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Pesan
Kunci:

• Selama sepuluh tahun terakhir ini, Kementerian Lingkungan Hidup,
Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (DEFRA) telah menerapkan
sebuah pendekatan sistematis guna meningkatkan kemampuannya
mencari dan memanfaatkan bukti sebagai masukan bagi pembuatan
kebijakan.
• DEFRA telah menerapkan dua proses strategi lima tahunan untuk
menjamin sumber daya yang telah diinvestasikan dalam bukti bisa
diarahkan secara lebih baik untuk tujuan kebijakan jangka panjang
maupun jangka pendek. Kedua proses strategi lima tahunan itu juga
telah membantu meningkatkan keterbukaan seputar perdebatan
tentang bukti kebijakan lingkungan.
• Untuk Strategi Investasi Berbasis Bukti (EIS) yang telah terbit
pada 2014, DEFRA telah bekerjasama dengan berbagai organisasi
eksternal yang juga telah menyediakan dan menggunakan bukti, untuk
kemudian memasukannya ke dalam proses strategi. Hal ini semakin
memperkuat hubungan antara pihak ‘permintaan’, ‘perantara’, dan
‘persediaan’ dari sisi hubungan antara bukti dan kebijakan.
• Sekarang ini, proses strategi tersebut telah masuk di dalam seluruh
kementerian. Hal itu semakin memastikan bahwa keterampilan dan
sumber daya yang diperlukan untuk membuat kebijakan berbasis
bukti telah dialokasikan secara efisien dan efektif guna membantu
DEFRA menangani prioritas kebijakannya.

Mengandalkan Bukti:

Pembelajaran dari Kementerian Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris

iii

Daftar Isi
Singkatan dan Akronim..........................................................................................

v

Ringkasan Eksekutif...............................................................................................

vi

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

1

2. Konteks untuk mengembangkan EIS...............................................................

3

2.2 Konteks kelembagaan yang lebih luas..........................................................

4

2.1 Konteks pembuatan kebijakan......................................................................
2.3 Konteks kelembagaan internal......................................................................

2.4. Konteks bukti...............................................................................................

3

5
6

3. Mengembangkan dan menerapkan ketiga EIS................................................

9

3.2. EIS kedua: 2010-2013..................................................................................

14

3.1. EIS pertama: 2006-2010...............................................................................

9

3.3. EIS ketiga: 2014-2018..................................................................................

15

4. Kesimpulan.........................................................................................................

21

4.2. Apa yang telah berubah................................................................................

23

5. Referensi.............................................................................................................

26

4.1. Apa yang tidak berubah................................................................................

4.3. Refleksi akhir................................................................................................

21

25

Lampiran A: Pedoman dalam menilai kekuatan dasar bukti. Pedoman ini
diterbitkan selama proses EIS pertama...........................................................

iv

27

Singkatan dan Akronim
BSE

:

Bovine Spongiform Encephalopathy / Mad Cow Disease (‘Penyakit
Sapi Gila’)

CEFAS

:

Centre for Environment, Fisheries and Aquatic Science
(Pusat Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ilmu Perairan)

CSA

:

Chief Scientific Adviser
(Kepala Penasehat Ilmiah)

DCSA

:

Deputy Chief Scientific Adviser
(Wakil Kepala Penasehat Ilmiah)

DEFRA

:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Kementerian Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan)

EIS

:

Evidence Investment Strategy
(Strategi Investasi Berbasis Bukti)

FERA

:

Food and Environment Research Agency
(Badan Penelitian Lingkungan dan Makanan)

FMD

:

Foot and Mouth Disease
(Penyakit Mulut dan Kuku)

IAH

:

Institute for Animal Health
(Institut Kesehatan Hewan)

OECD

:

Organization for Economic Co-operation and Development
(Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)

R&D

:

Research and Development
(Penelitian dan Pengembangan)

ROAMEF

:

Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation, Feedback
(‘the policy cycle’)
(Dasar Pemikiran, Tujuan, Penghargaan, Monitoring, Evaluasi,
Umpan balik (‘siklus kebijakan’))

VLA

:

Veterinary Laboratories Agency
(Badan Laboratorium Hewan)

Mengandalkan Bukti:

