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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dan hasil dari kegiatan wacana publik yang 
dilakukan oleh The Knowledge Sector Initiative (KSI) terhadap proses kebijakan publik di Indonesia. 
Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari Dashboard KSI pada periode 2020-2021 dan 
wawancara mendalam terhadap para aktor terpilih yang dilaksanakan selama proses penelitian. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis berupa network analysis, content analysis, dan 
stakeholder analysis. 

 
Studi ini memberikan kesimpulan bahwa para penentu kebijakan langsung (presiden, menteri, 
kepala lembaga penelitian) adalah tokoh-tokoh yang cukup prominen dalam pembahasan tentang 
ekosistem pengetahuan dan inovasi, namun demikian, para aktor tersebut terlihat cenderung irit 
berbicara. Selain itu, diskusi tentang ekosistem riset dan inovasi yang dilakukan di Twitter cenderung 
lebih hidup dan lebih interaktif dibanding kanal lain. Juga, aktivitas diskursus publik secara intensif 
oleh KSI turut mendorong diskusi tentang BRIN di media sosial maupun pemberitaan menjadi lebih 
tersebar dengan tokoh dan isu yang juga lebih kaya perspektif. Kesimpulan berikutnya, proses 
pembuatan kebijakan publik cukup sensitif terhadap tekanan publik di media sosial melalui trending 
topic, kolaborasi antar stakeholder, dan kreativitas memanfaatkan cross-platform media. 
 
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa diskursus publik yang dibangun KSI berpengaruh terhadap 
paradigma pembuat kebijakan, mendorong kesadaran pembuat kebijakan tentang evidence-based 
policy, mengubah landscape pembuatan kebijakan, memberikan contoh konkret lewat program 
rintisan/percontohan, mengubah budaya partisipasi publik dalam proses kebijakan, mempengaruhi 
pembuat kebijakan pada level kunci, mempengaruhi cara pembuat kebijakan bekerja, promotor 
utama yang gigih mendorong kebijakan berbasis bukti, pendorong wacana perubahan, meski masih 
butuh tahapan mengubah kebijakan, menjembatani aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan 
kebijakan, dan kegiatan diskursus publik KSI berdampak terhadap kebijakan, meski secara tidak 
langsung. 
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EXECUTIVE SUMMARY  
 

This study aims to identify the effects and outcomes of public discourse activities carried out by The 

Knowledge Sector Initiative (KSI) on the public policy process in Indonesia. Data used in the study comes 

from KSI Dashboard for the 2020-2021 period and in-depth interviews with selected actors carried out 

during the research process. This study uses an analytical approach in the form of network analysis, 

content analysis, and stakeholder analysis. 

This study concludes that direct policymakers (president, ministers, heads of research institutes) have 

been quite prominent in the discourse about knowledge and innovation ecosystem. However, these 

actors tend to not speak much. Additionally, discussions about research and innovation ecosystem 

conducted on Twitter tend to be livelier and more interactive than on other channels. Intensive public 

discourse activities by KSI have also encouraged discussions about BRIN on social media and the news to 

be more widely spread with figures and issues that are also richer in perspective. The next conclusion is 

that public policymaking process is quite sensitive to public pressure on social media through trending 

topics, collaboration between stakeholders, and creativity using cross-platform media. 

This study also concludes that public discourse developed by KSI influences the paradigm of 

policymakers, promotes their awareness of evidence-based policy, changes the policymaking landscape, 

provides concrete examples through pilot programs, changes the culture of public participation in policy 

process, influences policymakers at key levels, influences how policymakers work. KSI has persistently 

pushed for evidence-based policies, driving discourse for change. Although policy change happens in 

phases, bridging actors involved in policy formation, and KSI public discourse activities have had an 

impact on policy, though indirectly. 
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1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  
The Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk 

mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian, data, dan analisis yang 

lebih baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat mendukung 

penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja bersama lembaga pemerintah untuk menyempurnakan 

peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti 

dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah. 

KSI pada praktiknya melakukan berbagai sosialisasi mengenai kultur inovasi, riset, dan penggunaan 

data pada pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam konteks tersebut, KSI mengimplementasikan 

strategi wacana publik untuk mengembangkan ekosistem pengetahuan/inovasi dan pembuatan 

kebijakan berbasis bukti yang lebih baik. Termasuk dalam strategi wacana publik ini adalah intervensi 

media sosial untuk memperkuat wacana publik tentang ekosistem pengetahuan dan inovasi dan 

pentingnya pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan melibatkan pembuat konten terkemuka. 

Untuk mengkaji lebih dalam pengaruh strategi wacana publik ini terhadap proses kebijakan, KSI 

melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi pengaruh dan hasil dari kegiatan wacana publik tersebut 

terhadap proses kebijakan publik. 

Lebih lanjut, ada tiga elemen utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu aktor (produsen 

pengetahuan, intermediaries, pembuat kebijakan), proses (riset, sintesis, dan formulasi kebijakan), 

dan faktor pendukung (framework dan regulasi yang meminimalkan disinsentif, meningkatkan 

insentif bagi riset dan formulasi kebijakan). 

KSI merealisasikan elemen-elemen tersebut menjadi tiga pilar isu fokus aksinya, yaitu: 

• Agenda: memengaruhi proses agenda-setting dengan menyesuaikan isu-isu terkini dengan 

pesan utama (key messages) advokasi di berbagai media. 

• Pendanaan riset: mengomunikasikan mengenai aspek pendanaan riset dan bagaimana tata 

kelolanya dapat membantu mewujudkan iklim riset yang lebih baik. 

• Tata Kelola: mengadvokasikan perbaikan tata kelola penyusunan kebijakan yang berkaitan 

dengan riset dan penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan. 

1.2. Tujuan Penelitian 
Pertanyaan kajian yang akan dijawab adalah sebagai berikut: 

1) Siapa saja aktor yang prominen dan berpengaruh dalam diskursus publik “ekosistem 

pengetahuan dan inovasi”? 

2) Perubahan apa, dalam jaringan sosial yang terlihat, antara sebelum dan setelah kampanye yang 

dilakukan KSI? 

3) Bagaimana kualitas/karakter dari diskursus publik “ekosistem pengetahuan dan inovasi” 

tersebut? 

4) Bagaimana aktor-aktor tersebut menggunakan sarana diskursus publik, terutama tentang 

“ekosistem pengetahuan dan inovasi”, untuk membantu mereka dalam advokasi kebijakan dan 

membangun komitmen (discursive commitment) pengambil kebijakan? 

5) Bagaimana diskursus publik dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan seperti apa 

pengaruhnya? 
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1.3. Batasan Penelitian 
Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1) Data media massa dan media sosial yang ditabulasi oleh KSI dalam periode 2020- 2021. 

2) Data hasil wawancara mendalam dengan para tokoh atau aktor yang menjadi mitra pemangku 

kepentingan KSI. 
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2. KERANGKA TEORI 
 

2.1. Public Discourses 
Dalam masyarakat demokratis, diskursus publik selalu berlangsung dalam ranah politis. Para 

pemangku kepentingan dalam proses politis tersebut bisa berasal dari kelompok yang berkuasa 

maupun minoritas. Akan tetapi, dilema dalam diskursus publik tersebut adalah semua partisipan 

yang terlibat di dalamnya harus bisa memenangkan argumennya sembari tetap bersikap terbuka 

terhadap opini yang berbeda agar pengambilan kebijakan publik tetap berlangsung secara 

demokratis dan tanpa paksaan atau kekerasan (Scollon, 2008). 

Bisa dipahami bahwa para pemangku kepentingan dalam diskursus publik itu akan menggunakan 

segala wahana untuk memenangkan argumennya, yaitu lewat teks yang diucapkan secara lisan 

maupun tertuang dalam tulisan. 

2.2. Textual Network Analysis (TNA) 
Hubungan antara kata dan beragam maknanya sudah cukup sering menjadi subjek penelitian 

linguistik dan komputasi linguistik di kemudian hari. Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan 

teori analisis teks di ilmu sosial dan berkembangnya piranti lunak komputer di era 1950-an, 

penggunaan analisis jaringan teks secara bertahap menarik minat para peneliti sosial dari berbagai 

disiplin (Borgatti, Mehra, Brass, & Labianca, 2009) 

Pada awal periode 1990, Carley (1993) memperkenalkan beberapa panduan dasar untuk analisis 

jaringan tekstual [Textual Network Analysis - TNA] yang diberi terminologi "Peta Analisis [Map 

Analysis]". Beberapa hal yang termasuk di dalam panduan tersebut adalah cara memilih kata yang 

menonjol di dalam teks, melihat hubungan antar kata-kata tersebut, dan menerjemahkan makna 

dari hubungan-hubungan itu berdasarkan ilmu sosial dan budaya yang sudah ada. 

Dalam penelitiannya, Carley juga menunjukkan potensi analisis jaringan teks dari thesaurus, buku 

fiksi, dan bahkan transkrip wawancara, dalam konteks untuk menegaskan beragam aspek 

kebudayaan Amerika (Carley, 1994). 

Analisis jaringan tekstual merupakan pertemuan antara analisis konten dan analisis jaringan 

(Segev, 2020). Ide dasar di balik analisis jaringan adalah fokus terhadap interaksi (keterikatan, 

sambungan, hubungan, atau batasan) antara simpul (aktor), dan struktur yang mereka wakili. 

Dengan demikian, banyak penelitian yang menggunakan analisis jaringan mencoba untuk 

mengidentifikasi, mengukur, dan memahami dampak dari kekuatan hubungan antar simpul 

(Granovetter, 1977), posisi simpul dalam jaringan, dan pola dari klaster yang saling terhubung 

rapat (Borgatti et al., 2009). 

