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Pengantar

Sejak awal dekade 2000-an, setelah berhasil melampaui krisis moneter 1997 dan transisi sosialpolitik 1998, Indonesia kembali menempatkan diri dalam kelompok negara berpenghasilan
menengah. Setelah satu dekade kembali dilalui, tantangan berikutnya adalah keluar dari
“middle income trap” dan mewujudkan kesejahteraan merata, yang sepertinya hanya dapat
tercapai jika bangsa ini dapat merumuskan kebijakan publik yang efektif, yang mendukung
produktivitas.
Terlepas dari beberapa kritik mengenai pendekatan kebijakan berbasis bukti yang dianggap
terlalu menyederhanakan kompleksitas sosial-politik, praktik ini nyata-nyata telah berhasil
mengawal sejumlah negara untuk dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif. Salah satu
kuncinya adalah ketersediaan ragam rupa informasi, data, dan analisis yang berkualitas serta
relevan bagi perumusan kebijakan.
Sayangnya, pengembangan dan pemanfaatan lumbung pengetahuan untuk basis bukti
kebijakan sudah lama terabaikan di Indonesia. Selama 2010-2014, misalnya, sedikit sekali
perbaikan yang terjadi untuk memajukan sektor pengetahuan dalam pembuatan kebijakan
(Sherlock & Djani, 2015). 1
Di hulu, dalam ranah produksi pengetahuan melalui penelitian, pendanaan penelitian di
Indonesia tidak hanya terbatas dan tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Asia
Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, tetapi juga menghadapi
persoalan birokrasi.
Seorang peneliti tidak serta-merta mendapat kemewahan waktu dan pendanaan yang cukup
untuk dapat berfokus menghasilkan penelitian yang baik. Selain nominalnya terbatas, hibah
penelitian terikat dengan peraturan penggunaan anggaran negara yang kerap tidak
mengakomodasi karakteristik kegiatan penelitian.

Diagnostic Study: Updates on Constraints in the Enabling Environment to the Provision of Knowledge in Executive and
Legislative Government (2015), diakses melalui https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/01/ksi1579015864.pdf.
1
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Seorang birokrat juga tidak dapat dengan mudah menggandeng lembaga penelitian nirlaba
yang kredibel untuk membantu menghasilkan analisis kebijakan yang mumpuni. Alhasil,
masukan untuk merumuskan kebijakan bergantung pada hubungan personal dan
keberagaman perspektif yang perolehannya sangat terbatas.
Alih-alih mendukung produksi pengetahuan yang optimal, sistem dan kerangka hukum serta
birokrasi yang ada kerap diidentifikasi sebagai faktor penghambat.
Sebuah studi kebijakan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menggarisbawahi
bahwa persoalan tata kelola dan pendanaan penelitian ini juga “mencakup hambatan akibat
siklus anggaran pemerintah, ketergantungan yang besar terhadap dana pemerintah, serta
minimnya kontribusi sektor swasta. Selain itu, hambatan juga berupa absennya perencanaan
riset strategis jangka panjang akibat ketidakpastian keberlanjutan anggaran.”
Kenyataan inilah yang menjadi pendorong bagi program Knowledge Sector Initiative (KSI)—
sebuah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia 2—untuk mendedikasikan
waktu dan sumber daya, berkolaborasi dengan para pembuat kebijakan, mengurai faktorfaktor penghambat tersebut serta menciptakan lingkungan yang menunjang produksi,
komunikasi, dan utilisasi pengetahuan yang efektif.
Dalam merancang upaya mendorong perubahan, KSI mendefinisikan lingkungan yang ideal
bagi sektor pengetahuan sebagai sebuah sistem yang terbentuk bukan saja oleh kebijakan,
regulasi, dan prosedur, melainkan juga oleh budaya dan praktik keseharian. Karena itu,
perubahan yang diharapkan terjadi tidak hanya membutuhkan revisi peraturan tertentu, tetapi
juga internalisasi praktiknya oleh para aktor kunci dan institusi mereka dalam menjalankan
aktivitas sektor pengetahuan.
Perubahan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang ideal ini ternyata tidak
sedikit. Dalam rangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan, daftar panjang
berikut ini secara konsisten diutarakan sebagai enam hambatan utama.
1. Rendahnya kualitas hasil penelitian dan analisis;
2. Minimnya pendanaan untuk penelitian serta rendahnya kualitas belanja untuk
penelitian dan pengembangan (belanja litbang 3);
3. Terbatasnya peraturan dalam produksi dan penggunaan hasil penelitian;
4. Terbatasnya ketersediaan dan akses terhadap data;

Program KSI bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih
berkualitas dengan memanfaatkan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.
3 Dokumen ini menggunakan istilah “belanja litbang” sebagai padanan dari gross expenditure for research and
development (GERD), yang digunakan sebagai indikator internasional untuk mengukur investasi yang dikeluarkan
sebuah negara buat kegiatan penelitian.
2
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5. Terbatasnya interaksi produsen dan pengguna pengetahuan dalam proses perumusan
kebijakan;
6. Rendahnya kapasitas pembuat kebijakan untuk meminta dan menggunakan basis bukti.
Cerita perubahan ini akan mengelaborasi perjalanan KSI bersama mitra-mitranya untuk
mendorong perubahan demi mengatasi tiga hambatan pertama yang terkait dengan tata kelola
dan pendanaan penelitian. Selama satu dekade terakhir, banyak perbaikan yang telah terjadi.
Dokumen ini akan mengelaborasi, mencoba merunut, serta menganalisis perubahan yang
terjadi dalam tiga bagian yang terkait dengan (a) pendanaan penelitian, (b) penguatan aktor
strategis, serta (c) visi dan tata kelola. Ada sejumlah capaian dan keluaran yang dicatat dalam
setiap bagian seperti yang digambarkan pada bagan berikut ini.

Dalam aspek pendanaan penelitian, misalnya, KSI berkolaborasi dengan mitra-mitra kunci
untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendanaan. Perbaikan ini diupayakan
baik terhadap pendanaan yang terikat pada kebutuhan penelitian yang sudah spesifik dan
bersifat kontraktual maupun terhadap pendanaan dalam bentuk hibah yang memberikan
ruang bagi lembaga penelitian untuk menentukan sendiri topik.
Upaya bersama tersebut berhasil merevisi dan menelurkan beberapa peraturan baru. Bersama
beberapa mitra lembaga penelitian serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), KSI mendorong revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang
memungkinkan kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah mengakses jasa
dari lembaga nirlaba, termasuk jasa penelitian dan analisis kebijakan.
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Melalui upaya revisi peraturan yang sama, KSI menghubungkan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan LKPP untuk memasukkan satu pasal tentang
pengaturan hibah penelitian yang berdasarkan kompetisi dan memungkinkan pendanaan
tahun jamak, pendanaan dari beragam sumber, serta pertanggungjawaban anggaran berbasis
keluaran. Pengaturan baru ini merupakan upaya mendorong rezim penganggaran penelitian
agar lebih akomodatif terhadap karakteristik kegiatan litbang, yang pada akhirnya
menghasilkan belanja litbang yang lebih berkualitas.
Dalam upaya meningkatkan jumlah pendanaan untuk penelitian, KSI bekerja sama dengan
Kementerian Keuangan melakukan advokasi tentang dana abadi penelitian dan bekerja sama
dengan Kemenristekdikti dalam kajian untuk meningkatkan pendanaan penelitian dari sektor
swasta. Masih dengan semangat yang sama, KSI mendukung penguatan lembaga strategis
melalui kolaborasi dengan organisasi keilmuan independen AIPI dalam pendirian Dana Ilmu
Pengetahuan Indonesia—lembaga pendanaan penelitian independen pertama di Indonesia.
KSI juga mendukung Kemenristekdikti merumuskan insentif nonfinansial yang mendorong
produktivitas dosen untuk melakukan kegiatan penelitian kebijakan serta penelitian yang
mengarusutamakan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Selain itu, Kemenristekdikti dan AIPI
berkolaborasi untuk menelurkan agenda penelitian sebagai referensi arah pendanaan
penelitian di Indonesia. 4
Perbaikan tata kelola penelitian di Indonesia mendapatkan momentumnya pada 2017, saat
pembahasan Rencana Induk Riset Nasional mulai intensif dan pembahasan Rancangan
Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (yang akhirnya disahkan
menjadi UU Sisnas Iptek pada 2019) mulai mengemuka. Selain menjadi dasar hukum bagi
alokasi dana abadi penelitian, UU Sisnas Iptek mencakup sejumlah perubahan mendasar
mengenai kegiatan litbang di Indonesia. Di antara sejumlah perubahan mendasar tersebut, KSI
memilih berfokus pada beberapa hal yang terkait dengan penataan lembaga litbang,
keterbukaan ekosistem riset Indonesia terhadap kolaborasi internasional, serta proses
kelayakan etik untuk mendorong peningkatan kualitas penelitian.
Sebagai upaya strategis, KSI juga mendorong terciptanya dialog dan konsensus di antara
pemangku kepentingan kunci mengenai visi tentang sektor pengetahuan Indonesia ke
depan. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyusunan Cetak Biru Ekosistem
Pengetahuan dan Inovasi.
Satu hal yang menjadi benang merah dari semua perubahan ini adalah peran aktif mitra-mitra
KSI dalam mengidentifikasi isu prioritas, mendiskusikan solusi pilihan, serta mengawal proses
perumusan dan implementasi kebijakan terkait. Selain bekerja dengan kementerian dan

4https://sains.kompas.com/read/2017/05/13/11050021/aipi.berikan.rekomendasi.pengembangan.ilmu.pengetahua

n.indonesia
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lembaga pembuat kebijakan sektor penelitian, seperti Kemenristekdikti5 dan AIPI, KSI
mendorong 16 mitra lembaga penelitian sebagai aktor produsen pengetahuan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan terciptanya sistem yang lebih baik
untuk penelitian kebijakan.
Pada pengujung masa kerja program, kontribusi KSI untuk mewujudkan lingkungan yang lebih
mendukung penelitian—terutama penelitian kebijakan—lebih banyak menyasar isu hambatan
kelembagaan. Banyak tantangan yang dihadapi dalam fase ini. Aspek kelembagaan sarat
dengan

perbedaan

pandangan

antar-pemangku

kepentingan

dalam

mendefinisikan

perubahan yang harus terjadi serta ketimpangan antara pihak yang ingin mendorong
perubahan dan pihak yang memiliki mandat untuk mengubah kebijakan.
Pada akhirnya, perubahan yang terbaik adalah perubahan yang didorong dari dalam, oleh para
pelaku, aktor utama, serta pembuat kebijakan kunci pada sektor tertentu. Peran pihak
eksternal seperti program KSI sering hanya untuk menjadi katalis, membuka ruang dialog para
pihak, dan menjembatani berbagai kepentingan yang pada dasarnya menginginkan hal yang
sama—menciptakan Indonesia yang lebih baik.

5 Dalam kurun KSI beroperasi pada 2012-2022, nomenklatur Kemenristekdikti mengalami perubahan, yaitu
Kemenristek dan Kemendikbud (sebelum 2015), Kemenristekdikti (2015-2019), Kemenristek/BRIN (2019-2021),
kemudian Kemendikbudristek dan BRIN (mulai 2021). Pergantian nama itu akan ditemukan di sepanjang dokumen
sesuai dengan periode saat terjadinya perubahan yang sedang dibahas dalam bagian tertentu cerita perubahan ini.
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Mendorong Penyempurnaan
Tata Kelola Pendanaan Penelitian

KOTAK 1.

Apa saja karakteristik kegiatan penelitian yang memerlukan pengaturan
penganggaran berbeda?

1. Pendanaan penelitian harus dilihat sebagai investasi untuk menambah lumbung pengetahuan
yang pemanfaatannya dapat bercabang—untuk pengembangan pengetahuan, kebijakan publik,
komersialisasi, dan pengembangan masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, tidak ada penelitian
yang tidak bermanfaat.
2. Kegiatan penelitian untuk menjawab pertanyaan mendasar atau keingintahuan (biasanya
merupakan inisiatif peneliti atau lembaga penelitian, lepas dari permintaan kebutuhan spesifik
tertentu) membutuhkan durasi yang cukup agar pengumpulan, pengolahan, serta analisis data
dapat dilakukan dengan baik. Praktik internasional menunjukkan bahwa durasi ideal untuk
kegiatan penelitian rata-rata minimal tiga tahun. Pendanaan untuk penelitian seperti ini
biasanya diberikan dalam bentuk hibah yang memberikan keleluasaan bagi pelaksana
penelitian untuk mengusulkan topik dan kegiatan.
3. Kegiatan penelitian dan analisis kebijakan yang berdasarkan demand dari pembuat kebijakan
memiliki karakter yang sedikit berbeda. Karena memerlukan kecepatan merespons kebutuhan
perumusan kebijakan publik, pendanaannya lebih umum diberikan dalam satu tahun anggaran
dengan ikatan kontraktual. Namun, penelitian untuk kebijakan pun ada yang tujuannya
mengevaluasi dampak kebijakan terhadap suatu generasi, seperti penelitian longitudinal, yang
idealnya dilakukan satu dekade atau lebih.
4. Kegiatan penelitian banyak dilakukan lembaga nirlaba, termasuk pusat penelitian yang berbasis
di perguruan tinggi.
5. Kegiatan penelitian membutuhkan fleksibilitas untuk merespons perubahan di lapangan
sehingga memerlukan fleksibilitas ruang perubahan anggaran dengan tetap menjaga
akuntabilitas.
6. Temuan penelitian memiliki tingkat ketidakpastian. Dalam ranah penelitian, temuan yang tidak
sesuai dengan hipotesis awal pun tetap memberikan kontribusi terhadap bertambahnya
pengetahuan.

Salah satu kendala utama yang kerap diutarakan para peneliti di Indonesia adalah terbatasnya
pendanaan yang tersedia untuk penelitian. Jika datanya ditilik, sepertinya keluh-kesah ini cukup
beralasan. Tingkat belanja litbang Indonesia pada 2013 tercatat 0,09 persen dari produk
domestik bruto. Angka ini merupakan angka terendah di Asia Tenggara, jauh di bawah
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Malaysia, yang sudah mencapai 0,64 persen pada 2006, ataupun Thailand, yang sudah
mencapai 0,21 persen pada 2009.6
Akibatnya tentu saja produktivitas riset Indonesia rendah. Antara 1996 dan 2008, Indonesia
hanya menghasilkan 9.000-an karya ilmiah terpublikasi. 7 Tingkat produktivitas ini memosisikan
Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara, bahkan di bawah
Bangladesh, Kenya, Lithuania, dan Nigeria.
Angka ini memang sudah beranjak naik menjadi 0,28 persen pada 2019. 8 Begitu pula
produktivitas ilmiah sektor pengetahuan Indonesia. Namun, pada tahun yang sama, belanja
litbang negara tetangga seperti Thailand juga sudah naik lima kali lipat menjadi di atas 1 persen.
Artinya, Indonesia memang harus bergegas mengatasi ketertinggalan jika sungguh-sungguh
ingin membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa upaya dan
komitmen pemerintah sudah tercatat dan mulai diimplementasikan demi mendongkrak
dukungan pendanaan untuk penelitian.
Rumitnya, masalah pendanaan penelitian bukan hanya masalah (kurangnya) kuantitas,
melainkan juga rendahnya kualitas belanja litbang. Lebih dari 80 persen anggaran penelitian di
Indonesia berasal dari anggaran negara. Sebagian besar dipakai di dalam unit-unit litbang di
kementerian dan lembaga dan hanya sebagian kecil yang disalurkan sebagai hibah/pendanaan
penelitian kompetitif. Selain itu, banyak karakteristik kegiatan penelitian yang belum
terakomodasi dalam pengaturan pemakaian anggaran belanja negara, sehingga kegiatan riset
sering tidak optimal.
Isu-isu di atas sudah dicatat KSI sejak kegiatan program akan dimulai. Pendalaman masalah
terus dilakukan seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi program dengan pemangku
kepentingan kunci. Langkah awal yang signifikan membuka jalan perubahan terjadi pada 2015.

