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 Pesan Kunci

•	 Studi episode membantu mendokumentasikan kontribusi relatif data penelitian terhadap 
perubahan kebijakan. 

•	 Berdasarkan pengalaman SurveyMETER melakukan tiga studi episode untuk pertama 
kalinya, proyek internal membutuhkan kemauan dan kepemimpinan manajemen puncak. 

•	 Perangkat seperti studi episode bukanlah produk akhir, melainkan salah satu perangkat 
untuk mendapatkan gambaran mengenai cara kerja suatu lembaga dan seberapa jauh 
lembaga itu berperan dan memengaruhi proses serta aktor kebijakan.

•	 Proyek penelitian internal seperti studi episode SurveyMETER memberikan peluang yang 
besar bagi staf dan organisasi untuk belajar lebih jauh dan membangun kepercayaan diri.

•	 Penyusunan studi episode membutuhkan staf dengan keterampilan menulis yang baik 
dan, yang tak kalah penting, dukungan manajemen dan budaya organisasi terhadap 
investasi yang diperlukan dalam riset tersebut.

Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur? 

Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian Terhadap Kebijakan



Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur? 

Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian Terhadap KebijakanIV

Daftar Isi

Pesan Kunci  ................................................................................................................................... III

Daftar Isi  ........................................................................................................................................ IV

Singkatan dan Akronim  .................................................................................................................. V

Ringkasan Eksekutif  ...................................................................................................................... VI

1. Pendahuluan  .................................................................................................................. 1

2. Tiga Kota, Tiga Perubahan Kebijakan, Tiga Studi Episode  ............................................. 4

2.1  Dasar pemikian penyusunan tiga studi episode  ...................................................... 5

2.2  Apa yang direncanakan?  ......................................................................................... 5

2.3 Apa yang terjadi? ..................................................................................................... 6

2.4  Mengapa rencana berubah? .................................................................................... 7

3. Pelajaran Apa yang Didapat? .......................................................................................... 9

Daftar Pustaka ...............................................................................................................................12



Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur? 

Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian Terhadap Kebijakan V

Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode 
Pengaruh Data Penelitian Terhadap Kebijakan

Singkatan dan Akronim

ALZI : Alzheimer Indonesia
Alzheimer Indonesia

BKBPP : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Family Planning and Women’s Empowerment Agency

BPPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Regional Development Planning Agency

CAS UI : Pusat Kelanjutusiaan Universitas Indonesia
University of Indonesia Centre of Ageing Studies

Dinaskersos : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
Employment and Social Affairs Agency

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Regional Legislative Council

Perda : Peraturan Daerah
Regional Regulation

Program KB : Program Keluarga Berencana
Family Planning Program

KSI : Knowledge Sector Initiative
Knowledge Sector Initiative

KRL : Kota Ramah Lanjut Usia
Senior-Friendly City

RAD : Rencana Aksi Daerah
Regional Action Plan

RAPPERDA : Rancangan Peraturan Daerah
Regional Bill

SurveyMETER : Survey, Measurement, Training and Research
Survey, Measurement, Training, and Research
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Ringkasan Eksekutif

Makalah ini merangkum pengalaman SurveyMeter, 
lembaga penelitian di Yogyakarta, menyusun tiga 
studi episode mengenai perubahan kebijakan 
berdasarkan penelitian kebijakan layanan publik 
untuk masyarakat lanjut usia (lansia) di Balikpapan, 
Denpasar, dan Jakarta. 

Berawal dari perubahan kebijakan yang jelas, studi 
episode memberikan uraian urutan waktu beberapa 
peristiwa penting yang kemudian membuahkan 
perubahan. Studi ini mencoba melihat peran relatif 
bukti berdasarkan penelitian. Inilah kali pertama 
SurveyMETER melakukan studi untuk menelaah 
dan mendokumentasikan pengaruh kebijakan. 

Dari pengalaman menyusun studi episode, 
SurveyMETER menggarisbawahi sejumlah catatan. 
Pertama, investasi waktu dan sumber daya untuk 
proyek internal harus dimulai dengan kehendak dan 
komitmen dari jajaran pemimpin organisasi. Tanpa 
dukungan ini, tantangan yang umum ditemui di suatu 
organisasi penelitian kebijakan—yaitu keterlibatan 
staf pada beberapa proyek secara bersamaan—sulit 
diatasi. Catatan kedua adalah, perangkat seperti 
studi episode bukanlah produk akhir. Manajemen 

SurveyMETER dari tingkat Direktur Eksekutif dan 
jajaran di bawahnya memandang studi episode 
sebagai satu dari beberapa perangkat untuk 
mendapatkan gambaran mengenai cara kerja suatu 
lembaga, juga seberapa jauh lembaga itu berperan 
dan memengaruhi proses serta aktor kebijakan. 
Catatan ketiga bagi SurveyMETER, proyek 
penelitian internal semacam ini adalah peluang 
besar bagi staf dan organisasi untuk belajar lebih 
jauh dan membangun kepercayaan diri. Terakhir, 
penyusunan studi membutuhkan keterampilan 
menulis yang baik serta, yang tak kalah penting, 
dukungan manajemen dan budaya organisasi 
terhadap investasi yang diperlukan dalam kegiatan 
riset.
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Pendahuluan
1

Apakah mengukur pengaruh data penelitian 
terhadap kebijakan bisa dilakukan? Mengapa 
perlu dilakukan dan bagaimana caranya?

