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•	 Ada empat pertanyaan penting bagi setiap pembuatan kebijakan berdasarkan informasi bukti:
1. Bagaimana pemahaman kita saat ini tentang isu yang ada?
2. Bukti apa yang tersedia menyangkut isu itu dan siapa yang menghasilkannya?
3. Perubahan apa yang telah diamati dan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari?
4. Seberapa yakin kita terhadap bukti yang memberikan informasi bagi pemahaman kita, 

dan apakah keyakinan tersebut meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu?
Pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan di atas merupakan pertanyaan umum bagi para 
pembuat kebijakan di semua negara. Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan komitmen 
terhadap bukti yang kuat, pelibatan luas para pemangku kepentingan yang terbuka terhadap 
berbagai jenis bukti, serta kesadaran terhadap pentingnya metode yang transparan dalam 
menilai keseluruhan bukti bagi setiap isu.

•	 Keputusan kebijakan akan lebih kuat apabila didasarkan pada informasi dari berbagai sumber 
bukti ketimbang dari sebuah penelitian. Namun, menyusun dan menyajikan keseluruhan 
bukti secara efektif bisa merupakan proses yang menantang. Hal ini terjadi terutama bila isu 
kebijakan bersifat kompleks, bukti terus berubah, dan banyak orang atau organisasi yang 
terlibat dalam menghasilkan bukti dan menafsirkan makna dari bukti tersebut.

•	 Kemitraan Dampak Perubahaan Iklim Laut (MCCIP) di Inggris Raya telah mengembangkan 
Kartu Laporan Tahunan, suatu pendekatan inovatif untuk menyusun dan menyajikan 
keseluruhan bukti yang luas dan kompleks tentang dampak perubahan iklim terhadap 
lingkungan laut. MCCIP bersama-sama mengumpulkan bukti yang kuat dan ditelaah oleh 
sejawat (peer-reviewed) tentang topik-topik utama dan menilai seberapa yakin kemitraan 
tersebut terhadap apa yang ditunjukkan bukti. MCCIP menyajikan penilaian keyakinan 
tersebut dengan visual yang menarik, yang memudahkan para pembuat kebijakan kelautan 
untuk mengambil dan menggunakan bukti.

•	 Relevansi pengalaman MCCIP terletak pada kenyataan bahwa mereka memainkan peran 
“makelar/perantara” yang berharga antara ilmu pengetahuan dan kebijakan. Kemitraan 
tersebut sebagai suatu kesatuan bersama dalam mengumpulkan bukti tentang isu-isu 
utama yang terkait dengan kebijakan dan memberikan penilaian realistis terhadap kuatnya 
keseluruhan bukti untuk masing-masing topik. MCCIP menyajikan penilaian yang transparan 
tentang seberapa yakin para ilmuwan terhadap pengetahuan mereka tentang hal yang 
sedang terjadi, dan apa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Kartu laporan tersebut 
memadukan bukti sehingga dapat diakses oleh para pembuat kebijakan awam dan publik. 
Para pembuat kebijakan kelautan di Inggris Raya memuji kartu laporan itu dengan sebutan 
“sangat berharga”.

•	 Pendekatan MCCIP siap disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi pemerintah 
dengan sumber daya yang terbatas.

Pesan Kunci
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Singkatan dan Akronim

ARC : Kartu Laporan Tahunan (Annual Report Card)

Defra : Departemen Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan 
Inggris (UK Department of Environment, Food and Rural Affairs)

IPCC : Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)

MCCIP : Kemitraan Dampak Perubahan Iklim Laut (Marine Climate Change 
Impacts Partnership)
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Para pembuat kebijakan menghadapi banyak isu yang sangat 
kompleks yang merupakan fokus dari sejumlah besar studi 
penelitian, sehingga analisis data dan penilaian diperlukan 

sebagai bukti untuk menjadi dasar keputusan. Menyusun dan 
menyajikan bukti tersebut bisa merupakan proses yang menantang. 
Mungkin banyak pemangku kepentingan berbeda yang terlibat dalam 
menghasilkan bukti sehingga punya pandangan yang berbeda tentang 
makna dari bukti tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin 
muncul lebih banyak bukti yang menentang hal sebelumnya yang 
dianggap benar. 

Di Inggris, Departemen Urusan Lingkungan Hidup, Pangan, dan 
Pedesaan (Defra) menghadapi persis tantangan-tantangan tersebut, 
khususnya seputar dampak perubahan iklim terhadap lingkungan laut. 
Serangkaian isu kebijakan memerlukan bukti untuk dijadikan dasar 
pengambilan keputusan. Hal ini termasuk kebijakan seputar kesehatan 
dan keamanan di laut, manajemen perikanan, pemeliharaan kualitas 
air, mengurangi erosi pesisir pantai, populasi burung laut dan mamalia 
laut, dan cara menangani spesies invasif. Berbagai organisasi—
lembaga penelitian pemerintah, universitas, dan lembaga swadaya 
masyarakat dari sejumlah negara—memberikan bukti yang relevan 
untuk salah satu isu atau lebih. Namun, hal ini tidak dilakukan secara 
terkoordinasi, sehingga sulit bagi para pembuat kebijakan di Defra 
untuk mengumpulkan dan menafsirkan bukti tersebut secara efektif.

Ringkasan Eksekutif
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Pada 2006, sekelompok organisasi 
menyatukan sumber daya mereka untuk 
membentuk suatu kemitraan guna berfokus 
pada tiga area: 1) Menyusun bukti dampak 
perubahan iklim terhadap lingkungan laut; 
2) Menilai kuatnya bukti; dan 3) Menyajikan 
bukti tersebut agar dapat diakses. Kelompok 
organisasi ini menjadi Kemitraan Dampak 
Perubahan Iklim Laut (Marine Climate Change 
Impacts Partnership/MCCIP). Format yang 
mereka pilih adalah Kartu Laporan Tahunan 
(ARC). Tujuannya adalah untuk memberikan 
ringkasan bukti yang singkat namun 
komprehensif dan menarik secara visual 
sehingga dapat dimengerti dengan cepat dan 
mudah dan digunakan oleh para pembuat 
kebijakan, menteri, pemerintah setempat, 
dan anggota parlemen nasional. Kemitraan 
tersebut berkomitmen untuk memproduksi 
ARC ini secara bergulir sehingga bukti tersebut 
sebisa mungkin terus dimutakhirkan. Selama 
10 tahun terakhir, ARC telah menjadi sumber 
informasi yang berharga bagi para pembuat 
kebijakan kelautan, dan MCCIP memenuhi 
peran perantara dan makelar pada interface 
antara ilmu pengetahuan dan kebijakan. 
Makalah singkat ini menggambarkan tentang 
ARC, bagaimana ARC diproduksi dan 
mengapa ARC dapat berguna. 

