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Pembelajaran dari Badan Standarisasi Makanan Inggris

Pandangan penulis yang diungkapkan dalam publikasi ini tidak mencerminkan 
pandangan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, atau Knowledge 
Sector Initiative. Semua entitas di atas tidak bertanggung jawab atas apapun 
yang timbul sebagai akibat dari publikasi ini.   
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Pesan 
Kunci:

•	 Badan Standarisasi Makanan  (FSA) perlu menyusun strategi untuk 
memastikan bahwa investasinya dalam bukti untuk mendukung proses 
pembuatan kebijakan itu efisien dan efektif.

•	 Dalam kurun waktu sembilan bulan di  2009 dan dengan sumber daya yang 
terbatas, FSA berhasil menyusun strategi bukti yang telah teruji mampu 
bertahan dari waktu ke waktu.

•	 Proses yang digunakan oleh FSA untuk menyusun strategi ini  memuat  banyak 
pembelajaran bagi siapa saja  yang ingin membantu  lembaga pemerintahan   
yang kecil atau tim kebijakan individual yang ingin  menyusun strategi bukti 
mereka sendiri.

•	 Untuk membangun strategi bukti, harus didasarkan pada serangkaian 
prioritas kebijakan yang  jelas dan outcome yang dituju. Kedua hal tersebut 
perlu ditentukan dalam suatu analisis yang mendalam tentang gambaran 
masa depan -- tren dan penggerak yang mungkin memengaruhi kebijakan, 
dan risiko utama yang mungkin perlu diperhatikan. Hal ini membantu 
memfokuskan diskusi atas bukti yang kemungkinan besar bermanfaat dan 
dapat menjawab  kebutuhan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

•	 Adalah penting untuk menyeimbangkan keterlibatan yang luas dengan para 
pemangku  kepentingan eksternal dengan proses internal yang menyediakan 
ruang bagi organisasi untuk merenungkan apa capaian yang wajar 
diharapkannya. Untuk FSA, bauran analisis dan lokakarya terbukti mampu 
membantu mencapai keseimbangan tersebut.

•	 Ketika manajemen senior terlibat secara aktif dalam suatu strategi bukti, 
keterlibatan tersebut menjadi sinyal yang jelas bahwa sementara mereka 
memimpin proses tersebut, mereka juga dengan cermat mendengarkan apa 
yang ingin disampaikan oleh pemangku kepentingan eksternal dan internal.



iv

Daftar Isi

Singkatan dan Akronim ......................................................................................... v
Ringkasan Eksekutif .............................................................................................. vi

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

2.  Langkah Pertama: Memperjelas Prioritas Strategis FSA .............................. 3

3.  Langkah Kedua: Lokakarya Tentang Strategi ................................................ 5
3.1 Lokakarya Pertama (eksternal) .................................................................... 6
3.2 Lokakarya Kedua (internal) .......................................................................... 10

4.  Langkah Ketiga: Menulis Dokumen Strategi Bukti ........................................ 13

5.  Belajar dari Proses S&ES ................................................................................. 17

Lampiran: lembar kosong yang digunakan untuk sesi kelompok..................... 20



Memanfaatkan Lokakarya untuk Pengembangan Strategi Bukti:
Pembelajaran dari Badan Standarisasi Makanan Inggris

v

Singkatan dan Akronim

FSA : Food Standards Agency 
(Badan Standarisasi Makanan)

GACS : General Advisory Committee on Science 
(Komite Penasihat Umum tentang Ilmu Pengetahuan)

M&E : Monitoring and Evaluation
(Monitoring dan evaluasi)

PESTLE : Political, Economic, Social, Technological, Legal & Environmental
(Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum & Lingkungan)

S&ES : Science and Evidence Strategy
(Ilmu Pengetahuan dan Strategi Bukti)
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Ringkasan Eksekutif

Pada 2009, Badan Standarisasi Makanan (FSA) mulai 
menerapkan strategi sembilan bulan dengan tujuan 
ingin memperbaiki cara lembaga ini mendapatkan, 

menangani, dan menggunakan bukti dalam membuat 
kebijakan. FSA sudah mencermati bagaimana departemen 
pemerintah lain yaitu Departemen Lingkungan, Pangan, 
dan Urusan Pedesaan (DEFRA) telah mengembangkan 
suatu pendekatan strategis guna mengelola dasar bukti 
yang dimilikinya dan memutuskan untuk melakukan proses 
yang sama guna mengembangkan Ilmu Pengetahuan & 
Strategi Bukti (S&ES) sendiri.1 Studi kasus ini menguraikan 
tentang apa yang terjadi selama kurun waktu sembilan 
bulan dan berisi pembelajaran bagi orang lain yang 
membantu kementerian kecil pemerintah atau tim kebijakan 
individu untuk memikirkan kebutuhan bukti mereka secara 
strategis dan sistematis.

Tujuan dari S&ES adalah untuk memastikan bahwa 
sumber daya yang dipergunakan FSA untuk bukti selaras 
dengan tujuan kebijakan dan prioritas strategisnya. Ini berarti 

1 Lihat Shaxson, L (2014)  Investing in Evidence: Lessons from 
the UK’s Department for Environment, Food and Rural Affairs.  
Indonesia Knowledge Sector Initiative Working Paper 2
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memiliki pemahaman yang jelas tentang apa 
tujuan dan prioritas tersebut dalam konteks 
rencana strategis yang sudah direvisi untuk 
organisasi secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, S&ES ditetapkan untuk dimulai tak lama 
setelah proses strategi utama berjalan.

Sebagai bagian dari proses strategi utama 
ini, langkah pertama yang dilakukan FSA 
adalah melihat masa depan, mengidentifikasi 
tren yang menonjol di bidang keamanan 
pangan, kemungkinan dampaknya terhadap 
industri dan publik Inggris, dan dimana letak 
ketidakpastian tersebut. Analisis ini digunakan 
untuk mengidentifikasi risiko utama dalam 
keamanan pangan yaitu risiko yang mungkin 
perlu diatasi oleh FSA dalam lima tahun ke 
depan. Sebuah pekerjaan yang rinci kemudian 
dilakukan untuk mengungkapkan pendorong 
utama dari segi politik, ekonomi, sosial, 
teknologi, hukum, dan lingkungan yang bisa 
berdampak terhadap kebijakan keamanan 
pangan.

Berdasarkan analisis tersebut, diadakan 
suatu proses diskusi internal yang 
menghasilkan satu rangkaian terdiri tujuh 
prioritas strategis terkait dengan outcome dan 
tujuan. FSA mengirimkan hasil ini kepada para 
pemangku kepentingannya. Ini menjadi awal 
proses konsultasi yang akan berlangsung 
hingga akhir S&ES. Menjadi penting untuk 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
dalam proses strategi ini, mulai dari para 
inspektur keamanan pangan sampai tenaga 
ahli eksternal dan staf internal FSA. Hal ini 
tidak hanya akan memberi FSA pemahaman 
lebih baik atas berbagai bukti yang mungkin 
diperlukan, tapi sekaligus juga membantu 
memperkuat pendekatan kolektif dalam 
mengelola basis bukti untuk kebijakan. Proses 
ini dirancang untuk menjawab kedua aspek 
tersebut dengan menyeimbangkan kebutuhan 
untuk ‘membuka’ diskusi dengan kebutuhan 
untuk akhirnya ‘menutup’ perdebatan ini dan 
menyusun sebuah dokumen strategi akhir 
yang bisa digunakan FSA untuk mendorong 
kerjanya tentang bukti untuk lima tahun ke 
depan.

Begitu prioritas strategis dan outcome 
berhasil diidentifikasi, maka proses S&ES 
bisa dimulai. Proses ini dimulai dengan 
menyelenggarakan dua lokakarya: lokakarya 
pertama dihadiri oleh 32 pemangku 
kepentingan eksternal. Lokakarya ini 
berlangsung lebih dari satu setengah hari dan 
dirancang untuk mendapatkan berbagai 
macam pandangan tentang dasar bukti yaitu 
seharusnya terdiri dari apa saja. Lokakarya 
kedua yang berlangsung selama satu hari 
melibatkan 50 anggota staf FSA dan dirancang 
untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan, 
oleh tim mana, dan dengan anggaran dari 
mana. Kedua lokakarya dirancang dengan 
matang sehingga pada akhirnya peserta akan 
mampu menulis sendiri garis besar strategi 
bukti untuk setiap outcome strategis. Hal ini 
membuat proses penulisan dokumen strategi 
bukti itu sendiri (dokumen yang mencakup 
seluruh organisasi) menjadi relatif mudah.

Selama proses tersebut, Chief Scientist 
FSA dan Komite Penasihat Tingkat Tinggi 
Bidang Ilmu Pengetahuan memainkan 
peranan penting. Disamping terlihat jelas 
mereka memimpin proses tersebut, kehadiran 
mereka di lokakarya memastikan bahwa 
mereka mendengarkan apa yang disampaikan 
oleh staf FSA dan bahwa mereka sepenuhnya 
berhubungan dengan pemangku kepentingan 
eksternal.

