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aporan Kinerja (LKj) ini merupakan tindak lanjut dari PERMENPAN 2014 No. 053 tentang 

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja 

instansi pemerintah. Laporan ini berisi gambaran singkat tentang Pusat Penelitian Politik – 

LIPI yang dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, Renstra 2015-2019, Rencana 

Kinerja Tahunan 2018, Penetapan Kinerja 2018 dan Akuntabilitas Keuangan.  

 

Tujuan Pelaporan Kinerja ialah (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, (2) sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi P2 Politik LIPI untuk meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja tahun 2018 ini 

merupakan laporan ketiga dari rangkaian kegiatan P2 Politik LIPI yang tertuang di dalam Rencana 

Strategis periode 2015—2019. Diawali dengan informasi ringkas peran dan sejarah perkembangan 

P2 Politik LIPI, Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, laporan ini menggambarkan hasil capaian 

kinerja organisasi sebagai akumulasi outcome dari output kegiatan seluruh satuan kerja P2 Politik 

LIPI yang berperan aktif dan terkoordinasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2018. 

 

Pelaksanaan kegiatan P2 Politik tahun 2018 didasarkan pada sistem Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). Kegiatan penganggaran DIPA P2Politik tahun 2018 meliputi dua program utama. 

Pertama, Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek yang terbagi menjadi 5 (lima) 

program kegiatan, yaitu (1) Peta Arah Politik dan Sosial Budaya menjelang Pemilu Serentak 2019 

melalui survei nasional (2) Hasil Analisis komprehensif Penguatan Demokrasi lokal yang melibatkan 

unsur state and society; (3) Hasil penelitian Penguatan Peran Indonesia dalam dinamika Politik 

Regional dan Global; (4) Layanan Internal ( Overhead) dan (5) Layanan Perkantoran. 

 

Program Penguatan Kelembagaan, terdiri dari kegiatan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi. 

Sementara di bidang pengelolaan dan diseminasi hasil penelitian P2 Politik melaksanakan beberapa 

kegiatan, berupa : (a) Pengembangan Website Pusat Penelitian Politik; (b) Penerbitan Media 

Cetak/Jurnal; (c) Pengembangan dan Pengelolaan Pangkalan Data Pusdokinfo Pusat Penelitian 

Politik LIPI;  

 

Demikian Laporan Kinerja P2 Politik tahun 2018 ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan 

gambaran tentang kinerja P2 Politik LIPI selama tahun 2018.  
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NIP. 197602062000121001  
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aporan Kinerja (LKj) P2 Politik tahun 2018  ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi 

pertanggungjawaban kinerja P2Politik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang 

ditetapkan. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam 

dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.    

  

Secara umum, P2 Politik telah berhasil mencapai sebagian besar Sasaran yang telah direncanakan 

dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2018. 

Sebagai sebuah lembaga penelitian, P2Politik telah secara aktif melakukan berbagai penelitian dan 

kegiatan ilmiah di bidang Politik, terutama yang menyangkut perkembangan Politik lokal, 

perkembangan Politik nasional, isu-isu regional dan masalah internasional dengan penekanan kuat 

pada dinamika Politik kontemporer. Selain itu, P2Politik yang secara struktural sebagai salah satu 

pusat kajian yang berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI 

(IPSK-LIPI), dituntut untuk dapat menghadapi tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun 

praksis kebijakan. Secara akademik P2Politik dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang 

dapat bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun 

secara moral P2Politik dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam 

rangka pembentukan fondasi yang kokoh bagi Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis.  

  

Dalam kerangka itu, meskipun P2 Politik merupakan institusi pemerintah, kajian-kajian yang 

dilakukannya tidak semata-mata berorientasi praksis-kebijakan, melainkan juga pengembangan 

ilmu-ilmu pengetahuan sosial, terutama perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu Politik, 

perbandingan Politik, studi kawasan, dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan 

menjelaskan berbagai fenomena sosial-Politik, baik lokal, nasional, maupun internasional. Dengan 

demikian, selama tahun 2018 P2Politik telah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Dalam 

menjalankan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, P2 Politik ditunjang oleh pembidangan 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang sesuai dengan apa yang telah digariskan 

oleh  secara keseluruhan. Walaupun begitu, sarana dan prasarana yang dimiliki dirasakan masih 

belum cukup memadai. Perangkat organisasi, sarana dan prasarana itu belum sesuai yang 

diharapkan sebagai suatu lembaga penelitian.  
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BAB I   

 

 

1.1. Kondisi Umum Organisasi  

usat Penelitian Politik-LIPI (P2 Politik-LIPI) merupakan satuan kerja di lingkungan 

Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (IPSK-LIPI) yang terdiri dari Kelompok Peneliti Perkembangan Politik Lokal, 

Perkembangan Politik Nasional, dan Perkembangan Politik Internasional. P2 Politik memiliki visi, 

menjadi rujukan ilmiah dan acuan dalam perumusan kebijakan politik baik di level lokal, nasional 

maupun internasional, yang independen dan terpercaya.  Adapun misi P2 Politik adalah  

mendorong proses demokratisasi ke arah terbentuknya sistem politik nasional yang rasional serta 

kondusif bagi terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat, pluralitas, supremasi hukum, keberadaban 

dan tegaknya hak-hak asasi manusia (HAM), perbaikan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan rasa 

keadilan untuk semua unsur bangsa.  

 

Tugas Pokok Dan Fungsi 

Berdasarkan Pasal 309 Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014, P2 Politik mempunyai tugas 

pokok untuk melaksanakan penelitian di bidang Politik dan tertulis dalam Pasal 310 P2 Politik-LIPI 

mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang Politik;  

b. Penelitian di bidang Politik;   

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang Politik;  

d. Pelaksanaan urusan tata usaha. 

 

1.1.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya 

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi P2 Politik LIPI tahun 2018 dipimpin oleh seorang kepala pusat dan dibantu 

satu Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian (PDHP) dan satu Kepala Bagian 

Tata Usaha (Kabag TU). Kepala Bidang PDHP membawahi Kepala Sub-bidang Diseminasi dan 

Kerjasama dan Kepala Sub-bidang Pengelolaan Hasil Penelitian. Kabag TU membawahi dua kepala 

Subbagian yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Kepala Subbagian Keuangan.  

 

Dalam operasional kegiatan penelitian, dibentuk kelompok peneliti berdasarkan minat dan 

keahlian peneliti dan dipimpin oleh koordinator Peneliti. Kelompok Peneliti (Kelti) terdiri dari tiga 

bidang keilmuan yaitu: 1) Kelti Perkembangan Politik Lokal, 2) Kelti Perkembangan Politik Nasional 

dan, 3) Kelti Perkembangan Politik Internasional.  

 

P 
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Selain itu, sebagai penunjang seluruh kegiatan di P2 Politik-LIPI, dibentuk juga tim Perencanaan, 

Monitoring dan Evaluasi (PME) yang memiliki tugas melaksanakan perencanaan, 

pengawasan/monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan di P2 Politik. 

Berikut struktur organisasi P2 Politik-LIPI. 

 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi P2 Politik Tahun 2018 

1.2 Permasalahan Utama (Strategic Issues) 

Dalam pencapaian kinerja, P2 Politik LIPI dihadapkan pada dua isu strategis, yaitu 1) terkait 

dengan isu strategis nasional, dan 2) tantangan dari sisi internal satker yaitu kelembagaan. 

 

1.2.1 Isu-isu Strategis  

Dalam perkembangannya, P2 Politik LIPI yang secara struktural sebagai salah satu pusat kajian 

yang berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI (IPSK-LIPI) ini, 

senantiasa siap untuk dapat menghadapi tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun 

praktis kebijakan. Secara akademik P2 Politik LIPI rutin menghasilkan kajian-kajian unggulan yang 

bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun 

secara moral P2 Politik LIPI mempunyai pijakan untuk memberikan arah dan pencerahan bagi 

masyarakat dalam rangka pembentukan fondasi yang kokoh bagi Indonesia baru yang rasional, 

adil, dan demokratis. 

 

Dalam kerangka itu, meskipun P2 Politik LIPI merupakan institusi pemerintah, kajian-kajian yang 

dilakukannya tidak semata-mata berorientasi praktis-kebijakan, melainkan juga pengembangan 

ilmu-ilmu pengetahuan sosial, terutama perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, 

perbandingan politik, studi kawasan, dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan 

menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, maupun internasional. 
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Tahun 2018 menjadi momentum penting bagi P2 Politik untuk menghadapi tantangan baru 

dengan diraihnya predikat penetapan sebagai lembaga Pusat Ungulan Iptek Bidang Kebijakan dan 

Perkembangan  Politik,  Kementrian Riset dan Teknologi-DIKTI. Dengan ditetapkannya P2 Politik 

sebagai Pusat Unggulan Iptek, P2 Politik LIPI  menjadi Pusat Unggulan sebagai Pusat Kebijakan 

dan Perkembangan Politik tingkat nasional dan menjadi rujukan nasional untuk Kebijakan dan 

Perkembangan Politik dalam taraf Nasional dan Internasional.   Pusat Penelitian Politik menjadi 

rujukan kegiatan riset bertaraf nasional dan internasional pada bidang politik secara multi dan 

interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna 

iptek. Selain itu dengan ditetapkannya P2 Politik sebagai Pusat Unggulan Iptek maka proses 

diseminasi hasil-hasil riset hingga pemanfaatannya harus dirasakan oleh masyarakat dan berguna 

bagi pembuat kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sertifikat Penetapan PUI dan Plakat PUI 2018  

 

1.2.2 Tantangan Internal (kelembagaan)  

Peran lembaga penelitian politik menjadi semakin krusial di kemudian hari mengingat kebutuhan 

bangsa terhadap munculnya sebuah kehidupan politik yang semakin kondusif bagi pembangunan, 

sistem politik yang semakin modern, semakin tumbuh dan berkembangnya demokrasi serta 

menguatnya peran Indonesia di level regional dan global. Dalam persoalan itu maka kualitas 

penelitian dan hasil riset menjadi tidak dapat ditawar lagi.  

 

1.2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dukungan penuh dalam konteks kelembagaan 

seperti, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, akses informasi, peningkatan kapasitas 

riset dan kapasitas dalam hal diseminasi hasil penelitian masih perlu ditingkatkan.  

 

Dalam konteks SDM, para peneliti P2 Politik LIPI secara umum telah cukup mumpuni. Berikut data 

SDM P2 Politik tahun 2018, jumlah seluruh pegawai pada P2 Politik-LIPI adalah 89 orang, meliputi 

43 orang pegawai pria dan 46 pegawai wanita. 
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Gambar 1.3 Jumlah Pegawai P2 Politik berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai P2 Politik berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Gambar 1.5 Jumlah Pegawai P2 Politik Kelompok Penelitian Lokal 

 

 
Gambar 1.6 Jumlah Pegawai P2 Politik Kelompok Penelitian Nasional 

 

 
Gambar 1.7 Jumlah Pegawai P2 Politik Kelompok Penelitian Internasional 
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Gambar 1.8 Jumlah Fungsional Peneliti P2 Politik Kelompok Penelitian Lokal 

 

 

Gambar 1.9 Jumlah Fungsional Peneliti P2 Politik Kelompok Penelitian Nasional 
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Gambar 1.10 Jumlah Fungsional Peneliti P2 Politik Kelompok Penelitian Internasional 

 

 
Gambar 1.11 Jumlah Pegawai Non Peneliti P2 Politik berdasarkan tingkat pendidikan 
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Gambar 1.12 Jumlah Pegawai Non Peneliti P2 Politik berdasarkan Jabatan Fungsional 

 

 

Gambar 1.13 Jumlah Pegawai Honorer 
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negeri.   
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NO NAMA 

NIP 

JABATAN 
SAAT INI 

BIDANG 
KEPAKARAN  

JENJANG 
(S2/S3) 

PROGRAM 
STUDI/ 

JURUSAN 

PERGURUAN 
TINGGI 

SUMBER 
PEMBIAYAAN/   

BEASISWA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tri Rainny Syafarani, 
S.Sos, M.SE, MA 

197901072005022001 
Peneliti Muda - 
III/c 

Politik dan 
Pemerintahan 

S3 
Philosophy - 
Politics 

Murdoch University 
Australia 

Australia Awards 
Scholarship 

2 
RR. Emilia 
Yustiningrum, S.IP, MA 

197710122002122001 
Peneliti Madya - 
IV/a 

Hubungan 
Internasional 

S3 
International 
Relations 

Griffith University 
Australia 

Australia Awards 
Scholarship 

3 
Athiqah Nur Alami, S.IP, 
MA 

198110082005022001 
Peneliti Madya - 
IV/a 

Hubungan 
Internasional 

S3 
Southeast Asian 
Studies 

National University 
of Singapore 

LPDP 

4 
Mardyanto Wahyu 
Tryatmoko, S.IP, M.AP, 
M.PP 

197903012002121001 
Peneliti Madya - 
IV/b 

Politik dan 
Pemerintahan 

S3 
Political Science 
and international 
studies 

University of 
Queensland 
Australia 

RISET-Pro 

5 Hayati Nufus, MH 199003062014012001 
Peneliti pertama 
- III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 
International 
Relations 

Fudan University 
China 

Chinese Government 
Scholarship 

6 
RA Rizka Fiani 
Prabaningtyas, S.IP 

199010212014012001 
Peneliti pertama 
- III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 
International 
Relations 

Australian National 
University Australia 

Australia Awards 
Scholarship 

7 
Mario Surya 
Ramadhan, S.Sos 

198705072014011001 
Peneliti pertama 
- III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 
National Security 
Policy 

Australian National 
University Australia 

LPDP 

8 
Fathimah Fildzah Izzati, 
S.IP 

198908272015022002 
Peneliti pertama 
- III/b 

Politik Ekonomi dan 
Pembangunan 

S2 
Labour, Social 
Movement and 
development 

University of 
London 

LPDP 

9 Pandu Prayoga S.IP 198905152014011001 
Peneliti Ahli 
Pertama - III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 
International 
Relations 

Conventry 
University Inggris 

Riset-PRO 

Tabel 1.1 Tabel Pegawai P2 Politik Tugas Belajar 
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10 Faudzan Farhana, SH 198907212014012001 
Peneliti Ahli 
Pertama - III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 
International 
Maritimme Law 

Swansea University 
di Inggris 

Riset-PRO 

11 Devi Darmawan SH 199009052014012001 
Peneliti Ahli 
Pertama - III/a 

Hubungan 
Internasional 

S2 Political Science   
American university 
USA 

Riset-PRO 

12 
Drs. Agus Rubianto 
Rahman, M.M., M.E. 

196008141988031004  
Peneliti Utama 
IV/e 

Hubungan 
Internasional 

S3  Univ. Diponegoro Bea sendiri 

13 Adiyatnika, A.Md. 198405182008121003 
Penata Animasi 
Multimedia 

 S1 Sistem informasi 
Universitas 
Mercubuana 

Bea sendiri 
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Dari 85 pegawai Pusat penelitian Politik LIPI terdapat beberapa pegawai yang menjalankan tugas 

perbantuan sebagai berikut :   

1. Dr. M Rifqi Muna, M.Def.Stud sebagai Asisten Utusan Khusus Presiden pada Sekretariat 

Negara RI. 

2. Dr. Alfitra Salamm, APU menjadi komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu 

(DKPP). 

 

Keadaan Per Desember 2018, 2 peneliti dari Kelti Internasional pensiun yaitu Dr. Adriana Elisabeth, 

M.Soc.Sc dan Prof. Drs. M. Rizza Sihbudi. 