Aspek utama dari ARC adalah 
digunakannya “penilaian keyakinan” untuk 
keseluruhan bukti seputar masing-masing 
isu. Hal ini membantu memastikan bahwa 
para pembuat kebijakan tidak “tebang pilih” 
terhadap bukti agar sesuai dengan kebutuhan 
mereka dan bahwa mereka memahami 
batas-batas informasi yang diberikan oleh 
bukti tersebut. Penilaian keyakinan ini 
dikembangkan dengan cara yang sangat 
kolaboratif, yang membangun keterlibatan 
pemangku kepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan dan meningkatkan 
transparansi tentang bagaimana bukti tersebut 
diperoleh dan pada akhirnya digunakan. 

Kemitraan tersebut didanai melalui 
kontribusi dari sejumlah organisasi 
pemerintah, dengan kontribusi terbesar 
berasal dari pemerintah pusat. Kemitraan 

memiliki sekretariat kecil yang berisi para 
pembuat kebijakan independen dan kelompok 
pengarah yang dipimpin oleh pembuat 
kebijakan kelautan senior guna memastikan 
bahwa pekerjaan kemitraan tersebut relevan 
dengan prioritas kebijakan yang sedang 
berlaku.

Semua makalah penelitian yang 
menghasilkan informasi bagi ARC ditelaah 
oleh rekan sejawat dengan standar jurnal 
penelitian. Profil ARC yang terkenal membuat 
organisasi yang terlibat dalam kemitraan 
dengan senang hati memberikan kontribusi 
berupa sumber daya mereka “dalam bentuk 
natura”, seperti perjalanan, kehadiran, dan 
komunikasi. Oleh karena itu, sumber daya 
MCCIP dapat diarahkan pada biaya program 
inti.

Memperkuat pendekatan pembuatan 
kebijakan berdasarkan informasi bukti berarti 
menjawab empat pertanyaan: 

1. Bagaimana pemahaman kita saat ini 
tentang isu yang kita khawatirkan?

2. Bukti apa yang tersedia menyangkut isu 
dan siapa yang menghasilkannya?

3. Apa perubahan yang telah diamati dan 
apa yang dapat terjadi di kemudian hari?

4. Seberapa yakin kita terhadap bukti yang 
memberikan informasi bagi pemahaman 
kita tentang isu tersebut, dan apakah 
keyakinan tersebut meningkat atau 
menurun seiring berjalannya waktu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan 
bagi semua isu kebijakan di semua negara. 
Pengalaman MCCIP menunjukkan bahwa per-
tanyaan itu dapat dijawab secara kolaboratif, 
transparan, dan hemat biaya. Pengalamannya 
juga menunjukkan bahwa tidak mustahil untuk 
membentuk suatu kemitraan yang melibatkan 
organisasi pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, dan organisasi penelitian yang 
dapat menilai kualitas keseluruhan bukti 
yang kompleks, memadukannya, dan terus 
memutakhirkannya. Terakhir, pengalaman 
tersebut menawarkan cara yang bermanfaat 
dalam menyajikan bukti yang membantu 
para pembuat kebijakan untuk segera 
mengasimilasi hal yang perlu mereka ketahui. 
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Pendahuluan

Meningkatkan pembuatan kebijakan berdasarkan 
informasi bukti tidak hanya sekadar memberikan 
lebih banyak bukti dan berharap bukti tersebut 

akan digunakan. Dua makalah terdahulu untuk seri ini telah 
menunjukkan bagaimana departemen pemerintah dapat 
mengambil pendekatan strategis dalam mengelola basis 
bukti.1 Manfaatnya termasuk memastikan bahwa bukti yang 
dibutuhkan, diarahkan untuk membantu mereka mencapai 
hasil kebijakan, bahwa bukti tersebut diprioritaskan dengan 
baik dan bahwa pendekatan berdasarkan informasi bukti 
ditanamkan dengan baik dalam proses perencanaan kerja 
departemen. 

Makalah ini berfokus pada isu yang berbeda namun 
berkaitan. Banyak isu kebijakan yang bersifat kompleks 

1 Lihat (Shaxson 2014) dan (Shaxson 2015).

1
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Bukti untuk isu 
kebijakan kompleks 

perlu dikumpulkan dan 
ditafsirkan, sehingga 
sumber daya khusus 

diperlukan.

dan saling tumpang tindih. Isu-isu tersebut 
melibatkan banyak pemangku kepentingan 
yang tidak selalu setuju tentang makna dari 
bukti yang ada. Ada banyak aktor yang terlibat 
dalam pembuatan bukti yang beberapa di 
antaranya bersifat sangat teknis. Bukti tersebut 
berubah seiring dengan berjalannya waktu 
karena penelitian teranyar menghasilkan 
informasi yang baru atau pandangan yang 
baru. Hal ini menyulitkan para pembuat 
kebijakan dalam menjawab empat pertanyaan 
penting: 

1. Bagaimana pemahaman kita saat ini 
tentang isu yang kita khawatirkan?

2. Bukti apa yang tersedia menyangkut 
isu tersebut dan siapa yang 
menghasilkannya?

3. Perubahan apa yang telah diamati dan 
apa yang bisa terjadi di kemudian hari?

4. Seberapa yakin kita terhadap bukti yang 
memberikan informasi bagi pemahaman 
kita mengenai isu itu, dan apakah 
keyakinan tersebut meningkat atau 
menurun seiring berjalannya waktu?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 
merupakan kunci untuk memastikan bahwa 
kebijakan dan strategi dibuat 
berdasarkan informasi bukti. 

Banyak negara meng-
gunakan laporan “keadaan 
lingkungan hidup” untuk 
mengaitkan bukti tentang isu 
yang memiliki kepentingan 
strategis terhadap pem-
buatan kebijakan. Di Inggris 
Raya, suatu dokumen yang 
disebut Safeguarding Our 
Seas (Menjaga Laut Kita) 
diterbitkan pada 2002 oleh 
Defra, bersama dengan pemerintah Skotlandia 
dan Wales. Dokumen tersebut mencantumkan 
visi pemerintah Inggris Raya untuk samudra 
dan laut yang bersih, aman, sehat, produktif, 
dan memiliki keanekaragaman hayati. 
Dokumen tersebut mengidentifikasi perlunya 
penilaian tentang keadaan lingkungan laut. 
Penilaian pertama dalam suatu dokumen 
yang disebut Charting Progress, diterbitkan 
pada 2005. Tujuannya adalah untuk menilai 

seberapa jauh pemerintah Inggris Raya 
mencapai visinya. Seiring dengan disusunnya 
Charting Progress, organisasi pemerintah 
yang berbeda memerhatikan bagaimana 
sulitnya menyusun bukti tentang dampak 
perubahan iklim yang sedang terjadi. Bukti 
yang tersedia bagi mereka dianggap terlalu 
akademis dan tidak menjelaskan apa yang 
diketahui dan apa yang tidak diketahui tentang 
berbagai aspek dalam lingkungan laut. 
Karena berbagai sumber bukti tersebut tidak 
dipadukan, sulit untuk memeroleh gambaran 
tentang keadaan bukti tentang lingkungan laut 
secara keseluruhan. 