Dokumen akhir strategi bukti tidak hanya 
menguraikan prioritas kebutuhan bukti dari 
FSA, tapi juga menetapkan kegiatan apa yang 

Dokumen akhir strategi bukti tidak 
hanya menguraikan prioritas 
kebutuhan bukti dari FSA, tapi juga 
menetapkan kegiatan apa yang 
diperlukan untuk mendukung 
penggunaan bukti yang lebih efektif 
dalam pembuatan kebijakan.
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diperlukan untuk mendukung penggunaan 
bukti yang lebih efektif dalam pembuatan 
kebijakan. Ini termasuk keterampilan dan 
kapabilitas yang mungkin diperlukan untuk 
menafsirkan dan menganalisis bukti yang 
sudah tersedia, kemampuan untuk mengelola 
kemitraan dengan organisasi seperti 
perguruan tinggi, dan keterampilan dalam 
menilai dan mengevaluasi kegiatan keamanan 
pangan FSA yang sedang berlangsung. Hal 
ini juga menetapkan pengaturan tata kelola 
yang akan memastikan strategi efektif selama 
lima tahun ke depan -- memenuhi kebutuhan 
untuk bukti prioritas jangka pendek dan jangka 
panjang.

Sebuah dokumen strategi bukti sama 
bergunanya dengan proses yang men-
dukungnya. Proses yang dijalankan FSA 
kelihatannya bisa menyeimbangkan kebu-
tuhan untuk konsultasi yang luas dengan 
berbagai pemangku kepentingan, dengan hak 
yang harus dipertimbangkan oleh setiap 

organisasi mengenai bagaimana harus 
melakukan tugasnya. Proses tersebut juga 
memastikan bahwa jika prioritas baru tiba-tiba 
muncul, maka ada urutan keputusan yang 
jelas akan diambil sehingga strategi 
keseluruhan tetap koheren. Hal ini dibuktikan 
dalam praktik: di pertengahan pelaksanaan 
strategi, tanggungjawab untuk kebijakan gizi 
diserahkan kepada Departemen Kesehatan. 
Meski ini memerlukan perubahan besar 
terhadap rencana induk strategis, hal ini 
merupakan suatu tanda keberhasilan S&ES 
hanya dengan memerlukan penyesuaian-
penyesuaian kecil. Perlu ada perubahan-
perubahan kecil.

Proses S&ES dipimpin oleh dua orang 
dalam FSA yang mengontrak dua konsultan 
eksternal untuk menyelenggarakan lokakarya-
lokakarya. Studi kasus ini menunjukkan 
bahwa dimungkinkan untuk mengembangkan 
strategi bukti yang kuat dengan sumber daya 
terbatas.
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1

Studi kasus singkat ini menjelaskan proses yang dilalui oleh 
Badan Standarisasi Makanan (FSA) pada 2009 untuk 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Strategi Buktinya 

(S&ES)2. FSA adalah badan Pemerintah Inggris yang bertugas 
mengawasi semua masalah keamanan pangan, seperti kontaminasi 
makanan dan komposisi makanan. FSA dapat dipandang sebagai 
lembaga yang bertanggungjawab untuk sektor makanan Inggris; 
mandatnya sedikit tumpang tindih dengan lembaga yang setara di 
Inggris yaitu Departemen Pertanian (yang meliputi produksi pangan) 
dan pada tingkat tertentu juga sama dengan Departemen Kesehatan 
Inggris (yang mencakup gizi dan diet).

Makalah ini menawarkan analisis parsial dari proses utuh yang 
dilalui oleh FSA. Makalah ini tidak menganalisis konteks kebijakan 

2 Sebuah studi kasus terpisah telah ditulis tentang bagaimana DEFRA 
menerapkan Strategi Investasi Bukti pada 2006, 2010, dan 2014. Badan 
Standarisasi Makanan adalah sebuah organisasi yang sangat berbeda 
dari DEFRA, dengan ruang lingkup tugas yang jauh lebih sempit. Namun, 
FSA memperhatikan dengan teliti proses awal EIS yang ada di DEFRA dan 
mengundang dua konsultan yang pernah bekerja dengan DEFRA (termasuk 
penulis makalah ini) untuk membantu merancang dan melaksanakan proses 
strategi buktinya sendiri.

Pendahuluan

sxc.hu
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yang lebih luas dimana proses strategi ini 
dilakukan, karena informasi tersebut belum 
terkumpul pada saat itu. Sebaliknya, makalah 
ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah 
yang dilalui oleh FSA untuk mengembangkan 
strategi bukti dari sebuah dokumen strategi 
kebijakan tingkat tinggi, dan proses tersebut 
dijalankan guna memastikan strategi itu 
dikerjakan secara efisien dan efektif. Fokusnya 
adalah memastikan bahwa proses strategi 
bukti dipandu oleh tujuan kebijakan FSA. 
Karenanya, juga melibatkan sebanyak 
mungkin pemangku kepentingan dan bahwa 
itu melekat erat ke dalam pekerjaan yang 
sedang berlangsung di FSA dan sumber daya 
yang ada.

Makalah ini ditulis dalam tiga bagian:
1. Penjelasan atas keseluruhan proses 

strategi yang telah dilalui FSA untuk 
membantu memberi fokus pekerjaan 
pada prioritas strategis kunci;

2. Pengembangan S&ES yang terdiri dari 
dua kegiatan yang terpisah:
• Lokakarya eksternal yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan 
membahas apa bukti yang diperlukan 
untuk membantu FSA menjawab 
prioritas-prioritas tersebut.

• Lokakarya internal yang mengem-
bangkan garis besar strategi bukti, 
menyeimbangkan kebutuhan baru 
yang diidentifikasi oleh para 
pemangku kepentingan eksternal 
dengan pemahaman tentang apa 
yang sudah ditangani oleh FSA.

3. Dokumen S&ES sendiri, rencana bukti 
terkait, mekanisme dan struktur tata 
kelola yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa strategi tersebut akan diimple-
mentasikan secara efektif.

Analisis ini terutama mengacu pada 
dokumentasi internal yang digunakan oleh tim 
yang memfasilitasi penyelenggaraan loka-
karya, meskipun dokumentasi lain yang 
tersedia untuk umum juga dijadikan sebagai 
rujukan. Studi kasus ini akan bermanfaat 
untuk mereka yang bekerja demi memperkuat 
cara departemen pemerintah menggunakan 
bukti. Analisis ini menunjukkan hal yang 
dimungkinkan untuk mengembangkan ke-
rangka kerja untuk strategi bukti dalam sebuah 
lokakarya, dengan melibatkan para pemangku 
kepentingan dengan cara yang terstruktur 
dalam menetapkan prioritas atas dasar bukti 
untuk isu-isu kebijakan kunci.
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Tabel 1: Timeline untuk proses strategi FSA

Juli 2008 Pemindaian  horizon tren utama; mengidentifikasi dampaknya & 
ketidakpastian  utama

Juli-September 
2008

Analisis risiko: mengidentifikasi dimana kita bisa memberikan dampak 
terbesar terhadap kesehatan masyarakat

September-
November 2008

Analisis PESTLE mengenai penggerak utama; mengidentifikasi dampak, 
ketidakpastian

Oktober-November 
2008

Keterlibatan awal dengan para pemangku kepentingan tentang rencana 
tingkat tinggi yang muncul, termasuk GACS (Komite Penasihat Umum 
tingkat tinggi FSA bidang  ilmu pengetahuan)

November 2008 dan 
seterusnya

Memetakan risiko & peluang di seluruh rantai makanan untuk keamanan 
pangan dan pola makan sehat

Nov-Feb 2009 Menyusun tujuan, outcome, dan prioritas strategis; draf rencana strategis 
dikirim untuk konsultasi

Sumber: Dokumentasi internal yang disajikan pada lokakarya eksternal strategi bukti FSA

Pada Juli 2008, FSA mengembangkan sebuah rencana strategis baru sebagai 
bagian dari proses strategi rutin organisasi3. Seperti terlihat pada Tabel 1, 
upaya ini dimulai dengan analisis yang menggunakan scanning (pemindaian) 

horizon untuk mengidentifikasi tren utama, kemungkinan dampaknya dan 
ketidakpastian utama. Ini diikuti dengan analisis risiko untuk mengidentifikasi dari 
mana kemungkinan munculnya risiko terbesar terhadap kesehatan masyarakat, dan 
analisis tentang penggeraknya dari sisi Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Hukum, 
dan Lingkungan (PESTLE) untuk mengidentifikasi potensi dampak dan ketidakpastian 
yang masih ada. Hal ini mengarah pada suatu proses yang rinci dan partisipatif untuk 
membangun suatu rencana tingkat tinggi yang terkait dengan tujuan, outcome, dan 
prioritas strategis, yang drafnya dikirim keluar untuk konsultasi formal.

Rencana strategis yang dihasilkan berhasil mengidentifikasi tujuh draf outcome 
strategis dan prioritas terkait, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. Ini kemudian 

3 Dokumen strategi 2008 tampaknya tidak lagi tersedia secara online – ada disebutkan dalam 
kata pengantar Top Eksekutif dalam Laporan Tahunan 2007/8, tetapi versi elektronik dari 
dokumen lengkap tersebut tidak dapat ditemukan.

Langkah Pertama: 
Memperjelas Prioritas 

Strategis FSA

2
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dilakukan secara internal oleh pembuat kebijakan. 
Hal ini menumbuhkan rasa memiliki yang kuat 
pada FSA atas strateginya dan juga memastikan 
bahwa masukan dari pemangku kepentingan 
eksternal diarahkan, dari awal, untuk membantu 
FSA mencapai tujuannya.

Setelah draf rencana strategis dikirim kepada 
pemangku kepentingan untuk dikomentari, S&ES 
dimulai. Menjalankan dua proses strategi secara 
paralel memang disengaja, sebagaimana yang 
diakui bahwa proses pengembangan S&ES bisa 
mengangkat isu-isu yang perlu ditangani dalam 
rencana strategis yang utuh. Hal ini ternyata 
menjadi kenyataan, (seperti yang dilaporkan 
kemudian) beberapa pekerjaan tentang strategi 
bukti menyarankan diadakan pengetatan kalimat 
dari kedua outcome.