Ada tidaknya sebuah simpul sebagai pusat juga bisa diukur berdasarkan jumlah koneksi yang 

dimilikinya dengan simpul lain (derajat sentralitas), jaraknya dengan simpul lain (atau kedekatan), 

atau posisinya di antara dua simpul atau lebih. Variasi derajat sentralitas merefleksikan beragam 

aspek dari pengaruh sosial simpul tersebut. 

Analisis jaringan sosial berpotensi untuk mengungkap struktur kekuatan dan cara komunitas serta 

masyarakat berfungsi. Sedangkan analisis jaringan tekstual lebih cenderung mengungkap struktur, 

makna, dan bias dalam teks yang diproduksi masyarakat. 

Dalam analisis jaringan tekstual, simpulnya adalah kata-kata dan ikatannya adalah hubungan 

antar kata tersebut. Sebuah kata akan sering kali muncul dalam teks dengan banyak kata lain, atau 
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mungkin dengan kata-kata yang lebih spesifik. Dan oleh karena itu, mereka menyampaikan makna 

yang penting di dalam teks. Pun ketika kata-kata dikelompokkan ke dalam klaster tertentu, 

mereka sering memiliki makna yang sama sehingga bisa membantu para peneliti untuk 

mengidentifikasi tema dan topik yang mengemuka di dalam teks. 

Danowski (1993) menekankan kelebihan utama dari analisis jaringan tekstual bila dibandingkan 

dengan metode analisa konten konvensional. Analisis konten kualitatif dan kuantitatif tradisional 

didasarkan pada klasifikasi ketat dari konten ke dalam kategori tertentu. Sedangkan jaringan kata 

bisa menyediakan sebuah pemetaan kontinu atau berkesinambungan, yang klaster katanya bisa 

saling berhimpitan, tumpang tindih, atau berjarak dengan klaster lainnya. Dengan cara inilah 

peneliti bisa mempelajari posisi relatif antar kategori dengan diskursus secara keseluruhan. 

Dengan menyajikan kata sebagai sebuah continuum, analisis jaringan tekstual bisa menjembatani 

antara metode kualitatif dan kuantitatif. 

2.3. Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi 
Hertz et al. (2020) mengembangkan model sistem pengetahuan yang didasarkan pada pekerjaan 

KSI di Indonesia yang menetapkan empat komponen dan hubungan di antara mereka (Hertz et al., 

2020). Komponen utama dari model ini menyangkut pasokan -permintaan, pengetahuan dan 

bukti. Komponen pemasok terdiri dari universitas dan lembaga penelitian kebijakan yang 

menghasilkan pengetahuan melalui penelitian dalam konteks tersebut; komponen permintaan 

termasuk pengguna yang mengonsumsi pengetahuan. Di Indonesia, pengguna tersebut adalah 

kementerian dan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan di berbagai tingkatan, dan anggota 

parlemen. 

Dua komponen model lainnya berhubungan dengan aktor-aktor yang memengaruhi hubungan 

antara produsen dan pengguna pengetahuan. Hal tersebut sebagai “perantara pengetahuan” dan 

“pemberi pengetahuan”. Komponen perantara terdiri dari kelompok aktor yang beragam—

organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan dalam beberapa kasus pemimpin opini 

individu—yang menafsirkan, menerjemahkan, menyebarluaskan, melobi, dan/atau 

memperdebatkan masalah pengetahuan, sains, dan kebijakan. Pertukaran dan wacana publik ini 

sering membentuk topik, konten, dan bentuk produksi pengetahuan yang peneliti kejar dan 

konsumsi pengguna. Pemberdaya pengetahuan adalah otoritas pengatur dan badan pendanaan, 

pemerintah dan swasta, yang memfasilitasi (atau membatasi) produksi pengetahuan. Meskipun 

sering diperlakukan sebagai fitur latar belakang dalam memproduksi dan menggunakan 

pengetahuan, faktor pendukung ini sangat penting untuk berfungsinya sistem pengetahuan yang 

dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan, pembelajaran, dan hasil yang diperoleh. 

Mengapa sistem pengetahuan penting? 

“Sistem pengetahuan” (Hertz et al, 2020:2) adalah cara berpikir kontemporer tentang cara-cara 

semua bentuk pengetahuan diciptakan, didistribusikan dan diadopsi, dengan penekanan khusus 

pada manusia dan agen teknologi yang menciptakan, menyimpan, mengakses, 

mengomunikasikan, dan menerapkan pengetahuan (produsen pengetahuan, pendukung, 

pengguna, dan perantara). Bagaimana sistem pengetahuan dibentuk dan dikembangkan 

merupakan ekspresi dari nilai-nilai politik dan sosial: sistem pengetahuan mungkin lebih atau 

kurang terbuka, inklusif dan adil (misalnya Unger et al, 2019) dan lebih atau kurang demokratis 

atau otoriter dalam gaya. Secara ekonomi, mereka juga merupakan bagian dari “ekonomi 

pengetahuan”— sebuah cara untuk mengonseptualisasikan pembangunan ekonomi melalui 

inovasi dan akses ke informasi sebagai pendorong pertumbuhan produktivitas (misalnya EBRD, 

2019). 
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Ekonomi pengetahuan mewakili pembangunan ekonomi pascaindustri yang membutuhkan 

penduduk yang berpendidikan dan terampil; infrastruktur teknologi; dan rezim yang mendorong 

teknologi dan kewirausahaan. Hal ini juga tergantung pada jaringan yang erat dari organisasi 

penelitian publik dan swasta, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 

Perekonomian dapat diberi peringkat berdasarkan apakah mereka lebih dekat atau lebih jauh dari, 

kinerja pengetahuan ekonomi pascaindustri yang 'matang' seperti Amerika Serikat, Swedia, 

Jepang, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Prancis, dan Kanada, di mana keterampilan dan 

pengetahuan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara 

dengan ekonomi berpendapatan menengah dengan jumlah penduduk yang relatif muda yang 

bercita-cita menjadi ekonomi pengetahuan. 

Sementara itu, Bank Dunia membuat sebuah deskripsi sederhana namun tegas dan jelas tentang 

inovasi. Bahwa inovasi adalah sesuatu yang bisa digunakan secara luas atau oleh khalayak banyak, 

atau publik secara umum (World Bank, 2010). Teknologi canggih belum bisa disebut sebagai 

inovasi bila tidak digunakan. Sedangkan temuan sederhana bisa dikategorikan sebagai inovasi jika 

digunakan oleh industri, masyarakat, dan/atau pemerintah. 

Untuk mencapai inovasi tersebut, mutlak diperlukan ekosistem pengetahuan dan inovasi yang 

kondusif. Kondisi tersebut hanya bisa terwujud apabila ada peran aktif dari para aktor 

pengembang teknologi dan pengguna teknologi (Lakitan, 2011). Komunikasi dan interaksi antara 

pengembang dan pengguna teknologi perlu terjadi secara intensif agar tercipta Sistem Inovasi 

Nasional (SINas) maupun Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 

Dalam konteks sistem inovasi, sosok ideal lembaga riset dan pengembang teknologi perlu dilihat 

dari tiga perspektif, yakni: [1] kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realitas 

kebutuhan teknologi, potensi sumber daya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah 

tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar lembaga yang 

potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] 

kapasitasnya dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang 

dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik 

(disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan 

teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon 

pengguna potensialnya (R&D capacity). 

Lembaga riset dan pengembang teknologi saat ini harus berani menghadapi tantangan baru dan 

tidak mungkin hanya melakukan rutinitas penelitian dan bersembunyi di balik topeng akademik. 

Para pakar di lembaga pengembang teknologi, terutama di perguruan tinggi, saat ini menjadi 

tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi teknologi sebagaimana yang diharapkan 

(Kim et al., 2010) untuk menghasilkan produk baru dan/atau kebutuhan baru. 
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3. METODOLOGI 
 

3.1. Tahapan Penelitian 
Kajian ini dibagi dalam beberapa tahapan, yakni: 

1) Identifikasi faktor-faktor yang dapat menjadikan diskursus publik di media sosial maupun 

media online berpengaruh terhadap proses kebijakan publik dalam ekosistem pengetahuan 

dan inovasi di Indonesia. 

2) Seleksi faktor-faktor terkait pengaruh diskursus publik di media sosial maupun media online 

terhadap proses kebijakan publik dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi berdasarkan 

tujuan penelitian. 

3) Pengumpulan data. 

4) Seleksi data berdasarkan variabel penelitian. 

5) Identifikasi model statistik. 

6) Pengolahan data berdasarkan model permodelan statistik. 

7) Interpretasi hasil pengolahan data. 

3.2. Pengumpulan Data 
1) Data Percakapan Media Sosial dan Pemberitaan Media Siber 

Penelitian ini menggunakan data percakapan di media sosial terpilih (Twitter, Instagram1, 

Facebook2, dan Youtube) dan pemberitaan media massa/siber/online selama periode 2020-

2021 yang diagregasikan dalam dashboard KSI. Data yang diperoleh dari dashboard 

diperlakukan lebih lanjut secara terukur agar dapat diolah dan dianalisis dalam kepentingan 

menjawab pertanyaan penelitian. 

 

2) Wawancara Mendalam 

Selain mengoptimalkan peran data pada dashboard KSI, kajian ini juga memanfaatkan data 

yang berasal dari wawancara mendalam (indepth  interview). Wawancara dilakukan terhadap 

narasumber terpilih, yang pemilihannya berbasis pada tingkat popularitas di media sosial dan 

media massa, serta kesesuaian isu yang diangkatnya dengan agenda KSI—dalam hal ini 

terkait ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Seleksi responden juga berbasis 

pada keterwakilan stakeholder KSI yang beragam. 

3.3. Pendekatan Analisis 
1) Network Analysis 

Analisis Jaringan (network analysis) dilakukan dengan memetakan jaringan sosial berdasarkan 

tabulasi data yang telah diterima. Pada segmen ini akan dilakukan dua jenis analisis jaringan; 

pertama, analisis jaringan interaksional (social network analisys) dan analisis jaringan 

diskursus (discourse network analisys). 