Hal ini dirasakan sebagai kendala 
berat dalam meningkatkan pemanfaatan 
bukti dalam kebijakan. Diskusi-diskusi 
menghasilkan kesimpulan bahwa guna 
memberikan jenis bukti yang dapat diakses 
dan segera bermanfaat bagi para pembuat 
kebijakan, yang diperlukan adalah “titik 
sentral” yang memiliki waktu dan sumber 
daya untuk mengaitkan dan menafsirkan bukti 
yang dihasilkan oleh komunitas akademis, 
lembaga penelitian pemerintah dan organisasi 
internasional, serta untuk mengomunikasikan 

informasi tersebut secara 
efektif kepada para pembuat 
kebijakan. Titik sentral ini 
harus menghasilkan “produk” 
sintensis bukti yang spesifik 
yang akan mengaitkan 
informasi yang dibutuhkan, 
mengklarifikasi apabila 
terdapat kesenjangan dalam 
bukti, dan menyajikannya 
dengan cara yang dapat 
diakses secara visual. 

Pada 2006, titik sentral 
tersebut dibentuk sebagai MCCIP. Tujuannya 
adalah untuk mengumpulkan para ilmuwan, 
pemerintah, lembaga pemerintah dan lembaga 
swadaya masyarakat untuk memberikan saran 
terkoordinasi tentang dampak perubahan iklim 
di sekitar area pesisir dan laut Inggris Raya. 
Secara khusus, MCCIP bertindak sebagai 
“fokus utama untuk pasokan bukti dan saran 
bagi para mitra untuk memungkinkan mereka 
membuat perencanaan secara individu dan 

http://www.gov.scot/Topics/marine/science/atlas/CP2
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bersama-sama untuk menghadapi tantangan 
dan peluang yang disebabkan oleh dampak 
perubahan iklim terhadap lingkungan laut”.2 
Sasarannya ditentukan oleh kelompok 
pengarah yang terdiri atas sekitar 25 orang 
dari sejumlah organisasi. 
Kelompok pengarah tersebut 
mengawasi dua kelompok 
kerja, yang merancang ren-
cana kegiatan dan menen-
tukan hasil yang akan 
diberikan oleh MCCIP.3

Makalah ini menggambar-
kan produk bukti utama 
MCCIP: Kartu Laporan 
Tahunan (ARC) atas keadaan 
bukti tentang lingkungan 
laut. ARC dipublikasikan 
secara berkala (dua tahun sekali) untuk 
memberikan informasi bagi para pembuat 
kebijakan kelautan tentang perkembangan 
dan evolusi bukti dan pengetahuan di 
lingkungan kelautan.4 ARC bersifat inovatif 
karena mereka membuat penelitian khusus 
tentang seberapa yakin MCCIP terhadap hal 
yang ditunjukkan bukti ilmiah mengenai topik-
topik tersendiri. Untuk masing-masing topik, 
mereka menilai tingkat keyakinan kita terhadap 
pemahaman mengenai apa yang sedang 
terjadi saat ini dan apa yang dapat terjadi 
dalam lima tahun ke depan. ARC menyajikan 
informasi ini dengan visual yang menarik 
yang sangat memudahkan para pembuat 
kebijakan untuk mengambil pesan utamanya 
dan menggunakannya untuk membuat 
keputusan berdasarkan informasi tersebut. 
Produksi ARC melibatkan banyak pemangku 
kepentingan dalam mengembangkan, 

2 Lihat http://www.mccip.org.uk/about-mccip/
3 Fokus makalah ini adalah Kartu Laporan Tahunan. 

Informasi tentang karya MCCIP yang lain dapat 
dilihat di laman situs MCCIP.

4 Awalnya penerbitan dimaksudkan untuk dilakukan 
setiap tahun, namun butuh dua tahun untuk 
mengaitkan dan menjamin kualitas informasi. Oleh 
karena itu, meskipun hanya diterbitkan dua tahun 
sekali, nama “Kartu Laporan Tahunan” telanjur 
melekat.

memproduksi, dan menjamin kualitas 
bukti. Proses tersebut menjadi inklusif dan 
secara eksplisit memungkinkan pengajuan 
sanggahan, dan semuanya dilakukan dengan 
cara yang sangat hemat biaya. Makalah ini 

menawarkan gagasan bagi 
negara-negara yang sangat 
ingin meningkatkan cara 
pengembangan, penjaminan 
kualitas, sintesis, dan penya-
jian bukti untuk isu kompleks. 
Makalah ini juga menawarkan 
gagasan tentang cara-cara 
meningkatkan hubungan 
interface antara bukti dan 
kebijakan. 

Bagian berikutnya dari 
makalah menguraikan des-

kripsi singkat tentang kemitraan dan 
bagaimana kemitraan ini berfungsi. Bagian 
empat menggambarkan bagaimana kartu 
laporan membuat bukti dapat diakses oleh 
para pembuat kebijakan, dengan 
menggunakan penilaian keyakinan dan 
metode visual lainnya. Bagian tersebut 
menjelaskan bagaimana bukti dikumpulkan, 
disintesis dan dijamin kualitasnya, serta 
bagaimana penilaian keyakinan dibentuk. 
Terakhir, bagian tersebut menggambarkan 
bagaimana para pemangku kepentingan 
terlibat dalam proses tersebut dengan cara 
yang hemat biaya. Bagian lima membahas 
dampak dari kartu laporan itu di Inggris Raya, 
dan alasan dampak-dampak tersebut. Bagian 
terakhir mencantumkan ringkasan dan 
implikasi tentang bagaimana kartu laporan 
tersebut dapat disesuaikan untuk penggunaan 
di negara-negara lain.

Untuk bukti yang kompleks, 
sangat penting untuk 

menilai seberapa yakin kita 
bahwa kita memahami apa 
yang sedang terjadi saat ini 
dan apa yang dapat terjadi 

di kemudian hari.

http://www.mccip.org.uk/about-mccip/
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Biaya ditekan dengan 
meminta kontribusi 

dalam bentuk natura dari 
organisasi mitra dan dari 

komunitas akademis.

MCCIP adalah organisasi yang sangat 
kecil. Suatu sekretariat bertanggung 
jawab atas berjalannya organisasi ini 

dari hari ke hari, mengumpulkan informasi, dan 
memproduksi sebuah ikhtisar hasil. Sekretariat 
tersebut terdiri atas dua orang yang masing-
masing menghabiskan sekitar sepertiga waktu 
kerjanya untuk menghasilkan ARC. Sisa 
waktu mereka dihabiskan untuk mengerjakan 
pekerjaan lain untuk MCCIP dan pekerjaan 
untuk organisasi tuan rumah mereka (misalnya 
penelitian yang didanai oleh dewan penelitian 
atau Uni Eropa).