 

Pada akhir tahun 2018, 3 orang pegawai non peneliti pensiun yang terdiri dari:  

 Tutik Sulistiowati, S.Sos (Analis kepegawaian)  

 Desrita Zubir (Pustakawan)  

 Tahyatna (Arsiparis) 

 

Mengingat dinamika politik yang semakin dinamis dan memerlukan lebih banyak jawaban praktisi 

dan konseptual maka kebutuhan untuk meningkatkan, pemerataan jumlah dan diversifikasi 

kepakaran serta keahlian dalam pengelolaan administrasi melalui pendidikan formal maupun non 

formal seperti pelatihan-pelatihan singkat mengenai kegiatan administrasi masih sangat 

diperlukan. Jumlah Diklat/kursus yang diikuti oleh pegawai sebagai berikut : 

1. Diklat Pra Jabatan Tingkat III (CPNS) sebanyak 6 orang calon pegawai negeri; 

2. Diklat Fungsional calon peneliti diikuti oleh 6 orang calon peneliti; 

3. Kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan Menpan Dikti diikuti oleh 6 orang peneliti; 

4. Kursus pendalaman bahasa Inggris dalam rangka persiapan tugas belajar yang 

diselenggarakan oleh pemberi beasiswa diikuti oleh 2 orang pegawai 

5. Kursus  tentang jurnalistik yang diselenggarakan oleh kedeputian IPSK diikuti oleh 4 orang 

pegawai non peneliti 

 

1.2.2.2 Sarana dan Prasarana Penelitian 

Jika dalam konteks SDM secara umum sudah memadai, namun dalam soal yang terkait tata kelola 

organisasi penelitian dan organisasi pendukung, kelengkapan SOP dan sarana prasarana. Tata 

kelola masih belum benar-benar berada dalam koridor aturan main. Sementara SOP masih belum 

mencakup semua persoalan dan belum dilaksanakan secara utuh. Review berkelanjutan, 

komitment dan sosialisasi SOP di lingkungan pegawai P2 Politik perlu diintensifkan agar SOP yang 

ada benar benar diimplementasikan dalam aktivitas kantor. 

 

Begitu pula dengan sarana prasarana yang masih belum memadai dalam menopang seluruh 

aktifitas peneliti. Dari segi ketersediaan sarana kelengkapan operasional serta berdasar SDM yang 

ada, kendala utama adalah adanya keterbatasan anggaran yang akan mendukung terhadap 

pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan. Keterbatasan anggaran yang berasal dari 

pemerintah ini cukup menghambat aktivitas penelitian dan dampaknya pada penurunan kualitas 
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hasil penelitian P2 Politik. Keterbatasan anggaran terhadap pengadaan barang dan jasa yang 

mendukung penelitian akan menyebabkan tersendatnya proses operasional lembaga yang 

mendukung aktivitas utama yaitu penelitian. 
 

Tabel 1.2 Daftar Sarana dan Prasarana P2 Politik 

RUANG LINGKUP NAMA ALAT UTAMA JAMINAN MUTU*) 

Penelitian dan             
Non Penelitian 

Komputer 90% lebih dari 5 Tahun 

Laptop 100 % Lebih dari 5 Tahun 

Infocus 70% Lebih dari 5 Tahun 

Wifi 70% < 5 Tahun 

Switch < 5 tahun 

Set Meja kerja dan Komputer < 5 Tahun 

Gredenza/ Lemari < 5 Tahun 

Hardisk External 50% > 5 Tahun 

Printer  > 5 Tahun 

Buku Buku Digital   

Penunjang 

Mesin Ketik  > 10 Tahun 

Mobil 1 Untuk Kapus dan 1 Untuk Operasional 

Set Microfon > 5 Tahun 

Kursi Kerja dan Kursi Tamu < 5 Tahun 

 

Dalam pemanfaatan sarana prasarana terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh P2Politik 

antara lain adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tersendatnya pembelanjaan saran dan 

prasarana terutama alat pengolah data dan kendaraan dinas yang kondisinya sangat tidak 

memadai. Berdasar laporan dari tim BMN aset yang dimiliki P2Politik  sudah berusia lebih dari 5 

(lima) tahun, yang terbaru adalah transfer masuk dari satker lain. Artinya Puslit Politik tidak pernah 

melakukan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2010, padahal aset adalah bagian penting 

sebagai penunjang kegiatan peneliti dan staf administrasi. Oleh Karena itu perlu ada kebijakan 

khusus untuk menambah jumlah aset agar kegiatan penelitian di lingkungan P2 Politik akan 

berkembang sesuai dengan visi misi satker tersebut. 

 

Adapun akses informasi P2 Politik LIPI telah berupaya membangun sebuah jaringan yang 

memudahkan para peneliti bekerja dengan lebih mudah dan fleksibel, terutama dalam soal 

memperoleh data dan berkegiatan melalui sarana online. Namun demikian secara infrastruktur P2 

Politik LIPI belum memadai khususnya dalam hal ketersediaan komputer. Saat ini rasio jumlah 

komputer dengan peneliti masih amat timpang. Selain itu komputer yang ada secara kualitas 

relatif tertinggal sehingga kurang maskimal dalam menopang kinerja peneliti maupuan staf 

pendukung.    
 

Terkait dengan kapasitas riset, kegiatan tersebut telah relatif berjalan dengan baik. Produk peneliti 

yang sudah dihasilkan seperti buku, artikel pendek, seminar, kerjasama telah dinikmati baik oleh 
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para stakeholders atau scientific communities. Di sisi lain, memang masih ada beberapa kendala 

yang tidak dapat dicapai seperti terhentinya kerjasama secara sepihak, persiapan yang tidak 

matang hingga memperngaruhi jalannya kerjasama, masalah pendanaan hingga sulitnya mencari 

narasumber yang reliable. Selain itu diversifikasi tema penelitian juga dirasakan semakin 

dibutuhkan mengingat tingginya tingkat kompleksitas persoalan politik saat ini.  

 

Dalam soal diseminasi telah dilakukan dengan berbagai model dan bentuk termasuk melalui 

penerbitan seperti buku, jurnal maupun dengan media online seperti website, facebook, youtube 

dan twitter. Dengan adanya dukungan pendanaan yang memadai maka proses penerbitan akan 

dapat terlaksana lebih cepat dan massif lagi. Adanya dukungan finansial juga akan membuat 

konten dari media online akan semakin beragam dan sesuai dengan perkembangan situasi politik 

dengan kualitas tampilan yang lebih baik lagi.  

 

1.2.2.3 Sistem Penganggaran 

Secara lebih spesifik, alokasi anggaran P2 Politik LIPI tahun 2018 masih belum mencukupi untuk 

pembaharuan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan diseminasi iptek walaupun secara 

nomimal ada sedikit peningkatan anggaran dibanding tahun 2017. Tidak adanya pemotongan 

anggaran pada tahun 2018, membuat alokasi anggaran bisa dilakukan secara maksimal. Namun, 

kebijakan pengalokasian anggaran yang sudah ditetapkan berdasarkan rencana strategis riset lima 

tahunan membuat P2 Politik masih kesulitan untuk melakukan riset-riset terhadap isu-isu politik 

kontemporer yang dinamikanya begitu cepat terjadi. Dampaknya P2 Politik agak lambat merespon 

isu politik kontemporer yang ada di masyarakat dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada 

pemerintah. 

 

1.3 Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan 

Laporan Kinerja LIPI tahun 2018 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : 

 Bagian awal berisi kata pengantar dan Ringkasan Eksekutif, yang secara integratif 

memberikan gambaran singkat tentang seluruh isi laporan 

 Bab I, Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

 Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kerja, membahas tentang rencana strategis tahun 2015-

2019 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, 

serta perjanjian kinerja organisasi LIPI tahun 2018. 

 Bab III, Akuntabilitas Kinerja 2018,menguraikan Capaian Kinerja Organisasi beserta analisisnya 

berikut akuntabilitas keuangan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran diluar DIPA LIPI yang telah digunakan untuk 

turut meningkatkan kinerja organisasi juga dijelaskan. 

 Bab IV, Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II  
 

 

  

   

 

eiring dengan arah pembangunan nasional dalam mewujudkan kedaulatan politik, P2 Politik 

2015-2019 memfokuskan seluruh program dan kegiatannya sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan kedaulatan politik Indonesia melalui “Penguatan Demokrasi dan Peran 

Internasional Indonesia untuk Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa”. Sebagai bagian untuk 

mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, P2 Politik ingin berkiprah melalui dua sisi yaitu 

penguatan demokrasi dan meningkatkan peran Indonesia dalam politik internasional. Flagship ini 

menjadi acuan Puslit Politik membangun kinerja untuk masa tahun 2015 – 2019. 

 

Adapun Visi P2 Politik adalah menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan sosial-politik yang unggul, 

kompetitif dan sebagai rujukan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional. Dan Misi  P2 Politik 

adalah ikut mendorong proses demokratisasi ke arah terbentuknya sistem politik nasional yang 

rasional dan kondusif demi terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat, pluralitas, supremasi hukum, 

keberadaban, tegaknya hak-hak asasi manusia, perbaikan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan rasa 

keadilan bagi semua  unsur bangsa. 

 

Tugas pokok dan fungsi P2 Politik Berdasarkan Pasal 309 Perka LIPI Nomor 1 Tahun 2014, P2 Politik-

LIPI mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penelitian di bidang Politik. Dalam melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 tersebut, P2 Politik-LIPI mempunyai fungsi 

sebagai berikut (Pasal 310):  

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang Politik;  

b. Penelitian di bidang Politik;   

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang Politik;  

d. Pelaksanaan urusan tata usaha  

 

2.1 Umum 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tugas pokok fungsinya, seluruh staf P2 Politik memegang 

teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, profesionalisme, kebebasan akademik, keterbukaan, kolegalitas, 

kompetitif, mandiri, berdedikasi, dan bertanggungjawab. Pada lima tahun mendatang (2015-2019) 

arah rencana strategis implementatif P2Politik dipengaruhi oleh lingkungan strategis pada satu sisi, 

dan di sisi lain tuntutan yang besar bagi peran ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan dalam menjawab 

tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan visi dan misinya, P2 Politik 

mengembangkan arah kebijakan risetnya sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan 

transformasi sosial budaya dalam era globalisasi. Globalisasi menekankan aspek keterhubungan, 

baik antara masyarakat, institusi politik dan ekonomi maupun keterhubungan secara infrastruktur, 

S 
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telah mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Karakter globalisasi juga mencakup 

persoalan daya saing ekonomi yang semakin ketat dan tidak adil di bawah pengaruh konsep dan 

implementasi pasar bebas dan monopoli sektor ekonomi maupun perdagangan. Hal ini juga 

berdampak pada distribusi ekonomi di tingkat lokal dan nasional, bahkan tidak jarang memicu 

terjadinya konflik komunal maupun konflik vertikal di beberapa daerah di Indonesia maupun 

kawasan lain di dunia. 

 

Secara geografis, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis di antara Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia. Kondisi fisik ini mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena perairan 

dan laut nasional menjadi jalur penting perdagangan dunia. Namun pada saat bersamaan, nilai 

strategis ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat membangun kemampuan 

memanfaatkan posisi strategis secara geopolitik maupun geoekonomi. Keterhubungan di era 

globalisasi memerlukan kesiapan bagi Indonesia agar memiliki posisi dan peran yang optimal, 

mandiri dan tidak mengalami ketergantungan.  

 

2.2 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

RPJMN 2015-2019 telah menegaskan arti penting daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai 

deraan gelombang sejarah. Daya tahan tersebut tergantung pada ideologi yang dicerminkan pada 

konsep TRISAKTI dalam bentuk kedaulatan dalam politik; berdikari dalam ekonomi; dan kepribadian 

dalam kebudayaan. Dalam kaitan kedaulatan dalam politik, RPJMN 2015-2019 mengariskan bahwa 

kedaulatan dalam politik diwujudkan pada pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi krakter, nilai, 

dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. 

 

Seiring dengan arah pembangunan nasional dalam mewujudkan kedaulatan politik, P2 Politik 2015-

2019 memfokuskan seluruh program dan kegiatannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

kedaulatan politik Indonesia melalui “Penguatan Demokrasi dan Peran Internasional Indonesia untuk 

Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa.” Sebagai bagian untuk mewujudkan kemandirian dan 

kedaulatan bangsa, P2 Politik ingin berkiprah melalui dua sisi yaitu penguatan demokrasi dan 

meningkatkan peran Indonesia dalam politik internasional. 

 

Mengapa penguatan demokrasi dipandang penting? Hasil kajian P2 Politik dalam satu dasawarsa 

reformasi menunjukkan bahwa tantangan Indonesia lima tahun ke depan (2015-2019) terletak pada 

bagaimana Indonesia secara politik berdikari dan berdaulat. Keberhasilannya tergantung pada 

apakah konsolidasi demokrasi dapat diwujudkan, sehingga secara politik Indonesia memiliki daya 

tahan sebagai sebuah bangsa.  

 

Sebagai negara demokrasi ketiga di dunia, demokrasi pasca reformasi di Indonesia telah berjalan 

lebih dari 17 tahun. Pasca Pemilu 2014, Indonesia memasuki tahap yang penting dalam konsolidasi 

demokrasi, setelah tahap-tahap sebelumnya dilalui yaitu tahap transisi [dari pemerintahan otoriter 
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berubah menjadi pemerintahan demokratis melalui Pemilu 1999 yang dipercepat] dan tahap 

selanjutnya dari transisi menuju konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh terjadinya instalasi 

demokrasi, sebuah proses di mana institusi-institusi demokrasi tumbuh dan berkembang di era 

transisi. Tahapan instalasi demokrasi dilakukan setelah Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, yang 

ditandai oleh lahirnya amandemen UUD 1945 pertama, kedua, dan ketiga, serta sejumlah 

pembentukan institusi-institusi demokrasi lainnya.  

 

Persoalan utamanya, pada tahapan instalasi demokrasi itu tantangan terbesarnya ialah apakah 

bangunan demokrasi, khususnya institusi-institusi demokrasi yang dilahirkan di era reformasi seperti 

partai politik, lembaga anti-korupsi, komisi konstitusi, dan aktor-aktor yang memiliki pengaruh pada 

perkembangan demokrasi (government, civil society, dan kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya) 

menjadi aktor yang mendukung penguatan institusi demokrasi ataukah sebaliknya. Praktik-pratik 

demokrasi pada tataran lokal dan nasional masih memiliki beberapa masalah strategis yang terkait 

dengan problem reformasi institusional di bidang politik, termasuk institusionalisasi partai, pemilu, 

dan perwakilan.  

 

Salah satu ciri penting secara teoretik suatu negara yang mengalami transisi disebut telah berada 

pada tahap konsolidasi demokrasi manakala pemerintahan demokratis yang terpilih, 

pemerintahannya berfungsi (governable) dan aktor-aktor politik [elit] menjadikan agenda penguatan 

demokrasi sebagai tujuan utama dalam membangun sistem politik. Dalam konteks itu, perubahan 

sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem perwakilan di Indonesia masih cenderung bersifat 

tambal sulam. Perubahan regulasi yang terkait dengan sistem pemilu, kepartaian, dan perwakilan, 

ternyata tidak memperbaiki watak lembaga-lembaga politik dan akuntabilitas elite politik hasil 

pemilu. Budaya korup dan perburuan rente justru semakin merebak. Sebagai catatan kritis, 

demokrasi produk Pemilu 1999-2014 dan pilkada langsung sejak 2005 ternyata belum berhasil 

melembagakan pemerintahan nasional dan daerah yang efektif. Selain itu, komitmen kebangsaan 

dan kebhinekaan cenderung menipis, di antaranya dalam bentuk rendahnya penghargaan pada 

kelompok-kelompok minoritas. Indikasi ini, tampak dari diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap 

kelompok-kelompok minoritas yang terjadi di sejumlah daerah, seperti dialami oleh jamaah 

Ahmadiyah dan jamaah Syiah.  