Jika pada analisis jaringan sosial interaksional, kolom yang akan dioperasionalisasikan adalah 

kolom re-tweet, maka analisis jaringan diskursus dilakukan dengan melakukan proses tagging 

terhadap isi teks dari setiap baris data yang ada dengan catatan: 

 
1 Terkait data Instagram, terdapat keterbatasan akses ke data sebagaimana aturan dari Instagram yang mengakibatkan data 
terbatas. Lihat: Andrew Hutchinson, Facebook Takes Legal Action Against Data Scrapers in Latest Enforcement Effort | Social 
Media Today, accessed May 25, 2022 
2 ibid 



Laporan Akhir Diskursus Publik Pada Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi                                                     7 
 

a. Data pemberitaan media massa akan dipecah, menjadi quote holder, yang berarti setiap 

artikel akan diekstrak siapa narasumbernya, dan apa pendapatnya. 

b. Setelah data pemberitaan dikonversi, lalu disatukan dengan data media sosial dengan 

pengasumsian tokoh narasumber di media massa setara dengan satu posting akun di 

media sosial. 

c. Proses tagging dilakukan terhadap isi posting media sosial dan isi kutipan dari media 

massa. 

 

Setiap data akan dikategorisasikan berdasarkan tiga pilar isu fokus KSI, yaitu agenda, 

pendanaan, dan tata kelola beserta turunannya. Hal ini berarti terdapat penambahan dua 

kolom dalam data. 

 

Setelah perlakuan data dilakukan, pemodelan jaringan sosial dengan pembabakan data 

sesuai tanggal event yang tersedia. Evaluasi terhadap perubahan jaringan sosial akan dilihat 

berdasarkan antara satu bulan sebelum dan setelah event dijalankan. Karena itu, jumlah 

pemodelan jaringan sosial akan berbanding lurus dengan jumlah event KSI yang terdeteksi. 

 

2) Content Analysis 

Analisis isi (content analysis) dilakukan dengan mengagregasi isi post media sosial, kutipan di 

media massa, dan hasil wawancara mendalam (indepth  interview) hingga didapat hasil 

ekstraksi term paling populer dari keseluruhan data yang ada. Term tersebut selanjutnya akan 

dikurasi oleh analis untuk memisahkan antara term yang mengandung makna yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian dan yang tidak relevan. 

Analisa isi dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama adalah ekstraksi term populer. 

Dilakukan dengan mengagregasi konten postingan media sosial dan kutipan di media massa 

hingga didapat hasil ekstraksi term paling populer dari keseluruhan data yang ada. 

Tahapan kedua adalah seleksi. Term populer yang didapati di media sosial dan media massa 

kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Analis akan 

memisahkan antara term yang mengandung makna yang relevan dengan pertanyaan 

penelitian dan yang tidak relevan. Hasil kurasi tersebut akan memunculkan model word cloud 

utama. 

Tahapan ketiga adalah komparasi. Pertanyaan kajian akan dijawab dengan membandingkan 

term-term yang muncul di setiap pembabakan event KSI, pun term-term berdasarkan 

pembabakan pada kejadian nasional yang relevan dengan agenda KSI. 

Adapun aspek kualitas diskursus publik bakal didekati dengan indikator-indikator nilai berita 

(news value), yakni Magnitude (pengaruh), Significance (penting), Timeliness (aktualitas), 

Proximity (kedekatan), Prominence (ketokohan), Impact (dampak), Conflict (konflik), Human 

Interest (menyentuh perasaan kemanusiaan), dan Unusualness (keanehan). 

3) Stakeholder Analysis 

Analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dilakukan dengan membuat direktori 

berisi nama tokoh, dan pembobotan tokoh tersebut berdasarkan dokumen dan di luar 

dokumen. Pembobotan berdasarkan dokumen mengacu pada data yang tersedia seperti: 

a. Tokoh tersebut berapa kali mengunggah di media sosial, seberapa populer, dan apa saja 

isunya? 
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b. Tokoh tersebut berapa kali dikutip di media massa, dan apa saja isunya? Apakah sejalan 

atau tidak sejalan dengan agenda KSI? 

Pembobotan di luar dokumen dilakukan dengan melakukan profiling ke berbagai sumber 

publik untuk melihat: 

a. Apakah tokoh tersebut mempunyai otoritas 

b. Apakah tokoh tersebut mempunyai kultur yang mendukung agenda KSI 

Hasil pembobotan tersebut akan ditransformasi menjadi bentuk matriks dengan kategorisasi 

latent, promoter, apathetic, dan defender. 

 

     Gambar 3.3.1 Matriks Pembobotan Tokoh 

 

 

Selanjutnya, dari hasil pemetaan ini akan diusulkan beberapa nama untuk dilakukan pendalaman 

dalam bentuk wawancara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan untuk mengukur opini, arah, 

diskursus, dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh program serupa, pembuat kebijakan, serta 

para pelaku dalam ekosistem pengetahuan dan inovasi di masa mendatang. 

Beragam pendekatan analisis tersebut diterapkan untuk menjawab lima pertanyaan dalam kajian ini. 

Kelima pertanyaan kajian memiliki masing-masing pendekatan atau metode tersendiri untuk 

menjawabnya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3.1. Implementasi Pendekatan Analisis berikut 

ini. 

Tabel 3.3.1. Implementasi Pendekatan Analisis 

No. Pertanyaan Kajian Metode Analisis 

1 Siapa saja aktor yang prominen dan 

berpengaruh dalam diskursus publik 

“ekosistem pengetahuan dan inovasi”? 

Stakeholder analysis 

2 Perubahan apa, dalam jaringan sosial yang 

terlihat antara sebelum dan setelah kampanye 

yang dilakukan KSI? 

Network analysis 
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No. Pertanyaan Kajian Metode Analisis 

3 Bagaimana kualitas/karakter dari diskursus 

publik “ekosistem pengetahuan dan inovasi” 

tersebut? 

Content analysis Indepth interview 

4 Bagaimanakah aktor-aktor tersebut 

menggunakan sarana diskursus publik, 

terutama tentang “ekosistem pengetahuan dan 

inovasi”, untuk membantu mereka dalam 

advokasi kebijakan dan membangun komitmen 

(discursive commitment) pengambil 

kebijakan? 

Indepth  interview 

5 Bagaimana diskursus publik dapat 

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan 

seperti apa 

pengaruhnya? 

Indepth  interview 
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4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 

Penelitian ini memiliki lima pertanyaan riset sebagaimana telah diuraikan pada bagian I. 

Pendahuluan. Teknik analisis untuk menjawab masing-masing pertanyaan penelitian telah 

diuraikan pada bagian III. Metodologi. Dengan demikian, bagian ini akan memaparkan 

pembahasan tentang jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teknik analisis yang telah 

ditetapkan. Bagian ini dipilah menjadi lima subbagian yang masing- masing mewakili setiap 

pertanyaan riset, yaitu: Aktor Prominen dan Berpengaruh, Perubahan dalam Jejaring Sosial, 

Kualitas/Karakter Diskursus Publik, Penggunaan Sarana Diskursus Publik dalam Advokasi 

Kebijakan, dan Transmisi Diskursus Publik Mempengaruhi Proses Kebijakan. 

4.1. Aktor Prominen dan Berpengaruh 
Dari dataset yang ditabulasi oleh KSI, terlihat ada 102 aktor yang dominan berbicara tentang 

ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Para aktor yang berbicara sangat beragam, 

mulai dari pemangku kebijakan, politisi, hingga akademisi yang kerap bergelut dalam dunia 

penelitian. Para aktor menyampaikan pendapatnya pada berbagai kesempatan, baik pada acara 

diskusi ilmiah, siaran pers, maupun pada berbagai kesempatan lain. Selain itu, pembahasan juga 

dilakukan di berbagai kanal, dari kanal media online hingga kanal media sosial: Twitter, YouTube, 

Facebook, hingga Instagram. Aktor beserta jabatannya yang berbicara tentang pengetahuan dan 

inovasi terlihat dalam Tabel 4.1.1. Daftar Tokoh Prominen berikut ini: 

Tabel 4.1.1. Daftar Tokoh Prominen 

No. Jabatan Nama 

1 Presiden RI Jokowi 

2 Mendikbud Nadiem Makarim 

3 Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko 

4 AIDRAN Mahalli 

5 Menkeu Sri Mulyani 

6 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

7 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

8 Ketua Konsorsium Covid 19 Kemenristek/BRIN Ali Ghufron Mukti 

9 Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia Santoso 

10 Mendagri Tito Karnavian 

11 Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito 

12 Spokesperson of COVID-19 Response Task Force Wiku Adisasmito 

13 Menristek Prof. Bambang P. S. 
Brodjonegoro, Ph.D. 

14 MenPAN - RB Tjahjo Kumolo 

15 Plt Dirjen Dikti Ristek Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, M.Sc. 

16 Plt Sekretaris Menteri Kementerian Riset dan 
Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional 

Mego Pinandito 

17 Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 
Kemenkes 

Widyawati 

18 Jurnalis Tribun Makassar Alfian 

19 Pakar Hukum Tata Negara STIH Jentera Bivitri Susanti 

20 Directorate General of Higher Education, Ministry of 
Education and Culture 

Professor Aris Junaidi 
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21 
Director General of Diseases Prevention and Control 
Ministry of Health 

dr. Maxi Rein Rondonuwu, 
DSHM, MARS 

22 
Deputy Minister of Agrarian and Spatial Planning / 
National Land Agency 

Surya Tjandra 

23 
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi BRIN 

Edy Giri 

24 
Politisi PDIP / Masyarakat 4.0 / Inovator 4.0 / Ketua 
Bukit Algoritma 

Budiman Sudjatmiko 

25 Peneliti CSIS Fitriani 

26 Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhannudin Muhtadi 

27 Peneliti PRAKARSA Eka Afrina Djamhari 

28 Peneliti ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto 

29 Dosen/Peneliti UNS Dr. Zulfa Sakhiyya 

30 Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo 

31 Direktur Riset PPIM UIN Jakarta Didin Syafruddin, Ph.D 

32 Ekonom Universitas Padjajaran Prof. Arief Anshory Yusuf 

33 Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar 

34 Mensos Juliari P. Batubara 

35 Sekretaris Jenderal ALMI/Ilmuwan/Dosen MIPA IPB Berry Juliandi 

36 
Deputi II KSP/ Pengawas Centre for Innovation Policy 
and Governance (CIPG) 

Yanuar Nugroho 

37 
Peneliti ilmu sosial budaya dan agama Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) 

Najib Burhani 

38 
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan 
Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) 