Kelompok pengarah yang 
terdiri atas 25 orang mengem-
bangkan rencana kegiatan dan 
hasil kerja sekretariat. Kelom-
pok pengarah tersebut diketuai 
oleh pembuat kebijakan senior 
dari Defra, departemen peme-
rintah pusat yang bertanggung 
jawab atas kebijakan kelautan 
di Inggris Raya. Anggota 
lainnya dari kelompok pengarah 
berasal dari pemerintah daerah, komunitas 
akademis, departemen pemerintah pusat 
lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat. 
Suatu panel penasihat ahli, yang berasal dari 
dunia akademis, memberikan laporan tentang 
isu penjaminan kualitas.

Pendanaan MCCIP berasal dari organisasi-
organisasi mitra. Rencana kerja untuk tahun 
2010-2015 mengharapkan anggaran tahunan 
sebesar 180.000 poundsterling atau sekitar Rp 
3,6 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 60.000 

poundsterling (Rp 1,2 miliar) dialokasikan 
untuk menghasilkan ARC. Sebagai departemen 
pemerintah pusat, Defra menyediakan 
sebagian besar pendanaan, sementara 
organisasi mitra lainnya memberikan kontribusi 
dalam jumlah yang lebih kecil: masing-masing 
organisasi memiliki kebijaksanaan untuk 
memberikan dukungan bagi MCCIP, meskipun 
mereka perlu menyeimbangkan hal ini dengan 
prioritas lainnya. Implikasi dari hal ini dibahas 
dalam Bagian 3.

Biaya ditekan dengan dua cara. Pertama, 
anggota kelompok pengarah 
diminta memberikan kontri-
busi “dalam bentuk natura” 
untuk menutup biaya per-
jalanan dan pertemuan, atau 
untuk mendukung kegiatan 
komunikasi dan penjang-
kauan. Organisasi yang men-
jadi tuan rumah sekretariat 
mempekerjakan dua orang 
untuk bekerja bagi MCCIP. 
Kedua, komunitas akademik 

memberikan kontribusi berupa bukti secara 
sukarela, sebagaimana digambarkan dalam 
Bagian 3.3.1. 

Karena MCCIP bergantung pada kontribusi 
dari para anggota mitranya, menjamin 
pendanaan jangka panjang bisa merupakan 
suatu tantangan. Hal ini dibahas dalam Bagian 
5. Namun pertama, kita harus mencantumkan 
apa yang membuat ARC menjadi kontribusi 
yang menarik bagi pembuatan kebijakan 
berdasarkan informasi bukti. 

Kemitraan Dampak 
Perubahan Iklim Laut 
(Marine Climate Change 
Impacts Partnership)

2
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Tujuan utama ARC adalah untuk 
meringkas bukti yang kompleks dan 
membuatnya tersedia dan dapat 

diakses para pembuat kebijakan, pembuat 
keputusan, dan para menteri untuk membantu 
menentukan prioritas nasional, merumuskan 
kebijakan dan memantau penerapan 
kebijakan. 

ARC menjawab empat pertanyaan utama: 
• Bagaimana pemahaman ilmiah saat ini 

tentang perubahan iklim laut di samudra 
dan laut kita?

• Bukti apa yang tersedia menyangkut isu 
dan siapa yang menghasilkannya?

• Perubahan apa yang telah diamati dan 
apa yang dapat terjadi di kemudian hari?

• Seberapa yakin kita terhadap kuatnya 
bukti? 

ARC membuat pernyataan-pernyataan 
yang meringkas keadaan bukti dari 33 topik 
terpisah tentang perubahan iklim dan keadaan 
laut di Inggris Raya. ARC juga menilai tingkat 
keyakinan dalam pernyataan-pernyataan 
tersebut. Sebanyak 33 topik tersebut dianggap 
sebagai isu utama yang memerlukan bukti 
agar kebijakan di bidang ini dapat diambil 
berdasarkan pada informasi. Masing-masing 
kartu laporan berisi sekitar 12 halaman dan 
mencakup bagan, grafik, peta, dan ringkasan 
yang disusun berdasarkan bidang topik. 
Formatnya telah berkembang sejak pertama 

3Kartu Laporan Tahunan

kali diproduksi pada 20065 karena MCCIP telah 
mengubah topik-topik yang dicakupnya dan 
telah bereksperimen dalam cara menyajikan 
bukti. Bagian berikutnya menggambarkan 
struktur ARC dan bukti yang mereka sertakan.

3.1 Struktur yang Sederhana
ARC memulai dengan empat atau lima 

pesan judul di halaman depan. Pesan-pesan 
tersebut merupakan isu terpenting saat ini 
yang perlu diketahui oleh para pembuat 
kebijakan. Topik pesan judul tersebut berganti 
seiring dengan berjalannya waktu, tergantung 
isu mana yang paling mendesak. Dua halaman 
berikutnya mencantumkan topik utama yang 
dibahas dalam halaman-halaman berikutnya 
dari kartu laporan, dan bagaimana penilaian 
keyakinan dibentuk (lihat Bagian 3.3.3). 
Halaman keempat dan kelima memberikan 
lebih banyak perincian tentang pesan judul 
dengan grafik tren utama, peta, dan tabel 
ringkasan. Sisa halaman berisi keterangan 
tentang topik tersendiri beserta dengan 
penilaian keyakinan. 

Struktur ini memudahkan para pembuat 
kebijakan untuk menemukan pesan utama 
dan perincian yang mereka butuhkan (lihat 
Tabel 1).

5 Format tersebut pada awalnya terinspirasi 
dari kartu laporan Australia tentang kesehatan 
ekosistem. Lihat http://www.health-e-waterways.
org/reportcard/2006

http://www.health-e-waterways.org/reportcard/2006
http://www.health-e-waterways.org/reportcard/2006
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3.2 Penyajian Bukti yang Menarik Secara 
Visual

Kartu laporan dibuat dengan cara yang 
menarik secara visual. Grafik, peta, dan 
diagram disajikan beserta analisis singkat 
tentang maknanya karena topik-topik tersebut 
sering kali bersifat cukup kompleks. Gambar 
1 merupakan contoh bagaimana sebuah peta 
disajikan. Peta tersebut terkait dengan salah 
satu tujuan Inggris Raya untuk lingkungan 

Gambar 1: Peta dan grafik lainnya disajikan beserta ringkasan analisis tentang makna peta 
dan grafik tersebut bagi tujuan kebijakan utama.

laut, laut yang produktif secara komersial. 
Peta ini dan analisis yang mendukungnya 
memastikan bahwa para pembuat kebijakan 
mampu memahami relevansi peta. 