Diolah dari Studi Kebijakan AIPI: “Membangun Penyelenggaraan Pendanaan Penelitian di Indonesia yang
Berkelanjutan dan Mandiri” (AIPI, 2020), diakses melalui https://www.ksiindonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1593485314.pdf.
7 https://amp.kompas.com/money/read/2010/12/20/02591673/ilmuwan.minus.penelitian?amp=1&page=1
8 Angka ini termasuk anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, sehingga penghitungan belanja litbang
Indonesia mungkin tidak memakai metode yang sama dengan metode penghitungan belanja litbang internasional
(Frascati Manual) yang sering dipakai sebagai indikator investasi untuk riset.
6
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Meningkatkan Keberagaman dan Kualitas Penelitian Kebijakan Melalui
Revisi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
KOTAK 2.

Apa kaitan tata kelola pendanaan penelitian dan peraturan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah?

Sebelum 2018, peraturan pemanfaatan anggaran pemerintah memperlakukan pendanaan
penelitian seperti layaknya pengadaan barang dan jasa lain, tanpa memberikan ruang untuk
mengakomodasi karakteristik kegiatan penelitian. Kondisi ini berlaku untuk pendanaan penelitian
yang dibutuhkan kementerian dan lembaga sebagai dasar perumusan kebijakan ataupun hibah
penelitian yang diberikan pemerintah.
Akibatnya, kementerian dan lembaga yang membutuhkan masukan berupa riset dan analisis
kebijakan hanya memiliki dua pilihan—melakukan proses pengadaan yang hanya dapat diikuti
badan usaha atau memberikan honor individual bagi peneliti sebagai narasumber ahli dalam
rangkaian lokakarya perumusan kebijakan. Pola relasi ini tidak mendukung adanya keberagaman
perspektif—terutama dari lembaga penelitian berstatus bukan badan usaha atau nirlaba yang
kredibel—dan mengandalkan pola relasi individual ketimbang institusional. Kakunya pengaturan
penggunaan anggaran ini juga memengaruhi kualitas riset dan analisis untuk kebijakan, yang pada
akhirnya juga berpengaruh pada kualitas kebijakan publik.

Sampai awal dekade 2010-an, pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik utama
mengakses jasa penelitian kebijakan seperti halnya membeli barang atau membayar jasa
konsultan membangun jembatan. Kerangka hukum yang tersedia untuk mengeluarkan uang
negara buat penelitian kebijakan adalah peraturan yang sama dengan peraturan pengadaan
barang dan jasa pemerintah lainnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Peraturan tersebut dirancang terutama untuk membangun infrastruktur fisik publik dan tidak
memberikan ruang bagi pengadaan jasa yang spesifik seperti penelitian.
Jenis organisasi yang dapat terlibat dalam pengadaan pun terbatas pada badan usaha
komersial. Padahal, kepakaran yang relevan mungkin malah ada di lembaga-lembaga nirlaba,
termasuk di perguruan tinggi swasta.
Bagi pembuat kebijakan, peraturan ini membatasi jenis penyedia jasa penelitian yang dapat
diajak bekerja sama. Keterbatasan itu jelas mempersempit keberagaman perspektif yang
sangat diperlukan untuk membuat analisis menyeluruh tentang kebijakan yang akan
dikeluarkan. Akhirnya, praktik yang terjadi adalah pelibatan pakar secara individual melalui
pembayaran jasa-jasa honorarium sebagai narasumber ahli. Ini kerap terjadi karena
mendirikan badan usaha bukan perkara birokrasi yang sederhana. Dalam kasus yang paling
buruk, keterbatasan ini memberikan ruang korupsi dan kolusi.
Kondisi seperti ini membuat lembaga penelitian kebijakan nirlaba tidak berkembang secara
institusi. Jika mereka dapat mengakses pendanaan, kebanyakan sumbernya adalah donor
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internasional. Minimnya ruang keterlibatan langsung dengan pemerintah juga membuat relasi
menjadi renggang atau bergantung pada sosok individu tertentu saja.
Ranah penelitian akademis non-kebijakan pun diperlakukan sama. Tidak ada pengaturan
khusus yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan penelitian yang cenderung berbeda
dengan kontrak tahunan atau hibah sosial. Satu-satunya pembeda adalah keterbukaan bagi
jenis organisasi yang dapat menerima hibah penelitian. Namun, secara umum, sama halnya
dengan nasib penelitian kebijakan, penelitian akademis terbelenggu aturan pembelanjaan
anggaran negara yang pukul rata. Kondisi ini diperparah dengan absennya manajemen riset
yang baik di lembaga-lembaga penelitian, baik di perguruan tinggi maupun yang independen. 9
Pada 15 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini
menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan membawa dua perubahan
signifikan bagi sektor penelitian:
1. Memungkinkan pemerintah menggunakan jasa (secara kontraktual) dari lembaga
nirlaba—termasuk lembaga penelitian, perguruan tinggi swasta, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya—untuk terlibat dalam penelitian kebijakan ataupun kegiatan
pengadaan barang dan jasa lain, yang diatur melalui mekanisme Swakelola Tipe III;
2. Memasukkan satu bagian khusus tentang pendanaan penelitian kompetitif yang
memungkinkan komitmen pendanaan tahun jamak, penggabungan berbagai sumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN untuk satu penelitian,
serta pertanggungjawaban anggaran berbasis keluaran.
Dua perubahan di atas membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk mendapatkan
keberagaman perspektif dan basis bukti untuk kebijakan. Pada saat yang sama, lembaga
penelitian dapat mengakses sumber pendanaan dalam negeri. Sumber pendanaan baru ini
sangat penting bagi produktivitas, pengembangan, serta keberlanjutan institusi lembaga
penelitian nirlaba dan organisasi kemasyarakatan pada umumnya.
Bagian khusus yang mengatur pendanaan penelitian kompetitif juga memberikan komitmen
durasi pendanaan yang lebih ideal bagi peneliti serta meringankan beban administratif peneliti
di tengah absennya atau belum kuatnya peran manajemen riset di lembaga mereka. Peneliti
jadi memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian.

9 Praktik baik pelaksanaan penelitian biasanya mengharuskan adanya dua tim terpisah yang masing-masing
berfokus pada perannya—sebagai pelaksana penelitian dan sebagai manajer administratif penelitian. Perguruan
tinggi biasanya memiliki research office yang memainkan peran manajer administratif penelitian yang membantu tim
peneliti mengurus hibah yang mereka terima. Praktik ini tidak terjadi di Indonesia, sehingga tim penelitian kerap
harus membayar staf administratif tambahan atau merangkap jabatan mengurusi pelaporan penggunaan hibah.
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Pendorong Perbaikan Tata Kelola Pendanaan Penelitian Melalui Perpres 16/2018
Gagasan merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk menambah ketentuan
pengadaan penelitian didasari beberapa kajian, yang didokumentasikan pada naskah
akademis draf Rancangan Perpres. Dalam draf awal, pengadaan dalam penelitian diusulkan
sebagai bab terpisah, tetapi akhirnya dibuat hanya sebagai bagian dari "Jenis Pengadaan
Khusus". Ada lima ketentuan yang ditambahkan, yang mencakup
1. perluasan ruang lingkup pelaksana penelitian;
2. pembagian skema pengadaan penelitian ke dalam kompetisi dan penugasan;
3. pengaturan tentang pelaksanaan penelitian yang didukung sejumlah sumber daya (multisource);
4. pengaturan tentang pelaksanaan penelitian tahun jamak (multi-year);
5. pengaturan penelitian berbasis keluaran (output-based).
Salah satu aspek perbaikan tata kelola pendanaan penelitian yang juga hendak dimasukkan
adalah pentingnya perumusan agenda penelitian yang kemudian dapat menjadi referensi dan
koridor agar kegiatan riset sesuai dengan isu-isu prioritas pembangunan yang perlu
diselesaikan. Dalam konteks penelitian di bawah Kemenristekdikti, agenda ini ditetapkan
melalui Rencana Induk Riset Nasional, yang lalu diturunkan menjadi Prioritas Riset Nasional.
Perubahan yang terwujud melalui Perpres 16/2018 merupakan buah kolaborasi panjang dari
sejumlah pemangku kepentingan kunci. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Kemenristekdikti, serta LKPP merupakan lembaga pemerintah yang secara aktif
merumuskan perubahan tersebut berdasarkan masukan—baik melalui analisis kebijakan
maupun melalui interaksi langsung—dari sejumlah lembaga penelitian kebijakan yang
didukung KSI.
Sejumlah perwakilan dari lembaga-lembaga tersebut tergabung dalam kelompok kerja yang
dibentuk pada 2015. Dalam diskusi-diskusi kelompok kerja, 10 tercetus usulan untuk
berkolaborasi merumuskan pasal-pasal tentang penelitian. Lembaga-lembaga penelitian,
terutama Akatiga, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), menggunakan kepakaran analisis dan advokasi kebijakan mereka untuk
merumuskan perubahan yang hendak dilakukan terhadap peraturan pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Usulan ini ditangkap Kemenristekdikti, yang kemudian menggulirkan advokasi
melalui jaringan perguruan tinggi serta lembaga penelitian di bawah kementerian tersebut.

10

Event report, 2015-2016. Network Development: Social Network Analysis of Procurement Issue, KSI, 2016-2017.
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Pada akhir 2016, kelompok pengusung perubahan ini berhasil merumuskan usulan pasal-pasal
terkait. Namun, perjalanan dari sebuah ide perubahan menjadi kebijakan resmi tidaklah
mudah.

Pertemuan kelompok kerja terkait

Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menaungi sejumlah sektor selain ranah
sektor pengetahuan. Proses konsultasi revisi peraturan baru rampung 15 bulan kemudian.
Selama itu pula para reformis dari Kemenristekdikti, LKPP, Bappenas, serta lembaga penelitian
mengawal dan memastikan bahwa pasal-pasal usulan tentang ranah penelitian dapat ikut
disahkan bersama versi final revisi peraturan pengadaan.
Secara paralel dengan pengawalan Perpres 16/2018, Kemenristekdikti juga meminta dukungan
KSI untuk memberikan masukan ke peraturan pendamping seperti Peraturan Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Umum. Peraturan ini malah dapat diselesaikan pada
pertengahan 2016. Masukan mitra-mitra KSI dilanjutkan sampai Oktober 2016, ketika
Kemenristekdikti dapat mengeluarkan Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai implementasi
pendanaan penelitian berbasis keluaran.

Upaya Mendorong Penggunaan Swakelola Tipe III
Sejak diterbitkannya Perpres 16/2018, KSI melanjutkan dukungan dengan menggandeng
Akatiga untuk merancang dan melakukan sosialisasi perubahan tersebut bersama LKPP.
Sosialisasi mekanisme Swakelola Tipe III terutama menyasar lembaga penelitian dan organisasi
kemasyarakatan serta mitra pembangunan internasional lainnya.
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Acara sosialisasi Swakelola Tipe III
melalui KSIxChange bersama LKPP dan
Akatiga (19 September 2018)

Kegiatan sosialisasi sendiri terutama berupa pertemuan-pertemuan yang menghimpun pihakpihak yang relevan dengan implementasi Swakelola Tipe III. Kegiatan tersebut juga dibarengi
dengan produksi buku saku serta video untuk mempermudah penyebaran informasi seluasluasnya. Setelah materi sosialisasi tersebut menyebar, LKPP dan KSI mulai sering mendapat
permintaan memberikan sesi informasi penerapan mekanisme pengadaan tersebut.

Materi sosialisasi—buku saku dan video tentang Swakelola Tipe III

Pihak pemerintah pun mulai memanfaatkan pengaturan baru ini untuk menggandeng mitramitra yang selama ini hendak mereka ajak berkolaborasi. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
misalnya, mengeluarkan instruksi agar dinas-dinas mulai menggunakan mekanisme tersebut.
Penelusuran KSI melalui studi evaluasi yang diselenggarakan pada 2020 dan 2021 mendapati
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bahwa penggunaan Swakelola Tipe III cenderung meningkat. Pada 2018, ditemukan sedikitnya
lima kontrak Swakelola Tipe III dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 3,4 miliar. Jumlah ini
bertumbuh pada 2019 menjadi sedikitnya 41 kontrak dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 9,9
miliar. Sedangkan pada 2021, sedikitnya terdapat 18 kontrak Swakelola Tipe III dengan nilai
sekurang-kurangnya Rp 109 miliar. Dalam kurun tiga tahun tersebut, tercatat setidaknya lima
lembaga penelitian kebijakan mitra KSI telah menggunakan Swakelola Tipe III dalam kerja
samanya dengan pemerintah.
Jumlah kontrak Swakelola Tipe III yang dapat ditelusuri dari studi evaluasi masih sangat sedikit
dibandingkan dengan data rencana pengadaan menggunakan Swakelola Tipe III dari Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik LKPP. Data dari LKPP menunjukkan, hingga
Oktober 2021, nilai pengadaan barang dan jasa yang direncanakan melalui Swakelola Tipe III
mencapai sekitar Rp 2 triliun dengan jumlah paket 3.400-an. Ini meningkat dibandingkan
dengan data tahun 2020, yang nilainya sekitar Rp 1,3 triliun dan tersebar dalam 4.900-an paket.
Gambar 1. Hasil Penelusuran Studi Evaluasi KSI mengenai Kontrak Swakelola Tipe III 11