 

Berbagai persoalan di atas diperparah oleh belum tuntasnya reformasi internal bidang pertahanan 

dan keamanan.  Meskipun telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan antara Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun kajian-kajian yang 

dilakukan memperlihatkan bahwa reformasi internal Polri masih belum sepenuhnya mentransformasi 

paradigma organisasi kepolisian dari budaya militeristik ke budaya sipil. Di sisi lain reformasi bidang 

pertahanan sudah berjalan lebih baik, namun belum menghasilkan zero tolerance of military abuse.  

Ke depan, tantangan praktis Security Sector Reform (SSR) semakin  besar dengan adanya ancaman 

transnasional yaitu terorisme (khususnya, the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan peredaran 

narkoba yang semakin mengglobal. Pemetaan lingkungan strategis politik nasional P2 Politik 
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dengan didasarkan pada dokumen RPJMN 2015-2019 mendapati sejumlah isu strategis yang 

kemudian menjadi fokus riset Kelti Politik Nasional.  

 

Selain sejumlah problematik para aras nasional di atas, pada aras politik lokal, pasca reformasi 1998 

desain desentralisasi (otonomi daerah) juga belum sepenuhnya menemukan format yang tepat. 

Desentralisasi menimbulkan sejumlah masalah baru, seperti lahirnya dinasti politik, menguatnya 

budaya patrimonial, dan sejumlah anomali politik lainnya.  

 

Desentralisasi memang dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas politik dan kesatuan nasional 

dengan cara memberi wewenang kepada daerah yang lebih luas agar daerah tersebut merasa 

berkepentingan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pusat. Namun demikian praktik 

penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia masih berkutat pada dua hal persoalan. Pertama, tidak 

sedikit pemerintah daerah yang masih merasa diperlakukan tidak adil dengan otonomi yang 

diberikan kepadanya jika dibandingkan dengan potensi sumber daya daerah dan kontribusi yang 

diberikan mereka kepada Negara (pemerintah pusat). Oleh sebab itu, tidak mustahil jika akan 

muncul lebih banyak lagi daerah yang menuntut otonomi khusus selain Riau, Kalimantan Timur, 

Maluku, dan Bali. Sebagian dari mereka bahkan meminta memisahkan diri dari NKRI karena tidak 

puas dengan kebijakan “one fits for all”. Kedua, beberapa daerah yang telah diberikan perlakuan 

(otonomi) khusus terutama Aceh dan Papua menghadapi persoalan kelembagaan daerah yang 

cukup serius karena desain desentralisasi yang ada tidak sesuai dengan aspirasi dan kapasitas lokal. 

Konflik internal tampak semakin menguat di kedua daerah tersebut di saat implementasi UU khusus. 

Di Papua, otonomi khusus yang berlaku ternyata tidak mampu menyurutkan gerakan separatism 

sebagaimana yang diharapkan sebelumnya.   

 

Berpijak pada persoalan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia 

belum cukup memberikan keadilan dari sisi kewenangan politik, ekonomi (fiskal), dan administrasi 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Hal demikian juga menunjukkan bahwa 

kebijakan desentralisasi di Indonesia belum memperhatikan kekhususan masing-masing daerah 

secara komprehensif dan objektif.  

 

Review atas bekerjanya lembaga-lembaga dalam kelembagaan daerah otonomi khusus perlu 

dilakukan di tahun pertama dalam renstra lima tahun untuk melihat sejauhmana desain 

kelembagaan otonomi khusus bekerja sesuai dengan aspirasi lokal atau kehendak pemerintah pusat. 

Di tahun kedua, kapasitas daerah otonomi khusus dalam menjalankan kewenangan politik, fiskal, 

dan administrasi perlu dikaji lebih dalam untuk melihat bekerjanya demokratisasi dan governability 

lokal. 

 

Sementara itu, dinamika aras society pasca reformasi 1998 pada satu sisi telah mengalami kemajuan 

yang cukup signifikan yang dicirikan oleh kebebasan berpolitik dan partisipasi politik yang tidak 

lagi dibatasi. Seiring dengan itu, juga tumbuh persoalan-persoalan baru lainnya seperti masalah 
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integrasi sosial-politik, konflik dan tuntutan-tuntutan terhadap penyelesaian sejumlah peristiwa 

politik masa lalu. Isu-isu konfik sosial/komunal menjadi isu yang paling menonjol 10 tahun awal 

reformasi. Dalam dimensi yang lain, isu-isu konflik juga beriringan dengan isu integrasi, disintegrasi, 

dan rekonsiliasi yang merupakan aspek mendasar yang langsung berkaitan dengan praktik 

bernegara. Dalam konteks itu, perkembangan isu-isu konflik pada aras politik lokal pasca reformasi 

menunjukkan beberapa pergeseran dan kecenderungan. Paling tidak ada kecenderungan bahwa 

isu-isu konflik tidak lagi didominasi oleh persoalan yang berkaitan dengan identitas, konflik sosial 

atau komunal, atau konflik berdimensi SARA, tetapi lebih pada konflik yang diakibatkan oleh 

pertarungan terhadap sumber-sumber daya alam. Dari perkembangan konflik itu, secara umum ada 

dua hal yang penting dilihat dalam relasi antara negara dan konflik serta integrasi. Pertama, cara di 

mana kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi bertarung, dan kedua, cara aktor-aktor 

teramsuk pemerintah menangani konflik.  

 

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, isu gender dan politik telah menjadi salah satu isu 

yang mendasar. Peran perempuan dan politik menjadi salah satu agenda penting sejumlah 

kelompok dalam proses konsolidasi demokrasi. Walaupun perempuan dan politik telah menjadi isu, 

namun ada kencenderungan masih kurangnya penggunaan analisis gender dalam mengurai 

pelbagai persoalan politik dalam kajian-kajian di Indonesia. 

 

Paska lengsernya Suharto pada Mei 1998, Indonesia memasuki Era Reformasi dengan berbagai 

pembenahan struktural kelembagaan termasuk penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam 

demokratisasi. Salah satunya adalah kebijakan mengenai kebijakan baru desentralisasi seiring 

dengan pemberlakuan UU No. 22/1999 dan pemberlakukan pemilihan kepala daerah secara 

langsung melalui UU No. 32/2004. Perubahan signifikan di tingkat lokal ini diiringi dengan 

munculnya berbagai dinamika dan tantangan baru yang tecermin juga dari banyaknya karya-karya 

mengenai politik lokal paska-Suharto. Akan tetapi terdapat fenomena menarik dalam politik lokal 

di Indonesia paska-Suharto, yang tidak memperoleh perhatian serius.  

 

Fenomena menarik yang mewarnai berlakunya Pemilukada sejak tahun 2005 adalah munculnya 

banyak perempuan pemimpin politik lokal (bupati/walikota/gubernur) yang terpilih melalui 

Pemilukada. Fenomena ini merupakan hal baru dalam sejarah politik lokal di Indonesia paska 

Suharto. Akan tetapi, karya-karya mengenai politik lokal baik yang ditulis oleh kalangan akademisi 

barat maupun Indonesia cenderung ditulis dengan analisis konvensional sehingga tidak mampu 

menangkap, menyajikan, dan memahai fenomena ini secara mendalam. Padahal fenomena ini 

menandakan adanya perkembangan baru mengenai gender, perempuan,  agama, dan politik lokal 

di Indonesia, yang tidak boleh dilewatkan dalam analisis Bidang Perkembangan Politik Lokal paska-

Suharto. Terdapat ketimpangan serius antara: kenyataan empiris berupa semakin banyaknya 

perempuan pemimpin poltik yang muncul dan mewarnai dinamika politik lokal paska Suharto, 

dengan tidak ada, atau minimnya karya yang secara serius menganalisis dinamika baru ini dalam 

potret besar politik lokal paska-Suharto. Fenomena baru ini hanya dapat difahami dengan 
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menggunakan lensa gender analisis dalam poltik lokal. Oleh karena itu, salah satu tema riset yang 

akan dilakukan dan dikembangkan oleh Bidang Perkembangan Politik Lokal di Pusat Penelitian 

Poltik-LIPI adalah mengenai gender dan politik lokal.  

 

Sejumlah persoalan di atas bagaimanapun dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kedaulatan 

politik Indonesia. Tantangan kedaulatan politik juga dapat berdampak pada posisi dan peran 

Indonesia dalam politik Internasional, manakala stabilitas politik dan konsolidasi demokrasi 

mengalami kegagalan. 

 

Padahal, modal politik Indonesia untuk berkiprah dalam politik internasional sudah ada. Indonesia 

memiliki posisi dan peran sentral di arena politik global. Letak geografis Indonesia yang berada di 

antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadikan Indonesia berada tepat di persilangan 

jalur perdagangan internasional. Posisi tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai pemain penting 

dalam dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan tersebut, yaitu di kawasan Asia-Pasifik 

melalui Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), di kawasan Samudera Hindia melalui Indian 

Ocean Rim Association (IORA) serta mendorong keamanan kawasan melalui ASEAN Regional Forum 

(ARF). Indonesia adalah salah satu negara anggota G-20, yang merupakan forum negara-negara 

dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia merepresentasikan kepentingan negara-

negara berkembang di dalam forum G-20 demi terciptanya sistem perekonomian global yang 

inklusif. Indonesia adalah negara terbesar di antara negara-negara anggota Association of South 

East Asian Nation (ASEAN). Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN, 

terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan atau driving force di 

ASEAN, termasuk dalam mengembangkan kerja sama regional yang lebih luas di Asia Timur dalam 

wadah East Asia Summit (EAS). 

 

Negara-negara dengan kekuatan besar mengganggap Indonesia memiliki kelebihan tersendiri. 

Amerika Serikat dan Uni Eropa memandang Indonesia sebagai mitra penting kerjasama di Asia 

Pasifik. Bagi Amerika, Indonesia adalah natural leader di ASEAN, yang berperan penting dalam isu 

keamanan kawasan Indo-Pasifik. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dalam kunjungannya 

ke Indonesia pada September 2012, mengatakatan Amerika Serikat mengakui kepemimpinan 

Indonesia dalam menjembatani penyelesaian sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.1 Selain itu, 

Indonesia juga memiliki posisi penting sebagai penengah dalam konflik semenanjung Korea karena 

Indonesia memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara. Persepsi tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia merupakan very close and important partner bagi Amerika Serikat. 

Pentingnya posisi Indonesia bagi Uni Eropa dibuktikan dengan disepakatinya EU-Indonesia 

Partnership and Co-operation Agreement (PCA) pada November 2009. PCA merupakan skema 

                                                                   
1 Bruce Gilley, “The Rise of the Middle Powers”, New York Times, September 10th 2012, http://www.nytimes.com/ 

2012/09/11/opinion/the-rise-of-the-middle-powers.html?_r=0 diakses pada tanggal 17 Maret 2015. 

http://www.nytimes.com/
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kerjasama komprehensif, yang mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan, lingkungan, 

energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi dan kontra terorisme.2   

 

Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis eksternal yang diprediksi akan 

mewarnai politik internasional selama lima tahun ke depan dalam menjalankan roda pembangunan. 

Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan banyak mewarnai dan menentukan arah 

dinamika politik internasional, sehingga harus menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam 

menentukan langkahnya di kancah internasional. Kedua negara berupaya untuk memperluas 

pengaruhnya di dunia. Masing-masing negara menginisiasi rezim kerjasama ekonomi. Amerika 

Serikat membentuk dan mensponsori Trans-Pacific Partnership (TPP). Sedangkan Tiongkok 

menginisiasi Jalur Sutra Maritim dan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Visi 

World Maritime Fulcrum atau Poros Maritim Dunia milik Presiden Joko Widodo selaras dengan 

program kemaritiman di atas. Hanya saja Amerika Serikat curiga dengan kedekatan Jalur Sutra 

Maritim dan Poros Maritim Dunia merupakan jalan menuju Poros Jakarta-Peking Jilid II. Trauma 

sejarah yang didengungkan Amerika Serikat seharusnya tidak ada jika membaca blueprint dari 

masing-masing program. 

 

Sementara itu, dalam konstelasi politik di kawasan Timur Tengah, kemunculan kelompok Islamic 

State of Iraq and Syria (ISIS) menjadi fenomena yang patut dipertimbangkan dalam membaca 

dinamika politik internasional. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang bergejolak, 

ISIS mampu menguasai beberapa wilayah di Irak, Syria, Lebanon dan Libya. Setelah meninggalnya 

Osama bin Laden, ISIS menjadi musuh utama dunia dalam perang melawan terorisme. Peristiwa 

teror di Paris dan Sydney yang terjadi beberapa waktu lalu, kemunculan orang-orang yang 

bergabung menjadi militan ISIS dari berbagai negara, dan munculnya video pemenggalan tawanan 

ISIS di internet membuat efek teror yang diciptakan ISIS menimbulkan kekhawatiran negara-negara 

di dunia. 

 

Dunia internasional menganggap Indonesia sebagai negara yang sukses melakukan transisi dari 

pemerintahan otoritarian menuju pemerintahan yang demokratis. Indonesia juga dianggap dapat 

menjadi role model penerapan demokrasi di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. 

Indonesia dapat berbagi pengalam kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sedang 

mengalami transisi menuju demokrasi. 

 

Perubahan lingkungan eksternal strategis lain yang juga berpengaruh terhadap dinamika politik 

internasional adalah mulai diperhatikannya kawasan Samudera Hindia secara lebih serius. Negara-

negara besar dan menengah menjadikan kawasan Samudera Hindia sebagai medan perebutan 

pengaruh. Samudera Hindia mennyimpan potensi kekayaan sumberdaya laut serta menjadi jalur 

                                                                   
2 Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, “Political and Economic Relations”, 

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/political_relations/index_en.htm diakses pada tanggal 17 Maret 

2015. 
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penting lalulintas pelayaran, perdagangan dan komunikasi internasional. Negara-negara besar di 

kawasan Samudera Hindia telah mencanangkan kebijakan nasionalnya untuk lebih memperhatikan 

Samudera Hindia. Australia mengembangkan Look West Policy, India dengan Look East Policy, dan 

Afrika Selatan dengan East Policy-nya. Indonesia pada tahun 2015-2017 akan menjadi ketua Indian 

Ocean Rim Association (IORA). Posisi dan peran strategis tersebut menjadi modal berharga bagi 

Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan memperkuat posisinya di percaturan 

politik internasional.    

 

Era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menitikberatkan politik luar negeri pada asas 

kebermanfaatan dan kontribusi terhadap kepentingan Indonesia. Pandangan ini disampaikan oleh 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno dalam lokarya Indian Ocean Rim Association (IORA). Keterlibatan 

Indonesia dalam berbagai forum internasional harus dapat memberikan manfaat langsung bagi 

masyarakat Indonesia namun tetap memperhatikan kontribusi ke masyarakat internasional. Fokus 

utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah maritim, pangan, energi dan infrastruktur. 

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengarah pada empat fokus utama tersebut. 

Kontribusi Indonesia di dunia internasional perlu memandang pengaruh Indonesia di kawasan. 