Pembelajaran dari Kementerian Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris

v

Ringkasan
Eksekutif

P

ada 2004, Kementerian Lingkungan
Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan
Inggris (DEFRA) merancang dan
menerapkan Strategi Investasi Berbasis Bukti
(EIS). Strategi ini merupakan upaya inovatif
guna memahami apa yang benar-benar
dibutuhkan oleh sebuah kementerian
(pemerintah) dalam menerapkan pendekatan
berdasarkan bukti untuk pembuatan kebi-
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jakan. Sejak itu, proses tersebut telah diulang dua kali; setiap kali
diterapkan, pendekatan ini semakin diintegrasikan lebih dalam ke DEFRA
dan ke seluruh jaringan organisasi terkaitnya. Sejarah EIS memuat
banyak pelajaran yang bisa dipetik bagi pihak lain yang ingin mencoba
menerapkan pendekatan berbasis informasi serupa dalam pembuatan
kebijakannya. Studi kasus ini merangkum pembelajaran yang terjadi
selama kurun waktu satu dekade terakhir.
Ketiga proses EIS itu telah membantu DEFRA memastikan bahwa
anggaran dan staf sejalan dalam menghasilkan informasi berdasar bukti
yang bisa membantu EIS mencapai prioritas kebijakan yang telah
ditetapkan. Hal ini memperkuat basis bukti sehingga menjadi cukup luas
untuk bisa mencakup isu-isu lingkungan yang kompleks agar dapat
ditangani dan diatasi secara efektif oleh DEFRA, baik untuk prioritas
jangka pendek maupun prioritas jangka panjang. Prosesnya berlangsung
terbuka dan transparan, sehingga membantu meningkatkan hubungan
antara DEFRA dengan pemangku-pemangku kepentingannya.
Tiap program EIS selalu melibatkan seluruh kementerian sehingga
memberikan manfaat atas dana yang telah dikeluarkan di seluruh
spektrum kebijakan kementerian. DEFRA merupakan sebuah kementerian
besar dan kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap
program EIS bisa membawa perubahan luas dalam hal cara DEFRA
mencari, menangani, dan menggunakan bukti, namun tetap dibutuhkan
lebih dari satu upaya untuk mengembangkan sebuah proses yang kuat
dan dapat diulangi.
Mengembangkan dan menerapkan program EIS mengharuskan
sebuah kementerian untuk membuat serangkaian pilihan sadar tentang:
• jenis-jenis bukti yang diperlukan sekarang dan di masa depan;
• bagaimana memprioritaskan dan menganggarkan kebutuhankebutuhan tersebut;
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• bagaimana bekerja dengan para pemangku kepentingan luar untuk mendapatkan
bukti yang diperlukan;
• bagaimana menyiapkan bukti untuk kebijakan sehingga bisa digunakan dengan
efektif; dan
• bagaimana memastikan bahwa kemampuan dan kapasitas internal bisa mencukupi untuk menjalankan semua tugas
tersebut sehingga bisa digunakan dengan
efektif.
Pendekatan berbasis bukti untuk pembuatan kebijakan baru bisa dikatakan benarbenar telah tertanam, bilamana telah menjadi
bagian integral dari proses perencanaan kerja
kementerian dan terdapat relasi yang jelas
antara anggaran berbasis bukti dan anggaran
program. Proses EIS dipimpin oleh manajemen
senior yang mengkomunikasikan manfaat EIS
baik secara internal maupun eksternal.
Ketiga EIS didasarkan pada empat prinsip,
yakni:
1. Bukti untuk kebijakan harus menjawab
tujuan dan prioritas kebijakan. Ini berarti
bahwa dasar bukti itu perlu diteliti dan
dikelola bersama oleh suatu tim kebijakan
dan spesialis bukti. Ini bukan merupakan
sesuatu yang dapat diserahkan kepada
tim atau organisasi yang terpisah.
2. Kebijakan perlu mengakui adanya
berbagai jenis bukti: data statistik, hasil
penelitian, perspektif pemangku kepentingan dan masyarakat, serta bukti yang
berasal dari hasil monitoring dan evaluasi.
Selain ‘fakta’ tersebut, basis bukti juga
meliputi bukti ketidakpastian, risiko dan
ambiguitas
yang
melekat
dalam
lingkungan kebijakan yang berubah.
Perlu diberikan perhatian khusus pada
keterkaitan antara lingkungan dan
masyarakat yang kompleks.
3. Investasi efektif berbasis bukti perlu
menyeimbangkan kebutuhan jangka
pendek dengan prioritas jangka panjang.
Bukti itu diperlukan untuk memastikan
terpenuhinya persyaratan monitoring
hukum, untuk menjawab prioritas
kementerian (jangka pendek), dan untuk

