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1 .0  E X E C U T I V E  S U M M A R Y

Kami menghargai dan menghormati para 
sesepuh dan Pemilik Tradisional atas tanah di 
mana mitra universitas Australia kami berdiri. 
Kami menyadari hubungan yang terus berlanjut 
dari Pemilik Tradisional terhadap tanah, 
air dan masyarakat.

–

Batuan, pohon, sungai, bukit, satwa, manusia 
– semuanya dibentuk dari zat yang sama oleh 
leluhur yang terus hidup di tanah, air, langit. 
Tanah air dicintai, dibutuhkan dan untuk dirawat, 
dan negara mencintai, membutuhkan, dan peduli 
pada bangsanya. Tanah air adalah keluarga, 
budaya, identitas. Tanah air adalah diri sendiri.

–

Palyku woman Ambelin Kwaymullina

Laporan ini ditulis oleh: Dr Eugene Sebastian, 
Helen Fletcher-Kennedy, Dr Leonardo Pegoraro, 
Dr Hasnawati Saleh, Marlene Millott, 
Fadhilah Trya Wulandari dan Dr Martijn van der Kamp.

Alih Bahasa: 
Fadhilah Trya Wulandari 
Dr Hasnawati Saleh

E nana.saleh@australiaindonesiacentre.org 
E leonardo.pegoraro@australiaindonesiacentre.org
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i  T E N T A N G  T H E  A U S T R A L I A - I N D O N E S I A  C E N T R E

Kemakmuran 
Australia dan 
Indonesia di masa 
depan dibangun 
di atas hubungan 
perdagangan, 
diplomatik, 
budaya, 
pertahanan dan 
keamanan yang 
dalam dan abadi. 

Menumbuhkan hubungan antar-warga dalam sains 
dan teknologi menambah dimensi menarik lainnya 
dalam sebuah hubungan bilateral. Melalui bidang-
bidang ini, kedua negara dapat bekerjasama 
untuk memecahkan tantangan yang kompleks, 
mempromosikan pemahaman yang dinamis dan 
kontemporer satu sama lain, dan mencerminkan 
hubungan yang semakin matang dan berjangka 
panjang antara dua tetangga dekat.



2

K E M I T R A A N  R I S E T  A U S T R A L I A  D A N  I N D O N E S I A  ( P A I R )

Australia-Indonesia Centre (AIC) 
memiliki pandangan global, ambisi 
bilateral, dan multi-kelembagaan 
dalam bekerja. Didirikan oleh 
pemerintah kedua negara pada 
tahun 2014, AIC menyatukan 11 
universitas riset terkemuka dan 
komprehensif – tujuh di Indonesia 
dan empat universitas Australia 

– untuk memajukan hubungan 
antar-warga dalam sains, teknologi, 
pendidikan, inovasi, dan budaya.

AIC berinvestasi dalam 
membangun hubungan secara 
sadar yang menyatukan orang-
orang untuk mengatasi tantangan 
dan menumbuhkan jejaring 
hubungan orang-ke-orang. Sebuah 
bangunan relasi yang kuat yang 
diharapkan dapat mengatasi 
guncangan yang kadang tak 
terhindarkan antara pemerintah, 
yang melampaui dan mempererat 
kerjasama kedua negara dan 
menciptakan peluang serta 
hubungan baik. AIC menyatukan 
para peneliti – dalam bidang 
energi, air, kesehatan, 
infrastruktur, digital, komoditas, 
dan perdagangan – untuk 
mengatasi tantangan nasional dan 
global bersama melalui penelitian, 
serta untuk mempromosikan 
sikap saling memahami yang lebih 
besar antara kedua negara melalui 
kegiatan-kegiatan penjangkauan 
(outreach).

AIC merancang dan memfasilitasi 
program penelitian bilateral, dan 
mempromosikan hasil penelitian 
ke dalam praktik dan kebijakan. 
Penelitian ini membentuk 
tim interdisiplin yang bekerja 
secara kolaboratif dengan para 
pemangku kepentingan – dari 
sektor pemerintah, bisnis, dan 
masyarakat – untuk menemukan 
solusi terhadap tantangan regional, 
nasional dan global. Tantangan 
yang dipilih AIC untuk ditangani 
ditetapkan dalam ruang geografis 
tertentu, baik itu lingkungan, 
wilayah, atau ekosistem.

Di setiap lokasi, AIC bekerja 
dengan pemangku kepentingan – 
dari desa, kota kecil, kota besar, 
provinsi, dan tingkat nasional – 
untuk menentukan masalah dan 
bersama-sama menciptakan solusi. 
Dengan melibatkan pemangku 
kepentingan sejak awal, kami 
meningkatkan kemungkinan agar 
penelitian dirangkul dan digunakan 
hingga tahap akhir program. 

AIC telah menciptakan badan 
pekerja yang koheren yang mampu 
memberikan solusi untuk masalah-
masalah bilateral dan regional 
yang mendesak. Ini termasuk 
mengembangkan alat radar peti 
(suitcase radar) untuk menguji 
kekuatan jembatan, memetakan 
rantai pasokan makanan, 
mengeksplorasi keunggulan 
kompetitif bersama dalam 
perdagangan, memetakan sikap 
dan persepsi bilateral, memecahkan 
hambatan transportasi antara 
pelabuhan dan kota, dan membuat 
film yang menelusuri hubungan 
sejarah perdagangan masyarakat 
antara kedua negara. Upaya kami 
semua dipandu oleh satu hal: visi 
terpadu untuk masa depan yang 
lebih baik bagi kedua negara.

Selain penelitian, aktivitas 
penjangkauan AIC berkontribusi 
pada relasi orang-ke-orang yang 
lebih luas. Aktivitas tersebut 
mencakup upaya menjalankan 
dialog digital yang berusaha 
untuk memberikan wawasan 
baru. Kegiatan ini mendukung 
pendalaman pertukaran budaya 
melalui festival film pendek antar 
negara, mengeksplorasi sikap dan 
persepsi nasional satu sama lain, 
dan menyatukan para pemimpin 
masa depan kedua negara dalam 
suatu program, lokakarya, dan 
dialog. Kami mengeksplorasi 
dunia digital dalam semua 
dimensi dan kemungkinannya. 
Semua aktivitas ini berkontribusi 
dalam memperkuat ekosistem 
bilateral yang lebih besar melalui 
orang-orang yang bekerja untuk 
mewujudkan hubungan antar 
negara yang lebih kuat.

1.1.  P R I N S I P  K A M I

Nilai-nilai yang kami anut 
menjadi pedoman moral 
dalam setiap aktivitas yang 
kami lakukan. Nilai-nilai 
tersebut memandu kami 
bekerja sehari-hari.

Sementara misi kami 
menunjukkan arah dan 
tujuan yang ingin dicapai, 
nilai-nilai kami memandu 
cara untuk mencapai 
tujuan tersebut.

1 Kami berani dalam 
mengutarakan aspirasi dan 
menerapkan pendekatan 
yang kreatif dan fleksibel

2 Kami menghormati setiap 
orang dan bertanggung 
jawab penuh atas kata-kata 
dan tindakan kami

3  
Kami berperilaku etis 
dan transparan

4 Kami beragam dan 
inklusif, mengarahkan 
semua aktivitas kami untuk 
kepentingan semua pihak

Nilai-nilai kami saling terkait 
dan bergantung satu sama lain. 
Mereka mencerminkan bagaimana 
kami memandang diri kami sendiri, 
bagaimana kami memperlakukan 
satu sama lain dan bekerja 
untuk kepentingan masyarakat 
yang lebih luas.
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1 .0  E X E C U T I V E  S U M M A R Yi i  P E N G A N T A R  D A R I  D I R E K T U R  P R O G R A M  P A I R

Dengan senang hati saya mempersembahkan laporan tahunan perdana dari 
Kemitraan Riset Australia-Indonesia (PAIR).

PAIR telah memperlihatkan kesuksesan signifikan di tahun pertama. 
Kunci pencapaian ini adalah membangun model kemitraan yang inovatif dengan 
menyatukan Australia dan Indonesia sebagai mitra yang memiliki ambisi yang sama 
yang menekankan pada pendekatan enterprise.

Model ini memungkinkan kami untuk fleksibel dan lincah dalam bekerja dan 
menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan dalam birokrasi Indonesia dan 
juga pandemi COVID-19. Sebagai respon atas tantangan tersebut, PAIR dengan cepat 
mengubah sistem komunikasi dan operasionalnya, serta menemukan cara inovatif 
untuk setiap aktivitas penelitiannya.

Sebagai program Official Development Assistance (ODA), PAIR berupaya untuk 
membantu mengatasi tantangan dalam pembangunan di Indonesia, dan Provinsi 
Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui penelitian lintas disiplin yang didorong oleh 
kebutuhan dan penguatan hubungan strategis jangka panjang kedua negara.

Universitas di Indonesia memainkan peran penting dalam kebijakan politik, ekonomi, 
dan sosial. Program PAIR menyatukan para ilmuwan terbaik dan berpengaruh yang 
akan menjadi tombak dalam penelitian Australia dan Indonesia generasi berikutnya.

Para ahli kemudian menggunakan penelitian berbasis bukti untuk pembuatan 
kebijakan dalam mengatasi berbagai tantangan. Kami sedang mengembangkan 
jejaring orang-ke-orang antara Australia dan Indonesia di tingkat provinsi. Pendekatan 
ini mempromosikan pemahaman yang jauh lebih hidup dan kontemporer di antara 
kedua negara.

Seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, PAIR bertindak sebagai katalisator dengan 
melibatkan jejaring alumni berpengaruh dari 11 universitas mitra kami; dan dalam 
proses tersebut, kami melahirkan jejaring para kampiun pembangunan. 

Pada akhirnya, program kami mencerminkan hubungan yang matang dan berjangka 
panjang antara dua tetangga dekat.

Semoga laporan perdana ini bermanfaat.

Salam hangat, 

Dr Eugene Sebastian 
Direktur Program PAIR 
The Australia-Indonesia Centre
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1.0. 
Ringkasan 

Kemitraan Riset Australia-Indonesia (PAIR) adalah 
inisiatif yang mempertemukan para peneliti, 
pembuat kebijakan, sektor bisnis dan industri, 
serta kelompok masyarakat untuk menemukan 
solusi atas berbagai masalah – dengan cara yang 
tepat dan terintegrasi.

PAIR dipimpin oleh Australia-Indonesia Centre (AIC) dan 
didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, serta 
11 universitas. PAIR membangun jejaring dan kemitraan yang 
dalam dan membentuk fondasi untuk keberhasilan hubungan 
bilateral antara Australia dan Indonesia.

Di tingkat pemerintah, PAIR diakui sebagai titik prioritas 
strategis dalam Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif 
Strategis Indonesia-Australia.

Hal ini mencerminkan pemahaman kedua negara bahwa: PAIR 
memainkan peran penting baik dalam hal penelitian substantif, 
maupun dalam mendorong kerjasama inovatif antara kedua 
komunitas penelitian.

PAIR menantang mereka yang memandang universitas sebagai 
birokrasi yang lamban dan tidak efektif. Dan itu menolak 
anggapan kuno bahwa pusat penelitian bilateral adalah tentang 
satu negara yang berusaha menyelidik negara lain.

Sebaliknya, PAIR melibatkan pemangku kepentingan Indonesia 
dan Australia sejak awal dalam mendefinisikan masalah dan 
menciptakan solusi bersama.

Hal ini merupakan pendekatan baru yang menawarkan solusi 
dan peluang terbaik untuk memberikan dampak. 

Melalui tema penelitian ‘Konektivitas, Masyarakat dan Wilayah’ 
(Connectivity, People and Place), PAIR menciptakan basis bukti 
untuk pembuatan kebijakan di Sulawesi Selatan.
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Mengapa Sulawesi Selatan? 
Sulawesi Selatan adalah wilayah 
prioritas Pemerintah Indonesia. 
Kawasan ekonomi industri baru 
bermunculan di wilayah yang 
terkenal sebagai pintu gerbang 
Indonesia Timur ini, dan jejaring 
rel kereta api Trans-Sulawesi yang 
ambisius juga sedang dibangun.

Dengan berfokus pada Sulawesi 
Selatan, kami menyalurkan sumber 
daya kami untuk membangun 
hubungan kerjasama yang erat 
demi hasil yang lebih efektif dan 
berkelanjutan.

Kami bertindak sebagai katalisator 
di Provinsi ini. Program kami 
mempertemukan para pemangku 
kebijakan dari pemerintah 
Indonesia, baik di tingkat daerah, 
provinsi, maupun nasional, 
dimana beberapa diantaranya 
berkolaborasi untuk pertama 
kalinya melalui program ini.

Kami menciptakan basis untuk 
ekosistem pengetahuan, yang 
secara langsung akan memberikan 
masukan untuk pembangunan 
di wilayah tersebut. Penelitian 
kami mencakup empat kelompok 
penelitian yang saling terkait, 
masing-masing sangat relevan 
untuk Sulawesi Selatan:

• Komoditas
• Transportasi, Logistik dan 

Rantai Pasok
• Kaum Muda dan Pembangunan
• Kaum Muda, Kesehatan dan 

Kesejahteraan.

Masalah kompleks membutuhkan 
solusi interdisiplin. Kami 
mempertemukan para peneliti dari 
Indonesia dan Australia dengan 
beragam tahapan karir dan memiliki 
keahlian di berbagai bidang.

Pengetahuan baru yang kami 
hasilkan menargetkan berbagai 
kalangan, mulai dari pemerintah, 
sektor industri dan bisnis, 
serta masyarakat yang lebih 
luas. Penelitian ini kemudian 
menghasilkan beberapa keluaran, 

seperti scoping studies, pedoman 
teknis, studi kasus, explainer, 
artikel berita, dan jurnal.

PAIR didasarkan pada Theory 
of Change (TOC) kami, yang 
didasarkan pada dua hal: 
memetakan urutan logis dari 
masukan (input) hingga hasil 
(outcome), dan menyajikan kondisi 
kontekstual yang mempengaruhi 
program, termasuk motivasi 
dan kepentingan pemangku 
kepentingan.

Desain penelitian dan TOC dibuat 
untuk memudahkan monitoring, 
evaluasi dan pembelajaran. TOC 
ini juga menentukan jalur yang 
digunakan untuk menghasilkan 
dampak, dan memastikan bahwa 
semua aktivitas kami mengarah 
pada Hasil Akhir Program PAIR 
(PAIR End of Program Outcomes/
PAIR EOPOs):

1    Penelitian interdisiplin 
berkualitas tinggi berbasis 
bukti dan didorong oleh 
permintaan yang relevan 
dengan kebijakan dan 
tantangan pembangunan.

2     Jejaring peneliti interdisiplin 
yang melakukan penelitian 
berdasarkan kebutuhan 
untuk merespon tantangan 
pembangunan yang 
kompleks.

PAIR EOPOs mencerminkan 
fokus pembangunan yang kuat. 
Dana akan dialokasikan untuk 
memastikan bahwa setiap sistem 
dan proses yang dilakukan 
(termasuk Theory of Change 
dan Monitoring, Evaluasi dan 
Pembelajaran) berorientasi untuk 
menangkap dan melaporkan 
keberhasilan yang relevan.

Keberhasilan dalam menghubungkan 
para peneliti dengan pembuat 
kebijakan membutuhkan kolaborasi 
yang efektif dengan para pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah, 
sektor bisnis dan industri, universitas, 
dan kelompok masyarakat.

PAIR menempatkan para ahli 
dari berbagai universitas mitra 
sebagai jantung dari ekosistem 
pengetahuan tersebut. PAIR 
memahami dan berupaya untuk 
mengatasi tantangan koordinasi 
antara tingkat nasional dan 
daerah dengan mempertemukan 
para pemangku kepentingan di 
setiap tingkatan untuk mengatasi 
suatu fokus masalah. Salah satu 
stakeholder utama dan pendukung 
PAIR adalah Gubernur Sulawesi 
Selatan, seorang akademisi 
yang memahami pentingnya 
penelitian berbasis bukti. Tim 
peneliti PAIR juga terdiri dari 
anggota Dewan Pengawas Bank 
Indonesia, anggota Dewan Sains 
dan Teknologi Nasional, salah 
satu pencipta blueprint logistik 
nasional Indonesia, dan penasihat 
Kementerian Perhubungan. Salah 
satu dari mereka juga berada 
di garis depan Indonesia dalam 
menghadapi pandemi COVID-19. 
Dewan Penasihat Riset PAIR terdiri 
dari para pemimpin kebijakan, 
akademisi, bisnis, dan komunitas 
yang berpengaruh. Ini termasuk, 
misalnya, Deputi Bidang Pangan 
dan Agribisnis – memimpin 
pengembangan dan implementasi 
Agenda Rumput Laut Nasional 
Indonesia – penasihat senior 
Menteri Perhubungan dan Menteri 
Kelautan, perwakilan dari sektor 
bisnis dan industri, serta LSM 
yang berfokus pada isu gender 
dan inklusi sosial. Senior Fellow 
kami bekerja dengan para peneliti 
awal karir di kedua negara melalui 
Program Akselerasi Bakat (Talent 
Accelerator Program), dimana 
kami melatih mereka untuk 
berkolaborasi secara efektif 
dalam menjawab tantangan 
pembangunan kedua negara saat 
ini, bahkan di masa mendatang di 
luar program PAIR.



1  R I N G K A S A N

7

  Pekerjaan yang 
kami lakukan telah 
menyadarkan kami bahwa 
hubungan bilateral yang 
sukses, dibangun atas 
hubungan yang kuat 
dan dalam, antara para 
peneliti dan pembuat 
kebijakan di kedua negara, 
Australia dan Indonesia.

Merefleksikan hal ini, PAIR dapat 
menunjukkan keberhasilan awal 
yang signifikan selama tahun 
pertamanya, sebagai berikut;

Kami telah menjalin kemitraan 
erat dengan Tim Gubernur Untuk 
Percepatan Pembangunan 
(TGUPP) Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kementerian 
Perhubungan, dan Kementerian 
Riset dan Teknologi, yang masing-
masing bergabung dengan PAIR 
sebagai mitra kebijakan, anggota 
Dewan Penasihat Riset PAIR, dan 
membentuk fondasi unggul untuk 
Jejaring Pengetahuan PAIR.

Kami telah mengadakan 
serangkaian dialog kebijakan 
dengan para pemangku 
kepentingan utama di tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten, 
dimana Tim Peneliti PAIR membahas 
prioritas nasional yang relevan 
dengan PAIR, mengeksplorasi 
keselarasan kebijakan antara pusat-
provinsi dalam proyek pembangunan 
rel kereta api, pengembangan 
rumput laut dan pengentasan 
kemiskinan, serta mengidentifikasi 
peluang untuk berkolaborasi dan 
berbagi data.

Empat Proyek Percontohan 
(Pilot Project) sedang 
berlangsung yang dihasilkan 
dari dialog kebijakan dengan 
pemangku kepentingan di empat 
bidang penelitian – komoditas; 
transportasi, logistik dan rantai 
pasok; kaum muda, kesehatan 
dan kesejahteraan; dan kaum 
muda dan pembangunan.

Investasi bersama mitra (berupa 
tunai maupun non-tunai) dan 
komitmen kerjasama telah 
diperoleh dari semua 11 mitra 
universitas, menambahkan 
pendanaan dari DFAT dan investasi 
non-tunai dari Pemerintah 
Indonesia. Sumbangan lainnya 
didapatkan dalam bentuk barang, 
termasuk kantor yang berlokasi di 
Makassar yang disediakan oleh 
Universitas Hasanuddin, dan di 
di Jakarta oleh Knowledge Sector 
Initiative (KSI), serta dukungan 
waktu yang diberikan oleh 29 
anggota tim inti peneliti kami.

Kami bekerja sama dengan 
erat dengan program-program 
investasi Pemerintah Australia 
lainnya dan organisasi dengan 
misi serupa, seperti KSI di Jakarta. 
Kami melihat KSI dan program 
lainnya memainkan peran penting 
dalam penerjemahan pengetahuan 
dalam kebijakan, dimana program 
tersebut hampir rampung di tahun 
2022 mendatang. Representasi 
KSI pada Dewan Penasihat Riset 
dan dalam proses tinjauan sejawat 
(peer-review) penelitian kami, 
menetapkan fondasi dasar untuk 
hal ini.

Kami menjalin kemitraan dengan 
OpenLearning Ltd, sebuah 
perusahaan teknologi pendidikan 
yang terdaftar di Bursa Sekuritas 
Australia, yang akan menyediakan 
platform dan layanannya secara 
gratis untuk mendukung modul 
Program Akselerasi Bakat (TAP) 
sepenuhnya yang dilakukan secara 
digital. Kemitraan industri pertama 
PAIR ini mendukung pivot COVID-19 
kami.

Kami telah membentuk Dewan 
Penasihat Riset (Research 
Advisory Panel/RAP) yang terdiri 
dari tokoh-tokoh berpengalaman 
dan berpengaruh di tingkat 
pemerintah pusat dan daerah, 
industri, akademik, dan kelompok 
masyarakat. Mereka membantu 
kami menavigasi kebijakan 
yang kompleks, memberikan 
masukan penting untuk mengubah 
pengetahuan PAIR menjadi hasil 
praktis dan mengidentifikasi 
peluang untuk pengembangan 
berupa spin-off dan scale-up.