Pertanyaan di atas hendak dijawab dalam cerita 
perubahan ini.1 Untuk itu, kami akan menguraikan 
dan melihat kembali pengalaman SurveyMETER2, 
sebuah lembaga penelitian kebijakan di Yogyakarta, 
saat menulis tiga studi kasus seputar perubahan 
kebijakan yang didorong oleh penelitian dan strategi 
memengaruhi kebijakan.  

SurveyMETER didirikan pada 2002. Berkat mutu 
penelitian kebijakannya, lembaga ini memiliki 

1 Cerita perubahan adalah produk pengetahuan yang mendeskripsikan 
pengalaman atau situasi ketika organisasi (riset kebijakan) mencoba 
atau memperkenalkan proses baru merencanakan, mengelola, 
dan menilai (asses) kegiatan dan operasinya serta dampak dari 
perubahan itu. Kisah perubahan bukanlah evaluasi, melainkan 
membantu 1) membagikan data kualitatif yang bisa jadi hilang 
apabila tidak direkam dan 2) organisasi melihat pembelajaran yang 

didapatkan.

2  Lihat: http://surveymeter.org/

reputasi kuat di Indonesia, terutama berkaitan 
dengan metode kuantitatif, analisis, dan pelatihan 
serta pengembangan kapasitas di bidang 
metodologi riset. SurveyMETER adalah satu dari 
16 organisasi penelitian kebijakan di Indonesia 
yang bermitra dengan Knowledge Sector Initiative 
(KSI)3 dalam rangka menguatkan kebutuhan dan 
penggunaan bukti berbasis penelitian di kalangan 
pembuat kebijakan Indonesia. Tiga studi episode 
SurveyMETER tentang kebijakan untuk lansia adalah 
perangkat penting untuk secara spesifik melihat 
perubahan kebijakan dan berinteraksi dengan 
pembuat kebijakan dan lembaga pemerintah secara 
langsung maupun melalui organisasi perantara.

Tiga studi episode mengenai perubahan kebijakan 
yang ditulis oleh SurveyMETER adalah:
•	 Merajut Kemitraan untuk Kebijakan: Studi 

Episode Deklarasi Jakarta Sebagai Kota 

3  Lihat: http://www.ksi-indonesia.org/

Sumber: KSI
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Ramah Demensia dan Ramah Lanjut Usia4

•	 Data Menginspirasi Kebijakan: Studi Episode 
Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut 
Usia 20305

•	 Informasi Menguatkan Kebijakan: Komitmen 
Kota Denpasar Mewujudkan Kebijakan 
Integrasi Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, 
dan Ruang Terbuka Hijau dalam Kota Sehat6

Penyusunan studi episode menandai kali pertama 
SurveyMETER mengalokasikan waktu staf dan 
sumber daya keuangan untuk mendokumentasikan 
kontribusi riset kebijakan terhadap perubahan dalam 
keputusan kebijakan tertentu. Kegiatan ini juga bagian 
dari misi SurveyMETER untuk mentransformasi 
organisasi dan melangkah lebih jauh dari perannya 
sebagai lembaga penghasil pengetahuan menjadi 
lembaga yang mengubah pengetahuan menjadi 
kebijakan (knowledge-to-policy) dengan cakupan 
yang lebih luas. Untuk tujuan itu, SurveyMETER 
perlu memiliki kemampuan mendokumentasikan 
kejadian-kejadian pada saat riset dan kegiatannya, 
yang dimaksudkan memengaruhi kebijakan atau 
berkontribusi (ataupun gagal berkontribusi) terhadap 
perubahan kebijakan, disertai uraian penjelasan. 
Dokumentasi itu menjadi sumber pembelajaran 
baru bagi sistem pemantauan yang sudah dipunyai 
SurveyMETER untuk melihat efektivitas kegiatan 
seputar kebijakan dan penelitian.

Sebelum masuk ke dalam uraian pengalaman 
SurveyMETER saat menyusun tiga studi kasus 
perubahan kebijakan, ada beberapa hal yang perlu 
dijelaskan agar pengalaman SurveyMETER dapat 
dipandang dalam kerangka konseptual yang sesuai. 

Hal pertama adalah perubahan kebijakan. Apa 
artinya? Seperti apa perubahan kebijakan yang 
dimaksud di sini? Perubahan kebijakan memiliki 
beberapa bentuk berbeda. Jones dan Villar (2008) 

4  Laporan dalam bahasa Indonesia dapat diakses di: http://
surveymeter.org/read/333/studi-episode-kota-ramah-lanjut-usia-dki-
jakarta

5  Laporan dalam bahasa Indonesia dapat diakses di: http://
surveymeter.org/read/331/studi-episode-kota-ramah-lanjut-usia-kota-
balikpapan

6  Laporan dalam bahasa Indonesia dapat diakses di: http://
surveymeter.org/read/332/studi-episode-kota-ramah-lanjut-usia-kota-
denpasar

menyoroti beberapa bentuk perubahan kebijakan 
yang turut dibentuk oleh penelitian dan analisis 
berdasarkan data penelitian: riset kebijakan 
bisa berkontribusi membingkai perdebatan dan 
memasukkan topik tertentu dalam agenda politik; 
riset kebijakan dapat berkontribusi mengubah cara 
pengambilan keputusan kebijakan dan membuka 
perdebatan; riset kebijakan dapat membantu 
memberikan pilihan kebijakan dan menghasilkan 
pengubahan ketentuan perundang-undangan, 
peraturan, dan anggaran; dan riset kebijakan juga 
dapat berkontribusi mengubah perilaku, misalnya, 
menjadikan pembuat kebijakan aktif mencari 
pendapat peneliti kebijakan sebagai salah satu 
pertimbangan keputusan. 