11

Gambar ini menunjukkan jumlah dan nilai rencana paket Swakelola Tipe III dari data SiRUP serta data jumlah dan

nilai kontrak yang dapat diverifikasi melalui dua studi evaluasi yang dilakukan KSI pada 2020 dan 2021. Tidak semua
responden bersedia membuka data keuangan, sehingga agregat harus dibaca sebagai sedikitnya nilai kontrak.
Karena Perpres 16/2018 baru diterbitkan pada 2018, data SiRUP untuk Swakelola Tipe III baru ada pada 2019. Studi
evaluasi ketiga yang akan dilakukan KSI pada awal 2022 berpotensi memperbarui data jumlah dan nilai kontrak
Swakelola Tipe III hingga 2021.
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Kemenristekdikti, sebagai kementerian yang terlibat dalam mewujudkan perubahan ini, juga
merupakan salah satu kementerian yang paling awal menggunakan mekanisme pengadaan ini.
Salah satu mitra strategis KSI, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG),
berkolaborasi dengan Kemenristekdikti melalui Swakelola Tipe III pada 2018. Sejak 2019, KSI
menggandeng mitra yang telah mulai menggunakan Swakelola Tipe III dalam sesi-sesi
sosialisasi. Pembelajaran langsung dari lembaga yang sudah mendorong penerapan
mekanisme ini tampaknya memberikan dorongan bagi lebih banyak pihak untuk mencobanya.
Pada 2020, KSI menambahkan sesi konsultasi. Setelah sesi sosialisasi, pasangan organisasi
kemasyarakatan (ormas) dan mitra pemerintah yang tertarik menggunakan Swakelola Tipe III
dapat berkonsultasi secara internal dan mendapat kesempatan berkonsultasi dengan
perwakilan LKPP. Sesi ini mendorong mitra untuk mulai membicarakan dan merealisasi
rencana kerja mereka menggunakan Swakelola Tipe III.
Gambar 2. Perkembangan Rencana Implementasi Swakelola Tipe III Berdasarkan Data Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Pada 2020, saat pandemi Covid-19 menerpa, kegiatan sosialisasi dan sesi konsultasi
penggunaan Swakelola Tipe III tetap berlanjut dan dilaksanakan secara daring. Sepanjang 2020,
sesi sosialisasi yang diselenggarakan KSI mampu menjangkau sekurang-kurangnya 430
organisasi.
Bekerja sama dengan Seknas FITRA dan YASMIB Sulawesi, KSI mempromosikan dan
mendorong penggunaan Swakelola Tipe III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
(Sulsel). Pada 2020, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Sulsel mulai menggunakan Swakelola Tipe III bersama Yayasan Pinus Sulsel.
Pada 2021, terdapat tiga kontrak Swakelola Tipe III lainnya di Sulsel, sehingga makin banyak
dinas yang tertarik menggunakan mekanisme ini.
Studi evaluasi penggunaan Swakelola Tipe III juga mencatat sejumlah temuan dan rekomendasi
yang menjadi masukan bagi KSI untuk memperkuat pelaksanaan sosialisasi serta promosi
penggunaan Swakelola Tipe III lainnya. Hasil studi dan rekomendasi juga telah diteruskan
kepada LKPP sebagai masukan dan umpan balik pada kebijakan yang telah disusun. Pada 2021,
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contoh-contoh penggunaan Swakelola Tipe III dari studi evaluasi menjadi referensi bagi
penyusunan modul pelatihan Swakelola Tipe III yang dilakukan LKPP untuk meningkatkan
kompetensi staf Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam sesi sosialisasi dari pihak pemerintah adalah
tentang perlu adanya daftar ormas yang telah memenuhi syarat sebagai pelaksana Swakelola
Tipe III. Hal ini memunculkan ide untuk mengembangkan database ormas sebagai referensi
bagi pemerintah yang sedang mencari mitra ormas untuk menggunakan mekanisme Swakelola
Tipe III. Pada 2020, konsorsium yang terdiri atas Akatiga, Konsil LSM, Seknas FITRA, dan YASMIB
Sulawesi mulai mematangkan ide ini, yang mereka beri nama LinkLSM. Dengan dukungan KSI,
platform online LinkLSM yang berisi database ormas yang telah memenuhi syarat sebagai
pelaksana Swakelola Tipe III diluncurkan pada akhir 2021. LKPP menyambut baik kelahiran
database LinkLSM dan setuju memberikan data Rencana Swakelola Tipe III dari SiRUP, sehingga
LinkLSM tidak hanya memuat data supply-side dari ormas, tetapi juga data demand-side dari
pemerintah. LinkLSM saat ini sedang menyempurnakan tampilan datanya dan secara resmi
telah diluncurkan bersama LKPP pada Maret 2022.

“Basis data ini menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mencari ormas yang dapat melaksanakan
Swakelola Tipe III. Waktu kemarin kita luncurkan, setidaknya sudah ada 250 ormas yang mendaftar. Dan
107 di antaranya sudah diverifikasi memenuhi syarat pelaksana Swakelola Tipe III.”
Rahmad Efendi, Akatiga

Pada awal 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang
memperbarui Perpres 16/2018. Untuk Swakelola, selanjutnya diterbitkan peraturan teknis yang
lebih terperinci melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
Pedoman yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan Swakelola Tipe III pada
masa yang akan datang karena persyaratan ormas pelaksana Swakelola Tipe III telah
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dipermudah, yakni ormas tidak perlu lagi menunjukkan hasil audit neraca keuangan selama
tiga tahun. Di samping itu, peraturan baru ini menekankan bahwa gaji personel ormas dapat
mengacu pada harga pasar dengan menunjukkan bukti pendukung berupa kontrak yang
pernah ada atau sedang dilaksanakan. Perkembangan ini diharapkan terus mendorong
penggunaan Swakelola Tipe III.

Tindak Lanjut Penggunaan Pasal Penelitian Berbasis Keluaran
Sejalan dengan implementasi mekanisme Swakelola Tipe III, Kemenristekdikti juga mulai
menerapkan pasal yang terkait dengan penelitian yang termuat dalam Perpres 16/2018 untuk
penyaluran hibah pendanaan penelitian kompetitif. Hal yang lebih terperinci mengenai
pelaksanaan penelitian berbasis keluaran diatur melalui Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor
20 Tahun 2018.
Meskipun pengaturan tersebut dapat diterapkan kementerian dan lembaga, implementasi
pendanaan penelitian berbasis keluaran sampai akhir 2020 masih terbatas di ranah penelitian
di bawah Kemenristekdikti (yang pada tahun tersebut berubah menjadi Kemenristek/BRIN).
Mekanisme ini sempat dicoba Kementerian Agama pada 2019-2021, 12 Kementerian Sosial pada
2019, dan Kementerian Kesehatan pada 2020. Namun, penerapan tersebut masih dalam skala
terbatas.
Evaluasi mengenai penerapan pendanaan penelitian berbasis keluaran yang didukung KSI
mengidentifikasi bahwa kebanyakan kementerian dan lembaga belum mengetahui mekanisme
tersebut atau belum memiliki kapasitas untuk menyiapkan prasyarat pelaksanaan, yaitu
mempunyai agenda riset dan sistem yang mendukung seleksi kompetisi melalui ulasan
sejawat. 13

Menilik Kembali Proses Terjadinya Perubahan untuk Perbaikan ke Depan
Bagi sektor pengetahuan, revisi peraturan pengadaan memiliki dampak yang cukup signifikan.
Perubahan ini memperluas pasar bagi penelitian kebijakan, baik dari sisi demand maupun
supply. Dampaknya akan secara perlahan terasa pada kualitas kebijakan, yang akan meningkat,
karena makin beragamnya perspektif yang dihasilkan dari berbagai pelaku penelitian
kebijakan.
Satu hal yang cukup menarik adalah mencoba memahami bagaimana perubahan yang cukup
signifikan ini dapat terjadi; pelajaran apa yang dapat diambil dari proses tersebut untuk

Informasi diperoleh KSI melalui komunikasi dengan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Agama (Januari 2022).
13 Peer review atau ulasan sejawat merupakan mekanisme yang umum dilakukan untuk menentukan kualitas
proposal ataupun keluaran sebuah penelitian. Prinsip ini dipakai dengan argumentasi bahwa kualitas penelitian
harus dinilai oleh sesama peneliti yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai topik penelitian dan nilai
tambahnya terhadap stok pengetahuan di bidang tertentu.
12
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memastikan bahwa perbaikan yang ada akan terus-menerus disempurnakan dan menjadi
norma yang mengakar dalam praktik pembuatan kebijakan di Indonesia.

Jika dilihat dari ritme terjadinya perubahan secara runut, tampak ada fase ketika isu hambatan
dalam peraturan pengadaan sudah diamini banyak pihak tetapi belum ada yang bergerak
mendorong perbaikan. Bagi KSI sendiri, ritme ini terakselerasi semenjak dibukanya ruang
dialog antara mitra lembaga penelitian dan pembuat kebijakan kunci, yaitu LKPP.
KSI memainkan peran sebagai katalis perubahan dengan mendukung mitra lembaga penelitian
melakukan penyusunan kajian isu secara mendalam sebagai basis bukti, lalu segera
mengomunikasikan temuan kajian kepada LKPP. Bagi LKPP, isu ini ternyata merupakan isu
baru.
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Dalam beberapa kali pertemuan yang terjadi sepanjang 2015-2017, 14 LKPP menyatakan bahwa
KSI dan mitra-mitranya—baik lembaga penelitian maupun Bappenas dan Kemenristekdikti—
adalah pihak pertama yang menyampaikan permasalahan ini. Dari komunikasi tersebut, LKPP
baru menyadari bahwa kegiatan penelitian memerlukan pengaturan pengadaan yang berbeda.
Isu ini akhirnya dipahami bersama dan pintu dialog mulai dibuka. Melihat efektifnya dialog
tersebut, KSI menyediakan platform berupa kelompok kerja dan, sejalan dengan makin
kerapnya para pemangku kepentingan berinteraksi, berbagai kepentingan yang berbeda mulai
diselaraskan sampai akhirnya menghasilkan konsensus mengenai perubahan yang hendak
didorong bersama-sama. 15
Sebagian besar anggota kelompok kerja memang tidak pernah berinteraksi ataupun
berkolaborasi sebelumnya. Sepertinya memang pepatah “tak kenal maka tak sayang” benar
adanya. Langkah selanjutnya dalam mewujudkan perubahan seperti bergulir dari titik tersebut.
Setiap pihak dalam kelompok kerja lalu berkontribusi dalam ranah dan kapasitas mereka. Salah
satu mitra lembaga penelitian, yaitu Akatiga, memilih menggunakan pendanaan dari KSI untuk
berfokus pada kegiatan advokasi revisi peraturan pengadaan. Kemenristekdikti juga secara
aktif menggulirkan isu dan menggunakan jaringan perguruan tinggi yang berada di bawah
koordinasinya. KSI membantu mendatangkan pihak-pihak lain yang relevan, seperti
Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk terlibat dalam diskusi
kelompok kerja saat dibutuhkan.
Dalam perubahan yang akhirnya terjadi, para pemangku kepentingan utama menjadi
motornya. Peran KSI hanya dibutuhkan untuk memantik dialog, menghubungkan pihak-pihak
yang relevan, mendukung mitra mendalami isu melalui kajian kebijakan saat dibutuhkan, serta
mengakselerasi implementasi perubahan dengan kegiatan sosialisasi. Sampai saat ini pun,
para pemangku kepentingan kunci seperti LKPP masih meneruskan upaya penyempurnaan
peraturan yang merupakan indikasi keberlanjutan perubahan yang telah terjadi.
Pembelajaran utama dari proses ini mungkin dapat disarikan menjadi tiga hal sebagai berikut.
1. Ada kajian atau analisis permasalahan yang kredibel dan diterima oleh pihak-pihak
pemangku kepentingan.
2. Perubahan dapat terjadi jika pihak-pihak yang tepat (difasilitasi untuk) bertemu,
berdialog, dan akhirnya bersepakat untuk bekerja sama saat isu dan peran masingmasing sudah dipahami bersama.
3. Kesepakatan akan bentuk perubahan yang diinginkan bersama biasanya merupakan
irisan kesamaan kepentingan. Hal ini perlu diidentifikasi dengan baik sejak awal dan, jika
diperlukan, dijembatani serta diterjemahkan dalam rumusan yang dipahami bersama
oleh pihak yang dianggap netral. Karena perubahan lebih sering terjadi secara pelan dan
Disarikan dari catatan pertemuan KSI tentang advokasi revisi peraturan pengadaan selama 2015-2017.
Topik advokasi yang disepakati adalah merevisi peraturan pengadaan, mendukung pendirian Dana Ilmu
Pengetahuan Indonesia, serta mengatasi hambatan penelitian di perguruan tinggi.
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bertahap, ruang dialog dan interaksi memang harus dijaga dan difasilitasi secara
konsisten.

Mendorong Efektivitas Pendanaan Penelitian Melalui Agenda dan Prioritas
Riset Nasional serta Dana Abadi Penelitian
Negara berkembang seperti Indonesia selalu dihadapkan pada masalah prioritas penggunaan
anggaran belanja negara yang terbatas. Kegiatan seperti penelitian yang sepertinya bukan
kebutuhan mendasar kerap menjadi prioritas terbawah. Pada 1990-an, litbang sempat
mendapat perhatian dan dukungan politik kuat. Namun, selepas krisis ekonomi 1997 sampai
2014, belanja litbang Indonesia masih sangat rendah.
Kondisi ini tidak berubah sampai pemerintah mulai melirik kembali pemanfaatan iptek sebagai
penopang pertumbuhan ekonomi masa depan. Bank Dunia (2013)16 mencatat bahwa
pemerintah Indonesia menargetkan belanja litbang menjadi 3 persen pada 2025, 17 sebuah
target yang sudah tepat jika memang ingin mengandalkan iptek untuk kemajuan bangsa.
Namun, permasalahan penelitian di Indonesia lebih kompleks dari sekadar besaran
pendanaan. Selain masalah ketatnya administrasi keuangan, pendanaan penelitian belum
dilakukan secara terarah dengan agenda riset yang baik.
Kebanyakan negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang mempunyai
agenda riset nasional. Perumusannya sering merupakan kombinasi penentuan top-down
mengenai ranah strategis yang menunjang target pembangunan dengan bottom-up yang
merupakan model konsultatif dengan komunitas ilmiah.
Walaupun Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Iptek (UU Sisnas P3 Iptek) telah memandatkan penyusunan agenda riset sejak 2002,
perumusannya baru terwujud pada 2006 melalui Agenda Riset Nasional (ARN) 2006-2009 yang
disusun Dewan Riset Nasional (DRN). Pada saat ARN dalam proses pembaruan, KSI sempat
mendukung sebuah diskusi di mana salah satu mitra strategis KSI, CIPG, menyampaikan
pentingnya menyeimbangkan agenda yang ada dengan topik yang sesuai dengan kebutuhan
pembuatan kebijakan dan agenda pembangunan. Hal tersebut kemudian menjadi masukan
bagi ARN 2016-2019 yang dikeluarkan DRN pada 2016.18

Indonesia: Research & Development Financing (World Bank, 2013)
Target ini kemudian direvisi dalam Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045 menjadi 1,68 persen pada 2024.
Sampai 2019, belanja litbang Indonesia masih tercatat pada level 0,28 persen.
18 https://www.ksi-indonesia.org/old/en/event/detail/national-research-agenda-2010-2014-evaluation-andrecommendation
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Diskusi tentang ARN (27 Januari 2015)