Tujuan: Makanan Aman dan Pola Makan yang Sehat bagi  Semua

Tujuan: Meningkatkan keamanan pangan Tujuan: Meningkatkan keseimbangan diet
Makanan impor 

yang masuk 
pasar Inggris 
aman untuk 

dimakan

Makanan yang 
diproduksi atau 
dijual di Inggris 

aman untuk 
dikonsumsi

Konsumen membuat 
pilihan berdasarkan  

informasi yang 
memadai  tentang 

keamanan makanan 
saat makan 

di luar rumah, 
mempersiapkan dan 

memasak secara 
aman  di rumah

Peraturan pemerintah 
yang 

proporsional, berbasis 
risiko yang berkaitan 

dengan makanan, yang 
menjabarkan dengan 
jelas tanggungjawab 

pelaku usaha makanan 
dan lain-lain, dan 

yang menumbuhkan 
kepercayaan publik 
terhadap makanan

Produk ritel 
dan makanan 
katering yang 

lebih sehat

Pengecer, produsen 
dan pelaku 

katering memberi   
informasi nutrisi 
yang dibutuhkan 
konsumen untuk 
membuat pilihan 

makan yang sehat

Konsumen 
memahami tentang 
makanan dan pola 
makan yang sehat, 

mempersiapkan 
dan memasak 

makanan sehat di 
rumah

O
utcom

es

•	 Meningkatkan 
pemindaian 
horizon dan 
pengetahuan 
forensik & 
kecerdasan 
tentang rantai 
pangan global

•	 Menerapkan 
peningkatan 
pengetahuan 
dan 
pemahaman 
tentang risiko 
makanan 
impor sampai 
pada kontrol 
di pelabuhan

•	 Pemantauan 
kegiatan 
impor pada 
ritel dan jasa  
makanan

•	 Pengurangan  berlanjut 
pada penyakit bawaan 
makanan: mengatasi 
campylobacter & 
salmonella pada unggas 
sebagai prioritas

•	 Mengembangkan 
pengetahuan kita 
tentang apa itu intervensi 
kerja; dan mengambil 
pendekatan berbasis 
risiko untuk meningkatkan 
kepatuhan

•	 Memberikan kontrol 
daging  berbasis risiko 
dan proporsional

•	 Menangani kontaminasi 
dalam penyediaan dan 
keterlacakan

•	 Peningkatan pemindaian 
dan pengetahuan tentang 
penggunaan teknologi 
baru dalam produksi 
makanan

•	 Pengurangan 
terus menerus 
pada penyakit 
yang berasal 
dari makanan

•	 Mengembang-
kan 
pengetahuan 
kita tentang 
apa intervensi 
kerja yang  
ampuh dalam 
meningkatkan 
standar 
kebersihan 
di outlet jasa 
makanan

•	 Menerapkan 
skema tunggal 
Scores on 
Doors 

•	 Melakukan  
inspeksi 
berbasis 
risiko dan 
penegakan 
hukum yang 
efektif

•	 Regulasi 
yang 
lebih baik 
dan  lebih 
proporsional

•	 Kehadiran 
Uni Eropa 
yang lebih 
kuat untuk 
negosiasi 
dan 
kolaborasi

•	 Pengurangan  
berlanjut lemak 
jenuh, garam, dan 
gula dalam produk 
utama

•	 Ketersediaan yang 
lebih banyak pada 
pilihan makanan 
sehat dalam 
layanan ritel dan 
jasa makanan

•	 Meningkatkan 
kecepatan 
perubahan dalam 
tatanan makan 
di luar

•	 Memahami 
kebiasaan pola 
makan dan status 
gizi penduduk 
Inggris; pemodelan 
dampak perubahan 
terhadap kebiasaan 
konsumen dan 
produk

•	 Sebuah 
pendekatan 
pelabelan 
tunggal, 
sederhana 
dan efektif 
pada  
bagian luar 
kemasan 
yang 
diadopsi 
oleh seluruh 
industri 
makanan.

•	 Peningkatan 
penyediaan 
informasi gizi 
di berbagai 
outlet 
katering

•	 Semua bisnis 
makanan memberi  
satu pesan kunci 
tentang makan  sehat

•	 Peningkatan 
konsumsi makanan 
yang lebih sehat, 
terutama buah & 
sayuran

•	 Mempromosikan 
FSA sebagai sumber 
informasi terpercaya

•	 Mempublikasikan 
saran pemerintah 
yang terintegrasi bagi 
konsumen tentang 
isu-isu makanan

•	 Mendorong 
peningkatan 
permintaan akan 
makanan dengan 
kadar garam dan 
lemak yang lebih 
rendah

Prioritas di seluruh keamanan pangan dan meningkatkan keseimbangan pola makan (diet):
• Analisis risiko keamanan pangan di seluruh rantai makanan; analisis risiko gizi dan peluang untuk mendukung strategi makan sehat

• penelitian berbasis risiko yang terarah dan pengawasan
• Mengetahui dimana kita dapat memiliki pengaruh dan dampak yang besar; kemudian menentukan dan melaksanakan kebijakan untuk kemitraan di seluruh 

rantai makanan
• Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mengubah perilaku

Prioritas

dikirim kepada para pemangku kepentingan 
untuk menghimpun pandangan mereka sebagai 
bagian dari (ke seluruh Inggris) proses konsultasi 
hukum yang harus dilalui semua kebijakan dan 
strategi baru.

Sementara outcome dibahasakan dalam kata-
kata yang dikenal oleh mereka yang bekerja 
dalam pembangunan internasional, menjadi jelas 
kelihatan dari cara prioritas itu disusun sebagai 
suatu campuran dari implementasi kebijakan, 
outcome yang lebih rendah (untuk FSA, industri, 
dan konsumen), ilmu pengetahuan baru dan 
penerapan pengetahuan yang lebih baik. 
Mengembangkan strategi bukti membantu 
menjelaskan beberapa susunan kalimat dan 
hubungan antara output dan outcome.

Penting bahwa proses identifikasi outcome 

Gambar 1: Draf outcome strategis yang diidentifikasi selama proses rencana strategis FSA

Sumber: Dokumentasi internal, dipresentasikan pada lokakarya eksternal FSA tentang strategi bukti 
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Tim Chief Scientist memutuskan bahwa mereka 
membutuhkan dua lokakarya untuk membahas dan 
mengidentifikasi isu-isu kunci, kebutuhan bukti, cara 

kerja, dan prioritas untuk S&ES yang baru. Lokakarya tersebut 
meliputi: 

• Satu lokakarya eksternal, untuk membuka diskusi dengan 
para pemangku kepentingan eksternal tentang unsur dari 
dasar bukti tersebut; dan

• Satu lokakarya internal, untuk merefleksikan kembali apa 
yang bisa dilakukan, oleh tim FSA yang mana, dan dengan 
anggaran mana.

Lokakarya tersebut diadakan dalam waktu berselang dua 
bulan untuk memberi waktu kepada tim Chief Scientist 
membuat sintesis temuan lokakarya pertama dan 
mempersiapkan landasan untuk lokakarya yang kedua.

Dua fasilitator direkrut untuk menyelenggarakan lokakarya 
(dipilih melalui seleksi terbatas). Keduanya adalah fasilitator 
berpengalaman: mereka telah bekerja secara ekstensif dengan 

Langkah Kedua: 
Lokakarya Strategi

3
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DEFRA pada proses Strategi Investasi 
Berbasis Bukti dan dengan departemen 
pemerintah lainnya tentang isu-isu yang lebih 
luas seputar penyediaan bukti dan saran para 
ahli bagi proses pembuatan kebijakan. 
Fasilitator bekerjasama secara bahu-
membahu dengan tim FSA untuk melakukan 
penilaian atas lokakarya dengan cermat, 
memastikan bahwa FSA mengetahui setiap 
sesi dari lokakarya akan mencakup apa saja, 
bagaimana lokakarya akan dijalankan, dan 
apa yang akan dihasilkan. Lokakarya itu 
sengaja dirancang sangat interaktif untuk 
mendorong partisipasi yang murni dari peserta.

3.1. Lokakarya Pertama (Eksternal) 
Tujuan utama lokakarya eksternal adalah 

membahas bukti apa yang diperlukan untuk 
membantu FSA mencapai masing-masing 
outcome strategis dan bagaimana untuk 
mengakses bukti, mengingat keterbatasan 
anggaran:

• Bukti apa yang harus terus dikumpulkan, 
dihentikan, dimulai oleh FSA, atau usaha 
pengumpulan bukti yang harus diarahkan 
kembali?

• Mengingat keterbatasan anggaran, apa-
kah tujuan dari dasar bukti berusaha 
mencakup sebanyak mungkin atau fokus 
pada beberapa prioritas utama saja?

• Bagaimana caranya memanfaatkan 
sebaik mungkin bukti yang ada?

• Bagaimana caranya agar bisa bekerja 
lebih baik dengan pihak lain untuk 
mengakses bukti yang dibutuhkan?

Hal ini juga disajikan sebagai sebuah 
upaya untuk menyegarkan pandangan 
tentang cara mengumpulkan, menafsirkan, 
dan menggunakan bukti:

• Bisakah FSA dan pemangku kepentingan 
lainnya bekerja dengan cara berbeda 

agar lebih mudah berkolaborasi dalam 
mendapat bukti?

• Apakah ada peluang untuk kerjasama 
jangka panjang atau lintas sektor?

• Apa yang termasuk big unknowns (hal 
yang tidak diketahui) dan bagaimana 
FSA bisa memberikan respon yang 
benar-benar tepat untuk itu?