Kedua, melihat penilaian (assessment) pengaruh 
kebijakan. Lembaga riset kebijakan seperti 
SurveyMETER bekerja berdasarkan proyek. 
Artinya, lembaga perlu menerima dana agar dapat 
melaksanakan proyek penelitian. Pendana dapat 
berupa negara, mitra pembangunan, ataupun 
organisasi swasta. Dahulu, para pendana mungkin 
cukup puas dengan laporan lembaga riset yang 
berisi jumlah publikasi atau kegiatan dalam rangka 
sosialisasi dan diskusi hasil penelitian dan pilihan 
kebijakan. Namun, keadaan sudah berubah. Kini, 
lembaga riset kebijakan di Indonesia dan di luar 
negeri harus mampu menjelaskan apakah ada 
peran riset kebijakan lembaga dan seperti apa 
perannya itu dalam perubahan kebijakan. Tuntutan 
ini tidak mudah dipenuhi jika organisasi belum 
memiliki sistem dan kapasitas yang sesuai untuk 
menjawabnya.

Pada 2007, Ingie Hovland menerbitkan sebuah 
makalah di Overseas Development Institute berjudul 
Making a Difference: M&E of Policy Research7 
(Membuat Perbedaan: Pemantauan dan Evaluasi 
Riset Kebijakan) dan memuat kerangka yang dapat 
digunakan lembaga riset kebijakan untuk memantau 
perubahan kebijakan. Kerangka ini terdiri dari lima 
bidang pemantauan (lihat Kotak 1). Untuk setiap 
bidang, Hovland menyertakan beberapa perangkat 

7  Dapat diakses di: https://www.odi.org/publications/1751-making-
difference-m-e-policy-research
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Kotak 1 – Membuat Perbedaan: Pemantauan dan Evaluasi Riset Kebijakan

Bidang Pemantauan 1 – Arah dan Strategi: Memantau dan mengevaluasi rencana dasar dan 
arah strategis lembaga riset akan membantu lembaga itu mencapai tujuan (kebijakan) yang 
diinginkannya.

Bidang Pemantauan 2 – Proses Pengelolaan: Melihat kehadiran dan derajat dukungan sistem 
dan proses internal terhadap produksi dan pengomunikasian riset bermutu tinggi.

Bidang Pemantauan 3 – Keluaran: Perangkat dan proses yang dapat membantu memantau dan 
mengevaluasi mutu keluaran (output) lembaga riset kebijakan (mis. kertas kerja, artikel jurnal, 
naskah kebijakan, situs, pertemuan, acara tertentu, jejaring, dsb.). 

Bidang Pemantauan 4 – Penggunaan (uptake): Perangkat yang membantu memantau dan 
menilai tanggapan langsung terhadap keluaran yang dihasilkan lembaga riset (mis. pengutipan 
atau perujukan penelitian dalam kertas kebijakan pemerintah, situs, artikel surat kabar; permintaan 
diskusi dari pejabat pemerintah, dsb.)

Bidang Pemantauan 5 – Kontribusi terhadap Hasil dan Perubahan Kebijakan: Perangkat dan 
proses untuk memantau dan mencatat perubahan perilaku, pengetahuan, kebijakan, kapasitas, 
dan/atau praktik yang turut dipengaruhi kebijakan baik langsung maupun tidak.

yang bisa digunakan untuk melihat status kemajuan. 
Hasil atau bukti pemantauan dari kelima bidang 
yang dilihat secara bersama-sama menjadi dasar 
dalam melihat sumbangsih keseluruhan suatu 
organisasi atau proyek riset kebijakan terhadap 
perubahan kebijakan.

Tiga studi kasus perubahan kebijakan yang 
disusun oleh SurveyMETER memperkaya Bidang 
Pemantauan 5 – Kontribusi terhadap Hasil 
dan Perubahan Kebijakan, yaitu menyediakan 
contoh perangkat dan proses untuk memantau 
dan mendokumentasikan perubahan perilaku, 
pengetahuan, kebijakan, kapasitas, dan/atau praktik 
yang turut dipengaruhi penelitian, baik langsung 
maupun tidak.

Studi kasus perubahan kebijakan, disebut juga studi 
episode, diawali dari perubahan kebijakan yang jelas. 
Studi kasus menguraikan urutan waktu kejadian yang 
membuahkan perubahan itu sekaligus mencermati 
kontribusi relatif bukti dan strategi memengaruhi 
kebijakan dari SurveyMETER. Studi episode 

bersifat kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan 
melalui wawancara semi-terstruktur dengan 
beberapa informan kunci. Studi ditulis dengan gaya 
narasi dan dapat memasukkan grafik dan infografik 
untuk membantu memperjelas bahasan mengenai 
perubahan dan kaitannya dengan aktor serta titik 
penting pengambilan keputusan dalam urutan 
waktu (lihat Start dan Hovland, 2004).

Bagian berikut menyajikan isi studi episode serta 
uraian proses pembuatan studi oleh SurveyMETER. 
Pertanyaan yang ingin dijawab adalah alasan 
SurveyMETER memutuskan melaksanakan studi 
episode. Bagian berikutnya membahas proses 
produksi studi episode serta perbandingan antara 
rencana dan hal-hal yang terjadi di lapangan saat 
pelaksanaan studi. Di bagian terakhir, disajikan 
kesimpulan berupa pelajaran-pelajaran penting 
dari pengalaman SurveyMETER, yang harapannya 
dapat berguna bagi organisasi riset kebijakan lain 
yang ingin melakukan proses yang sama. 