Setahun setelahnya, pada 2017, dinamika perumusan kebijakan iptek dan pendanaannya
berubah kembali dengan mengemukanya proses revisi UU Sisnas P3 Iptek. Dinamika ini
sepertinya membawa angin segar bagi peningkatan jumlah dan kualitas pendanaan penelitian
Indonesia. Revisi undang-undang tersebut akhirnya memberikan dasar bagi perubahan dalam
wujud keterkaitan lebih erat antara agenda riset dan agenda pembangunan serta—yang tak
kalah penting—menjadi dasar hukum bagi mekanisme dana abadi penelitian.
Kedua perubahan tersebut lebih banyak didorong kalangan internal pemerintah dan parlemen.
Komitmen politik untuk mengalokasikan dana abadi penelitian, misalnya, sangat kuat
terdokumentasikan dalam masa kampanye pemilihan presiden, terutama dari pemerintah
petahana (Presiden Joko Widodo), dan sangat gencar dikampanyekan pula oleh calon wakil
presiden Ma’ruf Amin.
Kalangan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipetakan pada saat penyusunan
kajian ini, seperti Daryatmo Mardiyanto (Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek),
lebih jauh mengatakan dana abadi penelitian nantinya dikelola lembaga tertentu, di mana
perseorangan, kelompok, ataupun institusi berhak mengajukan anggaran. Prosedur pengajuan
dan pelaporan juga tidak terlampau rumit dan tidak bergantung pada siklus anggaran. DPR
yakin pola itu dapat memperbaiki sistem penganggaran, terutama untuk pelaksanaan
penelitian.
Dengan kuatnya komitmen pemerintah dan dukungan politik, peran KSI dalam implementasi
perubahan ini hanya mengamplifikasi masukan pemangku kepentingan non-pemerintah bagi
pengaturannya dan, saat dibutuhkan, memberikan rekomendasi kebijakan serta platform
diskusi untuk menyamakan persepsi.
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Koridor Litbang dalam Rencana Induk Riset Nasional, Prioritas Riset Nasional, dan
Dana Abadi Penelitian
Tidak lama setelah berdirinya Kemenristekdikti pada 2015, kementerian tersebut segera
mengagendakan penyelesaian beberapa pekerjaan rumah utama. Salah satu yang menjadi
fokus Kemenristekdikti adalah melakukan pendetailan agenda riset menjadi sebuah rencana
induk. KSI, yang telah berkolaborasi dengan AIPI untuk pengayaan sebuah rumusan agenda
riset bertajuk SAINS45, 19 lalu mengusulkan agenda pembahasan masukan SAINS45 bagi
penyusunan rencana induk. Beberapa pertemuan kelompok kerja riset dan pendidikan tinggi
kemudian membahas agenda tersebut, disambung dengan rangkaian diskusi dan pertemuan
lanjutan, baik antara Kemenristekdikti dan AIPI maupun secara lebih luas dengan melibatkan
Kantor Staf Presiden (KSP).
Pada saat diresmikan di bawah peraturan presiden pada 2017, rencana induk yang resminya
dikenal sebagai Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sudah memuat masukan dari SAINS45
yang disusun AIPI. RIRN memuat sejumlah Prioritas Riset Nasional (PRN) yang menjadi topiktopik referensi untuk pendanaan penelitian.
Pada 2018, saat agenda dan prioritas riset sudah siap, wacana mengenai alokasi dana abadi
penelitian makin gencar disuarakan. Pada pengujung tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani

Detail kolaborasi KSI dengan AIPI untuk pengayaan SAINS45 akan dibahas dalam bagian kedua dari dokumen ini
tentang penguatan aktor strategis.

19
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Indrawati menegaskan bahwa rencana tersebut akan direalisasi pada 2019 dengan komitmen
awal hampir Rp 1 triliun. Pada saat APBN 2019 disahkan, alokasi resmi untuk dana abadi
penelitian adalah Rp 990 miliar. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengumumkan
rencana alokasi dana abadi kebudayaan serta pendidikan tinggi tahun 2020.
Hal tersebut membawa angin segar bagi dunia penelitian. Namun, penting bagi KSI dan mitra
untuk tetap mengusung bentuk perubahan yang diharapkan. Besarnya alokasi dana untuk
penelitian itu penting, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana membelanjakan dana
tersebut agar mendorong inovasi dan penelitian yang unggul. Untuk itu, upaya utama yang
dilakukan adalah memastikan alokasi baru melalui dana abadi tersebut dibelanjakan dengan
efektif.
Berbagai pengalaman dari beberapa negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa
ekosistem penelitian yang dinamis memungkinkan berkembangnya ide dan kolaborasi, baik
antar-individu peneliti maupun antar-lembaga penelitian. Dalam ekosistem tersebut, tata
kelola pendanaan juga memegang peran penting sebagai instrumen insentif untuk mendorong
penelitian yang kolaboratif dan sinergi di antara pelaku penelitian.
Kebijakan pendanaan penelitian dan pengembangan perlu diakui sebagai bagian dari prioritas
nasional dan tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah nasional, rencana
strategis, dan rencana kerja pemerintah. Dengan demikian, hal itu akan memberikan jaminan
keberlanjutan atas implementasi RIRN dan PRN.
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KSI berupaya terus mengamplifikasi pesan yang sama mengenai pentingnya tata kelola dana
abadi penelitian yang baik dengan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan dan
Kemenristek/BRIN. Rekomendasi KSI juga membawa rangkuman praktik baik internasional,
salah satunya tata kelola Medical Research Future Fund di Australia, melalui diskusi bersama
kementerian keuangan Australia dan Indonesia. AIPI juga memberikan masukan senada
melalui kajian kebijakan yang diserahkan kepada Kemenristek/BRIN.

Dalam rangkaian diskusi pemangku kepentingan 20 yang difasilitasi KSI sepanjang 2019–2021,
ada beberapa hal yang diidentifikasi mengemuka dari para pemangku kepentingan:
1. Belum ada konsensus mengenai pembagian peran investasi dan pemanfaatan dana
abadi. Beberapa pihak mengutarakan keinginan menyatukan peran investasi dan
pemanfaatan, sementara sebagian lagi sepemahaman dengan prinsip yang diusung KSI
bahwa untuk menjaga profesionalisme, kedua peran tersebut sebaiknya dipisahkan.
2. Belum ada konsensus mengenai penyaluran manfaat dana abadi. Ada yang berpendapat
bahwa hasil investasi dana abadi harus masuk kembali ke siklus APBN untuk memastikan
akuntabilitas. Sebagian lagi sepakat dengan rekomendasi KSI dan mitra lain agar
melakukan penyaluran langsung ke penerima hibah.

Rangkaian diskusi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Kemenristekdikti yang kemudian menjadi
Kemenristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, AIPI, ALMI, serta perwakilan perguruan tinggi dan
lembaga penelitian.

20
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Gambar 3. Rekomendasi Kebijakan KSI untuk Operasionalisasi Dana Abadi Penelitian 21

Sementara penyusunan RIRN dan PRN berjalan relatif cepat dan lancar, operasionalisasi dana
abadi penelitian sempat tersendat. Alokasi APBN yang sudah ditetapkan pada 2019 dan
ditambah pada 2020 terpaksa diparkir sementara karena belum ada peraturan teknis untuk
operasionalisasi dana abadi penelitian. Selain konsensus mengenai dua poin di atas belum
terbentuk, peraturan teknis penyaluran manfaat dana abadi harus menunggu tuntasnya
urusan kelembagaan Kemenristek/BRIN.
Secara paralel dengan terus mengupayakan tecerminnya prinsip pendanaan yang diusung
dalam pengelolaan dana abadi penelitian, KSI juga mulai mendukung Kemenristek/BRIN
menyempurnakan mekanisme PRN. Pertemuan tim pengarah program meminta dukungan
dalam implementasi PRN sebagai upaya untuk “menetaskan” produk hasil riset dari PRN.

Diakses melalui https://www.ksi-indonesia.org/id/pengetahuan/detail/2528-operasionalisasi-prinsip-prinsippendanaan-penelitian-dan-pengembangan-dalam-pengelolaan-dana-abadi-penelitian.
21
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Dukungan diberikan dalam bentuk kajian kebijakan yang secara spesifik terbagi atas tiga fokus
utama.
Fokus 1: Program PRN yang Lebih Berorientasi Demand Driven
Fokus 2: Pendanaan Alternatif dan Rencana Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap PRN
Fokus 3: Penguatan Proses Bisnis Penyelenggaraan PRN agar Lebih Iteratif
Rekomendasi Penguatan Penyelenggaraan Program Prioritas Riset Nasional 2020-2024
disampaikan kepada BRIN dan Bappenas pada akhir 2021, yang diharapkan dapat
menginformasi BRIN dalam membangun sistem yang terintegrasi setelah pembentukannya
sebagai badan otonom pada Mei 2021 yang melapor langsung kepada Presiden.
Atas permintaan Bappenas pada pertengahan 2021, dukungan akhir dalam aspek ini
difokuskan pada pengembangan aplikasi Dasbor Eksekutif Pemantauan PRN hingga awal 2022.
Pengembangan prototipe aplikasi pelaporan dan monitoring ini akan diintegrasikan ke dalam
sistem utama Sistem Informasi Manajemen Prioritas Riset Nasional (SIMPRN), sebagai
pengembangan dari sistem yang ada, untuk memenuhi kebutuhan penting pengelolaan data
dan informasi PRN yang disusun pada tahap sebelumnya. Aplikasi ini diharapkan dapat
mendokumentasikan hasil kegiatan PRN ke dalam rangkaian laporan yang komprehensif,
memfasilitasi proses bisnis PRN yang sedang berjalan, serta memberikan informasi dan
wawasan strategis kepada semua pelaksana dan pengambil kebijakan terkait dalam
menjalankan tugasnya. Pengembangan Dasbor PRN dilakukan bersama Pusat Data dan
Informasi BRIN serta Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN.

Fondasi Perubahan Pertama Merefleksikan Beberapa Prinsip Utama
Pada pengujung 2021, akhirnya salah satu dasar hukum yang dibutuhkan dalam
operasionalisasi dana abadi penelitian (serta dana abadi baru lainnya) disahkan dengan
keluarnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Peraturan tersebut merefleksikan
beberapa prinsip pengelolaan yang diusulkan KSI dan mitra-mitra:
1. Memisahkan fungsi investasi dan pemanfaatan (pasal 8 dan 11);
2. Mendukung kolaborasi internasional dan multi-aktor (pasal 17);
3. Fleksibel tetapi tetap akuntabel (pasal 18).
Sebagian besar prinsip yang belum tecermin dalam pengaturan di atas baru dapat dilihat
kesesuaiannya saat BRIN sudah menetapkan peraturan teknis mengenai pemanfaatan dana
abadi. Namun, tiga prinsip yang sudah tertuang tersebut telah memberikan fondasi yang kuat
bagi pengelolaan dana abadi penelitian.
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Pelibatan Sektor Swasta dalam Pendanaan Penelitian Kebijakan
Sejak studi awal penentuan isu yang akan diatasi, KSI telah mengidentifikasi sektor swasta
sebagai salah satu aktor dalam sektor pengetahuan. Peran yang dimainkan cukup besar, tetapi
bagian ini akan berfokus pada perubahan yang hendak didorong untuk meningkatkan
partisipasi sektor swasta dalam pendanaan penelitian kebijakan. Pemangku kepentingan dan
mitra KSI sendiri mulai giat mendorong perubahan ini pada 2015.
Dari statistik tentang belanja litbang, peran swasta dalam ranah penelitian memang masih
sangat kecil. Hanya sekitar 20 persen belanja litbang Indonesia berasal dari sektor swasta. KSI
dan mitra berusaha mendorong peningkatan persentase tersebut melalui dua jalur:
1. Partisipasi swasta dalam membiayai langsung kegiatan penelitian secara kontraktual;
2. Partisipasi swasta dalam membiayai kegiatan penelitian melalui kegiatan filantropi.
KSI bekerja erat dengan tiga mitra untuk isu ini, yaitu CIPG, PSHK, dan lembaga fasilitasi
kemitraan Company Community Partnership for Health in Indonesia (CCPHI).

Mengapa Sektor Swasta Tertarik Mendanai Penelitian Kebijakan?
Bagi sektor swasta, kebijakan penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan
usaha. Namun, pemahaman akan pentingnya riset kebijakan masih bersifat parsial dan reaktif
untuk merespons kebijakan yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap kepentingan
badan usaha.
Riset yang dilakukan CIPG 22 dan CCPHI 23 menemukan bahwa belum ada pemahaman secara
utuh mengenai pentingnya riset kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik
berbasis data.
Kedua, pada kategori sektor yang diatur secara ketat, badan usaha banyak bersinggungan
dengan isu sensitif serta dituntut dapat mengikuti peraturan dan beradaptasi dengan tekanan
pasar. Di sisi lain, pada kategori sektor yang diatur secara longgar, kebutuhan riset kebijakan
timbul karena adanya kevakuman regulasi dan kebijakan yang diakibatkan disrupsi inovasi
teknologi yang berkembang cepat.
Sektor yang diatur secara ketat cenderung memiliki kebutuhan riset kebijakan yang lebih tinggi
jika dibandingkan dengan sektor lain. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, badan
usaha/asosiasi diketahui memiliki alokasi dana untuk riset kebijakan. Namun, alokasi dana
tersebut belum secara rutin dianggarkan serta tidak dialokasikan secara khusus.

https://www.ksi-indonesia.org/id/pengetahuan/detail/964-potensi-pendanaan-riset-berorientasi-kebijakan-disektor-swasta
23 https://www.ksi-indonesia.org/en/pengetahuan/detail/854-exploring-collaborative-research-models-in-indonesia
22
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Ketiga, aktor perantara memiliki peran penting sebagai pelaksana riset dan jembatan
kepentingan sektor swasta kepada pemerintah. Terdapat tiga kategori organisasi yang masuk
kelompok aktor perantara, yaitu asosiasi bisnis, lembaga riset, dan konsultan. Di antara
ketiganya, asosiasi bisnis memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan riset kebijakan karena
memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan inventarisasi masalah. Dari inventarisasi ini,
kerap muncul kebutuhan akan riset kebijakan.
Asosiasi bisnis juga menghimpun dana untuk pelaksanaan riset, merekrut mitra eksternal,
serta mewakili badan usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Hal ini membuka akses
dan peluang bagi pihak eksternal, seperti pelaku riset dan konsultan, untuk melakukan kerja
sama riset dengan sektor swasta.
Transparansi dan kejelasan mekanisme tindak lanjut dari pemerintah terhadap data yang telah
diberikan kepada pemerintah menjadi faktor penentu minat badan usaha atau asosiasi
melakukan riset kebijakan. Selama ini, badan usaha menilai penyusunan kebijakan cenderung
lebih prosedural ketimbang berfokus pada substansi, sehingga badan usaha ragu terhadap
efektivitas riset kebijakan. Selain itu, badan usaha mengaku sering kesulitan berkomunikasi
dengan pemerintah dalam menyampaikan data, informasi, dan argumentasi untuk proses
perumusan kebijakan.

