup hambatan akibat siklus anggaran pemerintah, 
ketergantungan yang besar terhadap dana pemerintah, serta minimnya kontribusi sektor swasta. 
Hambatan tersebut memicu absennya perencanaan riset strategis jangka panjang akibat ketidakpastian 
keberlanjutan anggaran.

Gagasan tentang DIPI itu terus kami kembangkan dan sosialisasikan sehingga pelan-pelan mendapat 
respons dari berbagai pihak. Pada 7 Agustus 2015, AIPI menandatangani nota kesepahaman dengan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai pihak yang akan menyediakan dana bagi DIPI. 
LPDP akan menyediakan dana selama lima tahun untuk mendukung kerja DIPI di tahun-tahun awal 
pembentukannya. Pembentukan DIPI akhirnya disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang 
ditandatangani pada 29 Februari 2016. Dalam Kepres tersebut, DIPI ditempatkan di bawah naungan 
AIPI.

Selain dana dari LPDP, KSI juga memberikan dukungan pendanaan untuk biaya operasional dan staf 
DIPI. Tak hanya itu, KSI juga membantu mengembangkan sistem organisasi internal, termasuk menyusun 
prosedur operasi standar (SOP) dan kebijakan tentang pembayaran hibah penelitian, keuangan dan 
akuntansi, manajemen dana, serta pengadaan. Dengan serangkaian kebijakan dan SOP internal ini, DIPI 
dengan cepat menjadi lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana hibah penelitian dengan prinsip 
tata kelola yang baik.

DIPI adalah lembaga pendanaan penelitian independen pertama di Indonesia. DIPI memberikan dana 
hibah penelitian melalui kompetisi dengan proses ulasan sejawat. Ini selaras dengan praktik pendanaan 
penelitian yang diakui secara internasional. Ulasan sejawat merupakan mekanisme yang umum dilakukan 
untuk menentukan kualitas proposal maupun keluaran sebuah penelitian.

Kehadiran DIPI disambut dengan sangat baik oleh komunitas ilmiah di Indonesia. Segera setelah 
pendiriannya, DIPI mengumumkan kompetisi pendanaan riset kepada komunitas ilmiah dengan 
mengangkat dua tema yang sejalan dengan SAINS45, yakni Fokus 1 (Identitas, Keragaman, dan Budaya) 
dan Fokus 3 (Kehidupan, Kesehatan, dan Gizi). Kompetisi hibah dana penelitian ini diluncurkan pada April 
2016. Pada saat yang sama, DIPI juga meluncurkan hibah dana penelitian bersama dengan lembaga 
pendanaan penelitian dari Inggris, yakni Medial Research Council (MRC) dan Research Council UK 
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(RCUK), di bawah kemitraan Newton Fund. Program ini bertujuan mendukung proyek-proyek penelitian 
bilateral antara Inggris dan Indonesia di bidang penyakit menular, polusi udara dan kesehatan manusia, 
pengelolaan lahan gambut dan bakau, serta astronomi.

Panggilan proposal tersebut mendapat sambutan yang positif dari para peneliti, terlihat dari banyaknya 
jumlah proposal yang masuk, yakni 467 proposal. Ini menunjukkan bahwa eksistensi DIPI disambut 
dengan baik, sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak ilmuwan Indonesia yang ingin 
melakukan penelitian ketika ada peluang pendanaannya.

Setelah melalui seleksi yang ketat, DIPI memilih sembilan proposal penelitian dari kompetisi mandiri DIPI, 
dan 11 proposal dari kompetisi bersama Newton Fund. Akan tetapi, di tengah perjalanan, ada kendala 
dalam ketersediaan dana, namun kemudian dapat diatasi atas dukungan Menteri Keuangan dan LPDP.

Sejak tahun 2018, DIPI dipercaya sebagai sekretariat untuk panggilan proposal bagi South East Asia 
– European Union Joint Funding Scheme (SEA-EU JFS). Ini menunjukkan reputasi DIPI di mata lembaga-
lembaga pendanaan riset internasional. Selain itu, DIPI menjadi mitra strategis LPDP dan sejak tahun 
2019 mengelola panggilan proposal LPDP, khususnya untuk RISPRO Kolaborasi Internasional. 

Kemitraan strategis

Pelan namun pasti, kami telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan penelitian 
dan inovasi, baik di level internal organisasi maupun dengan mendorong kebijakan penelitian yang lebih 
baik, serta mendorong munculnya komunitas ilmiah. Saat ini, AIPI bersama ALMI dan DIPI terus bekerja 
sesuai mandat masing-masing. 

Perkembangan AIPI saat ini serta keberhasilan AIPI dalam mendorong pembentukan ALMI dan DIPI, 
terjadi karena ada dukungan dari KSI. Sepanjang 2014-2019, KSI tidak hanya memberikan dukungan 
secara finansial, namun juga mengawal proses perubahan dengan memberikan masukan yang relevan 
guna mendorong perbaikan tata kelola internal, maupun dalam upaya kami mendorong ekosistem 
pengetahuan dan inovasi, termasuk melalui advokasi kebijakan.

Bagi kami, kemitraan antara AIPI dan KSI merupakan kemitraan yang strategis dalam rangka mendorong 
pemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, AIPI berhasil memperkuat 
tata kelola kelembagaan. Kini, kanal komunikasi dan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan lembaga 
penelitian non-pemerintah telah semakin terbuka. Di sisi kebijakan penyelenggaraan penelitian, memang 
belum ada banyak perubahan yang signifikan. Namun, setidaknya dua aktor penting sektor pengetahuan, 
yaitu pembuat kebijakan penelitian dan peneliti termasuk lembaga think-tank sudah saling mengenal 
dan mulai memahami kontribusi apa yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak.

Selama lima tahun, upaya AIPI yang didukung KSI merupakan cerita tentang hambatan, kegigihan, dan 
pencapaian. Dukungan dari KSI memberi banyak pelajaran berharga kepada kami. Praktik-praktik baik 
yang kami temukan selama mendapat dukungan dari KSI akan kami teruskan ke depan, guna terus 
berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (*)
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Riset Terapan untuk 
Penanganan Korupsi dan 
Reformasi Administrasi
Prof Dr Eko Prasojo, MagRerPubl
UI-CSGAR (University of Indonesia Center for the Study of Governance and 
Administrative Reform)

Indeks persepsi korupsi Indonesia pasca-orde baru stagnan di poin yang rendah, sehingga posisi Indonesia 
dalam mengurangi korupsi konsisten berada di peringkat bawah. Di sisi birokrasi dan administrasi, upaya 
reformasi juga belum menampakkan hasil yang signifikan. 

Melihat situasi tersebut, kami di University of Indonesia Center for the Study of Governance and 
Administrative Reform (UI-CSGAR) ingin turut memberikan kontribusi pemikiran terkait penanganan 
korupsi dan reformasi administrasi. Untuk itu, sejak 2016 kami menambah fokus kajian dan advokasi 
agar bisa menyasar pada dua isu tersebut.

UI-CSGAR berdiri pada 2009 dengan nama awal University of Indonesia Center for the Study of 
Governance (UI-CSG). Lembaga ini didirikan oleh sejumlah tokoh nasional dari beragam latar belakang, baik 
dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, maupun swasta. Di masa-masa awal sebelum berubah nama, 
UI-CSG fokus melakukan sejumlah kajian terkait korupsi dan studi tentang pengelolaan pemerintahan 
untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan baik. Pada 2014, sejumlah wajah baru dengan visi 
yang baru memperkuat UI-CSG. Seiring dengan itu, kami bersepakat untuk menambah fokus lembaga 
dengan mengkaji reformasi administrasi pemerintahan. Maka, pada 2016 kami pun menggunakan nama 
baru yakni UI-CSGAR dengan fokus kajian pada isu korupsi dan reformasi administrasi.

Dalam melakukan kajian terkait korupsi maupun reformasi administrasi, kami melibatkan para peneliti 
dari berbagai fakultas yang relevan agar bisa mendapatkan pandangan dari beragam bidang keilmuan. 
Selain rekan dari Fakultas Ilmu Administrasi, kajian tersebut juga melibatkan rekan-rekan dari Fakultas 
Hukum, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Sosial dan Politik, dan sebagainya. Melalui kajian multidisiplin, kami 
berharap bisa menghasilkan masukan yang relevan bagi proses penyusunan kebijakan.

UI-CSGAR merupakan lembaga penelitian di Universitas Indonesia (UI) yang bertanggung jawab 
langsung kepada Rektor UI. Dengan status tersebut, kami memosisikan diri sebagai lembaga universitas 
yang melakukan riset terapan. Hasil dari riset-riset yang kami lakukan tidak berakhir pada paper ilmiah, 
melainkan pada policy brief yang bisa menjadi masukan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk 
dalam membuat norma kebijakan. Untuk itu, selain meneliti, kami juga melakukan advokasi kebijakan, 
serta mendorong pengembangan berbagai sistem di pemerintahan yang berguna untuk mencegah 
korupsi serta mendorong administrasi yang efisien, akuntabel, dan efektif.
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Memengaruhi kebijakan

Sejak menggunakan nama UI-CSGAR, kami telah melakukan sejumlah kajian khususnya terkait dengan 
reformasi administrasi. Dalam konteks ini, kami menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). 
Selain itu, kami juga berhubungan dengan kementerian maupun lembaga lain yang terkait, misalnya 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen 
PPN/Bappenas) dan Kementerian Kesehatan.

Salah satunya adalah kajian untuk penyusunan rekomendasi kebijakan guna merevisi Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kami melihat Permenpan-RB ini perlu direvisi guna memperluas 
cakupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pengabdian tersebut. Selama ini, peran perguruan tinggi telah dituangkan dalam Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Staf pengajar atau dosen 
memiliki posisi yang strategis untuk mendorong realisasi Tri Dharma tersebut, yang antara lain diatur 
dalam Permenpan-RB No 46/2013. Untuk mengoptimalkan sumbangsih dosen di ranah pengabdian 
masyarakat, rekomendasi kebijakan yang kami susun berfokus pada perubahan nilai angka kredit serta 
komponen kegiatan pengabdian. Ini juga merupakan salah satu cara untuk dapat memenuhi tuntutan 
hilirisasi hasil riset bagi peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Masih terkait dengan dunia perguruan tinggi, kami melakukan studi diagnostik tentang transformasi tata 
kelola penelitian di perguruan tinggi pada 2018. Dalam studi itu, kami mengeksplorasi faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan kualitas tata kelola penelitian di perguruan tinggi melalui perbandingan antara tata 
kelola perguruan tinggi negeri dan swasta di tingkat mandiri dan utama. Dari studi tersebut, kami dapat 
memberikan pandangan terkait situasi tata kelola penelitian di perguruan tinggi yang berlangsung saat 
ini, serta bagaimana rekomendasi arah pengembangannya ke depan. Salah satunya adalah perlunya 
memberikan kemudahan kepada para dosen untuk melakukan penelitian yang berbasis hasil dengan 
mengurangi syarat-syarat administratif yang rumit.

Kami juga terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajamen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), yang merupakan salah satu dari enam RPP turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). RPP Manajemen PNS merupakan peraturan pemerintah 
mengenai hak-hak yang diperoleh PNS yang terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Secara umum, melalui keterlibatan 
ini kami ingin memastikan bahwa isi RPP Manajemen PNS disusun sesuai dengan tujuan dasarnya.