• Bagaimana FSA bisa menyeimbangkan 
tekanan untuk menangani masalah yang 
perlu segera diatasi dengan kebutuhan 
untuk memikirkan program jangka 
panjang?

Lokakarya ini berlangsung selama dua 
hari. Hari pertama menggunakan prioritas 
strategis untuk membantu pembentukan 
dasar bukti; sedangkan hari kedua dibangun 
atas outcome yang diperoleh pada hari 
sebelumnya untuk lebih mengembangkan ide-
ide para peserta tentang jenis hubungan apa 
yang perlu dijalankan untuk memenuhi semua 
kebutuhan bukti yang telah diidentifikasi.

Sebanyak 32 pemangku kepentingan 
eksternal berpartisipasi dalam lokakarya ini. 
Mereka berasal dari berbagai organisasi, 
termasuk LSM, industri makanan, pengawas 
keamanan pangan, peneliti, departemen 
pemerintah lainnya, organisasi masyarakat 
sipil, dan penasihat senior FSA. Peserta dipilih 
setelah konsultasi yang melibatkan kalangan 
yang luas dalam FSA untuk mengidentifikasi 
orang-orang yang bisa mewakili kebutuhan 
luas FSA dalam strategi bukti. Pembuat 
kebijakan FSA tidak dimasukkan dalam daftar 
ini karena akan ada lokakarya internal kedua 
yang diperuntukkan khusus bagi mereka - 
meskipun figur utama yang diberikan tugas 
mengembangkan strategi bukti turut hadir.

Hari Pertama: Memahami Luasnya 
Kebutuhan Bukti

Waktu yang tersedia untuk lokakarya itu 
sangat pendek – dua setengah hari – karena 
banyak peserta yang harus menempuh 
perjalanan cukup jauh ke lokasi lokakarya. 
Fasilitator dihadapkan pada dua pilihan: 
menugaskan orang untuk mencapai satu 
outcome saja dan mendorong mereka untuk 
bekerja mendalaminya dengan tuntas, atau 
mendorong orang bekerja mencapai lebih dari 

Dua lokakarya dilaksanakan di dua 
bulan terpisah: yang pertama untuk 

pemangku kepentingan eksternal,  
adapun yang kedua untuk internal
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satu outcome dan sampai batas tertentu, 
mengorbankan kedalaman analisisnya. 
Karena kebanyakan orang memiliki minat atas 
beberapa outcome, tim Chief Scientist dan 
fasilitator memutuskan untuk menugaskan 
orang kedalam kelompok tertentu berdasarkan 
minat mereka, sementara itu membuat suatu 
proses dimana satu kelompok menanggapi 
dan mengritik kerja kelompok lain dan 
sebaliknya. Dengan cara ini, sebagian besar 
peserta dapat memberikan kontribusi pada 
ketujuh outcome tersebut selama dua hari.

Tim Chief Scientist dan fasilitator memulai 
dengan memperkenalkan proses strategi FSA 
secara keseluruhan dan meminta peserta 

untuk mengomentari draf outcome. Meskipun 
mereka sudah diberi kesempatan untuk 
memberi komentar tertulis melalui proses 
konsultasi formal, tampaknya penting untuk 
menyediakan ruang informal bagi komentar 
dan umpan balik lebih lanjut terhadap draf 
dokumen. Tim kemudian menjelaskan tujuan 
lokakarya eksternal, mengaturnya dalam 
konteks proses strategi yang lebih luas dan 
menguraikan apa yang diharapkan akan 
dicapai dalam lokakarya. Perlu dikemukakan 
bahwa lokakarya akan dijalankan dalam gaya 
partisipatif yang mungkin asing bagi sebagian 
orang dimana mereka diminta menahan diri 
untuk tidak memberi komentar sampai saat-
saat terakhir lokakarya dua hari ini.

Selama hari pertama fasilitator dan tim 
Chief Scientist mengamati diskusi untuk 
memastikan terjadinya berbagi pengetahuan 
yang memadai dan bahwa proses kritik dan 

tantangan efektif dan inklusif. Dalam beberapa 
kasus, peserta pindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain untuk memastikan tidak ada 
satu orang pun yang mendominasi diskusi – 
ini termasuk metode fasilitasi yang standar. 
Pada setiap awal sesi, satu instruksi yang 
jelas diberikan kepada kelompok (lihat 
Gambar 2); instruksi tersebut tetap ditampilkan 
di layar selama diskusi berlangsung. Dengan 
cara ini, kelompok mampu mendiskusikan 
topik dengan bebas tanpa memerlukan 
kehadiran FSA. Fasilitator pindah dari satu 
kelompok ke kelompok lain untuk memastikan 
diskusi berlangsung secara produktif, tetapi 
tetap membiarkan kelompok memfasilitasi 

sendiri jalannya diskusi.
Ide untuk hari pertama adalah menghasil-

kan sebuah daftar panjang kebutuhan tentang 
bukti untuk setiap outcome. Bahayanya 
adalah bahwa sumbang saran yang tidak 
terstruktur akan berujung pada sebuah daftar 
keinginan kebutuhan yang tidak secara jelas 
diarahkan untuk mencapai suatu outcome. 
Untuk menghindari hal ini, lokakarya disusun 
sedemikian rupa sehingga peserta lebih dulu 
membahas siapa penerima manfaat dari 
setiap outcome dan seperti apa gambaran 
keberhasilan. Setiap kelompok diberi se-
perangkat lembaran yang sudah dicetak untuk 
diisi untuk memastikan bahwa diskusi tetap 
fokus dan untuk memudahkan fasilitator untuk 
mencatat outcome kerja kelompok yang akan 
digunakan sebagai masukan pada sesi hari 
berikutnya. Rencana untuk hari pertama 
dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Struktur hari pertama

Untuk setiap hasil strategis:

•  Untuk siapakah outcome ini penting dan mengapa?

•  Seperti apa kesuksesan dalam mencapai outcome tersebut?

•  Apa yang perlu kita  ketahui tentang outcome tersebut? Apa saja yang perlu 
diketahui FSA untuk menilai kesuksesan dengan kriteria keberhasilan?

Kemudian, dari hasil jawaban atas  pertanyaan terakhir:

•  Apa saja data, penelitian, pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari 
M&E yang diperlukan?

Selama lokakarya berlangsung, kami akan memastikan ada suatu proses 
tantangan sehingga setiap orang bisa mengerjakan beberapa outcome.

Gambar 2: Tinjauan atas struktur hari pertama
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Hari pertama menghasilkan sebuah daftar 
panjang kebutuhan bukti untuk setiap 
outcome, tanpa prioritas tertentu. Diskusi 
kebutuhan bukti juga membantu memadatkan 
beberapa susunan kata dari outcome sendiri; 
sebuah outcome yang tak terduga, tapi 
akhirnya itu yang dikenal dan digunakan FSA 
dalam dokumen strategi akhir.

Lembar kosong yang digunakan untuk dua 
sesi kelompok terdapat di Lampiran A. Peserta 
menggunakan lembaran kertas besar dari 
flipchart dan post-its untuk sumbang saran 
awal pada sesi 1 & 2; kemudian hasil tersebut 
dirangkum ke lembar yang sudah disiapkan 
dan proses dapat dilakukan dalam kurun 
waktu semalam.

Tabel 2: Rencana untuk Hari Pertama

Waktu Tujuan Sesi           Catatan 

14.00 Pengantar lokakarya Menjelaskan struktur  lokakarya; menggambarkan proses 
selama dua hari dan apa saja yang akan dicapai.

14.15 Sesi kelompok 
pertama: pemetaan 
pemangku 
kepentingan

Peserta pindah ke kelompok yang telah ditentukan: satu 
kelompok untuk setiap outcome. Mereka diminta untuk 
mendiskusikan dan menulis (pada selembar kertas yang 
sudah dicetak) jawaban atas pertanyaan: 
Buat siapa ‘outcome’ ini penting? Mengapa? Hal itu  mungkin 
penting di masa depan untuk siapa? Fokus pada luasnya 
basis calon pemangku kepentingan dari ‘outcome’ ini: 
bagaimana mereka akan menafsirkannya?

14.45 Sesi tantangan 
pertama

Selain seorang yang bertugas sebagai penyaji,  semua 
anggota kelompok membahas outcome yang lain, untuk 
mengritik dan menantang apa yang telah dilakukan 
kelompok sebelumnya.

15.15 Sesi kelompok 
kedua: faktor 
keberhasilan

Setiap kelompok kembali ke outcome mereka sendiri untuk 
mengkaji kembali kritik dari sesi tantangan pertama dan  
menulis ulang apa yang mereka hasilkan pada awalnya. 
Mereka kemudian pindah ke pertanyaan kedua: Berdasarkan 
apa yang kita ketahui untuk siapa outcome ini penting dan 
mengapa, seperti apa  kriteria keberhasilannya? Jawaban 
atas ini dirangkum pada lembar  yang sudah dicetak, seperti 
sebelumnya.

15.45 Sesi tantangan kedua Proses tantangan diulangi, namun kelompok pindah ke suatu 
outcome yang belum pernah mereka kerjakan sebelumnya.

16.15 Istirahat 

16.30 Sesi kelompok 
ketiga: sumbang 
saran kebutuhan 
bukti

Kembali ke outcome mereka sendiri, masing-masing 
kelompok kemudian menjawab pertanyaan: Oleh karena itu, 
apa yang perlu kita ketahui tentang outcome ini? Apa yang 
perlu diketahui FSA untuk mengukur kemajuan atas kriteria 
keberhasilan? Keseluruhan luas  kebutuhan bukti perlu 
dipertimbangkan4.