Prof Tri Nuke Pudjiastuti 

39 
Peneliti Utama Pusat Riset Politik pada Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) 

Tri Nuke Pudjiastuti 

40 Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko 

41 Deputy for Fundamental Research Eijkman Institute 
Prof. dr. Herawati Sudoyo, 
M.S. 

42 Deputi Deregulasi Penanaman Modal Kemenves Yuliot 

43 
Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK, 
Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (PKMK 
FKKMK) UGM 

 
Laksono Trisnantoro 

 
44 

Expert Staff for Political and Legal Affairs, Ministry of 
PAN-RB 

Muhammad Imanuddin 

45 Peneliti CSIS Yose Rizal Damuri 

46 
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk 
Transparansi Anggaran (FITRA) 

Misbah Hasan 

47 ELSAM Deputy Director of Research Wahyudi Djafar 

48 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Koordinator Advokasi 
Kebijakan JKN dari PKMK UGM 

Emanuel Melkiades Laka 
Lena 

49 Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi 

50 
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada 
(UGM) 

Agus Heruanto Hadna 

51 
Executive Secretary of United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and The Pacific 

Armida Alisjahbana 

52 
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 
(ERIA) 

Hidetoshi Nishimura 
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53 
Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 
Indonesia (FIB UI) 

Manneke Budiman 

54 
Head of Behavior Change, COVID-19 Response Task 
Force. 

Sonny Harry 

55 Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa 

56 
Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian 
PPN/Bappenas 

Amich Alhumami 

57 Dosen FEB UI Fithra Faisal Hastiadi 

58 Menaker Ida Fauziah 

59 
Direktur Eksekutif Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) 

Philips J. Vermonte 

60 
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 
Keamanan 

Slamet Soedarsono 

61 Dosen Fisipol UGM Wawan Mas'udi 

62 Ketua Organisasi ALMI Sri Fatmawati 

63 Peneliti Kimia ITS Dr Sri Fatmawati 

64 Ekonom Senior Chatib Basri 

65 

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan 
dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia 
(PUSKAPA 
UI) 

Dr. Santi Kusumaningrum 

66 
Head of Regional Research and Development Planning 
Agency / Bappelitpangda of South Sulawesi 

Ir. Andi Darmawan Bintang, 
MDevPlg 

67 Ekonom The Wold Bank 
Maria Monica 
Wihardja 

68 
Plt Direktur Regional II Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) 

 
Mohammad Roudo 

69 
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(Bappelitbangda) Sulawesi Selatan 

Yvonne M Salindeho 

70 
Acting Director of Research and Innnovation Policy in 
BRIN 

Ayom Widipaminto, ST, MT 

71 Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM Bahruddin 

72 
Deputi Pengembangan Masyarakat Sipil di Bidang 
Sosial Budaya, Institute for Research and 
Empowerment (IRE) 

Dina Mariana 

73 Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Lidwina Inge Nurtjahyo 

74 
Sekretaris Jenderal ASEAN Disability Forum dan Ketua 
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) 

Maulani A Rotinsulu 

75 

Pelaksana Tugas Deputi Penguatan Riset dan 
Pengembangan Kementerian Riset dan 
Teknologi/ 
Badan Riset dan Inovasi Nasional 

 
Muhammad Dimyati 

 
76 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten 
Seluruh Indonesia (Apkasi) 

Sarman Simanjorang 

77 Peneliti Universitas Hasanudin Sudirman Nasir 

78 Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI Dr. Inaya Rakhmani 

 
79 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono 

 Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Kementerian Ahmad Dading Gunadi 
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80 PPN/Bappenas 

81 Peneliti seni dan budaya Universitas Negeri Jakarta Aprina Murwanti 

82 
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan 
Kebijakan/AIPI 

Chairil Abdini 

83 
Deputy for Human, Community, and Culture 
Development, Bappenas 

Dr. Ir. Subandi 
Sarjoko, M. Sc 

84 
Wakil Direktur Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS) 

Dr. Medelina K. Hendityo 

85 Head of Policy Analyst Development Center LAN RI Elly Fatimah 

86 Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani 

87 Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Maksum Syam 

88 Peneliti SMERU Research Institute Mayang Rizky 

89 
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kemen 
PPN/Bappenas 

Parulian Silalahi 

90 
Deputy of Intuitional and Administrative Affairs, 
Ministry 
of PAN – RB 

Rini Widyantini 

91 
Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) 

Sarah Sadiqa 

92 Peneliti ELSAM 
Vita Rachim 
Yudhani 

93 
Pakar Ekonomi Mikro sekaligus Chief Executive Officer 
Asakreativa 

Vivi Alatas 

94 Deputi Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI Zusanna Gosal 

95 CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta Firselly Utami 

96 Duta besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox 

97 
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan 
Kemanusiaan (IPSK) LIPI 

Dewi Fortuna Anwar 

98 Direktur Eksekutif Survey METER Gita Putri 

99 Direktur Eksekutif Survey METER 
Dr. Ni Wayan Suriastini, 
M.Phil 

100 
Direktur Hubungan Internasional Universitas Negeri 
Malang 

Dr. Evi Eliyanah 

101 
Kepala Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri, 
DJP 

Adityawarman 

102 
Professor of Law and Regulation Australian National 
University 

Veronica Taylor 

 

Intensitas dan keterlibatan setiap aktor dalam membicarakan isu-isu yang terkait dengan 

pengetahuan dan inovasi terlihat berbeda. Beberapa aktor sangat kuat diberitakan di media 

online, sebagian lainnya justru banyak dirujuk oleh warganet di media sosial. Dengan 

menghitung berapa kali aktor diberitakan di media online, serta berapa kali mereka mengangkat 

dan disinggung di media sosial dalam percakapan tentang pengetahuan dan inovasi, maka akan 

tampak dalam Tabel 4.1.2. Daftar Tokoh, Intensitas Pembahasan dan Keterlibatan di bawah ini: 
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Tabel 4.1.2. Daftar Tokoh, Intensitas Pembahasan dan Keterlibatan 

Nama Media Online Media Sosial 

Jokowi 5.338 329 

Nadiem Makarim 3.559 2 

Dr Laksana Tri Handoko 2.144 83 

Mahalli 674 0 

Sri Mulyani 437 0 

Anies Baswedan 399 3 

Ganjar Pranowo 329 0 

Ali Ghufron Mukti 318 0 

Santoso 294 0 

Tito Karnavian 243 0 

Prof. Wiku Adisasmito 206 0 

Wiku Adisasmito 206 0 

Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro, 
Ph.D. 

197 130 

Tjahjo Kumolo 195 24 

Prof. Ir. Nizam, M.Sc. 158 0 

Mego Pinandito 97 0 

Widyawati 80 0 

Alfian 76 0 

Bivitri Susanti 61 144 

Professor Aris Junaidi 59 0 

dr. Maxi Rein Rondonuwu, DSHM, 
MARS 

50 0 

Surya Tjandra 45 0 

Edy Giri 35 0 

Budiman Sudjatmiko 29 305 

Fitriani 28 0 

Burhannudin Muhtadi 27 0 

Eka Afrina Djamhari 26 0 

Teguh Dartanto 25 0 

Dr. Zulfa Sakhiyya 24 1 

Wahyu Susilo 21 0 

Didin Syafruddin, Ph.D 19 0 

Prof. Arief Anshory Yusuf 16 0 

Amalia Adininggar 15 0 

Juliari P. Batubara 13 0 

Berry Juliandi 11 0 

Yanuar Nugroho 10 996 

Najib Burhani 10 0 

Prof Tri Nuke Pudjiastuti 10 0 

Tri Nuke Pudjiastuti 10 0 

Agustinus Prasetyantoko 9 0 
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Prof. dr. Herawati Sudoyo, M.S. 9 0 

Yuliot 9 0 

Laksono Trisnantoro 8 0 

Muhammad Imanuddin 8 0 

Yose Rizal Damuri 8 0 

Misbah Hasan 7 32 

Wahyudi Djafar 7 0 

Emanuel Melkiades Laka Lena 6 0 

Fajri Nursyamsi 6 0 

Agus Heruanto Hadna 5 0 

Armida Alisjahbana 5 0 

Hidetoshi Nishimura 5 0 

Manneke Budiman 5 0 

Sonny Harry 5 0 

Suharso Manoarfa 5 0 

Amich Alhumami 4 0 

Fithra Faisal Hastiadi 4 0 

Ida Fauziah 4 0 

Philips J. Vermonte 4 0 

Slamet Soedarsono 4 0 

Wawan Mas'udi 4 0 

Sri Fatmawati 3 0 

Dr Sri Fatmawati 3 0 

Chatib Basri 3 0 

Dr. Santi Kusumaningrum 3 0 

Ir. Andi Darmawan Bintang, 
MDevPlg 

3 0 

Maria Monica Wihardja 3 0 

Mohammad Roudo 3 0 

Yvonne M Salindeho 3 0 

Ayom Widipaminto, ST, MT 2 0 

Bahruddin 2 0 

Dina Mariana 2 0 

Lidwina Inge Nurtjahyo 2 0 

Maulani A Rotinsulu 2 0 

Muhammad Dimyati 2 0 

Sarman Simanjorang 2 0 

Sudirman Nasir 2 0 

Dr. Inaya Rakhmani 1 0 

Achmad Sigit Dwiwahjono 1 0 

Ahmad Dading Gunadi 1 0 

Aprina Murwanti 1 0 

Chairil Abdini 1 0 

Dr. Ir. Subandi Sarjoko, M. Sc 1 0 

Dr. Medelina K. Hendityo 1 0 

Elly Fatimah 1 0 
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Gita Syahrani 1 0 