Selain itu, kami menyusun policy paper berdasarkan kajian terhadap aplikasi Kolaborasi Perencanaan 
dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sebagai instrumen kebijakan penguatan reformasi birokrasi. 
Keberadaan aplikasi KRISNA penting untuk mengawal perencanaan dan penganggaran pembangunan 
berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Meski sudah berhasil menjawab 
sebagian kebutuhan, kajian kami menunjukkan bahwa KRISNA masih lemah dalam mendukung 
pembelajaran berbasis kinerja, pengendalian, mendorong pendekatan perencanaan, dan memastikan 
integrasi dan sinergi data perencanaan. Untuk itu, kami merekomendasikan perlunya penguatan peran 
KRISNA dan optimalisasi KRISNA dashboard. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian 
PPN/Bappenas perlu mendorong pemanfaatan KRISNA dashboard di seluruh lingkup Kementerian 
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PPN/Bappenas agar terbangun rasa memiliki. Kementerian PPN/Bappenas perlu menguatkan sistem 
dan interoperabilitas KRISNA, serta melanjutkan pengembangan KRISNA dashboard guna memastikan 
pemanfaatan dan hasil berkelanjutan melalui perluasan pengguna dan aksesnya kepada kementerian/
lembaga. 

Selain contoh tersebut, kami juga memiliki hasil-hasil kajian lainnya. Selama ini, hasil kajian tersebut kami 
susun menjadi policy brief yang kemudian kami advoksi ke kementerian/lembaga terkait guna mendorong 
perubahan kebijakan ataupun penyusunan kebijakan baru. Hasil-hasil kajian juga bisa kami olah menjadi 
produk lain, misalnya berupa modul pelatihan bagi para pengambil kebijakan. Salah satunya adalah 
modul pelatihan penyusunan kebijakan berbasis bukti bagi para pengambil kebijakan di Kementerian 
Kesehatan.

Kajian spesifik

Sebagai lembaga riset di perguruan tinggi, kajian kami sangat spesifik, yakni tentang bagaimana 
menangani korupsi dan mendorong reformasi administrasi serta birokrasi. Di Indonesia, lembaga yang 
fokus pada reformasi birokrasi dan pemerintahan masih sangat sedikit. Fokus kajian yang spesifik itu 
kami pandang sebagai salah satu faktor yang membuat tingkat penerimaan terhadap hasil-hasil kerja 
kami cukup kuat. Hal itu berdampak positif pada upaya advokasi kebijakan yang kami usahakan.

Selain kekuatan berupa kajian yang spesifik, respons terhadap advokasi kebijakan yang kami lakukan 
juga dipengaruhi hal lain. Salah satunya adalah akses. Berdasarkan pengalaman kami, akses sangatlah 
penting untuk bisa memengaruhi pembuatan kebijakan. Kedekatan dengan pembuat kebijakan sejauh ini 
memang lebih memudahkan dalam memengaruhi perubahan yang terjadi di birokrasi. Kami beruntung 
karena memiliki hubungan yang baik ke banyak kementerian/lembaga, sehingga akses kami menjadi 
kuat. Di UI-CSGAR, akses yang kuat tersebut ada karena para pendiri lembaga maupun jajaran pengurus 
saat ini adalah para tokoh nasional yang memiliki banyak jaringan.

Dengan usia yang relatif masih belia, keberadaan sosok-sosok dengan jaringan yang kuat sangat 
membantu UI-SCGAR dalam melakukan kajian serta advokasi kebijakan. Sosok-sosok tersebut 
merupakan champion yang punya kredibilitas di mata banyak pihak, sehingga bisa membawa institusi 
mendapatkan kepercayaan, baik dari kementerian/lembaga maupun lembaga donor. Hal ini tentu 
berbeda dengan lembaga kajian yang sudah punya rekam jejak panjang, sehingga secara kelembagaan 
telah mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak.

Selain berbagai upaya yang kami lakukan dalam mengadvokasi kebijakan, upaya mengubah kebijakan 
juga sangat dipengaruhi oleh keputusan dari pihak pembuat kebijakan. Dinamika skala prioritas dari 
pembuat kebijakan turut menentukan. Maka, tidak semua hasil kajian yang kami advokasi telah berakhir 
dengan adanya perubahan kebijakan karena membutuhkan proses yang lebih panjang. Untuk itu, kami 
akan terus mengawal prosesnya.

Tumbuh bersama

Proses yang telah kami lalui dalam upaya memengaruhi kebijakan berbasis bukti sejak menyandang 
nama UI-CSGAR pada 2016 telah memberi banyak pelajaran. Kami telah berkembang baik secara 
individual maupun institusional, dan proses itu masih akan terus berjalan.
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Secara internal, selama 2016-2020, proses kami mengembangkan diri berlangsung dengan dukungan 
yang besar dari Knowledge Sector Initative (KSI). Kami melihat bahwa kerja sama dengan KSI membuat 
kedua belah pihak, yakni kami dan KSI, saling belajar satu sama lain sehingga bisa tumbuh bersama. 
Selain memberikan pendanaan, KSI juga memberi kami ruang untuk meningkatkan kapasitas.

Kami melihat KSI telah mendorong kesadaran dan kompetensi terkait kebijakan berbasis bukti, sehingga 
saat ini para pejabat dan pimpinan tinggi di pemerintahan sudah memiliki kesadaran akan hal itu. Sejak 
awal sampai akhir program, KSI mendorong penguatan gagasan knowledge to policy serta bagaimana 
metode untuk mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Tak hanya itu, KSI membuat kalangan 
birokrasi mau menerima substansi yang diberikan dengan melibatkan perguruan tinggi untuk mendorong 
gagasan tersebut. Kini, di lingkungan perguruan tinggi, kesadaran untuk menghasilkan policy brief makin 
kuat, di samping jurnal akademik mengingat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) saat ini masih 
berorientasi pada publikasi jurnal internasional. Di sisi birokrasi, KSI telah memperkuat posisi penting 
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), sehingga jabatan yang dulunya tidak terlalu diminati ini, 
sekarang menjadi favorit. Saat ini, bisa dikatakan bahwa analis kebijakan telah menjadi pusat episentrum 
bagi perubahan kebijakan. Semua proses yang dilakukan KSI itu memberi banyak pelajaran kepada kami.

Kami juga belajar banyak dari para mitra KSI terkait bagaimana penguatan kebijakan itu bisa dilakukan, 
mulai dari proses penciptaan pengetahuan hingga transformasi pengetahuan itu menjadi kebijakan. 
Pertemuan dengan mitra-mitra KSI membuat kami memiliki jaringan baru. Kami juga mendapat ilmu 
terkait proses manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kegiatan, serta metode untuk 
memengaruhi dan memperkuat proses penyusunan kebijakan. Dampaknya, UI-CSGAR menjadi dikenal 
oleh lebih banyak pemangku kepentingan, baik di kementerian dan lembaga pusat maupun daerah. Hal 
itu juga meningkatkan kepercayaan lembaga donor kepada kami, sehingga kami memiliki sumber daya 
untuk terus melakukan kajian dan mendorong advokasi kebijakan.

Proses belajar dan bekerja bersama KSI menciptakan pengetahuan baru yang akumulatif bagi UI-CSGAR. 
Dengan pengetahuan itu, kami berharap ke depan akan bisa lebih baik lagi dalam upaya mendorong 
perubahan kebijakan dan sistem pemerintahan. (*)
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Platform Pengetahuan  
bagi Analis Kebijakan
Riyadi Santoso, Totok Hari Wibowo
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

Seiring pembentukan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK yang merupakan jabatan fungsional 
baru di lembaga pemerintah pusat dan daerah, saat ini jumlah analis kebijakan terus bertambah. 
Keberadaan para analis kebijakan tersebut perlu dikawal agar bisa mendorong perbaikan kebijakan 
publik di Indonesia.

JFAK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Permenpan-RB) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka 
Kreditnya. Dengan adanya aturan tersebut, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan 
lembaga di tingkat pusat maupun daerah mulai beralih menjadi analis kebijakan. Peralihan itu bisa 
dilakukan melalui tiga jalur, yakni pelatihan calon analis kebijakan yang diselenggarakan Lembaga 
Administrasi Negara (LAN), perpindahan posisi (impassing) melalui uji kompetensi yang diadakan LAN, 
serta penyederhanaan birokrasi, misalnya berupa perpindahan pejabat administrasi/struktural ke jabatan 
fungsional. Khusus jalur yang ketiga, Kemenpan-RB memiliki kewenangan penuh untuk melakukan 
penyederhanaan birokrasi tanpa perlu berkoordinasi dengan LAN selaku instansi pembina JFAK.

Sesudah generasi pertama JFAK lahir, muncul ide untuk mengumpulkan para analis kebijakan dalam 
satu wadah. Gagasan itu disokong antara lain oleh para analis kebijakan generasi pertama dan Pusat 
Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) yang berada di bawah naungan LAN. Proses merealisasikan 
wadah analis kebijakan tersebut dimulai pada 2015. Setelah melalui tahap persiapan, akhirnya Asosiasi 
Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) berdiri pada 9 September 2016.

Secara sederhana, asosiasi profesi ini dibentuk karena ada sejumlah kegelisahan terkait bagaimana 
mengembangkan profesi analis kebijakan di Indonesia. Salah satunya adalah soal pentingnya 
pengembangan kapasitas bagi para analis kebijakan yang baru saja dilantik. Banyak ASN yang tidak 
terbiasa dengan kajian atau analisis karena sebelumnya lebih banyak bergelut dengan urusan teknis. 
Proses perubahan peran ASN dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang membutuhkan 
keahlian khusus tentu tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu ada cara untuk meningkatkan kapasitas 
para analis kebijakan, khususnya terkait dengan bagaimana melakukan kajian, menggunakan kajian 
untuk rekomendasi kebijakan, serta mengadvokasinya menjadi suatu kebijakan.

Kegelisahan selanjutnya adalah soal etika profesi. Dalam melakukan pekerjaannya, analis kebijakan 
akan berhubungan dengan banyak pihak. Untuk itu, perlu ada aturan terkait bagaimana etika profesi 
analis kebijakan dijalankan. Ini, misalnya, menyangkut bagaimana hubungan analis kebijakan dengan 
penggunanya, instansi, serta antarsesama analis kebijakan. Sebagai organisasi profesi, AAKI bercita-
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cita membangun profesionalisme dan etika profesi berupa kode etik yang menjadi standar norma untuk 
menjadi pedoman para analis kebijakan. Nilai-nilai dasar yang dijaga adalah profesional, integritas, 
tanggung jawab, akuntabilitas, dan independensi.

Visi AAKI adalah terwujudnya kebijakan berkualitas dan akuntabel yang berorientasi pada kepentingan 
masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mulai dari tahun-tahun awal perjalanan 
AAKI hingga saat ini, kami memahami ada banyak tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi 
tersebut.

Pengembangan kapasitas

Sejak tahap persiapan, kami melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan berbagai masukan. Kami, 
antara lain, melakukan sosialisasi dan uji publik di perguruan tinggi, salah satunya di Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Banyak masukan dari para akademisi yang 
membantu kami menentukan langkah-langkah ke depan.