Inovasi utama pada ARC adalah penilaian 
keyakinan. Penilaian keyakinan membantu 
pembaca untuk memahami volume bukti 
tentang isu dan sejauh mana para ahli di suatu 
bidang sepakat tentang makna bukti tersebut. 
Penilaian keyakinan menyajikan:

1. Apa yang telah terjadi saat ini: keadaan 
bukti tentang isu terpenting dalam suatu 
topik.

2. Apa yang dapat terjadi: bagaimana 
perubahan iklim dapat memengaruhi isu 
ini di kemudian hari. Hal ini memberikan 
gambaran bagi para pembuat kebijakan 
tentang seberapa cepat bidang ini 
berubah dan kualitas serta kekuatan 
buktinya. 

Gambar 2 menunjukkan bagaimana 
informasi tersebut disajikan. Pemberian 
kode warna memudahkan penyajian. Tingkat 
keyakinan yang tinggi terhadap pernyataan 
diberi warna biru gelap, tingkat keyakinan 
menengah diberi warna ungu, dan tingkat 
keyakinan rendah diberi warna kuning. 

Tabel 1: Contoh Daftar Isi ARC

Halaman Isi

1 Empat atau lima pesan judul yang 
terkait dengan kebijakan

2 Topik utama yang dibahas dalam 
kartu laporan

3 Tinjauan metodologi yang 
digunakan untuk membentuk 
kartu laporan

4-5 Perincian tentang pesan judul 
dengan grafik, peta, dan tabel

6-12 Perincian tentang topik tersendiri 
beserta dengan penilaian 
keyakinan atas bukti

Sumber: Kartu Laporan MCCIP tahun 2013.
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tebal menunjukkan pesan judul yang telah 
dimutakhirkan sejak ARC sebelumnya).

Versi online kartu laporan memberikan 
tautan ke makalah-makalah yang memuat 
bukti yang menjadi dasar penilaian-penilaian 
tersebut (lihat Gambar 4). Makalah ini adalah 
makalah ilmiah berkualitas tinggi yang telah 
disebutkan sebelumnya. Tidak seperti artikel 
jurnal, makalah tersebut terstruktur pada 
seputar isu utama tentang “apa yang sedang 
terjadi saat ini” dan “apa yang dapat terjadi”. 
Hal ini membantu memelihara garis argumen 
yang konsisten dari kartu laporan yang 
didukung. 

3.3 Mengumpulkan dan Memadukan Bukti
Tantangan yang ada bagi MCCIP adalah 

untuk memetakan dan memadukan suatu 
basis bukti yang amat kaya dan kompleks, 
dan menyajikannya dalam 12 halaman. 
Selama bertahun-tahun, kelompok pengarah 
telah menyempurnakan proses produksi 
ARC ke dalam tiga bidang terpisah: (i) 

Gambar 2: Pemberian kode warna menilai 
tingkat keyakinan terhadap basis bukti.

Tingkat keyakinan tinggi
Tingkat keyakinan menengah

Setiap penilaian memiliki sebuah tanda 
panah yang mengindikasikan apakah terjadi 
peningkatan, penurunan atau tidak ada 
perubahan pada tingkat keyakinan

Tingkat keyakinan rendah

Gambar 3: Menyajikan pernyataan isu utama, beserta penilaian keyakinan terkait.

Sumber: Kartu Laporan MCCIP tahun 2010-2011.

Tanda panah menunjukkan apakah tingkat 
keyakinan telah meningkat, tetap sama atau 
berkurang sejak penilaian terakhir (lima tahun 
sebelumnya). 

Format ini memungkinkan disajikannya 
banyak informasi tentang bukti dengan cara 
yang mudah dibaca. Hal ini memungkinkan 
para pembuat kebijakan untuk mengaitkan 
pengetahuan mengenai hal yang sedang 
terjadi dengan pengetahuan tentang apa 
yang akan terjadi di kemudian hari. Gambar 
3 menunjukkan bagaimana penilaian 
keyakinan digunakan (teks yang disorot 
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memutuskan topik apa yang harus disertakan; 
(ii) penjaminan kualitas dan meringkas bukti; 
dan (iii) membentuk penilaian keyakinan. 

3.3.1 Memutuskan Topik yang Harus 
Disertakan

ARC merupakan presentasi yang sangat 
terpadu dari bukti yang sangat kompleks yang 
termuat dalam makalah-makalah pendukung 
bukti. Kelompok pengarah memilih 33 topik 
sebagai langkah awal untuk memastikan 
bahwa keempat bidang kebijakan kelautan 
di Inggris Raya tercakup dengan baik. Hal ini 
terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini. 

Ketiga puluh tiga topik tersebut tercakup 
dalam masing-masing ARC, namun tidak 
semuanya disorot. Kelompok pengarah 
memilih topik mana yang harus disorot untuk 
masing-masing ARC. Hal ini bergantung 
pada jumlah bukti yang tersedia dan prioritas 
kebijakan yang sedang berlaku.

Kelompok pengarah juga memilih beberapa 
anggotanya untuk membentuk kelompok 
kerja yang bertugas memandu produksi ARC. 
Kelompok kerja tersebut memilih seorang 
penulis utama dari komunitas akademis 
untuk suatu topik individu. Orang tersebut 
bekerja dengan empat atau lima peneliti dari 
organisasi yang berbeda untuk memadukan 
bukti ke dalam makalah ulasan singkat, yang 
panjangnya sampai dengan 10 halaman. 
Para penulis menyumbangkan waktu mereka. 
Sebagai imbalannya, masing-masing makalah 
ditelaah oleh rekan sejawat dengan tingkat 
yang sama dengan artikel jurnal akademis. 
Makalah tersebut juga diberikan angka DOI6, 
yang mendorong pengutipan dalam literatur 

6 Angka DOI (Digital Object Identifier/Pengenal 
Objek Digital) merupakan angka unik yang 
membantu mengidentifikasi artikel di internet. 
Angka tersebut didaftarkan secara formal 
dan diberikan oleh para penerbit ketika artikel 
dipublikasikan

Gambar 4: Versi online Kartu Laporan memuat tautan ke makalah-makalah bukti.

Full Scientific Reports

The Report Card summarises the information provided in 33 individual, peer-reviewed 
reports commissioned by MCCIP. 