Sumber: Hovland, I. 2007
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Tiga Kota, Tiga Perubahan Kebijakan, 
Tiga Studi Episode

2

T
iga studi episode yang dibahas di sini 
berkaitan dengan tujuan SurveyMETER, 
yaitu memberikan informasi dan 
memengaruhi kebijakan di tiga kota dalam 

rangka perbaikan layanan untuk kelompok lansia. 
Proses ini bermula dari penyelesaikan penelitian 
berjudul Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia 
Kota Ramah Lansia (KRL), inisiatif KRL di Indonesia 

Figure 1 - SurveyMETER’s episode studies locations

oleh SurveyMETER dan Pusat Kajian Kelanjutusiaan 
Universitas Indonesia, Centre for Ageing Studies 
(CAS UI), pada April 2013. Akhir penelitian tersebut 
membuka babak kerja baru berupa serangkaian 
lokakarya untuk melihat kembali dan membahas 
rekomendasi pilihan kebijakan bagi 14 kota di 
seluruh Indonesia. Dari diskusi-diskusi ini, ada tiga 
kota yang menonjol dalam hal keputusan yang 
diambil pemerintah daerahnya untuk membuat 
langkah kebijakan konkret menuju KRL: Balikpapan, 
Denpasar, dan Jakarta.

Tim SurveyMETER dan CAS UI memiliki hubungan 
amat baik dan dekat dengan pembuat kebijakan 
setempat di ketiga kota tersebut. Hubungan ini 
berpengaruh terhadap sikap menerima yang 
ditunjukkan pembuat kebijakan dan pegawai 
pemerintah di dinas-dinas daerah—hal yang 
amat penting bagi pemanfaatan riset kebijakan. 
Di Balikpapan, misalnya, wali kota mendukung 

saran kebijakan dari penelitian dengan menunjuk 
anggota staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
untuk memastikan agar rekomendasi dan informasi 
penelitian dimasukkan ke dalam desain Rencana 
Aksi Daerah (RAD) 2015-2030 dan Rencana Aksi 
Daerah Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut 
Usia (RAD-LSU). Prakarsa ini, serta kampanye 
wali kota petahana dalam pemilihan umum kepala 
daerah, menghasilkan pengesahan Peraturan 
Daerah (Perda) Kesejahteraan Lanjut Usia pada 
Mei 2005. Pada Juni 2015, Balikpapan dinobatkan 
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sebagai Kota Menuju Ramah Lansia.

Jakarta dan Denpasar  mengalami proses 
perubahan kebijakan serupa. Di Denpasar, 
kebutuhan dan pemanfaatan riset datang dari 
gubernur dan wali kota. Mereka melihat penelitian 
Kota Ramah Lingkungan dari SurveyMETER 
sebagai sumber bukti yang dapat menguatkan 
kebijakan yang sudah ada, yaitu Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan 
untuk mengembangkan desain besar Kota Layak 
Anak, Kota Ramah Lansia, dan Ruang Terbuka Hijau 
dalam Kota Sehat yang sudah ada dalam Rencana 
Panjang Jangka Menengah Daerah 2015–2020. 

Di Jakarta, strategi SurveyMETER untuk 
memengaruhi kebijakan melibatkan sebuah 
organisasi perantara, Alzheimer’s Indonesia (ALZI), 
yang dikenal luas sebagai organisasi advokasi 
untuk isu kesehatan lansia yang berkaitan dengan 
penuaan. Hasil aliansi SurveyMETER dan ALZI 
adalah pernyataan komitmen Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama pada September 2015 
untuk membuat Jakarta tidak hanya sebagai Kota 
Ramah Demensia, tetapi juga Kota Ramah Lansia.

Demikianlah gambaran garis besar ketiga studi 
episode SurveyMETER. Ihwal Balikpapan dan 
Denpasar, perubahan kebijakan yang dijelaskan 
dalam studi episode adalah mengenai isi kebijakan. 
Di Jakarta, bukti penelitian membantu membangun 
pengetahuan dan kesadaran pembuat kebijakan 
terhadap permasalahan yang dihadapi penduduk 
berusia lanjut. 

Bagian berikut akan membahas fokus utama dari 
kertas kerja ini, yakni alasan di balik keputusan 
SurveyMETER untuk mendedikasikan waktu dan 
sumber daya pada penyusunan tiga studi episode.

2.1 Dasar pemikiran penyusunan tiga studi 
episode

Pertama-tama, visi dan misi SurveyMETER 
adalah “menjadi lembaga pengetahuan yang 

menginspirasi dan memperkuat kebijakan berbasis 
data penelitian”.18 Untuk mewujudkan visi ini, 
SurveyMETER harus mampu mendokumentasikan 
dan belajar dari kejadian-kejadian dalam riset dan 
kegiatan untuk mengubah kebijakan berkontribusi 
(atau gagal berkontribusi) terhadap perubahan 
serta alasannya. Selain itu, proses menyusun studi 
episode memperkaya sistem pemantauan yang 
sudah dimiliki SurveyMETER dengan sumber data 
penelitian dan pembelajaran baru sehingga dapat, 
misalnya, memastikan keabsahan metodologi 
penelitian dan mutu keluaran riset kebijakan. 
Dengan demikian, studi episode bertindak sebagai 
proyek percobaan internal bagi SurveyMETER untuk 
memperluas sistem pemantauannya dan merekam 
kisah-kisah perubahan. Alasan ketiga adalah 
tuntutan pendana dan mitra pembangunan; pihak-
pihak ini ingin melihat bukti peran penelitian yang 
dilakukan SurveyMETER berdasarkan permintaan 
mereka terhadap kebijakan. Dokumentasi 
kontribusi penelitian SurveyMETER terhadap 
perubahan kebijakan akan memperkuat kredibilitas 
SurveMETER di mata mitra pembangunan dan 
lembaga pemerintah.
 
Pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana tim 
SurveyMETER merencanakan penyusunan tiga 
studi kasus?

2.2 Apa yang direncanakan?
Tahap pertama yang dilakukan oleh tim untuk 
proyek ini adalah membuat Kerangka Acuan Kerja 
(KAK) internal sebagai penjelasan dan acuan 
standar gaya penulisan, format, jumlah halaman, 
dan aspek lainnya dari ketiga studi episode. KAK 
juga meliputi deskripsi langkah-langkah penelitian 
kualitatif, mulai dari menentukan informan kunci 
seperti Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Badan 

8 Situs web SurveyMETER: http://surveymeter.org/page/37/vision-
mision



Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur? 

Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian Terhadap Kebijakan6

Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; cara mengkaji dokumen 
kebijakan, seperti rancangan peraturan daerah; 
kerja lapangan di ketiga kota untuk mengumpulkan 
data; hingga pembahasan, analisis, dan proses 
penulisan di kantor SurveyMETER di Yogyakarta.

Setiap studi episode dikelola oleh satu tim 
yang terdiri dari tiga peneliti, sehingga total 
sembilan peneliti (semuanya adalah anggota 
staf purnawaktu SurveyMETER) ikut serta dalam 
proses ini. Mengingat kegiatan ini masih bersifat 
percobaan, direktur SurveyMETER sendiri yang 
menugaskan staf untuk masing-masing studi dan 
mengawasi kerja semua tim. Anggota staf dipilih 
berdasarkan pengetahuan direktur mengenai minat 
pengembangan setiap orang dan pengalaman 
mereka melakukan penelitian dengan metodologi 
kualitatif.
 
Tim studi menargetkan lima hari kerja untuk 
pengumpulan data (baik data primer dari 
wawancara maupun data sekunder dari kajian 
dokumen kebijakan). Analisis dan penulisan 
direncanakan berlangsung selama satu bulan untuk 
setiap kota. Secara keseluruhan, tiga studi episode 
direncanakan berlangsung pada Juli dan selesai 
pada Desember 2015. 

Sasaran ketiga studi episode ini adalah: pemerintah 
daerah tingkat kota/kabupaten sebagai sumber data 
atau bukti mengenai perubahan kebijakan; LSM 
dan organisasi advokasi yang bekerja di bidang 
penuaan dan isu kebijakan menyangkut lansia 
sebagai sumber informasi mengenai pembuatan 
program dan hubungan mereka dengan mitra 
pemerintah; dan mitra pembangunan sebagai 
sumber data contoh dampak kebijakan dari 
penelitian kebijakan dan advokasi berbasis data. 
Studi episode akan diterbitkan dalam dua bahasa, 
Indonesia dan Inggris, agar dapat menjangkau 
khalayak internasional. 

2.3 Apa yang terjadi?
Rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Apa 
saja yang terjadi dalam masa pelaksanaan studi 
episode? 

Kerangka Acuan Kerja membantu tim mengelola 
proses penelitian dan mengikuti alur kegiatan yang 
diperlukan agar ketiga studi dapat diselesaikan 
dengan baik. Namun, ada dua perubahan utama 
pada rencana penelitian. Hanya satu orang yang 
ditugaskan melakukan studi episode di Jakarta. 
Sebabnya adalah dua dari tiga anggota tim yang 
sudah ditunjuk dipindahkan ke kegiatan penelitian 
SurveyMETER yang lain. Akibatnya, proses studi di 
Jakarta pun melambat. Rangkaian wawancara dan 
kajian dokumen kebijakan tidak mungkin dilakukan 
oleh hanya satu orang dalam satu kali kunjungan 
selama lima hari. Pengumpulan data akhirnya harus 
dilakukan dua kali; kerja lapangan pertama dan 
kedua masing-masing berlangsung dua dan tiga 
hari. Sementara itu, tim Balikpapan dan Denpasar 
berhasil melakukan pengumpulan data sesuai 
rencana, yaitu satu pekan untuk setiap studi.

Hal lain yang terjadi pada studi di Jakarta adalah 
pengaturan pertemuan yang sangat bergantung 
pada mitra organisasi masyarakat sipil karena 
SurveyMETER belum memiliki hubungan dengan 
pemerintah di Jakarta. 

Penundaaan-penundaan yang muncul dalam 
proses analisis dan penulisan pada akhirnya 
mengundurkan tenggat penyelesaian studi episode. 
Di Yogyakarta, ketiga tim harus berupaya keras 
membagi waktu antara studi episode dan kegiatan 
proyek SurveyMETER yang lain. Ketiga anggota tim 
Denpasar, misalnya, pada saat bersamaan sempat 
ditugaskan untuk terlibat secara penuh dalam suatu 
penelitian. Tim ini mendapat bantuan dari peneliti 
lain, tetapi mereka yang baru terlibat pun butuh 
waktu untuk mempelajari dasar pemikiran, proses, 
dan isi studi episode.
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Dalam proses penulisan, ketiga studi episode 
memerlukan waktu yang lebih panjang ketimbang 
yang direncanakan. Ditulis dalam bahasa Indonesia, 
semua studi mendapat komentar dan masukan dari 
penyelia tim (direktur SurveyMETER) dan melalui 
lima kali revisi sebelum akhirnya masuk tahap 
pengecekan akhir (proofread) dan pemastian mutu. 