Setelah akhirnya berdiri pada 2016, kami terus membuka diri untuk mendapatkan masukan guna 
menyusun program, baik dari kalangan akademisi maupun organisasi lain. Aktivitas berbagi pengetahuan 
dengan organisasi-organisasi lain sangatlah penting karena kami bisa belajar banyak hal dari proses 
tersebut. Adapun kegiatan saling berbagi pengetahuan di sejumlah perguruan tinggi di sejumlah 
daerah mendukung upaya AAKI dalam mengembangkan analis kebijakan yang tidak hanya berpusat di 
kementerian, lembaga dan daerah, tetapi juga di perguruan tinggi.

Kegiatan berbagi pengetahuan semacam itu juga menjadi salah satu cara kami dalam mendorong 
pengembangan kapasitas anggota. Kami memosisikan AAKI sebagai semacam hub atau penghubung 
yang memungkinkan sekaligus mendorong adanya kolaborasi pengetahuan. Kami ingin menjadikan 
AAKI sebagai community of practice, sehingga para anggota bisa saling berbagi pengetahuan dan 
pengalaman, serta berkolaborasi untuk mendorong kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks tersebut di atas, AAKI telah menyelenggarakan sejumlah pelatihan bagi anggota. Salah 
satunya adalah pelatihan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Angka kredit 
adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan atau akumulasi beberapa kegiatan yang harus dicapai oleh 
pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier analis kebijakan. Adapun penentuan angka kredit 
sebagai dasar penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional tersebut ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. Pelatihan penyusunan DUPAK ini bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang 
kompeten dan berintegritas.

Selain pelatihan DUPAK yang sudah terjadwal, kami merancang kegiatan pengembangan kapasitas yang 
dibutuhkan anggota. Antara lain pelatihan penyusunan policy brief (risalah kebijakan), analisis dampak 
kebijakan, komunikasi kebijakan, dan advokasi kebijakan. Jenis maupun tema pelatihan tersebut akan 
terus berkembang ke depan sesuai kebutuhan anggota.

Selain pelatihan, kami juga membentuk kelompok keahlian kebijakan di berbagai kementerian, misalnya 
keahlian kebijakan di bidang agama, perekonomian, kesehatan, dan sebagainya. Fungsi kelompok keahlian 
kebijakan tersebut adalah untuk mengoordinasikan bidang-bidang kepakaran guna menyelesaikan 
isu-isu tertentu di bidang tersebut. Meskipun kelompok ini dibentuk di masing-masing kementerian, 
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kolaborasi antarkepakaran dari kementerian maupun lembaga yang berbeda terbuka untuk dilakukan, 
terlebih saat ini banyak kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor, lintas ilmu, dan lintas kepakaran. 

Selain meningkatkan kapasitas masing-masing anggota, kami berupaya mendorong perubahan 
kelembagaan guna memantabkan posisi analis kebijakan di instansi kerjanya masing-masing. Untuk itu, 
kami berkoordinasi dengan LAN untuk mendorong aspek peningkatan kapasitas, perbaikan kinerja, serta 
pelembagaan JFAK supaya punya posisi yang lebih kuat di kementerian/lembaga. 

AAKI juga terlibat dalam kajian program Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) untuk 
jabatan kerja analis kebijakan publik bekerja sama dengan Pusaka LAN, Komite Pemantauan dan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), SMERU Research Institute, Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada. Hasil kajian tersebut melahirkan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian 
dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik. Keputusan ini secara 
nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan profesi, uji kompentensi dan sertifikasi profesi analis kebijakan publik, termasuk standar 
uji kompetensi bagi analis kebijakan dari kalangan non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKKNI tersebut 
digunakan pula sebagai acuan dalam penyusunan materi uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi 
(LSP).

Melalui berbagai program tersebut, kami berharap AAKI bisa menyediakan manfaat bagi anggota, 
khususnya dalam meningkatkan kapasitas personal serta menguatkan posisi analis kebijakan di unit 
kerjanya masing-masing. Dengan demikian, para analis kebijakan bisa menjadi sosok-sosok penuh 
percaya diri karena memiliki kapasitas yang baik.

Terbuka

Berbagai manfaat yang kami upayakan bagi anggota tersebut, kami harapkan bisa menarik minat para 
analis kebijakan menjadi anggota AAKI. Seiring pertumbuhan jumlah analis kebijakan, kami percaya 
bahwa jumlah anggota AAKI akan terus bertambah. Kami juga menargetkan adanya pertumbuhan 
anggota. Namun, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan itu didorong oleh kebutuhan anggota 
untuk meningkatkan kapasitasnya. 

Saat ini, perpindahan pejabat struktural eselon III dan IV di Indonesia masih terus berlangsung melalui 
kebijakan penyederhanaan birokrasi. Mayoritas dari mereka lebih berminat menjadi analis kebijakan 
daripada jabatan fungsional lainnya. Kami melihat bahwa proses konversi tersebut telah membuat 
anggota AAKI terus bertambah. Di periode sekarang, anggota AAKI mencapai 785 orang. Meskipun 
tidak terlalu banyak, angka tersebut sudah melebihi jumlah anggota di periode sebelumnya yang berada 
di kisaran 200 orang. Akan tetapi, angka 785 itu belum mencapai seperlima dari jumlah total analis 
kebijakan yang sudah diformalkan oleh LAN. Untuk itu, kami menargetkan untuk menambah jumlah 
anggota menjadi sekitar 2.000 orang pada akhir 2022.

Selain anggota dari kalangan ASN, AAKI terbuka bagi anggota dari kalangan non-ASN. Saat ini, untuk 
keanggotaan AAKI, 70 persen anggota adalah ASN dan 30 persen non-ASN. Pengurus AAKI saat ini 
juga berasal dari unsur ASN maupun non-ASN. Keterbukaan ini penting karena profesi analis kebijakan 
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tidak hanya ada di kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, kami juga memiliki anggota dari perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat, konsultan dari lembaga internasional, maupun dari industri, seperti 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kawasan Berikat Nusantara.

Sejak awal, kami memang mendorong keragaman anggota untuk meluaskan jangkauan sekaligus 
memperkaya pengetahuan. Keragaman anggota tersebut bisa menyediakan akses bagi para analis 
kebijakan dalam proses kajian yang kerapkali memerlukan data dan informasi terkait hal-hal praktis. 
Selain itu, dengan keragaman tersebut, para anggota bisa memiliki ruang untuk mengembangkan 
kapasitas sesuai dengan bidang yang diminati. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan nantinya 
akan menjadi lebih baik karena para analis kebijakan dari berbagai latar belakang bisa berkolaborasi.

Upaya kolaborasi antaranalis kebijakan lintas sektor semacam itu juga sedang dicoba oleh rekan-rekan 
kami di cabang. Mereka berupaya menghubungkan praktik dan pengetahuan komunitas untuk mengatasi 
persoalan di daerah. Saat ini, cabang AAKI sudah dibentuk di sejumlah wilayah seperti di DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung.

Tantangan

Sebagai organisasi independen yang belum lama berdiri, AAKI menghadapi sejumlah tantangan 
dalam upaya mengembangkan diri. Salah satunya terkait dengan sumber daya. Sampai saat ini, kami 
masih memiliki keterbatasan dalam memastikan adanya dukungan pendanaan yang diperlukan guna 
menyelenggarakan berbagai kegiatan.

LAN, sebagai lembaga pemerintah yang paling dekat dengan eksistensi AAKI, belum bisa diharapkan 
untuk menyokong pendanaan. Sebagai lembaga pemerintah yang statusnya bukan kementerian penuh, 
LAN tidak memiliki sumber daya maupun kewenangan anggaran untuk menyediakan dana. Meskipun 
demikian, LAN mendukung AAKI sehingga AAKI bisa bekerja untuk melatih, menguji, dan menyertifikasi 
analis kebijakan dari lembaga nonpemerintah.

Guna menyiasati keterbatasan dana tersebut, kami menempuh sejumlah cara. Salah satunya adalah 
bekerja sama dengan mitra yang perlu meningkatkan kapasitas analis kebijakan di instasinya masing-
masing. Untuk itu, kami berupaya berkomunikasi dengan kementerian/lembaga agar menanggung beban 
biaya untuk peningkatan kapasitas analis kebijakannya. Walaupun upaya tersebut sejauh ini belum 
terlalu memperlihatkan hasil, komunikasi dengan kementerian/lembaga terus kami usahakan. Selain itu, 
kami juga mendorong opsi pendanaan pribadi dari para analis kebijakan yang ingin mengikuti pelatihan 
AAKI. Sejauh ini, antusiasme analis kebijakan untuk meningkatkan kapasitas cukup tinggi, bahkan ketika 
mereka harus mengeluarkan biaya sendiri, karena mereka memang benar-benar memerlukan pelatihan 
tersebut.

Selain soal pendanaan yang minim, tantangan selanjutnya adalah kemauan mayoritas anggota AAKI 
untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan secara langsung. Penyebabnya datang dari berbagai 
hal, salah satunya pemahaman yang tidak komplet karena terbiasa berkutat dengan bidangnya sendiri 
dan sulit untuk membuka diri. Pada titik ini, kami menilai bahwa pembentukan community of practice 
menjadi sangat relevan. Untuk itu, kami melakukan uji coba. Saat menerima hibah dari Kementerian Riset 
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dan Teknologi (sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), kami melibatkan 15 anggota 
untuk mengelola dana tersebut guna mendorong kajian bagi penyusunan kebijakan berbasis bukti 
dengan kata kunci “perempuan”, “Covid”, dan “UKM.” Tiga kata kunci tersebut ternyata menghasilkan 
banyak sekali turunan kajian. Hasil dari kajian tersebut sudah kami sampaikan kepada kementerian dan 
lembaga terkait. 

Langkah ke depan 

Sebagai organisasi yang belum lama lahir, saat ini AAKI masih belajar berjalan. Berbagai kritik yang 
datang kami terima sebagai cambuk untuk terus memperbaiki diri. Kami paham ada banyak tahapan yang 
harus kami lalui untuk mencapai visi AAKI. Oleh karena itu, kami perlu menyusun peta jalan untuk secara 
bertahap membangun wacana mengenai pentingnya kebijakan berbasis bukti, serta peran strategis para 
analis kebijakan di dalam proses penyusunannya.

Dalam konteks itu, sejak awal AAKI didirikan sebagai platform pengetahuan yang menjadi wahana 
bagi proses interaksi pengetahuan oleh semua aktor terkait, bukan hanya dari kalangan ASN, namun 
juga non-ASN. Berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan, serta berbagai kegiatan yang telah kami 
rencanakan, merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan platform pengetahuan tersebut. 
Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) sangat membantu kami dalam melalui tahap demi tahap 
tersebut. KSI telah meletakkan dasar bagi pengembangan organisasi AAKI. Tak hanya memberikan 
pendanaan, sedari awal, KSI turut membidani pendirian AAKI. KSI juga mengawal kami dalam menyusun 
Standar Operasional Prosedur (SOP), Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan lain 
sebagainya. 