• Executive Summary
• What is already happening?
• What could happen?
• Knowledge gaps
• Socio-economic impacts
• Confidence assessments
• References

For the direct links to the full scientific reports please see the table below:

Climate of the Marine Environment:
• Ocean Acidification
• Arctic Sea-Ice
• Temperature (Air and Sea)
• Storms and Waves
• Sea Level
• Atlantic Heat Conveyor
• Salinity
• Shelf Sea Stratification
• Coastal Erosion
• Air-sea Exchanges of Heat and 

Water
• Air-sea Exchanges of CO2

Healthy and Biologically Diverse Marine 
Ecosystem:

• Non-native Species
• Fish
• Waterbirds
• Intertidal Habitats
• Plankton
• Seabirds
• Marine Mammals
• Coastal Habitats
• Shallow and Shelf Subtidal Habitats
• Deep-sea Habitats

Sumber: Kartu Laporan MCCIP tahun 2013



Memadukan dan Menyajikan Bukti Kompleks untuk Pembuatan Kebijakan: 

Pengalaman dengan Kartu Laporan Tahunan

9

akademis. Hal ini memberikan kredibilitas 
akademis nyata terhadap makalah tersebut 
dan memberikan insentif 
yang kuat bagi para penulis 
untuk memberikan waktu 
mereka secara cuma-cuma. 

3.3.2 Menjamin Kualitas 
Bukti

Setelah setiap makalah 
ulasan diselesaikan, kelom-
pok kerja memilih anggota 
yang lain dari komunitas 
akademis untuk melakukan 
penelaahan sejawat.  Sete- 
lah semua makalah diram-
pungkan, kelompok kerja memilih topik yang 
harus diprioritaskan sesuai dengan prioritas 
kebijakan yang berlaku dan pesan judul yang 
ingin mereka komunikasikan.  Kelompok kerja 
tersebut juga menerjemahkan bahasa ilmiah 
yang kompleks ke dalam bullet point yang 
mudah dikelola untuk ARC akhir. 

Proses penjaminan kualitas meningkatkan 
kemungkinan penyerapan karya tersebut 

dalam tiga cara. Pertama, fakta bahwa 
terdapat proses yang sangat terstruktur 

meyakinkan para pembuat 
kebijakan bahwa ARC me-
miliki kualitas tinggi dan 
bahwa sintesis didasarkan 
pada bukti yang kuat. Kedua, 
ARC memberikan tautan ke 
sumber bukti secara jelas 
dan mudah diikuti sehingga 
para pembuat kebijakan atau 
staf mereka dapat mem-
peroleh pemahaman yang 
lebih mendalam apabila di-
perlukan. Ketiga, para ang-
gota komite pengarah 

berasal dari departemen lingkungan hidup di 
seluruh Inggris Raya dan oleh karenanya 
memiliki kepentingan untuk memastikan 
bahwa produk tersebut bermanfaat. 

3.3.3 Membentuk Penilaian Keyakinan
Langkah terakhir dalam memproduksi ARC 

adalah membentuk penilaian keyakinan bukti. 
Penilaian keyakinan dikembangkan dengan 

Tabel 2: Tiga puluh tiga topik yang berbeda mencakup keempat bidang utama kebijakan 
kelautan
Bidang kebijakan 1: Iklim lingkungan laut Bidang kebijakan 2: Ekosistem laut yang sehat 

dan memiliki keanekaragaman hayati

•	 Pengasaman laut
•	 Lautan es Arktik
•	 Suhu (udara dan laut)
•	 Badai dan gelombang
•	 Permukaan laut
•	 Konveyor panas Atlantik
•	 Salinitas
•	 Stratifikasi landasan laut
•	 Erosi pesisir
•	 Pertukaran panas dan air udara-laut
•	 Pertukaran CO2 udara-laut

•	 Spesies asing
•	 Ikan
•	 Burung air
•	 Habitat pasang surut
•	 Plankton
•	 Burung laut
•	 Mamalia laut
•	 Habitat pesisir
•	 Habitat area dangkal dan landasan bawah 

pasang surut
•	 Habitat laut dalam

Bidang kebijakan 3: Laut yang bersih dan 
aman

Bidang kebijakan 4: Laut yang produktif 
secara komersial

•	 Banjir pesisir
•	 Kesehatan manusia
•	 Pengayaan nutrien
•	 Merebaknya ganggang yang berbahaya
•	 Polusi (muara dan pesisir)
•	 Polusi (aktivitas di laut dan kerang-kerangan)

•	 Perikanan
•	 Pelabuhan dan ekspedisi
•	 Wisata (dan rekreasi laut)
•	 Struktur yang telah dibangun (di darat dan 

pesisir)
•	 Struktur yang telah dibangun (di lepas pantai)
•	 Akuakultur

Para peneliti didorong untuk 
menyumbangkan waktu 

mereka demi menghasilkan 
bukti karena kemitraan 

menetapkan standar 
kualitas yang sangat 

tinggi dan menawarkan 
pengakuan akademis atas 

karya mereka.
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mungkin terdapat banyak bukti tentang suatu 
isu namun konsensus tentang makna bukti 
tersebut rendah; atau mungkin terdapat tingkat 
kesepakatan yang tinggi tentang bagaimana 
menafsirkan suatu volume bukti yang kecil. 
Untuk memeroleh penilaian keyakinan yang 
tinggi, harus ada volume bukti yang besar dan 
tingkat kesepakatan yang tinggi (lihat Gambar 
5).

Untuk isu yang tidak tercakup secara 
mendalam di sisa halaman ARC, suatu 
penilaian keyakinan dengan ringkasan singkat 
disajikan untuk memberikan para pembaca 

menggunakan proses transparan yang 
melibatkan banyak pemangku kepentingan.7 
Tingkat masing-masing peringkat keyakinan 
bergantung pada dua variabel dan dilabeli 
peringkat rendah, menengah, atau tinggi. 
Variabel pertama menggambarkan tingkat 
kesepakatan dalam lingkup literatur penelitian 
tentang bukti. Yang kedua menggambarkan 
volume bukti yang tersedia. Dengan 
memisahkan kedua variabel tersebut, 
pembaca memiliki lebih banyak informasi 
tentang bagaimana nilai keseluruhan 
penilaian keyakinan dicapai. Sebagai contoh, 

7 Cara menyusun penilaian keyakinan diambil dari 
metodologi yang digambarkan dalam “Uncertainty 
Guidance Note” (2010) dari IPCC.

Gambar 5: Membentuk penilaian keyakinan.

What is already happening: High

What could happen: Low

Observational evidence for present day sea level (including land movement from GPS), 
storm surge and waves processes is of the highest quality. Present day flood risk (including 
exposure) is also quantified to a high degree of precision helped by numerical flood mapping 
and precision LIDAR shoreline data, so ourunderstanding of what is already happening is high.