17.30 Ringkasan hari itu  Ringkasan kemajuan dan skema kerja hari berikutnya.

Sumber: Dokumentasi internal

4 Termasuk Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam, bukti dengan pandangan jauh ke depan, bukti dari 
keadaan sekarang, bukti dari monitoring dan evaluasi kerja, data, statistik, pemantauan atas tren, penelitian 
primer dan sekunder dan bukti dari perspektif pemangku kepentingan. Daftar ini dimaksudkan untuk 
mendorong penilaian yang luas terhadap kebutuhan bukti; Hari kedua merasionalisasi semuanya ke dalam 
kategori yang akan lebih berguna untuk FSA dalam mengembangkan strateginya.
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harus dilakukan oleh FSA setelah lokakarya 
adalah mengidentifikasi mana isu-isu yang 
‘diparkir’ tersebut yang dimasukkan ke dalam 
strategi dan yang dapat dibagi dengan 
departemen lain.

Menjelang akhir lokakarya, kelompok 
diminta untuk mengidentifikasi metode apa 
yang harus digunakan untuk mengumpulkan 
bukti dan organisasi mana yang harus 
dilibatkan. Dalam banyak kasus, bukti sudah 
dikumpulkan sebelumnya, tetapi ini memberi 
peluang untuk berpikir tentang bagaimana hal 
itu bisa dilakukan secara lebih efektif, bagai-
mana organisasi dapat menggabungkan sum-
ber daya dan apakah ada kebutuhan untuk 
menyederhanakan dan membuat sintesis 
daripada hanya sekedar mengumpulkan 
informasi yang lebih banyak.

Pada akhir hari kedua ditetapkan latihan 
akhir: setiap kelompok diminta untuk meng-
gambar bersama-sama semua pekerjaan 
yang telah mereka lakukan pada outcome 
‘mereka’ untuk membuat ‘ringkasan program’. 
Kepada mereka ditanyakan: “Jika ada orang 
baru datang untuk mengambil alih proses 
merealisasi ‘outcome’ strategis, apa yang 
perlu mereka ketahui dan bagaimana 
urutannya?” Hal ini terbukti menjadi alat 
bermanfaat yang membantu kelompok untuk 

Hari 2: Menyusun Struktur Kebutuhan 
Bukti

Tujuan lokakarya hari kedua adalah untuk 
membuat beberapa struktur terhadap 
kebutuhan bukti yang sudah diidentifikasi 
pada hari pertama, sehingga akan lebih 
mudah bagi FSA untuk mengembangkan 
rencana memperoleh bukti tersebut.

Setelah hari pertama, peserta sudah 
terbiasa dengan proses kerja kelompok yang 
diikuti sesi tantangan. Struktur hari kedua 
dilanjutkan dengan format tersebut, tetapi 
memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi 
orang untuk bergerak antara kelompok yang 
ada jika mereka kehendaki, supaya mereka 
tidak kehilangan semangat .

Tujuan utama dari hari ini adalah untuk 
menciptakan sebuah ‘peta’ bukti, sebagaimana 
tercantum dalam Gambar 3 di bawah ini.

‘Peta’ ini harus dibuat untuk masing-
masing outcome strategis: kelompok kemu-
dian didorong untuk berpindah, membaca dan 
mengomentari peta kelompok-kelompok lain, 
sebelum kembali lagi untuk menyempurnakan 
peta mereka sendiri (lihat Tabel 3 di bawah). 
Hal ini membantu untuk mengenal isu lintas 
sektoral. Sebuah ‘parking wall’ (dinding parkir) 
digunakan untuk mencatat isu yang dianggap 
penting, meskipun tidak tercantum dalam 
strategi. Sudah dijelaskan dari awal bahwa ini 
mungkin bisa terjadi, dan salah satu yang 

Memulai Pemetaan Bukti
Kelompok yang Anda ikuti kemarin dibagi dalam empat judul besar:

Jenis bukti Tujuan Contoh

Data Untuk memberi gambaran 
saat ini kepada kita

Baselines, tren, indikator

Bukti penelitian Untuk memberitahu kita 
bagaimana kita bisa sampai 
pada kondisi sekarang

Penelitian primer dan sekunder, 
studi longitudinal

Bukti dari 
pemangku 
kepentingan

Untuk memberitahu kita 
siapa yang menganggap 
outcome ini bernilai

Umpan balik dari masyarakat 
dan para pemangku kepentingan 
lainnya, output lokakarya

Bukti dari 
kegiatan M& E

Untuk memberitahu kita apa 
yang telah berjalan baik 
pada masa lalu

Studi tentang monitoring dan 
evaluasi, indikator kinerja

Gambar 3: Tujuan dari berbagai tipe bukti yang berbeda
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menciptakan keteraturan ide mereka dan 
untuk menjelaskan apa yang mereka anggap 
prioritas.

Lokakarya eksternal menghasilkan 
penggalan pertama dari peta bukti untuk 
masing-masing outcome strategis -- dalam 
beberapa kasus menghasilkan sampai empat 
halaman penuh kebutuhan bukti. Peta ini 
memastikan bahwa semua jenis bukti 
dipertimbangkan dan bahwa kebutuhan bukti 
diarahkan pada outcome (bukannya pada 
daftar keinginan). Lokakarya ini melakukan 
dua hal lain yang tidak diantisipasi sebelumnya:

• Membantu menyempurnakan susunan 
kata dari outcome strategis agar lebih 
fokus pada apa yang benar-benar ingin 
dicapai oleh FSA.

• Mengidentifikasi beberapa isu yang 
belum dimasukkan FSA dalam rencana 
strategisnya -- seperti disebutkan di atas 
kita telah mengantisipasi bahwa hal ini 
mungkin terjadi, tapi tetap bermanfaat 

melihat apa yang dianggap penting oleh 
pemangku kepentingan.

Output lokakarya pertama dikaji oleh tim 
Chief Scientist untuk melihat apakah terjadi 
duplikasi, dan dikirim kepada lingkungan 
internal sebagai materi lokakarya kedua.

 
3.2. Lokakarya Kedua (Internal) 

Satu bulan kemudian, FSA mengadakan 
lokakarya internal kedua yang khusus 
diperuntukkan untuk staf FSA, sehingga 
memungkinkan mereka melakukan refleksi 
atas apa yang telah dihasilkan dalam 
lokakarya pertama dan kemudian mengem-
bangkan skema strategi bukti. Dibutuhkan 
satu hari penuh untuk keperluan ini dan terbagi 
dalam dua tahapan (lihat Tabel 4): pertama, 
memastikan bahwa segala sesuatu yang 
dianggap perlu dipertimbangkan memang 
telah dipertimbangkan; dan kedua, mencipta-
kan rencana bukti terstruktur dengan meng-

Tabel 3: Rencana untuk Hari Kedua

Waktu Tujuan Sesi Catatan

09.00 Refleksi hari 
pertama dan 
pengantar hari 
kedua

Chief Scientist  FSA  memberi  gambaran tentang apa yang dicapai 
pada hari pertama. Kehadirannya  mengirimkan pesan   penting 
kepada para peserta bahwa ini merupakan  proses kunci untuk 
FSA.

09.30 Menyusun peta 
bukti 

Peserta mengambil daftar panjang kebutuhan bukti dari hari 
sebelumnya dan menambahkannya ke ‘peta’, membuat sintesis  
dan merasionalisasi  sejauh dimungkinkan dan mengenali 
kesenjangan dalam bukti-bukti.

10.00 Mengidentifikasi 
hubungan kunci

Peserta diberi kebebasan untuk pindah kepada outcome mana pun 
yang ingin mereka kerjakan untuk mengidentifikasi dengan siapa 
FSA harus bekerja dan bagaimana bukti bisa dikumpulkan.

11.00 Istirahat

11.15 Mengaitkan ke 
outcome dan isu-
isu lain

Tiga sesi tantangan cepat (masing-masing 15 menit):  kecuali penyaji 
kelompok, semua dalam kelompok berpencar untuk menemukan 
kaitan apa pun antara kebutuhan bukti untuk tiap outcome.

11.45 Menulis ringkasan 
program

Ketika diskusi sudah hampir selesai, peserta diminta merangkum 
semua yang mereka ketahui tentang kebutuhan bukti menjadi 
sebuah ‘ringkasan pogram’ untuk (hipotetikal) manajer baru 
program bukti terhadap setiap outcome. Tidak ada pola untuk 
ini: mereka hanya diminta  menulis beberapa paragraf atau 
serangkaian poin-poin.

12.00 Ringkasan dan 
penutupan 
kegiatan lokakarya

Peserta diberitahu tentang lokakarya internal yang akan diadakan 
sebulan kemudian, dan bahwa strategi bukti sendiri akan dikirim 
kepada mereka untuk dikomentari.

Sumber: Dokumentasi Internal  
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identifikasi output dan kegiatan. 50 staf yang 
berasal dari berbagai bagian FSA menghadiri 
lokakarya internal ini, dan beberapa ahli luar 
dari Komite Penasihat Umum Ilmu Pengeta-
huan (GACS) yang merupakan lembaga 
tingkat tinggi dari FSA. Meskipun ini dikerjakan 
untuk sebuah lokakarya besar, perlu 
memastikan keterwakilan dari semua bidang 
kebijakan FSA.