menghantarkan nilai dalam jangka
panjang dengan cara membantu pembuat
kebijakan menjajaki peluang masa
depan, risiko dan ketidakpastian.
4. Memberikan manfaat atas dasar bukti
yang ada berarti sebuah komitmen untuk
menganalisis kembali bukti yang sudah
ada. Dalam konteks tekanan pada
anggaran publik, maka menjadi penting
untuk melakukan hal itu guna memperoleh
bukti yang baru. Proses EIS telah
membantu DEFRA untuk memahami
seberapa baik DEFRA mampu menjawab
semua kebutuhan tersebut dengan
keterbatasan sumber daya yang tersedia
saat ini.
Mendasari empat prinsip ini adalah
komitmen untuk menjadikan dasar bukti ini
transparan. Semua isu-isu kebijakan memiliki
serangkaian pemangku kepentingan dan
berbagai pandangan tentang bukti apa yang
dibutuhkan dan bagaimana harus diprioritaskan. Melibatkan mereka dalam mengembangkan dasar bukti dan menerbitkan
dokumen strategi bukti tidak hanya merupakan
tata kelola yang baik, tapi juga meningkatkan
penerimaan yang lebih luas atas sebuah
upaya yang kompleks.
Tata kelola yang baik atas dasar bukti itu
memastikan bahwa pemangku kepentingan
internal dan eksternal dapat secara terbuka
mendiskusikan bukti apa yang sudah ada dan
bukti apa yang dibutuhkan untuk membantu
menjawab prioritas kebijakan. Komitmen
DEFRA terhadap transparansi pada proses
EIS pertama adalah dengan
membuka
seluruh dasar bukti bagi kepentingan diskusi
publik. Ini merupakan pertama kalinya
dilakukan sebuah kementerian dan hal
tersebut diterima dengan baik oleh penyedia
bukti eksternal. Karena EIS ketiga meliputi
DEFRA dan jaringan organisasinya yang lebih
luas, maka perlu dicari keseimbangan lain
antara komitmennya terhadap transparansi
dan kebutuhannya untuk mempertahankan
beberapa kerahasiaan tentang prioritas kerja
dan alokasi anggaran.
Selama 10 tahun terakhir ini, satu kelompok
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inti kecil senantiasa tanpa henti belajar dari
satu program EIS untuk merancang dan
mengimplementasikan EIS berikutnya. Setiap
EIS mencuatkan isu bagaimana kementerian
mengalokasikan sumber daya anggaran dan
stafnya untuk menyeimbangkan kualitas bukti,
manfaat dari dana yang telah dikeluarkan dan
relevansinya dengan tujuan dan prioritas
kebijakan kementerian. Saat ini, DEFRA
memiliki kontrol anggaran yang ketat dan itu
dilakukan oleh direktorat bukti pusat dan tim
kebijakan yang akan menentukan apa bukti
yang relevan dengan kebijakan. Selain itu,
ahli-ahli bukti ditempatkan dalam tim
kebijakan, namun mereka tetap melapor ke
direktorat pusat. Hal ini tampaknya
menyeimbangkan ketiga isu tersebut secara
efektif. Sementara konsultan eksternal
memang diperlukan untuk mendukung tim
pusat dalam program EIS pertama, maka
iterasi (perulangan) ketiga sekarang ini
merupakan sebuah proses yang sepenuhnya
bersifat internal dan karya sendiri.
Sejak akhir tahun 1990-an, gerakan untuk
mendorong kebijakan yang didukung oleh
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informasi berbasis bukti semakin mendapat
dukungan kuat. Namun tidak banyak panduan
praktis yang dapat membantu kementerian
pemerintah untuk memahami bagaimana
mereka seharusnya menerapkannya. Tiga
proses EIS DEFRA berusaha untuk melakukan
hal itu; menyeimbangkan prioritas jangka
pendek dan jangka panjang, manfaat atas
dana yang telah dikeluarkan, kemampuan dan
kapasitas staf dan mengubah tingkat sumber
daya. Konsistensi pendekatannya selama
dekade terakhir itu telah membantu DEFRA
mengembangkan proses yang tangguh dan
dapat diulangi berdasarkan prinsip-prinsip
yang dapat diterapkan untuk bidang kebijakan
lainnya. Sekarang ini, EIS sudah menjadi
bagian rutin dari pendekatan pembuatan
kebijakan berbasis bukti DEFRA dan akan
terus diterapkan pada kebijakan masa yang
akan datang. Studi kasus ini berisi banyak
pelajaran berharga bagi kementerian pembuat
kebijakan lainnya yang ingin meningkatkan
kemampuan mereka dalam penerapan
pendekatan berbasis bukti.