Tak hanya itu, KSI juga berperan meningkatkan kapasitas organisasi maupun pengurus AAKI, antara 
lain dengan melibatkan AAKI dalam kegiatan berjejaring dengan organisasi lain, melakukan sosialisasi 
ke berbagai daerah, dan membuka potensi kerja sama dengan berbagai universitas. KSI telah sangat 
membantu kami sejak AAKI masih berupa gagasan hingga terbentuk menjadi organisasi. KSI juga 
menemani kami yang masih tertatih-tatih belajar berjalan. Oleh karena itu, KSI menjadi bagian dari 
sejarah AAKI. Apa yang telah diberikan KSI kepada kami merupakan warisan baik yang menginspirasi 
kami dalam pengembangan AAKI ke depan guna mengembangkan profesi analis kebijakan secara 
berkesinambungan. Dengan demikian, eksistensi AAKI sungguh-sungguh bisa memberi manfaat dalam 
membentuk analis kebijakan yang percaya diri, baik dari segi kualitas produk kerja maupun jejaring 
kerjanya. (*)
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Perjalanan Yayasan BaKTI 
Menjadi “Intermediary 
Actor” Siklus Pengetahuan 
untuk Kebijakan di  
Sulawesi Selatan
Rahmad Sabang, Zusanna Gosal
Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Sejak 2019, Yayasan BaKTI menjalankan Program Rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan 
di Sulawesi Selatan. Agenda kebijakan daerah prioritas didukung melalui studi terapan yang 
menginformasikan dasar suatu kebijakan. Dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) melalui 
program pengetahuan untuk kebijakan (knowledge to policy), kami mendukung program Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan.

Pada 1970-1980, Sulawesi Selatan adalah daerah penting bagi bisnis persutraan di Indonesia. Provinsi 
ini bahkan berkontribusi sebesar 70-80 persen terhadap produksi benang sutra nasional. Produksi sutra 
di Sulawesi Selatan ketika itu didukung 3.556 petani yang tersebar di 13 daerah di beberapa kabupaten 
yang ada di Sulawesi Selatan (Balai Persuteraan Alam, 2010). Sejak itulah sutra menjadi ikon Sulawesi 
Selatan.

Namun, cerita indah di atas perlahan mulai surut. Jumlah penenun sutra di Sulawesi Selatan merosot 
drastis dalam kurun 20 tahun terakhir. Data statistik resmi menunjukkan jumlah penenun saat ini 
tersisa 151 orang saja dari sebelumnya yang mencapai ribuan. Belum lagi serbuan kain berbahan sutra 
bercampur sintetis di pasaran dan beragam persoalan dari hulu sampai hilir lainnya. Lalu, ke mana 
perginya para penenun itu?

Ragam persoalan dalam rantai nilai sutra tersebut direkam tim pelaksana kajian yang difasilitasi Yayasan 
BaKTI. Kajian rantai nilai sutra melibatkan sejumlah lembaga dan dilaksanakan sejak Agustus 2020 
sampai Januari 2021. Lembaga yang terlibat, selain Yayasan BaKTI yang didukung KSI, adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan 
serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) Payo-Payo. 
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Dari kajian tersebut, kami menemukan sejumlah isu di sepanjang rantai nilai sutra, dari sisi hulu, 
manufaktur, sampai hilir. Ditemukan pula kesenjangan data mengenai pelaku dan produksi dalam rantai 
nilai sutra yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan temuan tim kajian di lapangan. Ada pula masalah 
ego sektoral di dalam kelembagaan pemerintah daerah itu sendiri. Peran pelaku usaha yang menjadi 
salah satu aktor penting dalam rantai nilai sutra di Sulawesi Selatan masih minim. Fakta bahwa banyak 
penenun yang hidup dalam jeratan kemiskinan dan mulai meninggalkan rantai komoditas sutra tak 
membuat para pelaku usaha itu mencegahnya dengan pemberian upah yang layak.

Peran perantara

Dengan dukungan KSI, Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 
menyelenggarakan lokakarya untuk memetakan dan mengidentifikasi isu-isu prioritas yang ada di 
Sulawesi Selatan. Isu-isu prioritas inilah yang membutuhkan kajian kebijakan.

Dari lokakarya yang terselenggara pada Mei 2019 itu, dihasilkan tiga isu prioritas, yaitu kesenjangan 
sosial-ekonomi, integrasi perencanaan dan anggaran, serta perlunya tata kelola komoditas yang terkait 
dengan pengembangan ekonomi lokal. Kajian tiga isu prioritas ini ternyata sejalan dengan mitra KSI 
lain yang juga tengah menjalankan program di Sulawesi Selatan, seperti Sekretariat Nasional Forum 
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), The SMERU Research Institute, dan Komite 
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Setelah temuan tiga isu prioritas tersebut, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bersama BaKTI 
melaksanakan proses agenda setting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang membutuhkan kajian 
kebijakan. Agenda setting yang mempertemukan para pihak tersebut, seperti akademisi, organisasi 
perangkat daerah, dan sektor swasta, termasuk kalangan organisasi nirlaba, memutuskan mengkaji 
rantai nilai komoditas sutra. Sutra dipilih, di tengah beragamnya pilihan komoditas yang ada di Sulawesi 
Selatan, lantaran komoditas ini merupakan ikon produk unggulan penting dan pernah berjaya di Sulawesi 
Selatan pada periode 1970-an sampai 1990-an. 

Rantai nilai sutra juga terbilang kompleks. Sejak hulu sampai hilir, banyak pemangku kepentingan 
yang terlibat. Selain itu, tentu saja, pengembangan komoditas sutra dimasukkan ke dokumen program 
strategis pemerintah provinsi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Sulawesi Selatan 2018-2023. Masuknya komoditas sutra dalam RPJMD Sulawesi Selatan ini sangat 
penting. Sebab, siapa pun kepala daerahnya, pengembangan komoditas sutra tetap harus dilaksanakan. 

Ada pula kesepakatan untuk melibatkan rekan-rekan dari LSM dalam pelaksanaan kajian rantai nilai sutra 
di Sulawesi Selatan. Perspektif yang harus dibingkai dalam kajian tersebut adalah aspek pemberdayaan 
masyarakat serta aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Kesepakatan ini bak 
gayung bersambut bagi Bappelitbangda Sulawesi Selatan, yang sudah lama menginginkan adanya 
inovasi dan kolaborasi dalam penyusunan kajian kebijakan strategis di Sulawesi Selatan.

Yayasan BaKTI dan Bappelitbangda Sulawesi Selatan lantas mengidentifikasi pihak-pihak yang harus 
dilibatkan. Dalam prosesnya, Yayasan BaKTI menjajaki beberapa LSM yang bisa menjadi pelaksana 
kajian. Keterlibatan LSM lokal dibutuhkan untuk mendapatkan perspektif yang utuh terhadap program 
kajian kebijakan ini dan diharapkan ada lembaga lokal yang nantinya memiliki pengalaman dalam 
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melaksanakan kajian kolaborasi rantai nilai komoditas. Setelah dilakukan serangkaian uji kelayakan (due 
diligence), terpilihlah Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kajian 
rantai nilai sutra ini. SRP Payo-Payo memiliki pengalaman melakukan kajian di tingkat akar rumput, 
melakukan sensus, dan menyajikan hasil kajiannya dalam bahasa populer yang mudah dipahami publik. 
Dengan demikian, tim kajian rantai nilai sutra yang kami lakukan boleh dibilang memiliki kelengkapan 
unsur, yaitu ada peneliti atau tim pelaksana kajian dari akademisi yang ahli di bidang komoditas sutra, 
kebijakan, rantai nilai komoditas, ekonomi, dan lingkungan, peneliti dari LSM yang merupakan praktisi 
pemberdayaan masyarakat dan GEDSI, serta peneliti dari pemerintah yang menguasai aspek kebijakan.

Kajian tersebut menemukan sejumlah fakta mengenai rantai nilai komoditas sutra di Sulawesi Selatan. Di 
sektor hulu, meredupnya komoditas sutra disebabkan oleh adanya ketergantungan terhadap bibit sutra 
impor. Apabila pasokan bibit sutra impor turun, produktivitas penenun dan penjualan juga merosot. Faktor 
lain adalah kegagalan beruntun yang menimbulkan penyakit pebrine, yang membuat petani menghitung 
ulang jerih payah dan keuntungan yang mereka peroleh. Ketika jerih payah melebihi keuntungan, petani 
mengalihkan investasinya ke komoditas lain atau berganti ke pekerjaan lain.

Di sektor manufaktur, yang berada di bagian tengah antara hulu dan hilir, ditemukan bahwa kuantitas 
produksi kokon menurun, kualitas benang yang dihasilkan cenderung belum memenuhi harapan pasar, 
serta alat pemintal benang belum mendapat sentuhan teknologi modern. Sementara itu, bantuan alat 
tenun dari pemerintah setempat belum dibarengi dengan model pengelolaan yang bisa memastikan 
keberlanjutan operasi yang menguntungkan petani. Di bagian penenunan, upah yang rendah membuat 
minat menjadi penenun berkurang.

Adapun temuan masalah di sektor hilir rantai nilai komoditas sutra di Sulawesi Selatan adalah susutnya 
permintaan sarung sutra asli, plagiarisme motif, serta ketimpangan antarpelaku sektor hilir ini. Khusus 
temuan terakhir itu, ada kesenjangan yang terjadi antara pengusaha tenun skala kecil dan pengusaha 
tenun skala besar, yang modalnya jauh lebih kuat. Kemampuan produksi kain tenun sutra pengusaha 
skala besar membuat ongkos produksinya bisa ditekan. Mereka menghasilkan harga jual lebih murah, 
yang tentu saja membuat pengusaha skala kecil sulit bersaing. 

Dari berbagai temuan tersebut, tim pelaksana kajian yang difasilitasi BaKTI lantas menyusun risalah 
kebijakan. Salah satu rekomendasi dalam risalah kebijakan di sektor hilir, misalnya, dibutuhkan aturan 
yang mewajibkan labelisasi terhadap produk sutra asli buatan lokal. Di bagian hulu, untuk mengurangi 
ketergantungan pada bibit ulat impor, dibutuhkan produksi telur ulat sutra lokal yang berkualitas. Ini 
diwujudkan lewat kerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguji adaptasi galur ulat sutra yang paling cocok 
dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Sementara itu, di sektor manufaktur, selain perlunya pemberian 
upah yang lebih tinggi kepada penenun, perlu dibentuk lembaga pengelola alat tenun agar kualitas dan 
kuantitas produksi bisa terjaga dengan baik.

Dari proses yang kami dan tim kajian lakukan, akhirnya rekomendasi untuk membuat kebijakan yang 
mengatur labelisasi sutra asli disambut baik oleh Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai leading sector di bagian hilir. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang berbasis 
pengetahuan berdasarkan kajian yang komprehensif akan menjadi kebijakan yang benar-benar mampu 
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menjawab masalah di lapangan. Bahkan, model kajian yang dilakukan Yayasan BaKTI bersama tim 
direplikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada komoditas lain, yaitu talas satoimo, pada 2021. 
Selain itu, pendekatan kajian kolaboratif ini sedang dalam proses untuk ditingkatkan statusnya, dari 
Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menjadi peraturan gubernur, untuk 
memperluas cakupannya hingga kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah di lingkup Sulawesi 
Selatan.

Dukungan KSI

Yayasan BaKTI menilai, segala rangkaian proses penyusunan kebijakan berbasis bukti di Provinsi Sulawesi 
Selatan dapat terwujud dengan dukungan KSI. Dalam proses tersebut, KSI rutin memberikan masukan 
kepada Yayasan BaKTI melalui pertemuan mingguan. Masukan itu, contohnya, adalah bagaimana 
solusinya apabila pelaksanaan program menemui jalan buntu--pendekatan apa yang sebaiknya kami 
lakukan. Itu, meski tampak sederhana, adalah masukan penting dari KSI yang terbukti bermanfaat bagi 
pelaksanaan program. Kami selalu bekerja bersama sebagai satu tim yang kompak. 