Struktur dari peta bukti yang dihasilkan 
oleh lokakarya eksternal tidak dipergunakan 
sebagai dasar lokakarya ini. Lokakarya 
pertama yang diikuti ilmuwan eksternal dan 
ilmuwan sosial memakai kategorisasi yang 
biasa dikenal oleh mereka yang bekerja di 
lingkungan non-kebijakan (dan sedikit lebih 
akademik). Untuk lokakarya internal, kategori 
tersebut diubah agar lebih tepat untuk 
kebutuhan pembuat kebijakan -- memahami 
situasi saat ini, apa yang menyebabkan 
terjadinya perubahan, menilai dampak FSA, 
dan mengantisipasi kebutuhan masa depan. 
Dengan cara ini, para pemangku kepentingan 
eksternal tidak perlu diminta untuk memper-
kirakan apa yang dibutuhkan FSA, dan FSA 
telah memiliki sumber materi yang mewakili 
luasnya bukti yang riil.

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 4, 
pada sesi pagi hari peserta melakukan refleksi 
tentang apa yang telah dihasilkan lokakarya 
pertama dan apa yang seharusnya menjadi 
prioritas FSA, mengingat sumber daya yang 
terbatas. Hal ini dilakukan dalam kelompok: 
satu kelompok untuk setiap outcome strategis. 
Mereka diminta untuk:
a. Berdasarkan isi tabel yang dihasilkan 

dalam lokakarya eksternal, mempertim-
bangkan semua kebutuhan bukti yang 
sudah diidentifikasi, serta ‘ringkasan 
program’ yang telah ditulis.

b. Memperjelas apa yang sudah diketahui 
oleh FSA sebelum mengidentifikasi kesen-
jangan bukti utama dan memprioritaskan 

kembali kebutuhan bukti; ini adalah lang-
kah penting untuk mengurangi kemung-
kinan melakukan persiapan yang tidak 
perlu5.

c.  Menulis kembali ringkasan program untuk 
menghasilkan prioritas tindakan yang 
jelas.
Sesi sore mengidentifikasi output dan 

kegiatan yang perlu dilakukan untuk 
mengembangkan garis besar strategi bukti:
a. Output merupakan ‘hal-hal’ yang perlu 

dihasilkan, misalnya laporan, serangkaian 
target yang realistis, program M&E yang 
lebih baik.

b. Kegiatan adalah tindakan yang perlu 
diambil untuk menghasilkan output.

Setelah sesi akhir untuk tantangan dan 
kritik, penasihat senior FSA diundang untuk 
mengomentari apa yang mereka dengar di 
siang hari. Mereka telah berpartisipasi dalam 
diskusi selama lokakarya dan telah membantu 
mereka memahami beberapa isu-isu spesifik 
yang dihadapi FSA. Namun mereka juga 
mampu membawa perspektif strategis tentang 
bukti apa yang mungkin FSA butuhkan di 
masa depan

5 Pergantian staf yang cepat  berarti  bahwa selalu ada bahaya  melupakan apa yang sudah  dipelajari: 
tampaknya  tidak ada cara yang ampuh untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi, tetapi intinya telah diingatkan 
secara eksplisit dalam lokakarya guna  mendorong orang agar hati-hati dalam berpikir tentang apakah bukti 
baru (dan mungkin mahal)  dibutuhkan atau apakah akan menjadi lebih efektif untuk meninjau kembali apa 
yang telah ada dari segi biaya.

sxc.hu
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Tabel 4: Struktur untuk Lokakarya Internal

Waktu Tujuan Sesi Catatan

09.30 Pengantar kegiatan 
hari ini

Tim Chief Scientist merangkum apa yang dihasilkan lokakarya 
pertama dan menguraikan tujuan dari lokakarya ini.

10.00 Mengidentifikasi 
kebutuhan bukti 
untuk setiap outcome

Peserta mengkaji kembali apa saja outcome lokakarya pertama 
dan menambahkan lebih banyak (ini adalah sesi bebas, tidak 
dalam kelompok).

Mereka secara khusus diminta untuk mempertimbangkan 
apakah ada kebutuhan bukti penting untuk FSA, tetapi tidak 
begitu sesuai dengan salah satu outcome.

10.30 Mengelompokkan 
kebutuhan bukti dan 
mengidentifikasi 
kesenjangan

Sekarang bekerja dalam kelompok outcome, peserta 
mengelompokkan kebutuhan bukti tentang apa yang sudah 
diketahui oleh FSA dan apa lagi yang perlu diketahui oleh FSA, 
dengan mempertimbangkan hal berikut supaya bisa lebih baik:
•	 Menilai kondisi saat ini.
•	 Memahami penggerak/penyebab perubahan.
•	 Mengevaluasi dampaknya.
•	 Melihat ke masa depan.

11.15 Istirahat

11.30 Analisis kesenjangan Untuk setiap kelompok, peserta mengidentifikasi dimana 
letak kesenjangan dan dengan siapa FSA bisa bekerja: apakah 
kasus ini mengkaji kembali kerja yang ada dan menafsirkannya 
kembali demi keperluan setiap outcome, menugaskan 
pekerjaan baru untuk masalah yang ada, menugaskan 
pekerjaan baru untuk masalah baru yang mungkin timbul, 
dan mengidentifikasi dalam setiap kasus dengan siapa harus 
bekerja.

12.30 Menulis kembali 
ringkasan program 
untuk setiap outcome

Berdasarkan  analisis-analisis sebelumnya, menulis kembali 
draf ringkasan program yang diproduksi oleh lokakarya 
eksternal.

13.00 Istirahat makan siang

14.00 Menyusun rencana 
program

Fasilitator membuat ringkasan perbedaan antara outcome, 
output,  dan kegiatan:
•	 Untuk setiap outcome, bukti apa yang perlu disampaikan - 

FSA  bertanggungjawab atas output program level apa?
•	 Kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan tiap 

output tersebut?

15.00 Sesi tantangan Tanpa mengikutkan penyaji untuk tiap outcome, orang 
berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memberi  
tanggapan dan menyampaikan kritik.

15.30 Sidang pleno Para penasihat senior diundang untuk mengomentari apa yang 
menyentuh mereka dalam sesi hari itu dan apakah ada sesuatu 
yang terlupakan.

16.00 Rangkuman dan 
penutupan
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Lokakarya kedua menyusun skema strategi bukti untuk masing-
masing outcome. Pada saat itu, ada suatu proses konsultasi internal 
dan diskusi tentang anggaran untuk memastikan bahwa apa yang 

diusulkan dapat didanai dan untuk mengidentifikasi dimana pemangku 
kepentingan eksternal dapat memberikan kontribusi. Hal ini juga 
membantu dalam menentukan proses yang akan digunakan untuk 
memastikan bahwa strategi bukti dapat diperbarui.

Itu selalu dimaksudkan bahwa dokumen strategi bukti akan digunakan 
dalam dua cara. Secara internal akan digunakan untuk memandu 
perencanaan rinci, prioritas dan pengiriman bukti. Secara eksternal akan 
digunakan sebagai pernyataan prinsip dan prioritas FSA, serta sebagai 
dasar untuk diskusi dengan mitra potensial seperti departemen 
pemerintah, industri makanan dan lembaga swasta lainnya, dan 
universitas.

Draf pertama dari strategi bukti ditulis oleh tim Chief Scientist, 
diedarkan awal September kepada peserta lokakarya yang berasal dari 
luar, dan dibahas oleh GACS tingkat tinggi dalam salah satu pertemuan 
rutin terbuka mereka. FSA mencatat bahwa inovasi utama dalam strategi 
termasuk:

• Mengidentifikasi tema bukti prioritas; lima dikaitkan dengan outcome 
individu dan satu menyediakan bukti strategis dan lintas sektoral 
dan analisis, memperkuat fondasi dan pekerjaan jangka panjang 
yang diperlukan untuk melihat sesuatu di luar periode rencana 
strategis saat ini.

Langkah Ketiga: Menulis 
Dokumen Strategi Bukti

sxc.hu
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• Mengidentifikasi tema kegiatan prioritas 
seputar bukti, khususnya:
 - Mengidentifikasi dan memperoleh 

bukti.
 - Membangun kemitraan lintas tema, 

internal maupun eksternal.
 - Menyediakan sumber daya untuk ke-

perluan interpretasi, transfer penge-
tahuan, dan penerjemahan.

 - Membangun ilmu pengetahuan, kete-
rampilan, dan kapasitas.

 - Penilaian dan evaluasi, termasuk 
kemajuan strategi itu sendiri.

• Ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas 
tentang bukti; lebih dari sekedar memulai 
pekerjaan baru, melainkan sampai 
dengan mengumpulkan dan mengguna-
kan bukti yang ada, menerjemahkan 
bukti ke dalam tindakan, dan meng-
evaluasi dampak.

• Memperkuat kontribusi ilmu-ilmu sosial 
terhadap program kerja yang selama ini 
lebih condong pada pendekatan ilmu 

pengetahuan alam.
• Membangun program bukti strategis 

yang baru untuk mendukung pekerjaan 
lintas sektoral, melakukan sesuatu 
mengenai kebutuhan kebijakan masa 
depan, dan mengenai bukti yang tidak 
begitu sesuai dengan program yang 
sekarang ada.

• Kendali pusat atas dana bukti berada 
pada Chief Scientist FSA, yang akan 
dialokasikan berdasarkan tender yang 
diprioritaskan menurut kerangka kerja 
umum.

• Prioritasi yang jelas dari kebutuhan bukti 
secara berkelanjutan, menggunakan pro-
ses yang transparan. 

• Melakukan kajian tiada henti dari proses 
mencari bukti guna memastikan proses 
berlangsung secara transparan dan 
menghasilkan bukti berkualitas tinggi 
yang sesuai dengan tujuan.