Secara keseluruhan, ketiga studi episode tuntas 
pada Maret 2016.

2.4 Mengapa rencana berubah?
Tidak ada proyek yang lepas dari pengaruh 
berbagai kejadian sehari-hari dan kegiatan manusia. 
Tentunya, hal ini tidak menafikan pentingnya proses 
dan hasil perencanaan. Rancangan penelitian 
memberikan kesamaan arah, tahap, dan keluaran 
yang perlu dicapai tim untuk dapat memenuhi 
tujuan proyek. Rancangan yang baik tidak bersifat 
absolut; rancangan harus dapat berubah apabila 
situasi menuntut demikian.

Rancangan studi episode yang dibuat SurveyMETER 
membantu tim menyepakati berapa banyak waktu 
yang perlu disisihkan setiap anggota tim untuk 
kegiatan ini. Seperti dijelaskan dalam bagian 
sebelumnya, ada perubahan saat implementasi 
sehingga direktur dan tim SurveyMETER harus 
fleksibel dan membuat penyesuaian dalam 
prosesnya.

Ada empat hal yang dilihat sebagai sebab utama 
perubahan rencana kegiatan studi episode: 

•	 Pembagian waktu kerja: ketiga studi episode 
berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. 
Tantangan bagi tim-tim studi tidak terletak pada 
waktu kegiatan lapangan dan pengumpulan 
data di Denpasar, Balikpapan, dan Jakarta 
karena komponen kegiatan ini berjalan relatif 
sesuai rencana, yaitu tim berada selama 
total lima hari kerja (dalam kasus Balikpapan 
dan Jakarta, kunjungan dibagi ke dalam dua 
kali kedatangan). Tantangan justru muncul 
setelah tim kembali ke kantor SurveyMETER di 
Yogyakarta. Pada saat inilah, mereka berada di 
bawah tekanan untuk membagi waktu dengan 

proyek lain yang mendapatkan pendanaan 
eksternal. Tim mengalami kesulitan memberikan 
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
analisis dan penulisan studi episode yang 
didanai secara internal oleh SurveyMETER. 
Pada akhirnya, tim membutuhkan satu bulan 
lebih lama untuk menyelesaikan penulisan 
studi episode. Tenggat penyerahan draf untuk 
tahap penilaian sejawat (peer review) pun 
sempat beberapa kali berubah. Kesulitan 
dalam hal waktu tidak hanya dihadapi tim yang 
mengumpulkan data dan menulis studi, tetapi 
juga dirasakan penyelia proyek percobaan 
ini, Direktur Eksekutif SurveyMETER. Ia 
turut ditantang mengelola waktu untuk studi 
episode, untuk tim, memantau kemajuan 
proyek, dan membaca ulang draf studi. 
Sama seperti anggota tim, ia juga memiliki 
tanggung jawab lain. Pada beberapa waktu, 
hal ini mengakibatkan tertundanya pemberian 
masukan dan jawaban kepada tim studi 
episode. 

•	 Waktu untuk bertemu informan: informan 
kunci untuk studi kebijakan adalah pegawai 
negeri sipil dan pembuat kebijakan yang tidak 
selalu mudah ditemui karena jadwal mereka 
yang padat. Studi episode pun mengalami 
hal ini; tim harus beberapa kali mengikuti 
perubahan dalam jadwal wawancara dengan 
informan. 

•	 Menulis narasi membutuhkan waktu dan 
perlu dilatih: gaya menulis bercerita, atau 
narasi, adalah hal baru bagi tim SurveyMETER. 
Bidang keahlian utama para analis dan peneliti 
adalah riset kuantitatif yang membutuhkan 
kompetensi khusus. Sebagian besar anggota 
staf SurveyMETER adalah pengumpul 
data, enumerator, analis, dan peneliti yang 
menerjemahkan dan mengemas analisis 
mereka menjadi laporan untuk pendana. 
Sementara, gaya narasi dan riset kualitatif 
untuk studi episode—yang merupakan ranah 
baru bagi tim—membuat tim tidak hanya harus 
membiasakan diri melakukan metodologi 
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riset yang berbeda, tetapi juga dengan 
cara penulisan yang berbeda. Dari proses 
pembelajaran ini, tenggat beberapa kali diubah 
karena naskah studi membutuhkan lebih dari 
satu kali revisi. Proyek percobaan ini membantu 
tim SurveyMETER menguji dan memperluas 
kemampuan riset dan komunikasi mereka.