KSI juga berhasil menghubungkan Yayasan BaKTI dengan berbagai pihak di tingkat nasional, seperti 
mitra KSI, yaitu SMERU, Seknas FITRA, KPPOD, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas). Dalam relasi kami dengan Bappenas yang dijembatani KSI, kami mendapat masukan tentang 
pentingnya tata kelola komoditas di Indonesia melalui kajian rantai nilai yang komprehensif dari hulu 
ke hilir serta pembelajaran bagaimana program yang kami laksanakan bisa didorong untuk direplikasi 
di skala nasional. Bahkan, KSI melalui fasilitasi di tingkat nasional sedang dalam proses menjadikan 
pendekatan kajian kolaborasi rantai nilai sutra Sulawesi Selatan sebagai bahan revisi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

Dukungan KSI bersama mitra kian menyadarkan kami akan pentingnya advokasi proses penyusunan 
kebijakan sejak awal sampai akhir yang berlandaskan kajian yang didukung bukti dan data yang valid. 
Kami berupaya menyebarluaskan pendekatan yang diujicobakan pada program penyusunan kebijakan 
berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan ini agar bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia. Beberapa 
waktu lalu, setelah mengikuti Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-Kawasan Timur Indonesia yang 
difasilitasi BaKTI, di mana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan membagikan praktik baik dan 
pembelajaran dari program pengetahuan untuk kebijakan, sudah ada pihak dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara yang ingin belajar lebih jauh tentang pendekatan ini. 

Dari apa yang sudah kami lakukan dalam proses pengetahuan untuk kebijakan, disadari bahwa kajian 
model ini tidak hanya berlaku untuk komoditas, tetapi bisa pula diterapkan untuk isu-isu prioritas yang 
lain. Yang penting adalah bagaimana proses bisnisnya secara konsisten dijalankan, seperti proses 
agenda setting yang melibatkan multipihak; persiapan kajian, termasuk penentuan tim pelaksana kajian 
dan tim pengendali mutu yang multipihak; pelaksanaan kajian kolaborasi, termasuk proses review yang 
komprehensif oleh tim pengendali mutu; serta penyusunan kebijakan. Kuncinya terletak pada kolaborasi 
untuk menghasilkan sudut pandang yang komprehensif serta perlunya peran intermediary (perantara) 
sebagai katalisator dan konektor.
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Pelajaran lain yang dipetik Yayasan BaKTI adalah bagaimana meyakinkan pemimpin lembaga yang 
mengalami beberapa kali pergantian serta kepala daerah yang baru agar tidak memengaruhi proses 
kajian yang sudah dilakukan dan hasilnya. Caranya adalah terus berkoordinasi dan memperbarui program 
secara reguler dengan pemimpin lembaga serta bekerja intens dengan champion (pembaru) di lingkup 
pemerintahan untuk selalu membangun kepemilikan terhadap program.

Dengan pendekatan multipihak dan multi-pengetahuan, program ini berhasil menunjukkan suatu siklus 
penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan. Dalam siklus itu, agenda kebijakan 
prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didukung melalui kajian terapan yang menjadi dasar 
penyusunan kebijakan berupa Surat Keputusan Pengkajian Kolaborasi dan Peraturan Gubernur tentang 
Penggunaan Label pada Kain Sutra Motif Khas Sulawesi Selatan. Proses dan tahapan pelaksanaannya 
menghasilkan kebijakan dan pembelajaran bagi pemangku kepentingan terkait, khususnya Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kebijakan yang dihasilkan dari kajian kolaborasi ini diimplementasikan 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya serta terus dipantau pelaksanaannya 
sehingga kebijakan berbasis bukti ini efektif mendorong perubahan di masyarakat.(*)
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Membangun Advokasi 
Kebijakan Berbasis 
Kebutuhan
Irsan A Pawennei
Co-Founder & Advisor  
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta inovasi memegang peran vital dalam kemajuan 
pembangunan suatu negara. Kebijakan yang tepat dapat menciptakan ekosistem iptek dan inovasi yang 
kondusif sehingga mampu berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan dan daya saing bangsa. 

Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran pendirian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 
pada 2010. CIPG adalah lembaga think tank yang berfokus pada isu-isu inovasi, kebijakan, dan tata 
kelola. Lembaga ini didirikan oleh beberapa orang Indonesia berlatar pendidikan dari Manchester 
Institute of Innovation Research (MIoIR) yang unggul pada bidang science technology, innovation policy, 
and management.

CIPG melakukan riset yang berfokus pada pada isu-isu seperti agenda riset nasional, pendanaan riset, 
lanskap ilmu pengetahuan dan teknologi, ekosistem pengetahuan dan inovasi, serta manajemen talenta 
riset dan inovasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen CIPG dalam mendukung penguatan 
ekosistem iptek dan inovasi Indonesia. Dengan komitmen itu, CIPG mempunyai visi untuk menjembatani 
riset menjadi kebijakan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, CIPG tidak hanya berhenti sampai di proses riset, tetapi juga 
mengadvokasikannya kepada para pemangku kepentingan serta berkolaborasi dengan beragam institusi 
nasional maupun internasional. Kolaborasi bersama tersebut memungkinkan kami melakukan berbagai 
riset dan terlibat di beragam kegiatan advokasi.

Dalam kegiatan advokasi kebijakan, CIPG terlibat dalam salah satu rangkaian diskusi Rancangan Undang-
Undang (RUU) Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Pembahasan RUU Sisnas Iptek yang merupakan 
inisiatif pemerintah itu diawali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pembentukan Panitia Khusus 
(Pansus) RUU Sisnas Iptek pada Mei 2017. Berbagai pihak menggantungkan harapan pada RUU ini. 
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Momentum perbaikan 

Keterlibatan CIPG dalam pembahasan RUU Sisnas Iptek dimulai pada Januari 2018 ketika kami diundang 
secara resmi untuk menyampaikan pendapat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum RUU Sisnas 
Iptek. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui secara jelas alasan CIPG masuk dalam daftar undangan 
RDP yang terbatas itu. Namun, kami merasa terhormat karena dianggap sejajar dengan berbagai 
institusi yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia iptek, seperti Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan lain-lain. Kami percaya 
bahwa masuknya CIPG dalam undangan resmi RDP Umum adalah buah dari kontribusi kami selama 
ini. Oleh karena itu, walaupun waktu pemberitahuan undangan tersebut sangat mepet, kami tetap hadir 
karena tidak ingin kehilangan momentum untuk menyampaikan berbagai usulan berdasarkan kumpulan 
pengetahuan yang telah kami miliki. Pengetahuan itu merupakan hasil dari hampir sewindu melakukan 
kajian, bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama Dewan Riset Nasional (DRN) serta Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Berdasarkan pasal-pasal yang ada di RUU Sisnas Iptek, kami melihat RUU ini memberikan lebih 
banyak penekanan pada pengaturan di ranah hulu penelitian ketimbang inovasi yang ada di sisi hilir. 
Kesinambungan iptek dan inovasi dari hulu hingga hilir inilah yang menjadi perhatian utama kami. 
Selain itu, kami juga memperhatikan beberapa isu lain seperti kelembagaan iptek dan inovasi dengan 
penekanan pada pentingnya mekanisme pendanaan tahun jamak untuk riset dan pentingnya peran 
lembaga pendanaan riset; sumber daya iptek dan inovasi dengan penekanan pada pelibatan pihak 
swasta; riset kebijakan dengan fokus pada penggunaan hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam 
rumusan kebijakan; wajib simpan penelitian; serta keberatan atas ancaman sanksi pidana.

Setelah pertemuan RDP tersebut, CIPG diminta untuk membantu Pansus RUU Sisnas Iptek di DPR 
dalam rangka menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun, tidak ada pos anggaran khusus 
untuk kegiatan ini. Akibatnya, kerja sama kami dengan Pansus RUU Sisnas Iptek di DPR ini tidak dapat 
diformalkan. Kendala itu tidak menjadi masalah karena pada April 2018 kami mendapat dukungan dari 
Knowledge Sector Initiative (KSI) yang juga menaruh perhatian besar terhadap ekosistem riset dan 
pengetahuan di Indonesia. Visi KSI sesuai dengan visi kami, khususnya dalam mendorong perumusan 
kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy-making). Dengan dukungan KSI, kami dapat membedah 
draf RUU tersebut serta melakukan advokasi bersama dengan para lembaga riset kebijakan atau Policy 
Research Institute (PRI) lain yang menjadi mitra KSI. 

Kami berupaya mengoptimalkan dukungan tersebut dengan mengalokasikan waktu sejumlah personel 
CIPG untuk melakukan kajian, mengadakan rangkaian diskusi publik dengan berbagai pihak termasuk 
media, serta berinteraksi dengan pemerintah dan anggota DPR, baik secara langsung maupun melalui 
tenaga ahlinya. Dengan demikian, dinamika pembahasan RUU Sisnas Iptek dapat terus dipantau dan 
memungkinkan bagi kami memberikan usulan berdasarkan kebutuhan. Pimpinan Pansus, misalnya, 
meminta kami menelaah dan menyusun ringkasan kebijakan sains di berbagai negara. Upaya ini 
juga didukung Kemenristekdikti. Setelah kajian itu siap, kami menyampaikannya kepada DPR dan 
Kemenristekdikti. 

Selama 18 bulan pembahasan RUU Sisnas Iptek menjadi UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek 
yang disahkan pada 16 Juli 2019, kami telah menyampaikan berbagai masukan. Ada masukan yang 
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ditolak, ada yang diterima dan dimasukkan ke dalam DIM namun tidak tercantum pada rumusan terakhir 
UU Sisnas Iptek, serta ada pula yang diterima dan tercantum dalam rumusan terakhir UU Sisnas Iptek.

Masukan kami yang diakomodasi antara lain terkait posisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada rancangan 
awal, terdapat kalimat: “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal pembangunan nasional”. 
Kami melihat kalimat itu kurang sesuai dengan peran riset. Untuk itu, dalam RDP, kami menyampaikan 
bahwa iptek seringkali dianggap sebagai beban biaya. Padahal iptek merupakan investasi. Oleh karena 
itu, kedudukan riset perlu diperjelas dengan pernyataan “Iptek merupakan modal pembangunan nasional 
sebagai suatu investasi”. Masukan tersebut diakomodasi dalam rumusan terakhir Pasal 6 UU Sisnas 
Iptek: “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi”. 

Dengan adanya pernyataan iptek sebagai modal dan investasi dalam UU yang merupakan aturan hukum 
tertinggi, posisi iptek kini menjadi lebih strategis dalam menarik berbagai pendanaan. Termasuk adanya 
sumber pendanaan baru yang digagas dalam UU ini, yaitu Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan. 

Posisi iptek tersebut diperkuat pada Pasal 5 yang mencantumkan peran iptek sebagai landasan 
perencanaan pembangunan nasional. Kami bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), 
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), dan PRI lainnya juga mengadvokasi pentingnya menggunakan 
hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Hal itu diakomodasi pada 
bagian khusus Pasal 41 mengenai kebijakan berlandaskan iptek yang mewajibkan penggunaan hasil 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan pembangunan nasional. Posisi dan kedudukan iptek tersebut juga diadopsi dalam 
UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebut bahwa salah satu tujuan UU adalah 
“melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 
investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 
nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional”. UU ini berdampak pada 
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasalnya, daerah juga perlu merencanakan 
pembangunan berlandaskan riset dan inovasi yang tercantum pada Pasal 176 yang berbunyi “Daerah 
sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset 
dan inovasi nasional”.