Panjang dokumen akhir strategi bukti6 

Daftar Isi Halaman

Kata Pengantar dari Chief Scientist Badan Standarisasi Makanan 2

Ringkasan Strategi 
Apa itu strategi -- struktur dan bagian-bagian kunci

3
3

Ilmu Pengetahuan di Badan Standarisasi Makanan 4

Bagian 1: Tema Prioritas Bukti
Keamanan Pangan: produksi dan konsumsi Inggris
Keamanan Pangan: impor
Perilaku dan informasi makanan
Regulasi efektif berbasis risiko, penegakkan dan pemenuhan
Bukti strategis dan lintas sektoral dan analisis

8
8
9

10
11
12

Bagian 2: Tema Kegiatan Prioritas
Mengidentifikasi dan mendapat bukti dan analisis yang diperlukan
Kemitraan
Interpretasi, transfer pengetahuan, dan terjemahan
Pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas
Penilaian dan evaluasi

13
13
14
16
17
18

Kontak untuk informasi lebih lanjut 19

Lampiran A Skema Proses Prioritas Bukti 20

Gambar 4: Halaman isi dari dokumen strategi akhir

Sumber: Strategi Bukti FSA, Mei 2013, hal 1. 6 Lihat FSA (2013) The Food Standards Agency’s 
Science & Evidence Strategy 2010-2015, Mei 
2013 update.  Available at http://www.food.gov.
uk/science/sci-gov/scistrat
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hanya 20 halaman, tetapi dokumen secara 
jelas menjabarkan mengapa strategi bukti 
diperlukan dan apa tujuannya, tema bukti 
prioritas untuk lima tahun yang akan datang 
dan bagaimana tema tersebut terkait dengan 
outcome strategis, serta kegiatan prioritas 
yang diperlukan untuk memperoleh dan 
menggunakan bukti secara efektif. Strukturnya 
tertera pada Gambar 4.

Akhirnya, dokumen menetapkan proses 
yang akan diikuti untuk memastikan bahwa 
strategi itu dilaksanakan secara efektif; 
termasuk struktur tata kelola yang akan 
dijalankan (lihat Gambar 5).

Beberapa struktur dibentuk untuk melak-
sanakan S&ES pada tingkat yang berbeda. 
Semua bukti yang diminta harus melalui 
penilaian tahunan Dewan Prioritas Bukti. Ini 
mencakup permintaan pekerjaan yang sudah 
direncanakan dan permintaan yang sifatnya 
muncul satu kali saja selama setahun. 

Dewan Prioritas Bukti dipimpin oleh Chief 

Scientist. Ini terdiri dari manajer senior yang 
mengendalikan anggaran penelitian dan 
alokasi anggaran untuk administrasi. Tujuan-
nya adalah untuk menyediakan suatu fungsi 
yang menantang dengan memastikan bahwa 
ada penyebaran yang baik atas bukti, bahwa 
ilmu-ilmu sosial terwakili dengan baik, dan 
bahwa ada keseimbangan antara penelitian 
primer dan sekunder. Hal ini dilakukan oleh 
dewan dengan mempertimbangkan tiga per-
tanyaan berikut:

• Seberapa baik pekerjaan (baik yang 
direncanakan maupun yang hanya untuk 
satu kali saja) cocok dengan tujuan stra-
tegis, kebijakan atau tujuan operasional 
FSA.

• Kemungkinan dan bentuk dampaknya. 
Ini termasuk penilaian terhadap kualitas 
dari pendekatan yang akan diambil untuk 
menggunakan atau memanfaatkan bukti 
yang akan dihasilkan).

Sumber: Wawancara dengan tim CS

Rencana Strategis dan Strategi Bukti 
Menentukan arah keseluruhan untuk lima tahun 

ke depan, diterbitkan setiap lima tahun

Persyaratan rinci untuk pekerjaan baru 
Ditentukan untuk setiap bagian pekerjaan

Tinjauan kemajuan strategi bukti
Tim FSA, Dewan, penasehat eksternal

Siklus tahunan 
prioritas 

strategis untuk 
menyegarkan 

analisis secara 
keseluruhan Tinjauan 

berkala  
pertengahan 

tahun 
Untuk memeriksa 

kemajuan

Rencana bukti
Menetapkan kebutuhan akan bukti untuk 2 

tahun ke depan, diterbitkan setiap tahun

Mengidentifikasi kebutuhan bukti prioritas 
Tim internal FSA, disepakati oleh Dewan 

Prioritas Bukti

Gambar 5: Proses tata kelola untuk melaksanakan dan menyegarkan strategi bukti
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• Kualitas keilmuan dari pendekatan yang 
digunakan untuk menghasilkan bukti dan 
apakah itu cocok dengan tujuan.

Setelah Dewan Prioritas Bukti menyetujui 
kebutuhan bukti untuk dua tahun ke depan, 
tim membuat rencana bukti dan persyaratan 
rinci untuk setiap kegiatan bukti. Ini harus 
disetujui oleh lima Dewan tingkat rendah yang 
terdiri dari manajer tingkat menengah – 
masing-masing Dewan bertanggungjawab 
terhadap satu outcome dalam rencana 
strategis yang dipenuhi dalam jangka waktu 
enam bulan. Dewan-dewan ini menghasilkan 
dua daftar:

• Kebutuhan bukti yang telah diprioritaskan 
dimana sumber daya tertentu telah 
tersedia dalam anggaran outcome terkait.

• Kebutuhan bukti yang telah diprioritaskan 
tetapi tidak tersedia sumber daya dalam 
anggaran outcome – sumber daya mana 
yang perlu dialokasikan kembali secara 
internal.

Suatu siklus tahunan dari prioritas strategis 
akan memperbaharui daftar dan menunjukkan 
alokasi sumber daya. Ini diteruskan ke Dewan 
Prioritas Bukti tingkat tinggi untuk dimintakan 
persetujuan atau perubahan.
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S&ES diterbitkan pada 2009 dan dijadwalkan akan 
diperbarui dalam waktu dekat. Wawancara dengan staf 
dari kantor Chief Scientist menunjukkan beberapa 

bidang pembelajaran selama lima tahun terakhir.

1.  Dokumen S&ES dan proses memroduksinya 
telah menghasilkan perbedaan besar terhadap 
bagaimana FSA melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan bukti.

S&ES dokumen, dan proses bagaimana dokumen tersebut 
disusun, telah melalui ujian waktu. Meskipun ada beberapa 
perubahan yang substantif terhadap wewenang FSA, yang 
berarti perlu penyegaran rencana strategi secara keseluruhan,7 
perubahan terhadap S&ES sendiri sifatnya kecil. Bentuk 
partisipatif dari lokakarya memastikan bahwa semua pemangku 
kepentingan kunci dimasukkan dalam proses, dan fakta bahwa 

Belajar dari Proses 
S&ES

5

7 Pada 2010 tanggungjawab FSA berkurang dengan peralihan 
kebijakan nutrisi ke Departemen Kesehatan, dan tanggungjawabnya 
untuk banyak aspek standar makanan dan label ke DEFRA, 
Departemen Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan (lihat Kertas 
Kerja 2). Wewenang FSA disempitkan pada kebijakan keamanan 
pangan dan penegakan hukum.

sxc.hu
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S&ES diposisikan satu tingkat lebih tinggi dari 
prioritas kebijakan jangka pendek berarti 
mudah untuk melakukan perubahan terkait 
atas dokumen.

2.  Lokakarya merupakan cara efektif 
dan efisien untuk mendorong 
partisipasi, baik secara internal 
maupun eksternal.

Lokakarya berlangsung sangat terstruktur, 
namun tetap mendorong terjadinya diskusi 
bebas dalam setiap sesi. Meskipun teknik 
yang digunakan tidak dikenal oleh peserta 
(khususnya sesi tantangan dalam lokakarya 
eksternal), fasilitator tetap mampu mencatat 
output pada hari pertama sehingga bisa 
dimasukkan kedalam sesi hari kedua. Hal ini 
membantu peserta untuk melihat dan 
memahami bagaimana masukan dari mereka 
itu digunakan dan untuk tujuan apa. Fasilitator 
berpandangan bahwa dengan adanya orang-
orang dan pertanyaan-pertanyaan yang tepat 
dalam lokakarya, diskusi akan berjalan 
dengan sendiri. Namun mereka terus 
mengawasi kelompok-kelompok tersebut 
untuk memastikan bahwa tidak ada seseorang 
yang mendominasi jalannya diskusi: sebuah 
pertimbangan yang penting diperhatikan 
mengingat campuran peserta yang begitu 
luas.

3.  Tidak mungkin untuk sepenuhnya 
mengarahkan kembali program 
penelitian yang ada dengan 
tema bukti yang baru. Namun, 
memperbaiki struktur tata kelola 
FSA dan proses mengenai bukti 
dapat memastikan bahwa bukti 
terus diarahkan untuk mencapai 
outcome FSA.

Meskipun ada beberapa pengulangan dari 
rencana strategis FSA secara keseluruhan 
untuk mencerminkan mandatnya yang telah 
berubah, S&ES dan proses tata kelolanya 
terbukti menjadi mekanisme ampuh untuk 

terus memastikan bahwa kebutuhan bukti 
selaras dengan tujuan kebijakan. Tujuannya 
adalah untuk melanjutkan proses reorientasi 
sehingga setiap program kebijakan dan projek 
memiliki komponen bukti yang menjadi dasar 
pemikiran untuk mengumpulkan dan 
menggunakan bukti, yang kemudian dapat 
dievaluasi. Bahayanya ialah prioritas kebijakan 
jangka pendek terlalu membuat badan fokus 
pada kerja terapan yang sifatnya reaktif dan 
pekerjaan jangka panjang yang lebih strategis 
terkesampingkan. Meskipun FSA tidak 
mengalokasikan proporsi tertentu dari 
anggarannya untuk berbagai jenis bukti8, 
proses penyerahan pengajuan kepada Dewan 
Prioritas Bukti ikut membantu upaya untuk 
memastikan bahwa keseimbangan yang tepat 
dapat dipertahankan. Hal ini juga menjamin 
bahwa ketika sebuah prioritas baru yang 
penting tiba-tiba muncul, ada proses yang 
ketat dijalankan sehingga dapat memastikan 
setiap kebutuhan bukti baru dipertimbangkan 
dengan memperhatikan prioritas-prioritas 
yang ada9.