Kami berada di jalur yang tepat 
untuk mencapai kesetaraan 
gender dan inklusi sosial 
(Gender Equality and Social 
Inclusion/GESI) di semua 
tingkatan program, termasuk 
dalam hal kepemimpinan, tata 
kelola, dan desain program. Kami 
secara aktif menumbuhkan 
budaya yang mendorong 
partisipasi penyandang disabilitas. 
Tim kami memiliki pengalaman 
GESI yang luas. Komunikasi kami 
bersifat inklusif dan mencerminkan 
keragaman. Penelitian kami juga 
mencakup berbagai topik yang 
secara langsung membahas 
masalah GESI.

Sebagai respon atas pandemi 
COVID-19, kami dengan 
cepat mengubah cara kami 
bekerja, berkomunikasi, dan 
berkolaborasi. Kami telah 
menyertakan serangkaian protokol 
kesehatan dalam proses kerja 
kami dan menyiapkan berbagai 
peralatan untuk bekerja jarak 
jauh. Kami, secara kreatif, telah 
menyesuaikan model dan fokus 
penelitian kami sebagai respon 
terhadap dampak COVID-19. Kami 
telah memanfaatkan alokasi 
dana untuk perjalanan dan 
menginvestasikannya kembali 
dalam program inisiatif terbaru 
kami Small and Rapid Research 
yang mengeksplorasi dampak 
pandemi terhadap kesehatan, 
konektivitas, dan pemulihan 
ekonomi. Kami telah melakukan 
transformasi dalam pelaksanaan 
lokakarya, konferensi tingkat 
tinggi, dan pertemuan dengan 
pemangku kepentingan untuk 
dilakukan secara online. Kami 
telah meningkatkan kegiatan 
penjangkauan digital kami, dengan 
memperkenalkan webinar dan 
podcast dengan jangkauan yang 
lebih luas pasca COVID-19.

Semua aktivitas penelitian kami 
saat ini dan selanjutnya (Proyek 
Percontohan, Small and Rapid 
Research, dan Proyek Strategis 
Terpadu) telah dirancang untuk 
menanggapi upaya pemulihan dan 
stabilitas ekonomi yang tertuang 
dalam Kerangka Kerja Rencana 
Pemerintah Australia Tanggap 
COVID-19.
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Kami menginvestasikan lebih 
banyak sumber daya, waktu, 
dan tenaga ke dalam sistem 
manajemen komunikasi dan 
pengetahuan. Kami telah 
meluncurkan situs web PAIR dalam 
dua bahasa, membuat beberapa 
video yang mempromosikan PAIR 
di YouTube, dan meluncurkan seri 
webinar dan podcast. Kami telah 
menciptakan beragam produk 
pengetahuan, seperti artikel 
berupa gambaran umum tentang 
Sulawesi Selatan yang disajikan 
berseri dalam ‘Backgrounder’. 
Kami telah menjalin kemitraan 
dengan The Conversation 
Indonesia untuk menerjemahkan 
dan mempromosikan temuan 
penelitian kami ke khalayak 
yang lebih luas. Kami juga telah 
membuat sistem manajemen 
pengetahuan, termasuk instrumen 
manajemen data berbasis 
cloud, komunikasi e-mail, drive 
penyimpanan bersama, dan situs 
intranet yang membantu peneliti 
untuk saling berbagi data dan 
informasi.

Kami telah memanfaatkan 
jejaring alumni mitra kami untuk 
menavigasi lingkungan kebijakan 
Indonesia, mendukung desain 
program dan akses terhadap 
tokoh-tokoh berpengaruh yang 
sangat penting dalam tahap awal 
PAIR Inception phase). Kami 
terus melibatkan mereka dalam 
kapasitas sebagai penasihat 
dalam tata kelola dan desain 
program kami, serta membentuk 
jejaring kampiun pengembangan 
PAIR dalam prosesnya.

  Kami mencapai 
kesuksesan ini karena 
kami terus belajar. 
Pelajaran utama dari 
keberhasilan PAIR 
sejauh ini adalah peran 
penting yang dimainkan 
oleh universitas dalam 
pembuatan kebijakan 
berbasis bukti di 
Indonesia.

Banyak pembuat keputusan dan 
kebijakan dalam pemerintahan 
Indonesia juga merupakan tokoh 
cendekiawan. Dengan melibatkan 
mereka dalam penelitian ini sejak 
awal, kami memastikan bahwa 
penelitian ini benar-benar didorong 
oleh kebutuhan.

Berbagai hubungan ini tergambar 
dalam struktur PAIR, yang secara 
eksplisit membangun kemitraan 
antara Tim Manajemen Program 
(PMT) dan Tim Peneliti (RT). Hal 
ini berangkat dari pembelajaran 
berbagai program penelitian 
dan pembangunan internasional 
sebelumnya yang hanya berkaitan 
dengan hubungan administratif.

Pendekatan kemitraan sangat 
penting untuk memastikan 
penelitian PAIR selaras dan fokus, 
dan bahwa Tim Peneliti membentuk 
dan merangkul prinsip-prinsip yang 
mendasari pendekatan unik PAIR – 
penelitian interdisiplin, didorong oleh 
kebutuhan, dan berbasis wilayah.

Kesebelas universitas mitra kami 
memiliki sistem yang berbeda. 
Kami secara efektif menavigasi 
sistem ini sebagai persyaratan 
untuk kolaborasi penelitian yang 
sukses melalui hubungan yang 
kuat dengan perwakilan dari tiap 
universitas, dimana sebagian 
dari mereka adalah Senior Fellow 
dalam program kami.

Masa depan PAIR menjanjikan, 
tetapi di saat yang sama kami 
menghadapi tantangan dan 
risiko serta peluang. Tantangan 
utama kami terletak pada 
upaya menavigasi kompleksitas 
lingkungan kebijakan Indonesia di 
tingkat pusat dan provinsi. Kami 

harus menjalin kemitraan erat 
dengan para pemangku kebijakan, 
para ahli dari sektor akademik, 
kalangan bisnis, dan kelompok 
masyarakat untuk mencapai tujuan 
kami. Dalam perjalanan PAIR, 
kami menemukan perubahan 
dari segi kepemimpinan di antara 
mitra universitas kami. Kami harus 
membangun kembali hubungan 
dengan para pemimpin yang baru 
terpilih secara proaktif, termasuk 
di Universitas Indonesia, Institut 
Teknologi Bandung, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember dan 
University of Western Australia.

Kami juga telah melihat pergeseran 
dalam struktur Pemerintah 
Indonesia. Setelah Presiden Joko 
Widodo dilantik untuk masa jabatan 
kedua, mitra dan investor utama 
PAIR yaitu RISTEKDIKTI, dimekarkan 
menjadi dua kementerian baru: 
RISTEK (Kementerian Riset dan 
Teknologi), yang menaungi BRIN 
(Badan Riset dan Inovasi Nasional), 
dan DIKBUD (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan).

Hal ini menyebabkan terjadinya 
pergantian kepemimpinan dalam 
birokrasi. Profesor Ainun Na’im, 
Anggota Dewan AIC dan mantan 
Sekretaris Jenderal RISTEKDIKTI, 
diangkat menjadi Sekretaris 
Jenderal DIKBUD.

Perubahan ini mempengaruhi 
kemajuan Nota Kesepakatan 
antara AIC dan RISTEK, karena 
terdapat masa transisi dalam 
pembentukan kementerian baru. 
Meskipun demikian, hubungan 
yang kuat dan komunikasi 
yang terjalin erat dengan mitra 
Indonesia kami, memungkinkan 
PAIR untuk mampu bertahan dari 
perubahan ini.

Teori Perubahan (TOC) PAIR 
menavigasi kami dalam menjawab 
berbagai tantangan, dan 
memanfaatkan peluang baru 
yang dapat tercipta. Meskipun 
Sulawesi Selatan menjadi fokus 
kami saat ini, PAIR mampu 
mendemonstrasikan model ilmu 
pengetahuan yang berdampak, 
yang dapat dilaksanakan di setiap 
wilayah. Kami membayangkan 
model ini sebagai sebuah bukti 
dari konsep yang dapat diterapkan 
pada berbagai masalah dan di 
wilayah manapun.
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Dampak COVID-19: 
dalam kesulitan terbitlah 
kesempatan
Kerangka PAIR fleksibel dan cukup lincah dalam merespons kondisi yang 
berubah sesuai kebutuhan. Salah satu peristiwa besar yang tak terduga 
dalam perjalanan PAIR adalah pandemi COVID-19. Kami tidak hanya 
mengalihkan sistem kerja kami dalam menghadapi peristiwa yang tidak 
terduga tersebut, tetapi juga mengadaptasi proyek penelitian PAIR agar 
sejalan dengan agenda Pemerintah Australia, “Kemitraan untuk Pemulihan”, 
dan berkontribusi menginformasikan pemulihan pasca-COVID-19 berbasis 
pengetahuan di Indonesia.

Kami telah menyesuaikan Proyek Percontohan dari masing-masing kelompok Tim Peneliti kami 
agar relevan dengan agenda tersebut. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kelompok Kaum 
Muda, Kesehatan dan Kesejahteraan saat ini berfokus sepenuhnya pada dampak COVID-19 
pada kaum muda di Sulawesi Selatan. Komponen yang tertuang dalam penelitian Kelompok 
Komoditas juga mendokumentasikan dampak COVID-19 pada industri rumput laut, dan 
menganalisa perbandingannya dengan aktivitas pertanian lainnya. Penelitian dari Kelompok 
Kaum Muda dan Pembangunan mengeksplorasi aspirasi sosial dan ekonomi kaum muda 
Sulawesi Selatan pasca-COVID-19. Sementara penelitian dari Kelompok Transportasi, Logistik 
dan Rantai Pasok meletakkan dasar untuk perencanaan transportasi yang terintegrasi dan 
terhubung dengan perkeretaapian yang sedang dibangun sebagai sebuah langkah penting 
untuk memastikan bahwa infrastruktur konektivitas tersebut tahan terhadap bencana dan 
krisis di masa depan.

Pandemi juga telah mengubah pendekatan kami secara mendasar. Dengan menunda semua 
perjalanan dan kunjungan lapangan, proyek percontohan kami bergantung pada analisis 
data desktop dan sekunder, dengan analisis data primer yang dikumpulkan menggunakan 
teknologi dan platform digital.

Kami telah menginvestasikan kembali penghematan dari biaya perjalanan dan kunjungan 
lapangan untuk mendanai Small and Rapid Research (SRR) yang fokus pada tiga bidang 
penelitian: COVID-19, masyarakat dan kesehatan; COVID-19, masyarakat dan konektivitas; 
dan COVID-19, masyarakat dan pemulihan ekonomi. Setiap proyek dipimpin oleh seorang 
peneliti Australia dan Indonesia dari universitas mitra AIC. Proyek-proyek ini akan 
menginformasikan para pembuat kebijakan tentang peluang untuk mengatasi dampak 
COVID-19 di Indonesia.
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“Sebagai bangsa yang majemuk, 
kita ingin tumbuh bersama, 

sejahtera bersama.

Satu hal yang tidak boleh kita 
lupakan adalah berbagai proyek 
infrastruktur merupakan upaya 
untuk membangun mentalitas 

dan karakter bangsa.

Banyak yang salah kaprah. Ketika 
kita membangun, mereka hanya 

melihat sebatas fisiknya saja– 
jalan tol, bandara, kereta MRT 

(Mass Rapid Transit) dan and LRT 
(Light Rail Transit).

Apa yang kita lakukan ini adalah 
membangun peradaban kita, 

konektivitas budaya kita… 
Proyek-proyek infrastruktur ini 

harus dilihat sebagai upaya untuk 
menyatukan kita semua.” 

Presiden Joko Widodo, dalam pidato beliau di hadapan DPR RI, 2018

K E M I T R A A N  R I S E T  A U S T R A L I A  D A N  I N D O N E S I A  ( P A I R )
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Sebuah komitmen untuk 
mengalokasikan  

50%
anggaran nasional 

ke luar wilayah Jawa

2.0. 
Model 
Penelitian
2.1.  T E N T A N G  P A I R

Ketika Joko “Jokowi” Widodo 
terpilih menjadi Presiden 
Indonesia pada tahun 
2014, salah satu langkah 
kebijakannya yang paling 
berani adalah memberikan 
alokasi dana yang besar untuk 
pembangunan infrastruktur.

Setelah belasan tahun kurang 
mengalokasikan dana pada sektor 
tersebut, Indonesia mengalami 
kesenjangan infrastruktur yang 
besar. Dalam rencana nasional lima 
tahunnya (2015-2019), Presiden 
Jokowi berjanji untuk membangun 
bendungan, pelabuhan laut, dan 
pembangkit listrik, serta berinvestasi 
dalam pembangunan ribuan kilometer 
jalan dan rel kereta api. Presiden Jokowi 
melihat peningkatan jejaring distribusi 
sangat penting untuk menurunkan biaya 
logistik, meningkatkan konektivitas, dan 
meningkatkan daya saing.

Dalam komitmennya untuk mengatasi 
kesenjangan antar wilayah, Presiden 
Jokowi bahkan berjanji untuk 
mengalokasikan lebih dari setengah 
anggaran nasional di luar wilayah Jawa.

Sebagai negara kepulauan, tantangan 
Indonesia adalah konektivitas dalam 
dan antar pulau, serta antar negara. 
Menghubungkan pelabuhan ke kota, 
pedesaan, dan pulau-pulau adalah 
hal yang sangat penting dalam 
upaya pengentasan kemiskinan, 
pembangunan pedesaan dan urbanisasi 
yang berkelanjutan.

Investasi pada infrastruktur fisik yang menghubungkan 
kota, desa, dan pulau – termasuk jalan raya, rel 
kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara, serta 
konektivitas non-fisik – termasuk teknologi, jasa 
dan perdagangan – berpotensi meningkatkan 
taraf kehidupan, membuka akses ke pasar, dan 
meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Melalui lensa Connectivity (Konektivitas), People 
(Masyarakat), dan Place (Wilayah), Kemitraan 
Riset Australia – Indonesia (PAIR) mengeksplorasi 
peluang yang muncul bagi masyarakat saat terjadi 
peningkatan konektivitas fisik maupun non-fisik – 
baik melalui infrastruktur, transportasi, komunikasi, 
teknologi, dan perdagangan.

Pembelajaran dari pekerjaan AIC sebelumnya dan 
konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan 
telah memandu desain PAIR. Kadang-kadang, penelitian 
bilateral hanya berakhir di satu negara yang mengira hal 
tersebut mengajar negara lain. PAIR berbeda. Proyek 
ini melihat para pemangku kepentingan Indonesia dan 
Australia bersama menyelesaikan masalah-masalah 
penting bagi kedua negara. 

PAIR mempertemukan para peneliti dari berbagai 
bidang untuk menangani masalah kompleks dari 
berbagai sudut. Dalam pelaksanaannya, ini berfokus 
pada pentingnya penelitian berbasis bukti yang 
dibentuk dengan pemangku kepentingan untuk 
mendukung pengembangan, perencanaan, dan 
pembuatan kebijakan yang lebih baik. 
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60%
disiplin STEM

40%
Humaniora dan 

Ilmu Sosial

500
peneliti 

dari Australia 
dan Indonesia

350
peneliti 

belum pernah 
berkolaborasi sebelumnya 

dengan peneliti dari 
negara lain

Peluncuran program PAIR 
mempertemukan 

51
Peneliti dari

11
Universitas

di Australia dan Indonesia

Snapshot: 
Sebuah konsep 
yang telah 
dirancang 
enam tahun
Konsep PAIR terwujud dari enam tahun pengetahuan 
dan pengalaman bersama yang dikembangkan melalui 
kolaborasi AIC.

“Kadang-kadang, pusat bilateral akhirnya menjadi tempat 
di mana satu negara berpikir itu mengajar negara lain,” 
kata Direktur Eksekutif AIC dan Direktur Program PAIR, 
Dr Eugene Sebastian.

“Yang membuat AIC berbeda adalah tentang 
orang-orang dari dua negara yang berkumpul 
untuk mencoba menyelesaikan masalah 
signifikan yang penting bagi kedua negara.”

Selama lima tahun terakhir, AIC telah membentuk jejaring 
hampir 500 peneliti dari Australia dan Indonesia, 60% 
di antaranya berasal dari disiplin STEM dan 40% dari 
humaniora dan ilmu sosial. Menariknya, sekitar 350 
peneliti tersebut sebelumnya tidak pernah berkolaborasi 
dengan siapa pun dari negara lain.

Keberhasilan kolaborasi ini berujung pada peluncuran 
PAIR pada tahun 2019, sebuah program yang ditargetkan 
di Sulawesi Selatan dan mempertemukan 51 peneliti 
dari 11 universitas di Australia dan Indonesia. Para 
peneliti ini mengatasi tantangan yang luas seperti 
meninjau pola budidaya rumput laut melalui citra satelit, 
hingga membangun pemahaman yang lebih baik terkait 
kesehatan mental masyarakat pedesaan. 

Aspirasi yang menyatukan semua kegiatan ini?

Dr Sebastian dengan singkat mengatakan:

“PAIR adalah tentang meningkatkan taraf 
hidup masyarakat lokal.”

Para peneliti percaya model kolaborasi PAIR antara 
pemerintah, bisnis, komunitas, dan peneliti interdisiplin 
memiliki potensi berkelanjutan untuk memecahkan masalah 
nyata. “Kami yakin Australia dan Indonesia dapat melakukan 
pendekatan ini ke negara ketiga dalam kawasan.”

K E M I T R A A N  R I S E T  A U S T R A L I A  D A N  I N D O N E S I A  ( P A I R )
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2.2.  T U J U A N

1 Penelitian interdisiplin berkualitas 
tinggi berbasis bukti dan berdasarkan 
kebutuhan, yang relevan 
dengan tantangan kebijakan dan 
pembangunan.

2 Jejaring peneliti yang terampil dalam 
penelitian interdisiplin yang didorong oleh 
kebutuhan untuk menanggapi tantangan 
pembangunan yang kompleks.

Dua Hasil Akhir Program (End-of-Program Outcomes/EOPOs) yang ingin dicapai adalah:

PAIR menegaskan pentingnya universitas dan kontribusinya bagi pembuatan kebijakan publik 
dalam hubungan Australia-Indonesia. Tujuannya jelas: berkontribusi pada prioritas pembangunan 
berkelanjutan melalui pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Tiga prinsip yang memandu kami menuju hasil akhir program tersebut 
adalah: berbasis lokasi, didorong oleh kebutuhan, dan interdisiplin. 
Kami yakin kombinasi dari ketiga prinsip ini penting untuk menangani 
beragam masalah lokal yang kompleks.

Berbasis lokasi

Peneliti dan pemangku 
kepentingan terlibat dalam 
proses kolaboratif untuk 
mengatasi masalah yang 
mereka alami dalam ruang 
geografis tertentu, baik itu 
lingkungan, wilayah, atau 
ekosistem. Menempatkan 
penelitian di satu lokasi 
memungkinkan kami untuk 
fokus dan memungkinkan 
peneliti kami untuk 
terlibat secara langsung 
dengan masyarakat lokal, 
membenamkan diri dalam 
lingkungan, dan bekerja 
dengan masyarakat untuk 
mengatasi tantangan tersebut.

Didorong oleh kebutuhan

Kami mendefinisikan 
masalah dengan melibatkan 
pemangku kepentingan 
dari tingkat daerah, kota, 
provinsi, hingga tingkat 
nasional dan menciptakan 
solusi bersama. ‘Kebutuhan 
siapa’ ditentukan melalui 
proses penelitian kami, yang 
mencakup para pemangku 
kepentingan dalam dialog 
konstruktif dari awal hingga 
akhir. Dengan melibatkan 
pemangku kepentingan sejak 
awal, kami meningkatkan 
kemungkinan solusi 
diterima dan diaplikasikan di 
akhir program.

Interdisiplin

Masalah kompleks 
melampaui batas-batas 
disiplin ilmu. Pendekatan 
penelitian kami dirancang 
untuk menyatukan beragam 
perspektif dan pengetahuan 
lintas ilmu sains maupun 
sosial. Melalui pendekatan 
ini kami melakukan integrasi 
atas ide, data dan metode 
yang diperlukan untuk 
memecahkan tantangan 
yang kompleks.
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2.3. 
T E M A :  K O N E K T I V I T A S , 
M A S Y A R A K A T ,  D A N  W I L A Y A H

Tema penelitian PAIR adalah 
‘Connectivity (Konektivitas), People 
(Masyarakat), dan Place (Wilayah)’. 
Melalui lensa tematik ini, PAIR 
berupaya untuk lebih memahami 
tantangan dan peluang yang 
dihadirkan oleh pembangunan 
infrastruktur dan ekonomi 
Indonesia. PAIR menanggapi 
prioritas Indonesia yang ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020–2024 dan Rencana 
Induk Riset Nasional 2017 – 2045.

