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PolGov memiliki tiga aktivitas besar terdiri atas riset, publikasi dan media, dan pengabdian masyarakat.
Pada tahun 2017, PolGov melaksanakan 12 riset, menerbitkan 4 edisi jurnal, menerbitkan 8 buku;
melakukan diskusi publik sebanyak kurang lebih 24 kali dan 1 pengabdian masyarakat. Berikut ini
adalah informasi mengenai aktivitas tersebut;

RISET
A.1. Politik Desentralisasi

A.2.Tata Kelola Pemilu

A.3. Tata Kelola Perbatasan

Proyek Halmahera Timur
“Penyusunan RPJMD
2016-2021”

Riset “Daftar Pemilih
Khusus Tambahan”

Riset “Geo-Literacy: North
Sulawesi as Maritime Frontier”

Merupakan riset yang bekerjasama
dengan KPU Pusat. Draft laporan riset
sudah selesai direview oleh reviewer
PolGov dan KPU; dan sedang dalam
proses revisi untuk nal laporan.

Merupakan riset yang lolos dalam
hibah riset fakultas 2017. Ketua tim
sudah melakukan kontrak kerja
dengan fakultas pada Maret 2017 dan
akan mulai riset lapangan pada bulan
April 2017.

Merupakan kerjasama antara PolGov
dengan Bappeda Halmahera Timur
untuk menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dalam
proses penyusunan dokumen
tersebut, PolGov bekerjasama dengan
PPKK menjadi satu tim penyusun
dokumen RPJMD. Pada bulan Maret
2017,draft awal RPJMD 2016-2021
sedang dalam tahap review oleh tim
reviewer PolGov. Draft ini pada akhir
April 2017 di nalkan untuk dikirimkan
k e B a p p e d a H a l m a h e r a T i m u r.
PolGov saat ini juga sedang
menyusun proposal riset dengan
t e m a “ Po l i t i k D e s a” y a n g a k a n
diajukan bekerjasama dengan
Australian National University (ANU)
dan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Riset dan Penulisan Jurnal
“Local Elections”
Merupakan kerjasama antara PolGov
dengan Australian National University
(ANU). Sebanyak 19 tim yang
terseleksi; 15 tim diluar DPP dan 4 tim
DPP; yang melakukan riset di Aceh
Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta,
J a w a T i m u r, S u l a w e s i S e l a t a n ,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
KalimantanSelatan, dan Papua. Pada
bulan Maret 2017; 19 tim tersebut
melakukan pertemuan workshop ke-2
mengenai penulisan hasil riset.
Setelah workshop ini, semua tim
mulai menyusun laporan riset dalam
bentuk naskah jurnal.
,

A.4. Tata Kelola Sumber Daya
Riset “Eskternalitas
Pertambangan”

Merupakan bagian dari kegiatan
Asia Paci c Hub for Better Resource
Governance, kerjasama PolGov
dengan Natural Resource Governance
Institute (NGRI). Maret 2017, tim
RegINA sedang menyusun desain
untuk riset ini bersama dengan NRGI.
Hasil riset ini akan digunakan untuk
advokasi Raperda Dana Abadi Migas
di Bojonegoro.

Merupakan kerjasama dengan Artikel
33 yang akan diajukan ke Uni Eropa.
Tim RegINA dan Artikel 33 pada bulan
M a re t 2 0 1 7 m e l a k u k a n d i s k u s i
melakukan review literatur tentang
eksternalitas pertambangan dan
menyusun concept note.

Merupakan riset yang lolos dalam
seleksi hibah riset fakultas 2017. Tim
akan memulai riset lapangan pada
April 2017.

R iset ini merupak an kerjasama
dengan DIKTI. Sampai saat ini belum
ada MoU dengan DIKTI sehingga
belum implementasi meskipun diskusi
internal tim untuk persiapan riset
lapangan sudah dilakukan.

A.5. Power, Welfare and
Democracy

Riset “Dana Abadi Migas
Bojonegoro”

Riset “Vertical Politics”

Riset “Managing The Border
Beyond The Borderless”

Terdiri atas tiga tim kajian, yaitu tim
citizenship, tim local regime dan tim
welfare regime. Pada bulan Maret
2017, tim local regime telah
menyelesaikan laporan risetnya dan
saat ini sedang dalam proses editing.
Empat orang anggota tim local
regime abstraknya berhasil diterima
dalam ICAS 10 di Chiang May,
Thailand yang akan dipresentasikan
pada Mei 2017. Mereka juga
mengajukan proposal menara ilmu ke
universitas sebagai cara untuk
mendistribusikan pengetahuan ke
publik. Tim welfare regime sedang
melakukan penyusun monograf.
Monograf hasil kerja tim citizenship
sudah dicetak dan siap dipublikasikan.
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PUBLIKASI
B.1. Jurnal

B.2. Diskusi Publik

Jurnal PCD

Academic Round Table
Discussion (ARD)

Pada tahun ini merupakan kerjasama
antara PolGov dengan CIRiS. Jurnal
PCD akan terbit sebanyak 2 kali dalam
setahun. Saat ini sudah ada 10 naskah
yang diterima. Sebanyak 6 naskah
yang sudah terseleksi sedang dalam
proses translating dan proofreading.
Untuk akreditasi jurnal, salah satunya
adalah adanya web PCD, PolGov bulan
Maret ini sedang mengajuka
permohonan pembuatan web PCD ke
BPP.