Pengaruh dapat diukur dari seberapa banyak pertemuan pemimpin Indonesia dengan para 

pemimpin kawasan, seberapa banyak jumlah usulan Indonesia yang diterima dalam forum, dan 

seberapa banyak pengimplementasian usulan-usulan yang diterima. Salah satu contohnya ialah 

gagasan Komunitas ASEAN terutama politik keamanan adalah ide asal dari Indonesia mendorong 

percepatan implementasi Komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015. 

 

Presiden Joko Widodo memfokuskan politik luar negeri Indonesia selama lima tahun masa 

kepemimpinannya di kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk merumuskan 

strategi politik luar negeri terhadap negara-negara kekuatan utama di kawasan tersebut, seperti 

Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India dan Australia. Perumusan strategi terhadap negara-negara 

pemain utama tersebut tentunya ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional di tengah power 

relations yang cenderung tidak seimbang. Dengan merumuskan strategi yang tepat maka Indonesia 

dapat mengambil posisi strategis diantara negara-negara tersebut. 

 

Posisi dan peran strategis itu menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam memperjuangkan 

kepentingan nasional dan memperkuat posisinya di percaturan politik internasional. Berdasarkan 

Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional, Indonesia akan menjadi salah satu negara maju  

pada tahun 2025.3 Indonesia diproyeksikan menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025.4 

Stabilitas politik dan ekonomi menjadi suatu keniscayaan untuk mencapai target menjadi negara 

                                                                   
3 “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”, diakses dari 

http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/perencanaan/1353489783/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-

tahun-20052025.html pada tanggal 5 maret 2015 

4Kementerian Perindustrian, “Visi dan Misi Kementerian Perindustrian”, diakses dari 

http://www.kemenperin.go.id/profil/70/visi-misi-kementerian-perindustrian pada tanggal 5 Maret 2015 
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maju di tahun 2025. Indonesia harus mampu mengurangi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, serta pada saat yang bersamaan memperkuat kekuatan domestik. Dengan begitu, 

proyeksi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 dapat terwujud. 

 

Posisi dan peran strategis Indonesia di dunia internasional harus memperhatikan dinamika 

lingkungan strategis agar Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan 

mengatasi tantangan dunia internasional kontemporer. Indonesia harus benar-benar memikirkan 

posisi yang tepat, sehingga tidak menjadi korban dari arah perkembangan global yang dapat 

merugikan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan dan 

ketahanan nasional di tengah dunia yang semakin terintegrasi akibat perkembangan pesat 

teknologi, informasi dan transportasi. Indikator yang dirujuk adalah bagaimana interconnectivity 

dalam politik luar negeri Indonesia mampu menjawab kepentingan Indonesia berupa pangan 

industri, infrastruktur, dan energi.  

 

2.3. Kebijakan 

Tabel 2.1 Tabel Tema Payung 

TEMA PAYUNG KEGIATAN RISET DAN NON-RISET PUSAT PENELITIAN POLITIK 

 

 

 

Program Riset Isu-Isu Strategis Fokus/Sasaran Riset 

KELOMPOK PENELITI 

BIDANG PERKEMBANGAN POLITIK 
LOKAL 

BIDANG PERKEMBANGAN POLITIK 
NASIONAL 

BIDANG PERKEMBANGAN POLITIK 
INTERNASIONAL 

RENCANA STRATEGIS IMPLEMENTATIF 2015-2019 

Penguatan Institusi Demokrasi lokal Reformasi Sistem Politik dan Sektor 
Keamanan 

Penguatan Peran Indonesia dalam 
dinamika politik regional dan global 

FOKUS PROGRAM PENELITIAN 

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi 

2. Integrasi, Disintegrasi, Konflik dan 
Rekonsiliasi 

3. Gender dan Politik 

 

1. Sistem Kepartaian, Sistem 
Pemilihan Umum, dan Sistem 
Perwakilan. 

2. Reformasi Sektor Keamanan 

3. Masalah-masalah  Demokrasi, 
Kebangsaan dan Globalisasi 

1. ASEAN dan Asia Pasifik 

2. Perbatasan 

3. Polugri 

4. Agama dan Politik 

TEMA-TEMA KEGIATAN PENELITIAN 2015-2019 

KEGIATAN NON-PENELITIAN 

PENYUSUNAN POLICY PAPER 

PENYUSUNAN POLICY BRIEF 

SURVEY 

SEMINAR 

WORKSHOP 

FOCUS GROUP DISCUSSION 

PENERBITAN JURNAL (e-JURNAL) 

PENGUATAN DEMOKRASI DAN PERAN INTERNASIONAL INDONESIA 
 UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN BANGSA 
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Penguatan Institusi Demokrasi   Demokratisasi dan penguatan 
kapasitas kelembagaan di tingkat 
desa 

 Perebutan kekuasaan: jalur 
penguasaan pada partai-partai 
politik ditingkat lokal 

 Pilkada serentak dan implikasinya 
terhadap perubahan politik lokal 

 Dinamika peran civil society dalam 
politik lokal 

 Demokrasi dan nilai-nilai politik 
tradisional 

 Reformasi birokrasi lokal dan 
kelembagaannya 

 Membangun paradigma 
desentralisasi asimetris dalam 
otonomi daerah dalam konteks 
NKRI 

 Otonomi daerah dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat 

 Kebijakan inovasi pemerintahan 
daerah 

 Peta dan relasi aktor konflik SDA 

 Kapasitas aktor-aktor dalam 
pengelolaan konflik  atas SDA 

 Paradigma kebijakan pengelolaan 
SDA  

 Perempuan pemimpin politik lokal 

 Kebijakan pemimpin politik 
perempuan dalam pemerintahan 
daerah 

 Representasi politik perempuan di 
parlemen lokal 

 Gender, Parpol dan Pemilu di 
tingkat lokal 

 Perempuan dan politik lingkungan 

 Perempuan dan politik reproduksi 
sosial 

 Institusi demokrasi lokal 

 Aktor-aktor demokrasi 
(government, civil society dan aktor 
lain) 

 Budaya Politik Lokal 

 Good/best dan bad practices 
Otonomi Daerah dalam penguatan 
kapasitas kelembagaan daerah; 
Inovasi daerah dalam pelayanan 
publik; dan relasi pusat dan daerah 

 Konflik Sumber Daya Alam kasus 
perkebunan, tambang,  

 Kebijakan pengelolaan konflik 
sumber daya alam 

 Aktor dalam konflik sumber daya 
alam 

 Perempuan dan kekuasaan di 
tingkat lokal 

 Gender dan representasi politik 
perempuan di parlemen lokal 

 Gender dan politik lingkungan 

 Hak perempuan dalam 
pembangunan (the right to 
develompment). 

Reformasi Sistem Politik dan Sektor 
Keamanan 

 Problematika Sistem Perwakilan 
Politik, termasuk evaluasi Kinerja 
DPR, DPD, dan MPR 

 Problematika Sistem dan Tata 
Kelola Pemilu 

 Problematika Partai Politik dan 
Sistem kepartaian 

 Komunitas Intelijen dan Demokrasi 

 Kebijakan Pengembangan 
Alutsista dan Politik Pertahanan 

 Penataan Undang-Undang Politik  

 Menuju Model Pemilu Serentak  

 Hubungan Eksekutif-Legislatif di 
Tingkat Nasional 

 Reformasi sistem dan 
kelembagaan Intelijen dalam 
kerangka demokrasi 

 Modernisasi alutsista dan industri 
pertahanan 

WEBSITE P2POLITIK 

DISEMINASI HASIL RISET 

KERJA SAMA RISET DAN NON-RISET 
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 Dinamika Aktor-Aktor Keamanan 
dalam Politik 

 Media dan politik 

 Gender dan politik 

 Kepemimpinan Politik 

 Civil Society Organizations (CSO) 
dan Demokratisasi 

 Membangun profesionalisme 
Aktor-Aktor Keamanan 

 Penguatan peran media dalam 
demokratisasi 

 Penyetaraan gender dalam politik  

 Pelembagaan kepemimpinan 
politik yang demokratis dan 
akuntabel  

 Penguatan peran CSO dalam 
demokratisasi 

 Formulasi dan Implementasi 
Kebijakan Publik yang berkeadilan 

 Penataan kebijakan pembangunan 
yang berorientasi keadilan sosial  

 Penguatan peran negara dalam 
pasar 

 Reformasi birokrasi dan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

Penguatan Peran Indonesia dalam 
Dinamika Politik Regional dan Global 

 Peran Indonesia dalam East Asia 
Summit (EAS): Membangun 
Rezim Keamanan Internasional di 
Kawasan  

 Keamanan maritim ASEAN dalam 
Perspektif Ekonomi Politik 
Indonesia  

 ASEAN dan Penanganan 
Kejahatan Transnasional di Laut: 
Studi Kasus Indonesia-Malaysia  

 Kebijakan Kelautan Indonesia dan 
Kerjasama Pengelolaan Sumber 
Daya Laut di ASEAN 

  Membangun Tata Kelola Kelautan 
Regional  

 Politik Luar Negeri Indonesia 
terhadap Amerika Serikat  

 Politik Luar Negeri Indonesia 
terhadap Tiongkok  

 Politik Luar Negeri Indonesia 
terhadap Jepang  

 Politik Luar Negeri Indonesia 
terhadap India  

 Politik Luar Negeri Indonesia 
terhadap Australia 

 Interconnectivity dan Cross Border 
Cooperation: Greater Mekong 
Subregion Development  

 Interconnectivity dan Cross Border 
Cooperation: Pembangunan Poros 
Maritim Thailand, Indonesia, dan 
India  

 Interconnectivity dan Cross Border 
Cooperation: Pembangunan Poros 

 Menganalisis dinamika lingkungan 
strategis  Asia-Pasifik 

a. Menyediakan informasi 
mengenai dinamika kawasan 
Asia-Pasifik 

b. Meningkatkan pemahaman 
intelektual dan pengetahuan 
para pemangku kepentingan 
mengenai relasi antarnegara 
dan isu-isu maritime 
strategis di Asia-Pasifik. 

 Rumusan rekomendasi kebijakan 
mengenai tata kelola keamanan 
regional sesuai dengan visi 
pemerintah Indonesia sampai 
2019. 

 Mengevaluasi dan memberi 
rekomendasi strategi polugri 
Indonesia terhadap negara-negara 
besar dan menengah dalam 
memperjuangkan kepentingan 
nasionalnya agar lebih efektif dan 
berpihak kepada rakyat 

 Menganalisis Kepentingan 
Indonesia di tengah dinamika 
politik dan ekonomi di Asia Pasifik 
dalam Upaya Pembangunan 
Poros Maritim [interconnectivity] 

 Menganalisis Kepentingan 
Indonesia di tengah Kawasan Indo  
Pasifik dalam 3 lingkar 
kepentingan Cross Border 
Cooperation yaitu di wilayah 
Indonesia, di dalam  ASEAN, 
bersama ASEAN menghadapi 
Tiongkok dan India 
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Maritim Brunei, Indonesia, dan 
Filipina  

 Interconnectivity dan Cross Border 
Cooperation: Pembangunan Poros 
Maritim Indonesia, Timor Leste, 
dan Papua New Guinea  

 Interconnectivity dan Cross Border 
Cooperation: Indonesia Menuju 
Pembangunan Poros Maritim  

 

 Menganalisis kerja sama antara 
Indonesia dengan negara-negara 
di Kawasan Timur Tengah, 
Negara Teluk dan Asia, di bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya 
dan keamanan. 

 Mengkaji kerja sama Indonesia 
dengan Timur Tengah, negara 
Teluk, dan Asia dalam 
pembangunan demokrasi, serta 
pencegahan tumbuh kembangnya 
terorisme nasional 

 

2.4. Strategi 

Strategi yang dibangun P2 Politik tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal yaitu strategi tata kelola 

organisasi, strategi penajaman fokus penelitian dan dan strategi diseminasi hasil penelitian dan 

penguatan kerjasama. 

 

Strategi Tata Kelola Organisasi 

Terkait dengan Tata Kelola Organisasi terdapat strategi yang mencakup persoalan standar 

operasional prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, standarisasi dan 

diseminasi. Secara spesifik ini meliputi beberapa hal yakni (1) penyempurnaan dan implementasi 

SOP tata kelola organisasi dan anggaran. (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi 

SOP tata kelola organisasi dan anggaran. (3) Memberikan kesempatan pada seluruh pegawai untuk 

meningkatkan kapasitas melalui training, seminar/workshop, pendidikan formal dan benchmarking. 

(4) Melakukan perencanaan yang kompherensif dan sistematis terkait sarana dan prasarana. (5) 

Membentuk tim untuk memperoleh akreditasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Komite Nasional 

Akreditasi Pranata Penelitian Pengembangan (KNAPPP), dan (6) Memperkuat tim diseminasi terkait 

dengan pengembangan jaringan dan akses informasi. 

 

Strategi Penajaman Fokus Penelitian dan Pengembangannya 

Strategi terkait dengan penajaman fokus penelitian meliputi tiga hal, yakni (1) melakukan refocusing 

dan penajaman atas tema-tema riset, agar daya cakup kajian menjadi lebih menjangkau banyak 

persoalan dan kualitas riset menjadi semakin meningkat. Selain itu diharapkan hasil kajian menjadi 

semakin relevan dengan kebutuhan publik. (2) Mempererat dan meluaskan jangkauan kerja sama 

dengan scientific communities dan stakeholders, terutama terkait dengan pemanfaatan produk riset. 

Dengan makin meningkatnya kerjasama pada akhirnya juga untuk meningkatkan kualitas riset dan 

hasil-hasilnya (3) Memfasilitasi peneliti untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya yang sesuai 

dengan standar ilmiah dan tema riset yang sesuai dengan kepentingan lembaga. 

 

Strategi Diseminasi Hasil Penelitian dan Penguatan Kerjasama 

Startegi terkait dengan kapasitas diseminasi meliputi lima hal. (1) Penyempurnaan SOP terkait 

dengan diseminasi informasi dan hasil riset. Hal ini agar segenap proses itu dapat berjalan secara 
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teratur dan terukur. Dengan mengikuti SOP maka seluruh proses akan berada dalam bimbingan 

dan tanggung jawab lembaga. (2) Melaksanakan benchmarking dalam rangka penguatan kerangka 

diseminasi. Hal ini patut dilakukan agar mendapatkan pembelajaran dari cerita suskes dari lembaga-

lembaga tertentu yang memiliki reputasi tinggi. (3) Menyempurnakan agenda peningkatan media 

diseminasi, terutama agar agenda tersebut lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan 

menjawab persoalan real di tengah masyarakat. (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas MOU 

dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri terkait diseminasi. (5) Meningkatkan 

kualitas dan kuantitas jaringan terkait diseminasi. 

 

2.5 Kegiatan Penelitian Tahun 2018 

Penelitian Tahun 2018 terbagi menjadi 2 bagian yaitu Prioritas BIdang dan Prioritas Nasional. 

Penelitian prioritas bidang adalah riset yang dilakukan untuk menghasilkan kajian konseptual P2 

Politik yang mengacu pada ruang lingkup rumpun kepakaran pedoman KNAPPP 03:2017, adapun 

rumpun kepakaran yang ada di P2 Politik yaitu : 

30.01 : Politik dan Pemerintahan 

30.02 :  Hubungan Internasional 

30.03 :  Administrasi Publik 

30.04 : Isu Isu Politik Strategis 

30.05 : Politik Ekonomi dan Pembangunan 

 

Penelitian Prioritas Nasional di Pusat Penelitian Politik dilaksanakan berlandaskan Bidang Kajian dan 

Isu Strategis Survei Nasional 2018 di Kedeputian IPSK LIPI, dengan Dimensi Politik dan variabel-

variabel berupa keberadaan demokrasi; kinerja pemerintahan dan pembangunan politik; kepercayaan 

kepada pemerintah; penilaian atas upaya penegakan hukum, keamanan dan penghentian korupsi; 

pemahaman atas pemilu serentak; kesiapan terhadap pemilu serentak; potensi dan elektabilitas 

kandidat presiden dan isu lain yang terkait. 