Konektivitas merujuk 
pada kapasitas suatu 
wilayah dan masyarakat 
terhubung, baik secara 
fisik maupun non-fisik, baik 
melalui transportasi, energi, 
perdagangan atau teknologi 
informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2024, Pemerintah 
Indonesia berencana untuk 
menyelesaikan jalur kereta api 
baru antara yang menghubungkan 
kota Makassar hingga Parepare 

– sebuah bagian dari jaringan 
rencana pembangunan rel kereta 
api Trans-Sulawesi yang ambisius. 
Menghubungkan dua kota 
pelabuhan ini dan tiga kabupaten 
lainnya akan memberikan dampak 
yang signifikan bagi masyarakat 
lokal dan membuka berbagai 
peluang baru. PAIR berfokus 
pada konektivitas kereta ini dan 
masyarakatnya. Kami berusaha 
memahami bagaimana masyarakat 
lokal yang tinggal di sepanjang 
jalur kereta api dapat menanggapi 
perubahan dan memanfaatkan 
peluang baru yang muncul.

Dalam lensa masyarakat, PAIR 
berfokus pada kaum muda berusia 
antara 15- 30 tahun. Mereka 
adalah kelompok demografis 
terbesar di Indonesia dan 
merupakan kelompok utama dalam 
pelaksanaan program pendidikan.

Kaum muda adalah penggerak 
pembangunan. Berinvestasi 
dalam kesehatan, pengembangan 
keterampilan dan usaha mereka 
sangat penting untuk mencapai 
kesejahteraan dan stabilitas 
ekonomi nasional. Kesehatan yang 
terjamin dan kemudahan akses ke 
perawatan kesehatan, misalnya, 
dapat berdampak signifikan pada 
pendidikan dan karir mereka.

Menggunakan keterampilan dan 
bakat kaum muda dalam kegiatan 
produktif dapat berkontribusi pada 
kemakmuran ekonomi masyarakat 
luas, memperkecil kesenjangan 
ekonomi dan menghapus 
kemiskinan.

Uniknya, penelitian kami 
mengeksplorasi hubungan antara 
kesehatan dan kesejahteraan kaum 
muda, serta keterampilan dan 
pemberdayaan ekonomi mereka.

Dalam lensa wilayah, 
penelitian PAIR difokuskan 
pada satu lokasi yaitu 
Sulawesi Selatan.

Berfokus pada wilayah 
tertentu memungkinkan kami 
menginvestasikan waktu, tenaga, 
dan sumber daya yang lebih untuk 
memahami masalah, tantangan, 
dan peluangnya. Kami dapat 
membangun hubungan yang 
kuat dan mendalam dengan 
lembaga pemerintah, masyarakat 
dan kalangan bisnis untuk lebih 
memahami prioritas mereka. Hal 
ini memungkinkan kami untuk 
melakukan penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan hasil 
yang efektif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Provinsi Sulawesi 
Selatan telah menonjol dalam 
kerjasama AIC dan mitra 
universitas di fase sebelumnya, 
mulai dari eksplorasi dampak 
kesehatan petani terhadap 
produktivitas pertanian, kesehatan 
dan kesejahteraan remaja, 
mengeksplorasi solusi energi 
terbarukan, hingga revitalisasi 
permukiman informal dan 
lingkungan.

Lihat bagian 2.4 untuk 
informasi lebih lanjut tentang 
Sulawesi Selatan.

P E M B E L A J A R A N : 
D A R I  T A H A P  A W A L

PAIR adalah puncak dari 
tahap pertama misi Australia-
Indonesia Centre. Pengalaman 
AIC sebelumnya terkait hal-hal 
yang secara efektif berhasil 
dilakukan dalam kolaborasi 
penelitian bilateral membantu 
menginformasikan desain PAIR.

Pelajaran yang didapatkan 
ini meliputi:

• Pentingnya melibatkan 
pemerintah dan industri sejak 
awal, untuk memungkinkan ide 
dan solusi terbaik dapat diadopsi 
pada akhir proses penelitian.

• Mendapatkan wawasan tentang 
kolaborasi penelitian yang 
efektif – faktor tertentu seperti 
insentif dan disinsentif sistemik 
serta pentingnya budaya, 
terutama ketika lebih dari 60% 
peneliti kami belum pernah 
berkolaborasi dengan negara 
lain sebelumnya.

• Pentingnya menghindari 
mentalitas silo untuk 
memastikan kelompok penelitian 
saling berhubungan dan saling 
bergantung satu sama lain.



Snapshot: Budaya perdagangan, 
dari Makassar hingga Yirrkala

Hubungan antara Australia dan 
Indonesia sudah terjalin jauh lebih 
lama dari yang dipikirkan oleh 
kebanyakan orang. 

Bertahun-tahun sebelum 
orang Eropa tiba di 
Australia, para nelayan 
dari Makassar memelihara 
hubungan perdagangan 
dengan orang-orang 
East Arnhem Land. 

Komoditas seperti beras, blacu, 
pisau, kapak, kail, dan produk 
logam lainnya ditukar dengan 
komoditas lain seperti teripang, 
kerang mutiara, lilin lebah 
(beeswax), dan kayu besi (ironbark 
timber). Item perdagangan 
tersebut masih dapat diidentifikasi 
dalam budaya dan bahasa Arnhem 
Land yang digunakan hingga 
saat ini, seperti rrupia (uang). 
Hubungan perdagangan ini telah 

terjadi sejak tahun 1700-an, 
bahkan banyak bukti baru yang 
menunjukkan bahwa perdagangan 
ini dimulai lebih awal.

Pada tahun 2018, sebagai bagian 
dari fokus Australia-Indonesia 
Centre di Sulawesi Selatan, kami 
merayakan hubungan tersebut 
melalui program pertukaran 
seniman Makassar-Yirrkala. 
Bekerja sama dengan Victorian 
College of the Arts di University 
of Melbourne, dan mengusung 
tema ‘Budaya Perdagangan’, 
kami mempertemukan tiga 
seniman dari komunitas Yolngu di 
Northern Arnhem Land dan tiga 
seniman dari Makassar untuk 
merefleksikan kembali tentang 
apa arti hubungan kedua wilayah 
ini dan membayangkan apa yang 
mungkin terjadi di masa depan, 
melalui kesenian.

Para seniman menghabiskan 
waktunya di Makassar, Darwin dan 
Yirrkala. Bagi beberapa peserta, 
mempelajari hubungan antar negara 

merupakan sebuah pengalaman 
yang mencerahkan. Sebagian 
lainnya menganggap lagu dan cerita 
leluhur seperti kenyataan. Mereka 
menemukan pemahaman yang 
lebih dalam dan lebih kaya tentang 
budaya lain. Salah satu hasil dari 
program ini adalah adalah seni 
pahat dan seni pertunjukan yang 
dipamerkan di Makassar pada 
tahun 2019. Selain itu, mereka 
membuat sebuah film dokumenter 
berdurasi 55 menit yang diproduksi 
oleh pembuat film indie, Daniel King, 
yang mengabadikan perjalanan 
para seniman. Film dokumenter 
ini juga menguak kembali sejarah 
perdagangan antara orang 
Makassar dan Arnhem Land 
sebelum kedatangan bangsa Eropa. 
Film ini mengikuti para seniman 
saat mereka memetakan rute 
perdagangan tradisional Indonesia 
modern dan rute perdagangan 
Pribumi Australia, serta 
berkolaborasi menciptakan karya 
kontemporer untuk merayakan 
hubungan persahabatan yang 
panjang kedua negara.

Lisensi gambar: Macassans at Victoria, Port Essington, 1845, oleh HS Melville, 
diterbitkan dalam The Queen, 8 Februari 1862. Sumber: Museum Nasional Australia.
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2.4.  S U L A W E S I  S E L A T A N   

Gambar 1: Peta Sulawesi Selatan

 Sulawesi Selatan

 Parepare

 Makassar

Kawasan Timur Indonesia 
adalah wilayah prioritas 
kami, dan Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah 
fokus kami. Sebuah 
pelabuhan baru sedang 
dibangun di Makassar, 
memposisikannya sebagai 
pintu gerbang ke Indonesia 
bagian timur. Bersamaan 
dengan pelabuhan, zona 
ekonomi industri baru 
bermunculan, dan jaringan 
rel kereta api Trans-
Sulawesi yang ambisius 
sedang dibangun.

Selama empat tahun (2019-
2022), kami meneliti wilayah 
pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, 
tempat rel kereta api baru 
sepanjang 145 kilometer sedang 
dibangun. Jalur tersebut akan 
menghubungkan dua kota besar – 
Makassar dan Parepare – dan tiga 
kabupaten: Maros, Pangkajene 
dan Barru. Jalur kereta api akan 
menyediakan transportasi yang 
sangat dibutuhkan untuk angkutan 
orang dan barang. Pembangunan 
jalur kereta api ini juga berfungsi 
untuk merangsang ekonomi lokal, 
meningkatkan ekspor komoditas, 
dan mentransformasi masyarakat. 
Berdasarkan pengalaman, 
peningkatan konektivitas tidak 
serta merta menguntungkan 
masyarakat lokal jika pembangunan 
tidak ‘berfokus pada manusia 
(people-centric)’, disertai upaya 
membuatnya berkesinambungan, 
terjangkau, dan mudah diakses. 
Masyarakat, terutama anak-
anak muda, kemungkinan tidak 
mendapatkan keuntungan dari 
pembangunan kereta baru ini 
jika mereka tidak memiliki cukup 
pengetahuan dan informasi yang 
mendukung. Kehidupan mereka 
pun tidak dapat meningkat tanpa 
akses terhadap sumber daya 
seperti pelatihan keterampilan 
untuk bekerja dan merintis 
usaha baru. 

Melalui Program PAIR, kami 
bekerja bersama masyarakat 
untuk menyelidiki apa makna jalur 
kereta api bagi mereka; bagaimana 
jalur kereta ini dapat mendukung 
dan bermanfaat bagi mereka. 
Program PAIR mengumpulkan 
51 peneliti interdisiplin dari 11 
universitas terkemuka di Indonesia 
dan Australia untuk bekerja 
dengan pemerintah daerah dan 
pusat, kalangan bisnis, serta 
masyarakat untuk mengeksplorasi, 
mengidentifikasi masalah, dan 
menciptakan solusi bersama.

2.5. 
F O K U S  P E N E L I T I A N

Dalam tema Konektivitas, 
Masyarakat dan Wilayah, kami 
fokus pada empat bidang 
penelitian: Komoditas; Transportasi, 
Logistik dan Rantai Pasok; Kaum 
Muda dan Pembangunan; dan 
Kaum Muda, Kesehatan dan 
Kesejahteraan (lihat Gambar 2).

Kami memastikan bahwa empat 
bidang tersebut saling terintegrasi 
dan mencakup masalah lintas 
sektoral, seperti gender dan inklusi 
sosial. Riset kami bertumpu pada 
satu komoditas, yakni rumput 
laut, dan pengembangan jalur 
kereta api Makassar-Parepare yang 
baru. Dengan berfokus pada satu 
komoditas dan menghubungkannya 
ke konektivitas transportasi terbaru, 
ini memungkinkan kami untuk:

• Mengevaluasi bagaimana 
peningkatan hubungan 
transportasi mempengaruhi 
produktivitas sektor pertanian, 
rantai nilai komoditas dan 
mobilitas masyarakat;

• Memahami hubungan antar 
komoditas, transportasi, logistik, 
dan rantai pasok dengan kaum 
muda – terutama yang berkaitan 
dengan kesehatan, kesejahteraan, 
keterampilan, dan pengembangan 
usaha mereka; dan

• Meningkatkan fokus penelitian 
kami, berbagi data dan 
metodologi, memfasilitasi 
kegiatan yang saling terintegrasi, 
dan mengelola hubungan 
dengan pemangku kepentingan 
secara efektif dan menyeluruh.

Gambar 2: Empat area penelitian

Komoditas

Kaum Muda, 
Kesehatan, 

dan 
Kesejahteraan

Kaum 
Muda dan 

Pembangunan

Transportasi, 
Logistik, 

dan Rantai 
Pasok



Snapshot: 
Mengapa 
rumput 
laut? 
Dalam proses penentuan 
rumput laut sebagai 
komoditas fokus tunggal, 
kami sebelumnya telah 
menelusuri lima komoditas 
utama Sulawesi Selatan 
yang diproduksi di 
sepanjang jalur kereta api 
baru: beras, kakao, ikan 
bandeng, semen, dan 
rumput laut.

Kami melakukan analisis melalui 
tinjauan pustaka dan konsultasi 
dengan komunitas petani, 
lembaga penelitian, industri dan 
pembuat kebijakan (pusat dan 
provinsi). Hal ini membantu kami 
mengidentifikasi komoditas yang 
mewakili prioritas kebijakan, 
mempengaruhi komunitas secara 
signifikan (pesisir, pedalaman 
dan perkotaan), menghadirkan 
peluang baru untuk perdagangan 
ekspor, pengembangan industri 
(khusus untuk zona ekonomi 
yang direncanakan pemerintah 
terkait dengan pelabuhan baru), 
dan inovasi serba guna. Kerja 
awal kami tertuang dalam 
PAIR Seaweed Nation: Laporan 
dan Latar Belakang Sektor 
Pertumbuhan Baru Indonesia. 
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Komoditas: Kami telah 
memilih rumput laut sebagai 
fokus komoditas. Rumput laut 
mendukung mata pencaharian 
lebih dari 35.000 rumah tangga 
di Sulawesi Selatan. Indonesia 
adalah produsen rumput laut 
karagenan terbesar di dunia, dan 
Sulawesi Selatan adalah produsen 
terbesarnya. Dengan pertumbuhan 
yang pesat selama dua dekade 
terakhir, pengolahan rumput 
laut telah meningkat secara 
signifikan dan meningkatkan 
mata pencaharian dari ~ 40.000 
petani dan pelaku rantai produksi 
lainnya. Pemerintah Indonesia 
bersama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, melalui Perpres 
33 Tahun 2019 dan Peta Jalan 
Pengembangan Industri Rumput 
Laut Nasional 2018-2021, telah 
memprioritaskan peningkatan 
industri rumput laut dengan 
inovasi bernilai tambah ekonomi 
dan memberikan manfaat yang 
berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami melakukan pendekatan 
ekosistem pada rantai nilai 
rumput laut. Dalam kemitraan 
dengan pemerintah pusat 
dan provinsi, industri rumput 
laut dan masyarakat lokal, 
kami mengeksplorasi rantai 
nilai dalam enam bagian 
penelitian interdisiplin: fikonomi 
berkelanjutan (produksi industri 
rumput laut skala besar); 
budidaya dan mata pencaharian 
dalam konteks COVID-19; 
pemasaran; pengolahan; rantai 
nilai global; dan kebijakan 
dan institusi. Kami akan 
memanfaatkan pekerjaan 
teknis substansial yang sedang 
berlangsung di seluruh jejaring 
penelitian AIC, khususnya, pusat 
unggulan rumput laut di University 
of Queensland, Universitas 
Hasanuddin dan IPB University.

Transportasi, Logistik dan 
Rantai Pasok: kami fokus pada 
jalur kereta api baru dari Makassar 
ke Parepare yang berpotensi 
meningkatkan angkutan barang 
dan orang di Sulawesi Selatan 
secara signifikan. Penelitian 
kami mencari cara untuk 
memaksimalkan jalur kereta 
api baru secara efektif. Untuk 
merealisasikan potensi tersebut, 
diperlukan perencanaan yang baik 
terutama dalam perancangan 
infrastruktur, interkonektivitas, 
penjadwalan, intervensi kebijakan 
untuk mendorong masyarakat 
menggunakan kereta api sebagai 
moda transportasi alternatif, 
serta penilaian risiko dan strategi 
mitigasi untuk memastikan sistem 
transportasi ini menghindari 
berbagai kemungkinan risiko. 
Proyek ini akan fokus pada tujuan 
tersebut dan mengembangkan 
opsi yang memungkinkan 
terciptanya sistem transportasi 
yang efektif dan efisien.

Kaum Muda, Kesehatan dan 
Kesejahteraan: kelompok 
penelitian ini berupaya 
mengembangkan strategi yang 
akan membantu para pengambil 
kebijakan dalam meningkatkan 
kesehatan dan kesejahteraan 
kaum muda dari komunitas 
petani rumput laut – terutama 
dalam konteks COVID-19. Kami 
mengeksplorasi masalah seperti 
kesehatan mental dan kemiskinan, 
terutama perempuan; disabilitas 
dan kemiskinan; partisipasi 
kaum muda dalam meningkatkan 
efektivitas program pemerintah; 
dan ketahanan pangan dan gizi 
rumah tangga. Kami melakukan 
survei rumah tangga dan analisis 
data, serta melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan seperti 
SMERU, Knowledge Sector 
Initiative (KSI), TNP2K, BAPPENAS, 
TGUPP Sulsel, BAPPEDA, serta 
berbagai kelompok masyarakat, 
seperti kelompok perempuan, 
pemimpin desa dan organisasi 
kepemudaan.

Kaum Muda dan Pembangunan: 
PAIR berupaya menyelidiki 
tantangan dalam pengembangan 
keterampilan, pendidikan, dan 
ketenagakerjaan kaum muda, 
terutama yang berkaitan dengan 
pembangunan jalur kereta 
api baru, COVID-19, serta 
pengembangan rumput laut dan 
kawasan industri lokal. Penelitian 
ini mengidentifikasi aspirasi 
sosial-ekonomi kaum muda di 
wilayah pesisir, pedalaman dan 
wilayah pinggiran; menganalisis 
transformasi pekerjaan; 
memetakan kesenjangan 
keterampilan; dan mengidentifikasi 
solusi kebijakan dalam program 
pendidikan dan pelatihan. 
Penelitian ini akan mendukung 
perkembangan kaum muda dalam 
lingkungan yang berubah dengan 
cepat dan memutus hambatan 
dalam mencapai aspirasi mereka. 
Proyek ini akan membangun 
kemitraan jangka panjang dengan 
pemangku kepentingan lokal dan 
organisasi kepemudaan dengan 
melibatkan mereka secara aktif 
dan kreatif.
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Komoditas

Trransportasi, Logistik, dan 
Rantai Pasok

Kaum Muda, Kesehatan dan 
Kesejahteraan

Kaum Muda dan 
Pembangunan 
(keterampilan dan usaha) 

Hasil Pemulihan Ekonomi

Memperkuat fondasi untuk pemulihan ekonomi 
inklusif dan tangguh

Meningkatkan inklusi ekonomi yang menyasar 
perempuan dan kelompok rentan

Meningkatkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya saing

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan layanan dasar

Mendukung empat dari tujuh 
prioritas nasional

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk 
pertumbuhan yang berkualitas

Meningkatkan pembangunan wilayah untuk 
mengurangi ketimpangan

Meningkatkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya saing

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan layanan dasar

Perlunya pendekatan interdisiplin untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi solusi 
atas tantangan pembangunan Indonesia

Prioritas program kerjasama ekonomi

Akses pasar yang lebih luas

Integrasi pasar yang lebih baik

Peningkatan keterampilan

TUJUAN 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, 

dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. 

TUJUAN 8: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif 
dan berkelanjutan melalui tersedianya lapangan 

kerja dan akses pekerjaan. Membangun 
infrastruktur transportasi yang lebih baik dan 

konektivitas pedesaan-perkotaan yang lebih besar 
sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan 

volume aktivitas ekonomi di pedesaan.

TUJUAN 9: Membangun infrastruktur yang 
tangguh, mendukung industrialisasi yang 

inklusif dan berkelanjutan, dan membantu 
perkembangan inovasi.

Rencana 
Pembangungan 
Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 
Indonesia 
2020–2024

Rencana Induk Riset 
Nasional (RIRN) 
Indonesia 2017–2045

Kemitraan Pemerintah 
Australia untuk 
Pemulihan: Rancangan 
Respons Pembangunan 
COVID–19 Indonesia 
Australia 2020–2021 
dan 2021–2022 

Perjanjian 
Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Indonesia-
Australia (Indonesia-
Australia Comprehensive 
Economic Partnership 
Agreement/IA–CEPA)

Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 
(Sustainable 
Development Goals)

Gambar 3:  
Tanggapan atas 
prioritas Australia 
dan Indonesia
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2.6. 
P A I R  D A N  T U J U A N 
P E M B A N G U N A N 
B E R K E L A N J U T A N

Tema penelitian PAIR berkaitan 
langsung dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, 
khususnya:

TUJUAN 2 
Mengakhiri kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan nutrisi yang 
lebih baik, dan mempromosikan 
pertanian berkelanjutan. 

Relevansi PAIR 
Konektivitas desa-kota mengarah 
pada produktivitas pertanian yang 
lebih kuat.

TUJUAN 8 
Pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan melalui 
tersedianya lapangan kerja dan 
akses pekerjaan. Membangun 
infrastruktur transportasi yang 
lebih baik dan konektivitas 
pedesaan-perkotaan yang lebih 
besar sangat penting untuk 
meningkatkan efisiensi dan volume 
aktivitas ekonomi di pedesaan.

Relevansi PAIR 
Sistem transportasi 
berkelanjutan, terjangkau dan 
keterhubungan antar moda yang 
mempertimbangkan kebutuhan 
masyarakat lokal akan bermanfaat 
dalam upaya menjadikan 
masyarakat lebih baik dari segi 
sosial dan ekonomi.

TUJUAN 9 
Membangun Infrastruktur 
yang tangguh, mendukung 
industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan, dan membantu 
perkembangan inovasi.