Apakah Sektor Swasta Memiliki Insentif yang Cukup untuk Berfilantropi Mendanai
Penelitian?
Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi perkembangan sektor nonprofit di berbagai negara. Pada umumnya,
insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu tax exemption dan tax
deduction.
Di Indonesia, kebijakan insentif pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga telah diatur secara terperinci dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana
Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,
Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, beserta peraturan teknisnya.
Dalam praktiknya, kebijakan pengurangan pajak ini masih belum efektif dan tidak dapat diakses
secara luas oleh organisasi nonprofit dan filantropi serta donor. Kajian mitra KSI-PSHK 24 pada
2016-2017 mengidentifikasi bahwa permasalahan utamanya terdiri atas tiga bagian. Pertama,
informasi yang tersedia bagi kebijakan insentif pajak ini minim karena tidak disebarkan secara
luas. Kedua, perincian peraturannya ambigu dan informasi yang diberikan otoritas pajak pada
kebijakan insentif pajak tidak konsisten. Ketiga, sejumlah donor enggan menggunakan
24

https://www.ksi-indonesia.org/old/in/news/detail/insentif-pajak-untuk-kegiatan-filantropi
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kebijakan insentif pajak karena prosedur yang terlalu rumit dan birokratis, sedangkan manfaat
dari insentif yang didapat masih sangat sedikit.

Apakah yang Dapat Diupayakan untuk Menjembatani Sektor Swasta dan Penelitian
Kebijakan?
Menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan, KSI mendukung CCPHI untuk
memfasilitasi bertemunya sektor swasta, pembuat kebijakan, serta lembaga penelitian
kebijakan. Forum ini dimulai pada akhir 2017 dan dikenal sebagai Forum Riset dan Bisnis. 25
Seri pertama forum ini diselenggarakan pada 22 November 2017 dan mencatat beberapa
temuan tambahan dari sektor swasta. Salah satunya perbedaan kepentingan dalam menyikapi
hasil penelitian kebijakan. Bertolak belakang dengan kebutuhan lembaga penelitian untuk
dapat memublikasikan hasil penelitian, sektor swasta enggan melakukannya karena
menganggapnya berisiko mengurangi daya saing mereka. Forum ini berlangsung sampai akhir
2018 dan mencatat berbagai hal menarik.
CCPHI sendiri juga berupaya memfasilitasi pertemuan mitra lembaga penelitian KSI dengan
beberapa asosiasi bisnis. Sayangnya, upaya ini serta forum sebagai platform fasilitasi tidak
dapat dilanjutkan karena sumber daya program yang terbatas. Namun, beberapa lembaga
mitra penelitian sempat mendapat masukan berharga mengenai kemitraan dengan sektor
swasta. PSHK menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan European Business Chamber
of Commerce (EuroCham) Indonesia untuk bermitra dalam rangka melakukan proyeksi
kebijakan sepanjang 2019, terutama terhadap rancangan undang-undang yang diperkirakan
berdampak pada sektor bisnis dan menjadi perhatian EuroCham. 26

http://ccphi.org/id/page/forum-research-and-business
http://eurocham.id/news/seminar-on-legislation-process-during-transition-period-and-eurocham-pshk-mousigning-1
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Mendorong Penguatan Aktor Strategis

Kolaborasi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gambar 4. Empat Cerita Perubahan yang Mendefinisikan Pencapaian AIPI pada 2014-2019

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) didirikan pada 1990 sebagai lembaga independen
yang menyatukan para ilmuwan terkemuka di Indonesia. AIPI berpotensi menjalankan peran
penting dalam sektor pengetahuan Indonesia, yakni mengumpulkan cendekiawan terkemuka
di Indonesia untuk memberikan saran kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain
tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempromosikan
keunggulan ilmiah.
Tugas mereka dalam mendampingi Indonesia menuju pembangunan yang inovatif dan
berbasis ilmu pengetahuan bahkan lebih relevan saat ini. Sebab, Indonesia sedang berfokus
pada pengembangan sumber daya manusia dan melepaskan diri dari ketergantungan pada
sumber daya alam menuju perekonomian yang berorientasi pada keterampilan tinggi dan
penyediaan jasa.
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Gambar 5. Komisi di Dalam AIPI

Dalam dekade terakhir, AIPI menyelenggarakan banyak simposium untuk membantu
mengembangkan komunitas dan jejaring ilmiah yang lebih terhubung di Indonesia. Para
anggota AIPI juga dikenal dan berpengaruh di kalangan pemerintah dan akademisi. Sejak awal
dibentuk, AIPI telah berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di
Indonesia.
Pada 2011, AIPI menyusun buku putih tentang pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan
Indonesia, yang berfungsi sebagai pendorong utama penelitian dan pengembangan. Dua
tahun kemudian, AIPI mulai memprakarsai agenda nasional untuk ilmu pengetahuan
(SAINS45). Kedua inisiatif ini secara khusus merupakan benih perubahan bagi ekosistem ilmu
pengetahuan Indonesia.
Namun, organisasi ini masih sedikit dikenal di luar kalangan akademisi dan masih berusaha
memperkuat peran serta membangun kapasitasnya untuk membawa perubahan berarti yang
hendak diwujudkannya. Lebih khusus lagi, AIPI percaya bahwa organisasi ini harus memainkan
peran yang lebih besar dalam menetapkan arah strategis penelitian ilmiah, memajukan
penelitian melalui penyediaan dana, dan berkontribusi membangun budaya yang lebih
mengedepankan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.

Lima Tahun Kolaborasi AIPI dan KSI
Pada 2014, AIPI melihat peluang untuk bermitra dengan program KSI. KSI dan AIPI juga memiliki
visi yang sama, yakni memperkuat peran penelitian dalam menentukan strategi dan membuat
kebijakan berbasis bukti—sesuatu yang sangat dibutuhkan Indonesia.
Kemitraan AIPI dan KSI berlangsung selama lima tahun, mencakup periode 2014-2019. 27
Selama kurun tersebut, KSI dan AIPI bekerja bersama untuk memperkuat tata kelola
kelembagaan AIPI, meningkatkan pengaruhnya dalam kebijakan tentang ilmu pengetahuan di
Indonesia, dan memperluas jaringannya.

https://www.ksi-indonesia.org/id/pengetahuan/detail/1944-cerita-perubahan-akademi-ilmu-pengetahuanindonesia
27

Satu Dekade Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pendanaan Penelitian

27

Gambar 6. Tonggak Penting Kemitraan API-KSI Sepanjang 2014-2019
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Berbenah di Dalam untuk Berkarya Lebih Banyak bagi Agenda Penelitian Indonesia
Sejak awal berdirinya sampai sekarang, infrastruktur dan sistem manajemen AIPI— termasuk
sekretariatnya—belum dikembangkan dengan baik. Sebagai organisasi yang dipimpin para
akademisi yang aktif dan sibuk, AIPI mengalami tantangan dalam merencanakan dan
melaksanakan program serta menerima dan mengelola dana eksternal yang diperlukan untuk
keberlanjutan organisasi. AIPI menyadari sepenuhnya kebutuhan untuk berevolusi sejalan
dengan waktu, mengevaluasi kembali tujuannya, dan mendefinisikan ulang fungsinya.
Dimulai pada pertengahan 2015, dengan dukungan KSI, AIPI melaksanakan proses penguatan
organisasi selama enam bulan. Dengan bantuan konsultan, AIPI menyusun dokumen tata
kelola utama, termasuk kode etik, pedoman struktur organisasi, strategi komunikasi internal,
pedoman produk pengetahuan, dan pedoman pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Prosesnya tidak selalu mulus dan beberapa hal harus dipertimbangkan AIPI karena akan
berpengaruh pada pendekatan AIPI terhadap nilai-nilai dan praktik organisasi. Contohnya
kompetensi SDM manajerial internal. Pada awal kemitraannya dengan KSI, sekretariat AIPI
tidak menerapkan jam kerja atau keluaran yang pasti untuk stafnya. Menyadari bahwa
organisasi yang sukses bergantung pada staf yang kompeten dan profesional, AIPI merekrut
staf pengelola program, keuangan, dan SDM yang baru—dan berinvestasi dalam program
pengembangan kapasitas—yang kemudian berhasil meningkatkan produktivitas organisasi
sejak 2016.
Sejak dimulainya kemitraan AIPI dengan KSI pada 2015, AIPI berhasil mendiversifikasi sumber
pendanaannya di luar dana APBN, seperti yang diilustrasikan dalam grafik berikut ini. Pada
2016, pendanaan non-APBN—terutama dari lembaga donor, termasuk Departemen Luar
Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melalui KSI dan USAID—meningkat secara
eksponensial dan untuk pertama kalinya menjadi sumber utama pendanaan AIPI. Pendanaan
non-APBN pada 2016 adalah yang tertinggi karena adanya dukungan donor untuk pendirian
Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Besar dana kemudian menurun lagi, kembali ke jumlah
yang dilaporkan untuk tahun 2012. Artinya, keberlanjutan pendanaan tetap menjadi masalah
bagi AIPI.
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Gambar 7. Sumber Pendanaan AIPI 2012-2019

Sumber: AIPI, Laporan Tahunan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 2016 dan angka-angka yang dilaporkan untuk tahun 2017-2019

Dari kerja sama internasional tersebut, AIPI mengembangkan sejumlah publikasi dan
melakukan upaya advokasi bersama, yang dimulai dengan dokumen SAINS45 28 yang inovatif,
yang secara komprehensif merumuskan pertanyaan penelitian kritis tentang masa depan
Indonesia. SAINS45 adalah buah dari kerja intensif dalam mengidentifikasi bidang-bidang
penting dan memvisualisasi Indonesia pada 2045, seabad setelah deklarasi kemerdekaannya.
Selain dipresentasikan di hadapan para ahli dan akademisi yang mumpuni, rancangan
dokumen ini disampaikan dalam konsultasi publik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di
seluruh Indonesia, seperti di Semarang, Jambi, Palu, Makassar, dan Bandung, agar pandangan
visioner mengenai masa depan Indonesia dapat dilakukan secara luas, dalam perspektif 360
derajat.

28

https://almi.or.id/sains45-indonesia/
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Delapan bidang penelitian disusun berdasarkan tantangan dan peluang yang paling mendesak
bagi Indonesia di masa depan. Tantangan-tantangan ini mencakup spektrum ilmu sosial dan
ilmu alam serta mewakili berbagai gagasan, dari identitas hingga sumber daya alam, dari
ekonomi hingga teknik material maju.