 

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan 

dilaksanakan pertama kalinya. Dalam Skema Pemilu serentak, Pemilihan anggota legislatif akan 

bersamaa dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebuah langkah besar bagi politik 

Indonesia pun dimulai untuk memilih pejabat publik yang mengisi parlemen dan pucuk tertinggi 

lembaga eksekutif negeri ini. Oleh karena itu kondisi 

 

Berdasarkan variabel, dimensi dan payung kajian tersebut Penelitian Prioritas Nasional Survei 2018 

terbagi menjadi 3 kelompok penelitian dengan kelompok : 

1.   Tim Survei Publik 

2.   Tim Survei Ahli 

3.   Tim Riset Kualitatif 

Penelitian PN Survei tahun 2018 di P2 Politik bertema : Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya, dan Hankam menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam rangka Penguatan kualitas Demokrasi.  
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Output Tim Survei Tahun 2018 adalah berupa Policy Paper yang masing-masing berjudul : 

1. Model Pemilu Serentak 

2. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Legislatif: Upaya Peningkatan Kualitas Keterwakilan dan 

Akuntabilitas Wakil Rakyat 

3. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi dan Koalisi Dalam 

Pemilu Presiden 2019 

4. Menciptakan Pemilu Serentak yang damai, Demokratis dan Berintegritas 

5. Menuju Pilkada sebagai bagian dari Pemilu serentak lokal 

 

Tema penelitian Prioritas Bidang pada Kelti lokal adalah Hasil Analisis Komprehensif Penguatan 

Demokrasi Lokal, yang melibatkan unsur state and society  : 

1. Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Kapasitas Pemerintahan dan Demokrasi Desa Aktor di 

Balik Tuntutan Otonomi Khusus : Studi Kasus Bali dan Maluku Utara 

2. Pemikiran dan Kebijakan Perempuan Kepala Daerah dalam Penanganan Persoalan Kemiskinan 

dan Perempuan 

3. Penyusunan Konsep Penilaian  Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya 

Alam 

 

Tema penelitian Prioritas Bidang pada Kelti Nasional adalah Peta arah politik, ekonomi, dan sosial 

budaya menjelang pemilu serentak 2019 melalui survei nasional adapun judul penelitian pada kelti 

ini adalah : 

1. Respons Etnis Tionghoa Mengenai Kebijakan Negara Terhadap Etnis Tionghoa Pasca Orde 

Baru 

2. Partai Politik & Pemilu Serentak 2019: Studi Kandidasi dan Koalisi 

3. Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru  

 

Tema penelitian Prioritas Bidang pada Kelti Internasional adalah Penguatan Peran Indonesia dalam 

Dinamika Politik Regional dan Global adapun judul penelitian pada kelti ini adalah : 

1. ASEAN dan Penanganan Kejahatan Transnasional di Laut Sulu 

2. Kekuatan PolitikIslam di Timur Tengah Pasca Arab Spring 

3. Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah: Kajian Politik Luar Negeri terhadap India 

4. Pembangunan Konektivitas Lintas Batas Indonesia Bagian Timur Melalui Kerja Sama 

Subregional 

 

2.6 Kegiatan Kelembagaan Tahun 2018 

1. Kegiatan Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi 

2. Penerbitan Media Cetak  

3. Pengelolaan Website  

4. Pengelolaan Pangkalan Data  

5. Seminar Rancangan  Penelitian 
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6. Seminar Akhir Riset 

7. Seminar Nasional 

 

2.7. Penetapan Kinerja P2 Politik Tahun 2018  

Tabel 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja 2018 

NO SASARAN STRATEGIS 
LIPI 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 

1 SS 2 Meningkatnya 
Kontribusi LIPI terhadap 
daya saing bangsa 
berbasis hasil penelitian 

Jumlah Buku yang diterbitkan dengan ISBN 13 buku 

Jumlah sitasi atas publikasi 2150 sitasi 

Jumlah hasil penelitian dan HAKI bidang Sosial 
dan Kemanusiaan yang dimanfaatkan 

5 naskah 

Jumlah pengguna jasa LIPI sebagai 
narasumber/Jasa kepakaran 

127 orang 

a.  Jumlah Mahasiswa S2-S3 bimbingan-diuji 12 orang 

b.  Jumlah Pengunjung Perpustakaan 115 orang 

2 SS 4 Meningkatkan 
Rekomendasi Kebijakan 
Berbasis Hasil 
Penelitian 

Jumlah Policy paper-rekomendasi-kebijakan –
keputusan yang dimanfaatkan 

8 naskah 

3 SS 7 Meningkatkan 
jejaring dan Kerjasama 
Ilmiah dan Nasional 
yang berkualiatas dan 
saling menguntungkan  

Jumlah Perjanjian Kesepakatanan kerjasama 
(PKK) - Jumlah Perjanjian kerjasama berdasar 
MoU 

10 Kerjasama 

a. Jumlah perjanjian kerjasama tanpa MoU 5 Kerjasama 

b. Jumlah perjanjian kerjasama berdasar MoU 5 Kerjasama 

Jumlah posisi strategis yang dijabat dalam 
organisasi atau pertemuan nasional dan 
internasional 

12 organisasi 

4 SS 8 Meningkatnya 
rujukan ilmiah dan 
informasi iptek yang 
diakses masyarakat 

1. Jumlah Peserta Pemasyarakatan IPTEK 600 orang 

  2. Jumlah Publikasi lama Nasional yang 
dihasilkan 

49 naskah 

a. Jumlah buku nasional yang dihasilkan 13 buku 

b. Jumlah artikel di jurnal nasional 15 artikel 

c. Jumlah artikel sebagai bagian dari buku 
bunga rampai atau prosiding nasional yang 
terakreditasi 

21 artikel 
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3. Jumlah Publikasi Internasional dihasilkan 8 naskah 

a. Jumlah buku internasional yang dihasilkan 1 buku 

b. Jumlah artikel di jurnal internasional 4 artikel 

c. Jumlah artikel sebagai bagian dari buku 
bunga rampai atau proceeding 
internasional yang terakreditasi 

3 artikel 

5 SS 9  Meningkatnya 
pengembangan 
kompetensi SDM 
penelitian Indonesia 

Jumlah Peneliti IPSK terindeks global 18 orang 

Jumlah institusi yang menggunakan jasa 
narasumber 

30 institusi 

Jumlah peneliti yang menjadi editor board 10 orang 

6 SS 10 Terwujudnya 
Tatakelola pemerintahan 
yang baik dan bersih 

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi 60 nominal 

Nilai Implementasi Zona Integritas 60 nominal 

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 60 nominal 

Nilai Serapan Anggaran  60 nominal 

 

Kegiatan 2018 : 

1. Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek dengan anggaran Rp. 6.765.000.000,- 

2. Layanan Perkantoran dengan anggaran Rp. 14.395.537.000,- 

 



 

 
LAPORAN KINERJA PUSAT PENELITIAN POLITIK - 2018 31 

 

BAB III  
 

 

 

 

 

 

ab ini menyajikan laporan capaian kinerja Pusat Penelitian Politik (P2 Politik) untuk tahun 

anggaran 2018. Capaian Kinerja disajikan berdasarkan pernyataan kinerja sasaran strategis yang 

telah disepakati antara Kepala P2 Politik dan Kepala Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

Kemanusiaan (IPSK).  

  

3.1 Capaian Kinerja Pusat Penelitian Politik  

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis 

dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi 

dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.   

 

Berdasarkan instruksi Kepala LIPI ditetapkan 9 Sasaran Strategis (SS) yang menjadi tolok ukur 

keberhasilan kinerja LIPI yang terdiri dari :  

1. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa berbasis hasil penelitian. 

2. Meningkatnya kontribusi LIPI terhadap daya saing industri.   

3. Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian 

4. Meningkatnya peranan LIPI sebagai penyedia infrastruktur riset nasional.  

5. Meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada nilai tambah Sumber Daya dan perlindungan 

lingkungan. 

6. Meningkatnya jejaring dan kerja sama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan saling 

menguntungkan. 

7. Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat.  

8. Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia. 

9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik  

 

Sementara dari 9 sasaran strategis tersebut P2 Politik memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

melaksanakan 6  Sasaran Strategis (SS)  yang terdiri dari SS 2,4,7,8,9,dan 10. Dari 6 SS terdapat 22 

indikator kinerja kegiatan (IKK). 

 

 

B 
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3.1.1 Akuntabilitas Kinerja  

Pada bagian ini, kami akan memperlihatkan capaian kinerja P2 Politik selama tahun 2018 yang dapat 

direalisasikan berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain menunjukkan jumlah 

angka target indikator kinerja yang dicapai, bagian ini juga memberikan penjelasan atau analisa dari 

ketercapaian masing-masing indikator kinerja. 

Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja P2 Politik 2018 
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Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1 ( SS2) 

Target dan Capaian Kinerja P2 Politik Tahun 2018 

 

No. Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

2018 
Realisasi 

Persentase 

(%) 

1.  SS 2 Meningkatnya 
kontribusi LIPI terhadap 
daya saing bangsa 
berbasis hasil 

Jumlah buku yang 
diterbitkan dengan ISBN --
(IK1) 

13 buku 14 108 

Jumlah sitasi atas publikasi 
-- (IK2) 

2150 sitasi 2262 105 

Jumlah penguna Jasa LIPI 
: Jumlah Mahasiswa S2-S3 
bimbingan-diuji --(IK3) 

12 orang 18 150 

Jumlah hasil penelitian dan 
HAKI bidang Sosial dan 
Kemanusiaan yang 
dimanfaatkan -- (IK4) 

5 naskah 5 100 

  Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan  Satker -- 
(IK5) 

115 orang 507 441 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 

 

Pada sasaran strategis 2 (SS 2), P2 Politik memiliki 5 Indikator Kinerja (IK) yang terdiri dari target jumlah 

buku yang diterbitkan dengan ISBN atau IK 1 (13 buku), target jumlah sitasi atas publikasi atau IK 2 

(2150 sitasi), target jumlah pengguna jasa LIPI atau IK 3 (18 orang), dan target jumlah hasil penelitian 

dan HAKI bidang sosial dan kemanusiaan yang dimanfaatkan atau IK 4 (5 naskah). Dari kelima indikator 

kinerja tersebut, pada akhir tahun 2018, P2 Politik dapat mencapai 3 IK yang melampaui target diatas 

100%  dari  yang telah ditentukan yaitu :IK 1 sebanyak 14 buku (108 %),  IK 2 sebanyak 2150 sitasi (105 

%), IK 3 sebanyak 18 institusi (150 %), dan IK 5 sebanyak 441 orang (441 %) dan satu Indikator Kinerja 

yaitu IK 4 mengenai jumlah hasil penelitian dan HAKI bidang Sosial dan Kemanusiaan yang 

dimanfaatkan P2 Politik berhasil mencapai 5 naskah untuk IK 4 dari target 5 naskah, tercapai 5 naskah 

(100%). 

 

Peningkatan jumlah pengguna jasa pada tahun 2018, terdapat 18 institusi yang menggunakan jasa para 

peneliti LIPI baik sebagai pengajar di universitas seperti Universitas Indonesia, Institut Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Muhammadyah Jakarta dan beberapa univesritas lainnya.  Selain itu, juga 

sebagai fasilitator dan narasumber di beberapa pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah pusat 

maupun daerah, seminar nasional, dan media nasional serta sebagai peneliti yang diperbantukan di 

beberapa Kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya.   
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Tabel 3.3 Buku Hasil Penelitian yang diterbitkan dengan ISBN Tahun 2018 

No. Nama Buku Hasil Penelitian Nama Peneliti 

1. Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019 : Studi Tentang Kandidasi 
dan Koalisi 

Aisyah Putri 

2. Intelejen dan Keamanan Pasca Orde Baru M Haripin 

3. Respon Etnis Tionghoa mengenai Kebijakan negara terhadap etnis 
Tionghoa pasca orde baru 

Irine H Gayatri 

4. Peta Sosial Politik Pemilu 2019 : Survei  Pandangan  Ahli Esty Ekawati 

5. Survei opini publik: Pemetaan Kondisi sosial, politik, ekonomi dan 
keamanan menjelang pemilu serentak 2019 

Sarah Nuraini Siregar 

6. Pemetaan kondisi politik ekonomi dan sosial budaya dan hankam 
menjelang pemilu serentak 2019 dalam rangka penguatan kualitas 
demokrasi 

Luky Sandra Amalia 

7. Kebijakan perempuan kepala daerah dalam penanggulangan 
kemiskinan dan perempuan : Solusi Kebijakan 

Kurniawati H Dewi 

8. Aktor dibalik tuntutan Otonomi khusus Dini Suryani 

9. Penyusunan indikator indeks kapasitas pemerintah daerah dalam 
pengelolaan SDA 

Imam Syafii 

10. ASEAN dan penaganan kejahatan transnasional di laut Sulu Khanisa 

11. Politik Islam di Timur Tengah PAsca Arab Spring Nostalgiawan Wahyudi 

12. Pembangunan Konektivitas lintas batas Indonesia bagian timur 
melalui kerjasama sub regional 

Sandy Nur Ikfal Raharjo 

13. Kerjasama bilateral Indonesia India dan Penguatan diplomasi 
Indonesia sebagai kekuatan menengah 

Nanto Sriyanto 

14. Pengelolaan Dana Desa : Studi darisisi demokrasi dan kapasitas 
pemerintah Desa 

Nyimas Letifah Letty Aziz 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 

 

Tabel 3.4. Sasaran Strategis 2 ( SS4) 

Target dan Capaian Kinerja P2 Politik Tahun 2018 

No Sasaran Strategis (SS) 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

2018 
Realisasi 

Persentase 

(%) 

 SS 4 Meningkatnya 
Rekomendasi Kebijakan 
Berbasis Hasil Penelitian 

Jumlah Policy Paper-
rekomendasi kebijakan - 
keputusan yang 
dimanfaatkan 

8 naskah 8 100 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 
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Gambar 3.1 Policy Paper PN Survei yang diterbitkan Tahun 2018 

Gambar 3.2 Policy Paper Sinergi PUI yang diterbitkan Tahun 2018 

Tabel 3.5 Policy paper - rekomendasi kebijakan - keputusan yang dimanfaatkan 

No. Policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang 
dimanfaatkan 

Tim Peneliti 

1. Model Pemilu Serentak  

2. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Legislatif: Upaya Peningkatan 
Kualitas Keterwakilan dan Akuntabilitas Wakil Rakyat 

Luky Sandra Amalia, Sandy Ikfal 
Raharjo 

3. Penyelenggaraan dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan 
Kandidasi dan Koalisi Dalam Pemilu Presiden 2019 

Aisyah Putri B, Firman Noor, Lili 
Romli 

4. Menciptakan Pemilu Serentak yang damai, Demokratis dan 
BerintegritasMenuju Pilkada sebagai bagian dari Pemilu serentak lokal 

Sarah Nuraini Siregar, Esty 
Ekawati 

5 Menuju Pilkada sebagai bagian dari Pemilu serentak lokal 

 

Dini Suryani, NyimasLatifah Letty 
Aziz, Ridho Imawan Hanafi 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 
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Sepanjang tahun 2018, terdapat 8 (delapan) naskah rekomendasi kebijakan yang terdiri dari 7 (tujuh) 

policy paper dan 1 satu modul  Pengembangan Desa Cerdas. Kebijakan yang dilakukan dalam kaitannya 

dengan diseminasi hasil penelitian antara lain dengan mendiseminasikan buku-buku, policy paper  dan 

policy brief hasil penelitian tim peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI (P2 Politik LIPI) kepada para stake 

holders, antara lain kementerian/lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, universitas-

universitas, lembaga penelitian dan non penelitian, dan kedutaan besar negara-negara sahabat. Produk 

penelitian tersebut didiseminasikan baik pada saat kunjungan para stakeholders tersebut ke P2 Politik 

LIPI maupun pada saat peneliti berkunjung ke para stakeholders tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan 

agar hasil penelitian P2Politik LIPI dapat dijadikan rujukan bagi para stakeholders dalam menentukan 

kebijakan di lembaga tempat mereka bernaung.  