Dinamika advokasi 

Walaupun akhirnya berhasil disahkan, pembahasan UU Sisnas Iptek sangatlah dinamis. Ketika masih 
berupa RUU, isinya sempat menarik perhatian internasional karena adanya ketentuan pidana langsung 
bagi peneliti ataupun lembaga asing yang melakukan penelitian tanpa izin dari pemerintah. Para 
peneliti Indonesia menganggap ketentuan pidana tersebut kontraproduktif terhadap upaya Indonesia 
mendorong kolaborasi riset di tingkat global. Melihat hal itu, CIPG juga turut berupaya mendorong agar 
sanksi tersebut diperhalus dengan mempertimbangkan adanya ketidaksengajaan karena faktor informasi 
terbatas ataupun persoalan administrasi. Beragam masukan tersebut akhirnya diakomodasi dalam Pasal 
92 yang menyatakan bahwa peneliti asing yang melakukan penelitian tanpa izin akan mendapat sanksi 
administratif. Namun, apabila kesalahan itu dilakukan kembali untuk kedua kalinya, peneliti tersebut akan 
mendapatkan sanksi pidana. 
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Berdasarkan apa yang telah kami lalui dalam proses advokasi kebijakan UU Sisnas Iptek, kami mencatat 
setidaknya lima pembelajaran penting. Pertama, RUU Sisnas Iptek merupakan isu elitis sehingga sulit 
untuk mendekatkannya dengan keseharian warga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses 
advokasi. Lain halnya dengan isu jaminan kesehatan, upah buruh, maupun keamanan pangan yang 
sangat berkaitan langsung dengan keseharian warga sehingga lebih mudah menarik perhatian media 
massa. Kedua, penguasaan isu dan topik advokasi mutlak diperlukan. Tidak mempunyai pengetahuan 
yang luas dan mendalam tentang isu yang menjadi topik advokasi berarti tak mempunyai materi untuk 
disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pengemasan informasi juga krusial. Bagi 
DPR, akan sangat membantu jika masukan tertulis disampaikan dalam format yang langsung dapat 
digunakan, misalnya dalam bentuk DIM. Adapun dalam pertemuan singkat dengan beberapa anggota 
DPR, kertas posisi atau kertas kebijakan berisi poin-poin penting lebih dapat membantu kelancaran 
diskusi.

Ketiga, memetakan aktor dan kepentingan masing-masing membantu kita memahami posisi. Dalam 
pembahasan RUU, ada banyak aktor terlibat dengan kepentingannya masing-masing. Keempat, jaringan 
dan kontak personal itu modal penting. Tanpa modal jaringan dan kontak personal, informasi tentang 
dinamika pembahasan RUU Sisnas Iptek sulit diperoleh. Selain itu, jaringan di berbagai kalangan 
pemangku kepentingan terbukti membantu kami mendapatkan beragam perspektif mengenai iptek 
dan inovasi secara umum. Kelima, advokasi membutuhkan keluwesan. Berinteraksi dengan beragam 
pemangku kepentingan mensyaratkan keluwesan cara komunikasi, mulai dari bagaimana memulai 
percakapan hingga menanyakan perkembangan pembahasan RUU. Dalam konteks itu, pilihan kata saat 
berkomunikasi dengan anggota DPR, pemerintah, maupun lembaga riset lainnya harus benar-benar 
diperhatikan.

Perumusan kebijakan berbasis bukti

Selama ini, upaya CIPG dalam menjembatani riset dan kebijakan publik bisa berjalan berkat dukungan 
dari berbagai pihak. Salah satu pendukung utama kami adalah KSI. CIPG dan KSI berbagi visi yang sama 
dalam mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti. Dengan fleksibilitas pendanaannya, KSI memiliki 
peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) dan memfasilitasi pertemuan yang 
dapat membantu pemerintah dalam melakukan berbagai kajian berdasarkan kebutuhan pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan.

Bagi kami, kontribusi KSI tidak terbatas pada pendanaan. KSI juga menjadi katalis yang mempertemukan 
CIPG dengan para pihak dalam memperluas jejaring pengetahuan. Berbagai aksi bersama telah kami 
lakukan bersama KSI dan mitra PRI lainnya guna mendorong advokasi kebijakan pada isu tertentu, 
misalnya terkait aturan turunan UU Sisnas Iptek, terutama terkait perizinan riset dan kelaikan etik.

Selain itu, KSI menyediakan platform kepada para mitranya, termasuk CIPG, untuk mendiseminasikan 
hasil-hasil riset dalam berbagai forum, seperti kegiatan KSIxChange, forum diskusi, ataupun audiensi 
langsung dengan pemerintah. KSI juga memfasilitasi CIPG dalam melakukan kunjungan media guna 
menyuarakan isu tertentu, misalnya terkait pengesahan UU Sisnas Iptek. Terkait pentingnya keterlibatan 
media yang selalu didorong KSI, kami bahkan mendapatkan tips & tricks untuk menulis artikel opini di 
media cetak nasional. Hasilnya, ada tiga artikel yang diterbitkan di harian Kompas cetak dan daring 
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dalam tiga tahun terakhir dengan judul “Menuju Litbang yang Dipandang”,9 “Pandemi dan Kepercayaan 
Inovasi Bangsa Sendiri”,10 dan “Investasi di Atas Inovasi”.11

CIPG akan melanjutkan warisan KSI dalam mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk 
menggunakan penelitian, data, untuk membuat analisis yang lebih baik. Dalam hal ini, CIPG memosisikan 
diri sebagai teman diskusi para pemangku kebijakan dengan menjunjung tinggi komunikasi dua arah dan 
memahami kebutuhannya. Proses advokasi kebijakan menggunakan cara bekerja dari dalam melengkapi 
pendekatan advokasi dari luar yang menjadi pilihan yang dilakukan banyak organisasi masyarakat sipil 
(CSO) dan think tank di Indonesia. (*)

9 Pawennei, I. A. (2019, 19 November). Menuju Litbang yang Dipandang. Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/label/penerapan-
litbang-jirap
10 Pawennei, I. A. (2020, 3 Mei). Pandemi dan Kepercayaan Inovasi Bangsa Sendiri. Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/
opini/2020/05/03/pandemi-dan-kepercayaan-inovasi-bangsa-sendiri
11 Pawennei, I. A. (2021, 11 Mei). Investasi di Atas Inovasi. Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/11/
investasi-di-atas-inovasi
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Jurnalisme Data,  
Angin Segar di Tengah 
Banjir Informasi
Ade Wahjudi
Katadata

Tak ingin mengemas dan menyampaikan informasi ke publik hanya di permukaan. Begitulah niat Katadata 
sebagai media dalam jaringan (daring) yang berfokus pada ekonomi dan bisnis. Didirikan pada 1 April 
2012, Katadata ingin tumbuh kuat dan tampil berbeda lewat sajian berita dan informasi yang berbasis 
data dan hasil riset mendalam bagi kepentingan pemimpin bisnis ataupun pengambil kebijakan. 

Apalagi, pada tahun awal berdirinya Katadata, masih banyak media arus utama dengan bermacam 
platform menyajikan berita berdasarkan kutipan-kutipan narasumber. Kebanyakan berita hanya berisi 
pernyataan atau ucapan narasumber. Bahkan, satu perspektif seorang narasumber sudah dianggap 
cukup layak untuk dikemas sebagai sebuah berita. Kami tak ingin memosisikan diri sebagai corong 
narasumber belaka. Setiap peristiwa harus diberi perspektif untuk pembaca lewat pengayaan data atau 
hasil riset.

Sesuai dengan namanya, ada term “kata” dan “data”. Jadi, setiap berita yang kami susun harus didukung 
dengan data atau riset. Itu yang kami lakukan sejak Katadata berdiri pada 2012 dan konsisten sampai 
sekarang. 

Agar tak membosankan di mata pembaca, berita dikemas secara lugas dan atraktif supaya mudah 
dipahami publik. Karena itu, tak hanya tersaji dalam teks, berita Katadata selalu disertai tampilan visual 
yang memikat. Dengan kata lain, Katadata ingin menyederhanakan sebuah persoalan yang rumit tanpa 
harus menghilangkan esensinya. “Simplicity is the ultimate sophistication,” kata Leonardo da Vinci, yang 
kami jadikan moto perusahaan.

Tidak hanya menyajikan berita berkualitas dengan sajian visual yang menarik, Katadata juga mengirimkan 
berita-berita penting secara reguler melalui surat elektronik kepada para pemimpin bisnis dan pengambil 
kebijakan. Kami juga membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penyusunan 
pelbagai riset ekonomi dan bisnis. Untuk menunjang produk berita dan riset, Katadata melansir 
produk dan layanan terbaru “Databoks”. Portal data statistik ini ditujukan sebagai sarana efektif untuk 
memublikasikan berbagai data dan informasi kepada publik serta menjadi sumber pencarian data yang 
bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh pembaca.
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Mendukung pengembangan riset

Mengapa kami selalu ingin memajukan data dan analisis sebagai bagian dari berita? Karena kami ingin 
mengajak pembaca mendapatkan fakta secara komprehensif berdasarkan data dan riset. Sebagai 
contoh, dalam kasus di bidang ekonomi, sering urusannya beririsan dengan masalah politik. Ada contoh 
kasusnya, yaitu Bank Century. Masalah ini sampai ramai masuk ke Senayan (Dewan Perwakilan Rakyat). 
Praktis, tarikan politiknya amat kencang. Namun, saat itu belum ada yang membedah secara data 
bagaimana kondisi Indonesia ketika dana talangan dicairkan untuk mencegah bank gagal bayar. Apakah 
dana talangan memang diperlukan pada saat kondisi (ekonomi) Indonesia sedang krisis? Kami sajikan 
datanya.

Contoh kasus lain adalah ketika selalu terjadi perdebatan apakah harga bahan bakar minyak (BBM) harus 
dinaikkan. Tarikan isunya selalu ke politik. Namun, tidak ada media massa yang membedah: kenapa 
harga BBM harus naik? Kenapa subsidi tidak tepat kalau terus selamanya untuk bahan bakar? Bagaimana 
dengan subsidi untuk bidang pendidikan? Bagaimana nasib subsidi untuk sektor lain yang sebenarnya 
lebih membutuhkan? Hal-hal semacam inilah yang menjadi fokus kami. Katadata berfokus lebih ke akar 
permasalahan semacam itu. Kami ingin ada sesuatu yang baru bagi pembaca. Ketika mereka membaca 
sebuah media atau suatu informasi, ada data dan riset yang turut disajikan. 

Kendati demikian, Katadata mengakui bahwa sudah ada beberapa media massa yang memanfaatkan 
hasil riset untuk diolah ke dalam produk jurnalistik mereka atau ke dalam produk komunikasi lain. Hal 
ini penting karena itu akan menunjukkan validitas dan kredibilitas konten yang disajikan, selain untuk 
memaparkan bahwa produk komunikasi yang dihasilkan tidak berdasarkan asumsi semata, tetapi 
berdasarkan data dan hasil riset. Itulah kenapa data yang valid dari hasil sebuah riset atau survei menjadi 
sangat penting. Selain keberadaannya sekaligus memperkaya konten, model seperti ini sesuai dengan 
prinsip yang kami usung, yakni bicara dengan data.