Meningkatkan Pengaruh bagi Pembuatan Kebijakan di Ranah Iptek
Sejak dimulainya kemitraan dengan KSI pada 2014, AIPI secara signifikan telah meningkatkan
keterlibatannya dalam memberikan saran serta memengaruhi penyusunan beberapa
kebijakan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat paling mendesak di negara
ini.
AIPI juga mendukung dan memandu para peneliti muda Indonesia melalui pendirian Akademi
Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) pada 2016 agar komunitas sains menjadi lebih inklusif untuk
mendorong inovasi. Ke-40 anggota awal adalah sekelompok Kavli Fellow dan beberapa
ilmuwan muda lain yang dipilih dari sekitar 200 alumnus dari serangkaian simposium yang
diselenggarakan AIPI, termasuk Kavli Frontiers of Science Symposia Indonesia-Amerika Serikat
serta Simposium Ilmu Sosial dan Humaniora.
Mandat AIPI untuk memberikan saran kepada pemerintah dikuatkan kembali pada Februari
2017, ketika AIPI, ALMI, dan KSP menandatangani nota kesepahaman mengenai penyediaan
penelitian ilmiah dan saran untuk mendukung pengembangan kebijakan strategis oleh
pemerintah.
ALMI diharapkan menjadi platform untuk menginspirasi dan mendukung para ilmuwan muda
dalam memajukan sains dan teknologi Indonesia. Mengingat unsur senioritas masih cukup
dominan dalam budaya Indonesia—termasuk dalam bidang akademis dan penelitian—para
ilmuwan muda memiliki tantangan tersendiri.
ALMI telah tampil dan bersuara. ALMI menyelenggarakan sejumlah diskusi publik dan seminar
serta menjangkau media untuk mendekatkan ilmu pengetahuan dengan masyarakat umum
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dan membahas beberapa topik aktual yang terkait dengan kepentingan publik. Diskusi lain
yang dipandu ALMI adalah forum Women in Science Ecosystem, yang menghadirkan anggota
DPR, media, dan pemangku kepentingan sektor pengetahuan lainnya.
ALMI juga memainkan peran aktif dalam upaya advokasi AIPI selama penyusunan UU Sisnas
Iptek—yang disahkan pada 16 Juli 2019—dan berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat di
DPR serta pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku
kepentingan.
Pertemuan kunci pada 18 September 2018 di Habibie Center yang dihadiri AIPI membahas
berbagai gagasan seputar RUU Sisnas Iptek. Rancangan undang-undang yang kemudian
disahkan sebagai UU Sisnas Iptek itu mengamanatkan pembentukan BRIN. Pembentukan
badan ini menimbulkan cukup banyak kontroversi.
Struktur organisasi yang tepat, peran dan fungsi, serta manajemennya diperdebatkan secara
intensif, termasuk mengenai penggabungan lembaga-lembaga penelitian pemerintah serta
integrasi badan/divisi penelitian dan pengembangan yang ada dalam kementerian teknis ke
dalam BRIN—menghapus penelitian dan pengembangan dari ruang lingkup pekerjaan
kementerian. Posisi AIPI dalam hal ini adalah mengadvokasi penguatan lembaga-lembaga yang
sudah ada, membedakan area fokus lembaga-lembaga tersebut dengan jelas, serta
meningkatkan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga, alih-alih membentuk badan baru.
Menjelang pengesahan UU Sisnas Iptek, AIPI melakukan advokasi aktif, memanfaatkan
pengaruh pendiri AIPI, Prof. B.J. Habibie—sebelum wafat pada 2019—untuk memberikan
masukan kepada Presiden Joko Widodo. Pada 2 Oktober 2018, AIPI diundang ke rapat
koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Mengupayakan Pendanaan Penelitian yang Berkelanjutan
Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) secara resmi didirikan di bawah naungan AIPI pada
2016 sebagai lembaga pendanaan penelitian independen pertama di Indonesia yang
memberikan hibah penelitian berdasarkan kompetisi melalui proses ulasan sejawat (peer
review), yang selaras dengan praktik pendanaan penelitian yang diakui secara internasional.
Pada Juli 2012, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan ide “Menciptakan Dana
Ilmu Pengetahuan Indonesia” di Galeri Nasional, Jakarta. Satryo menguraikan pentingnya
sistem pendanaan penelitian independen yang lepas dari siklus pendanaan negara.
Tidak sampai dua tahun kemudian, gagasan itu direspons pemerintah, dan AIPI melakukan
peluncuran awal DIPI dengan dukungan Kementerian Keuangan, Dewan Riset Nasional,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta kedutaan besar Australia dan Amerika Serikat.
Masih dibutuhkan satu tahun lagi sebelum DIPI diumumkan ke publik.
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Pada 27 Mei 2015, AIPI mempresentasikan konsep DIPI kepada publik, dan pada 7 Agustus
2015, AIPI menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) untuk menyediakan dana bagi lembaga yang baru lahir itu. Pada 26 Oktober 2015,
dengan memanfaatkan lawatan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Washington, DC, poin
tentang pengelolaan dana penelitian dimasukkan ke pernyataan bersama antara Presiden Joko
Widodo dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama.
Untuk mendukung DIPI pada tahun-tahun pertamanya, LPDP berkomitmen menyediakan
pendanaan lima tahun, sebagaimana telah disepakati dalam nota kesepahaman yang
ditandatangani dengan AIPI pada Agustus 2015.
Di sisi lain, pada periode awal pembentukan DIPI, KSI mendukung biaya operasional dan staf
untuk DIPI serta membantu mengembangkan sistem organisasi internal, termasuk menyusun
prosedur operasi standar atau SOP dan kebijakan tentang pembayaran hibah penelitian,
keuangan dan akuntansi, manajemen dana, serta pengadaan. USAID memberikan dukungan
kepada DIPI dengan menyediakan perangkat lunak untuk membantu DIPI melakukan
manajemen hibah online, menempatkan staf dari lembaga-lembaga pendanaan penelitian
Amerika Serikat di DIPI untuk membantu mengatur dan mengelola proses ulasan sejawat, serta
membantu pelaksanaan panel ilmuwan untuk mengulas dan menilai proposal-proposal
terbaik.
Pada saat yang sama, DIPI juga memulai proses kompetisi bersama lembaga pendanaan
penelitian dari Inggris, yakni Medical Research Council (MRC) dan Research Councils UK (RCUK),
di bawah kemitraan Newton Fund. Joint call for research proposal ini bertujuan mendukung
proyek-proyek penelitian bilateral Inggris-Indonesia di bidang penyakit menular, polusi udara
dan kesehatan manusia, pengelolaan lahan gambut dan bakau, serta astronomi. Banyaknya
proposal yang masuk menunjukkan bahwa DIPI sangat dibutuhkan dan disambut baik oleh
komunitas ilmiah di Indonesia dan memang para ilmuwan Indonesia ingin melakukan
penelitian jika dana tersedia.
Indikator keberhasilan sebenarnya bukan hanya jumlah proposal yang masuk; yang lebih
penting adalah jumlah proposal yang memenuhi syarat, karena hal inilah yang akan
menunjukkan kualitas proposal berdasarkan standar internasional. Dalam hal ini, perlu dicatat
bahwa untuk kompetisi bersama Newton Fund, 75 persen proposal yang masuk dianggap
memenuhi standar dan dikategorikan sebagai proyek penelitian yang layak didanai.
DIPI, yang berkomitmen melaksanakan proses pemilihan proposal sesuai dengan praktik
terbaik internasional, akhirnya memilih sembilan proposal penelitian dari kompetisi mandiri
DIPI dan sebelas proposal dari kompetisi bersama Newton Fund. Sayangnya, dana yang
dijanjikan pemerintah Indonesia terhambat dan proses hibah terhenti karena kurangnya dana.
Insiden yang tidak terduga ini merupakan tantangan besar untuk organisasi baru tersebut, dan
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DIPI harus segera mengatasi krisis ini untuk menjaga reputasi organisasi. Meskipun mengalami
kemunduran yang signifikan, DIPI dapat mempertahankan reputasinya.
Pada Mei 2017, DIPI dan LPDP menandatangani perjanjian kerja sama untuk menyediakan
dana sebesar Rp 12,5 miliar bagi sebelas pemenang Indonesian Joint Call dengan UKMRC/RCUK untuk penelitian tahun pertama. DIPI telah menandatangani sebelas perjanjian
kerja sama dengan lembaga penelitian. Demi memenuhi komitmen kepada peneliti terpilih
dalam kompetisi mandiri DIPI Call, DIPI mengajukan usul pendanaan kepada Kemenristekdikti.
Melalui serangkaian upaya penggalangan dana dan advokasi, pada 2018, AIPI berhasil
mendapatkan dana dari Kemenristekdikti untuk sepenuhnya menutupi jumlah yang diajukan
mereka yang lolos seleksi, asalkan mereka mematuhi serangkaian ketentuan yang
diberlakukan untuk hibah Kemenristekdikti. Pada Oktober 2018, tiga peneliti utama yang
terpilih memutuskan untuk terus dan merevisi proposal, tetapi satu peneliti membatalkan
keikutsertaannya karena pada saat itu telah mengajukan proposal ke skema hibah lain,
sementara tiga lainnya tidak memberikan tanggapan.
Bergerak melampaui batas domestik, DIPI memperkuat upaya memperluas sumber
pendanaan penelitian, termasuk melalui skema pendanaan bersama mitra internasional.
Contohnya antara lain kerja sama Indonesia-Inggris dan partisipasi DIPI sebagai sekretariat
untuk Skema Pendanaan Bersama Uni Eropa Asia Tenggara (SEA-EU JFS).
Pada 2019, DIPI ditunjuk mengelola dana LPDP untuk kolaborasi penelitian internasional
RISPRO. Di bawah kemitraan ini, DIPI akan menerima 2,5 persen dari total pendanaan proyek
penelitian, yang memperkuat model bisnis yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan DIPI.
Kerja sama ini terus berlanjut sampai 2021. Keberlanjutan DIPI sendiri tampaknya akan
memasuki era baru dengan bergantinya kepemimpinan pada awal 2022.

Satu Dekade Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pendanaan Penelitian

34

Satu Dekade Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pendanaan Penelitian

35

Mendorong Terbentuknya Visi Bersama
dan Penyempurnaan Tata Kelola
Penyelenggaraan Penelitian

Advokasi Bersama untuk Peningkatan Insentif Penelitian dan Pengaturan
Penyelenggaraan Litbang dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Dunia penelitian di Indonesia merupakan ranah yang kurang populer, baik di mata publik
maupun dalam pembuatan kebijakan selepas reformasi 1998 sampai awal dekade lalu.
Rendahnya literasi publik—dan pada kasus tertentu kalangan pembuat kebijakan—akan
produksi dan keluaran ilmu pengetahuan serta belum terbentuknya perangai ilmiah
merupakan dua hal yang menjadi indikator belum berkembangnya dunia penelitian.
Undang-undang pertama yang dimiliki Indonesia untuk memayungi kegiatan penelitian dan
produksi ilmu pengetahuan (serta teknologi) baru disahkan pada 2002. Sejumlah peraturan
turunannya tidak juga kunjung tuntas sampai pada 2011 muncul kebutuhan untuk merevisinya.
Menariknya lagi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah melakukan penelitian
tentang persepsi pelaku penelitian terhadap regulasi ini dan menemukan bahwa mayoritas
komunitas iptek di daerah serta dosen dan peneliti di perguruan tinggi tidak mengetahui
adanya undang-undang tersebut. 29
Sepertinya ketidakacuhan ranah kebijakan terhadap dunia penelitian merupakan sesuatu yang
resiprokal. Para pelaku penelitian pun tidak menganggap kebijakan—termasuk kebijakan
iptek—sebagai hal yang penting. Padahal, sebagian besar pelaku penelitian di Indonesia
berstatus aparatur sipil negara, yang pola aktivitas, insentif, dan disinsentifnya diatur kebijakan
negara.

29

http://lipi.go.id/berita/single/Arah-Perubahan-UU-Iptek/8506
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Kerenggangan hubungan ini tentu terjadi pula dalam komunitas peneliti kebijakan di lembagalembaga non-pemerintah atau yang sering dikenal sebagai independent think tank. Mereka
mungkin memiliki pemahaman lebih mendalam dan hubungan yang lebih erat dengan
pembuat kebijakan di sektor spesialisasi kebijakan masing-masing, seperti sektor kesehatan
publik, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Bentuk insentif dan disinsentif yang
berlaku bagi peneliti di sejumlah independent think tank ini juga lebih dibentuk oleh kebijakan
mitra pembangunan internasional di Indonesia ketimbang kebijakan iptek di Indonesia sendiri.
KSI melihat pentingnya menjembatani kerenggangan hubungan tersebut. Seperti kebijakan
publik di sektor lain, pembuatan kebijakan di sektor iptek perlu mewadahi berbagai perspektif
dan karakteristik aktor dalam ekosistem tersebut sehingga dapat menghasilkan rumusan yang
paling tepat untuk memastikan semua komponen dalam ekosistem memainkan perannya
secara optimal.
Sejak 2018 sampai akhir 2021, KSI mencoba memanfaatkan momentum mengemukanya
pembahasan undang-undang baru untuk ranah iptek—yang kemudian dikenal sebagai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi atau UU Sisnas Iptek—guna memfasilitasi advokasi bersama mitra-mitra dari
lembaga non-pemerintah untuk penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan penelitian.

Bergerak Bersama AIPI, ALMI, dan CIPG Selama Proses Penyusunan UU Sisnas Iptek
Diskusi mengenai kebutuhan revisi undang-undang tentang iptek yang terdahulu sudah
dimulai di dalam Kementerian Riset dan Teknologi pada 2011. Pada saat itu, payung kebijakan
iptek yang ada dianggap sudah tidak mengikuti perkembangan sektor tersebut. Setahun
setelahnya, sebuah naskah akademis dapat dirumuskan untuk merevisi peraturan yang ada.
Sayangnya, proses tersebut tidak mendapat dukungan politik yang cukup dan terlambat masuk
ke program legislasi nasional. Momentum pembahasan baru diperoleh kembali pada 2017 di
bawah Kemenristekdikti. Secara substansi, fokus pada jaringan aktor iptek untuk inovasi yang
tercantum dalam naskah akademis tahun 2012 sedikit bergeser ke ranah hulu dalam naskah
akademis versi 2017. Versi yang akhirnya menjadi kerangka UU Sisnas Iptek ini memberikan
lebih banyak penekanan pada pengaturan ranah hulu penelitian ketimbang inovasi.
Perubahan tersebut merupakan salah satu hal yang diidentifikasi CIPG, mitra yang digandeng
KSI untuk membedah draf rancangan undang-undang terkait. CIPG dipandang sebagai mitra
strategis yang tepat untuk berkolaborasi dengan KSI dalam menganalisis pengaturan baru ini.
Lembaga yang juga dapat dikategorikan sebagai independent think tank tersebut tidak hanya
memiliki kepakaran dan relasi yang baik dengan pembuat kebijakan di ranah iptek, tetapi juga
dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang aktivitas penelitian di lembaga nonpemerintah.
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Selain berkolaborasi dengan CIPG, KSI mendukung AIPI dan ALMI sebagai lembaga ilmiah
independen untuk memberikan tambahan perspektif dalam perumusan UU Sisnas Iptek.
Pengaturan yang tercantum dalam RUU Sisnas Iptek merupakan daftar panjang hal yang sudah
lama hendak diperbaiki dalam sektor iptek. Berdasarkan hasil analisis dan konsensus bersama
mitra, advokasi bersama diputuskan untuk berfokus pada tata kelola kelembagaan,
pendanaan, serta satu aspek spesifik yang terkait dengan sanksi pidana untuk pelanggaran
perizinan penelitian.
AIPI (dan ALMI) secara spesifik mendorong penguatan lembaga-lembaga yang terkait dengan
iptek, reformasi tata kelola pendanaan penelitian, serta penghapusan sanksi pidana. CIPG
sendiri menambahkan satu poin advokasi mengenai posisi pendanaan riset dan inovasi
sebagai investasi.
Dua poin advokasi yang diusulkan AIPI tersebut memang menjadi pembicaraan hangat di
kalangan komunitas iptek kala pembahasan RUU Sisnas Iptek, terutama karena ada wacana
peleburan semua lembaga iptek ke dalam satu lembaga baru. Sementara itu, poin kedua
mengemuka karena, pada awal 2018, Menteri Keuangan memang telah mengumumkan
komitmen anggaran untuk dana abadi penelitian, yang pengaturannya perlu dirumuskan lebih
lanjut.
Bagian kedua dari Cerita Perubahan di atas telah memaparkan sedikit-banyak dana abadi
penelitian. Untuk itu, bagian ini akan lebih berfokus pada aspek-aspek lain dalam advokasi
bersama untuk UU Sisnas Iptek.

Apakah Tanggung Jawab terhadap Perkembangan Iptek Nasional Dapat Ditangani
oleh Hanya Satu Lembaga?
Pertanyaan di atas dipinjam dari dokumen Pandangan AIPI terhadap Isu Kelembagaan,
Pendanaan, dan Sanksi Pidana dalam RUU Sisnas Iptek yang disusun sejak akhir 2018 sebagai
bagian dari advokasi bersama.
Sejalan dengan pandangan beberapa aktor sektor iptek lainnya, AIPI mengemukakan bahwa
yang dibutuhkan adalah penguatan, bukan peleburan lembaga-lembaga litbang. Pandangan ini
juga sejalan dengan kajian yang dilaksanakan Center for Study of Governance and
Administrative Reform di Universitas Indonesia (UI-CSGAR) pada 2018.
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KOTAK 3.

Kutipan Pandangan AIPI terhadap Isu Kelembagaan dalam RUU Sisnas Iptek
(AIPI, 2019)

AIPI memperkirakan wacana penggabungan lembaga litbang justru akan menambah permasalahan
tata kelola riset di Indonesia. Persoalan yang ditengarai mungkin timbul adalah penggabungan
lembaga litbang berpotensi menggeser tugas dan fungsi utama lembaga litbang kementerian, yaitu
litbang kebijakan. Bukan tidak mungkin, kegiatan litbang kebijakan berhenti dilakukan oleh balitbang
kementerian karena dianggap tidak mendukung upaya penguasaan, pengembangan, dan
penerapan iptek. Selain itu, penggabungan lembaga litbang juga tidak dapat menyelesaikan dampak
dari praktik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil kegiatan litbang yang
dilakukan oleh lembaga itu sendiri.

Apa Fungsi Sanksi Pidana dalam Ranah Penelitian?
Pertanyaan di atas seolah-olah menyuarakan secara kolektif pendapat lembaga-lembaga
penelitian mitra KSI mengenai adanya pencantuman sanksi pidana dalam rancangan undangundang. Pada versi awal, sanksi ini tercantum sebagai hukuman penjara dan hukuman denda
untuk pelanggaran transfer materi serta perizinan peneliti asing.
Pengaturan tersebut tercatat banyak didorong semangat nasionalisme menjaga aset penelitian
bangsa. Namun, alih-alih akan efektif, sanksi pidana disimpulkan hanya akan menjadi
disinsentif untuk kolaborasi riset internasional. Padahal, pada praktiknya, penelitian
merupakan ranah lintas batas negara dan makin banyak kolaborasi internasional akan makin
memperkaya khazanah pengetahuan.
AIPI, ALMI, dan CIPG secara aktif mendorong pandangan-pandangan di atas mengenai
kelembagaan serta sanksi pidana dalam berbagai sesi diskusi terbuka ataupun tertutup
sepanjang 2018 dan 2019 yang melibatkan perwakilan DPR, pemerintah, serta aktor ranah
penelitian lainnya.
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Apa yang Akhirnya Dapat Didorong dalam UU Sisnas Iptek?
Pesan advokasi bersama

Pengaturan terkait dalam UU
Sisnas Iptek

Keselarasan

Lembaga iptek sebaiknya
mendapatkan penguatan dan
tidak dilebur.