  

Tabel 3.6 Sasaran Strategis 3 (SS7) 

Target dan Capaian Kinerja P2 Politik pada Sasaran Strategis 7 

No Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Prosentase 

1. SS7 : Meningkatnya 
jejaring dan 
kerjasama ilmiah 
nasional dan 
internasional yang 
berkulaitas dan 
saling 
menguntungkan  

Jumlah perjanjian kerjasama tanpa 
MoU 

 

5 

 

5 

 

100 

Jumlah perjanjian kerjasama 
berdasar MoU 

 

5 

 

5 

 

100 

Jumlah Posisi Strategis yang dijabat 
dalam organisasi atau pertemuan 
nasional dan internsional 

 

12 

 

12 

 

100 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 

 

Untuk sasaran strategis 7 ini, kinerja P2 Politik cukup baik. Mengingat para peneliti mampu membantu 

P2 Politik untuk memenuhi beberapa target hingga 100 % . P2 Politik tahun 2018 telah mampu 

membangun jaringan dengan pihak-pihak di luar P2 Politik, baik dalam bentuk kerja sama penelitian 

maupun penyelenggaraan seminar/workshop. Beberapa pihak yang menjadi rekanan P2 Politik dalam 

kerja sama ini di antaranya dengan KPK RI dan Pemda Kudus dalam membantu membuat prototype 

desa cerdas. Beberapa MoU ditandatangani tahun 2017 namun kegiatannya dilaksanakan pada tahun 

2018. 

 

Gambar 3.3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara P2 Politik 

LIPI dengan Pemkab Kudus 
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Tabel 3.7 Jumlah Kerjasama yang dilakukan P2 Politik Tahun 2018 

Kerjasama Riset 

No. MoU/Perjanjian 
Kerjasama 

Lembaga Mitra Waktu Kegiatan Output 

1.  MoU KPK 2018 Penelitian tentang Sistem 
Integritas Partai Politik dan 
Sistem Pemilihan Kepala 
Daerah yang Berintegritas  

Naskah 
akademik dan 
Policy Paper  

 

2. MoU The Asia 
Foundation 

2018 Riset tentang Dampak Sosial 
Atas Pembangunan 
Infrastruktur  

Di Tanah Papua  

Policy Paper 

3.  MoU Bapelitbangda 
Pemkab Kudus  

2018 Pengembangan Konsep Desa 
Cerdas  

Modul dan Policy 
Paper 

4. MoU Balitbang 
Pemkab Luwu 
Utara  

2018 Penyusunan Perda 
Pengarusutamaan Gender  

 

Naskah 
akademik 

5. MoU KLH, LIPI Kimia, 
Lemigas, dan 
ESDM  

2018 Sinergi Pengembangan Desa 
Mandiri Berbasis Budidaya 
Aren di Boalemo, Gorontalo  

Untuk P2P : 
narasi akademik 
perda / perbup 

 

Tabel 3.8 Sasaran Strategis 4 (SS8) 

Target dan Capaian Kinerja P2 Politik pada Sasaran Strategis 8 

 

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 2018 Realisasi Prosentase 

(%) 

 SS8 

Meningkatnya rujukan 
ilmiah dan informasi 
iptek yang dapat 
diakses masyarakat. 

Jumlah peserta 
pemasyarakatan iptek 

600  orang 1068 178 

Jumlah Buku Nasional 
yang diterbitkan  

13 judul 14 108 

Jumlah Artikel di jurnal 
nasional 

15 judul 15 100 

Jumlah artikel sebagai 
bunga rampai atau 
prosiding 

21 judul 21 100 

Jumlah Buku Internasional 
yang diterbitkan 

1 judul 1 100 

Jurnlah Artikel di Jurnal 
Internasional 

4 judul 4 100 

Jumlah artikel sebagai 
bunga rampai atau 
prosiding internasional 

3 judul 4 100 
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Jumlah peserta pemasyarakatan iptek target 2018 adalah sejumlah 600 orang, sedang realisasi 2018, 

tercapai hingga 600 orang. Hal ini terjadi, berdasarkan kegiatan pameran/pemasyarakatan selama tahun 

2018 cukup banyak yaitu ada kegiatan pameran dengan jumlah peserta bervariasi mulai dari  orang 

peserta hingga ada yang mencapai ratusan orang, kegiatan pameran dilaksanakan selama 2-3 hari. Juga 

berkaitan dengan penyelenggaran Indonesian Sciences Expo di BSD Tangerang, 2-4 November 2018. 

 

Tabel 3.9 Kegiatan Permasyarakatan IPTEK tahun 2018 

 

Gambar 3.4 Kegiatan Pameran dan Diseminasi Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

No. Kegiatan Waktu 
Jumlah 
Peserta 

1 Pameran International Conference Workshop on Gender , 
Auditorium LIPI,  

26-28 April 2018 102 orang 

2 Seminar 20 tahun reformasi 15 Mei 2018 20 orang 

3 Pameran Rilis Survei Ahli – Hotel JS Luwansa 7 Agustus 2018 59 orang 

4 Pameran  Sidang Umum MPR 16 Agustus 2018 153 orang 

5 Pameran Int’l Conference Social Sciences & Humanities 2nd 
(ICSSH), Auditorium LIPI lt.2 

22-24 Oktober 2018 88 orang 

6 Pameran ISE – LIPI, BSD City 2-4 November 2018 13 orang 

7 Pameran Hari Korupsi Sedunia, Gd. Bidakara 4-5 Desember 2018 160 orang 

8 Pameran  Launching PN,  Widya Graha,  11 Desember 2018, 13 orang 

9 Pameran  Refleksi Akhir Tahun IPSK  , Auditorium LIPI , 14 Desember 2018 12 oran g 



 

 
LAPORAN KINERJA PUSAT PENELITIAN POLITIK - 2018 39 

 

Tabel 3.10 Artikel di jurnal nasional terakreditasi tahun 2018 

No Nama Nama Jurnal Judul/Edisi 

1 Dr. Siswanto Jurnal Studi Komunikasi dan 
Media 

ISSN 1978-5003 

Terakreditasi LIPI 
No.734/AU4/P2MI-LIPI/04/2016 

Perilaku Media Massa Amerika Serikat pada 
Pemilihan Presiden tahun 2016 

Volume 22 No. 1 ( Juni 2018) 

2 Dr. Siswanto Jurnal Penelitian Politik 

 

Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi 
Tatanan Dunia 

Vol.15 No.1 Juni 2018 

3 Awani Irewati Jurnal Pusat Penelitian Politik Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat 
Malaka:  

City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor 
Ekonomi  

Vol.15 No.1 Juni 2018 

4 Indriana Kartini Jurnal Pusat Penelitian Politik Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian 
Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un 

Vol.15 No.1 Juni 2018 

 

Sementara itu jumlah publikasi ilmiah internasional yang ditetapkan, dari target 4 publikasi ilmiah 

internasional yang ditetapkan, peneliti-peneliti P2 Politik mampu mencapai 133 % dari  target tersebut 

atau sebanyak 5  publikasi. Berikut ini adalah judul dan nama penulis dari setiap publikasi baik berupa 

jurnal/buku pada level internasional yang dihasilkan di P2 Politik. 

 

Tabel 3.11 Publikasi Ilmiah Buku & Jurnal Internasional Tahun 2018 

 

 

No Nama Nama Jurnal Judul/Edisi 

1 Dewi Fortuna Anwar   RSIS Commentary   

 

“The Emergence of Indonesia’s Ocean Policy” 

RSIS Commentary No. 028, 21 February 2018. 

2 Dewi Fortuna Anwar  Analysis 

www.asiaglobalonline.hku 

“ASEAN Ensures Balance of Power in Asia”. 

Analysis , April 12 2018 

3 Dewi Fortuna Anwar  Asia Policy, Volume 13, Number 2, 
April 2018 

“Indonesia’s Vision of Regional Order in East Asia 
Amid U.S.-China Rivalry: Continuity and Change”. 
DalamAsia Policy, Volume 13, Number 2, April 2018 

4 Kurniawati Hastuti 
Dewi 

ASIAN Studies Review 

Dalam proses reveiw 

The Ethic of Social care in Indonesia : Women’s 
Perspectives on care in Politics develompent and 
policy 

5 Kurniawati Hastuti 
Dewi 

CSEAS NEWSLETTER 

https://newsletter.cseas.kyoto-
u.ac.jp/nl76/index.html 

"Research on Women's Leadership in Indonesia: 
Women as the Source of Knowledge, New Narrative 
and Existing Limitations (2006-2017)". 

6 Yogi Setya Permana Journal of Southeast Asian Studies 
- Kyoto University. 

Politizing The fear of crime in Decentralized 
Indonesia : an Insight from Central Lombok 

Vol.8 No.1/April 2018 

http://www.asiaglobalonline.hku/
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Gambar 3.5 Publikasi Hasil Penelitian tahun 2018 

Tabel 3.12 Sasaran Strategis 5 (SS9) 

Target dan Capaian Kinerja P2 Politik pada Sasaran Strategis 9 

No. Sasaran 

Strategis (SS) 

Indikator Kinerja Kegiatan Target 2018 Realisasi Prosentase 

(%) 

5 SS 9  

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi SDM 

penelitian 

Indonesia 

Jumlah Peneliti IPSK terindeks global 18 orang 18 100 

Jumlah institusi yang menggunakan jasa 

narasumber 

30 institu

si 

49 163 

Jumlah peneliti yang menjadi editor board 10 orang 11 110 

 

Untuk Sasaran Strategis 9 (Tabel 3.14.) mengenai Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang 

diakses masyarakat., ditetapkan satu IK utama, yaitu Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan dalam 

publikasi nasional dan internasional. Target yang ditetapkan oleh P2 Politik untuk SS 7 ini adalah 

sebanyak 100 publikasi. Dapat dilihat pada tabel 3.10 di atas, capaian untuk publikasi ilmiah, secara 

keseluruhan P2 Politik mampu memenuhi sebanyak 102 publikasi atau 113,3 % dari target yang telah 

ditetapkan. Namun jika dilihat dari per indikator, jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan pada tahun 

2017 sebagian besar melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

 

Khusus IK Publikasi Ilmiah ini, dijabarkan menjadi publikasi nasional dan publikasi Internasional. Untuk 

publikasi nasional ditahun 2017 ini, peneliti-peneliti di P2 Politik mampu menghasilkan 25 artikel jurnal 
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dan buku. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 23 artikel jurnal dan buku. 

Untuk buku terbitan internasional telah mencapai target sebanyak 1 buku.  Berikut ini adalah judul dan 

nama penulis dari setiap buku/jurnal pada level nasional yang dihasilkan di P2 Politik. 

 

Target untuk Sasaran Strategis 8 ini pada tahun 2018  secara umum dapat dicapai dengan sangat baik. 

Bentuk kegiatan jasa kepakaran tersebut di antaranya membimbing/menguji mahasiswa S2/S3 di 

beberapa universitas diwilayah Jabodetabek, narasumber di beberapa lembaga pemerintah/non 

pemerintah, narasumber pada stasiun televisi nasional dan internasional 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Peneliti P2 Politik menjadi narasumber di stasiun TV internasional 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.7 Peneliti P2 Politik menjadi narasumber di acara diskusi ilmiah 
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Gambar 3.8 Peneliti P2 Politik LIPI menjadi narasumber pada stasiun televisi nasional 

 

3.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2018 

Secara keseluruhan perencanaan/pernyataan kinerja di tahun 2018 ini dapat dicapai dengan baik. Hal 

ini dapat terlihat dari angka capaian kinerja P2 Politik di tahun ini mencapai 109,93 %.. Untuk beberapa 

sasaran strategis, P2 Politik tidak memiliki kendala yang cukup besar untuk mencapainya. Pada SS 1, 

Jumlah buku yang diterbitkan dengan ISBN dapat dicapai sebanyak 108 % dari target yang telah 

ditetapkan, yaitu sebanyak 13 buah buku yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun . Cukup 

banyaknya kegiatan kerja sama penelitian yang dikerjakan oleh peneliti-peneliti P2 Politik, baik kerja 

sama penelitian antar puslit di LIPI maupun stakeholder di luar LIPI, menyebabkan para peneliti dapat 

memenuhi target yang diharapkan.  

 

Capaian pada SS4 dapat terpenuhi sebesar 100 %. Seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan target 

dapat dicapai dengan baik. IK Jumlah policy paper/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dapat 

dicapai sebesar 100%.  Pada Jumlah policy paper/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mengalami 

capaian yang menggembirakan melebihi dengan target yang telah ditetapkan sebanyak yaitu 8 Policy 

paper yang dihasilkan.  

 

Pada tahun 2018 P2 Politik  berhasil mencapai SS7, yaitu Meningkatnya jejaring dan kerja sama ilmiah 

nasional dan internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan., dapat dicapai dengan baik 

oleh P2 Politik. Tercapainya target dari SS Memperkuat jaringan antara LIPI dengan mitra kerjasama 

dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi, sedikit banyak sebagai capaian 

kemampuan dari peneliti untuk membangun jaringan akademik dengan lembaga riset, stakeholde rdan 

universitas-universitas baik di Indonesia maupun di tingkat regional dan internasional. Demikian juga 

halnya dengan peneliti yang membidangi partai politik memberikan rekomendasi terkait sistem 

integritas partai politik bekerja sama dengan KPK-RI. Peneliti yang aktif pada kajian Desa Cerdas juga 

memberikan sumbangan rekomendasi kepada Pemda Kudus.  

 

Pada tahun 2018 P2 Politik  berhasil mencapai SS 8. Hal dapat dilihat dengan capaian jumlah peserta 

pemasyarakatan IPTEK sebesar 178%. Sebanyak 1068 peserta pemasyarakatan IPTEK, jumlah ini berada 

melebihi target  yaitu 600 orang peserta pemasyarakatan IPTEK. Capaian ini juga merupakan wujud dari 
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komitmen dari peneliti di P2 Politik untuk terus melakukan diseminasi dan meningkatkan kemampuan 

SDM untuk menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan di P2 Politik ditengah adanya pemotongan 

anggaran yang menyebabkan jumlah kegiatan pemasyarakatan IPTEK sedikit dikurangi sehingga masih 

belum mencapai target. 