Relevansi PAIR 
Peningkatan akses dan 
transportasi yang memungkinkan 
struktur dan hubungan 
perdagangan komoditas yang 
terjalin serta kebermanfaatan dari 
aspek budaya.

2.7.  P E N D E K A T A N  P E N E L I T I A N

Pendekatan penelitian PAIR berkontribusi pada produksi pengetahuan 
untuk mendukung pembuatan kebijakan. Pendekatan PAIR memiliki lima 
tahap dan tiga komponen pendukung (lihat Gambar 4).

 

Tahap 1 Jelajah isu 
Eksplorasi awal untuk memahami 
konteks lingkungan (sosial-politik, 
ekonomi dan lingkungan), dan 
institusi (struktur, proses, aktor 
dan jaringan).

Tahap 2 Penentuan masalah  
Dialog dengan pemangku 
kepentingan untuk mengembangkan 
pemahaman bersama tentang 
masalah dan peluang prioritas, dan 
menyepakati area prioritas.

Tahap 3 Eksplorasi  
Tim Peneliti melakukan studi 
lapangan, mengeksplorasi berbagai 
opsi dan menghasilkan solusi.

Tahap 4 
Pengambilan solusi bersama 
Tim Peneliti menguji dan 
memperbaiki gagasan dengan para 
pemangku kepentingan.

Tahap 5 
Jejaring pengetahuan PAIR  
Pengembangan komunitas 
pengetahuan dalam penelitian, 
kebijakan, bisnis dan komunitas 
yang terus terhubung dengan PAIR 
dan menggunakan bukti berbasis 
penelitian untuk menginformasikan 
pengambil kebijakan.

Tiga komponen pendukung 
merupakan bagian integral dari 
proses penelitian ini:

Komponen 1 
Pembentukan tim dan jejaring 
Tim peneliti PAIR – yang terdiri 
dari Senior Fellow, Fellow dan 
Associate Fellow – memperdalam 
pengetahuan mereka, memperluas 
keterampilan dan pengetahuan 
mereka dalam konteks bilateral, 
multi-institusional dan interdisiplin.

Komponen 2 
Program Akselerasi Bakat 
Peneliti muda (Associate Fellow) 
berpartisipasi dalam kelas-kelas 
pelatihan yang berkaitan dengan 
penelitian interdisiplin yang 
didorong oleh permintaan, dan 
‘tim sains’ – bidang terdepan yang 
menerapkan strategi ilmiah untuk 
memperkuat kolaborasi.

Komponen 3 
Dewan Penasihat Riset 
Dewan yang membantu para 
peneliti dengan saran teknis dan 
non-teknis. Dewan ini merupakan 
gabungan dari para ahli dalam 
kebijakan, sektor bisnis, penelitian, 
gender dan masyarakat. Komponen 
ini membentuk dasar bagi 
pengembangan Jejaring Pengetahuan 
(Knowledge Network) yang akan 
dibentuk pada akhir program.

Gambar 4: Pendekatan penelitian

Komponen 3 
Dewan	Penasehat	Riset	

(Research	Advisory	Panel)

Komponen 2 
Program	Akselerasi	

Bakat	(Talent	Accelerator	
Program)

Komponen 1 
Pembentukan	tim	dan	

jaringan	kerja

Tahap 1 
Jelajah	isu	

Tahap 2 
Penentuan	
masalah	

Tahap 3 
Eksplorasi	

Tahap 5 
Jejaring	Pengetahuan	

PAIR	(PAIR	
Knowledge Network)

Tahap 4 
Pengambilan	
solusi	bersama
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2.8.  K E L U A R A N  P E N E L I T I A N

PAIR berfokus pada penciptaan 
pengetahuan dan wawasan baru. 
Keluaran penelitian kami mengambil 
berbagai bentuk mulai dari lingkup 
studi, pedoman teknis, studi kasus, 
tinjauan umum, hingga laporan 
dan artikel, termasuk karya ilmiah 
internasional yang ditulis bersama.

Keluaran kami menargetkan 
berbagai kalangan, dari 
pemerintah, bisnis hingga 
komunitas yang lebih luas. Kami 
memastikan bahwa pengetahuan 
yang dihasilkan mudah diakses, 
tersedia dalam dwibahasa (Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris) dan 
dikomunikasikan melalui forum, 
seminar, dan laporan kebijakan.

Untuk mempromosikan hasil 
penelitian kami, kami telah 
menjalin kemitraan dengan The 
Conversation Indonesia yang 
berbasis di Jakarta. Kemitraan kami 
dengan Knowledge Sector Initiative 
(KSI), sebuah program yang 
didukung oleh Pemerintah Australia 
dan Indonesia, juga mendukung 
penggunaan bukti yang lebih baik 
dalam perumusan kebijakan.

Lihat rincian tentang keluaran 
program yang telah diperoleh 
sejauh ini di Bagian 7.

2.9.  T E O R I  P E R U B A H A N 

PAIR menangani masalah-masalah 
penting yang mempengaruhi 
pertumbuhan Indonesia dan 
hubungan Indonesia-Australia. Tiga 
fokus utama Pemerintah Indonesia 
saat ini adalah: 1) penerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
2) pengentasan kemiskinan, dan 
3) peningkatan produktivitas dan 
daya saing. Pemerintah Australia 
bertujuan untuk berkontribusi 
dalam mewujudkan Indonesia yang 
tangguh, sejahtera, dan stabil 
secara ekonomi, dan meningkatkan 
hubungan bilateral dalam berbagai 
aspek yang lainnya

Kedua pemerintah juga menyadari 
pentingnya pembuatan kebijakan 
berbasis bukti yang berkontribusi 
pada bidang yang sedang diteliti oleh 
PAIR, dan tata kelola pemerintahan 
yang efektif – terutama kebijakan, 
lembaga, dan ekonomi yang 
berfungsi dengan lebih baik. Badan 
Riset Pemerintah Indonesia, RISTEK/
BRIN, mencatat dalam Rencana 
Induk Riset Nasional 2017-2045 
tentang perlunya melakukan riset 
terapan dan mengambil pendekatan 
interdisiplin dan multisektoral, 
guna meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi solusi untuk menjawab 
tantangan pembangunan Indonesia. 

Selain mendukung prioritas 
pembangunan Indonesia, PAIR 
sangat sejalan dengan Buku Putih 
Kebijakan Luar Negeri Pemerintah 
Australia, yang bertujuan untuk 
mewujudkan Indonesia yang 
tangguh, stabil, dan makmur. PAIR 
memperkuat kemitraan yang telah 
matang dan saling menguntungkan 
ini yang juga diperkuat oleh Perjanjian 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang 
baru saja diluncurkan. Kemitraan 
ini berkontribusi untuk memajukan 
pembangunan infrastruktur, 
pengembangan keterampilan dan 
kelembagaan.

Prioritas tersebut adalah inti 
dari Kerangka Desain Program 
PAIR dan Teori Perubahan (TOC). 
Kerangka desain (lihat Gambar 5) 
menunjukkan apa yang akan kami 
kerjakan, sementara Teori Perubahan 
(lihat Gambar 6) mendemonstrasikan 
bagaimana pendekatan berbasis 
hasil (outcomes-based approach) 
kami akan memberikan dampak 
secara keseluruhan.

Kerangka desain PAIR secara 
berurutan mendeskripsikan 
‘jalan pengetahuan PAIR menuju 
dampak’ (knowledge pathway to 
impact) dan berbagai perubahan 
yang diantisipasi dari pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan.

Gambar 5: Kerangka Desain Program PAIR

Monitoring, evaluasi dan kerangka pembelajaran

1

Kualitas bukti berbasis penelitian yang 
lebih baik

2

Jejaring pengetahuan menggunakan 
bukti berbasis penelitian

Pendekatan

Domain (Area Penelitian)

Berkontribusi pada prioritas pembangunan berkelanjutan melalui pergambilan keputusan berbasis bukti

Berbasis lokasi, Didorong oleh permintaan, Interdisiplin

Konektivitas, Masyarakat + Wilayah

Komoditas Transportasi, Logistik 
dan Rantai Pasok

Kaum Muda dan 
Pembangunan

Kaum Muda, Kesehatan 
dan Kesejahteraan

KOMPONEN 1 
Pembentukan tim 
dan jaringan kerja

KOMPONEN 2 
Program Akselerasi Bakat

KOMPONEN 3 
Dewan Penasihat Riset

Kualitas + kinerja

Hasil

Jalur pengetahuan menuju dampak

TAHAP 1 
Jelajah isu

TAHAP 2 
Penentuan 
masalah

TAHAP 3 
Eksplorasi

TAHAP 4 
Pengambilan 

solusi bersama

TAHAP 5 
Jejaring 

Pengetahuan PAIR

Tujuan

Prinsip

Tema
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Metode ‘jalur pengetahuan PAIR 
menuju dampak’ didasarkan pada 
lima elemen penting:

1  Tim peneliti multi-
institusi dan interdisiplin 
yang bekerja bersama 
secara efektif untuk 
mengidentifikasi masalah 
dan menggunakan bukti 
untuk memengaruhi 
perubahan.

2  Jejaring peneliti dan 
pemangku kepentingan 
bekerja secara kolaboratif 
dan produktif selama 
proses penelitian untuk 
mengeksplorasi bagaimana 
konektivitas dapat 
mendukung masyarakat 
lokal dengan lebih baik 
dalam meningkatkan kondisi 
kehidupan, menopang 
pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan ketahanan 
pangan, produktivitas dan 
kesejahteraan masyarakat.

3  Proses desain penelitian 
yang kolaboratif 
mempromosikan sebuah 
bentuk kemitraan yang 
dalam antara peneliti 
dan pemangku kebijakan. 
Hal ini mengarah pada ide 
penelitian yang dirancang 
bersama, dikembangkan, 
diterima, dan diadopsi oleh 
pemangku kepentingan.

4  Penelitian interdisiplin 
yang saling bergantung 
dan saling berhubungan 
dibangun atas dasar 
pendekatan kemitraan dan 
tantangan pembangunan.

5  Kemitraan dengan 
berbagai kelompok 
masyarakat dan institusi 
pada akhirnya membentuk 
Jejaring Pengetahuan PAIR 
di Sulawesi Selatan yang 
akan terus terhubung 
untuk menginformasikan 
pengambil kebijakan dalam 
penerapan pengetahuan 
berbasis bukti. 

Teori Perubahan PAIR (Gambar 6) 
fokus pada dua hal: memetakan 
urutan logis dari awal input 
hingga outcome; dan menyajikan 
beberapa kondisi kontekstual 
yang mempengaruhi pelaksanaan 
program, seperti motivasi dan 
kontribusi para pemangku 
kepentingan, serta interpretasi 
(berdasarkan asumsi) tentang 
bagaimana dan mengapa 
perubahan bisa terjadi dalam 
proses tersebut.

Teori Perubahan (Theory of 
Change/TOC) PAIR mendefinisikan 
jalur penelitian menuju dampak 
dan fokus pada hasil yang 
diberikan dengan melibatkan 
empat kegiatan; memahami 
konteks, lembaga dan pemangku 
kepentingan; komunikasi 
dan perencanaan program; 
bekerja dengan mitra untuk 
memberikan pengetahuan yang 
dapat digunakan; dan pelibatan 
pemangku kepentingan dengan 
Pemerintah Australia dan 
Pemerintah Indonesia di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten. 

Empat kegiatan tersebut 
menghasilkan empat 
keluaran: saluran 
komunikasi (media, produk 
pengetahuan Twitter, 
Facebook, Instagram dan 
LinkedIn); kegiatan dengan 
pemangku kepentingan 
(webinar, forum, lokakarya, 
KTT); produk pengetahuan 
yang berorientasi pada 
pengguna (laporan teknis, 
ringkasan kebijakan, 
peta jalan, model dan 
skenario penelitian); dan 
serangkaian kegiatan yang 
meliputi pengembangan 
kemampuan (Program 
Akselerasi Bakat), 
pembangunan tim dan 
jejaring pengetahuan. 

Keluaran ini bersifat praktis, dapat 
digunakan, dan insentif untuk 
mengatasi hambatan yang ada 
dalam sistem. Diharapkan bahwa 
keluaran kami akan memfasilitasi 
perubahan dalam praktik para 
pemangku kepentingan. Misalnya, 
kebijakan yang dihasilkan terkait 
keterampilan kaum muda dan 
pengembangan usaha, konektivitas 
transportasi antar moda, logistik, 
dan rantai pasok, penggunaan 
penelitian berbasis bukti dari PAIR, 
serta mitra berinvestasi bersama 
dalam meningkatkan proyek 
penelitian PAIR.

PAIR secara eksplisit berfokus 
pada semua pihak dalam proses 
tersebut. Desain penelitian dan 
TOC disiapkan untuk proses 
pemantauan, evaluasi dan 
pembelajaran, dan hal ini cukup 
fleksibel untuk diformulasikan 
ulang sesuai kebutuhan.



Kerangka desain PAIR 
secara berurutan 

menjelaskan 
‘jalur pengetahuan 

menuju dampak’. 



Gambar 6: 
Kerangka Teori 

Perubahan 
PAIR

Pada akhirnya, PAIR adalah bukti dari sebuah konsep yang 
menunjukkan model ‘jalur pengetahuan menuju dampak’ yang 

dapat diterapkan pada masalah apa pun, yang dapat direplikasi 
dalam skala apapun dan lokasi manapun di seluruh Indonesia, 

atau di lokasi ketiga seperti Timor Leste dan Pasifik. 
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3.0. 
Monitoring, Evaluasi, 
dan Pembelajaran
3.1.  K E R A N G K A  M E L

TOC kami memetakan urutan logis dari awal input hingga hasil yang akan dicapai, serta aspek kontekstual yang 
dapat mempengaruhi perjalanan program PAIR. Untuk menjaga PAIR agar tetap berada pada jalur tersebut, 
kami telah mengembangkan kerangka Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran (Monitoring, Evaluation and 
Learning/MEL).

Kerangka MEL menjabarkan tiga prioritas monitoring berdasarkan faktor keberhasilan TOC. Dalam setiap 
prioritas, kami mengidentifikasi serangkaian indikator utama dalam pengukuran keberhasilan dan hambatan.

TOC menyadari bahwa kami tidak dapat memperkirakan pengukuran terbaik dari setiap aspek kerangka kerja 
– salah satunya dalam mengukur keterlibatan pemangku kepentingan. PAIR telah mengalokasikan dana untuk 
tinjauan eksternal, guna memastikan sistem dan proses yang dilaksanakan (termasuk Teori Perubahan dan 
MEL) sejalan dengan harapan ODA. Hal ini akan dilakukan pada awal 2021.

HASIL AKHIR 
PROGRAM 
YANG INGIN 
DICAPAI 
(EOPOS)

Penelitian interdisiplin berkualitas tinggi dan didorong oleh permintaan 
yang relevan dengan kebijakan dan tantangan pembangunan.

Jejaring peneliti 
interdisiplin yang 
melakukan penelitian 
berdasarkan 
kebutuhan untuk 
merespon tantangan 
pembangunan yang 
kompleks.

FAKTOR 
KUNCI 
SUKSES 1  Kebijakan 

pemerintah 
pusat dan 
provinsi 
mengacu pada 
penelitian PAIR.

2  Pemerintah 
dan mitra 
penelitian 
berinvestasi 
bersama dalam 
penelitian PAIR

3  Investasi 
oleh mitra 
pembangunan 
lainnya 
memanfaatkan 
penelitian PAIR

4  Lembaga 
dan individu 
membentuk 
jejaring 
pengetahuan 
PAIR
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Prioritas Kualitas penelitian Kolaborasi tim Keterlibatan pemangku 
kepentingan

Tautan ke faktor 
keberhasilan 
TOC

1 & 3 1, 3 & 4 1, 2, 3 & 4

Indikator 1 Seleksi tertutup dan 
kompetitif proyek penelitian Kontribusi Tim Peneliti Pertemuan stakeholder

Pengukuran

Jumlah proposal diterima dari 
seleksi tertutup dan kompetitif
Jumlah proposal diterima 
per mitra

Penulisan bersama (Jumlah 
penulis Australia / Indonesia; 
Jumlah penulis perempuan / 
laki-laki; Jumlah disiplin)

Jumlah frekuensi pertemuan
Jumlah jenis 
pemangku kepentingan

Jumlah proposal yang 
memenuhi syarat
Jumlah proposal 
ditinjau sejawat
Jumlah proposal 
dianggap layak
Jumlah hibah dan nilai 
total yang diberikan
Jumlah hibah diberikan 
per mitra

Demonstrasi kreativitas 
dan pemecahan masalah 
oleh kelompok penelitian 
sebagai jawaban atas 
tantangan kolaborasi tim. 
(Diambil melalui laporan 
tertulis dari kolaborasi tim 
melalui pelaporan sementara 
dan akhir proyek, evaluasi 
pasca lokakarya dan 
pertemuan ad-hoc dengan 
PMT, studi kasus yang 
menangkap pengalaman dan 
pembelajaran)

Jumlah kehadiran
% presenter perempuan
% perempuan hadir
Perbandingan presenter dari 
Indonesia dan Australia

Indikator 2
Hasil Penelitian (proyek 
penelitian terbuka dan 
proyek inti)

Partisipasi, inklusi dan 
keterlibatan perempuan

Keterlibatan pemangku 
kepentingan dalam 
kegiatan penelitian

Pengukuran

Jumlah jenis keluaran 
(termasuk policy brief, laporan 
teknis, roadmap, dan keluaran 
akademik seperti buku, 
bab buku, artikel jurnal)

Bukti praktik GESI yang 
dimasukkan ke dalam 
penelitian dan kerja tim 
(Diambil melalui laporan 
mandiri tertulis dari 
kolaborasi tim melalui 
pelaporan sementara dan 
akhir proyek)

Jumlah dan jenis pemangku 
kepentingan yang melakukan 
tinjauan sejawat (peer-
review) atas proposal proyek 
penelitian (peer-reviewer 
akademis tidak termasuk)

Analisis tentang keterlibatan 
dengan keluaran yang dirilis 
melalui saluran komunikasi AIC 

Total anggota Tim Peneliti 
dan Tim Manajemen Program
(13 dari 29 Tim Peneliti, dan 
4 dari 7 Tim Manajemen 
Program adalah perempuan)

Penyediaan data dan 
informasi lainnya 
(termasuk rencana, 
rujukan dan perkenalan)

Jumlah keluaran diadopsi oleh 
pemangku kepentingan

Investasi bersama oleh 
pemangku kepentingan, 
mitra universitas, mitra 
pembangunan lainnya 
(Ref: laporan leverage PAIR)

Indikator 3 GESI 
Membangun kapasitas 
melalui Talent Accelerator 
Program (TAP)

Dewan Penasihat Riset

Pengukuran
Proporsi proyek yang 
mencakup fokus pada gender 
dan / atau disabilitas

Partisipasi dan keterlibatan 
oleh AF

Jumlah dan % menghadiri 
pertemuan RAP

Jumlah peneliti perempuan dan 
laki-laki (co-lead dan anggota 
tim lainnya)

Jumlah keluaran yang 
dihasilkan AFs dari 
aktivitas TAP
Kolaborasi AF di luar program

Jumlah dan % anggota 
RAP perempuan
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3.2. 
K E S E T A R A A N  G E N D E R  D A N 
I N K L U S I  S O S I A L  ( G E S I )

Kami menetapkan strategi 
Kesetaraan Gender dan 
Inklusi Sosial (Gender 
Equality and Social 
Inclusion/GESI) mulai dari 
fase awal program ini 
dilaksanakan. Hal ini guna 
memastikan bahwa program 
PAIR dibangun atas dasar 
GESI yang kokoh di semua 
tingkat kegiatan program.

Hasil utama program GESI pada 
Juli 2020 meliputi:

Kami berada di jalur yang tepat 
untuk mencapai keseimbangan 
gender di semua tingkat 
program, termasuk dalam 
posisi kepemimpinan. Ada lebih 
banyak perempuan daripada 
laki-laki di PMT, dengan empat 
dari tujuh anggota perempuan 
(57%). Saat ini 44,8% dari Tim 
Peneliti adalah perempuan. Kami 
telah bekerja sama dengan erat 
dengan institusi mitra kami untuk 
menunjuk Senior Fellow dan 
Associate Fellow dari akademisi 
perempuan dengan berbagai 
latar belakang yang berbeda. 
Bahkan jika memungkinkan, saat 
penunjukkan Fellow mendatang, 
perempuan akan diprioritaskan 
untuk mencapai kesetaraan gender 
di Tim Peneliti.

RAP memiliki tujuh perempuan 
dari total 16 anggota (44%). 
Pengangkatan anggota RAP 
tambahan akan mengacu 
pada kesetaraan gender dalam 
proses seleksi.

Kami telah secara aktif 
mengembangkan budaya 
yang mendorong partisipasi 
penyandang disabilitas. Sampai 
saat ini, kami tidak memiliki 
hambatan apapun memastikan 
partisipasi penyandang disabilitas, 
tetapi PMT akan mengatasi 
hambatan tersebut jika ada. Dalam 
panduan pendanaan proyek kami, 
misalnya, kami mengantisipasi hal 
ini dengan mengizinkan pendanaan 
untuk tenaga pendamping 
disabilitas bagi peserta yang 
membutuhkan perawatan atau 
bantuan selama kegiatan program.