Maksum Syam 1 0 

Mayang Rizky 1 0 

Parulian Silalahi 1 0 

Rini Widyantini 1 0 

Sarah Sadiqa 1 0 

Vita Rachim Yudhani 1 0 

Vivi Alatas 1 0 

Zusanna Gosal 1 0 

Andhyta Firselly Utami 0 152 

Allaster Cox 0 21 

Dewi Fortuna Anwar 0 3 

Gita Putri 0 3 

Dr. Ni Wayan Suriastini, M.Phil 1 0 

Dr. Evi Eliyanah 1 0 

Adityawarman 1 0 

Veronica Taylor 1 0 

Setiap aktor tentu saja memiliki bobot yang berbeda. Ada aktor yang dapat secara langsung 

menentukan kebijakan terkait penelitian, ada juga aktor yang tidak bisa langsung menentukan 

kebijakan. Karena itu, dilakukan pembobotan untuk setiap aktor dengan melihat otoritas dan 

kedekatan/dukungan atas agenda KSI. 

Terdapat dua kategori yang digunakan untuk menentukan otoritas. Pertama adalah kedekatan 

dan kemampuan aktor dalam merumuskan kebijakan terkait penelitian— dalam hal ini 

diidentifikasi ada dua klaster: penentu kebijakan langsung dan penentu kebijakan tidak 

langsung. Kategori kedua adalah kedekatan aktor dengan dunia penelitian. Akademisi, peneliti, 

LSM yang mengadvokasi penelitian, termasuk dalam kategori ini. Selain itu, pembobotan juga 

dilakukan dengan melihat kedekatan/dukungan atas agenda KSI. 

Setiap kategori memiliki bobot yang berbeda. Penentu kebijakan langsung tentu memiliki 

otoritas lebih tinggi dalam hal pengambilan kebijakan terkait penelitian, dibanding lainnya. 

Sehingga, jika disusun berdasarkan tingkat otoritasnya, maka penentu kebijakan langsung 

menempati rangking pertama, disusul penentu kebijakan tidak langsung, hingga para aktor 

yang dekat dengan dunia penelitian atau yang bergelut di dunia penelitian ada di urutan 

terakhir. Dengan urutan tersebut, jika diranking dengan angka dan angka tertinggi adalah 4, 

sedang angka terendah adalah 1, maka akan didapatkan pembobotan setiap aktor sebagaimana 

terlihat dalam Tabel 4.1.3. Pembobotan Aktor berikut ini: 

Tabel 4.1.3. Pembobotan Aktor 

 

Kategori 
Aktor 

Penentu 
Kebijakan 
Langsung 

Penentu 
KebijakanTidak 
Langsung 

Dekat 
dengan 
Penelitian 

Dukungan pada 
Agenda 
KSI 

Bobot 4 3 2 1 
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Dengan pembobotan seperti tabel di samping, satu aktor bisa jadi memiliki lebih dari satu 

kategori. 

Dari berbagai data di atas, maka dapat dilakukan pemetaan kuadran untuk mengetahui apakah 

satu aktor berada pada posisi latent, promoter, apathetic, atau defender. Dengan menempatkan 

bobot pada sumbu y dan intensitas pada sumbu x, serta menempatkan rata-rata bobot dan 

intensitas sebagai pertemuan kedua garis, maka akan didapatkan data sebagai berikut: 

Gambar 4.1.1. Kuadran Aktor All Media

 

 
 
Adapun jika dipisahkan berdasar kanal media online dan media sosial, maka akan didapatkan 

peta seperti di bawah ini:       

Gambar 4.1.2. Kuadran Aktor Media Online 
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Gambar 4.1.3. Kuadran Aktor Media Sosial 

 

 

Dari tabel di atas, terlihat sebagian aktor yang berbicara tentang pengetahuan dan inovasi 

berada pada kuadran latent. Hal ini berarti, para tokoh tersebut memiliki potensi untuk 

mengambil kebijakan, namun sangat irit bicara dalam mendorong isu-isu terkait ekosistem 

kebijakan pengetahuan dan inovasi. 

Berdasarkan konfigurasi aktor-aktor prominen dan pembobotan yang telah ditetapkan di atas, 

berikutnya dilakukan seleksi responden untuk diwawancara secara langsung. Pemilihan 

responden utamanya berbasis kepada volume percakapan dan/atau pemberitaan serta 

keterwakilan masing-masing sektor atau pemangku kepentingan. 

Adapun daftar responden yang berhasil diwawancara tertuang dalam Tabel 4.1.4. Daftar 

Responden Diwawancara berikut ini. 

Tabel 4.1.4. Daftar Responden Diwawancara 

No Gender 
Responden 

Jabatan/Profesi 

1 Laki-laki Penasehat Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) 

2 Perempuan Deputi Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI 

3 Perempuan CEO & Co Founder Think Policy Indonesia 

4 Perempuan  Ketua Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) 

5 Perempuan Direktur Eksekutif PSHK 

6 Perempuan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial LIPI 

7 Perempuan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI 

8 Laki-laki Peneliti CSIS 

9 Perempuan Peneliti SMERU Research Institute 

10 Laki-laki Direktur Eksekutif Migrant CARE 

11 Laki-laki Direktur Riset PPIM UIN Jakarta 

 

Dari tabel di atas, responden yang diwawancara terdistribusi pada beragam stakeholder KSI. 

Mulai dari pembuat kebijakan langsung, pembuat kebijakan tak langsung, peneliti, akademisi, 

dan civil society. Keberagaman latar belakang para pemangku kepentingan serta pengalaman 

berinteraksi mereka dengan KSI turut memperkaya perspektif jawaban atas fokus dari kajian ini. 
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4.2. Perubahan dalam Jejaring Sosial 
Ada tiga pilar utama aksi yang dilakukan KSI dalam merealisasikan tujuan, ialah agenda, 

pendanaan riset, dan tata kelola. Berdasar tiga pilar ini, KSI melakukan berbagai kegiatan, seperti 

diskusi, publikasi laporan penelitian dan artikel, pelatihan, advokasi, dan lainnya. Mengingat 

antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya ada yang memiliki kemiripan fokus dan isu, untuk 

lebih mudah menganalisis dengan mengelompokkan ratusan kegiatan tersebut. Jika 

dikelompokkan berdasar kedekatan fokus dan isu yang diangkat maka akan didapati ada 24 isu 

utama, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2.1. 

Tabel 4.2.1. Daftar Isu dan Jumlah Kegiatan 

No Isu Besar Jumlah Kegiatan 

1 Mitigasi Pandemi 112 

2 Ekosistem Riset 60 

3 Layanan Kesehatan 31 

4 Riset Pembangunan 31 

5 Advokasi GEDSI 28 

6 Pembangunan daerah 24 

7 Pendanaan Riset 21 

8 Riset Sosial Humaniora 19 

9 Pelayanan Pendidikan 15 

10 Advokasi Kebijakan 13 

11 Rancangan UU 12 

12 Laporan Riset 9 

13 Reformasi Agraria 8 

14 Tata Kelola Riset 8 

15 Mitigasi Bencana 5 

16 Reformasi Birokrasi 4 

17 Kebijakan Berbasis Bukti 4 

18 Penerapan Demokrasi 3 

19 Inovasi Desa 2 

20 Riset Pembangunan 2 

21 Peran Analis Kebijakan 2 

22 Kegiatan GEDSI 2 

23 Kebijakan Berbasis Bukti 1 

24 Kerusakan Lingkungan 1 

 

Satu isu dengan isu yang lain memiliki tingkat engagement yang berbeda-beda. Isu tentang 

mitigasi pandemi, misalnya, terlihat jauh lebih banyak menjadi perhatian publik dan media massa 

karena berhubungan dengan COVID-19. 

Adapun jika dilihat dari aktor yang berbicara terkait dengan tiga pilar utama KSI, akan didapati 

bahwa satu tokoh bisa jadi terlibat dalam lebih dari satu isu. Dengan kata lain, satu tokoh terlihat 

engage dengan beberapa isu yang diangkat oleh KSI. Jika dipetakan percakapan dan isu tersebut, 

lalu melihat tokoh-tokoh mana membicarakan isu apa, maka akan terlihat sebagaimana dalam 

Gambar 4.2.1 Discourse Network Analysis (DNA) di bawah ini. 
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Gambar 4.2.1. Discourse Network Analysis 

 

 

Terlihat bahwa isu-isu yang berhubungan dengan ekosistem riset lebih banyak dibicarakan oleh 

para tokoh yang memang memiliki perhatian atau penentu kebijakan langsung yang berkaitan 

dengan riset. Isu-isu yang juga terlihat dekat dalam pembahasan terkait ekosistem riset adalah 

terkait pendanaan riset, riset pembangungan, inovasi desa, advokasi GEDSI, riset sosial 

humaniora, tata kelola riset, reformasi agraria, dan advokasi kebijakan. Isu-isu ini terlihat 

membentuk satu klaster tertentu, terutama karena diangkat oleh para tokoh yang dalam 

kategori penentu kebijakan langsung. 

Di lain pihak, isu yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk isu lingkungan dan pembangunan 

daerah, banyak juga terlihat membentuk satu klaster tertentu, dengan para tokoh yang 

dominan merupakan kepala pemerintahan, kepala daerah, dan yang terkait dengan kebijakan 

daerah (Mendagri). 