Pendahuluan

1

P

ada 2004, Kementerian Lingkungan,
Pangan dan Urusan Pedesaan (DEFRA)
Inggris menerbitkan Strategi Inovasi dan
Bukti pertama. Ini adalah untuk pertama kalinya
sebuah kementerian Pemerintah Inggris
berusaha secara sistematis untuk menyelaraskan kembali bukti-bukti kebutuhan dengan
prioritas kebijakannya. Setelah 10 tahun berlalu,
untuk ketiga kalinya EIS (yang sekarang disebut
Strategi Investasi Berbasis Bukti) melakukan
hal yang sama. Dokumen strategi ketiga EIS
diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2014, dan
proses tersebut terintegrasi baik pada
sxc.hu

pendekatan DEFRA dalam strategi dan perencanaan kerja.
Makalah ini menggambarkan bagaimana ketiga EIS itu
dilaksanakan dan apa yang dapat dihasilkan oleh ketiganya. Proses
ini memuat banyak pembelajaran yang bisa dimanfaatkan banyak
pihak yang ingin mencoba menggunakan pendekatan strategis ini
untuk pengelolaan dasar bukti bagi pembuatan kebijakan.
Pengalaman mengenai perkembangan EIS di DEFRA sungguh
relevan dengan konteks negara-negara berkembang. Ini karena
pendekatannya menggambarkan pilihan sadar oleh sebuah
kementerian (di Inggris disebut departemen) guna meningkatkan
dan memperkuat pertimbangan dan pemanfaatkan berbagai jenis
bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Dokumen-dokumen EIS
ini menunjukkan hasil konkrit dari sebuah proses yang kompleks.
Proses ini memang sengaja dirancang guna memastikan semua
kebutuhan bukti kementerian dapat dipenuhi dan digunakan untuk
mendukung tujuan kebijakan.
Pendahuluan ini menguraikan beberapa isu pokok dari ketiga
proses yang diusahakan untuk dijawab oleh EIS. Bagian 2
menjelaskan konteks dari mana EIS muncul, dengan fokus pada
konteks pembuatan kebijakan, konteks kelembagaan yang lebih
luas, konteks internal DEFRA sendiri dan konteks bukti. Bagian 3
menjelaskan proses yang mengarah pada dikembangkannya
ketiga EIS oleh DEFRA selama ini, dan bagian 4 merupakan
penutup dengan sebuah analisis perbedaan antara ketiga proses
EIS dan penjelasan singkat tentang pembelajaran apa yang

Mengandalkan Bukti:

Pembelajaran dari Kementerian Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris

1

diperoleh dari masing-masing.
Secara umum, tiga dokumen DEFRA
tentang EIS itu dimaksudkan untuk
menggambarkan:
1. Penilaian terhadap tantangan jangka
panjang atas bukti dan rencana untuk
menjawab tantangan tersebut;
2. Ikhtisar prioritas rencana dan bukti
saat ini bagi DEFRA dan setiap
organisasi yang terkait;
3. Sebuah proses yang jelas untuk
memprioritaskan kegiatan pembuktian
dalam menanggapi tekanan baru,
seperti prioritas kebijakan baru atau
tekanan
lebih
lanjut
terhadap
anggaran; dan
4. Visi tentang bagaimana DEFRA ingin
melakukan kegiatan pembuktian di
masa depan dan dengan siapa
kementerian perlu menjalin kemitraan
guna
memperoleh
bukti
yang
dibutuhkan.
Hal yang mendasari itu semua adalah tiga
isu utama yang menjadi jantung dari seluruh
proses EIS. Isu-isu ini akan disinggung dari
awal sampai akhir makalah ini.
Pertama, DEFRA mengakui sejak awal
bahwa memang ada perbedaan antara dua
hal. Yakni antara apa yang disebut sebagai
pendekatan ‘penelitian untuk tujuan ilmiah’
yang mengutamakan pertanyaan yang
menjadi minat para ilmuwan dengan apa yang
disebut pendekatan ‘mencari bukti untuk
tujuan kebijakan’ yang mengutamakan
pertanyaan yang menjadi minat pembuat
kebijakan. Dua pendekatan ini saling
melengkapi, selain mampu menjawab
kebutuhan jangka pendek pembuat kebijakan.
Ini juga penting guna memastikan bahwa
dasar bukti untuk kebijakan itu bisa mengatasi
isu-isu jangka panjang yang dianggap penting
oleh para ilmuwan. Misalnya isu-isu yang
menyangkut soal pemantauan jangka panjang
lapisan ozon, lingkungan maritim atau
keanekaragaman hayati. Namun, tim yang
merancang dan menerapkan EIS pertama
merasa bahwa prinsip keseimbangan telah
bergeser terlalu jauh ke arah praktik riset yang
menarik bagi para ilmuwan, tetapi tidak benarbenar menjawab kebutuhan mendesak para
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pembuat kebijakan.
Menemukan keseimbangan yang tepat
antara ‘penelitian untuk tujuan ilmiah’ dan
‘mencari bukti untuk tujuan kebijakan’ menjadi
bagian integral dari ketiga proses EIS.
Mungkin sulit untuk mencapainya dalam
jangka pendek, karena setiap perubahan atas
keseimbangan saat ini akan tergantung pada
pengaturan kelembagaan antara penyedia
bukti (seperti lembaga penelitian atau
universitas yang dibiayai pemerintah) dan
pengguna
bukti
(seperti
kementeriankementerian pemerintah). Jadi salah satu
tujuan dari proses EIS adalah mulai
memberikan isyarat sedini mungkin, tentang
perubahan apa yang mungkin diperlukan
terhadap
pengaturan
hubungan
atau
kelembagaan untuk bergeser dari pendekatan
‘penelitian untuk tujuan ilmiah’ ke pendekatan
‘mencari bukti untuk tujuan kebijakan’.
Akhirnya, EIS merupakan sebuah cara
berkomunikasi dengan pemangku kepentingan
baik internal maupun eksternal. Sebagaimana
dirinci (pada halaman 9) demikianlah EIS
sekarang ini: “Kami akan menggunakan
strategi kami secara internal sebagai suatu
kerangka kerja tingkat tinggi untuk memandu
kami dalam menyusun perencanaan, prioritas
dan penyediaan bukti secara rinci; dan secara
eksternal sebagai suatu pernyataan atas
prinsip dan prioritas serta merupakan dasar
untuk melakukan diskusi dan kerjasama
dengan mitra potensial guna secara bersamasama merancang dan memenuhi kebutuhan
kami akan bukti.” Proses internal memproduksi
dokumen EIS memerlukan beberapa kali
diskusi internal dan debat tentang beberapa
isu-isu penting. Diskusi dan debat itu meliputi
apa yang akan menjadi tantangan bukti dalam
jangka
panjang,
bagaimana
bisa
mengaitkannya dengan prioritas bukti saat ini
dan yang telah direncanakan serta apa arti
semuanya ini bagi postur anggaran yang
dikendalikan oleh tim yang berbeda. Karena
itu EIS lebih dari sekedar sebuah dokumen
untuk mengkomunikasikan prioritas; EIS
merupakan sebuah proses organisasi yang
mendahului dan mengikuti penerbitan
dokumen, sebuah proses yang perlu dikaji
dan dikelola secara seksama.