PMT kami memiliki pengalaman 
luas dalam hal kesetaraan 
gender, inklusi sosial, dan 
pembangunan. Anggota PMT 
sengaja dipilih atas peran mereka 
berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuan mereka tentang 
gender, inklusi sosial dan isu-
isu pembangunan. Pengalaman 
mereka telah memastikan bahwa 
GESI terintegrasi di seluruh 
program PAIR.

Materi komunikasi dan promosi 
kami bersifat inklusif dan 
mencerminkan keragaman. 
Kami memilih bahan promosi yang 
mencerminkan keragaman populasi. 
Hal ini termasuk memastikan 
representasi yang seimbang 
antara laki-laki dan perempuan, 
dan material yang mencerminkan 
keragaman budaya dan menantang 
stereotip masyarakat di Indonesia 
dan Australia.

Kami memberikan pelatihan dan 
pengarahan GESI untuk para 
staf dan peneliti. Senior Fellow 
berpartisipasi penuh dalam materi 
GESI yang disampaikan dalam 
Induction Workshop. Prinsip GESI 
tertanam dalam Team Charter 
yang memandu kolaborasi tim, 
dan secara khusus direfleksikan 
dalam salah satu dari empat nilai 
kami: ‘Kami bertindak secara 
inklusif dan bertanggung jawab 
serta mengarahkan penelitian 
kami untuk kepentingan seluruh 
komunitas.’

Kami melibatkan pakar gender 
dan disabilitas di Makassar 
sebagai bagian dari proses 
konsultasi penelitian. Hal ini 
mencakup diskusi dengan para ahli 
dari Universitas Hasanuddin dan 
Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan yang relevan 
dengan isu pemuda, gender dan 
disabilitas. Para ahli yang fokus 
pada isu gender dan disabilitas juga 
dilibatkan sebagai anggota Dewan 
Penasihat Riset kami, yang terus 
memantau dan memberi nasihat 
tentang kegiatan penelitian PAIR.

Penelitian kami mencakup 
topik yang membahas masalah 
GESI. Salah satu dari empat 
Proyek Percontohan berfokus 
pada analisis demografis yang 
akan menghasilkan data tentang 
gender di kelompok masyarakat 
yang ditargetkan. Proposal proyek 
Small and Rapid Research (SRR) 
yang terpilih juga mencakup 
beberapa aspek yang fokus pada 
masalah GESI.

Kami akan memastikan 
bahwa Proyek Terpadu 
Strategis (Strategic 
Integrated Projects/SIP) dan 
Proyek Kerja Taktis (Tactical 
Work Packages/TWP) akan 
memasukkan aspek GESI 
dalam desain penelitian 
mereka, jika relevan. 





Snapshot: 
Memberdayakan 
perempuan di dalam – 
dan di luar PAIR
Kedua negara menghadapi tantangan atas partisipasi 
perempuan dalam sains. Laporan Knowledge Sector 
Initiative pada tahun 2017, perempuan mewakili 44% staf 
akademik di seluruh universitas di Indonesia, tetapi hanya 
20% bergelar profesor. Pola serupa juga ditemukan di 
Australia menurut laporan dari Universitas Australia pada 
tahun 2016. 

Dalam program PAIR maupun program penelitian bilateral 
lainnya, kami berbagi empat prinsip untuk menciptakan tim 
peneliti yang inklusif untuk menghancurkan ‘tembok kaca’ 
yang menghalangi perempuan dalam sains.

Proses rekrutmen tim

Rekrutmen tim peneliti adalah proses kompleks yang 
dibangun melalui kepercayaan dan pemahaman atas 
prioritas dan kepentingan kelembagaan yang kompleks.

Kami telah bekerja erat dengan setiap mitra untuk 
menyelaraskan prioritas mereka dengan tujuan 
keragaman kami.

Struktur tata kelola

Memastikan representasi yang setara di semua tingkat 
struktur tata kelola program adalah prioritas kami. Kami 
menetapkan target 50% perempuan dalam komposisi Tim 
Manajemen Program dan Dewan Penasihat Riset.

Kami menyadari hambatan partisipasi perempuan dan 
melakukan penyesuaian yang wajar pada proses rekrutmen, 
seleksi, tata kelola, hingga proses penelitian untuk 
menghapus hambatan tersebut.

Desain penelitian

Dalam merancang proses penelitian, kami telah 
menetapkan sejak awal untuk mengidentifikasi dan 
mengatasi hambatan partisipasi perempuan selama proses 
penelitian.

Di semua proyek, jika relevan, data dikumpulkan, dianalisis, 
dan dipilah berdasarkan gender untuk memberikan 
bukti yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
pengembangan kebijakan. Kami memastikan bahwa proyek 
penelitian kami berkonsultasi dengan kelompok perempuan 
untuk memahami pandangan dan perspektif mereka. 
Peneliti juga didorong untuk mengeksplorasi berbagai isu 
terkait perempuan dan kelompok marginal lainnya.

44%
Persentase staf akademik 
perempuan di perguruan 

tinggi di Indonesia

20%
Persentase profesor 

perempuan di perguruan 
tinggi di Indonesia

50%
Target respresentasi yang 

seimbang dalam Tim 
Manajemen Program
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4.0. 
Kerjasama
Kesuksesan PAIR, dan peletakan fondasi 
untuk warisan jangka panjangnya, 
bergantung pada pengembangan jejaring 
kemitraan yang mendalam. Pendekatan 
kemitraan PAIR bertujuan untuk 
memperkuat komitmen universitas dan 
pemangku kepentingan serta mengubah 
komitmen ini menjadi jejaring jawara 
pengetahuan yang terus berlanjut setelah 
PAIR selesai. 

4.1.  U N I V E R S I T A S

PAIR melibatkan 11 universitas riset terkemuka – 
tujuh Universitas di Indonesia dan empat di Australia:

Indonesia

Universitas Airlangga
Universitas Gadjah Mada
Universitas Hasanuddin
Universitas Indonesia
Institut Pertanian Bogor
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Australia

The University of Melbourne
Monash University
The University of Queensland
The University of Western Australia

Enam dari tujuh universitas mitra Indonesia berlokasi di 
Jawa, sedangkan Universitas Hasanuddin berlokasi di 
Makassar, Sulawesi Selatan – yang merupakan fokus 
penelitian PAIR. Di tahun 2018, ketujuh universitas 
mitra Indonesia dengan antusias memperbarui 
kemitraannya dengan AIC, dan terlibat dalam PAIR.

Sebagai agensi utama, Monash University telah 
memperbarui perjanjian kemitraan dengan University 
of Melbourne dan pada bulan Juni tahun 2019, 
dan membuat perjanjian baru dengan University of 
Queensland dan University of Western Australia.

Monash memberikan dukungan operasional penuh 
kepada AIC. Sebagai universitas terbesar di Australia, 
Monash memiliki kemampuan manajemen operasional 
yang kuat dengan omset tahunan lebih dari 
AU$ 3 miliar, infrastruktur yang tersedia di beberapa 
negara, dan pembangunan kampus utama dengan 
staf yang berbasis di Jakarta. PAIR adalah salah satu 
dari beberapa proyek bernilai jutaan dolar dalam 
portofolio kerjasama internasionalnya.

Selain itu, 11 universitas mitra kami ini tersebar di 
sembilan kota besar, memiliki lebih dari satu juta 
alumni secara global, mengajar lebih dari 420.000 
mahasiswa setiap tahun dan mempekerjakan lebih 
dari 40.000 tenaga pengajar yang memilih keahlian 
setidaknya dalam 26 bidang disiplin ilmu – dari bidang 
antropologi hingga teknik, bisnis hingga kesehatan, 
perencanaan kota hingga energi terbarukan, ilmu 
sosial hingga ilmu pengambilan kebijakan.

Selain kontribusi resmi yang diberikan oleh 11 mitra 
kami, baik dalam bentuk tunai maupun curahan waktu 
kerja dari para peneliti, masing-masing dari mitra 
kami juga telah memberikan dukungan dan kontribusi 
waktu dari para pimpinan senior mereka, serta melalui 
sistem operasional termasuk SDM, manajemen 
penelitian, hukum, keuangan, dan komunikasi.

Perlu melihat peran penting jejaring akademis dan 
alumni dari berbagai universitas mitra kami di Indonesia 
– dan, juga, alumni Indonesia dari universitas di 
Australia – yang berperan dalam pembuatan kebijakan 
politik, ekonomi, dan sosial masyarakat di Indonesia.

Tokoh akademisi dari universitas mitra kami telah 
banyak berperan dalam posisi menteri maupun 
penasihat senior di kementerian, dan memimpin eselon 
tingkat atas dalam birokrasi Indonesia. Misalnya, 56% 
menteri dan wakil menteri Presiden Jokowi di Kabinet 
Indonesia Maju adalah alumni dari 11 universitas mitra 
AIC. Sekitar 67% gubernur dan wakil gubernur di 34 
provinsi di Indonesia, dan 70% rektor di 20 perguruan 
tinggi negeri terbaik di Indonesia, merupakan bagian 
dari jejaring pengetahuan AIC. Jejaring pengetahuan 
yang dipenuhi oleh tokoh berpengaruh ini membawa 
manfaat bagi PAIR.
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4.2. 
K E T E R L I B A T A N  P E M A N G K U  K E P E N T I N G A N

PAIR melibatkan pemangku kepentingan sebagai 
mitra konsultasi selama proses penelitian. Profesor 
Wihana Kirana Jaya, kampiun PAIR, anggota 
Dewan Penasihat Riset PAIR dan alumni Monash 
University, membantu memfasilitasi Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan Kementerian 
Perhubungan Indonesia pada awal tahun 2018. 
MoU tersebut memungkinkan kolaborasi dalam 
proyek penelitian terkait transportasi, termasuk Jalur 
Kereta Api Sulawesi Selatan yang sedang dibangun.

Pada tahun 2018, AIC menandatangani Letter of 
Intent dengan Gubernur Sulawesi Selatan Profesor 
Nurdin Abdullah, seorang akademisi dan alumni 
Universitas Hasanuddin.

AIC dan Pemerintah Sulawesi Selatan 
bekerja sama di berbagai sektor 
utama termasuk energi, air, makanan, 
kesehatan, transportasi dan infrastruktur.

AIC telah memiliki MoU dengan RISTEKDIKTI yang 
ditandatangani pada saat pembentukan AIC tahun 
2014. Pada tahun 2019, Kementerian penerus 
(RISTEK) pada prinsipnya setuju untuk meningkatkan 
MoU tersebut menjadi Memorandum of Agreement 
(MoA). MoA ini memungkinkan Pemerintah 
Indonesia (melalui RISTEK) untuk berinvestasi 
bersama dalam PAIR melalui alokasi dana untuk 
masing-masing dari tujuh universitas mitra kami di 
Indonesia. Pelaksanaan MoA saat ini menunggu 
persetujuan setelah Government-to-Government 
Head of Agreement on Education Cooperation antara 
Australia dan Indonesia ditandatangani.

AIC juga memiliki MoU dengan Australia Indonesia 
Business Council, yang memperluas jejaring 
pengetahuan PAIR melalui hubungan dengan 
kalangan bisnis.

Selain MoU, kami aktif terlibat dengan pembuat 
kebijakan, Badan Usaha Milik Negara, dan industri.

Pada Oktober 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla 
bertemu dengan Dewan AIC di Jakarta. Diskusi 
tersebut fokus pada PAIR dan penguatan hubungan 
antar masyarakat.

Badan kebijakan nasional lainnya yang kami libatkan 
secara intensif adalah Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor 
Wakil Presiden Indonesia, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 
Jawa Bagian Timur yang mengawasi pembangunan 
kereta Sulawesi Selatan di bawah Kementerian 
Perhubungan, serta Kementerian Kesehatan melalui 
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
(BALITBANGKES).

P E M B E L A J A R A N :  K O M I T M E N  N Y A T A 
M E M B A W A  P A D A  H A S I L  Y A N G  B E R A R T I

Sebelas institusi memiliki sistem berbeda. Kolaborasi 
penelitian yang sukses membutuhkan sistem navigasi 
yang efektif untuk berbagai hal termasuk alokasi, 
dukungan dan harapan peneliti, transaksi keuangan, 
masalah hukum dan administrasi. Membangun 
hubungan yang kuat dengan perwakilan senior 
kunci di setiap institusi membantu mengelola ini 
secara efektif.

Dewan Eksekutif AIC dan PAIR PMT secara teratur 
berkomunikasi dengan pejabat senior setiap 
universitas mitra, memastikan bahwa Program PAIR 
mendukung prioritas setiap universitas mitra. Hal 
ini penting untuk dilakukan guna mempertahankan 
keterlibatan pimpinan tiap universitas yang juga akan 
mempengaruhi keputusan penting dalam pemilihan 
Senior Fellow. 

Kami menyadari bahwa komitmen kelembagaan 
yang kurang jelas terkait pengelolaan beban kerja 
akademik dapat menghalangi para peneliti kami untuk 
berkontribusi secara efektif pada program penelitian 
ini. Di Indonesia, akademisi dituntut untuk mengajar, 
meneliti, dan melakukan pengabdian kepada 
masyarakat. Dengan tuntutan administratif tambahan 
yang dibebankan pada mereka, ketersediaan waktu 
kerja mereka menjadi semakin terbatas. 

Selama proses seleksi, kami dengan hati-hati 
menegosiasikan waktu dan komitmen beban kerja 
masing-masing peneliti. Kami melibatkan pimpinan 
senior tiap universitas dan melakukan komunikasi 
yang berkelanjutan guna membahas masalah ini sejak 
awal program. 

Melalui proses tersebut: 11 universitas mitra AIC 
berkomitmen untuk berpartisipasi dan berinvestasi 
bersama dalam program PAIR. Tiap universitas 
berkomitmen untuk menunjuk satu Senior Fellow, 
setidaknya dua Fellow (yang akan ditunjuk pada akhir 
2020) dan dua Associate Fellow. Setiap institusi juga 
berkomitmen untuk menutupi keikutsertaan mereka 
di Program PAIR dalam bentuk kontribusi non-tunai.

Manajemen beban kerja membutuhkan pemantauan 
yang berkelanjutan. Perubahan kepemimpinan 
kelembagaan di Universitas Indonesia, University 
of Western Australia, Institut Teknologi Bandung, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas 
Queensland, misalnya, mengharuskan kami untuk 
meninjau kembali kebutuhan mereka dan berdiskusi. 
Hubungan kuat AIC dengan universitas mitra yang 
sudah terjalin sebelumnya, ditambah dengan reputasi 
AIC dalam kolaborasi penelitian bilateral, terus 
memberikan hasil yang cepat dan positif.
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Di tingkat provinsi, kami bekerja 
sama dengan Tim Gubernur 
untuk Percepatan Pembangunan 
(TGUPP), Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 
Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas 
Kesehatan, Satgas COVID-19, 
dan Dinas Kesehatan, dan Satgas 
COVID-19. Kami juga terlibat 
dengan dinas-dinas yang berada 
di kabupaten sepanjang jalur 
kereta api, dari Makassar hingga 
Parepare.

Di kalangan bisnis, kami telah 
melibatkan Otoritas Pelabuhan 
(PT PELINDO IV) yang juga 
meliputi Makassar New Port, 
komunitas bisnis rumput laut 
(ARLI dan ASPERLI) dan berbagai 
perusahaan semen (PT Semen 
Bosowa dan PT Semen Tonasa).

Pada tanggal 1 Juli, AIC menjalin 
kemitraan dengan perusahaan 
teknologi pendidikan yang terdaftar 
di ASX, yaitu OpenLearning Ltd, 
untuk mengoperasikan Program 
Akselerasi Bakat menggunakan 
platform pelatihan online. Platform 
online tersebut memungkinkan kami 
untuk mendorong proses pelatihan 
dan pembelajaran yang kolaboratif 
dan berkelanjutan dalam masa 
pandemi COVID-19. OpenLearning 
Ltd menyediakan platform ini dan 
layanannya secara gratis.

Kami juga melibatkan 
organisasi kepemudaan, 
komunitas petani rumput 
laut, dan beberapa 
lembaga swadaya 
masyarakat di tingkat 
daerah dan provinsi seperti 
Aliansi Remaja Independen 
Sulsel, komunitas petani 
rumput laut di Pangkep, 
Bursa Pengetahuan 
Kawasan Indonesia Timur 
(BaKTI), Pergerakan Difabel 
Indonesia untuk Kesetaraan 
(PerDIK) dan IKAMA Sulsel 
(Ikatan Alumni Australia di 
Sulawesi Selatan).

4.3. 
A L I A N S I  S E K T O R 
P E N G E T A H U A N

Elemen penting dari 
pendekatan penelitian PAIR 
adalah pengembangan jejaring 
pengetahuan dengan para peneliti, 
pembuat kebijakan, kalangan bisnis 
dan komunitas yang akan terus 
mengembangkan, menggunakan, 
dan berbagi hasil penelitian 
berbasis bukti di luar program PAIR.

Pada tahun 2017, AIC menjalin 
hubungan strategis dengan 
Knowledge Sector Initiative (KSI), 
sebuah program kemitraan antara 
pemerintah Indonesia dan Australia. 
AIC dan KSI memiliki tujuan 
yang sama. PAIR berfokus pada 
keterlibatan 11 universitas sebagai 
mitra, sementara KSI berfokus pada 
16 lembaga think-tank.

Bersama-sama, kami menciptakan 
rantai nilai pengetahuan yang 
substantif: AIC berfokus pada 
penciptaan pengetahuan baru, 
dan KSI bekerja dengan kami 
dalam proses transfer ilmu 
pengetahuan ke dalam praktik 
kebijakan. KSI sangat mendukung 
pekerjaan AIC. Sejak 2017, KSI 
telah menyediakan ruang kantor 
bagi AIC di Ratu Plaza Office 
Tower (lihat Bagian 9.1), dan 
kami juga melibatkan mereka 
sebagai anggota Dewan Penasihat 
Riset PAIR.

Pada tahun 2019, AIC menjalin 
kerja sama dengan The 
Conversation Indonesia yang 
berpusat di Jakarta. Dengan 
jumlah pembaca online yang 
mencapai 11 juta setiap bulannya, 
The Conversation merupakan 
jalan bagi peneliti kami untuk 
mempublikasikan temuan 
penelitian mereka, membagikan 
hasil analisis data dan komentar 
mereka untuk para pembaca yang 
berasal dari masyarakat umum 
dan juga pengambil kebijakan 
di Indonesia. The Conversation 
Indonesia juga telah memberikan 
sesi pelatihan kepada tim peneliti 
kami tentang membuat artikel di 
media online, dan bersedia untuk 
memberikan panduan editorial 
secara tatap muka untuk artikel 
yang akan dipublikasikan.

Snapshot: 
Mitra kebijakan 
dan komunitas, 
kunci kesuksesan 
PAIR

Selain para peneliti, PAIR menyatukan 
para pembuat kebijakan dan 
masyarakat dalam upaya untuk 
menemukan solusi berbasis bukti yang 
akan menginformasikan pembuatan 
kebijakan di Sulawesi Selatan.

Richard Matthews, mantan Konsul 
Jenderal Australia di Makassar, 
Indonesia, mengatakan bahwa program 
ini dapat membantu merangsang 
pertumbuhan penelitian dan analisis 
efektif yang diperlukan untuk 
mendorong pembangunan kawasan 
timur Indonesia.

“ Pembuatan kebijakan tidak hanya 
terjadi di Jakarta. Ada banyak 
kebijakan penting yang sedang 
dikembangkan di tingkat regional… 
yang penting untuk pembangunan 
nasional Indonesia, dan juga penting 
untuk hubungan ekonomi masa depan 
Australia dan Indonesia.”

Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr 
Nurdin Abdullah berharap Australia dan 
Indonesia dapat menjadi mitra strategis 
dalam pembangunan Indonesia dan 
Sulawesi Selatan. “Kita tidak bisa 
hidup hanya dengan mengandalkan 
keterampilan kita sendiri; kita harus 
berkolaborasi dengan stakeholder 
lain, wilayah lain, provinsi lain, bahkan 
negara lain… Jika ingin melihat 
kemajuan, kamu tidak bisa hanya 
bekerja berdasarkan aktor. Anda harus 
bekerja berdasarkan sistem. ”

PAIR tidak hanya memberikan 
dampak positif bagi masyarakat yang 
tinggal di Sulawesi Selatan, tetapi 
juga mendorong inovasi produksi 
pengetahuan untuk universitas 
mitranya. “Sistem semacam ini 
akan melahirkan ide-ide baru untuk 
pengembangan inovasi lainnya,” ujar 
Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, 
Rektor Universitas Hasanuddin.

“ Menurut saya PAIR adalah program 
yang sangat strategis, dan bisa 
diduplikasi untuk program di 
daerah lain.”
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5.0. 
Tata Kelola
5.1.  S T R U K T U R  M A N A J E M E N  D A N  T A T A  K E L O L A

Struktur tata kelola PAIR bertanggung jawab atas desain, 
pengembangan, dan pelaksanaan program. Struktur PAIR 
terdiri dari Tim Manajemen Program (PMT), Tim Peneliti 
(RT), Dewan Penasihat Riset (RAP) dan Dewan AIC 
(lihat Gambar 7).

