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Kasus 1: Silent Spring (1962) 

• Rachel Carson menerbitkan sebuah buku di tahun 1962 dengan judul 
Silent Spring. Buku ini adalah hasil dari sebuah studi yang dilakukannya 
ketika ia bekerja di Bureau of Fisheries, Amerika Serikat. 

• Pesan buku ini adalah peringatan tentang bahaya pestisida (DDT) yang 
digunakan secara massif saat itu di dunia pertanian dan ampak buruk yang 
dibawanya pada lingkungan – misalnya kematian sejumlah fauna yang 
bukan target dari semprotan pestisida. 

• Buku ini mengundang kontroversi – pro dan kontra – dari kalangan 
industri, akademisi, media, dan masyarakat awam. 

• Efek kebijakan: Dikeluarkannya Undang-undang tentang Lingkungan Hidup 
di Amerika Serikat dan dibentuknya agen pemerintah untuk mengatur 
penggunaan pestisida. 



Kasus 2: Intoleransi Agama (2010)  

• Sejak tahun 2001 PPIM (Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat) 
melakukan survei opini publik secara reguler untuk mengukur tingkat 
toleransi agama di Indonesia dengan basis sample sebesar 1200 
responden yang berumur 17 tahun ke atas. 

• Indikator pokok yang dipakai – antara lain: (1) sejauh mana kaum Muslim 
bisa menerima/tidak bisa menerima jika anaknya diajar oleh guru yang 
beragama lain, dan (b) sejauh mana mereka setuju terhadap rencana 
pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama lain. 

• Temuan studi: tingkat intoleransi untuk pengajaran oleh guru bergama lain 
di antara kaum Muslim menurun – 40.5% untuk 2001 dan meningkat 
menjadi 57.8% untuk tahun 2010. Sementara, mayoritas dari mereka juga 
berkeberatan atas rencana pembangunan rumah ibadah warga yang 
beragama lain. 

• Efek Kebijakan: tidak kunjung muncul regulasi atau kebijakan yang 
bertujuan mengurangi sikap intoleran itu sampai hari ini. 



Kasus 3: Pemilu Serentak (2014) 

• Tanggal 10 Januari 2013 Effendi Ghazali dkk mengajukan judicial review ke 
MK tentang perlunya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu 
presiden secara serentak. 

• Alasan pokok pengajuan judicial review: untuk menghindari terbentuknya 
koalisi pragmatis yang sekadar mempertimbangkan penghitungan 
matematis – bukan ideologi atau kebijakan. 

• Keputusan MK dibuat 14 Maret 2013 tetapi pengumumannya dikeluarkan 
pada 23 Januari 2014. 

• Efek kebijakan: Pengabulan judicial review meskipun pelaksanaannya baru 
akan berlangsung tahun 2019. 



Kasus 4: Revisi UU Pemilu (2008) 

• Setahun sebelum Pemilu Legislatif dan Pemlu Presiden 2009 dilaksanakan, 
sebuah naskah akademik RUU Pemilu yang baru diajukan. 

• Beberapa usulan perubahan – antara lain: (1) Memperkecil jumlah kursi di 
setiap dapil dengan dari 3-10 menjadi 3-6. (2) Perbaikan jadwal dan 
persiapan penyelenggaraan pemilu. 

• Tujuan:pemilu yang lebih kredibel dan efisien. 

• Efek kebijakan: Tidak ada perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dua 
agenda usulan ini.   
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Akademik vs. Politik 

• Dunia akademik dan penelitian memiliki kriteria yang berbeda untuk 
mengukur sebuah kesuksesan. Umumnya, kesuksesan itu dilihat dari tiga 
hal:  
– (1) Orisinalitas 

– (2) Signifikansi 

– (3) Rigorousness atau ketajaman 

• Sementara, kriteria sukses di dunia politik adalah pemenangan dukungan 
politik, baik di tingkat elite atau di tingkat publik. 

• Kesuksesan di dunia akademik tidaklah menjamin kesuksesan di dunia 
politik. Karena itu ada empat kemungkinan tingkat kesuksesan atau 
kegagalan sebuah karya akademik atau riset ketika memasuki wilayah 
politik. 
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Backward Planning: Mapping the terrain 

Scope 

•Nasional 

•Lokal 

Sejarah dan peta isu 

•Apa saja isu yang berlomba untuk mendapat perhatian pembuat kebijakan dan 
publik? 

• Jika ini isu lama, bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangan isu ini di 
wilayah politik kebijakan? 

Sejarah partisanship 

•Peta politik partisanship: isu dan kelompok? 

•Siapa “swing”? 



Forward Planning: Informasi strategis 
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Peta Elite dan Personalities 

• Issue-driven: sebagian elite tertarik pada isu-isu substantif dan mereka 
bisa diyakinkan bahwa kebijakan sebaiknya berbasis riset. 

• Non issue driven: sebagian elite lainnya tidak tertarik pada isu-isu 
substantif dan tak selalu berpikir bahwa kebijakan mesti bertolak dari 
riset. Bisa saja, sebuah kebijakan diadopsi karena sekadar mengimitasi 
kebijakan yang diambil oleh aktor lain; atau sekadar meneruskan apa yang 
sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya; atau bahkan tak peduli dengan 
kebijakan. 
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Bakcward mapping: Simulasi 

• Apa saja isu yang selama ini digarap oleh kelima lembaga peserta 
workshop? 

• Apakah isu yang digarap adalah isu baru? Apakah isu itu adalah modifikasi 
dari isu lama? Bagaimana sejarahnya? 

• Apakah itu isu lokal atau isu nasional?  



Forward Planning 

• Level elite? Untuk isu ___________, siapa sajakah kelompok elite yang 
memiliki kepentingan untuk terlibat dalam pembahasan isu dan 
pembuatan kebijakan pada isu tersebut? 

• Untuk isu tersebut, sejauh mana pemetaan publik dan pemetaan media 
diperlukan? 