Projections of the future rely on the accuracy of (i) our projections of mean sea level combined 
with the uncertainty surrounding future surge and wave climates and (ii) estimates of coastal 
development and land use. Both of these are known poorly so our level of confidence for what 
may happen in the fitire is low. The projected trend in mean sea level has no uncertainty about 
its direction (despite a range of values for its rate) so an increased risk of coastal flooding has 
high certainty.
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Sumber: ARC MCCIP tahun 2010-2011.
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Gambar 6: Ringkasan Penilaian Keyakinan (diambil dari ARC MCCIP tahun 2013)

Confidence for remaining 
topics

WHAT IS ALREADY 
HAPPENING

WHAT COULD HAPPEN Authors

Temperature (Air and Sea) High High 
Cefas; Marine Scotland; NOC; IMGL; SAMS; PML; 
Marine Institute; Met Office Hadley Centre; AWI

Storm and Waves Medium Low Heriot-Watt University; NOC

Sea Level High Medium Noc; Met Office Hadley Centre

Atlantic Heat Conveyor Medium Medium 
Noc; Met Office Hadley Centre; SAMS; NCAS; 
Cefas

Salinity Medium Low 
Cefas; NOCS; Marine Scotland; SAMS; IMGL; 
PML; Met Office Hadley Centre; AWI

Shelf Sea Stratification Medium Low NOC; The University of Liverpool; Cefas

Coastal Erosion High Medium Plymouth University

Air-sea Exchanges of Heat 
and Water Low Low NOC

Air-sea Exchanges of CO2 Medium Low Met Office Hadley Centre

suatu potret. Penyajian tersebut juga berhati-
hati dalam menunjukkan organisasi mana yang 
berkontribusi terhadap penilaian, sehingga 
memungkinkan untuk melihat kedalaman 
keahlian yang dibawa untuk ditanggung dalam 
masing-masing isu.

Meskipun proses penilaian keyakinan 
bersifat kolaboratif, ilmuwan utama bagi setiap 

topik mengambil keputusan akhir tentang 
tingkat keyakinan yang harus diberikan untuk 
masing-masing topik, baik untuk hal-hal yang 
telah terjadi maupun yang mungkin terjadi. 
Sekretariat MCCIP menegaskan keputusan 
dan memoderasi setiap ketidaksetujuan atau 
keberatan. 
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ARC telah hadir selama hampir satu dekade. ARC bukan satu-satunya 
cara di mana bukti berkontribusi bagi keputusan kebijakan, melainkan 
bagian dari suatu proses yang lebih luas dari pembuatan kebijakan 

berdasarkan informasi bukti dengan banyak organisasi turut berkontribusi.8 
Hal ini memastikan bahwa proses tersebut bersifat transparan dan terbuka 
terhadap adanya keberatan. 

ARC telah memberikan kontribusi yang khas terhadap proses dalam 
beberapa cara. Suatu evaluasi pertengahan tahun terhadap MCCIP9 
menunjukkan bahwa ARC telah:

• Dirujuk dalam beberapa penilaian besar tentang keadaan lingkungan 
hidup, seperti Penilaian Risiko Perubahan Iklim Inggris Raya (Defra 
2012), Rencana Adaptasi Nasional (Defra 2013), Laporan IPCC, dan 
Laporan Penilaian Perubahan Iklim PBB;

• Membantu para pembuat kebijakan senior menetapkan prioritas 
pendanaan;

• Dirujuk dalam penyerahan kebijakan tertentu kepada para menteri;
• Dirujuk dalam berbagai rencana adaptasi Inggris Raya, seperti 

8 Lihat (Shaxson 2014).
9 Dokumen ini tidak diterbitkan, namun disediakan bagi para penulis untuk tujuan 

makalah ini.

Apa Kontribusi Kartu 
Laporan Tahunan bagi 
Kebijakan?

4
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Penilaian Risiko Perubahan Iklim Inggris 
Raya (2012) dan Program Adaptasi 
Perubahan Iklim Nasional. 

Sekretariat MCCIP telah memberikan 
kontribusi berupa bukti dan memberikan 
jawaban terhadap pertanyaan parlemen dalam 
sejumlah acara, dan telah menyerahkan bukti 
bagi permintaan keterangan dari Komite Khusus 
Parlemen “Menginvestigasi Samudra Kita”. 

Meskipun mustahil untuk mengatakan bahwa 
MCCIP telah memberikan dampak langsung 
terhadap isu kebijakan tertentu, sudah jelas 
bahwa MCCIP telah memberikan kontribusi 
yang khas bagi proses kebijakan yang sedang 
berlangsung, seperti kebijakan, perancangan, 
implementasi, dan pemantauan. 

Format ARC telah diadopsi oleh beberapa 
organisasi lain yang menghadapi tantangan 
serupa dalam menyajikan bukti kompleks bagi 
para pembuat kebijakan—
yang mengindikasikan bahwa 
format tersebut dianggap 
sebagai praktik terbaik di 
bidangnya.10

4.1 Kontribusi terhadap 
Hubungan Ilmu 
Pengetahuan-
Kebijakan Kelautan

ARC utamanya dirancang 
untuk memberikan informasi 
bagi para pembuat kebijakan, namun cara 
produksi ARC, dan cara pembentukan MCCIP, 
telah membantu menjembatani hubungan yang 
lebih baik antara para peneliti, ilmuwan, dan 
kebijakan untuk lingkungan laut. 

Wawancara dengan para peneliti menyirat-
kan bahwa ada dua alasan utama mengapa 
mereka menyumbangkan waktu untuk 
menghasilkan makalah. Pertama, melakukan 
penerbitan bersama MCCIP merupakan cara 
untuk menunjukkan hubungan antara karya 
peneliti dan dampak publik. Semakin lama, 
pendanaan penelitian di Inggris Raya kian 
terikat untuk menunjukkan dampak publik. 
Karena hanya ada beberapa peluang untuk 
menunjukkan hubungan dengan dampaknya, 

10 Hal ini termasuk prakarsa Hidup Bersama Perubahan 
Lingkungan Hidup dan laporan setara MCCIP di 
Australia, Kartu Laporan Perubahan Iklim Samudra.

para ilmuwan menyambut peluang untuk bekerja 
dengan MCCIP. Ulasan bukti siap diadaptasi 
untuk publikasi jurnal akademis tinjauan pe-
nelaah. Salah satu peneliti yang diwawancarai 
untuk studi kasus ini mengemukakan bahwa 
artikel-artikel yang ia hasilkan dari ulasan bukti 
menjadi beberapa makalah yang paling banyak 
dikutip dalam jurnal karena tidak ada orang lain 
yang mengaitkan informasi dengan cara yang 
serupa. Selama 2012-2013, terdapat 27 kutipan 
dalam artikel jurnal akademis, satu dalam bab 
sebuah buku, empat kutipan dalam disertasi/
tesis, dan sembilan dalam laporan lainnya. 