Memandatkan integrasi
lembaga di bawah Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN).

Tidak sesuai dengan pesan
advokasi, tetapi penjelasan
mengenai istilah “integrasi”
memberikan ruang untuk
pengaturan yang sifatnya
koordinasi.

Perlunya alokasi serta
pengaturan khusus tentang
pendanaan penelitian.

Memandatkan adanya dana
abadi penelitian.

Sesuai; perlu memastikan
pengaturan teknis sesuai
dengan tata kelola pendanaan
yang baik.

Sanksi pidana (penjara dan
denda) tidak diberlakukan
dalam UU ranah penelitian, dan
pelanggaran yang tercatat
dapat merujuk pada KUHAP
dan KUHP.

Sanksi pidana penjara
dihapuskan; sanksi pidana
denda tetap tercantum dengan
pengaturan berjenjang dimulai
dari peringatan, sanksi
administrasi, dan blacklist
terlebih dahulu.

Tidak sepenuhnya selaras
dengan pesan advokasi, tetapi
dikeluarkannya sanksi pidana
penjara dan diberlakukannya
pengaturan berjenjang
merupakan sedikit perbaikan
dari versi awal dalam RUU.

Riset dan inovasi harus
dianggap sebagai investasi.

Masuk sebagai salah satu pasal.

Sesuai

Tabel di atas menyarikan tingkat keselarasan di antara hal-hal yang didorong AIPI, ALMI, dan
CIPG bersama KSI. Memang tidak seluruh pesan advokasi berhasil, tetapi pengesahan UU
Sisnas Iptek pada 2019 tetap merupakan tonggak penting dalam sektor pengetahuan di
Indonesia. Secara tidak terduga, UU Sisnas Iptek malah secara eksplisit menegaskan
pentingnya iptek dalam pembangunan dengan mendorong penggunaan iptek dalam
perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan berbasis bukti.
Advokasi mengenai isu kelembagaan merupakan salah satu elemen yang memiliki dinamika
pertentangan antar-aktor yang paling tinggi. Sedangkan pengaturan mengenai sanksi pidana
akhirnya merupakan bentuk kompromi yang masih dapat diterima. Pesan advokasi tambahan
dari CIPG merupakan salah satu yang berhasil menjadi kesepakatan bersama dan disahkan
dalam UU Sisnas Iptek.
Pembelajaran utama dari advokasi para mitra ini adalah begitu dinamisnya aspek teknokratis
(berdasarkan kajian dan analisis kebijakan) dan aspek politis berinteraksi dalam perumusan
sebuah undang-undang. Aspek teknokratis—yang biasanya diusung pihak eksekutif atau
pemerintah—pun sepertinya memiliki keberagaman perspektif. Pada akhirnya, perspektif
teknokratis yang dapat dengan baik menyelaraskan diri dengan aspek politislah yang memiliki
kemungkinan lebih besar untuk mengemuka.
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Memperluas Jaringan untuk Memberikan Masukan bagi Peraturan Pelaksana UU
Sisnas Iptek
Seperti halnya payung hukum kebijakan publik untuk sektor lain, pengaturan ranah iptek
dengan UU Sisnas Iptek membutuhkan serangkaian proses lanjutan untuk memastikan
implementasinya. Proses lanjutan ini tak kalah penting jika dibandingkan dengan proses
perumusan UU Sisnas Iptek sendiri.
Perubahan pertama yang terjadi adalah perubahan Kemenristekdikti menjadi Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Sesuai dengan
mandat

undang-undang

dan

setelah

melakukan

analisis

lebih

lanjut,

pada

2020

Kemenristek/BRIN memutuskan perlunya peraturan turunan berikut ini.
1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kemenristek/BRIN;30
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Penelitian;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Iptek;
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Iptek;
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Iptek.
Sederet peraturan turunan tersebut telah dijadwalkan untuk dibahas dan diselesaikan
bertahap pada 2020 dan 2021 sebagai bagian awal dari implementasi UU Sisnas Iptek. Masukan
KSI dan mitra pada fase implementasi UU Sisnas Iptek ini dapat dibagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) untuk memberikan masukan bagi
Kemenristek/BRIN dalam aspek kelembagaan dan peran lembaga ini sebagai enabler ranah
penelitian. Masukan ini disampaikan dalam berbagai bentuk, dari melakukan kajian kebijakan,
memfasilitasi diskusi lintas kementerian, sampai membuka ruang untuk diskursus publik.
Secara ringkas, substansi yang disampaikan mencakup peran Kemenristek/BRIN dalam hal
berikut ini.
1. Perencanaan dan penetapan regulasi:
•

Mendorong terciptanya suatu visi bersama, yang mengakui bahwa riset adalah
investasi yang perlu, mendesak, dan penting;

•

Memastikan regulasi dibuat sefleksibel dan sesederhana mungkin, agar dapat
mendorong riset dan inovasi, bukan malah menghambat;

•

Memastikan keterlibatan komunitas epistemik, sebagai bentuk pengakuan bahwa
otoritas akademis dan ilmiah merupakan pemangku kepentingan utama.

Peraturan yang dikeluarkan pada akhir 2019 sebagai dasar berdirinya Kemenristek/BRIN merupakan pengaturan
sementara yang belum memuat struktur organisasi baru. Masa berlakunya berakhir pada Maret 2020.
30
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2. Penganggaran dan pendanaan:
•

Mengelola pendanaan riset di Indonesia, termasuk dana abadi yang didedikasikan
untuk melakukan riset;

•

Mengambil langkah-langkah menuju pendanaan yang berbasis kompetisi dengan
menggunakan proses ulasan sejawat.

3. Manajemen sumber daya (termasuk fasilitas riset dan sumber daya manusia):
•

Memastikan tata kelembagaan memiliki strategi dan koordinasi yang dapat secara
efektif

memobilisasi

peneliti

pemerintah

dan

membuka

akses

untuk

memanfaatkan fasilitas riset bagi perguruan tinggi dan industri.
Dalam tahap pembahasan ini, KSI melihat pentingnya kembali memanfaatkan momentum
untuk menjembatani mitra-mitra lembaga penelitian dengan pembuat kebijakan di
Kemenristek/BRIN. Advokasi lanjutan ini dipandang perlu melibatkan semua mitra lembaga
penelitian, termasuk AIPI, ALMI, dan CIPG, yang telah terlibat sejak perumusan UU Sisnas Iptek.
Isu-isu yang disepakati untuk diperdalam adalah hal yang dipandang dapat menambah
disinsentif bagi pelaksanaan penelitian jika tidak diatur dengan baik. CIPG kembali melakukan
analisis awal dan mengidentifikasi beberapa pengaturan yang laik mendapat perhatian:
1. Pengaturan tentang perizinan peneliti asing (dan pada 2021 ditambah dengan aspek
penelitian yang didanai asing)—sebagai kelanjutan dari upaya mengurangi disinsentif
sanksi pidana denda untuk pelanggaran perizinan peneliti asing dalam UU Sisnas Iptek;
2. Pengaturan tentang kelayakan etik—yang mungkin terkait dengan pasal yang
menyebutkan adanya komisi etik;
3. Pengaturan tentang wajib serah dan wajib simpan data penelitian—yang terkait dengan
sistem informasi iptek nasional dan repositori ilmiah nasional.
Ketiga aspek di atas digabungkan menjadi bagian kedua dari upaya lanjutan KSI untuk
memberikan masukan bagi implementasi UU Sisnas Iptek. Hal lain yang hendak dicapai secara
tidak langsung adalah mempererat dan menjembatani hubungan antara mitra lembaga
penelitian dan Kemenristek/BRIN sebagai pembuat kebijakan kunci di ranah penelitian.
Dibantu CIPG sebagai tim perumus, KSI memfasilitasi serangkaian pertemuan pengayaan isu
serta penyepakatan poin masukan bersama sepanjang Desember 2019 sampai Maret 2020.
Rangkaian diskusi tersebut berhasil mendorong 18 lembaga menyepakati dokumen Masukan
Bersama Lembaga Penelitian Kebijakan atas Aspek Penyelenggaraan Iptek, yang kemudian
dikomunikasikan kepada Kemenristek/BRIN.
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Gambar 8. Masukan Bersama Mitra Lembaga Penelitian KSI untuk Aspek Penyelenggaraan Iptek,
2020

Selain penyampaian secara formal kepada Kemenristek/BRIN, masukan didetailkan menjadi
operasionalisasi

prinsip-prinsip

yang

diharapkan

dapat

diterapkan

dalam

tiga

isu

penyelenggaraan iptek.
Dalam isu perizinan peneliti asing, dorongan yang disampaikan adalah penyederhanaan proses
melalui sistem satu pintu. Hal ini merupakan ambisi yang selaras dengan Kemenristek/BRIN.
Pada 2020, unit terkait menyelenggarakan serangkaian diskusi untuk menjaring masukan
mengenai penyelenggaraan perizinan penelitian di negara lain yang dapat diadaptasi ke dalam
konteks Indonesia. Pada akhir 2020, Kemenristek/BRIN juga mulai merumuskan kesepakatan
dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasi penyederhanaan proses perizinan
penelitian.
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Gambar 9. Analisis Kebijakan KSI dan Mitra tentang Penyelenggaraan Kolaborasi Internasional
dan Penyederhanaan Perizinan Peneliti Asing, 2020

Untuk aspek kelayakan atau klirens etik serta pengaturan wajib simpan dan wajib serah data
penelitian, prinsip utama yang hendak didorong adalah prinsip otonomi bagi setiap ranah
keilmuan untuk memiliki pengaturan yang sesuai dengan standar kode etik keilmuannya serta
proses klirens yang transparan, akuntabel, dan terdesentralisasi di lembaga penelitian. Khusus
untuk aspek wajib simpan dan pemanfaatan repositori ilmiah nasional, prinsip yang
ditambahkan adalah prinsip keamanan data serta prinsip FAIR—findable, accessible,
interoperable, and reusable—sebagai standar yang dipakai secara internasional.
Walaupun masukan diterima dengan baik oleh Kemenristek/BRIN dan diskusi lanjutannya
berhasil mendetailkan beberapa prinsip yang diusung tersebut, belum selesainya urusan
kelembagaan Kemenristek/BRIN menjadi ganjalan utama untuk bergerak ke proses
pembahasan formal peraturan turunan terkait, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Iptek.
Keputusan final mengenai kelembagaan BRIN baru keluar pada Agustus 2021. Ada perubahan
signifikan yang terjadi berdasarkan keputusan final tersebut. Elemen Ristek dipindahkan ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara BRIN berdiri sebagai sebuah badan
sendiri. Fokus BRIN selanjutnya adalah menyelesaikan pekerjaan rumah penataan
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kelembagaan litbang yang berujung pada peleburan 28 lembaga penelitian non-kementerian
serta unit badan litbang kementerian dan lembaga.
Pada saat yang bersamaan, muncul kegelisahan dari lembaga-lembaga penelitian atau
independent think tank terhadap praktik perizinan riset yang harus mereka lalui sejak 2021.
Penelitian yang dilakukan peneliti Indonesia dan didanai asing harus melalui proses perizinan
di BRIN dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam proses perizinan penelitian, masih ditemukan
tiga area permasalahan, yaitu regulasi, kelembagaan (birokrasi), dan pelayanan (platform
layanan).
KSI kembali memfasilitasi serangkaian pertemuan dengan beberapa lembaga penelitian untuk
menyepakati poin masukan bersama sepanjang Juli-Oktober 2021, dibantu CIPG dan The
SMERU Research Institute sebagai tim perumus. Rangkaian diskusi tersebut berhasil
mendorong 16 lembaga menyepakati dokumen Membangun Layanan Perizinan Penelitian
yang

Sederhana,

Transparan,

dan

Mendukung

Kolaborasi

Riset,

yang

kemudian

dikomunikasikan kepada BRIN pada Oktober dan November 2021.
Gambar 10. Analisis Kebijakan KSI dan Mitra tentang Layanan Perizinan Penelitian yang
Mendukung Kolaborasi Riset, 2021

Setelah BRIN terbentuk pada Agustus 2021, pembahasan sejumlah peraturan turunan UU
Sisnas Iptek mulai dilakukan di lingkungan internal BRIN. Dua rancangan peraturan pemerintah
yang diamanatkan dalam UU Sisnas Iptek dijadikan satu rancangan, menjadi Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Iptek, yang juga mencakup pengaturan

Satu Dekade Mendorong Perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pendanaan Penelitian

45

tentang sumber daya iptek. Peluang ini dimanfaatkan lembaga penelitian mitra KSI dan ALMI
untuk memberikan masukan kepada BRIN mengenai substansi pembinaan iptek (antara lain
sumber daya, sarana dan prasarana, serta jaringan iptek) dan substansi perizinan penelitian
asing, berbahaya dan berisiko tinggi, serta klirens etik. Proses ini berlanjut hingga awal 2022.
Hingga saat ini, belum ada indikator yang dapat dipakai untuk mengukur seberapa jauh
masukan bersama yang telah diberikan dapat dan akan direfleksikan dalam pengaturan akhir.
Dalam beberapa diskusi lanjutan bersama BRIN, tampaknya masih ada keselarasan mengenai
keinginan menyederhanakan proses perizinan peneliti asing. Namun, selama peraturan belum
disahkan, tentu belum ada perubahan signifikan yang dapat dicatat.
Proses advokasi bersama mungkin secara substansi belum dapat diukur signifikansinya.
Namun, di luar tujuan untuk memberikan masukan pada kebijakan, tujuan membuka pintu
komunikasi—antara BRIN dan lembaga penelitian kebijakan non-pemerintah—sedikitnya
sudah tercapai. Kedua pihak mungkin baru pada tahap kenal satu sama lain. Harapannya,
perkenalan tersebut dapat menjadi pemantik kolaborasi selanjutnya.
Satu pembelajaran mungkin dapat dicatat dari pengalaman sepanjang proses perumusan serta
tahap awal implementasi UU Sisnas Iptek. Pada tahap ini, pembuatan kebijakan di ranah iptek
yang sudah sekian lama dilupakan mungkin memang masih dalam fase inward-looking, di mana
pemerintah masih berupaya membenahi tata kelola internal penyelenggaraan penelitian oleh
lembaga-lembaga negara serta mencoba menghimpun dan mengoptimalkan sumber daya
manusia, infrastruktur, dan pendanaan yang ada.
Ada satu harapan besar bahwa setelah pembenahan internal tersebut perlahan diselesaikan,
pemerintah dapat menjalankan peran fasilitasi bagi aktor non-pemerintah dalam ranah
pengetahuan dengan lebih baik.
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Merumuskan Konsensus Bersama untuk Ekosistem Pengetahuan dan
Inovasi
Gambar 11. Sistem Pengetahuan