2
Konteks untuk
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Mengembangkan Strategi
Investasi Berbasis Bukti (EIS)

2.1. Konteks pembuatan kebijakan
DEFRA dibentuk pada tahun 2001 dengan kewenangan
yang luas dalam bidang kebijakan. DEFRA terdiri dari bagianbagian yang berasal dari beberapa kementerian yang ada
sebelumnya; dua induk utamanya adalah Kementerian
Pertanian, Pangan dan Perikanan, dan Kementerian
Perhubungan dan Wilayah. Proses menyatukan bidang-bidang
kebijakan dan struktur organisasi yang berbeda merupakan
suatu tantangan, diperumit oleh dampak karena terjadinya dua
krisis yang menimpa pembuatan kebijakan Inggris. Yang
pertama adalah krisis Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE
atau ‘penyakit sapi gila’) pada pertengahan tahun 1990, dan
yang kedua adalah merebaknya epidemi Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK) di awal tahun 2000-an. Dalam kedua kasus itu,
kedua kementerian itu telah menjadi bulan-bulanan kritik pedas,
karena tidak menggunakan bukti secara memadai dalam
merumuskan kebijakan mereka. Penting bagi proses EIS adalah
keinginan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang
cukup sehingga DEFRA dapat fokus dalam memenuhi
kebutuhan khusus kementerian agar bisa menghasilkan strategi
yang efisien dan efektif sekaligus juga bisa menghindari
terjadinya krisis1 terkait bukti di masa depan.
Kurun waktu tahun-tahun awal dekade, keberadaan DEFRA
ditandai oleh adanya perubahan nyata dalam hal pemikiran
tentang bukti. Sampai batas waktu tertentu, hal ini terjadi karena
refleksi mendalam tentang apa yang salah dalam krisis BSE
dan PMK, kekhawatiran tentang bagaimana membuat kebijakan
mengenai organisme-organisme yang telah mengalami rekayasa genetika, dan tentang pemahaman yang lebih baik perihal
1