Dalam memaknai sebuah isu atau persoalan, sangat penting bagi kami untuk selalu memakai data 
sebagai dasarnya. Dengan mengolah data, kami bisa menggambarkan sebuah fakta atau kondisi riil dan 
melihat fenomena-fenomena tersembunyi yang akan menarik apabila dinarasikan. 

Upaya yang Katadata lakukan ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mendorong literasi di 
Indonesia. Menurut survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization 
for Economics Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-
62 dari 70 negara dalam hal tingkat literasi. Dengan kata lain, Indonesia berada di peringkat sepuluh 
besar negara yang tingkat literasinya terendah. Katadata hadir dengan keinginan agar masyarakat 
Indonesia mendapat kualitas bacaan yang lebih baik.

Sementara itu, untuk membuat produk komunikasi yang menyasar pemangku kepentingan atau 
kebijakan, Katadata mengolah riset dan mengumpulkan data yang diperlukan, baik data primer maupun 
sekunder. Katadata juga terbiasa membuat laporan atau kegiatan survei bekerja sama dengan pihak-
pihak terkait. Dengan proses seperti ini, produk komunikasi yang dihasilkan bisa lebih kredibel dan dapat 
menjadi sumbangan pemikiran dalam perumusan kebijakan.
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Sebagai contoh, Katadata pernah melakukan survei tentang bagaimana kondisi usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Hasil survei tersebut kami publikasikan 
sehingga para pemangku kepentingan bisa mendapat gambaran riil tentang kondisi UMKM di Indonesia. 
Selain itu, hasil survei tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat seperti 
terhadap pelaku UMKM tersebut.

Ekosistem pengetahuan

Berbicara soal ekosistem pengetahuan, Katadata sangat percaya bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal 
yang amat penting. Dengan salah satu peran media yang bertujuan meningkatkan literasi di masyarakat, 
manfaat yang dapat dirasakan antara lain bagaimana penyebaran berita bohong atau hoaks bisa 
diminimalkan. Seperti kita ketahui, hoaks di masyarakat sudah ada dalam kadar yang mengkhawatirkan. 
Masyarakat bisa dengan mudah menelan informasi mentah-mentah tanpa memperhatikan sumbernya 
apakah kredibel atau tidak. 

Untuk mendorong terciptanya ekosistem pengetahuan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat, 
kami memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam konten publikasi, misalnya, 
kami melakukan wawancara dengan pihak-pihak relevan yang mendorong terwujudnya kolaborasi di 
ekosistem pengetahuan, baik tingkat pusat maupun daerah. Dalam prosesnya, kami menyelenggarakan 
diskusi publik. Katadata berusaha menyelaraskan ekosistem pengetahuan dengan agenda besar 
Indonesia. Pemangku kepentingan yang kami libatkan antara lain Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan Managing Director Bank Dunia Mari Elka 
Pangestu. Dengan adanya inisiasi-inisiasi yang melibatkan banyak pihak ini, tidak hanya menggaungkan 
isu dengan publikasi, kami juga berharap ide kolaborasi dapat terus bergulir dan menjadi perhatian para 
pemangku kepentingan.

Namun, kami mengakui, upaya membangun ekosistem pengetahuan di Indonesia bukanlah perkara 
mudah. Inisiasi sudah kami lakukan sejak 2012, tetapi baru sekarang orang berbicara tentang jurnalisme 
data. Sebelumnya, pembicaraan selalu seputar traffic. Berita apa pun itu, pembahasannya hanya soal 
traffic. Prosesnya memang tidak bisa cepat, tetapi harus pelan-pelan. Pelan-pelan hal ini dibangun dan 
publik mulai paham. Ketika publik sudah paham, akan lebih mudah bagi Katadata untuk menjalin kerja 
sama dengan pihak-pihak lain. Kami punya Data Science dan kami bisa bekerja sama dengan berbagai 
instansi pemerintah.

Kerja sama dengan pihak lain itu tak hanya berpola satu arah. Kami tidak hanya menyajikan data kepada 
klien yang membutuhkannya, tetapi juga membantu bagaimana meningkatkan kapasitas internal 
mereka—bagaimana mereka bisa mengolah data dan menyajikannya kepada publik. 

Kami optimistis proses ini mulai bisa dipahami para pengambil kebijakan, sementara industri media juga 
sudah mulai memahami pentingnya data dan riset. Kemudian, ketika mulai banyak media massa dan 
instansi pemerintah mengolah data dari hasil riset, apa yang mereka keluarkan sebagai produk benar-
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benar berbasis ilmu pengetahuan (data dan riset). Informasi yang disampaikan media massa diolah dari 
data. Kebijakan yang dibuat pemerintah pun telah melalui serangkaian analisis berbasis data dan riset.

Di lingkup internal Katadata, untuk memperkuat kemampuan tim redaksi dalam riset dan analisis data, 
kami menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan. Selain itu, Katadata memperkuat divisi riset 
dan data. Untuk divisi ini, bukan jurnalis yang kami rekrut, melainkan memang para ahli di bidang riset 
atau penelitian. Hasil riset mereka kemudian dirangkai dengan divisi redaksi untuk dipublikasikan kepada 
khalayak dalam bentuk informasi yang menarik dan akurat.

Peran media

Salah satu pengalaman penting Katadata adalah saat bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative 
(KSI). Dalam jalinan kerja sama sejak 2019 itu, kami seperti mendapat dukungan kuat tentang bagaimana 
ekosistem pengetahuan harus bekerja. Dalam diskusi kami dengan KSI, yang banyak dibahas adalah 
bagaimana semua kebijakan yang diambil dan semua keputusan atau informasi yang dihasilkan harus 
berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam topik ini, kami sepakat dan kami merasa satu visi dengan KSI. 
Dalam topik ini pula Katadata ingin publik mendapat asupan informasi berdasarkan fakta dan riset. 

Selain itu, kerja sama dengan KSI untuk mengampanyekan pentingnya pengambilan kebijakan 
berbasis pengetahuan sangat strategis bagi kami dari sudut pandang media massa. Audiens acara 
yang diselenggarakan KSI selalu banyak, isunya menarik, dan narasumbernya pilihan. Ini sangat 
strategis dari aspek pemberitaan bagi Katadata. Kami juga mendapat informasi dan pencerahan baru 
dalam setiap acara yang digelar bersama KSI. Salah satunya adalah bagaimana kami bisa memahami 
ekosistem pengetahuan secara lebih detail, termasuk lebih mendalami peran Katadata sebagai perantara 
pengetahuan.

Dalam ekosistem pengetahuan, Katadata berperan menjalankan knowledge sharing, menjembatani hasil 
riset untuk masyarakat dan pembuat kebijakan. Banyak hasil riset yang berputar di dunia peneliti. Kami 
berupaya masuk dan berjejaring di dunia tersebut serta menerjemahkan bahasa ilmiah untuk disampaikan 
kepada masyarakat dan pembuat kebijakan. Selain itu, kami memahami besarnya peran repository dalam 
berbagai pengetahuan tersebut. Maka, dalam hal ini, Katadata mengelompokkan isu-isu strategis yang 
sudah diliput ke dalam satu platform berbentuk microsite untuk memudahkan pembaca menemukan 
konten-konten dengan isu yang sama.

Katadata memahami bahwa ekosistem ilmu pengetahuan harus terus digaungkan oleh semua aktor. 
Bukan hanya oleh kami sebagai perantara, melainkan juga oleh semua pemangku kepentingan dari hulu 
ke hilir. Menurut istilah yang sering digunakan KSI, terdapat banyak silo antaraktor. Dan di situlah peran 
Katadata, yakni memecah atau menembus silo-silo tersebut. (*)
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Meningkatkan Dampak 
Riset Melalui Jurnalisme 
Kolaboratif Berbasis Bukti 
Prodita Kusuma Sabarini
The Conversation Indonesia

Pada 2011, media nirlaba daring The Conversation lahir di Melbourne, Australia, dengan misi menyajikan 
informasi berbasis bukti berkualitas tinggi yang bersumber dari pakar akademis untuk masyarakat dalam 
bahasa awam. Menggunakan platform teknologi digital yang inovatif, masyarakat bisa mengakses 
temuan riset, analisis, penjelasan, dan komentar dari para pakar mengenai berbagai isu penting serta 
bisa terlibat dalam debat publik berkualitas mengenai isu-isu kebijakan publik. 

Dalam waktu lima tahun, The Conversation berkembang menjadi jaringan internasional media-media 
independen yang berkolaborasi erat dengan sektor riset dan pendidikan tinggi. The Conversation Britania 
Raya diluncurkan di Inggris pada 2013, diikuti dengan The Conversation Prancis dan The Conversation 
Amerika Serikat pada 2014, lalu The Conversation Afrika pada 2015. 

Meski demikian, pada saat itu belum ada edisi The Conversation di Asia, khususnya di Indonesia, negara 
dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pada 2014, The Conversation Media Group, operator 
The Conversation edisi Australia, yang mengembangkan platform teknologi yang digunakan jaringan 
The Conversation, mengangkat seorang editor yang berbasis di Jakarta untuk melakukan kurasi 
terhadap riset-riset tentang Indonesia dari peneliti Indonesia dan luar negeri. Dengan adanya editor 
di Jakarta, pada 2015, The Conversation memulai upaya pendirian edisi The Conversation Indonesia. 
The Conversation membentuk dewan penasihat yang anggota-anggotanya menjadi cikal-bakal pendiri 
Yayasan The Conversation Indonesia dan memulai upaya pencarian dana ke organisasi-organisasi 
filantropis internasional. 

Pada 2016, The Conversation mendapat hibah dari Open Society Foundation’s Program on 
Independent Journalism untuk meluncurkan proyek percontohan (pilot) The Conversation Indonesia 
guna mengomunikasikan hasil riset dan pengetahuan dari dosen dan peneliti Indonesia ke publik 
dalam bahasa awam serta menguatkan budaya pelibatan publik oleh para peneliti Indonesia dengan 
meningkatkan kapasitas komunikasi mereka. The Conversation Media Group bermitra dengan Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia mengelola hibah tersebut. Situs The Conversation Indonesia (TCID) 
diluncurkan pada 6 September 2017 dengan empat orang anggota tim inti. Pada saat yang bersamaan, 
Yayasan The Conversation didirikan pada 4 September untuk memastikan keberlanjutan aktivitas The 
Conversation Indonesia dalam menyebarluaskan pengetahuan dan memperkuat kebijakan.



Perjalanan Perubahan Mitra Knowledge Sector Initiative

Meningkatkan Dampak Riset Melalui Jurnalisme Kolaboratif Berbasis Bukti 

|  123  

Mendorong komunikasi publik kalangan akademisi dan meningkatkan 
dampak riset 

Empat tahun setelah peluncuran The Conversation Indonesia dan dua tahun setelah berakhirnya fase 
“pilot” media daring ini, The Conversation Indonesia berhasil mendorong budaya komunikasi publik 
di kalangan akademisi Indonesia dan menjadikan para penulis The Conversation sebagai rujukan 
masyarakat luas. 

Pada akhir 2017, tahun pertama masa pilot The Conversation Indonesia, dengan sumber daya empat 
orang (tiga editor dan satu manajer pengembangan khalayak), The Conversation Indonesia memproduksi 
223 artikel dari 203 akademisi, yang dibaca 1,14 juta kali. Kami juga mulai mendapat pengikut (follower) 
media sosial sebanyak 1.414. Angka ini naik pada 2018 menjadi 685 artikel dari 606 akademisi dan 
peneliti, yang dibaca 4 juta kali. Pengikut pada 2018 bertambah menjadi 6.580. Pada 2018 juga kami 
pertama kali mengadakan pelatihan membuat tulisan populer bagi akademisi serta berhasil melatih 29 
dosen dan peneliti. 