Adapun dari sisi pengaruh diskursus publik yang digelar KSI, terlihat perubahan yang signifikan. 

Sebelum ada aktivitas oleh KSI, terlihat diskusi tentang riset lebih banyak dilakukan oleh aktor-

aktor yang terkait dengan BRIN, dengan isu yang relatif terlihat elitis. Isu terkait BRIN terlihat 

banyak didorong oleh tokoh-tokoh terkait BRIN tersebut, sebagaimana terlihat dalam 4.2.1 DNA 

sebelum Aktivitas Diskursus Publik KSI di bawah ini 
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Gambar 4.2.2. DNA sebelum Aktivitas Diskursus Publik KSI 

 

Perubahan sangat kentara adalah dari diskursus semula didominasi oleh isu terkait BRIN dan 

oleh tokoh kunci di lingkungan BRIN, menjadi lebih tersebar dengan tokoh dan isu yang juga 

lebih kaya perspektif. Hal ini turut menandai aktivivasi diskursus publik yang digelar oleh KSI 

turut mewarnai dinamika yang berkembang di pemberitaan media online dan percakapan di 

media sosial. 

4.3. Kualitas/Karakter dari Diskursus Publik 
Dilihat dari kanal yang dipakainya, terlihat beberapa isu didorong untuk didiskusikan melalui 
berbagai kanal sosial media. Meski demikian, ada juga yang terlihat didorong hanya melalui 
kanal tertentu. Isu-isu terkait ekosistem pengetahuan dan inovasi, misalnya, banyak didorong 
melalui Twitter dan Instagram. Akan tetapi, terkait urgensi investasi terhadap inovasi terlihat 
hanya didorong melalui kanal Twitter. Perbedaan penggunaan kanal ini, kadang, terlihat sangat 
mencolok dengan kanal Twitter menjadi kanal paling favorit yang digunakan dalam untuk 
mendiskusikan isu-isu terkait tiga fokus KSI, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.3.1 Volume 
Isu Berdasarkan Kanal 
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Gambar 4.3.1. Volume Isu Berdasarkan Kanal 
 

 

 

Dilihat dari tingkat diskusi yang dilakukan, maka akan terlihat bahwa diskusi yang dilakukan di Twitter 

cenderung lebih hidup dan lebih interaktif. Hal tersebut, juga menjadikan Twitter menjadi kanal yang 

paling banyak digunakan dibanding kanal lainnya, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.3.2. Volume 

Diskusi Berdasarkan Kanal berikut ini. 
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Gambar 4.3.2. Volume Diskusi Berdasarkan Kanal 

 

Berbasis uraian tentang sejumlah topik dan kanal penyaluran diskursus publik KSI di atas, dapat 
dilakukan identifikasi lebih jauh tentang kualitas diskursus yang telah dilakukan. Dengan 
menggunakan konsepsi news value (Sumadiria, 2005), yaitu bagaimana suatu berita dianggap 
memiliki nilai, topik diskursus publik yang bekerja di kanal media pemberitaan dan linimassa 
media sosial dapat diidentifikasi dalam perspektif tersebut. 

Karena itu aspek kualitas diskursus publik bakal didekati dengan indikator-indikator nilai berita, 
yakni Magnitude (pengaruh), Significance (penting), Timeliness (aktualitas), Proximity 
(kedekatan), Prominence (ketokohan), Impact (dampak), Conflict (konflik), Human Interest 
(menyentuh perasaan kemanusiaan), dan Unusualness (keanehan). 

Indikator Magnitude terkait seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik atau 
masyarakat luas. Pada data percakapan dan pemberitaan sebagaimana disebutkan pada bagian 
sebelumnya, topik yang dibawakan dalam diskursus KSI memiliki kecenderungan merupakan 
konsumsi bagi birokrat dan peneliti (segmented), bukan merupakan topik yang luas dipahami 
khalayak. Sebaliknya, indikator Significance menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal 
ini, isu-isu tentang riset bidang pandemi sebagaimana KSI juga suarakan menyangkut 
kepentingan banyak orang, dan karenanya signifikan untuk diketahui oleh masyarakat umum. 

Indikator Timeliness terkait dengan aktualitas/kebaruan. Topik-topik diskursus KSI tidak 
terindikasi secara terus menerus mengejar aktualitas (aktual kalender dan aktual masalah). 
Topik, misalnya evidence-based policy making, merupakan perspektif lama yang 
dikampanyekan dalam aktivitas KSI, dengan aspek kebaruan minimalis. Sementara Proximity 
terkait dengan kedekatan isu dengan keseharian publik. Isu tentang ekosistem riset dan inovasi 
umumnya lebih dekat peneliti atau penentu kebijakan. 

Adapun indikator Prominence menyangkut ketokohan atau ketenaran aktor-aktor yang terlibat 
dalam diskursus. Ketokohan aktor-aktor prominen sebagaimana disebutkan pada bagian 
sebelumnya, diskursus publik KSI dibawakan oleh para tokoh/pejabat yang popularitasnya tak 
diragukan. Indikator Impact menyangkut luas dan lamanya dampak peristiwa tersebut kepada 
masyarakat. Untuk isu-isu riset dampak langsung maupun tak langsung cenderung belum 
menjadi isu yang menjadi topik utama percakapan publik. 

5,782 
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Sedangkan indikator Conflict, pada sejumlah topik yang beredar di media massa maupun media 

sosial, ditemukan bahwa diskursus KSI memiliki kecenderungan disetujui/diafirmasi oleh para 

audiens. Pada indikator Human Interest, topik yang dibawakan terpantau tidak menyentuh 

perasaan kemanusiaan secara langsung. Yang terakhir, diskursus KSI terbaca lazim, bukan topik 

yang mengandung keanehan atau ketidaklaziman (Unusualness). 

Tabel 4.3.1. Indikator Kualitas Diskursus Publik KSI 

Indikator Uraian 

Magnitude Topik diskursus yang diusung KSI cenderung segmented 

Significance Substansi diskursus KSI signifikan menyangkut kepentingan publik 

Timeliness Didorong oleh aktivitas KSI 

Proximity Topik diskursus KSI dekat dengan elit pembuat kebijakan 

Prominence Aktor-aktor diskursus KSI merupakan tokoh/pejabat publik 

Impact Lebih spesifik terkait peneliti dan penentu kebijakan 

Conflict Narasi KSI cenderung disetujui/diperkuat audiens 

Human Interest Topik tidak secara langsung menyentuh kemanusiaan 

Unusualness Tidak mengandung unsur keunikan/ketidaklaziman 

 

4.4. Penggunaan Sarana Diskursus Publik dalam Advokasi Kebijakan 
Pada sesi wawancara, para responden penelitian ini menggarisbawahi perlunya pembangunan 

diskursus publik secara konsisten, kolaboratif, dan kreatif. Konsistensi dibutuhkan karena pada 

dasarnya diskursus yang dibangun menyasar perubahan paradigma secara gradual sehingga 

membutuhkan waktu yang mencukupi dalam proses internalisasi. Proses secara gradual tersebut 

akan lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan perubahan kebijakan yang hanya didasarkan 

semata-mata oleh tekanan publik secara instan melalui mekanisme viralitas isu tertentu. 

Faktor kolaborasi antar entitas, baik sesama instansi pengusung diskursus publik, pembuat 

kebijakan, bahkan dengan para mitra yang dekat dengan policymaker. Kolaborasi dan partisipasi 

antar entitas dinilai penting untuk keberterimaan oleh pengguna hasil riset sebagai dasar 

pembuatan kebijakan publik yang berbasis bukti. Partisipasi sejumlah kalangan tidak hanya perlu 

dilakukan pada tahap pembangunan wacana publik, namun juga penting hadir secara konkret 

pada fase-fase dalam proses pembuatan kebijakan. 

Variabel berikutnya terkait dengan kreativitas dalam memanfaatkan kanal kampanye diskursus 

publik. Sejumlah responden menekankan pentingnya menggunakan platform yang efektif untuk 

mempengaruhi kebijakan, mulai dari media arus utama, media sosial, seminar, hingga advokasi 

secara langsung kepada pembuat regulasi maupun badan legislasi. Bukan hanya sebatas 

instrumen media yang efektif, para promotor diskursus publik dinilai perlu menyajikan konten 

kampanyenya secara kekinian, sesuai dengan selera audiens di era saat ini. 
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Tabel 4.4.1. Instrumen Penyampaian Diskursus Publik 

Identitas Responden Kanal Diskursus Publik 

Responden 1 • Media massa arus utama sebagai kanal penyaluran opini dan wacana 

publik untuk memengaruhi kebijakan. 

• Ruang kebijakan sangat sempit, terbatas pada realitas 

• pemerintah yang sangat berorientasi pada media sosial dan online. 

Responden 2 • Perlu mencari tokoh-tokoh champion yang punya keinginan kuat dalam 

penyusunan kebijakan berbasis bukti. 

Responden 3 • Diskursus publik memang memengaruhi pembuatan kebijakan di 

Indonesia, tapi bukan karena bobot logika, keilmuan, fakta atau bukti 

yang melandasinya. Melainkan karena faktor viralitasnya. 

• Sepanjang tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu, 

kebijakan di Indonesia bisa dibentuk berdasarkan keilmuan dan 

berbasis bukti/pengetahuan. 

Responden 4 • Kebijakan yang bisa sangat terlihat yaitu pada saat pandemi Covid-19. 

Banyak kebijakan yang awalnya kurang melihat pentingnya science tapi 

dengan banyak sekali melakukan webinar dan berkomunikasi dengan 

pemangku kebijakan jadi dapat terealisasi, walaupun tentu tidak 

semua. 

Responden 5 • Tuntutan mengenai kebijakan berbasis bukti/pengetahuan, tercermin 

dari dinamika yang muncul di media massa, media sosial, dan di 

publik itu sendiri. 