Gambar 7: Struktur Tata Kelola Program PAIR

RT 
Tim Peneliti

RAP 
Dewan 

Penasihat Riset

PMT 
Tim Manajemen 

Program

5.2.  T I M  M A N A J E M E N  P R O G R A M  ( P M T )

PMT bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan 
dan dukungan operasional secara keseluruhan untuk 
program PAIR. Didukung oleh AIC, PMT beroperasi di tiga 
lokasi: Melbourne, Makassar dan Jakarta (yang didukung 
oleh tim manajemen stakeholder yang berlokasi di kantor 
AIC Jakarta).

PMT bertanggung jawab dalam manajemen pelaksanaan 
program PAIR sehari-hari, khususnya dalam:

• Manajemen program, koordinasi dan dukungan
• Administrasi dan pelaporan pendanaan
• Monitoring, evaluasi dan pembelajaran
• Desain, pelaksanaan, manajemen, logistik dan evaluasi 

Program Akselerasi Bakat
• Komunikasi dan dukungan promosi penelitian
• Manajemen dan koordinasi dengan 

pemangku kepentingan
• Pengembangan bisnis – untuk mendukung potensi spin-

off atau peningkatan skala penelitian.
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5.2.1.  P R O F I L  P M T

Dr Eugene Sebastian 
Program Director

Memiliki lebih dari 25 tahun 
pengalaman di bidang strategi 
internasional dan manajemen 
operasional di pendidikan tinggi. 
Eugene telah memimpin proses 
desain, pengembangan dan 
implementasi, pemantauan dan 
evaluasi proyek pembangunan 
bilateral dan multilateral skala 
besar di Kamboja, Indonesia, 
Thailand, Vietnam, Timor Leste dan 
Korea Utara. 

Helen Fletcher-Kennedy 
Chief Operating Officer

Memiliki pengalaman hampir 
selama 30 tahun dalam 
manajemen strategi operasional 
sektor pendidikan tinggi di 
Australia dan internasional. 
Helen memiliki pengalaman 
luas bekerja dengan kelompok 
marjinal, mengembangkan 
dan menerapkan strategi yang 
bertujuan untuk memajukan 
inklusi sosial, keberagaman, dan 
kesetaraan dalam pendidikan dan 
penelitian. Ia juga berperan dalam 
pembentukan Yulendj Indigeneous 
Engagement Unit di Monash 
University dan menjadi dewan 
pengawas Rencana Tindakan 
Rekonsiliasi pertama Monash 
University. 

Dr Leonardo Pegoraro 
Program Manager

Memiliki pengalaman dalam penelitian 
pendidikan tinggi dan manajemen 
operasional. Leonardo sebelumnya 
bekerja Kantor Riset Universitas 
Monash dimana Ia bekerja untuk 
mendukung para peneliti dalam 
pengajuan aplikasi dana riset. Ia 
juga sebelumnya bekerja di Konsulat 
Italia di Melbourne dan membantu 
dalam kegiatan layanan elektoral dan 
demografi. Leonardo memiliki minat 
dalam bidang filsafat politik, ilmu 
politik, dan hubungan internasional, 
serta studi terkait kolonial masyarakat 
pendatang dan sejarah Aborigin 
(dengan fokus pada isu genosida 
dan kekerasan berbasis gender).

Dr Hasnawati Saleh 
Research Coordinator

Adalah salah satu pendiri Akademi 
Ilmuwan Muda Indonesia dan 
menjabat sebagai Sekretaris 
Jenderal pertama. Nana juga 
pernah bekerja sebagai Direktur 
Studi Akademi Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (2014 – 2019) untuk 
SAINS45-Agenda Sains Indonesia 
Menuju Abad Kemerdekaan 
(2045), sebuah laporan konsensus 
visioner yang disusun oleh lebih 
dari 100 ilmuwan muda terkemuka 
Indonesia dari beragam latar 
belakang. Ia juga membantu 
berdirinya Dana Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (DIPI) pada tahun 2016 
dan menjabat sebagai Manajer 
Program DIPI pertama.

Marlene Millott 
Program Officer

Memiliki pengalaman dalam 
bidang komunikasi dan koordinasi 
program. Sebelumnya, Ia bekerja 
di Kantor Perpajakan Australia 
dalam bidang koordinasi dan 
komunikasi, dan menjabat sebagai 
koordinator bidang komunikasi di 
Access Monash Initiative, Monash 
University. Disana, Ia membantu 
untuk melakukan koordinasi 
program inklusi dan keberagaman 
Monash dan berkontribusi 
pada pengembangan Kerangka 
Rencana Aksi Keberagaman 
dan Inklusi Universitas. Marlene 
juga telah berkeliling Indonesia 
dan merupakan alumni Program 
Pertukaran Pemuda Australia-
Indonesia (AIYEP) dan Praktikum 
Jurnalis Profesional di Australian 
Consortium for In-Country 
Indonesian Studies (ACICIS).

Fadhilah Trya Wulandari 
Program Officer

Berfokus pada studi gender, 
lingkungan dan pembangunan. 
Fadhilah pernah mengelola 
proyek penelitian konservasi laut 
di Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Nusa Tenggara Timur, 
dan Papua Barat. Fadhilah 
berperan sebagai Junior Research 
Fellow di Sustainable Development 
Goals (SDGs) Center dan Center 
of Excellence for Interdisciplinary 
and Sustainability Science di 
Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Saat ini Ia mengembangkan 
gerakan sosial #GakPakePlastik 
(gerakan pengurangan 
penggunaan plastik sekali pakai) 
bersama komunitas anak muda di 
Sulawesi Selatan untuk mendorong 
aksi dari akar rumput. 

Dr Martijn van der Kamp 
Team Capability Coordinator

Berfokus pada topik kerjasama 
tim, keberagaman, strategi, dan 
kepemimpinan. Sebagai peneliti, 
guru, dan konsultan, Martijn 
telah bekerja di dalam tim dalam 
konteks bisnis, pemerintahan, dan 
lainnya dalam tahap desain dan 
implementasi strategi kerjasama 
tim dan kemitraan. Penelitiannya 
berfokus pada keberagaman dan 
inklusi dalam tim dan saat ini 
mengajar tentang Kepemimpinan 
di Monash Business School.
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Tim Manajemen Program 
(PMT) diisi oleh para individu 
berpengalaman dengan 
berbagai keterampilan yang 
saling melengkapi. Beberapa 
keunggulan PMT antara lain:

• Empat dari tujuh staf PMT 
memiliki gelar PhD dan telah 
menerbitkan artikel ilmiah terkait 
dengan topik yang relevan 
dengan PAIR.

• Tujuh staf PMT secara teratur 
telah menerbitkan beragam 
artikel ilmiah dan laporan terkait 
topik yang relevan dengan PAIR.

• Lima dari tujuh staf PMT dapat 
berbahasa Indonesia.

• Tujuh staf PMT memiliki 
pengalaman dalam program 
internasional dan manajemen 
penelitian.

• Tujuh staf PMT memiliki 
pengalaman dalam merancang, 
melaksanakan kerjasama, 
peer-to-peer dan menerapkan 
penelitian berbasis bukti.

• Tujuh staf PMT memiliki 
pengalaman dalam monitoring 
program, evaluasi dan 
pembelajaran.

• Tujuh staf PMT memiliki 
pengalaman bekerja dan 
mengelola program dalam 
konteks GESI.

• Tujuh staf PMT sangat kompeten 
dalam bekerja lintas batas, 
lingkungan, dan budaya.

• Tiga diantaranya memiliki 
tanggung jawab senior dalam 
sektor manajemen pendidikan 
tinggi di Indonesia dan 
Australia, yang berguna dalam 
menavigasi struktur operasional 
kelembagaan 11 universitas 
yang kompleks dan beragam di 
dua negara.

• PMT berada di dalam AIC dan 
memanfaatkan sumber daya 
operasional dan jejaringnya. Hal 
ini mencakup dua staf AIC yang 
berbasis di Jakarta dan bekerja 
sama dengan Knowledge Sector 
Initiative.

5.2.2.  P E N G A T U R A N 
O P E R A S I O N A L  PA I R

PMT bekerja di dua lokasi: 
Melbourne, Australia – Makassar, 
Indonesia. Kantor Melbourne 
terletak di kampus Caulfield 
Monash University, yang juga 
merupakan kantor pusat AIC. 
Kantor Makassar berlokasi di 
Universitas Hasanuddin dan 
diberikan sebagai bentuk dukungan 
kepada AIC. Gubernur Sulawesi 
Selatan, Profesor Nurdin Abdullah 
juga menawarkan agar staf PAIR 
yang berbasis di Makassar dapat 
berkantor di Kantor Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor 
AIC di Jakarta bekerja sama 
dengan Knowledge Sector Initiative 
(KSI). KSI dengan murah hati telah 
menyediakan ruang kantor bagi 
AIC sejak 2017.

5.3.  T I M  P E N E L I T I

PAIR diibaratkan sebagai 
‘laboratorium terbuka’ 
bagi para peneliti dari 
dua negara dengan latar 
belakang yang berbeda, 
beragam jenjang karir 
dan institusi. Mereka 
bekerjasama lintas disiplin 
ilmu untuk memecahkan 
satu masalah yang 
saling terkait.

PAIR memfasilitasi aktivitas 
jejaring, pengembangan 
keterampilan dan kolaborasi 
untuk mengidentifikasi prioritas 
penelitian, melaksanakan 
penelitian komisi, dan menjadi 
perantara kemitraan penelitian.

Tim Riset PAIR beranggotakan 
para peneliti dari 11 universitas 
terkemuka di Australia dan 
Indonesia, yang terdiri dari 
18 disiplin ilmu: termasuk bidang 
studi kesehatan masyarakat, 
matematika, teknik, ekonomi, 
politik, pertanian, hingga lingkungan.

Tim Peneliti bertanggung jawab 
untuk merancang dan melaksanakan 
proyek penelitian PAIR, bersama 
dengan PMT dan RAP.

Ada tiga tingkatan dalam struktur 
tim: Senior Fellow, Fellow dan 
Associate Fellow (lihat Gambar 8).

Gambar 8: Struktur Tim Peneliti

P E M B E L A J A R A N :  M O D E L 
K E M I T R A A N  U N I K 
M E N D O R O N G  H A S I L  Y A N G 
L E B I H  B A I K

Model PAIR secara eksplisit 
ditetapkan sebagai kemitraan 
antara Tim Manajemen 
Program dan Tim Peneliti. Hal 
ini berangkat dari banyaknya 
program penelitian dimana peran 
tim manajemennya terbatas 
hanya pada urusan administratif.

PMT mengambil peran proaktif 
dalam mempromosikan 
pendekatan dan tiga prinsip 
penelitian PAIR (interdisiplin, 
berbasis permintaan dan lokasi) 
kepada seluruh anggota Tim 
Peneliti, memastikan pemangku 
kepentingan kami terus terlibat 
dalam setiap proses penelitian, 
dan juga terus memantau dan 
memastikan bahwa program 
tetap berjalan sesuai rencana.

Semua anggota PMT memiliki 
keterampilan dan kemampuan 
yang diperlukan untuk bekerja 
di seluruh aspek penelitian dan 
administrasi program. Di masa 
mendatang, memilih anggota tim 
manajemen dengan beragam 
keterampilan dan pengalaman 
serta fleksibilitas sangat penting 
dalam hal efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan program.

 Senior 
Fellow 

(Pemimpin 
Penelitian)

  

Fellow 
(Spesialis Domain)

   

Associate Fellow 
(Peneliti Muda)



5  T A T A  K E L O L A

41

5.3.1.  S E N I O R  F E L L O W 

Senior Fellow merupakan peneliti 
utama dan memimpin keseluruhan 
tim peneliti PAIR. Mereka berada 
dalam jenjang karir akademis 
menengah maupun mapan, telah 
meraih gelar doktor paling sedikit 
sejak 5 tahun yang lalu, dan memiliki 
pengalaman penelitian yang luas. 
Mereka berperan dalam menentukan 
prioritas penelitian, memimpin 
desain dan perencanaan penelitian; 
melakukan pengawasan dan arahan 
terhadap proses penelitian; membina 
hubungan yang kuat dalam tim dan 
pemangku kepentingan utama; 
mengintegrasikan hasil penelitian; dan 
memastikan pelaksanaan penelitian 
yang tepat waktu; dan menghasilkan 
hasil penelitian berkualitas tinggi 
sesuai dengan perencanaan.

Senior Fellow juga berkontribusi 
pada desain Program Akselerasi 
Bakat dan mentoring untuk 
Associate Fellow.

Ada 11 Senior Fellow, dengan 
satu dari masing-masing 
institusi mitra.

Dr Scott Waldron 
The University of Queensland

Bidang keahlian Dr Scott Waldron 
meliputi analisis rantai nilai, analisis 
kebijakan, pasokan makanan dan 
pembangunan manusia, serta 
pengembangan mikro dalam 
intensifikasi pertanian, komersialisasi, 
dan perubahan teknologi.

Profesor Nunung Nuryartono 
Institut Pertanian Bogor

Bidang keahlian Profesor Nunung 
Nuryartono adalah di bidang 
ekonomi pembangunan, keuangan 
mikro, dan kebijakan publik. Baru 
baru ini, Profesor Nunung diangkat 
sebagai Dewan Pengawas Bank 
Indonesia.

Profesor Nyoman Pujawan 
Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember

Memiliki keahlian dalam manajemen 
rantai pasok, manufaktur, logistik, 
manajemen inventaris, dan 
manajemen pembelian. Profesor 
Nyoman juga merupakan adalah 
Presiden International Supply 
Chain Education Alliance (ISCEA) 
dan Indonesian Supply Chain and 
Logistics Institute (ISLI).

Profesor Siti Malkhamah 
Universitas Gadjah Mada

Bidang keahlian Profesor Siti 
Malkhamah meliputi sistem dan 
teknik transportasi, keselamatan 
transportasi, jalur kereta api, serta 
perencanaan dan manajemen 
transportasi. Profesor Siti juga 
merupakan Dekan Sekolah 
Pascasarjana di UGM.

Professor Andreas Ernst 
Monash University

Profesor Andreas Ernst memiliki 
keahlian dalam analisis 
penjadwalan dan optimasi 
aplikasi industri skala besar, 
termasuk algoritma optimasi 
kombinatorial berkinerja tinggi, 
matematika paralel (sebuah 
metode yang memanfaatkan 
teknik pemrograman matematika) 
dan optimasi jaringan. 

Dr Christrijogo Sumartono 
Universitas Airlangga

Bidang keahlian Dr Christrijogo 
Sumartono meliputi studi anestesi 
regional, manajemen bencana, 
traumatologi, bedah ortopedi, 
dan bedah saraf. Dr Christrijogo 
merupakan Ketua Yayasan 
Ksatria Medika Airlangga yang 
bekerja dalam bidang bantuan 
kemanusiaan untuk bencana alam.

Professor Anu Rammohan 
The University of Western Australia

Bidang keahlian Profesor Anu 
Rammohan meliputi ekonomi 
pembangunan, kesehatan ibu dan 
anak, ketahanan pangan, migrasi, 
dan gender. Fokus penelitiannya 
terkait dengan pemahaman atas 
faktor-faktor sosial ekonomi, 
gender dan ketahanan pangan di 
tingkat rumah tangga yang dapat 
mempengaruhi kesehatan ibu 
dan anak.

Dr Sudirman Nasir 
Universitas Hasanuddin

Dr Sudirman Nasir memiliki 
keahlian pada studi kesehatan 
masyarakat. Dr Sudirman telah 
melakukan penelitian tentang 
berbagai isu yang berkaitan 
dengan penggunaan narkoba dan 
penyakit HIV-AID di Indonesia. Ia 
juga melakukan penelitian yang 
melibatkan pekerja kesehatan 
masyarakat, juga kelompok 
rentan berisiko. 

Dr Wilmar Salim 
Institut Teknologi Bandung 

Bidang keahlian Dr Wilmar 
Salim meliputi studi 
pembangunan berkelanjutan, 
tata kelola pemerintah daerah, 
perencanaan wilayah dan 
kota, analisis kemiskinan, 
dan pengembangan kapasitas.

Dr Reni Suwarso 
Universitas Indonesia

Dr Reni Suwarso memiliki keahlian 
dalam bidang studi demokrasi 
dan kewarganegaraan. Dr Reni 
merupakan Direktur Institut 
Demokrasi, Pertahanan dan 
Isu Strategis. Sebelumnya, 
Ia memimpin salah satu proyek 
AIC tentang tata kelola air.

Associate Professor 
Wolfram Dressler 
The University of Melbourne

Associate Profesor Wolfram 
Dressler memiliki keahlian dalam 
penelitian etnografis yang meneliti 
bagaimana proses ekonomi-
politik regional membentuk 
akses dan penggunaan sumber 
daya, pertukaran hubungan, 
dan perubahan lingkungan di 
berbagai tingkatan masyarakat. 
Pengalamannya mencakup 
tanggapan masyarakat Pribumi 
(indigenous) terhadap tata 
kelola transnasional, ekstraksi 
sumber daya, dan perubahan 
iklim di Asia Tenggara.

5.3.2.  F E L L O W

Fellow adalah para peneliti 
dengan jenjang karir menengah 
yang bekerja di empat kelompok 
penelitian PAIR. Mereka akan 
berkontribusi dalam proses 
desain, pelaksanaan, analisis 
temuan, dan pelaporan yang 
tertuang dalam Tactical Work 
Packages (TWP). Fellow yang dipilih 
memiliki keahlian dalam bidang 
tertentu, termasuk bidang studi 
data dan perilaku masyarakat, 
yang disesuaikan dengan hasil 
temuan Proyek Percontohan dan 
kebutuhan Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project/SIP).
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5.3.3.  A S S O C I A T E  F E L L O W 

Melibatkan peneliti awal karir 
(termasuk yang telah menyelesaikan 
studi doktoral dalam 5 tahun 
terakhir) sebagai Associate Fellow 
adalah komponen penting dari 
skema penelitian PAIR, yang 
dirancang untuk menghubungkan 
generasi baru pemimpin penelitian 
Australia dan Indonesia di masa 
mendatang. Kegiatan yang dirancang 
selama empat tahun kedepan akan 
memberikan kesempatan bagi 
mereka untuk membangun hubungan 
yang mendalam di bidang sains 
dan pendidikan, dan memberikan 
kesempatan percepatan karir 
penelitian internasional mereka.

Associate Fellow mendukung Senior 
Fellow dan Fellow dalam melakukan 
penelitian.Mereka berpartisipasi 
dalam Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program/TAP), 
sebuah inisiatif pendampingan 
dan pengembangan keahlian, yang 
dilakukan secara online karena 
pandemi COVID-19. Saat ini, PAIR 
memiliki 18 Associate Fellows.

Bidang minat Associate Fellow: 
Associate Fellow kami memiliki 
keahlian dalam 15 disiplin ilmu.

Anis Wulandari 
Universitas Airlangga

Anis Wulandari adalah peneliti dan 
mahasiswa jenjang magister yang 
memiliki keahlian dalam bidang 
studi kesehatan masyarakat, 
peningkatan kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap bencana dan 
bagaimana mengurangi resikonya.

Dr Moses Glorino Rumambo Pandin 
Universitas Airlangga

Dr Moses Glorino Rumambo 
Pandin memiliki keahlian di bidang 
psikologi pendidikan, identitas, 
pemuda dan radikalisme, serta 
transformasi pemerintahan daerah.

Dr Muhammad Farid Dimjati Lusno 
Universitas Airlangga

Bidang keahlian Dr Muhammad 
Farid Dimjati Lusno meliputi 
kesehatan lingkungan, manajemen 
bencana, teknologi informasi, dan 
sistem informasi geografis.

Retno Indro Putri 
Universitas Airlangga

Penelitian Retno Indro Putri fokus 
pada isu terkait kesiapsiagaan 
bencana, ketahanan masyarakat, 
dan generasi muda tanggap 
bencana. Ia juga memiliki 
keahlian dalam isu yang berfokus 
pada pendidikan, pemuda dan 
pembangunan, dan pengurangan 
risiko bencana.

Dr Dyah Rahmawati Hizbaron 
Universitas Gadjah Mada

Dr Dyah Rahmawati Hizbaron (Emma) 
adalah dosen Fakultas Geografi dan 
peneliti di Pusat Penelitian Bencana, 
Universitas Gadjah Mada. Bidang 
minat dan keahlian utamanya ada 
pada studi bencana, terutama 
penilaian kerentanan, manajemen 
risiko perkotaan, dna manajemen 
berbasis ekosistem.

Dr Imam Muthohar 
Universitas Gadjah Mada

Dr Imam Muthohar adalah dosen 
Teknik Sipil di Universitas Gadjah 
Mada (UGM). Minat penelitiannya 
meliputi geometri jalan dan kereta 
api, perencanaan dan desain 
transportasi, ekonomi teknik, dan 
perencanaan transportasi multimoda.

Dr Healthy Hidayanti  
Universitas Hasanuddin

Dr Healthy Hidayanti adalah dosen 
dan peneliti bidang gizi dan kesehatan 
masyarakat. Dr Hidayanti berkontribusi 
dalam Program Nasional Indonesia 
untuk Pemberdayaan Masyarakat 
dengan fokus pada pencegahan 
stunting pada balita di kawasan timur 
Indonesia.