 

Selanjutnya, untuk SS 8 yaitu Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat., 

hampir seluruh indikator yang berada pada SS ini dapat dicapai oleh Peneliti di P2 Politik, dengan rata-

rata capaian tiap indikatornya melebih angka 100%, namun untuk posisi strategis dalam organisasi 

dalam pertemuan ilmiah belum tercapai tahun 2017 karena banyaknya peneliti yang aktif sebagai 

narasumber di berbagai institusi. Khusus untuk SS 9 (Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM 

penelitian Indonesia.), terdapat satu indikator yang capaiannya melebihi dari target yaitu jumlah institusi 

yang menggunakan jasa narasumber yang mencapai target sebesar 163%, hal ini menunjukkan bahwa 

peneliti P2 Politik keberadaannya serta kompetensinya cukup diakui oleh institusi – institusi di luar LIPI 

untuk dijadikan sebagai narasumber kegiatan yang bersifat ilmiah.   

 

Jumlah keikutsertaan peneliti P2 Politik di kancah internasional di tahun 2018 cukup baik. Terlihat 

dengan capaian delapan orang peneliti yang mengikuti pertemuan ilmiah di tingkat internasional. 

Semuanya ini dapat dicapai berkat jaringan di tingkat global yang dibangun oleh peneliti-peneliti LIPI. 

Namun hal yang cukup disayangkan adalah mayoritas peneliti berangkat menggunakan biaya pribadi 

atau justru bagian lembaga lain yang menjadi afiliasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai 

researcher. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena lembaga sudah menyediakan anggaran yang 

memadai untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Tentu ke depannya hal ini memerlukan perencanaan 

yang matang dan disebutkan secara eksplisit pada rencana kerja lembaga hingga ke tingkat pusat 

penelitian.  

 

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dicapai oleh P2 Politik di tahun 2018 ini 

dengan tahun sebelumnya (2017), secara keseluruhan dapat terlihat bahwa capaian di tahun 2018 

mengalami penurunan. Jika di tahun 2017 capaian kinerja mencapai 140%, maka di tahun 2018 menurun 

menjadi 109,93 %.   

 

3.3 Evaluasi Capaian Renstra P2 Politik Tahun 2015-2019  

Renstra P2 Politik Tahun 2015-2019 memuat tiga rencana strategis, yaitu renstra Penelitian dan Renstra 

Pengembangan kelembagaan dan Renstra Pengembangan SDM. Dalam bagian ini akan dilihat capaian 

yang dihasilkan oleh P2 Politik berdasarkan masing-masing Renstra tersebut.  

 

3.3.1 Renstra Penelitian  

Sejak pertengahan tahun 2014, pembagian struktur bidang kajian penelitian di P2 Politik terbagi menjadi 

tiga kelompok penelitian, di mana masing-masingnya dipimpin oleh seorang koordinator kelompok 

penelitian Terdapat tiga kelompok penelitian, yaitu Kelompok Perkembangan Politik Lokal, Kelompok 

Perkembangan Politik Nasional, dan Kelompok Perkembangan Politik Internasional. Masing-masing 
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kelompok penelitian menyusun kegiatannya berdasarkan agenda penelitian yang telah disepakati dan 

kemudian diterjemahkan dalam isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya 

diimplementasikan pengkajiannya dalam judul-judul penelitian. Kegiatan tidak hanya berbentuk 

penelitian tetapi juga non penelitian, seperti workshop ataupun seminar.  

 

a). Kelompok Penelitian Perkembangan Politik Lokal  

Kegiatan Penelitian 

Berdasarkan empat agenda penelitian dari bidang perkembangan Politik lokal, yaitu Demokratisasi 

Lokal, Otonomi Daerah, Manajemen dan Resolusi Konflik,  Gender & Politik terdapat tiga kelompok 

penelitian.  

1. Demokratisasi dan Penguatan Kelembangaan di tingkat Desa  

2. Manajemen dan Resolusi Konflik  

3. Otonomi Daerah  

4. Gender dan Politik  

 

Keempat kelompok penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam artian, target secara substansi 

dan penyerapan anggaran dapat dicapai dengan baik. Dikarenakan adanya keterbatasan SDM peneliti 

dan anggaran tim penelitian “Demokratisasi dan Penguatan Kelembangaan di tingkat Desa”, maka di 

tahun 2017 penelitian dengan tema tersebut belum bisa berjalan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

kebijakan dari jajaran pimpinan P2 Politik pada akhir tahun 2016, mengingat hasil penelitian tim 

Demokratisasi dan Penguatan Kelembangaan di tingkat Desa belum mempersiapkan rencana kegiatan 

penelitian dan baru bisa melakukan kegiatan penelitian tahun 2018 dengan menggunakan anggaran 

prioritas nasional (PN). 

 

Kegiatan Non Penelitian 

Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, bidang perkembangan Politik lokal telah melaksanakan 

beberapa kali kegiatan seminar intern yang semuanya mengadopsi isu-isu strategis yang tertera dalam 

Renstra 2015-2019 dengan tidak mengabaikan kondisi faktual Politik lokal yang berlangsung di 

Indonesia pada tahun berjalannya kegiatan. Dengan demikian, pada tahun 2017 kegiatan yang menjadi 

fokus bidang perkembangan Politik adalah kegiatan penelitian dan kegiatan non penelitian.  

 

b). Bidang Perkembangan Politik Nasional  

Kegiatan Penelitian 

Bidang perkembangan Politik nasional menyepakati tiga agenda riset dalam rentang waktu lima tahun 

Renstra (2015-2019), yaitu Sistem Perwakilan, Pemilihan Umum dan  

Kepartaian; Nasionalisme, Etnisitas dan Demokratisasi; dan Pengelolaan Sektor Pertahanan dan 

Keamanan. Berdasarkan tiga agenda riset tersebut maka dibentuklah tiga tim penelitian dengan agenda 

riset di bawah ini:  

1. Sistem perwakilan, pemilihan umum dan sistem kepartaian  

2. Nasionalisme, etnisitas dan demokratisasi  

3. Reformasi pengelolaan sektor pertahanan dan keamanan  
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Secara keseluruhan, ketiga tim penelitian tersebut dapat melakukan kegiatannya dengan baik, secara 

substansi maupun pengelolaan anggaran. Terdapat beberapa kali perubahan judul penelitian yang 

berbeda dengan judul di dalam renstra. Perubahan ini lebih semata-mata disebabkan oleh dinamika 

perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis sehingga untuk menghindari data yang kurang kekinian, 

maka perubahan judul penelitian dapat dimungkinkan. Perubahan-perubahan judul inipun telah atas 

persetujuan dari kepala bidang dan PME P2 Politik yang disampaikan kepada PME IPSK.  

 

Kegiatan Non Penelitian 

Tidak jauh berbeda dengan kegiatan non penelitian yang berjalan di bidang perkembangan Politik lokal, 

hingga tahun 2018 bidang perkembangan Politik nasional telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan 

diseminasi hasil penelitian dan pemikiran peneliti-peneliti di P2 Politik. baik dengan menggunakan 

anggaran dari DIPA maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga di luar P2 Politik. Dengan 

adanya kerja sama dan hubungan yang baik antara P2 Politik dengan berbagai lembaga terkait, seperti 

kementerian/Lembaga Negara, lembaga Riset Non Pemerintah dan beberapa Universitas, cukup banyak 

kegiatan workshop ataupun seminar nasional yang dapat diselenggarakan.  

 

c). Bidang Perkembangan Politik Internasional  

Kegiatan Penelitian 

Bidang perkembangan Politik internasional memiliki lima agenda penelitian, yaitu ASEAN, Masalah 

Perbatasan, Politik Luar Negeri, Regionalisme dan Globalisasi. Dari kelima agenda riset tersebut 

diimplementasikan dalam empat tim penelitian, yaitu ASEAN, Masalah Perbatasan, Politik Luar Negeri 

dan Regionalisme (Agama dan Demokratisasi).  

Perubahan judul-judul penelitian yang terjadi pada bidang perkembangan Politik nasional juga terjadi 

pada bidang perkembangan Politik internasional. Perubahan ini mengikuti perkembangan dinamika 

Politik internasional yang terjadi pada tahun berjalannya kegiatan. Setiap perubahan judul selalu melalui 

prosedur persetujuan dari Kepala Bidang dan Kepala P2 Politik yang juga disampaikan kepada PME P2 

Politik dan PME IPSK.  

 

Kegiatan Non Penelitian 

Dikeluarkannya kebijakan penghematan anggaran tidak serta merta membuat kegiatan non penelitian 

di bidang perkembangan Politik internasional berhenti. Kerja sama penelitian yang telah diinisiasi pada 

tahun-tahun sebelumnya pada akhirnya mampu menjadi mitra bagi P2 Politik, khusus bidang 

perkembangan Politik internasional untuk tetap bisa melakukan kegiatan pemasyarakatan IPTEK kepada 

masyarakat luas.  

 

Kendala ketersediaan anggaran pada prinsipnya tentu akan mengganggu capaian kinerja yang hendak 

dihasilkan. Namun, dengan adanya jaringan akademis yang meluas antara P2 Politik dan peneliti P2 

Politik sendiri dengan lembaga-lembaga lain. Hal inilah yang menjadi faktor keberhasilan tercapainya 

target “Institusi yang menggunakan jasa narasumber”, yang mana target yang ditetapkan hingga tahun 

berakhirnya 2018 adalah 127 institusi, dan tercapai sesuai target oleh P2 Politik adalah 127 
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3.3.2 Renstra Pengembangan Kelembagaan  

Pengembangan kelembagaan dalam hal ini mencakup beberapa bidang kegiatan, yaitu Diseminasi hasil 

penelitian, Media Cetak (jurnal) dan Website. Pada prinsipnya, target kegiatan yang telah dicantumkan 

pada renstra 2015-2019 dari ketiga kegiatan tersebut dapat dicapai dengan cukup baik, namun tidak 

dapat dikatakan telah maksimal.   

 

Untuk kegiatan pengelolaan hasil penelitian tahun 2018,  tidak adanya ruangan untuk display buku 

menjadi kendala ketika ada hibah koleksi.  Tahun 2018 sebagian koleksi buku perpustakaan politik 

mulai dipindahkan bergabung dalam perpustakaan kedeputian IPSK LIPI di gd. PDII Lt. 5. 

 

 Kekurangan anggaran dan persoalan penerbitan buku hasil penelitian DIPA Tematik juga menjadi 

penyebab tersendatnya penambahan koleksi hasil penelitian P2 Politik. dibalik beberapa hal yang 

kurang maksimal tersebut, bidang pengeolaan hasil penelitian setidaknya telah mampu 

mengalihmediakan buku hasil penelitian sejak tahun 2010-2016 dan mereproduksi kembali buku 

laporan hasil penelitian yang sudah tidak ada stocknya 

 

Capaian lain yang dapat terselesaikan pada tahun 2018 adalah lolosnya Pusat Penelitian Politik sebagai 

salah satu lembaga unggulan Kemenristekdikti yang telah ditetapkan dalam konsorsium Pusat Unggulan 

IPTEK (PUI) dengan nama “Pusat Kebijakan dan Perkembangan Politik. Dengan  adanya status sebagai 

lembaga riset unggulan tersebut diharapkan dapat memacu P2 Politik untuk terus meningkatkan 

produktivitas penelitian yang berdaya guna dan berdampak kepada kemajuan ilmu pengetahuan di 

Indonesia serta dapat meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya di tingkat 

nasional maupun tingkat internasional. 

 

Untuk pengelolaan website sendiri hingga saat ini tetap berjalan dengan baik. Tahun 2018 berhasil 

menyelenggarakan workshop untuk pemilih pemula dan workshop Infografis untuk tim sisfo untuk 

mempermudah diseminasi hasil hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Kegiatan Tim Website dan Sistem informasi 2018 
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P2 Politik tahun 2018 dalam naungan kegiatan kelembagaan berhasil menerbitkan 2 (dua) edisi Jurnal 

Penelitian Politik . Jurnal Penelitian Politik sudah mendapatkan akreditasi dari Pusbindiklat LIPI dan pada 

akhir tahun 2018 mulai mengajukan akreditasi jurnal yang saat ini sudah dikelola oleh Kemenristek 

Dikti. 

   
Gambar 3.10 Jurnal Penelitian Politik terbitan tahun 2018 

 

3.3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015-2019 P2 Politik LIPI  

Target Capaian kinerja per-tahun yang telah ditetapkan  pada Renstra P2 Politik LIPI Tahun 2015-2019 

dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:   

Tabel 3.13 Target Capaian Kinerja P2 Politik 2015-2019 

Sasaran Strategis  Indikator Kinerja  Target Total 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1)  (2)  (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) 

Meningkatnya kontribusi LIPI 
terhadap daya saing bangsa 
berbasis hasil penelitian. 

Jumlah buku yang 
diterbitkan dengan ISBN 

8 16 24 32 40 60 

Jumlah sitasi dari 
publikasi 

490 1456 1556 

 

1656 1756 1756 

Meningkatnya rekomendasi 
kebijakan berbasis hasil 
penelitian  

Jumlah policy 
paper/rekomendasi 
kebijakan yang 
dimanfaatkan 

1 1 1 1 1 5 

Jumlah policy 
paper/rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan  

2 2 2 2 2 10 

Meningkatnya hasil 
penelitian yang berorientasi 
pada nilai tambah Sumber 
Daya dan perlindungan 
lingkungan.  

Jumlah peserta 
pemasyarakatan iptek 

75 75 75 75 75 375 

Meningkatnya jejaring dan 
kerjasama ilmiah nasional 
dan internasional yang 
berkualitas dan saling 
menguntungkan 

Jumlah kerja sama yg 
memiliki MOU terlaksana 

2 2 2 2 2 10 

Jumlah posisi strategis 
yang dijabat dalam 
organisasi/pertemuan 
nasional/ internasional 

3 3 3 3 3 15 
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Jumlah perjanjian 
kesepakatan kerja sama 
(PKK) 

2 2 2 2 2 10 

Jumlah penelitian yang 
memiliki PKK 

1 1 1 1 1 5 

Jumlah workshop/seminar 
yang memiliki PKK 

1 1 1 1 1 5 

Meningkatnya rujukan ilmiah 
dan informasi iptek yang 
diakses masyarakat  

Jumlah Diseminasi IPTEK 1 1 1 1 1 5 

Jumlah publikasi ilmiah 50 50 50 50 50 250 

Jumlah publikasi nasional 
yang dihasilkan 

35 35 35 35 35 175 

Jumlah buku nasional 
yang diterbitkan 

15 15 15 15 15 75 

Jumlah artikel di jurnal 
nasional terakreditasi 

15 15 15 15 15 75 

Jumlah artikel sebagai 
bagian dari 
buku/proceeding nasional 
yang diterbitkan 

5 5 5 5 5 25 

Jumlah publikasi 
internasional yang 
dihasilkan 

15 15 15 15 15 45 

Jumlah buku internasional 
yang diterbitkan 

2 2 2 2 2 10 

Jumlah artikel di jurnal 
internasional 

10 10 10 10 10 50 

Jumlah artikel sebagai 
bagian dari 
buku/proceeding 
internasional yang 
diterbitkan 

3 3 3 3 3 15 

Meningkatnya 
pengembangan kompetensi 
SDM penelitian Indonesia  

Jumlah peneliti IPSK 
terindeks global 

5 5 5 5 5 25 

Jumlah peneliti IPSK yang 
menjadi research 
fellow/post doc 

2 2 2 2 2 10 

Jumlah institusi yang 
menggunakan jasa 
narasumber 

8 8 8 8 8 40 

Jumlah mahasiswa 
S2/S3 bimbingan/diuji 

6 6 6 6 6 30 

Jumlah peneliti yang 
menjadi editorial board 
dalam jurnal Internasional 

1 1 1 1 1 5 
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Evaluasi dan perbandingan pencapaian Penetapan Kinerja P2 Politik Tahun 2018 yang dihubungkan 

dengan Sasaran pada Renstra P2 Politik Tahun 2015-2019 dapat digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut:   

Tabel 3.14 Capaian Kinerja P2 Politik 2015-2019 

Sasaran Strategis  Indikator Kinerja  Target 2015- 2019  Capaian 
s/d 2018  

%  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Meningkatnya kontribusi 
LIPI terhadap daya saing 
bangsa berbasis hasil 
penelitian. 