Responden 6 • Diskursus memerlukan aksi atau tindak lanjut, seperti pembentukan 

tim gabungan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kemudian 

tim tersebut bisa menggelar diskusi lebih detil lagi sampai terwujudnya 

perubahan itu sendiri. 

Responden 7 • Interaksi antara stakeholder mapping dan media mapping di tiap aktor 

yang punya visi yang sama dalam riset pembuatan kebijakan itu 

gaungnya lebih besar. 

• Pembentukan dan transformasi wacana yang semakin efektif karena 

melibatkan banyak orang, banyak media dan influential dalam lingkaran 

besar maupun kecil. 

• Perlu membangun rasa percaya antar para pemangku kepentingan, 

ketimbang trending topic atau gerakan online di media sosial. 

Responden 8 • Evidence-based policy atau analisis yang memang digunakan untuk 

pembuat kebijakan itu juga bisa disebarluaskan melalui media sosial. 

Apalagi kalau analisis yang dilakukan itu secara kuantitatif, jadi bisa 

dimengerti oleh berbagai pihak. 
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Responden 9 • Ketika ada riset kemudian hasilnya disampaikan pada pengambil 

kebijakan, sebenarnya salah satu cara yang efektifadalah 

menyampaikan secara langsung tapi kadangkala ada keterbatasan dari 

penyedia jasa penelitiannya sendiri atau dari sisi pengambil kebijakan. 

• Hasil riset yang disampaikan lewat media sosial itu menjadi salah satu 

substansi yang dibahas dan menjadi landasan bagi pemangku kebijakan 

untuk merevisi/mengubah kebijakan yang sedang berjalan. 

Responden 10 • Kampanye evidence-based policy atau diskursus publik tidak boleh ada 

dikotomi kerja antara sektor pengetahuan (sains) dengan kampanye 

dan advokasi lapangan. Karena riset yang bagus tanpa disokong oleh 

advokasi lapangan, maka pesannya tidak akan tersampaikan. Begitu 

pula dengan kerja advokasi yang bila tidak disokong oleh riset dan 

keilmuan, maka pesannya akan menjadi dangkal. 

Responden 11 • Pentingnya mengkomunikasikan hasil riset ini secara menarik dan 

mudah diakses publik, termasuk oleh kementerian/Lembaga. 

• Dalam advokasi kebijakan, lembaga riset harus punya network dengan 

lembaga lain. 

• Penelitian baru mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan 

ketika sudah didukung oleh berbagai media massa, online maupun 

cetak. Kalau tidak menjadi perbincangan di tingkat publik, para 

pengambil kebijakan cenderung mengabaikan. Meski masih sangat 

mengandalkan media massa, PPIM juga mulai merambah ke berbagai 

platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk 

menyebarluaskan hasil penelitian 

 

Tabel di atas memperlihatkan pentingnya memanfaatkan multiplatform dalam menggelar 

diskursus publik agar dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang dapat 

digarisbawahi dari paparan para responden di atas, di antaranya mengenai realitas sejumlah 

kebijakan publik masih berorientasi kepada viralitas media sosial. Temuan ini menjadi penting 

dalam penyesuaian desain komunikasi diskursus publik yang digelar KSI di masa mendatang. 

Hal berikutnya yang dapat dicermati terkait pentingnya pelibatan para aktor dalam rumpun 

pemangku kepentingan pada diskursus yang tengah dibangun. Selain membangun kemitraan 

dengan sesama civil society, pelibatan kementerian/lembaga (K/L) dalam kampanye diskursus 

publik harus lebih intensif. Pelibatan K/L tidak sebatas kepada struktur formalnya, tetapi juga 

menyangkut entitas yang dekat dan berpengaruh secara informal terhadap pembuat kebijakan 

publik. Dengan kata lain, perlu kesatuan aksi antara diskursus yang dibangun melalui berbagai 

platform media dengan advokasi lapangan perlu terus dikembangkan. Faktor ini pun penting 

menjadi pijakan KSI dalam kegiatan diskursus publik di kemudian hari. 

Khusus terkait platform media sosial, sejumlah responden menekankan kemasan konten 

diskursus publik sebaiknya dibuat secara kekinian agar lebih mudah dimengerti publik. Isu-isu 

terkait inovasi dan kebijakan berbasis bukti dapat dikemas secara mutakhir dan diunggah di media 

sosial. Demikian juga dengan pemanfaatan platform yang tengah menjadi idola publik, seperti 
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Youtube, Instagram, hingga Tiktok perlu dikembangkan lebih intensif, termasuk oleh KSI, pada 

kegiatan-kegiatan diskursus publik berikutnya. 

4.5. Diskursus Publik Memengaruhi Proses Kebijakan 
Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, sejumlah responden memastikan, 

pembuat kebijakan publik sensitif terhadap viralitas, yang tercermin dalam realitas trending topic 

yang selama ini bekerja di media sosial. Tekanan publik di media sosial melalui trending topic 

dapat melatarbelakangi pembuat regulasi mengoreksi, membatalkan, atau melahirkan kebijakan 

baru. Lebih jauh, salah satu responden meyakini, diskursus yang dibangun secara offline, baru 

akan mendapat perhatian ketika wacana tersebut secara masif teramplifikasi ke ranah online 

(media siber dan media sosial). 

Lebih jauh, salah satu responden meyakini, diskursus yang dibangun secara offline, baru akan 

mendapat perhatian ketika wacana tersebut secara masif teramplifikasi ke ranah online (media 

siber dan media sosial). Dalam konteks belakangan, sebagaimana dicontohkan oleh salah satu 

responden, penggambaran lebih jelas terkait viralitas tekanan publik yang mengubah kebijakan 

terlihat nyata pada perubahan kebijakan tentang mekanisme baru pencairan Jaminan Hari Tua 

(JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Tekanan publik yang masif berujung pada revisi atas kebijakan yang 

baru diterbitkan tersebut. 

Kendati mengakui efektivitas trending topic dalam transmisi diskursus publik yang dapat 

memengaruhi proses kebijakan, namun model transformasi yang berorientasi pada media sosial 

dinilai tidak kredibel dan jauh dari orientasi proses pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy making). Beberapa responden menyayangkan proses pembuatan kebijakan yang 

lebih berbasis kepada tekanan media sosial dibanding berdasarkan riset yang bertanggung jawab. 

Diskursus publik yang digelar KSI dilakukan oleh melalui beragam pendekatan oleh para aktor. Hal 

ini tercermin dari hasil wawancara terhadap sejumlah responden. Terdapat berpandangan 

diskursus publik akan dapat bekerja mempengaruhi kebijakan apabila disampaikan secara 

langsung kepada pembuat kebijakan. Terdapat juga pandangan responden tentang perlunya 

beberapa tahapan setelah diskursus publik dibangun lewat sejumlah platform agar dapat 

mempengaruhi para pembuat kebijakan 

Dari seluruh responden yang diwawancara, kegiatan diskursus publik yang dibangun KSI, terutama 

mengenai evidence-based policy maupun ekosistem pengetahuan dan inovasi dinilai telah mampu 

memengaruhi proses pembuatan kebijakan di Indonesia, baik itu pengaruh secara langsung 

maupun pengaruh tidak langsung, tanpa dilakukan melalui tekanan viralitas dalam bentuk 

trending topic di media sosial. 
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Tabel 4.5.1. Pandangan Responden tentang Peran KSI 

Identitas 

Responden 

Pandangan tentang Peran KSI 

Responden 1 • KSI berhasil memengaruhi banyak paradigma pembuat kebijakan 

• Masukan dari KSI menjadi bahan diskusi di internal BRIN. 

• KSI selaku mitra langsung pemerintah Indonesia, mendorong mengenai 

pentingnya evidence dalam pembuatan public policy. 

• Yang dikerjakan KSI itu, clearly mengubah landscape mengenai 

pembuatan kebijakan. Mengenai JFAK (Jabatan Fungsional Analisis 

Kebijakan), pengadaan barang dan jasa (procurement), swakelola tipe 

tiga, itu contoh-contoh clear. 

Responden 2 Program rintisan yang didukung KSI ini bisa menjadi contoh konkret bahwa 

suatu kebijakan dibuat berbasis bukti 

Responden 3 • KSI secara perlahan mengubah budaya partisipasi publik dalam hal 

diskursus untuk terbentuknya sebuah kebijakan. Mulai dari peningkatan 

kesadaran (awareness), berubah menjadi sikap (attitude), untuk 

kemudian menjadi perilaku (behaviour). 

• KSI diharapkan bisa melakukan pembangunan kapasitas dari 

kementerian/lembaga atau birokrasi pemerintah. 

• Spesifik untuk KSI, diskursus publik yang dibentuk pada level elit. Tidak 

ada yang salah dengan membentuk di level elit. Bisa jadi memang critical 

mass-nya memang ada di tingkat elit. 

Responden 4 • Berangkat dari pengalaman kerja sama dengan KSI, ALMI berpendapat 

bahwa yang masih bisa ditingkatkan lagi adalah tindak lanjut (follow up) 

hasil riset atau diskusi, untuk mengetahui sejauh mana hasil itu sudah 

diimplementasikan ke dalam sebuah kebijakan. 

Responden 5 • Upaya KSI untuk mengedepankan kebijakan berbasis bukti sangat 

berpengaruh dalam cara para mitranya membawa pendekatan tersebut 

• Meski sulit mencari hubungan langsungnya, tapi bahwa salah satu pihak 

yang sejak awal gigih tentang evidence-based policy ini adalah KSI 

Responden 6 • Public discourse KSI sudah sangat tepat dan berpengaruh. Pengaruh KSI 

sangat besar. Strategi seperti ini perlu terus diupayakan. Melakukan 

kampanye publik diikuti dengan pemilihan isu untuk dijadikan target 

sasaran, adalah contoh bagus yang telah dilakukan KSI. 