Sepanjang 2020, karena pandemi Covid-19, kita disadarkan akan pentingnya penguatan peran
pengetahuan dan inovasi untuk memastikan kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan
pembangunan dan emerging issues. Pemerintah Indonesia juga sudah mencanangkan Visi
Indonesia Maju 2045 untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yang—tidak bisa
tidak—hanya dapat terwujud jika pembangunan dijalankan di atas pengetahuan dan inovasi.
Sejak dimulai pada 2012, program KSI bersama pemangku kepentingan telah berupaya
mendukung sejumlah perubahan dan perbaikan dalam ekosistem pengetahuan. Menjelang
berakhirnya program pada 2022, KSI berupaya memastikan keberlanjutan perubahan dan
perbaikan tersebut. Salah satunya melalui dukungan bagi pemerintah Indonesia untuk
menyusun dokumen ekosistem pengetahuan dan inovasi.
Satu hal yang disadari penuh sejak awal pembahasan ekosistem pengetahuan dan inovasi
adalah pentingnya memastikan implementasi dari sebuah rencana perubahan. Hal tersebut
hanya dapat terwujud jika semua pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan
komitmen untuk bersama-sama mencapai visi tersebut.
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Pengetahuan dan Inovasi untuk Indonesia Maju 2045
Dalam sisa waktu seperempat abad menuju 2045, tantangan pembangunan akan makin
kompleks. Semua elemen bangsa menyadari bahwa tujuan akhir kemerdekaan adalah
terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. Perjalanan menuju tujuan tersebut antara lain
tampak dari status Indonesia yang masuk menjadi negara dengan kategori berpendapatan
menengah sejak awal 2000-an.
Namun, krisis moneter pada akhir 1990-an dan pandemi global Covid-19 terus memperparah
kedua tantangan di atas. Krisis pandemi juga makin memperparah ketimpangan sosial, yang
berdampak lebih besar pada kelompok-kelompok rentan.
Gambar 12. Tantangan-Tantangan Utama Pembangunan Indonesia, disarikan dari Cetak Biru
Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi 31

Prasyarat bagi pembangunan ekonomi Indonesia maju adalah pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Impian mencapai Indonesia emas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi konstan 6,6
persen setiap tahun selama tiga dekade. Namun, faktanya, tingkat pertumbuhan rata-rata telah
turun sejak 2013 dan jauh di bawah angka 6,6 persen.
Selain mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang konstan tinggi, pembangunan menuju 2045
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan, agar Indonesia
berdaya tahan (resilient) untuk menghadapi kejutan ekonomi, sosial, dan alam. Dari aspek
keadilan, memasuki 2020, ketimpangan Indonesia adalah yang terparah sejak 1947. Hal ini
kentara misalnya dalam tingkat kemiskinan ekstrem. Dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya, Indonesia hanya lebih baik daripada Laos.

Diakses melalui https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/buku/file/6433-cetak-biru-ekosistempengetahuan-dan-inovasi.
31
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AIPI pernah menekankan bahwa strategi Indonesia untuk mengelola pembangunan ekonomi
dan sosial yang merata serta berkelanjutan membutuhkan produktivitas invensi dan inovasi
yang berkualitas.
Walaupun inovasi dan pengetahuan sudah disertakan sebagai komponen penting dalam
perencanaan pembangunan, terdapat catatan penting mengenai belum utuhnya pemahaman
mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk mendorong ekonomi berbasis
pengetahuan. Indonesia lebih menaruh perhatian pada komersialisasi dan/atau hilirisasi
inovasi dan pengetahuan daripada upaya memetakan serta membangun secara saksama
ekosistem pengetahuan dan inovasi itu sendiri.
Selain itu, tercatat minimnya pelibatan aktor non-negara dalam memaknai pembangunan
berbasis pengetahuan dan inovasi. Perspektif teknokratis dalam bentuk kebijakan pemerintah
perlu dibarengi dengan pelibatan aktor pengetahuan secara institusional.

Bergerak Bersama Penggerak Perubahan: Kolaborasi Bersama Bappenas,
Kementerian PAN-RB, dan Kemenristek/BRIN Membentuk Kesepakatan Lintas
Sektoral
Penyusunan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi dapat dikatakan tiba pada waktu
yang tepat, saat kita diingatkan bahwa ekonomi harus dibangun berbasis inovasi dan
kesejahteraan diwujudkan melalui kebijakan berbasis pengetahuan.
Beberapa diskusi lintas kementerian dan lembaga yang diinisiasi Bappenas dan didukung KSI
pada paruh pertama 2020 menyepakati bahwa belum ada peta atau cetak biru operasionalisasi
pemajuan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Proses tersebut menghasilkan nota konsep
mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi yang disepakati di tingkat menteri dan eselon I.
Nota konsep inilah yang menjadi pijakan awal bagi penyusunan cetak biru tersebut.
Dipimpin Bappenas, proses membangun konsensus awal tersebut cukup penting untuk
memastikan sebanyak mungkin aktor pengetahuan dan inovasi terlibat dalam mengidentifikasi
hal-hal yang akan tercantum dalam dokumen Cetak Biru.
Pada awal paruh kedua 2020, dibentuk Tim Penyusun Cetak Biru yang terdiri atas sejumlah
individu dengan kompetensi yang relevan, termasuk beberapa peneliti dari LIPI. Selama enam
bulan, Tim Penyusun bekerja bersama Tim Pengarah dan Tim Reviewer yang terdiri atas
perwakilan eselon I dan II dari tiga kementerian kunci, yaitu Bappenas, Kemenristek/BRIN, dan
Kementerian PAN-RB. Tim Penyusun melakukan serangkaian proses konsultasi dengan
perwakilan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan hasilnya sesuai dengan konteks
tata kelola pemerintahan saat ini, inklusif, merefleksikan pandangan berbagai aktor dalam
ekosistem, membumi, dan dapat dioperasionalisasi.
Lebih dari sekadar ingin menghasilkan sebuah dokumen, proses ini dijalankan bersama-sama
dengan pemahaman bahwa dengan cara inilah konsensus lintas sektor dapat difasilitasi.
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Gambar 13. Timeline Diskusi Lintas Sektor untuk Pembahasan Ekosistem Pengetahuan dan
Inovasi

Penyusunan Cetak Biru selama enam bulan terakhir tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan
konsultatif yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga dari tingkat menteri sampai
eselon II. Tim Penulis yang dipimpin Yanuar Nugroho melakukan konsultasi dengan Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko
Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, juga dengan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menristek/Kepala BRIN, dan Menteri
PAN-RB. Serangkaian diskusi diselenggarakan untuk mempertajam usulan sasaran dan strategi
dalam Cetak Biru, yang melibatkan perwakilan dari 30 lebih instansi dan organisasi—baik
pemerintah maupun non-pemerintah.
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Salah satu konsensus penting dalam penyusunan Cetak Biru adalah penggunaan pendekatan
berbasis misi (mission-oriented), bukan lagi berbasis sektor. Kesepakatan lain yang telah
didokumentasikan adalah ruang lingkup pengembangan ekosistem pengetahuan dan inovasi
yang memerlukan keterlibatan pemerintah serta aktor non-pemerintah.
Gambar 14.

Ruang Lingkup Pembangunan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi

Pada Februari 2021, sejumlah konsensus dan kesepakatan yang didokumentasikan dalam
Cetak Biru diluncurkan ke publik secara bersama-sama oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menristek/Kepala BRIN, serta Menteri PAN-RB.
Ketiganya menyepakati bahwa dokumen tersebut dapat menjadi referensi bagi berbagai
rumusan kebijakan yang sedang digodok pemerintah.
Tak lama setelahnya, terjadi perubahan kelembagaan yang cukup signifikan dengan
transformasi Kemenristek/BRIN menjadi BRIN. Terlepas dari perubahan tersebut, prinsipprinsip serta usulan operasionalisasinya yang telah disepakati bersama untuk perbaikan
ekosistem pengetahuan dan inovasi dapat menjadi masukan bagi BRIN untuk menyelesaikan
sejumlah peraturan turunan UU Sisnas Iptek. Bagi Bappenas, rumusan yang ada dapat menjadi
bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berikutnya.
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“Ekosistem inilah yang harus kita dorong sama-sama, sehingga kebijakan yang dirumuskan pemerintah
adalah kebijakan berbasis bukti dan pengetahuan yang berlandaskan pada analisis yang komprehensif.”
Amalia Adininggar Widyasanti, Bappenas

Sebagai sebuah dokumen, Cetak Biru saat ini masih bersifat sebagai referensi bagi pemerintah
untuk dapat menjadi enabler yang baik bagi aktor-aktor lain. Namun, ke depannya, Cetak Biru
memiliki potensi menjadi living document yang dapat terus diperkaya dan diperdalam dalam
aspek peran aktor-aktor lain. Dan lebih penting lagi, dapat menjadi platform penyelarasan visi,
pembentukan konsensus, serta penyepakatan pilihan-pilihan solusi pembangunan, khususnya
untuk sektor pengetahuan.
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Penutup

Satu dekade bukan merupakan waktu yang pendek. Tetapi, bagi KSI dan mitra-mitranya yang
ingin mendorong begitu banyak perubahan dalam sektor pengetahuan, sepuluh tahun rasanya
belum memadai untuk mampu menuntaskan penyempurnaan lingkungan yang menunjang
penelitian kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Namun, dalam kurun waktu itu, ternyata secara bertahap banyak hal sudah tercapai. Kanal
komunikasi dan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan lembaga penelitian non-pemerintah
sudah terbuka sejak peraturan pengadaan barang dan jasa mencantumkan pengaturan yang
lebih merefleksikan keberagaman pelaku penelitian dan karakteristik kegiatan penelitian itu
sendiri.
Dari sisi pendanaan penelitian, juga sudah ada dua sumber baru, yakni DIPI dan dana abadi
penelitian. Tata kelolanya yang telah memungkinkan pendanaan tahun jamak juga sudah lebih
baik daripada pengaturan hibah penelitian pada awal dekade 2010-an. Mekanisme kompetitif
untuk penyaluran hibah penelitian makin membudaya sehingga mendorong pelaku penelitian
meningkatkan kualitas penelitian agar dapat memperoleh dukungan terus-menerus.
Di sisi kebijakan mengenai penyelenggaraan penelitian, mungkin belum banyak perubahan
yang signifikan, tetapi setidaknya dua aktor penting sektor pengetahuan, yaitu pembuat
kebijakan ranah penelitian dan peneliti di independent think tank, sudah saling mengenal dan
mulai memahami kontribusi apa yang dapat diberikan oleh setiap pihak.
Sejak awal konsepsi program, KSI berupaya memosisikan diri sebagai pemantik perubahan.
Peran ini diambil dengan kesadaran penuh bahwa aktor sektor pengetahuan adalah pihak yang
paling tahu mengenai perubahan apa yang harus diprioritaskan, alternatif solusi apa yang
dapat ditawarkan, serta bagaimana memastikan bahwa perubahan yang terjadi akan langgeng,
bahkan makin signifikan dampaknya.
Menjadi pemantik perubahan terdengar lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.
Manusia pada dasarnya tidak nyaman dengan perubahan meskipun perubahan tersebut
merupakan perbaikan. Apalagi jika perubahan tersebut mengusik zona nyaman dan
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membutuhkan energi ekstra untuk menyesuaikan diri. Tak bisa disalahkan, memang begitu
cara otak kita bekerja.
Mengingat hal itu, perubahan pada dasarnya membutuhkan salah satu atau kombinasi dari
kedua hal ini: waktu yang panjang dan energi yang besar.

Jalan Panjang Berliku Menuju Perubahan
KSI mencatat bahwa salah satu perubahan paling signifikan yang dapat diwujudkan bersama
mengenai pelibatan civil society dalam riset kebijakan melalui mekanisme Swakelola Tipe III
membutuhkan waktu lima tahun untuk dapat menemukan pendorong perubahan yang tepat
(sejak kajian Sherlock dihasilkan, 2010, hingga 2015), ditambah tiga tahun untuk
melembagakan perbaikan yang hendak didorong (2015-2018) dan tiga tahun lagi untuk melihat
hasil penerapannya (2018-2021)—yang pada titik itu pun belum sempurna.
Panjangnya waktu yang dibutuhkan membuat KSI menarik pembelajaran utama mengenai
perlunya konsistensi dan ketekunan dalam menjalankan peran mengidentifikasi pemangku
kepentingan kunci, mempertemukan dan memberikan ruang diskusi, membantu menyusun
prioritas perubahan, serta mendorong konsensus atas solusi yang dipilih. Serangkaian proses
tersebut baru menjadi bagian pertama dari sebuah perubahan.
Bagian kedua yang sama menantangnya adalah menjadi teman seperjalanan bagi aktor-aktor
pendorong perubahan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan, melembagakannya
dalam bentuk perubahan paradigma dan peraturan, serta mendorong perubahan perilaku
selama penerapannya.

Pentingnya Bergerak Bersama
Selain waktu yang panjang, salah satu faktor penentu perubahan adalah energi yang
dicurahkan dalam mengupayakannya. Tentu, makin banyak dan beragam pelaku, makin besar
energi yang dapat didedikasikan.
Jika diterjemahkan dalam konteks perbaikan sektor pengetahuan, bertemunya produsen,
konsumen, enabler (pemungkin), serta intermediary (perantara) untuk merumuskan bersama
satu perubahan yang diinginkan tentu akan menghasilkan dampak yang signifikan.
Proses penyepakatan tentang apa yang hendak diubah memang tidak akan mudah. Ada
kepentingan yang berbeda serta cara pandang yang beragam—tetapi tidak harus
diseragamkan. Dari apa yang sudah terjadi sepuluh tahun terakhir, kunci dari gerakan bersama
adalah menemukan irisan kepentingan serta memahami peran dan kontribusi masing-masing
sebagai elemen yang berbeda dari sektor pengetahuan.
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Mewujudkan Sektor Pengetahuan yang Dinamis
Ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase yang
menarik. Ada perubahan fundamental yang hendak dilakukan pemerintah dalam tata kelola
penelitian di bawah kendalinya. Namun, ada pula kesepakatan dengan pemangku kepentingan
lintas sektor bahwa tidak ada jalan menuju Indonesia Maju 2045 selain menggunakan
pengetahuan dengan baik.

“Pekerjaan rumah kami tentu masih banyak. Namun, kami di Bappenas tetap optimistis bahwa
perencanaan, pengambilan keputusan yang berbasis informasi dan data, serta hasil analisis yang kami
lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Harapan kami ke depan, hal ini dapat terus
memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa.”
Himawan Hariyoga, Bappenas

Masih banyak ruang bagi perubahan yang perlu terjadi. Dan sepertinya aktor-aktor utama
dalam ekosistem masih memiliki penyikapan yang berbeda mengenai bentuk perbaikan yang
harus dilakukan.
Salah satu pembelajaran kunci yang dapat ditarik adalah pentingnya untuk tidak hanya
berfokus pada mengubah proses, struktur, dan sistem, tetapi juga pada perilaku dan norma.
Pemantik perubahan selanjutnya setelah KSI sebaiknya memosisikan peran sebagai fasilitator,
merancang aktivitas yang berorientasi pada menjembatani komunikasi, serta berfokus
mengorek sekaligus mengkritisi dan memperkaya opsi solusi atas isu tertentu dari temanteman seperjalanannya—pembuat kebijakan, peneliti, analis kebijakan, jurnalis, manajer riset,
pemimpin think tank, dan aktor-aktor kunci utama dalam sektor pengetahuan.
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