Dr Sulfahri 
Universitas Hasanuddin

Bidang keahlian Dr Sulfahri 
meliputi perlakuan awal biomassa 
alga, konversi biomassa alga 
menjadi bahan bakar bio , dan 
fermentasi biomassa untuk 
menghasilkan bioenergi.

Dr Anna Sanders 
The University of Melbourne

Dr Anna Sanders adalah peneliti 
sosial yang memiliki keahlian 
dalam isu tata kelola lingkungan 
dan perubahan iklim, kepemilikan 
lahan dan mata pencaharian lokal. 
Sebagian besar penelitiannya 
didasarkan pada isu kekuasaan, 
kesetaraan dan keadilan.

Dr Simon Bowly 
Monash University

Dr Simon Bowly memiliki keahlian 
dalam pengembangan optimasi 
algoritma, analisis kinerja 
empiris, dan konfigurasi algoritma 
otomatis menggunakan metode 
pembelajaran mesin.

Dr Kustiariyah Tarman 
Institut Pertanian Bogor

Dr Kustiariyah Tarman 
memiliki keahlian dalam hasil 
laut dan mikrobiologi laut, 
khususnya jamur laut.

Dr Syamsul H Pasaribu 
Institut Pertanian Bogor

Bidang utama keahlian Dr Syamsul 
H. Pasaribu adalah ekonomi 
pembangunan, ekonomi tenaga 
kerja dan ekonomi keuangan.

Dr Ulfah Juniarti Siregar  
Institut Pertanian Bogor

Dr Ulfah Juniarti Siregar adalah 
ahli genetika molekuler tanaman 
dan ahli bioteknologi. Fokus 
penelitiannya juga mencakup 
perubahan iklim dan keberlanjutan.
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Dr Alexandra Langford 
The University of Queensland

Dr Alexandra Langford adalah 
seorang ekonom pertanian dan 
ilmuwan sosial dengan keahlian 
pada studi lahan, pangan, dan 
mata pencaharian pedesaan 
di Indonesia, Australia Utara, 
dan Pasifik.

Uly Faoziyah 
Institut Teknologi Bandung

Uly Faoziyah memiliki keahlian 
dalam pemodelan dinamika sistem 
dan spasial, perencanaan wilayah 
dan kelautan, dan ekonomi hijau.

Dr Ira Mutiara Anjasmara 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember

Dr Ira Mutiara Anjasmara memiliki 
keahlian di bidang geomatika, 
geodinamika dan deformasi, 
pemodelan gravitasi bumi, dan 
analisis geostatistik. Fokus 
penelitiannya adalah dalam bidang 
mitigasi bencana dan pemodelan 
perubahan iklim menggunakan 
data geodesi (geodesi lingkungan).

Dr Tony Dwi Susanto 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember

Dr Tony Dwi Susanto memiliki 
keahlian dalam adopsi teknologi, 
manajemen layanan teknologi 
informasi, tata kelola teknologi 
informasi, e-Government, dan 
smart-city.

Dr Achmad Tohari 
The University of Western Australia

Dr Achmad Tohari adalah seorang 
ekonom dengan keahlian dalam 
bidang ekonomi, pengentasan 
kemiskinan dan penargetan 
program kesejahteraan 
di Indonesia.

5.3.4.  P R O S E S  R E K R U T M E N 

Rekrutmen tim peneliti 
Tim Peneliti sangat penting 
dalam model PAIR. Pada 
tahap pembentukan tim, kami 
mempertimbangkan sejumlah 
aspek seperti: keahlian, komposisi 
tim, kemampuan bekerja lintas 
disiplin, dan keseimbangan gender.

Pendekatan kami dalam memilih 
Senior Fellow terdiri empat 
langkah:

Langkah 1 Pemetaan penelitian: 
kami memetakan 11 universitas 
mitra kami menggunakan tiga 
kriteria: kontribusi universitas 
mitra dalam program penelitian 
perdana AIC (2015-2018); bidang 
penelitian unggulan universitas 
mitra; dan keselarasan dengan 
seluruh tim peneliti PAIR. Kami 
menggunakan berbagai metode 
pemetaan, termasuk analisis 
situs web kelembagaan, SciVal 
(basis data kutipan dan publikasi 
Scopus), Google Cendekia, dan 
konsultasi kelembagaan.

Langkah 2 Dialog Pimpinan 
Universitas: setelah pemetaan 
penelitian, kami memulai 
serangkaian pertemuan dengan 
pimpinan masing-masing 
universitas (Rektor, Wakil Rektor 
Penelitian, dan Wakil Rektor 
lainnya). Dalam diskusi tersebut, 
kami membuat rekomendasi 
kandidat potensial.

Langkah 3 Seleksi: kami 
bertemu langsung dengan para 
kandidat sebelum penunjukan 
sebagai Senior Fellow. Pertemuan 
ini mencakup diskusi yang 
menjelaskan tujuan dan prinsip 
PAIR, pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian, model penelitian 
berbasis tim, operasional program, 
ekspektasi dan komitmen waktu.

Langkah 4 Penunjukan: setelah 
konsensus dicapai di antara semua 
pihak, universitas mitra kemudian 
menunjuk Senior Fellow melalui 
proses internal (yang membahas 
terkait manajemen beban kerja dan 
pendanaan). 

Setiap Senior Fellow kemudian 
merekrut Associate Fellow yang 
berasal dari universitas yang sama 
dengan penunjukan dan proses 
pendanaan melalui proses internal 
masing-masing universitas.

5.4. 
D E W A N  P E N A S I H A T  R I S E T 
( R A P )

Peran tim Peneliti sangat 
fundamental dalam pendekatan 
penelitian PAIR yang bertujuan untuk 
menghasilkan pengetahuan baru. 
Sementara itu, anggota Dewan 
Penasihat Riset (Research Advisory 
Panel/RAP) hadir untuk membantu 
transformasi pengetahuan tersebut 
menjadi praktik.

Sebagai bagian dari struktur tata 
kelola program ini, RAP membantu 
memastikan capaian penelitian 
selaras dengan rencana dan 
strategi pemerintah daerah. RAP 
juga berkontribusi dalam proses 
penelitian melalui pemberian 
masukan, arahan dan navigasi 
penelitian yang menyesuaikan 
dengan konteks lokal. Kontribusi 
mereka menghasilkan riset 
berkualitas tinggi berbasis bukti 
yang mampu memenuhi kebutuhan 
praktis dari para pembuat kebijakan.

RAP terdiri dari tokoh-tokoh 
berpengalaman dan berpengaruh 
dari sektor pemerintah di Australia 
dan Indonesia, juga termasuk tokoh 
dari sektor industri dan kalangan 
bisnis, akademisi dan komunitas 
masyarakat. Seluruh anggota RAP 
memiliki pengalaman dan keahlian 
yang relevan dengan penelitian 
PAIR. Kami memiliki setidaknya tiga 
(3) kriteria yang memandu kami 
dalam penentuan anggota dewan 
penasihat ini. Pertama, kandidat 
merupakan tokoh dan pemimpin 
sektoral terkemuka dan memiliki 
pengalaman yang relevan dengan 
isu yang diangkat dalam riset PAIR. 
Kedua, terdapat keseimbangan 
antara tokoh bilateral, nasional 
maupun lokal. Dan terakhir, 
pertimbangan gender dan inklusi 
sosial (GESI).

Peran mereka antara lain untuk:

• memberikan saran teknis dan 
non teknis kepada tim peneliti.

• memberikan saran atas 
penelitian yang dilakukan, 
termasuk mitigasi risiko dan 
peluang scale-up dan spin-off.

• memberikan dukungan 
terhadap Strategic Integrated 
Projects (SIP) dan Tactical Work 
Packages.

• meninjau capaian dan hasil 
penelitian.
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Status: Kami telah menetapkan 
anggota Dewan Penasihat Riset 
PAIR dan telah melaksanakan 
pertemuan perdana pada 
Agustus 2020.

1. Alison Duncan, Penasihat 
Menteri Bidang Ekonomi, 
Investasi dan Infrastruktur, 
Kedutaan Besar Australia 
di Jakarta

2. Budu, Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan 
Sulawesi Selatan 
(TGUPP Sulsel) 

3. Bronwyn Robbins, Konsul 
Jenderal Australia di Makassar

4. Elan Satriawan, Ketua 
Kelompok Kerja Kebijakan, 
Tim Nasional untuk 
Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K)

5. Erna Witoelar, Mantan 
Duta Besar Khusus PBB 
untuk Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDGs) di Asia 
Pasifik

6. Eugene Sebastian, Direktur 
Eksekutif, The Australia-
Indonesia Centre

7. Hasnawati Saleh, Koordinator 
Riset PAIR, The Australia-
Indonesia Centre

8. Ishak Salim, Pendiri Gerakan 
Difabel Indonesia untuk 
Kesetaraan (PerDIK)

9. Jamaluddin Jompa, Penasihat 
Ekologi Kelautan untuk 
Menteri Kelautan dan 
Perikanan, RI

10. Jana Hertz, Team Leader 
Knowledge Sector Initiatives

11. Musdhalifah Machmud, Deputi 
Bidang Pangan dan Agribisnis, 
Kementerian Koordinator 
Perekonomian RI

12. Ocky Karna Radjasa, Direktur 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat, Kementerian 
Riset dan Teknologi, 
Republik Indonesia

13. Prakosa Hadi Takariyanto, 
Direktur Teknik, PT Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero)

14. Pratiwi Hamdhana, Pendiri dan 
Direktur, Tenoon, dan Driver 
Engagement Gojek Makassar

15. Muhammad Sani Azis, 
Koordinator Wilayah Sulawesi 
Selatan, Asosiasi Rumput Laut 
(ARLI)

16. Wihana Kirana Jaya, Staf 
Khusus Urusan Ekonomi 
dan Investasi Transportasi, 
Menteri Perhubungan, 
Republik Indonesia

Para anggota RAP akan menjabat 
hingga program PAIR berakhir di 
tahun 2022. RAP akan dipimpin 
oleh salah satu anggotanya dan 
akan melakukan pertemuan 
setidaknya dua kali dalam setahun 
(sepanjang tahun 2020 – 2022) 
melalui telekonferensi atau 
pertemuan fisik. Pada tahun 2020, 
pertemuan RAP dilakukan secara 
virtual karena pandemi COVID-19.

Keanggotaan RAP bersifat 
sukarela. PAIR menanggung 
biaya perjalanan, konsumsi dan 
akomodasi untuk semua kegiatan 
yang berkaitan dengan partisipasi 
mereka sebagai anggota RAP.

Keseimbangan gender 
dan inklusi sosial selalu 
menjadi kriteria kami dalam 
perekrutan anggota.

5.5.  D E W A N  A I C

Struktur tata kelola 
program PAIR lainnya 
adalah Dewan Australia-
Indonesia Centre (AIC). 
Dewan AIC memberikan 
persetujuan atas setiap 
proyek penelitian sebelum 
dilaksanakan.
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6.0. 
Perkembangan PAIR 
hingga hari ini dan 
rencana kedepannya
Diagram di bawah ini menunjukkan perkembangan program PAIR (January 
2019 – June 2020) dan rencana kedepannya (July 2020 – Desember 2022). 
Peta jalan ini melibatkan tiga fase: fase awal (inception), implementasi 
(implementation), dan fase akhir: penutupan (closure), yang terdiri dari 5 tahap: 

T A H A P  1 :  J E L A J A H  I S U

Eksplorasi awal, kunjungan lapangan, 
dan pertemuan dengan pemangku 
kepentingan untuk memahami konteks 
lingkungan (sosial-politik, ekonomi dan 
lingkungan), dan institusi (struktur, 
proses, aktor dan jejaring).

T A H A P  2 :  P E N E N T U A N  M A S A L A H

Dialog dengan para pemangku 
kepentingan untuk mengembangkan 
pemahaman bersama tentang masalah 
dan peluang prioritas, dan menyepakati 
area fokus penelitian.

T A H A P  3 :  E K S P L O R A S I 

Tim Peneliti melakukan kerja 
lapangan, mengeksplorasi opsi dan 
menghasilkan solusi.

T A H A P  4 : 
P E N G A M B I L A N  S O L U S I  B E R S A M A 

Tim Peneliti menguji dan 
menyempurnakan ide gagasan dengan 
pemangku kepentingan.

T A H A P  5 : 
J E J A R I N G  P E N G E T A H U A N  P A I R 

Pengembangan komunitas pengetahuan 
yang mewakili para pengambil kebijakan, 
sektor industri, kalangan bisnis, 
akademisi, dan komunitas masyarakat 
yang terus terhubung dan menggunakan 
bukti berbasis penelitian untuk 
menginformasikan pengambil kebijakan 
selama berjalannya program PAIR maupun 
jauh setelahnya. Jejaring pengetahuan ini 
akan tumbuh dan berkembang selama 
program dan akan diresmikan saat program 
PAIR berakhir dengan tujuan membangun 
jalur penelitian bilateral yang kuat dan 
bertahan lama.

T A H A P  2 :  P E N E N T U A N  M A S A L A H 

Februari 2020 
Visioning Workshop
Desain penelitian Proyek Percontohan
Inagurasi Associate Fellow
Dialog kebijakan pemerintah pusat dan provinsi 

Maret 2020
COVID-19 outbreak – perencanaan ulang program kegiatan
Peluncuran seri webinar “In Conversation”

Juli 2020
Hasil temuan awal Proyek Percontohan

Agustus 2020
Peluncuran skema hibah penelitian Small Rapid Research 
(SRR)
Perkenalan Dewan Penasihat Riset 
Virtual workshop: Desain Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)

Oktober 2020
Peluncuran Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program)
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T A H A P  1 :  J E L A J A H  I S U

Januari-Juli 2019
Persiapan awal

27 Agustus 2019
Peluncuran PAIR di kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta

9-11 September 2019 
Inagurasi Senior Fellow: PAIR visioining, perencanaan, dan 
pembangunan tim

18-21 November 2019
Peluncuran PAIR di Makassar 
Discovery Workshop
Kunjungan lapangan sepanjang jalur kereta api Makassar-
Parepare dan pertemuan dengan para pemangku 
kepentingan. 
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Oktober 2022
Pertemuan Tahunan Tingkat Tinggi (Annual Summit) 
Workshop Tim Peneliti 
Output dari Proyek Strategis Terpadu (Strategic Integrated Project)
Output Tactical Work Packages (TWP) 
Pertemuan Dewan Penasihat Riset 
Sesi Program Akselerasi Bakat (Talent Accelerator Program)

Desember 2022
Peluncuran Jejaring Pengetahuan PAIR

T A H A P  5 :  J E J A R I N G  P E N G E T A H U A N  P A I R 
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Juli 2022
Workshop Tim Peneliti 
Laporan akhir Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)
Laporan akhir Tactical Work Packages (TWP)

Oktober 2022
Pertemuan Tahunan Tingkat Tinggi (Annual 
Summit) 
Workshop Tim Peneliti 
Output dari Proyek Strategis Terpadu (Strategic 
Integrated Project)
Output Tactical Work Packages (TWP) 
Pertemuan Dewan Penasihat Riset 
Sesi Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program)

Oktober 2021
Pertemuan Tahunan Tingkat Tinggi (Annual 
Summit) 
Workshop Tim Peneliti 
Perkembangan Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)
Perkembangan Tactical Work Packages (TWP) 
Pertemuan Dewan Penasihat Riset 
Sesi Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program)

Maret 2022
Workshop Tim Peneliti 
Perkembangan Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)
Perkembangan Tactical Work Packages (TWP) 
Pertemuan Dewan Penasihat Riset 
Sesi Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program)

F A S E  A K H I R :  P E N U T U P A N  ( C L O S U R E )

T A H A P  4 :  P E N G A M B I L A N  S O L U S I  B E R S A M A

T A H A P  3 :  E K S P L O R A S I 

November-Desember 2020
Pertemuan Tahunan Tingkat Tinggi (Annual 
Summit)
Pertemuan Dewan Penasihat Riset
Finalisasi hasil temuan Proyek Percontohan
Peninjuan proposal Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)

Januari 2021
Hasil temuan Small Rapid Research (SRR)

Maret 2021
Publikasi hasil temuan Small Rapid Research 
(SRR)
Pengembangan Tactical Work Packages (TWP)

April 2021
Peluncuran Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)

Mei 2021
Workshop Tim Peneliti
Perkembangan Proyek Strategis Terpadu 
(Strategic Integrated Project)
Sesi Program Akselerasi Bakat 
(Talent Accelerator Program)

Juni 2021 
Peluncuran Tactical Work Package 
Pertemuan Dewan Penasihat Riset 
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Snapshot: 
Mengembangkan 
rumput laut 
menjadi bisnis 
global
Tim peneliti PAIR mengunjungi lokasi pembudidayaan rumput 
laut di desa pesisir kecil Pitue, Kabupaten Pangkep, Sulawesi 
Selatan. Budidaya rumput laut telah menjadi sektor pendapatan 
utama bagi masyarakat disana. Faktanya, sektor rumput laut 
adalah industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi di 
Sulawesi Selatan, mendukung mata pencaharian 40.000 rumah 
tangga, dan menyumbang sekitar 18% dari produksi rumput 
laut merah global.

Tetapi industri ini perlu dikembangkan untuk membantu lebih 
banyak masyarakat keluar dari kemiskinan. Pemerintah pusat 
menyadari potensinya, dan menjadikan industri rumput laut 
sebagai strategi ekonomi. Dalam sektor akuakultur, rumput laut 
mempekerjakan sekitar 3,3 juta orang di Indonesia. Industri ini 
tidak membutuhkan investasi modal yang besar atau teknologi 
canggih. Umur panennya yang pendek, antara satu setengah 
hingga dua bulan, menjadikan budidaya rumput laut sebagai 
sumber pendapatan andalan bagi nelayan dan petani.

Rumput laut merupakan produk serbaguna dan 
dapat ditemukan dalam berbagai produk, seperti 
pupuk, zat aditif makanan dan bahan pakan 
ternak, atau diekstraksi menjadi karbohidrat, 
seperti agar atau karagenan.

Terdapat metode terbaru yang mampu mengubah rumput 
laut menjadi bahan bakar nabati, bahan kimia, kosmetik, 
dan farmasi. Laboratorium nasional Australia, CSIRO, bahkan 
sedang mencari cara untuk menjadikan rumput laut sebagai 
pakan ternak guna mengurangi emisi gas rumah kaca dari 
sektor peternakan Australia yang bernilai $ 17 miliar. Selain itu, 
startup Indonesia, Evoware, menciptakan peralatan makan yang 
terbuat dari rumput laut sebagai alternatif pengganti plastik. 
Perusahaan tersebut juga memproduksi pembungkus makanan 
berbahan dasar rumput laut dalam bentuk sachet untuk kopi 
instan dan pembungkus bumbu mie instan.
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Snapshot: 
Penelitian holistik untuk 
menjawab masalah 
kompleks
AIC memiliki tujuh orang Senior Fellow dari tujuh Universitas di Indonesia yang menjadi 
tulang punggung tim peneliti PAIR bersama dengan empat Senior Fellows lainnya yang 
berbasis di Australia. Senior Fellow Dr Christrijogo Sumartono mengatakan bahwa PAIR 
dirancang untuk menangani masalah nyata melalui penelitian.

“Untuk membuat kebijakan baru, kita harus mencari akar masalahnya,” jelasnya. 
“Menurut saya, penelitian ini akan benar-benar bersifat holistik. Melalui program 
PAIR, kami dapat menggali isu-isu yang paling mendesak dan paling dibutuhkan oleh 
masyarakat di Sulawesi Selatan. ”

Kaum muda di Sulawesi Selatan menjadi perhatian khusus Dr Sudirman Nasir dari 
Universitas Hasanuddin. “PAIR akan fokus pada konektivitas, masyarakat, dan lokasi. 
Kesehatan kaum muda adalah isu utama dalam tiga topik tersebut. “

Perhatian akan isu tersebut dikemukakan di Dialog Kebijakan PAIR, dimana Senior 
Fellow, Associate Fellow dan AIC bertemu dan berdialog dengan pejabat pemerintah 
pusat dan provinsi.

“Menurut saya, dialog kebijakan ini sangat penting untuk mengembangkan kesamaan 
persepsi,” kata Prof Nyoman Pujawan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

“Kami dapat melihat bagaimana pemerintah daerah dan pusat berbagi 
informasi penting.”

Dr Reni Suwarso menambahkan: “Kami belajar… bahwa kita semua sederajat… 
sehingga kita dapat maju dan bekerja sama… Saya berharap [PAIR] dapat 
memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia dengan cara yang konkrit.”

Penelitian interdisiplin adalah inti dari pekerjaan PAIR dengan upaya 
memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan pada saat yang 
sama, juga memperkuat penelitian yang saling terhubung. Prof 
Siti Malkhamah mengatakan bahwa “satu hal yang penting, yang 
jarang dibahas di Indonesia, kita belajar membangun tim, saling 
memahami, dan sebagainya. Hal tersebut sangat mengesankan.”

