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Mengapa riset gagal mengubah 

kebijakan? 

 Periset gagal menghasilkan outcome riset yang jelas dan 

bisa diterima (hampir) tanpa keberatan? 

 Periset gagal menemukan implikasi kebijakan dan 

implikasi politik bagi pembuat kebijakan?  

 Periset gagal “menterjemahkan” hasil riset ke dalam 

bahasa non-akademis, non-spesialis. 



Bagaimana riset berhasil 

mengubah kebijakan? 

 Apabila bisa menghasilkan outcome riset yang jelas dan 

bisa diterima (hampir) tanpa keberatan. 

 Apabila berhasil memetakan implikasi positif bagi 

kebijakan dan bagi bagi pembuat kebijakan 

 Apabila berhasil “menterjemahkan” hasil riset ke dalam 

bahasa non-akademis, non-spesialis. 



Belajar dari Komunitas Epistemik 

"...a network of professionals with recognised expertise and competence in a particular 
domain and an authoritative claim to policy relevant knowledge within that domain or 
issue-area"  

4 Pilar Komunitas Epistemik: 

① a shared set of normative and principled beliefs: anggota komunitas epistemik 
memiliki kesamaan (shared) nilai dasar yang menjadi justifikasi normatif (penilaian 
baik atau buruk) bagi tindakan sosial seluruh anggota masyarakat. Mereka percaya 
bahwa pengetahuan yang mereka bawa bukan saja benar, tetapi juga BAIK. 

② shared causal beliefs: anggota komunitas epistemik mempunyai kesamaan perspektif 
dalam menentukan hubungan antar variabel dalam “pertanyaan riset” 

③ shared notions of validity, anggota komunitas epistemik memiliki kesamaan dalam 
metodologi riset untuk memvalidasi pengetahuan dalam domain tertentu.  

④ a common policy enterprise, anggota kominitas epistemik memiliki kesamaan usulan 
kebijakan yang komprehensif dan bahkan menjadi bagian dari pengambil kebijakan.  



Riset yang mampu mendorong 

perubahan kebijakan Indonesia? 

Liberalisasi dan modernisasi ekonomi diusung oleh ekonom 

lulusan Amerika. Mafia Berkeley. 

Widjojo Nitisastro. Emil Salim. Mohammad Sadli. Subroto. 

 

Desentralisasi setelah 1998 diusung oleh ilmuwan politik 

lulusan Amerika.  Afan Gaffar. Ryas Rasyid. 



Wikipedia on Berkeley Mafia 

The Berkeley Mafia was the term given to a group of U.S.-

educated Indonesian economists whose efforts brought 

Indonesia back from dire economic conditions and the 

brink of famine in the mid-1960s. They were appointed in 

the early stages of the 'New Order' administration. Almost 

three decades of economic growth followed. Their efforts 

also began long-term U.S.-Indonesian strategic 

cooperation, which was important during the Cold War. 



Kondisi yang membuat komunitas epistemik 

bisa mengubah kebijakan 

 Perubahan merupakan proses jangka panjang. 

 Terdapat komunitas epistemik yang solid, yang didukung oleh 
sumberdaya politik dan ekonomi yang kuat 

 Hasil riset dan periset merupakan bagian dari 4 pilar 
komunitas epistemik, sehingga selalu berhubungan dengan 
common policy enterprises. 

 Krisis lejitimasi yang dialami oleh satu paradigma tertentu 
(sosialisme di zaman orla vs modernisasi teori oleh MB, atau 
otoritarianisme sentralistik di zaman orba vs demokrasi-
desentralisasi) 

 Perubahan rejim yang memungkinkan anggota komunitas 
epistemik masuk menjadi pengambil kebijakan. 

 

 



Karakter Pengambil Kebijakan sebagai 

(potensial) Buyer Persona: 

 Seberapa besar memiliki MOTIVASI untuk  mencari dan 
menggunakan pengetahuan (hasil riset)? 

 Seberapa besar ADAPTASI terhadap inovasi dari luar? 

 Seberapa besar rasa TANGGUNGJAWAB yang dimiliki 
dalam bidang kebijakannya? 

 Seberapa besar SUMBERDAYA yang tersedia untuk 
melakukan perubahan kebijakan? 

 Seberapa besar KONSENSUS diantara para pengambil 
kebijakan untuk menghindari konflik dan kompetisi 
untuk memperoleh sumberdaya dalam institusi? 

 

 

 



Motivasi Kemampuan 

(Abilities) 

Personal Apakah mereka mau 

teribat dalam 

perubahan ? 

Apakah mereka 

memiliki 

pengetahuan, skill, 

kekuatan utk tetap 

melakukan perubahan, 

bahkan di saat kritis? 

Sosial Apakah masyarakat 

mendorong menuju 

perubahan yang baik 

dan menolak 

statusquo yang buruk? 

Apakah masyarakat 

memberi bantuan, 

informasi dan 

sumberdaya yag 

diperlukan? 

Struktural Apakah insentif dll 

mendorong orang 

berubah lebih baik 

dan meninggalkan 

statusquo yang buruk? 

Apakah ada fasilitas, 

alat, kebijakan yang 

mendorong perubahan 

yang baik dan 

menghambat 

statusquo yang buruk? 



Motivasi Kemampuan (Abilities) 

Personal Bagaimana membuat 

perubahan sebagai 

hal yang baik 

(diinginkan) dan 

menjadikan 

statusquo dianggap 

buruk (tdk 

diinginkan)? 

Bagaimana membantu 

menyediakan 

pengetahuan, skill dan 

kekuatan agar mampu 

mendorong perubahan? 

Sosial Bagaimana 

menciptakan peer-

presures agar mereka 

bisa menerima 

perubahan sebagai 

sesuatu yang socially 

desirable? 

Bagaimana 

menciptakan peer-help 

agar mereka mampu 

mendorong perubahan? 

Struktural Bagaimana mengubah 

struktur insentif agar 

keinginan untuk 

berubah menjadi 

kompatibel dengan 

insentifnya? 

Bagaimana cara 

memfasilitasi dengan 

alat dan kebijakan,  

mereka agar mampu 

mendorong perubahan? 



Membangun Motivasi Personal 

Menghubungkan perubahan dengan nilai-nilai moralitas 

(agama, kemanusiaan dll)  

Contoh: agama perdamaian 

 

Menghubungkan perubahan dengan penciptaan self-esteem 

Contoh: menjadikan Bupati sebagai tokoh perdamaian 

agama 

 



Membangun Personal Ability 

Menterjemahkan perubahan yang kompleks menjadi 

behavior simple. 

Contoh:  dari “Ayo membangun solidaritas sosial” menjadi 

“potong pulsa 1000 rupiah untuk membantu korban 

konflik” 

 



Membangun Motivasi Sosial 

Menciptakan komunitas perubahan 

Contoh: menunjukkan jumlah dukungan  

 

Menciptakan social support system: 

Contoh: membuat sistem informasi sosial 



Membangun Social Ability 

Membangun modal sosial 

 

Contoh: membangun hubungan yang berkualitas dengan 

pengambil kebijakan 



Membangun Motivasi Struktural 

 Membangun sistem reward 

 



Membangun Structural Ability 

 Membuat perubahan sebagai hal yang gampang dan 

tidak bisa dihindarkan. 

Contoh: perubahan aturan, ketersediaan SOP 



TERIMA KASIH 