Banyak dari bagian 2, khususnya analisis EIS pertama, diambil dari
Shaxson, Harrison & Morgan (2008), yang berisi referensi yang
relevan.
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Pada tahun 2002, Kepala Penasehat Ilmiah
(CSA) DEFRA yang pertama diangkat.
Langkah ini mengawali serangkaian
telahaan dan evaluasi tentang kualitas
ilmu pengetahuan DEFRA dan bagaimana
hal itu telah digunakan.
sepak terjang Inggris dalam bidang lingkungan
secara global. Para pembuat kebijakan
semakin mengakui bahwa banyak dampak
kebijakan bersifat jangka panjang, lintas ilmu,
dan ‘dirasakan’ oleh beberapa kementerian.
Selain itu, kerja di bidang ilmu pengetahuan
dan masyarakat, serta pemahaman publik terhadap ilmu pengetahuan, telah menunjukkan
bahwa melibatkan pemangku kepentingan
eksternal sepanjang siklus kebijakan termasuk dalam memperdebatkan bukti merupakan bagian penting dari proses
pembuatan kebijakan.
Pada tahun 2002, Kepala Penasehat
Ilmiah (CSA) DEFRA yang pertama diangkat.
Langkah ini mengawali serangkaian telahaan
dan evaluasi tentang kualitas ilmu pengetahuan DEFRA dan bagaimana hal itu telah
digunakan. Dua kementerian induk DEFRA
punya model pendekatan yang sangat
berbeda dalam mengelola ilmu pengetahuan.
Pada tahun 2004, dua dokumen strategi telah
diterbitkan
sebagai
upaya
untuk
menyatukannya.
1. Strategi lima tahun kementerian yang
berhasil mengidentifikasi lima macam
prioritas strategis dan 18 perolehanperolehan yang sifatnya strategis2.
2. Dokumen
sepuluh
tahun
yang
berwawasan ke depan yang mencoba,
pada tingkat strategis, untuk memberikan
panduan untuk alokasi sumber daya di
masa depan3.

2

3

4

Ini adalah (1) konsumsi dan produksi berkelanjutan, (2) melindungi daerah pedesaan dan
sumber daya alam, (3) pertanian berkelanjutan
dan makanan termasuk kesehatan dan kesejahteraan hewan, (4) masyarakat pedesaan yang
berkelanjutan, dan (5) perubahan iklim dan
energi. Lihat juga DEFRA 2004a.
Lihat DEFRA 2004b.

Tantangan bagi kementerian adalah
menggunakan dokumen strategis ini sebagai
alat bantu guna bisa memastikan bahwa
anggaran tahunan (yang kemudian) senilai
325 juta pound (US$592 juta di tahun 2004)
untuk misi pengadaan sains itu memang
sejalan dengan prioritas dan hasil4 yang ingin
diraih. Tujuan pertama EIS adalah membantu
kementerian merespon tantangan ini dengan
menerapkan pendekatan berbasis bukti untuk
pembuatan kebijakannya.

2.2. Konteks kelembagaan yang lebih luas
Seperti sebelumnya, saat ini DEFRA bergerak pada tataran organisasi-organisasi
penghasil kebijakan yang kompleks, mengelola anggaran penelitian di Inggris dan
Wales5. DEFRA beroperasi melalui berbagai
jenis organisasi, seperti terlihat pada Gambar
1. ‘Inti DEFRA’ adalah markas besarnya yang
berkedudukan di London dan bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh sebuah
jaringan badan-badan eksekutif yang disponsori oleh DEFRA dan melaporkan kegiatannya
kepada DEFRA. Badan-badan publik nonkementerian ini memiliki formulasi kebijakan
sendiri dan tanggungjawab pelaksanaan
kebijakan, serta organisasi-organisasi mitra
lainnya. Secara kolektif, jaringan ini memiliki
bauran tanggungjawab kepada pemerintah
setempat, nasional, Eropa, dan internasional.
Pembuatan kebijakan oleh DEFRA terikat
oleh banyak aturan konvensi dan kerangka
kerja Eropa; pelanggaran dalam hal ini
(misalnya seputar kualitas air) dapat berakibat
dijatuhkannya hukuman yang berat pada
Inggris.
4

£ 325 juta setara dengan USD467m dengan kurs
pada bulan April 2002 yaitu 1 USD = 0,6948 GBP
(http://www.freecurrencyrates.com/exchange-ratehistory/USD-GBP/2002). Dokumen tahun 2014
menyatakan bahwa anggaran bukti DEFRA
sekarang berjumlah sekitar £ 200m atau
USD344m pada tingkat baru-baru ini 1 USD =
0,583337 GPB (www.xe.com, diakses 1 Juli 2014).

5

Tapi tidak Skotlandia atau Irlandia Utara: Inggris
telah menyerahkan administrasi, yang berarti
bahwa DEFRA harus mengkoordinasikan pembuatan kebijakan lingkungan dengan pemerintah
setempat yang mengendalikan anggaran mereka
sendiri dan tidak selalu berarti berbagi tujuan
kebijakannya.