• Kegiatan KSIExchange yang bisa dianggap sebagai proses yang baik untuk 

membangun wacana supaya ada perubahan, khususnya kebijakan 

berbasis bukti. Meski untuk berdampak sampai pada perubahan 

kebijakan, masih dibutuhkan 1-2 tahap lagi. 

Responden 7 • KSI memiliki posisi yang unik dan strategis karena mampu menjembatani 

aktor-aktor diskursus publik yang terlibat dalam pembentukan dan 

pengambilan kebijakan 
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Identitas 

Responden 

Pandangan tentang Peran KSI 

Responden 8 • Ada beberapa event diskusi publik dengan KSI yang punya dampak 

terhadap kebijakan, meski tidak langsung. Contohnya adalah acara 

kolaborasi Indonesia Development Forum. Pada event tersebut, best 

practices policy bisa dielaborasi dalam berbagai bentuk. Mulai dari 

seminar, pelatihan, hingga perjumpaan langsung dengan pelaku. 

Responden 9 • Dari kerja sama dengan KSI, PPIM mendapat pelajaran bahwa policy 

brief itu penting. Selain itu, perlu juga pemetaan aktor penentu dalam 

pembuatan kebijakan. 

Berdasarkan data pada tabel di atas, peran diskursus publik yang dibangun KSI dinilai dalam 

beragam perspektif oleh responden, sebagaimana disarikan sebagai berikut: 

a. Berpengaruh terhadap paradigma pembuat kebijakan 

b. Kesadaran pembuat kebijakan tentang evidence-based policy 

c. Mengubah landscape pembuatan kebijakan 

d. Memberikan contoh konkret lewat program rintisan/percontohan 

e. Mengubah budaya partisipasi publik dalam proses kebijakan 

f. Memengaruhi pembuat kebijakan di level elit 

g. Memengaruhi cara pembuat kebijakan bekerja 

h. Promotor utama yang gigih mendorong kebijakan berbasis bukti 

i. Pendorong wacana perubahan, meski masih butuh tahapan mengubah kebijakan 

j. Menjembatani aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan 

k. Kegiatan diskusi publik KSI berdampak terhadap kebijakan, meski tidak langsung 

Selain mengungkap peranan dalam memengaruhi kebijakan, sejumlah responden memberikan 

beberapa contoh konkret tentang wujud kebijakan yang dibuat berdasarkan diskursus yang 

digelar oleh KSI, di antaranya:  

a. Kebijakan tentang JFAK (Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan) 

b. Pengadaan barang dan jasa (procurement) 

c. Swakelola tipe tiga 

d. Regulasi labelisasi komoditas sutra di Sulawesi Selatan 

Baik pada konteks berpengaruh tidak langsung maupun berpengaruh secara langsung, 

beberapa responden menggarisbawahi pentingnya melakukan advokasi secara nyata saat 

menggelar diskursus publik agar memperoleh hasil yang optimal, utamanya dalam hal besarnya 

pengaruh kampanye tersebut terhadap kebijakan publik oleh regulator. Dengan kata lain, 

praktik diskursus publik dan advokasi lapangan merupakan dua aktivitas yang tidak dapat 

dipisahkan. Karena bagaimana pun hasil riset tanpa disokong oleh advokasi lapangan tidak akan 

efektif bekerja. Sebaliknya, diskursus publik yang diperkuat dengan advokasi dapat mencapai 

hasil yang lebih optimal. 
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5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan detail yang telah dijabarkan pada bagian 

sebelumnya, kajian ini memberikan perspektif tentang kegiatan diskursus publik mampu 

memperkuat pemahaman mengenai prinsip-prinsip advokasi publik, penelitian berbasis 

komunitas, dan keterlibatan civil society. Aktivitas diskursus tidak dapat secara langsung 

memengaruhi kebijakan, melainkan dapat menjadi katalis untuk membangun tekanan publik 

dan mengembangkan koalisi berbagi keyakinan tentang suatu kebijakan.  

Dengan demikian, diskursus publik memiliki pengaruh tidak langsung dan hanya dapat 

mempengaruhi kebijakan bila ditindaklanjuti dengan kegiatan advokasi. Dalam praktiknya, 

akan lebih baik bila tidak ada dikotomi kerja antara sektor pengetahuan (sains) dengan 

kampanye dan advokasi lapangan dalam kampanye evidence-based policy atau diskursus 

publik. Karena riset yang bagus tanpa disokong oleh advokasi lapangan, maka pesannya tidak 

akan tersampaikan. Begitu pula dengan kerja advokasi yang bila tidak disokong oleh riset dan 

keilmuan, maka pesannya akan menjadi dangkal. 

Selain itu, dalam advokasi kebijakan, lembaga riset harus punya network dengan lembaga lain. 

Penelitian baru mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan ketika sudah didukung oleh 

berbagai media massa, online maupun cetak. Kalau tidak menjadi perbincangan di tingkat 

publik, para pengambil kebijakan cenderung mengabaikan. 

Lebih detail mengenai hasil studi dan jawaban inti atas pertanyaan penelitian yang diuraikan 

dalam kesimpulan sebagai berikut: 

1) Para penentu kebijakan langsung (presiden, menteri, kepala lembaga penelitian) adalah 

tokoh-tokoh yang cukup prominen dalam pembahasan tentang ekosistem pengetahuan 

dan inovasi. Namun demikian, para aktor tersebut terlihat cenderung irit berbicara. 

2) Sebelum ada aktivitas diskursus publik secara intensif oleh KSI, terlihat diskusi tentang 

riset lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor yang terkait dengan BRIN, dengan isu yang 

relatif terlihat elitis. Namun, setelah kegiatan diskursus publik meningkat, diskusi tentang 

BRIN di media sosial maupun pemberitaan menjadi lebih tersebar dengan tokoh dan isu 

yang juga lebih kaya perspektif. 

3) Di media sosial, diskusi tentang ekosistem riset dan inovasi yang dilakukan di Twitter 

cenderung lebih hidup dan lebih interaktif dibanding kanal lain. 

4) Proses pembuatan kebijakan publik dinilai cukup sensitif terhadap tekanan publik di 

media sosial melalui trending topic. Selain itu, faktor kolaborasi antar entitas, baik sesama 

instansi pengusung diskursus publik, pembuat kebijakan, bahkan dengan para mitra yang 

dekat dengan policy maker juga dinilai penting dalam mencapai efektivitas diskursus 

publik. Faktor berikutnya yang dinilai menjadi pendorong efektivitas diskursus publik 

terkait kreativitas dalam memanfaatkan cross-platform media, termasuk di dalamnya 

mengamplifikasi konten-konten dengan kemasan kekinian sesuai dengan preferensi 

warganet di era saat ini. 

5) KSI dinilai berpengaruh terhadap paradigma pembuat kebijakan, mendorong kesadaran 

pembuat kebijakan tentang evidence-based policy, mengubah landscape pembuatan 

kebijakan, memberikan contoh konkret lewat program rintisan/percontohan, mengubah 

budaya partisipasi publik dalam proses kebijakan, memengaruhi pembuat kebijakan di 
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level elit, memengaruhi cara pembuat kebijakan bekerja, promotor utama yang gigih 

mendorong kebijakan berbasis bukti, pendorong wacana perubahan (meski masih butuh 

tahapan mengubah kebijakan), menjembatani aktor-aktor yang terlibat dalam 

pembentukan kebijakan, dan kegiatan diskusi publik KSI berdampak terhadap kebijakan, 

meski secara tidak langsung. 

5.2. Rekomendasi 
1) Berbagai hal yang sudah dilakukan KSI sebaiknya dilanjutkan. Karena, perubahan 

paradigma terkait peran penelitian dalam proses pembuatan kebijakan dan 

pengembangan ekosistem pengetahuan serta inovasi membutuhkan upaya yang 

berkelanjutan. 

2) Beberapa hal yang sudah dilakukan KSI dan bisa dilanjutkan antaranya: memetakan isu 

dan agenda-seting media, mempertemukan agenda para pemangku kepentingan, 

merekomendasikan solusi untuk isu-isu aktual, membangun kesepahaman tentang 

ekosistem pengetahuan dan inovasi, mendorong pembuat kebijakan untuk menyemai 

gagasan dan komitmen mereka melalui berbagai seminar tingkat tinggi. 

3) Posisi KSI sangat unik karena di tengah dan menjembatani actor yang berbeda untuk 

dapat bertemu dan bersinggungan dalam membahas isu tertentu. Dalam hal ini, sangat 

diharapkan munculnya actor yang bisa mengganti atau meneruskan fungsi dan peran KSI 

tersebut. Kriteria yang diperlukan untuk hal hal ini termasuk: 

a. Kemampuan melakukan pemetaan terhadap agenda setting media 

b. Melakukan peran untuk mempertemukan stakeholder yang berbeda (connecting 

dots) 

c. Pengembangan dan perawatan jaringan 

d. Kemampuan bisa melakukan advokasi.  

Dalam hal ini, para ‘champion’ yang sudah terlibat bisa diidentifikasi sebagai actor 

potensial yang bisa melanjutkan fungsi dan peran KSI. 

4) Terus mengadvokasi agenda-agenda terkait peran penelitian dalam proses pembuatan 

kebijakan dan pengembangan ekosistem pengetahuan serta inovasi langsung ke para 

pembuat kebijakan. 

5)  Program-program pengembangan inovasi, pembuatan kebijakan berbasis bukti, dan 

program sector pengetahuan yang lain ke depannya dapat mengimplementasikan 

strategi diskursus public untuk membantu daya dorong (pushing factor), 

mengamplikfikasi isu secara lebih luas, menjangkau perhatian actor kunci yang lebih 

spesifik, serta menjaga momentum isu di ranah public. Pembelajaran dari strategi yang 

dilakukan KSI dapat menjadi poin berharga untuk melanjutkan maupun memperbaiki 

strategi diskursus public yang lebih baik sesuai konteks tujuan program. 
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