Jurnal Prisma
Merupakan bagian dari proyek PWD.
Pada bulan Maret 2017, telah terbit 11
tulisan dalam jurnal tersebut.

B.3. Internal Capacity Building
Merupakan kegiatan rutin bulanan
yang berfungsi untuk meningkatkan
kapasitas staf PolGov sesuai dengan
kebutuhan staf. Pada bulan Maret
2017, ICB diisi dengan training menulis
yang diisi oleh Dr. Amalinda Savirani.

B.4. Konferensi
Empat orang anggota tim local
regime ak an mempresentasik an
tulisan mereka dalam konferensi
ICAS 10 di Chiang May, Thailand pada
Mei 2017.

B.5. Buku
Tim publikasi PolGov memiliki target
selama 2017 akan menerbitkan 8 buku
yang merupakan skripsi, tesis, disertasi
dan hasil riset PolGov. Per Maret 2017,
sudah ada 6 buku yang siap cetak,
yaitu hasil riset PWD dengan judul
“Dilemmas of Populist
Transactionalism”; empat tesis dan

Merupakan acara diskusi rutin 1 x
sebulan pada minggu 3. Isu yang
dibahas berkaitan dengan 5 cluster isu
PolGov yaitu Tata Kelola. Pada bulan
Maret 2017, ARD diisi dengan Diskusi
P u b l i k , Po l G o v –T i m R e g I N A
bekerjasama dengan Dekanat dan
GEO Fisipol dengan judul “Divestasi
Saham Tambang di Indonesia” pada 9
Maret 2017, di ruang Seminar Lantai 4,
dengan peserta 150 orang. Diskusi ini
sebagai respon atas rencana divestasi
tambang di Indonesia. Pada tanggal
29 Maret 2017, PolGov bekerjasama
dengan LP3ES juga mengadakan
Bedah Buku dengan judul “Politik
Kelas Menengah Muslim Indonesia”

skripsi berjudul “Media Sosial dan
D e m o k r a s i ”, “ M e r e b u t K o t a
Perjuangan sebagai Politik Pencitraan
Soeharto”, “Demokrasi Sebagai Siasat”
dan “ Flawed Democracy in the Rent
S eeker's Hands” dan M onograf
Citizenship PWD. Bekerjasama
dengan Publish What You Pay (PWYP),
PolGov akan menerbitkan buku yang
berisi 9 tulisan dengan judul
“Extractive Industry, Policy Innovation,
and Civil Society Movement in South
E a s t A s i a : A n I n t r o d u c t i o n ”.
M e n g k o o rd i n i r e d i t i n g n a s k a h
“Demokrasi dan Media Sosial”. PolGov
juga sedang mempersiapkan
kerjasama dengan Yayasan Obor
untuk menerbitkan beberapa buku.
Pada bulan Maret 2017, PolGov telah
menjual 113 eksemplar buku.

dengan pembicara Wasisto Rahadjo
Jati sebagai penulis buku yang juga
merupakan alumni DPP dan saat ini
sebagai staf LIPI; dan Hasrul Hanif,
dosen DPP.

Klinik Politik
Merupakan kerjasama antara PolGov
dengan RRI talkshow on air di RRI
setiap Selasa minggu 2 pukul 08.0009.00. Isu yang dibahas adalah 5
cluster isu PolGov yaitu Tata Kelola
Sumber daya, Tata Kelola Pemilu,
Tata Kelola Perbatasan, PWD dan
Politik Desentralisasi. Pada Maret 2017,
mengambil tema “Politik Pask a
Pilkada” dengan narasumber Arya
Budi, peneliti PolGov.

B.6. Sosial Media
Tim Sosial Media yang terdiri atas
mahasiswa DPP melakukan publikasi
semua aktivitas PolGov dan DPP di
sosial media seper ti facebook ,
Instagram, line, youtube dan twitter.
Maret 2017, tim sosial media
melakukan edit video dan upload ke
youtube tentang “Liburan ala
m a h a s i s w a D P P ”, m e r e k a j u g a
melakukan liputan dan upload acara
diskusi “Politik Negosisasi dalam
Investasi Tambang” dan bedah buku
“Politik Kelas Menengah Muslim
Indonesia”, serta beberapa caption
berkaitan dengan publikasi seperti
jurnal Prisma dan kegiatan PolGov
lainnya.

PolGov berencana mengikuti hibah
penulisan buku sebanyak 2 naskah
untuk ikut dalam seleksi hibah riset,
publikasi dan pengabdian masyarakat
Fisipol 2017

PENGABDIAN MASYARAKAT
Pada Maret 2017, proposal pengabdian masyarakat PolGov-DPP untuk mendampingi pemerintah desa menyusun kebijakan desa
tentang peran, tugas dan fungsi pemerintah desa; lolos dalam seleksi hibah riset, publikasi dan pengabdian masyarakat Fisipol 2017.
Pengabdian masyarakat ini akan dilakukan di desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
Cornelis Lay
Kepala PolGov