8 Bila dibandingkan dengan DEFRA, yang 
membedakan adanya kebutuhan hukum untuk 
bukti (40% dari total anggaran bukti), kebutuhan 
non-reguler jangka pendek (40% dari total) 
dan kebutuhan jangka panjang non-hukum 
(20% dari total). DEFRA dan FSA sama-sama 
memiliki filosofi dari bukti dan pendekatan yang 
sama untuk mengembangkan strategi bukti, dan 
melakukan komunikasi satu sama lain secara 
rutin.

9 Pada 2013, ditemukan banyak makanan 
berlabel ‘sapi’ yang sebenarnya sebagian 
besar mengandung daging kuda, sehingga 
menyebabkan terjadinya skandal yang 
menjangkau daerah seluruh Uni Eropa 
(kebanyakan ‘daging sapi’ ini berasal dari 
negara-negara lain di Eropa). Meskipun di FSA 
terdapat proses untuk memperoleh bukti sekitar 
risiko terhadap kesehatan manusia, namun isu 
risiko atas integritas rantai makanan adalah 
–seperti ungkapan seorang staf kantor Chief 
Scientist-- sebuah ‘keadaan yang benar-benar 
berantakan’. Meskipun fokus politik dan media 
jangka pendek telah berkurang, jelas bahwa ini 
merepresentasikan lebih dari sekedar pergeseran 
kecil dari prioritas FSA dan kebutuhan bukti masa 
depannya. Masalah integritas makanan akan 
dibahas secara lebih rinci dalam proses S&ES dari 
FSA mendatang.
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4.  Struktur baru yang dijalankan 
untuk menerapkan strategi bukti 
membuat jelas bahwa meskipun 
tidak ada tekanan yang besar 
terhadap anggaran program, 
kapasitas internal yang lebih 
besar diperlukan untuk mengelola 
program bukti secara efektif.

Strategi bukti tidak hanya memengaruhi 
bukti apa yang diperoleh; hal itu juga 
memengaruhi bagaimana bukti diperlakukan 
secara internal. Ini membutuhkan seperangkat 
keterampilan tertentu, seperti manajemen 
proyek, keterampilan menafsirkan bukti, dan 
keahlian menggunakannya untuk keperluan 
kebijakan. Semua ini diidentifikasi sebagai 
keterampilan kunci yang tidak dimiliki oleh 
FSA. Hal ini memberi tekanan pada anggaran 
administrasi dalam badan, karena orang yang 
direkrut dengan seperangkat keahlian tertentu 
diminta melakukan pekerjaan yang mereka 
sendiri belum terlatih baik dalam bidang 
tersebut.

Dewan Bukti menghasilkan dua daftar 
sejalan dengan apa yang bisa dan tidak bisa 
dia hasilkan sesuai dengan anggaran program. 
Tujuan FSA adalah untuk membuat penilaian 
serupa tentang manajemen dan kemampuan 
administratif untuk memastikan bahwa bukti-

bukti yang diperoleh diterjemahkan secara 
efektif ke dalam kebijakan dan program. 
Hasilnya akan menjadi sebuah pendekatan 
yang terlihat di seluruh portofolio keterampilan 
FSA (spesialis bukti, spesialis kebijakan, dan 
staf administrasi). Ini akan memastikan 
bagaimana sumber daya staf FSA 
dikonfigurasikan secara eksplisit ke arah 
tujuan S&ES secara keseluruhan.

5.  Chief Scientist FSA memainkan 
peran kunci dalam proses strategi 
bukti.

Lokakarya dijalankan oleh tim dari kantor 
Chief Scientist, bukan Chief Scientist sendiri. 
Namun, dengan menghadiri satu dari dua hari 
lokakarya eksternal, dan secara aktif ambil 
bagian dalam diskusi, ia mengirim sinyal kuat 
kepada para pemangku kepentingan FSA 
bahwa dia menganggap serius partisipasi 
mereka. Kehadiran anggota tingkat tinggi 
GACS pada lokakarya internal juga mengirim 
sinyal serupa kepada staf, yaitu menunjukkan 
bahwa lokakarya ini dipimpin oleh pimpinan 
puncak dari organisasi dan manajemen senior 
mendengarkan apa yang dikatakan oleh staf 
FSA. Komitmen manajemen senior untuk 
proses strategi adalah bagian penting dari 
usaha untuk memastikan efektivitasnya.
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Lampiran
Tabel Contoh Hipotesis

Tabel aktual yang dibuat dalam lokakarya bersifat rahasia untuk FSA saja dan tidak bisa 
direproduksi di sini. Tabel di bawah ini memberikan contoh hipotesis dari berbagai masalah 
peserta yang ditemukan dalam lokakarya, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana 
mengisi tabel ini.

Lokakarya Eksternal 1: Sesi Kelompok 1

Judul Outcome ............ (contoh hipotesis: informasi nutrisi yang lebih baik bagi 
konsumen) ......... ..

Outcome ini penting 
untuk siapa?
Untuk siapa outcome itu 
penting di masa depan?

Mengapa?

Konsumen Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 
menentukan pilihan tentang makanan sehat

Kelompok-kelompok 
pendukung konsumen

Untuk memungkinkan mereka memberikan saran yang 
lebih baik tentang pilihan diet dan pola makan sehat

Produsen makanan Untuk memastikan bahwa mereka memilih pendekatan 
yang konsisten dalam pelabelan
(Tapi juga untuk mendorong persaingan di antara 
mereka)

Asosiasi perdagangan Jadi mereka dapat memberikan saran kepada produsen, 
khususnya usaha kecil

Dll Dll
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Lokakarya  Eksternal 1: Sesi Kelompok 2

Judul Outcome ......... (contoh hipotesis: informasi nutrisi yang lebih baik bagi 
konsumen) .......

Dengan asumsi kita mengetahui Outcome ini penting untuk siapa (dan mengapa), 
seperti apakah kelihatan kriteria keberhasilan?

Kriteria keberhasilan Rincian

Konsumen memiliki 
pemahaman yang lebih jelas 
tentang informasi gizi apa yang 
harus disediakan

Terdapat pendekatan yang konsisten untuk 
penyediaan informasi nutrisi di seluruh Inggris
•  Di gerai pelayanan makanan, misalnya 

restoran-restoran
•  Untuk makanan yang dibeli orang untuk di 

rumah

Industri makanan semakin 
lebih pintar dalam memberikan 
saran nutrisi

Jumlah gerai pelayanan makanan yang 
memberikan informasi nutrisi meningkat sejalan 
dengan target FSA

Industri makanan berbagi 
pengetahuan tentang 
bagaimana konsumen 
merespon informasi gizi yang 
lebih baik

Pengembangan sebuah model yang membantu 
dalam memahami apa yang mendorong 
perubahan perilaku konsumen

Dll. Dll.
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Lokakarya eksternal Hari 2 : Sesi kelompok  

Judul Outcome ......... (contoh hipotesis: informasi nutrisi yang lebih baik bagi 
konsumen) .......

Ringkasan Program: apa yang perlu kita ketahui dan kapan?
•	 Pemantauan isu-isu baru yang mungkin timbul berkaitan dengan kebutuhan akan 

informasi gizi yang lebih baik
•	 Telaah literatur tentang apa yang dilakukan negara lain mengenai penyediaan 

informasi gizi
•	 Memprioritaskan bidang di mana informasi yang lebih baik akan memberikan 

dampak yang besar pada pilihan diet
•	 Dll. ...

‘Peta’ bukti: Data Bukti analitis Bukti dari 
pemangku 
kepentingan / 
konsumen

Bukti dari        
 M & E

Apa? Mengumpulkan 
data tentang 
siapa yang 
menyediakan 
informasi gizi 
saat ini

Pemantauan isu-
isu baru apa yang 
mungkin muncul 
di masa  datang?

Telaah literatur 
tentang apa 
yang kita ketahui 
mengenai cara 
konsumen 
merespon 
informasi gizi

Bekerja dengan 
usaha kecil 
dan menengah 
(UKM) untuk 
mengetahui 
biaya yang 
diperlukan 
untuk 
menyediakan 
informasi 
tentang nutrisi

Inisiatif apa 
yang telah diuji 
coba di negara 
lain? Seberapa 
efektif inisiatif 
tersebut dari 
segi biaya?

Bagaimana? Survei 
(termasuk 
industri)

Menunjuk 
konsultan untuk 
menjalankan 
lokakarya 
pemantauan 
lingkungan 

Melakukan 
telaah literatur 
akademik

Mengadakan 
3 pertemuan 
regional dengan 
UKM sebelum 
xx / yy / zzzz

Masukkan  
pertanyaan 
ini dalam 
telaah literatur 
akademik

Dengan 
siapa?

Melakukan ini 
sendiri

Bersiap 
melakukan 
tender untuk 
keduanya

Cabang X 
mempersiapkan 
pertemuan

Melakukan 
persiapan 
tender
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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).


