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Secara ideal, sebuah kebijakan publik direncanakan dan disusun sesuai dengan analisis permasalahan
dan berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving) dalam kerangka waktu yang logis. Dalam
hal ini, kegiatan penelitian berperan penting dalam mewujudkan perencanaan yang tepat, yaitu
didasarkan pada analisis sebab-akibat (cause-effect), bukan demi kepentingan politis semata. Oleh
karena itu, sudah selayaknya kegiatan penelitian menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses
perencanaan kebijakan. Di Indonesia, penerapan penelitian dalam tata kelola perencanaan memiliki
beberapa landasan, di antaranya adalah:

- UU 25/2004 tentang SISREMBANGNAS
- UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah
- PERMENDAGRI 54/2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran
- PERMENPAN 26/2011 tentang Tata Organisasi

Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut memungkinkan penyelenggaraan penelitian untuk
mendukung kegiatan pemerintahan di level daerah baik dalam skala provinsi dan kabupaten/kota. Di
lapangan, hal ini tidak selalu diterapkan oleh pemimpin daerah.

Penyebab kurangnya implementasi penelitian dalam proses perencanaan kebijakan di antaranya,
pertama, penelitian dianggap membutuhkan proses yang panjang untuk menghasilkan suatu solusi yang
akurat. Sementara itu, penentuan kebijakan membutuhkan solusi yang cepat. Kedua, seringkali hasil
riset berupa analisis deskriptif, sedangkan perencana kebijakan membutuhkan desain solusi yang lebih
teknis dan konkrit, termasuk perhitungan-perhitungan biaya. Namun demikian, penelitian memegang
peran penting demi terwujudnya SMART Planning, yaitu Specific, Measurable, Attainable and
Accountable, Relevant, Time-oriented. Penelitian diperlukan untuk menjawab kendala-kendala dalam
perencanaan kebijakan, misalnya saja kendala administrasi, geografis, politis, pembiayaan, dan sumber
daya manusia.

Sebuah kebijakan di level daerah merupakan produk perencanaan kebijakan yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Pada tahap ini, analisis isu-isu pembangunan sebenarnya telah melibatkan perguruan tinggi. Namun,
penelitian ini terkadang kurang menyeluruh sehingga tidak mampu menjadi bagian dari problem solving
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dari permasalahan-permasalah yang ada. Mengingat RPJM dan RPJP digunakan sebagai acuan dalam
perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, akibatnya, eksekusi program kerja
dimungkinkan menjadi kurang tepat sasaran.

Lalu, bagaimana proses perencanaan kebijakan yang ideal?

Idealnya, kegiatan penelitian mulai dilibatkan pada level kabupaten/kota dan provinsi dengan turut
melibatkan mitra bagi pemerintah. Dalam presentasinya, pembicara menyebutkan tiga kelompok mitra
pemerintah yaitu perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas (civil society). Keterlibatan
mereka dalam bagian perencanaan dan pengambilan kebijakan dijabarkan sebagai berikut:

- Pemerintah bertugas di antaranya menjaga tata organisasi serta sarana prasarana penelitian,
mengatur APBD, dan memunculkan isu terkait kebijakan dan isu strategis daerah.

- Perguruan tinggi serta lembaga penelitian berperan menjadi mitra pemerintah daerah dalam
proses penelitian, baik dalam hal bantuan teknis maupun non-teknis.

- Komunitas yang berasal dari masyarakat sipil juga sangat mungkin berpartisipasi aktif dengan
cara menjadi pihak evaluator atas rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil penelitian
yang ada.

Salah satu contoh inspiratif mengenai sebuah kebijakan yang diambil dengan didasarkan penelitian
datang dari Pemerintah Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Insitut Teknologi Sepuluh November
dalam mengatasi banjir Kalimas. Maka, bukan tidak mungkin kegiatan penelitian dalam perencanaan
kebijakan dijadikan sebuah best practice. Menyadari peran penelitian dalam penyelesaian masalah di
daerah, harapannya, pemimpin-pemimpin daerah dapat lebih meningkatkan keterlibatan mitra-mitra
baik perguruan tinggi, lembaga penelitian dan masyarakat umum demi tercapainya kesejahteraan
masyarakat.