Pada 2019, Yayasan The Conversation Indonesia mulai mengelola sendiri seluruh operasi kegiatan The 
Conversation Indonesia. Dengan dukungan hibah dari Knowledge Sector Initiative, Ford Foundation 
Indonesia, David and Lucile Packard Foundation, dan Yayasan Tifa, jumlah anggota tim TCID berkembang 
menjadi 11 orang (tujuh editor, satu manajer pengembangan khalayak, satu manajer pengembangan 
bisnis dan kemitraan, serta dua orang di bagian keuangan dan administrasi). Pada 2019, TCID menerbitkan 
890 artikel dari 859 peneliti, yang dibaca 5,9 juta kali. Jumlah pengikut media sosial kami meningkat 
menjadi 25.400 dan kami melatih bagaimana cara membuat tulisan populer kepada 308 peneliti. 

Pada 2020, kami mengangkat seorang produser multimedia, yang menjadikan total personel 12 orang. 
Pada 2020 juga kami menerbitkan 932 artikel dari 865 penulis, yang dibaca 22,2 juta kali. Jumlah follower 
meningkat menjadi 55.300 dan kami melatih 92 akademisi dan peneliti. 

Tahun 2020 adalah awal masa pandemi yang mengambil jutaan korban secara global, termasuk ratusan 
ribu di Indonesia, dan mendisrupsi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Pada tahun tersebut, kami 
melihat lonjakan ketertarikan dari akademisi untuk berkontribusi memberikan penjelasan dan analisis 
mengenai situasi yang terjadi di masyarakat. Kami menerima lebih banyak tawaran tulisan dari penulis 
dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terlihat dari peningkatan jumlah pembaca, masyarakat 
membutuhkan dan mencari informasi otoritatif berdasarkan sains dan riset dari pakar yang relevan. 

Jumlah pembaca kami tumbuh secara signifikan pada 2020. Rata-rata pembaca TCID sepanjang 
2018 adalah 147.006 pengguna per bulan dan 336.776 views per bulan. Capaian itu tumbuh hampir 
50 persen menjadi rata-rata 219.583 pengguna per bulan dan 489.151 views per bulan pada tahun 
berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 2020, kami mengalami peningkatan sekitar 300 persen dalam rata-
rata pengguna bulanan dan rata-rata penayangan bulanan dibanding tahun 2019.

Peningkatan yang signifikan pada 2020 dapat dikaitkan dengan perubahan pola masyarakat dalam 
mencari informasi dan bagaimana mereka mengonsumsinya. Lantaran pandemi Covid-19 yang 
melanda dunia, termasuk Indonesia, ditambah dengan terbatasnya mobilitas masyarakat akibat 
kebijakan pembatasan sosial untuk membendung virus tersebut, makin banyak orang yang mencari 
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dan mengonsumsi informasi melalui gawai mereka, seperti telepon seluler atau laptop. TCID menjawab 
permintaan informasi ini dengan memberikan penjelasan, analisis, dan komentar dari para ahli tentang 
Covid-19.

Penerbitan artikel populer dari pakarnya langsung berdampak baik dalam menghubungkan peneliti 
dengan masyarakat. Contohnya, pada Juni 2019, peneliti SMERU, Goldy Fariz Dharmawan, menulis 
artikel di The Conversation tentang dampak kebijakan zonasi sekolah bagi guru dan siswa. Artikel 
tersebut diterbitkan ulang oleh media lain, seperti Vice dan Beritagar, serta telah dibaca lebih dari 50 
ribu kali per Mei 2021. 

Contoh lain, pada Maret 2020, Goldy melaporkan melalui alat pemantauan dampak pasca-publikasi kami 
bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 
dan Pemerintah Kota Bandung meminta hasil penelitian tersebut sebagai bahan studi di daerah masing-
masing. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan menggunakan penelitian SMERU sebagai 
bahan referensi. Goldy juga melaporkan bahwa peneliti lokal yang mempelajari kebijakan zonasi telah 
menghubunginya untuk berkolaborasi dengan berbagi temuan dan data yang baru.

Dampak lain adalah meningkatkan kepercayaan diri peneliti untuk menulis bagi masyarakat umum 
atau awam. Yulia Sofiatin, dosen epidemiologi dan biostatistika di Universitas Padjadjaran, Bandung, 
mengikuti lokakarya penulisan yang diselenggarakan TCID di Institut Teknologi Bandung. Sejak ikut 
pelatihan, ia menjadi salah satu penulis TCID yang paling produktif. Dalam waktu dua bulan, ia telah 
menulis penjelasan tentang kanker, yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan artikel lain 
tentang donor darah. Artikel-artikelnya dibaca secara luas hingga lebih dari 25 ribu views. Pembaca 
turut berbagi pemikiran terhadap tulisannya tersebut. Tidak seperti peneliti sosial, peneliti di bidang 
kedokteran sering enggan menulis dengan cara yang populer kepada khalayak umum. Partisipasi Yulia 
menunjukkan bahwa dukungan dari editor TCID sangat memungkinkan untuk mendorong peneliti 
nonsosial menulis bagi khalayak tentang tema-tema ilmiah, tetapi populer.

Dukungan KSI

Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) fundamental bagi keberhasilan The Conversation Indonesia 
dalam bertransformasi dari proyek percontohan yang dikelola The Conversation Media Group bermitra 
dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi media rintisan independen yang dikelola Yayasan 
The Conversation Indonesia. Penciptaan lembaga nirlaba mandiri di Indonesia untuk menjalankan 
kegiatan The Conversation Indonesia penting bagi keberlanjutan dan independensi misi menyebarluaskan 
pengetahuan guna memperkuat kebijakan di Indonesia. Dukungan KSI bertujuan membangun profil dan 
kapasitas TCID sebagai sumber informasi dan analisis yang kredibel serta berkelanjutan tentang isu-
isu kebijakan publik. Dukungan tersebut sekaligus untuk meningkatkan komunikasi penelitian kebijakan 
kepada khalayak umum.

The Conversation menerima dukungan dari KSI dalam beberapa bentuk: 

1. Fasilitasi dukungan manajemen konsultan untuk menyusun prosedur operasi standar (SOP) 
keuangan dan akuntansi serta manajemen untuk urusan personalia; 
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2. Hibah untuk TCID menerapkan sistem keuangan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) 
yang lebih baik; memproduksi dan mendistribusikan konten penelitian kebijakan; melatih dan 
membimbing akademisi dalam penulisan populer; melakukan penjangkauan untuk membangun 
kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian; serta mengembangkan kurikulum penulisan 
populer daring dan melatih editor sebagai pelatih (training of trainer) dalam sebuah lokakarya;

3. Kepercayaan KSI terhadap TCID sebagai penyedia jasa. 

Dengan dukungan KSI, kami mengembangkan SOP untuk mempersiapkan yayasan agar dapat 
menjalankan TCID secara mandiri. Dana hibah dari KSI kian memperkuat kapasitas TCID dalam 
menerapkan administrasi keuangan dan pengelolaan SDM-nya sehingga kami dapat mulai menerapkan 
SOP dan mengelola operasinya secara mandiri. Peningkatan kapasitas TCID dalam mengelola administrasi 
keuangan dan manajemen SDM merupakan komponen penting dalam keberhasilan kami mengamankan 
pendanaan donor lebih lanjut pada 2019 dan 2020.

Pada 2019-2020, kami berhasil mendapat dukungan pendanaan dua tahun dari David and Lucile Packard 
Foundation untuk memperluas cakupan ekosistem kami, melatih akademisi dalam mengomunikasikan 
penelitian mereka, dan memperkuat kapasitas kami dalam menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. 
Selain itu, David and Lucile Packard Foundation mendanai konsultan yang membantu proses perencanaan 
strategis dan bisnis. Selama periode proyek, kami dapat menyelesaikan proses rekrutmen dan orientasi 
staf baru serta mengembangkan tim dari semula hanya terdiri atas empat orang menjadi 13 orang pada 
Desember 2020. Kami secara independen mengelola penggajian dan tunjangan untuk staf. Kami mampu 
pula menyelesaikan buku manual staf yang memerinci kebijakan mengenai SDM. Kami juga mendapat 
dukungan dana untuk periode satu tahun dari Ford Foundation Indonesia guna melakukan kurasi terhadap 
konten penelitian tentang promosi inklusi di Indonesia dan menyediakan jurnalisme berkualitas tinggi 
untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang kompleks. Kami pun mendapat 
dana untuk periode 15 bulan dari Yayasan Tifa guna memperluas dan memperdalam keterlibatan audiens 
kami. 

KSI mendukung pula kegiatan kami berkolaborasi dengan para peneliti untuk memproduksi konten 
berbasis bukti dalam bentuk populer. Kami juga mengadakan pelatihan menulis bagi para akademisi. 
Dan pada 2020, dengan dukungan hibah KSI, kami menyelenggarakan training of trainer untuk editor-
editor The Conversation Indonesia serta menyiapkan modul pelatihan daring untuk menjadi bahan ajar 
TCID bagi para akademisi dan peneliti yang mengikuti pelatihan membuat tulisan populer. 

Berkaca pada kemitraan KSI dan The Conversation Indonesia, TCID telah menerima banyak dukungan 
dari KSI. Yang menjadi catatan refleksi kami, dukungan KSI telah memberikan kesempatan kepada 
TCID untuk memperbaiki operasi internal, sehingga kami dapat beroperasi dengan lebih baik. Hal ini 
menjadi dasar bagi kami untuk mendapatkan kepercayaan dan pendanaan dari berbagai sumber. KSI 
memfasilitasi manajemen, penyusunan SOP keuangan dan akuntansi, serta manajemen personalia. KSI 
juga mendukung kami menerapkan sistem keuangan dan manajemen SDM yang lebih baik.

Selain memberikan dana hibah, KSI membuka peluang pendanaan melalui mekanisme skema pengadaan 
jasa yang dapat menjadi pendapatan TCID ke depannya. Pada 2020, misalnya, KSI melibatkan 
TCID sebagai penyedia layanan (vendor) di beberapa proyek. Di antaranya pembuatan video untuk 
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Kementerian Riset dan Teknologi tentang pentingnya perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial 
dalam penelitian serta untuk Akademi Ilmuwan Muda Indonesia tentang desain dana hibah buat 
penelitian dan penyelenggaraan acara peluncuran buku Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Dukungan KSI memungkinkan TCID menjangkau audiens yang lebih luas dan menerbitkan artikel yang 
berkualitas. Dengan begitu, TCID dapat menjalankan misinya dalam menyediakan informasi berbasis 
bukti berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas diskursus publik. KSI juga melibatkan TCID dalam 
pertemuan multipihak untuk program KSI, khususnya dalam diskusi publik tentang kesetaraan gender, 
disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). 

Secara garis besar, dukungan KSI telah mengubah TCID sebagai sebuah organisasi. KSI telah memfasilitasi 
transformasi organisasi, dari organisasi media pemula menjadi organisasi mapan yang melayani pembaca, 
akademisi, pembuat kebijakan, dan profesional media Indonesia yang terus meningkat. (*)