•	 Perulangan yang memakan waktu (namun 
bermanfaat): beberapa kali pengubahan pada 
struktur studi dalam proses pembuatan draf dan 
penulisan turut menyebabkan penangguhan 
tenggat. Menurut tim SurveyMETER, pada 
permulaan proyek, mereka belum memiliki 
bayangan jelas mengenai struktur akhir studi 
episode. Pada awal tahun, Januari 2016, 
SurveyMETER ikut dalam lokakarya satu 
hari yang diselenggarakan KSI di Jakarta. 
Lokakarya itu menghadirkan mitra-mitra KSI—
organisasi riset kebijakan dan pemerintah 
Indonesia—serta perwakilan pendana 
program, Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia. SurveyMETER adalah 
salah satu organisasi yang memaparkan 

contoh perannya dalam memengaruhi 
kebijakan. Pada saat itulah, untuk pertama 
kalinya, tim menyajikan satu dari tiga studi 
episode yang belum diterbitkan. Beberapa 
minggu sebelum lokakarya, SurveyMETER 
mendapatkan masukan dan bantuan dari 
SOLIDARITAS, perusahaan sosial di Jakarta 
yang memiliki spesialiasi pada pendekatan 
untuk manajemen kinerja dan pembelajaran 
organisasi. Tim studi episode menganggap 
saran SOLIDARITAS sangat bermanfaat—
tidak hanya untuk penyusunan presentasi pada 
lokakarya, tetapi juga untuk struktur dan alur 
ketiga studi episode yang tengah dikerjakan. 
Finalisasi studi episode melalui beberapa kali 
pengulangan (dan presentasi publik) yang, 
meski mengundurkan tenggat waktu, tetapi 
membantu tim menyempurnakan hasil akhir 
pekerjaan mereka.

Bagian berikut menyajikan kesimpulan dan 
beberapa saran berdasarkan pengalaman 
SurveyMETER. Harapannya, saran ini dapat 
bermanfaat bagi organisasi riset kebijakan lain yang 
tertarik menyampaikan kisah mereka sendiri dalam 
memengaruhi kebijakan.
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Makalah ini dimulai dengan pertanyaan 
apakah mengukur pengaruh data 
penelitian terhadap kebijakan bisa 

dilakukan. Nyatanya, pengalaman SurveyMETER 
menunjukkan bahwa dengan niat yang kuat, 
pengukuran itu tidak hanya bisa dilakukan, 
melainkan juga bermanfaat.

Pelajaran pertama yang dapat diambil dari 
pengalaman studi episode SurveyMETER adalah 
bahwa sebuah proyek internal butuh kemauan 
dan kepemimpinan dari manajemen puncak. 
Tanpa dukungan ini, tantangan yang umum 
ditemui di suatu organisasi penelitian kebijakan—
yaitu keterlibatan staf di beberapa proyek secara 
bersamaan—sulit diatasi. Selain itu, ada pula tarik-
ulur antara pekerjaan riset yang didanai oleh pihak 
eksternal (dan, artinya, yang membiayai kebutuhan 
operasional lembaga) dan riset yang didanai secara 
internal (yang harus dibiayai dari dalam organisasi). 
Mandat pemimpin dan manajemen puncak atas 
proyek-proyek internal ini menandai keseriusan 
organisasi untuk melakukan sesuatu yang baru 
dan berbeda. Selain itu, penugasan anggota staf 

Pelajaran Apa yang Didapat?
3

untuk terlibat dalam riset internal memunculkan 
perasaan pada diri mereka bahwa mereka memang 
diberi dukungan dan mandat untuk mengelola 
beberapa tanggung jawab sekaligus. Hal inilah 
yang menciptakan lingkungan kondusif bagi 
adaptasi, perulangan, dan pembelajaran—terutama 
dalam proses mencoba metodologi serta hasil 
pengetahuan baru. 

Pelajaran kedua adalah perangkat seperti studi 
episode bukanlah produk akhir. Jajaran manajemen 
SurveyMETER dari tingkat Direktur Eksekutif dan 
jajaran di bawahnya memandang studi episode 
sebagai satu dari beberapa perangkat yang 
bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai cara kerja suatu lembaga, juga seberapa 
jauh lembaga itu berperan dalam dan memengaruhi 
proses serta aktor kebijakan. Data yang didapatkan 
melalui proses pemantauan pemanfaatan riset 
kebijakan, kendali mutu atas produk riset kebijakan, 
kegiatan komunikasi, dan hal-hal terkait lainnya 
secara bersama-sama memberikan informasi 
kepada manajer di SurveyMETER untuk melihat 
apakah riset yang dilakukan lembaga telah 

Sumber: http://surveymeter.org
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berkontribusi terhadap perubahan kebijakan dan 
hasil pembangunan. Namun, perlu dicatat dari 
bahasan dalam makalah ini bahwa informasi yang 
hendak dibawa SurveyMETER dan pengaruh 
yang ingin ditimbulkannya pada kebijakan dibatasi 
pada layanan publik untuk lansia. SurveyMETER 
tidak hendak memengaruhi kebijakan dengan 
semua penelitian dan kegiatannya. Dalam banyak 
kesempatan, berbekal kredibilitas dan reputasinya, 
SurveyMETER bertindak sebagai penghasil data 
untuk aktor pemerintah dan mitra pembangunan—
mereka yang membutuhkan data untuk dibahas 
dalam pertemuan untuk penentuan kebijakan. Dalam 
posisi itu, SurveyMETER tidak memiliki sasaran 
(kebijakan) yang spesifik selain dari sasaran yang 
dinyatakan dalam visinya, yaitu “menjadi lembaga 
pengetahuan yang menginspirasi dan memperkuat 
kebijakan berbasis data penelitian”. Namun, dalam 
hal kebijakan lansia, SurveyMETER berada dalam 
posisi berbeda. Di sini, SurveyMETER melakukan 
upaya terencana untuk melihat perubahan kebijakan 
yang spesifik dan berinteraksi dengan pembuat 
kebijakan maupun lembaga pemerintah, baik 
langsung maupun melalui organisasi perantara. 
Inilah letak nilai penting studi episode, yaitu sebagai 
perangkat yang merekam pengaruh atas kebijakan.