Sifat terapan penelitian adalah hal yang menarik bagi Prof Nyoman Pujawan. 
“Saya telah melakukan banyak penelitian akademis dalam hidup saya, tetapi saya 
belum banyak melihat transformasi penelitian saya menjadi praktik. 
Ini adalah… apa yang saya nantikan dengan proyek PAIR.”
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6.1.  P I V O T  C O V I D - 1 9

COVID-19 mengubah cara kami 
bekerja dan berkomunikasi. 
Seperti banyak organisasi lainnya, 
kami juga harus berubah. Kami 
harus belajar untuk beroperasi 
lebih efektif secara virtual, 
dan menemukan cara bekerja 
yang lebih baik sebagai tim. 
Kami, secara kreatif, belajar 
menyesuaikan model penelitian 
untuk memenuhi janji kami.

Kami telah menyesuaikan diri 
pada keadaan yang terus berubah 
akibat pandemi COVID-19, dengan 
melihat kenyataan saat ini dan 
dampak jangka panjang yang 
mungkin terjadi. Sejak 16 Maret 
2020, kami telah melakukan 
penyesuaian sebagai berikut:

• Staf di Melbourne, Makassar 
dan Jakarta bekerja dari rumah 
(work from home).

• Proyek Percontohan direvisi 
dengan memasukkan konteks 
COVID-19 dan melakukan 
penelitian dari jarak jauh.

• Lokakarya dengan Tim Peneliti 
dilakukan secara virtual.

• Kemitraan dibuat dengan 
OpenLearning Ltd untuk 
melaksanakan Program 
Akselerasi Bakat secara online.

• Penghematan dari anggaran 
perjalanan diinvestasikan 
kembali dalam bentuk skema 
penelitian baru, Small and Rapid 
Research (SRR) yang fokus pada 
isu COVID-19.

• PAIR Annual Summit diadakan 
selama empat hari secara virtual.

• AIC memulai seri webinar 
‘In Conversation’ yang 
mengikutsertakan Senior Fellow 
sebagai pembicara.

Snapshot: 
Membangun jembatan untuk 
belajar secara online

AIC sedang membangun solusi 
inovatif untuk mengganti 
pelaksanaan program secara tatap 
muka selama pandemi COVID-19 
melalui program kemitraan baru 
dengan perusahaan teknologi 
pendidikan yang terdaftar di ASX, 
OpenLearning Ltd.

Kemitran dengan perusahaan 
pendidikan berbasis online di 
Australia, yang dilaksanakan mulai 
bulan Juli 2020, akan fokus pada 
Program Akselerasi Bakat (TAP) 
PAIR, yang berubah sepenuhnya 
secara online dan diperuntukkan 
kepada para peneliti awal karir di 
Indonesia dan Australia.

Pelatihan ini akan dibuat di 
platform OpenLearning dan 
dirancang untuk meningkatkan 
keterampilan penelitian dan 
kolaborasi mereka. Platform 
ini dibangun untuk membuat 
peserta lebih terbantu dengan 
metode pembelajaran yang lebih 
menyeluruh, dan termotivasi untuk 
menerapkannya di komunitas 
mereka.

“Kemitraan dengan AIC sejalan 
dengan tujuan OpenLearning untuk 
meningkatkan akses ke pendidikan 
berkualitas tinggi,” kata Cherie 
Diaz, Managing Director Open 
Learning Australia.

“OpenLearning mampu memenuhi 
kebutuhan AIC untuk menciptakan 
sebuah komunitas yang kaya 
dengan pengalaman praktis 
dengan menggantikan metode 
pembelajaran tradisional yang 
sebelumnya dilakukan secara 
tatap muka.”

AIC akan membangun pelatihan 
awal selama enam bulan ke depan 
dengan bantuan tim OpenLearning. 
Awalnya, AIC berencana untuk 
melaksanakan program ini hanya 
di 11 universitas mitra PAIR. 
Namun, AIC sudah menjajaki 
peluang untuk mendapatkan dana 
tambahan dari pihak ketiga demi 
mengembangkan kembali program 
ini dalam Bahasa Indonesia dan 
menawarkannya ke lebih dari 
4000 universitas di Indonesia.

“AIC telah berhasil 
menyatukan peneliti dari 
berbagai disiplin ilmu 
untuk mengatasi masalah 
yang kompleks dan 
menemukan solusi.

Kami senang bisa 
bekerja sama dengan 
para pengajar secara 
online yang membantu 
menyebarluaskan mimpi 
kami dan akan membantu 
memberikan pengetahuan 
yang lebih dalam kepada 
banyak peneliti lainnya. 
Ini adalah langkah penting 
berikutnya yang akan 
dilakukan oleh AIC.”

kata Direktur Eksekutif AIC 
Eugene Sebastian.



Snapshot: 
Small Rapid Research

Ketika krisis akibat pandemi COVID-19 terjadi 
di seluruh dunia, sektor ekonomi, pendidikan, 
kesehatan dan pekerjaan mengalami turbulensi. 
Bagi PAIR, salah satu efek dari pandemi ini adalah 
adanya penghematan anggaran perjalanan. 
PAIR dengan cepat kemudian menggunakan 
penghematan anggaran tersebut untuk mendanai 
skema hibah penelitian, Small Rapid Research.

Skema tersebut, yang sejalan dengan program Kemitraan 
Pemerintah Australia untuk Pemulihan, dengan cepat 
menyatukan peneliti Australia dan Indonesia untuk 
mengeksplorasi tantangan mendesak yang diakibatkan oleh 
COVID-19 di Indonesia.

Proyek penelitian ini berfokus pada tiga bidang:

• COVID-19, masyarakat dan kesehatan

• COVID-19, masyarakat dan konektivitas

• COVID-19, masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Hasil dari penelitian tersebut akan memberi bukti dan informasi 
terbaik bagi para pengambil kebijakan secara tepat waktu 
dan merefleksikan kerjasama dan interaksi AIC dengan badan 
kebijakan dalam penanganan krisis COVID-19. Temuan ini juga 
akan digunakan oleh Tim Peneliti PAIR sebagai dasar informasi 
yang dibutuhkan dalam komponen SIP dan TWP mereka terkait 
COVID-19.
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7.0. 
Komunikasi dan keterlibatan
7.1.  G A M B A R A N  U M U M

PAIR memiliki strategi 
komunikasi yang bertujuan 
untuk dua hal. Pertama: 
menginformasikan segala 
bentuk kegiatan, penelitian, 
dan capaian program 
secara luas dan efektif. 
Kedua: menumbuhkan rasa 
kebersamaan, identitas, 
kelompok, dan kolaborasi 
yang terjalin dalam 
komunitas PAIR.

Elemen penting dari strategi 
komunikasi kami adalah 
manajemen pengetahuan – 
memahami, mengembangkan, 
berbagi, dan menggunakan 
pengetahuan secara efektif. 
Manajemen pengetahuan dan 
strategi komunikasi sangat penting 
bagi PAIR, baik dalam kolaborasi 
tim, keterlibatan pemangku 
kepentingan, maupun jejaring dan 
kemitraan: yang keseluruhannya 
merupakan satu bagian utuh yang 
tidak terpisahkan.

Kami menggunakan keduanya 
secara efektif melalui tiga cara: 
menyediakan informasi yang tepat 
untuk mendukung pengambilan 
keputusan; menggunakan 
monitoring dan evaluasi untuk 
mendapatkan informasi yang 
benar; dan menggunakan berbagai 
alat komunikasi untuk memberikan 
pengaruh terhadap pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, yang pada 
akhirnya memberikan perubahan 
pada tindakan.

Pada tahap awal program ini, 
kami sengaja menginvestasikan 
lebih banyak sumber daya, waktu, 
dan upaya ke dalam manajemen 
pengetahuan dan strategi 
komunikasi. Kami menguji berbagai 
cara dalam berkomunikasi dan 
menggunakan teknologi untuk 
mendukung pencapaian tujuan 
PAIR. Kami melakukan pertemuan 
tatap muka secara rutin dan 
menggabungkannya dengan 
pertemuan yang membahas 
isu-isu terfokus, pertemuan 
untuk rancangan penelitian dan 
lokakarya demi menyempurnakan 
pendekatan operasional kami. 
Kami secara teratur memberikan 
informasi kemajuan PAIR kepada 
Dewan AIC, pimpinan universitas, 
dan para pemangku kebijakan 
di sektor pemerintahan. Kami 
mengembangkan situs web 
kami sendiri, membuat sistem 
manajemen proyek berbasis cloud, 
dan menggunakan alat komunikasi 
untuk berbagi data, penyimpanan 
dokumen, dan bahkan berinteraksi 
di media sosial.

Pada bagian ini, kami menjabarkan 
pendekatan dan strategi komunikasi 
kami, menguraikan berbagai inisiatif, 
dan capaian yang diperoleh.

PAIR melakukan komunikasi 
kepada audiens melalui media 
komunikasi berikut:

• Website PAIR
• AustraliaIndonesia.com
• Sosial media – Facebook, 

Instagram, Twitter and LinkedIn
• Video Youtube
• Siaran pers
• Artikel eksternal
• Artikel blog
• Backgrounder PAIR berseri
• Webinar, YouTube, Apple Podcast, 

Google Podcast dan Spotify
• Kemitraan dengan The 

Conversation Indonesia

7.2.1. 
K E G I A T A N  K O L A B O R A T I F

Sebagai bagian dari kegiatan 
penjangkauan kami, kami 
mengadakan acara dan kegiatan 
bersama mitra kami. Sejak 
Desember 2018, kami telah 
mengadakan enam kegiatan di 
Makassar, yang terbuka untuk 
umum, bekerja sama dengan 
Universitas Hasanuddin, Konsulat 
Australia di Makassar, Rumata 
Artspace, Museum dan Galeri 
Seni Northern Territory, dan ikatan 
alumni Australia di Sulawesi 
Selatan. Kegiatan yang telah 
dilaksanakan, antara lain:

• Pertukaran seniman (Makassar-
Yirrkala), termasuk pertukaran 
sejarah dan budaya.

• Pemutaran film dokumenter 
“Indonesia Calling: Australian 
Support for Indonesia’s Struggle 
for Independence (sebuah 
film dokumenter oleh Joris 
Ivens)” dan diskusi publik 
terkait Nasionalisme dan 
Kosmopolitanisme.

• Seminar Series: Melanglang 
Buana dan Melintasi Aneka 
Lembaga untuk Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan

• Ilmuwan Bertemu Siswa dan 
Guru: Membangun Karakter 
Melalui Penguatan Perangai 
Ilmiah

• Seminar Series: Sains, 
Kebijakan, dan Ekonomi “Carbon 
Farming” di Asia-Pasifik 

• Perpisahan Sahabat Indonesia 
Timur dengan Bapak Richard 
Mathews, Konsul Jenderal 
Australia Makassar 2016-2020
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7.2.2. 
P E R T E M U A N  D E N G A N 
S T A K E H O L D E R

Pertemuan rutin terus dilaksanakan 
untuk mempertahankan dukungan 
para pemangku kepentingan 
terhadap program PAIR. Kami 
telah mengadakan sebanyak 
24 pertemuan dengan para 
pemangku kepentingan yang 
bertempat di Kota Makassar, 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
(Pangkep), Kabupaten Barru dan 
Kota Parepare sebagai bagian dari 
persiapan Discovery Workshop 
dan Visioning Workshop di kota 
Makassar. Berikut adalah daftar 
pertemuan yang kami lakukan 
dengan stakeholder:

• Pusat Unggulan Ipteks 
Pengembangan dan 
Pemanfaatan Rumput Laut (PUI-
P2RL), Universitas Hasanuddin

• Cocoa Research Group (CRG), 
Universitas Hasanuddin

• PT KIMA, Persero (PT Kawasan 
Industri Makassar)

• Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan Sulawesi Selatan 
(TGUPP) 

• Pemerintah Daerah 
Kabupaten Barru

• Pemerintah Kota Parepare
• Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pangkep
• Generasi Millennial Parepare 

(GMP)
• Mars Cocoa Research Station, 

Marang-Pangkep
• PT PELINDO IV
• Otoritas Pembangunan Kereta 

Api Sulawesi Selatan
• Komunitas petani kakao, Barru
• Makassar New Port (MNP)
• Komunitas petani rumput laut, 

Pangkep
• Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan
• Susan Gosal – BaKTI
• Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sulawesi 
Selatan

• Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi 
Sulawesi Selatan

• Otoritas Pembangunan Kereta 
Api Sulawesi Selatan

• Konsulat Jenderal Australia di 
Makassar

• Sekolah Pascasarjana 
Universitas Hasanuddin

• Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan

7.3. 
K E L U A R A N  K O M U N I K A S I

7.3.1. 
P U B L I K A S I  P A I R

PAIR telah menghasilkan 50 
publikasi yang terhitung sejak 
program dimulai (April 2019 – Juli 
2020). Publikasi yang dihasilkan 
mencakup blog article, laporan 
penelitian, siaran pers, video 
dokumentasi, dan lainnya. Seluruh 
publikasi tersebut dapat diakses 
melalui website PAIR> berita> 
semua berita. 
pair.australiaindonesiacentre.org/
news

7.3.2. 
I N  C O N V E R S A T I O N 
W E B I N A R  S E R I E S

Pada tahun 2020, AIC 
meluncurkan seri webinar bernama 
“In Conversation”, yang melibatkan 
para Senior Fellow PAIR, termasuk 
Prof Nunung Nuryartono, Prof 
Anu Rammohan dan Dr Sudirman 
Nasir, serta para ahli lainnya. 
Topik pembahasan mencakup 
penelitian PAIR dan area fokus AIC 
lainnya, seperti dampak ekonomi 
dari krisis COVID-19, bagaimana 
Indonesia dan Australia menekan 
kurva COVID-19, dan bagaimana 
pemerintah menanggapi 
COVID-19. Hingga bulan Juli 2020, 
AIC telah menyelenggarakan 
sembilan webinar yang dapat 
dilihat di AustraliaIndonesia.com> 
Webinars. 
australiaindonesia.com/aic/
webinars

7.3.3.  M E D I A  P R O F I L E

PAIR telah berhasil menarik 
perhatian media lokal dan 
internasional atas kerja yang 
dilakukan. Sejak dimulainya 
PAIR hingga Juli 2020, profil 
PAIR telah ditampilkan dalam 37 
berita. Berita terpopuler di media 
adalah terkait peluncuran PAIR di 
Makassar oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan, Prof Nurdin Abdullah. 
Sejak saat itu, perkembangan 
dan capaian PAIR banyak diliput 
oleh media. Berita liputan media 
tentang PAIR dapat dilihat dalam 
situs web PAIR> Berita> PAIR di 
media. 
pair.australiaindonesiacentre.org/
in-media

http://pair.australiaindonesiacentre.org/news
http://pair.australiaindonesiacentre.org/news
http://australiaindonesia.com/aic/webinars
http://australiaindonesia.com/aic/webinars
http://pair.australiaindonesiacentre.org/in-media
http://pair.australiaindonesiacentre.org/in-media
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7.3.4. 
A N A L I S I S  K I N E R J A  D I G I T A L

Performa situs PAIR: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Situs web PAIR telah menarik 
minat audiens yang konsisten 
sejak diluncurkan pada bulan 
Agustus tahun 2019. 
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Gambar 9: 
Performa situs web PAIR

Performa Facebook: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Performa PAIR di Facebook 
memperlihatkan peningkatan 
minat yang stabil seiring dengan 
meningkatnya output dan frekuensi 
postingan. 
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Gambar 10: 
Performa Facebook PAIR

Performa Twitter: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Pola kinerja PAIR di Twitter mirip 
dengan di Facebook, menunjukkan 
pertumbuhan yang stabil sejak 
awal tahun 2020. 
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Gambar 11: 
Performa Twitter PAIR

Performa LinkedIn: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Performa PAIR di forum LinkedIn 
mencerminkan minat yang tinggi 
dari jejaring AIC dalam setiap 
postingan. 
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Gambar 12: 
Performa LInkedIn PAIR

Performa Youtube: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Video YouTube PAIR secara 
konsisten memberikan cara baru 
bagi khalayak untuk mendapatkan 
informasi terbaru tentang PAIR. 
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Gambar 13: 
Performa Youtube PAIR

Performa Instagram: 
Agustus 2019 – Juni 2020

Instagram telah menjadi saluran 
yang sukses bagi PAIR, dan telah 
menumbuhkan jumlah pengikut.  
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Gambar 14: 
Performa Instagram PAIR 

 Jangkauan 
 Impresi
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8.0. 
Manajemen 
Risiko
Pemantauan berkelanjutan dan peninjauan berkala terkait 
Rencana Manajemen Risiko dilakukan oleh PMT, berkonsultasi 
dengan Direktur Risiko dan Kepatuhan Monash University. Dewan 
Penasihat Riset juga berkontribusi memantau Risiko Program. 

PMT telah mengembangkan sejumlah daftar risiko, antara lain:

1. Pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia berubah 
sebagai akibat dari perubahan kepemimpinan.

2. Perubahan dinamika politik di Sulawesi Selatan
3. Kesehatan, keselamatan dan keamanan staf dan peneliti
4. Kesehatan, keselamatan dan keamanan peserta penelitian 

dan masyarakat lokal
5. Pergantian dan / atau pelepasan staf universitas mitra
6. Arus keuangan dan akuntabilitas
7. Minat dan insentif dari mitra universitas dan peneliti 

di Indonesia tidak sejalan dengan EOPO (interdisiplin, 
didorong oleh permintaan, dan berbasis lokasi)

8. Kegiatan peningkatan kapasitas dan proses penelitian 
gagal mencapai tujuan program

Setiap peristiwa yang berisiko dipantau secara berkala 
untuk mengantisipasi dampak; kemungkinan; konsekuensi; 
penanganan dan mitigasi risiko.

Menyusul deklarasi pandemi WHO (per tanggal 11 Maret 2020), 
kami meninjau daftar risiko. Tidak ada daftar risiko baru yang 
kami tambahkan; Namun, kami meningkatkan penanganan dan 
mitigasi eksplisit menanggapi COVID-19 yang tertuang dalam 
Risiko 3 dan 4.

Kami mengambil tindakan khusus untuk melindungi kesehatan 
dan keselamatan staf, peneliti dan masyarakat, sejalan dengan 
Risiko 3 (Kesehatan, keselamatan dan keamanan staf dan 
peneliti) dan 4 (Kesehatan, keselamatan dan keamanan 
peserta penelitian dan masyarakat lokal).
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9  G L O S A R I U M

AIC 
Australia-Indonesia Centre

AF  
Associate Fellow

ARLI 
Asosiasi Rumput Laut Indonesia

ASPERLI – Asosiasi Petani & 
Pengelola Rumput Laut Indonesia

BaKTI 
Bursa Pengetahuan Kawasan 
Timur Indonesia

BAPPEDA 
Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah

CEDUS 
Center of Excellence for 
Development and Utilisation of 
Seaweed/Pusat Unggulan Ipteks 
Pengembangan dan Pemanfaatan 
Rumput Laut

CEISS 
Center of Excellence for 
Interdisciplinary and Sustainability 
Science, Universitas Hasanuddin 

DFAT 
Department of Foreign Affairs and 
Trade (Australia)

DIKBUD 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayan

DKP Sulsel 
Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Sulawesi Selatan

EoPO 
End of Program Outcome

F 
Fellow

FTE 
Full-time equivalent 

GESI 
Gender Equality and Social 
Inclusion

Monash 
Monash University

IKAMA 
Ikatan Alumni Mahasiswa Australia

IPB 
Institut Pertanian Bogor / IPB 
University

ITS 
Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 

ITB 
Institut Teknologi Bandung 

KSI 
Knowledge Sector Initiative

MoA 
Memorandum of Agreement

MoU 
Memorandum of Understanding

PAIR 
Partnership for Australia-Indonesia 
Research

PMT 
Program Management Team

RAP 
Research Advisory Panel

SDGs 
Sustainable Development Goals

SF 
Senior Fellow

SRR 
Small and Rapid Research projects

Sulsel 
Sulawesi Selatan

TAP 
Talent Accelerator Program

TGUPP 
Tim Gubernur Untuk Percepatan 
Pembangunan

TNP2K 
Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
dibawahi oleh kantor Wakil 
Presiden Indonesia

TOC 
Theory of Change 

RISTEK-BRIN 
Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional 

RISTEKDIKTI 
Kementerian Risek, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi

UGM 
Universitas Gadjah Mada

UNAIR 
Universitas Airlangga

UNHAS 
Universitas Hasanuddin

UI 
Universitas Indonesia

UoM 
University of Melbourne

UQ 
University of Queensland

UWA 
University of Western Australia
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untuk PAIR melalui Kementerian Riset 
dan Teknologi Republik Indonesia. 
Kami juga mengucapkan terima kasih 
atas dukungan yang kami terima dari 
organisasi berikut:

• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
• Kementerian Perhubungan RI
• Kementerian Riset dan Teknologi/

Badan Riset dan Inovasi Nasional RI 
• Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
• Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian RI 
• Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi RI
• Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI
• Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan 
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Provinsi Sulawesi Selatan

• Tim Gubernur Untuk Percepatan 
Pembangunan (TGUPP) 
Provinsi Sulawesi Selatan

• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sulawesi Selatan

• Dinas Perhubungan 
Provinsi Sulawesi Selatan

• Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan

• Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Provinsi Sulawesi Selatan 

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Sulawesi Selatan 

• Pemerintah Kota Makassar
• Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
• Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pangkep
• Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
• Pemerintah Kota Parepare
• Pusat Unggulan Ipteks Pengembangan 

dan Pemanfaatan Rumput Laut 
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