Namun, tidak semua peneliti bersikap 
positif terhadap ARC. Meskipun terdapat 
umpan balik yang luar biasa positif dari para 
pembuat kebijakan, beberapa ilmuwan merasa 
proses penilaian bersifat sewenang-wenang. 
Para ilmuwan yang diwawancarai untuk studi 

kasus ini menjelaskan bahwa 
sulit untuk mengelompokkan 
tingkat keyakinan tentang topik 
mereka karena menyatukan 
semua informasi ke dalam satu 
penilaian merupakan hal yang 
menantang. Mereka merasa 
tidak nyaman dengan fakta 
bahwa penilaian keyakinan 
pada dasarnya merupakan 
suatu penilaian yang diambil 
oleh sekelompok kecil orang, 

bukan berasal dari rumus ilmiah. Kemitraan 
menyadari adanya kritik ini, namun mengambil 
pandangan bahwa hingga rumus demikian 
ditemukan, suatu penilaian yang mewakili 
pengetahuan terbaik yang tersedia sudah 
cukup baik untuk memberikan kepada para 
pembuat kebijakan bukti yang jelas dan dapat 
diakses untuk memberikan mereka informasi 
dalam mengambil keputusan.

Meskipun sejumlah ilmuwan akademis 
berjuang untuk melihat dampak MCCIP dalam 
komunitas ilmiah-kebijakan yang lebih luas, 
terdapat bukti yang menyiratkan bahwa MCCIP 
telah meningkatkan hubungan antara para 
ilmuwan dan para pembuat keputusan. Seorang 
pembuat kebijakan yang diwawancarai untuk 
studi kasus ini menjelaskan bahwa melalui 
proses MCCIP, ia mampu mengetahui dan 
memahami karya para peneliti, dan menjelaskan 
apa saja sebetulnya pertanyaan yang ia ajukan. 

Proses mengembangkan 
Kartu Laporan Tahunan 

telah membantu 
memperkuat hubungan 
yang lebih luas antara 
bukti dan kebijakan.

http://www.nerc.ac.uk/research/partnerships/lwec/products/report-cards/
http://www.nerc.ac.uk/research/partnerships/lwec/products/report-cards/
http://www.oceanclimatechange.org.au/content/images/uploads/Marine_Report_Card_Australia_2012.pdf
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Bagian pendahuluan dari makalah ini mencatat bahwa 
ada empat pertanyaan penting bagi pembuatan 
kebijakan berdasarkan informasi bukti untuk isu-isu 

kompleks:
1. Bagaimana pemahaman kita saat ini tentang isu yang 

dikhawatirkan?
2. Bukti apa yang tersedia menyangkut isu tersebut dan 

siapa yang menghasilkannya?
3. Perubahan apa yang telah diamati dan apa yang mungkin 

terjadi di kemudian hari?
4. Seberapa yakin kita terhadap bukti yang memberikan 

informasi bagi pemahaman kita tentang isu tersebut, dan 
apakah keyakinan itu meningkat atau menurun seiring 
berjalannya waktu?

Bukti yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan 
berdasarkan informasi sangat jarang bersifat konklusif 
seutuhnya. ARC membantu membahas keempat pertanyaan 
tersebut dengan memadukan sederet bukti dalam proses 

5 Kesimpulan
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yang terstruktur dan teliti dan menyajikan 
bukti tersebut kepada para pembuat kebijakan 
dengan cara yang menarik secara visual. 
Penilaian keyakinan merupakan cara yang 
inovatif untuk memastikan bahwa batasan 
basis bukti dipahami dengan baik. Penilaian 
keyakinan tersebut telah digunakan oleh 
para pembuat kebijakan kelautan untuk 
menghasilkan berbagai produk kebijakan 
berdasarkan informasi, mulai dari penilaian 
“keadaan lingkungan hidup” hingga respon 
terhadap pertanyaan parlemen, hingga 
keputusan tentang prioritas pendanaan. 

Proses ini memastikan bahwa MCCIP 
memberikan informasi akademis berkualitas 
tinggi, namun keberhasilan kemitraan ini juga 
berasal dari statusnya yang independen. 
Kemitraan ini mewakili kepentingan dari 
semua administrasi yang dilimpahkan 
(devolved administration), bukan hanya 
agenda dari satu pemerintah.11 Lebih jauh, 
MCCIP bukan hanya organisasi advokasi: 
meskipun MCCIP dipandu oleh prioritas 
kebijakan yang sedang berlaku, MCCIP tidak 
menanggapi isu-isu panas di media. MCCIP 
juga tidak merancang kebijakan atau terlibat 
dalam perumusan kebijakan. Netralitas ini 
mendorong kepercayaan di antara para 
pembuat kebijakan. 

MCCIP bertujuan untuk menyajikan 
pandangan yang berimbang tentang bukti. 
Dengan mengaitkan pengetahuan secara 
sistematis, para pembuat kebijakan memiliki 
keyakinan bahwa pengetahuan akademis 
dari seluruh sektor telah disintesis dan tidak 
memprioritaskan lembaga tertentu. 

Sejauh ini, ARC baru digunakan di 

11 Meskipun Defra hanya bekerja secara langsung 
di Inggris, pihaknya juga bekerja secara erat 
dengan administrasi yang dilimpahkan di 
Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, dan 
umumnya memimpin negosiasi di UE dan 
secara internasional. Karena tidak semua 
prioritas kebijakan regional untuk lingkungan 
hidup berhubungan satu sama lain, penting bagi 
sekretariat MCCIP untuk dianggap netral, di mana 
pun lokasinya.

arena lingkungan hidup—meskipun MCCIP 
berencana untuk meningkatkan konten ilmu 
pengetahuan sosial mereka. Tidak ada alasan 
yang menyiratkan bahwa penilaian keyakinan 
tidak akan berguna di area kebijakan lainnya, 
sepanjang proses pemerolehannya sama 
kuatnya dan disajikan dengan cara serupa. 
Mengumpulkan kontribusi sukarela dari para 
peneliti sebagai imbalan atas pengakuan 
akademis mereka sangat berguna untuk 
menekan biaya. Membentuk kemitraan yang 
terdiri atas berbagai jenis organisasi yang 
berbeda (pemerintah dan lembaga swadaya 
masyarakat) meningkatkan kemungkinan 
pengajuan keberatan dan oleh karenanya, 
juga meningkatkan kredibilitas produk akhir. 
Namun, memeroleh tingkat sumber daya 
yang stabil untuk jangka panjang merupakan 
tugas yang menantang sehingga kemitraan 
harus bergantung pada kontribusi tahunan 
dari organisasi anggotanya.   Kemitraan lain 
mungkin ingin mempertimbangkan model 
pendanaan yang berbeda, dengan proporsi 
pendanaan yang diamankan dari pemerintah 
yang mencakup kegiatan operasional inti 
seperti sekretariat, ditambah kontribusi 
tahunan yang lebih kecil dari para anggota.

MCCIP dan ARC telah memberikan 
kontribusi nyata terhadap cara bukti 
untuk kebijakan kelautan disajikan dan 
diperdebatkan. Pendekatan mereka dapat 
diperluas untuk membantu melibatkan publik 
yang lebih luas terhadap persoalan bukti di 
sektor-sektor lain dan di negara-negara lain. 
Perincian dalam makalah ini dimaksudkan 
untuk membantu merangsang diskusi tentang 
apa dan bagaimana hal ini dapat terjadi.
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