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Kabid Litbang
Bappeda Litbang Provinsi Bali

Pendahuluan
• Kehidupan masyarakat dalam era otonomi daerah semakin
lama dirasakan semakin kompleks
• Masalah yg semakin kompleks semakin sulit untuk diatasi
karena berkaitan dengan banyak hal yang sering kali tidak
terduga. Masalah yg semakin kompleks, harus dipahami
secara berhati-hati dan harus ditangani secara berhati-hati
pula.
• Oleh karena itu penyelesaian masalah melalui berbagai
kebijakan yg dibuat tidak dapat lagi hanya didasarkan atas
kekuasaan, tradisi atau common sense semata.

• Pemerintah maupun pemerintah daerah dipaksa
untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang
kompleks tersebut secara ilmiah.
• Yang dimaksud secara ilmiah adalah perencanaan
& rumusan kebijakan publik didasarkan pada hasil
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Oleh karenanya banyak penelitian dilakukan oleh
berbagai pihak, termasuk pemerintah yg pada
hakekatnya
diperuntukkan
bagi
pembuatan
kebijakan, sebagai bagian dari pemecahan masalah
(Problem solving) yang ada.

BappedaLitbang Daerah sebagai lembaga teknis daerah
melakukan litbang sebagai problem solving
• Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah.
• BappedaLitbang daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah
merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai
tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan
akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan
kebijakan dlm rangka problem solving.
• KENYATAANNYA hasil kerja Litbang seringkali tidak dianggap
penting atau menjadi acuan utama pemerintah daerah dlm proses
pembuatan kebijakan. Kebijakan yg diambil pada umumnya masih
mengacu pada kekuasaan dan pendekatan tradisional sehingga
tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Dasar Hukum Penguatan Litbang
1. UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan
Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Pasal 8 ayat (3).
2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat
(1) & ayat (2) dan Pasal 125 ayat (1).
3. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 14 yg mengacu pada
Pasal 2 ayat (1) huruf e.
4. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. KEPMENDAGRI No. 070-490 Tahun 2006 Tentang Pembentukan
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD).
7. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang di
Lingkungan Kemdagri dan Pemerintah Daerah.
8. Surat Mendagri No. 080/867/SJ Tgl 11 April 2008 (Hasil Rapat FKPPD
tentang Penguatan perihal penguatan kelembagaan dan penambahan
formasi untuk peneliti).
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Litbang, Komponen, Daerah, K/L lain

Komponen,
Daerah, K/L lain
dan Litbang

Permasalahan Kelitbangan
Aspek SDM

• Keterbatasan peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas
merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi Balitbangda.

• Secara Kualitas, banyak hasil litbang yang berupa rekomendasi
seringkali bersifat tidak realistis.Tidak dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya karena tidak dilakukan dengan tahapan metodologis.
• Secara Kualitas, Banyak Balitbang Daerah yang memiliki sedikit
peneliti, bahkan tidak memiliki sama sekali , sehingga kegiatan litbang
diserahkan kepada pihak ketiga atau dgn swakelola dengan hasil yang
masih jauh dari harapan.Sehingga hasil litbang maupun kajian tidak
layak disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi penetapan
kebijakan.

Aspek Pembiayaan

• Kegiatan Litbang maupun kajian adalah kegiatan yg masih di anggap &
dikategorikan kegiatan high cost.
• Proses kegiatan melalui tahapan metodologis harus didukung oleh dana
yang realistis. Sementara anggaran litbang daerah tersebar, tidak
terpusat pada Balitbangda.
• Himbauan Mendagri untuk menyisihkan minimal 1% dari APBD untuk
kegiatan Litbangda belum dipenuhi.

Aspek Program

• Penyelesaian penel/kajian tdk tepat waktu sehingga out of date.
• Belum semuanya mengakomodir aspirasi masyarakat dan belum
memiliki daya implementasi.
• Program litbang belum disusun secara sinergi sehingga sering
cenderung tumpang tindih.

Empat aspek di atas dapat dibagi
menjadi dua bagian Permasalahan
Masalah internal:
• Litbang tidak mempunyai tenaga peneliti yang kompeten secara
substansi maupun metodologi.
• Litbang tidak selalu mempunyai akses pada informasi yang
dibutuhkan.
• Hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak
realistis.
• Tidak tepat waktu, sehingga banyak hasil litbang tidak
terpakai/dipakai dalam proses pembuatan kebijakan.
• Kegiatan litbang dibuat sekedar untuk memenuhi target
kegiatan litbang.
• Litbang dilakukan sebagai pendekatan proyek bukan sebagai
bagian dari pembuatan kebijakan.

Masalah Eksternal
• Policy Makers tidak percaya pada kredibilitas litbang
dalam menghasilkan penelitian yang dapat dipakai untuk
pembuatan kebijakan publik.
• Proses pembuatan kebijakan masih sarat dengan KKN.
• Banyak Policy Makers tidak tahu atau tidak mempunyai
informasi tentang hasil-hasil penelitian secara rinci.
• Banyak Policy Makers yg tdk terlalu senang dgn hal-hal
yang bersifat akademis (intelektual) dan menganggap
pengetahuan mereka sudah cukup untuk membuat sebuah
kebijakan publik, karena pengalaman yg sudah ada
selama bertahun-tahun.

Tantangan
1.
2.

3.
4.

5.

Badan Litbang Daerah harus menjadi lini terdepan
dalam perumusan kebijakan daerah.
Kebijakan yang dihasilkan harus transparan dan
akuntabel.
Badan Litbang Daerah harus mampu mengkritisi situasi
yang berkembang dan memberikan berbagai informasi,
telahaan strategis dalam situasi yang mendesak.
Hasil-hasil litbang harus mampu menyerap aspirasi
masyarakat.
Harus mempunyai nilai implementasi yang tinggi
sehingga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Rekomendasi
1.

Tata organisasi litbang sesuai kebutuhan dengan membuat
produk naskah akademis tentang penyusunan organisasi.
Ingat tupoksi Balitbangda bersifat spesifik, jadi jangan ragu
untuk tetap mandiri (tidak bergabung).

2.

Organisasi perlu didukung oleh SDM sturuktural maupun
fungsional (Peneliti). Siapkan pejabat-pejabat sesuai dgn
kebutuhan, termasuk rekruitmen Peneliti melalui pengusulan
formasi untuk peneliti maupun dengan mutasi.

3.

Tingkatkan kualitas hasil litbang/peneliti melalui pelaksanaan
Workshop, Bintek, Sosialisasi, Seminar/Diskusi baik yg
dilaksanakan Daerah maupun oleh Pusat atau kalangan
swasta.

4.

5.

6.
7.

Tingkatkan kepercayaan Policy Makers atas kredibilitas
litbang sebagai penyumbang rekomendasi, (sampaikan
juga hasil litbang kepada DPRD ) dengan demikian
diharapkan anggaran kegiatan litbang dapat dpenuhi
secara realistis.
Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek
substansi penelitian dan peneliti, namun juga dari aspek
manajerial dalam litbang. Pelajari dan penuhi aspek
manajerial itu.
Tingkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas
sektoral sehingga hasilnya maksimal.
Upayakan mempublikasikan hasil litbang/kajian melalui
seminar dengan melitbatkan pers dan perguruan tinggi.

SEMOGA BERMANFAAT
TERIMA KASIH