Jumlah buku yang diterbitkan dengan 
ISBN 

60 buku diterbitkan 
dengan ISBN  

52 75 

Jumlah sitasi dari publikasi 1756 sitasi dari publikasi 7122 405 

Meningkatnya rekomendasi 
kebijakan berbasis hasil 
penelitian  

Jumlah policy paper/rekomendasi 
kebijakan yang dimanfaatkan 

5 rekomendasi kebijakan 
yang dimanfaatkan 

12 240 

Jumlah policy paper/rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan  

10 rekomendasi 
kebijakan yang 
dihasilkan  

13 130 

Meningkatnya hasil 
penelitian yang berorientasi 
pada nilai tambah Sumber 
Daya dan perlindungan 
lingkungan.  

Jumlah peserta pemasyarakatan iptek 375 peserta 
pemasyarakatan iptek 

1660 442 

Meningkatnya jejaring dan 
kerjasama 

 ilmiah nasional dan 
internasional yang 
berkualitas dan saling 
menguntungkan 

Jumlah kerja sama yg memiliki MOU 
terlaksana 

10 MoU kerja sama 
yang terlaksana 

14 140 

Jumlah posisi strategis yang dijabat 
dalam organisasi/pertemuan nasional/ 
internasional 

15 posisi strategis yang 
dijabat dalam 
organisasi/pertemuan 
nasional/ internasional   

40 266 

Jumlah perjanjian kesepakatan kerja 
sama (PKK) 

10 perjanjian 
kesepakatan kerja sama 
(PKK 

14 140 

Jumlah penelitian yang memiliki PKK 5 penelitian yang 
memiliki PKK 

5 100 

Jumlah workshop/seminar yang memiliki 
PKK 

5 workshop/ seminar 
yang memiliki PKK 

2 20 

Meningkatnya rujukan 
ilmiah dan informasi iptek 
yang diakses masyarakat  

Jumlah Diseminasi IPTEK 5 Diseminasi IPTEK 3 60 

Jumlah publikasi ilmiah 250 publikasi ilmiah 238 90 

Jumlah publikasi nasional yang 
dihasilkan 

175 publikasi nasional 
yang dihasilkan 

131 74 

Jumlah buku nasional yang diterbitkan 75 buku nasional yang 
diterbitkan 

49 65 

Jumlah artikel di jurnal nasional 
terakreditasi 

75 artikel di jurnal 
nasional terakreditasi 

59 78 

Jumlah artikel sebagai bagian dari 
buku/proceeding nasional yang 
diterbitkan 

25 artikel sebagai 
bagian dari 
buku/proceeding 

80 320 
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nasional yang 
diterbitkan 

Jumlah publikasi internasional yang 
dihasilkan 

45 publikasi 
internasional yang 
dihasilkan 

23 51 

Jumlah buku internasional yang 
diterbitkan 

10 buku internasional 
yang diterbitkan 

4 40 

Jumlah artikel di jurnal internasional 50 artikel di jurnal 
internasional 

13 26 

Jumlah artikel sebagai bagian dari 
buku/proceeding internasional yang 
diterbitkan 

15 artikel sebagai 
bagian dari 
buku/proceeding 
internasional yang 
diterbitkan 

6 40 

Meningkatnya 
pengembangan kompetensi 
SDM penelitian Indonesia  

 

Jumlah peneliti IPSK terindeks global 25 peneliti terindeks 
global  

64 256 

Jumlah peneliti IPSK yang menjadi 
research fellow/post doc 

10 peneliti IPSK yang 
menjadi research 
fellow/post doc 

4 40 

Jumlah institusi yang menggunakan 
jasa narasumber 

40 institusi yang 
menggunakan jasa 
narasumber 

121 302 

Jumlah mahasiswa S2/S3 
bimbingan/diuji 

30 mahasiswa S2/S3 
bimbingan/diuji 

31 103 

Jumlah peneliti yang menjadi editorial 
board dalam jurnal Internasional 

5 peneliti yang menjadi 
editorial board dalam 
jurnal Internasional 

29 580 

 

Penghitungan capaian kinerja ini dibuat berdasarkan sasaran strategis dan indikator yang terdapat 

dalam formulir penetapan kinerja P2 Politik. Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah, bahwa formulir 

penetapan kinerja untuk tahun 2018 menggunakan sasaran strategis dan indikator yang mengacu 

kepada Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015-2019. Perubahan format PK dan item IKK  Penetapan 

Kinerja di awal tahun 2018, menyebabkan analisis capaian kinerja dengan penggunaan sasaran strategis 

dan indikator kinerja yang sama dilakukan dengan mengakumulasi capaian pada tahun kegiatan 2015-

2017. Meskipun demikian, capaian berdasarkan indikator kinerja tahun 2018 tetap melihat 

perkembangan yang terjadi sepanjang tahun 2015 - 2017. Beberapa indikator kinerja telah mencapai 

target dalam jangka waktu 2015-2019, kedepannya perlu ada evaluasi terkait target lima tahunan (2015-

2019) agar dapat lebih menyesuaikan dinamika dunia penelitian yang dinamis. 

 

3.4 Realisasi Anggaran  

3.4.1 Anggaran DIPA 

Jumlah anggaran DIPA P2 Politik LIPI tahun 2018 adalah sebesar Rp. 21.160.517.000,- yang terdiri dari 

anggaran Peta arah politik, ekonomi, dan sosial budaya menjelang pemilu serentak 2019 melalui survei 

nasional sebesar Rp. 5.000.000,000,-, anggaran Hasil analisis komprehensif penguatan demokrasi lokal, 
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yang melibatkan unsur state and society sebesar Rp. 705.590.000,-, anggaran Hasil penelitian penguatan 

peran indonesia dalam dinamika politik regional dan global sebesar Rp. 678.360.000,-, anggaran 

Layanan Internal (Overhead) sebesar Rp. 381.050.000,- dan anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp. 

14.395.517.000-.  

 

Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja untuk tahun 2018 yang berakhir pada 31 Desember 

2018 menunjukkan realisasi anggaran DIPA P2 Politik pada tahun 2018 mencapai 99,17% atau sebesar 

Rp. 20.984.598.460,-. 

 

3.4.2 Anggaran Peta arah politik, ekonomi, dan sosial budaya menjelang pemilu serentak 2019 

melalui survei nasional 

Anggaran untuk kegiatan Peta arah politik, ekonomi, dan sosial budaya menjelang pemilu serentak 

2019 melalui survei nasional di P2 Politik adalah sebesar Rp. 5.000.000,000,-. Anggaran tersebut 

digunakan untuk membiayai kegiatan Prioritas Nasional (PN) yaitu Survei Pemilu, Kandidasi Parpol dan 

Kelti Nasional. 

 

Realisasi anggaran Peta arah politik, ekonomi, dan sosial budaya menjelang pemilu serentak 2019 

melalui survei nasional pada tahun 2018 mencapai 99,81% atau sebesar Rp. 4.990.272.011,-. 

 

3.4.3 Anggaran Hasil Analisis komprehensif penguatan demokrasi lokal, yang melibatkan unsur 

state and society  

Anggaran untuk kegiatan Hasil analisis komprehensif penguatan demokrasi lokal, yang melibatkan 

unsur state and society di P2 Politik adalah sebesar Rp. 705.590.000,-. 

 

Realisasi anggaran Hasil analisis komprehensif penguatan demokrasi lokal, yang melibatkan unsur state 

and society pada tahun 2018 mencapai 99,84% atau sebesar Rp. 704.438.000,-. 

 

3.4.4 Anggaran Hasil Penelitian Penguatan peran indonesia dalam dinamika politik regional dan 

global 

Anggaran untuk kegiatan Hasil penelitian penguatan peran indonesia dalam dinamika politik regional 

dan global di P2 Politik adalah sebesar Rp. 678.360.000,-. 

 

Realisasi anggaran Hasil penelitian penguatan peran indonesia dalam dinamika politik regional dan 

global pada tahun 2018 mencapai 98.90% atau sebesar Rp. 670.926.000,-. 

 

3.4.5 Anggaran Layanan Internal (Overhead) 

Anggaran layanan internal berupa Pengadaan Kendaran Dinas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 

381.050.000,-. 

 

Realisasi anggaran untuk layanan internal berupa Pengadaan Kendaraan Dinas mencapai 100% atau 

sebesar Rp. 381.050.000,-. 
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3.4.6 Anggaran Layanan Perkantoran 

Anggaran layanan perkantoran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.395.517.000,- yang terdiri dari 

(a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan sejumlah Rp. 13.754.377.000,- dan (b) Penyelenggaraan Operasional 

dan Pemeliharaan Kantor sejumlah Rp. 641.140.000,-.  

 

Realisasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 98.86% atau sebesar Rp. 

13.596.917.299,-. Realisasi anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 

mencapai 99,98% atau sebesar Rp. 640.995.150,-. 
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BAB IV  
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Penutup 

aporan Kinerja (LKj) P2Politik LIPI tahun 2018 menggambarkan bahwa Rencana Kinerja 

Tahunan maupun Penetapan Kinerja secara umum dapat dicapai dengan baik.  Meskipun 

begitu laporan ini juga masih menggambarkan beberapa kekurangan yang perlu.  Oleh karena 

itu, hal ini perlu mendapat perhatian dari para pihak baik peneliti maupun non-peneliti agar bisa 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. 

 

Dari sisi perencanaan/pernyataan, kinerja di tahun 2018 ini berhasil dicapai beberapa sasaran 

strategis. P2Politik tidak memiliki kendala yang cukup berarti. Hal ini meliputi Sasaran strategis 1 

(SS2) yaitu; Meningkatnya kontribusi P2Politik terhadap daya saing bangsa berbasis hasil 

diindikasikan dengan jumlah buku yang diterbitkan dengan ISBN dapat dicapai dengan maksimal. 

Capaian lainnya yaitu sasaran strategis 2 (SS4) ; Meningkatnya rekomendasi kebijakan berbasis hasil 

penelitian juga dapat terpenuhi secara maksimal.  

 

P2Politik secara kelembagaan juga berhasil mencapai sasaran strategis 3 (SS7); yaitu; Meningkatnya 

jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan internasional yang berkualitas dan saling 

menguntungkan. Capaian ini akan memperkuat jaringan antara LIPI dengan pihak terkait lainnya 

yaitu meningkatkan kemampuan penelitidan non-peneliti untuk membangun jaringan akademik 

dengan lembaga riset, stakeholder dan universitas-universitas baik di dalam dan luar negeri. 

 

Selanjutnya, P2 Politik juga berhasil mencapai sasaran strategis 4 (SS8) yaitu; Meningkatnya rujukan 

ilmiah dan informasi iptek yang diakses masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti P2Politik 

keberadaannya serta kompetensinya diakui oleh masyarakat. 

 

Meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada pengembangan kompetensi SDM Penelitian 

Indonesia sasaran strategis 5 (SS9),  mendapatkan hasil maksimal. Capaian ini juga merupakan wujud 

dari komitmen dari peneliti di P2Politik untuk terus melakukan diseminasi dan meningkatkan 

kemampuan SDM dalam rangka menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan di P2Politik.  

 

Capaian terpenting sepanjang tahun 2018 antara lain adalah Tahun 2018 menjadi momentum 

penting bagi P2 Politik untuk menghadapi tantangan baru dengan diraihnya predikat penetapan 

sebagai lembaga Pusat Ungulan Iptek Bidang Kebijakan dan Perkembangan  Politik,  Kementrian 

Riset dan Teknologi-DIKTI. Dengan ditetapkannya P2 Politik sebagai Pusat Unggulan Iptek, P2 Politik 

LIPI  menjadi Pusat Unggulan sebagai Pusat Kebijakan dan Perkembangan Politik tingkat nasional 

L 
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dan menjadi rujukan nasional untuk Kebijakan dan Perkembangan Politik dalam taraf Nasional dan 

Internasional.  

 

Sebaliknya, kendala yang dihadapi oleh P2 Politik menyangkut soal keberadaan sumber daya 

manusia. Sejumlah tenaga peneliti dan administrasi sudah memasuki masa pensiun sehingga pada 

waktunya kelak hal ini akan mendorong terjadinya krisis SDM khususnya pegawai administrasi yang 

ada tidak lagi mampu menanggung beban kerja yang ada. Rencana Reorganisasi yang dilaksanakan 

harus bersifat inklusif dan humanis. Sejalan dengan hal itu LIPI kiranya perlu mengajukan catatan 

kepada pemerintah agar meninjau kembali kebijakan moratorium. 

 

Sarana - prasarana yang dimiliki P2 Politik masih dirasakan kurang. P2 Politik LIPI belum memiliki 

komputer, proyektor dan ruang rapat serta akses internet yang masih belum memadai. Semua ini 

jika dipenuhi akan lebih meningkatkan kinerja peneliti dan non-peneliti. Oleh karena itu, hal-hal 

tersebut sebaiknya ditingkatkan walaupun secara bertahap, tetapi terencana dan terprogram secara 

baik.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://intra.lipi.go.id 
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TABEL PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 
PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI 

     

URAIAN PAGU 
REALISASI SISA 

JUMLAH % JUMLAH % 

3420 Penelitian Politik 21,160,517,000 20,984,598,460 99.17 175,918,540 0.83 

3420.001 Peta arah politik, ekonomi, dan sosial budaya menjelang pemilu 
serentak 2019 melalui survei nasional. 5,000,000,000 4,990,272,011 99.81 9,727,989 0.19 

3420.002 Hasil analisis komprehensif Penguatan Demokrasi Lokall, yang 
melibatkan unsur state and society. 705,590,000 704,438,000 99.84 1,152,000 0.16 

3420.003 Hasil penelitian Penguatan Peran Indonesia dalam Dinamika 
Politik Regional dan Global 678,360,000 670,926,000 98.90 7,434,000 1.10 

3420.951 Layanan Internal (Overhead) 381,050,000 381,050,000 100 0 0.00 

3420.994 Layanan Perkantoran 14,395,517,000 14,237,912,449 98.91 157,604,551 1.09 

 



Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI)

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.10, Jakarta 12710 - INDONESIA

Tlp./Fax: 021-520 7118  |  Website: www.politik.lipi.go.id  

Email: politik@mail.lipi.go.id  |  Twitter: @PolitikLIPI

LAPORAN KINERJA (LKj) 

PUSAT PENELITIAN POLITIK-LIPI 

TAHUN 2018

Alamat:


	Cover LKJ 2018_A4_Part1
	Cover Dalam LKJ 2018
	Kata Pengantar dan Exsum LKJ 2018
	Daftar Isi_Daftar Tabel dan Daftar Gambar LKJ 2018
	BAB I_LKJ 2018_Layout
	BAB II_LKJ 2018_layout
	BAB III_LKJ 2018_layout
	BAB IV_LKJ 2018_layout
	Lampiran_LKJ 2018
	Cover LKJ 2018_A4_Part2