Catatan ketiga bagi SurveyMETER adalah bahwa 
proyek penelitian internal semacam ini adalah 
peluang besar bagi staf dan organisasi untuk 
belajar lebih jauh dan membangun kepercayaan 
diri. SurveyMETER sudah dikenal atas riset 
kuantitatifnya. Studi episode dapat menyumbang 
pada perluasan produk penelitian organisasi, 
sekaligus meningkatkan reputasi dan kredibilitas 
organisasi.

Terakhir, penyusunan studi episode, atau produk 
pengetahuan apa pun, membutuhkan keterampilan 
menulis dan kemampuan analisis. Satu hal yang 
tak kalah penting adalah dukungan manajemen 
dan budaya organisasi terhadap investasi yang 
diperlukan dalam kegiatan riset. Dalam hal 
SurveyMETER, hal ini sudah menjadi bagian dari 
transformasi yang tengah berjalan, mengubah 
organisasi yang utamanya melakukan survei 
menjadi organisasi berbasis pengetahuan yang 
mampu melakukan analisis dan memengaruhi 
kebijakan.

Studi episode berpotensi dikritik karena dianggap 
hanya mengangkat kegiatan yang paling baik untuk 
ditampilkan. Namun, kritik ini mengabaikan dua poin 
penting: pertama, studi episode hanyalah satu dari 
beberapa perangkat memantau kontribusi suatu 
organisasi pada kebijakan dan praktik riset kebijakan 
dalam organisasi itu. Studi episode juga harus 
diperlakukan sebagaimana proyek penelitian, yang 
tunduk pada metodologi tertentu dan mengandung 
kritik diri yang membangun. Penulisan studi episode 
pun dapat dilakukan oleh konsultan eksternal, tetapi 
akan jauh lebih bermanfaat sebagai proses belajar 
dan menambah kemampuan apabila dilakukan oleh 
staf SurveyMETER sendiri.

SurveyMETER berencana melakukan studi 
dengan topik lain sekaligus menyempurnakan 
dan menambah perangkat pengumpulan data dan 
proses untuk sistem pemantauan pemanfaatan 
riset kebijakan lembaga. Telah ada satu gagasan 
potensial, yaitu studi episode tentang perubahan 
kebijakan sebagai hasil pengumpulan informasi/
data perubahan kebijakan yang dikaitkan dengan 
penelitian berita daring (online). 
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Merujuk pada pengalaman tiga studi episode 
yang sudah dituntaskan, perbaikan apa yang akan 
dilakukan SurveyMETER apabila melaksanakan 
studi yang sama di kemudian hari?

•	 SurveyMETER akan menyediakan lebih 
banyak waktu di awal studi dan sebelum 
proses wawancara untuk merancang dan 
menyusun lini waktu kejadian sampai 
dengan terjadinya perubahan kebijakan. 
Tahap ini mungkin memerlukan kajian 
mendalam terhadap artikel-artikel di surat 
kabar regional/nasional. Tahap ini juga akan 
membantu membuat rancangan pertanyaan 
wawancara dengan informan kunci.

•	 Seiring berjalannya waktu, atau sebagai 
bagian dari pengembangan lini waktu, 
tim harus memiliki pemahaman yang baik 
mengenai ekonomi politik dan konteks 
perubahan kebijakan. Dengan pengetahuan 
ini, tim akan dapat membuat pertanyaan 
wawancara yang tepat sekaligus memilih 
informan kunci dengan lebih baik.

•	 Sebagaimana disebutkan, SurveyMETER 
membuat panduan yang terperinci sejak 
awal. SurveyMETER sedang memperbaiki 
panduan itu berdasarkan pengalaman 
membuat tiga studi episodenya yang 
pertama.

•	 SurveyMETER akan terus bersikap 
fleksibel dan adaptif dalam studi episode 
selanjutnya. Dari hasil diskusi internal, 
disimpulkan bahwa lima hari kerja penuh 
dan tim terdiri dari dua sampai tiga orang 
cukup memadai untuk melakukan analisis 
konteks, mengkaji dokumen kebijakan, 
mengkaji media dan berita, dan menyusun 
lini waktu berbagai peristiwa penting. 

Disimpulkan juga bahwa pengumpulan 
data wawancara idealnya dilakukan secara 
langsung atau melalui telepon, sementara 
analisis data akan membutuhkan maksimal 
tiga minggu penuh. Penulisan, termasuk 
penilaian sejawat dan revisi, idealnya 
berlangsung sepuluh hari bagi tim yang 
terlibat secara purnawaktu. 

SurveyMETER memandang percobaan studi 
episode ini sebagai keberhasilan. Ada banyak 
pembelajaran yang terjadi dan pengetahuan baru 
yang diserap. Kini, SurveyMETER memiliki satu 
lagi perangkat dalam sistem pemantauannya untuk 
meneliti, mendokumentasi, dan melihat kontribusi 
risetnya di bidang kebijakan tertentu. Mengutip 
Marcel Proust, “perjalanan penemuan yang 
sesungguhnya tidak [hanya] meliputi pencarian 
ranah baru, melainkan cara pandang yang baru.”
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Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan komitmen bersama pemerintah Indonesia dan Australia 
yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui penerapan kebijakan publik 
yang lebih berkualitas yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.

KSI adalah konsorsium yang dipimpin oleh RTI International dan bermitra dengan Australian National 
University (ANU), Nossal Institute for Global Health, serta Overseas Development Institute (ODI).