Gambar 1: Lanskap organisasi DEFRA. Lanskap ini dikenal sebagai ‘ DEFRA Network’
(Jaringan DEFRA). Sumber: DEFRA, 2014b (hal 10).
Jaringan DEFRA / Badan Pemerintah Welsh yang
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2.3. Konteks kelembagaan internal
EIS pertama muncul dari Tim Strategi Ilmu
Pengetahuan. Ini adalah sebuah unit kecil
yang dipimpin oleh Wakil Kepala Penasehat
Ilmiah (perangkat lunak DCSA) yang bertanggungjawab atas kualitas dasar bukti. DCSA
bertanggungjawab kepada CSA, penasehat
eksternal tertunjuk (bukan pegawai negeri)
yang berwewenang memberi saran kepada
menteri tentang penyediaan dan penggunaan
saran ilmiah. CSA duduk di Dewan Manajemen,
yang terdiri dari Direktur-Direktur Jenderal
dalam kementerian DEFRA tersebut. Komite
kunci ini menyetujui proses perdana EIS dan
mendukungnya (sampai tingkat tertentu)
seiring dengan perjalanan kegiatannya6.
Fakta bahwa tim EIS duduk dalam Tim
Strategi Ilmu Pengetahuan menjadi penting
untuk menjelaskan bagaimana EIS telah
diterima dalam DEFRA. Meskipun proses
tersebut menimbulkan pertanyaan yang
menantang tentang bagaimana DEFRA
memperoleh bukti, tetapi jelas bahwa EIS
adalah ide yang berasal dari dalam, bukan
6

Badan Publik
Penasihat non
departemen

Tidak jelas apakah Dewan Manajemen benarbenar ‘mengerti’ prinsip-prinsip di balik EIS
pertama; diskusi selanjutnya dengan satu
anggota Dewan menunjukkan bahwa pesan
tentang keselarasan dan nilai uang tidak pernah
benar-benar berhasil. Lihat Shaxson, Harrison &
Morgan 2008

Mitra kunci lainnya
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Perguruan
Tinggi
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lainnya
Badan
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Makanan

Devolusi
Administrasi

Dewan
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Badan
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dipaksakan dari luar. Oleh karena itu, tim EIS
juga bertambah besar dengan semakin
beratnya beban tugas, dan bahkan akhirnya
harus mengontrak beberapa konsultan
eksternal. Tim akhir terdiri dari dua staf
DEFRA, dua konsultan yang bertugas untuk
mengerjakan
berbagai
aspek
agenda
kebijakan berbasis bukti serta EIS7, tiga
konsultan yang khusus dipekerjakan untuk
proses EIS dan dua tenaga magang.
DCSA bekerjasama dengan kepala-kepala
divisi kebijakan guna membuka jalan bagi tim
EIS bekerja dengan tim-tim kebijakan
beserta penasehat ilmu pengetahuan mereka untuk menyelenggarakan lokakaryalokakarya, mengklarifikasi anggaran, dan
mengembangkan dokumentasi yang menjadi
masukan bagi EIS sendiri. Hubungan antara
ilmu pengetahuan dan kebijakan sangat
bervariasi di kementerian tersebut. Beberapa
tim kebijakan sudah memiliki hubungan yang
dekat
dengan
unit
penasehat
ilmu
pengetahuan DEFRA, beberapa hanya
7

Penulis termasuk salah satu konsultan yang
membantu merancang dan mengimplementasikan proses EIS. Ia juga menjalin kerja sama
dengan tim yang berasal dari Bidang Kebijakan
Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan untuk
merancang dan menguji beberapa pendekatan
yang kemudian digunakan atau diadaptasi untuk
EIS.
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memiliki hubungan seke-nanya, dan beberapa
lagi lebih mengandalkan ahli dari luar dalam
mendapatkan bukti. Bagian penting dari kerja
awal tim EIS adalah untuk mengidentifikasi
siapa yang akan terlibat dalam lokakaryalokakarya yang menandai dimulainya proses
EIS8.

2.4. Konteks bukti
Sejumlah besar pekerjaan telah dilakukan
untuk memahami sifat dari ‘bukti untuk
pembuatan kebijakan’, ketika EIS yang
pertama tengah dirancang. Tidak ada panduan
dari pemerintah pusat tentang bagaimana
menerapkan pendekatan berbasis bukti.
Tim Strategi Ilmu Pengetahuan menelaah
literatur akademis untuk memahami prinsipprinsip kunci dan kemudian menggunakannya
dalam mengembangkan dan melakukan uji
coba metode yang tepat. Tim menggunakan
ini untuk menyusun panduan yang berisi
beberapa ide-ide kunci, seperti yang diuraikan
di bawah ini9.
2.4.1. Menggunakan berbagai jenis bukti
Gagasan pertama adalah bahwa berbagai
jenis bukti yang berasal dari berbagai disiplin
ilmu diperlukan untuk membuat kebijakan
yang efektif. DEFRA memiliki basis yang
kokoh dalam ilmu pasti; namun, seperti terlihat
pada saat krisis PMK dan BSE, ternyata
DEFRA tidak memiliki pemahaman yang
memadai tentang masalah yang terkait
dengan ilmu-ilmu sosial. Strategi DEFRA juga
lemah dalam melibatkan para pemangku
kepentingan di luar proses konsultasi formal.
EIS yang pertama dirancang guna mengirim
petunjuk-petunjuk yang jelas bahwa dasar
bukti untuk kebijakan juga harus mencakup
disiplin ilmu-ilmu lain; termasuk berbagai jenis
bukti yang sebelumnya tidak pernah diberi
bobot yang cukup, meliputi:
1. Ilmu ekonomi
2. Ilmu alam (termasuk teknik dan teknologi)
3. Penelitian sosial
4. Statistik

6

8

Proses EIS pertama memakan waktu 11 bulan,
kedua dan ketiga hanya enam bulan.

9

Lihat bimbingan arsip di http://archive.DEFRA.
gov.uk/corporate/policy/evidence/index.htm

Proses EIS bertepatan dengan sekaligus
memperkuat langkah kementerian yang lebih
luas untuk meningkatkan pemanfaatan
penelitian sosial dan metode-metode pelibatan
pemangku kepentingan. Hal ini pada gilirannya
dipengaruhi oleh agenda pemerintah yang
lebih luas seputar pembuatan kebijakan yang
lebih baik10.
Sebelum proses EIS, dahulu DEFRA
mengklasifikasi bukti sesuai dengan definisi
penelitian Frascati, yang secara luas juga
digunakan oleh Organisasi untuk Kerjasama
Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Definisi
ini memilah penelitian ke dalam beberapa
kategori – penelitian dasar, penelitian terapan,
dan penelitian eksperimental. Definisi Frascati
masih digunakan untuk melaporkan jenis
penelitian yang dilakukan atas perintah
penugasan. Hal ini karena dinilai cocok
dengan cara Dewan Riset dan cara sejumlah
universitas dalam melaporkan pengeluaran
mereka, dan dengan demikian ikut memberi
kontribusi dari segi gambaran umum tentang
dasar penelitian negara Inggris. Namun tim
EIS berpendapat bahwa cara tersebut
dirasakan lebih cocok untuk pendekatan
‘penelitian untuk ilmu pengetahuan’ daripada
pendekatan ‘bukti untuk kebijakan’. Oleh
karena itu, tim lalu mengembangkan sebuah
kerangka kerja baru untuk mengkomunikasikan
jenis bukti apa yang dibutuhkan untuk
pembuatan kebijakan, seperti diuraikan di
bawah ini.
EIS pertama telah mencatat bahwa pada
tahapan atas sebuah isu kebijakan, maka
bukti itu bisa saja meliputi penelitian, data
statistik dan bukti berupa pengetahuan warga.
Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan
pada dua poin berikut:
1. Ruang lingkup ‘bukti’ itu lebih luas
daripada ‘penelitian’; dan
2. Perspektif dan pengetahuan masyarakat
serta pemangku kepentingan lainnya
merupakan bagian integral dari dasar
bukti.
Hal itu juga mengisyaratkan pentingnya
bukti ilmu sosial yang hingga saat itu masih
kurang mendapat perhatian dibandingkan
dengan ilmu alam.
10

Lihat Kantor Kabinet 1999.

Gambar 2: Definisi-definisi bukti pada EIS kedua (DEFRA, 2010, hal 4)

1.2 Apa yang kami maksud dengan bukti dan inovasi
Apa itu bukti?
1.

Untuk tujuan strategi ini, kami telah mendefinisikan bukti sebagai ‘informasi yang dapat
dipercaya dan bersifat akurat yang dapat digunakan DEFRA untuk mendukung keputusan
yang tepat dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan’.

2.

Bukti tersebut disampaikan oleh sumber-sumber eksternal dan internal, dan termasuk
analisis informasi yang berasal dari kementerian sendiri maupun dari ahli eksternal. Hal ini
meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
• Informasi tentang ekonomi, ilmu sosial dan ilmu alam, termasuk riset operasional;
• Analisis, saran, monitoring, pengawasan, statistik dan penelitian.

3.

Ini termasuk fakta, risiko, ketidakpastian, ambiguitas, dan analisis batas terhadap
pengetahuan menyangkut situasi saat ini dan masa depan, dan kelangsungan opsi alternatif
untuk solusi inovatif di masa depan. Salah satu tujuan utama dari strategi adalah untuk
memastikan bahwa bukti yang kita investasikan membantu untuk mendorong inovasi.

Ketika EIS kedua mulai dipraktikkan, para
ilmuwan sosial semakin dilibatkan dalam
kementerian. Sehingga EIS kedua berhasil
memberi petunjuk atas berbagai prioritas
berbeda yang lebih fokus pada risiko dan
ketidakpastian pada dasar bukti, sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 2.
EIS ketiga melakukan perubahan lebih
lanjut tentang bagaimana dasar bukti itu
dikategorikan. Hal ini terjadi, karena EIS ketiga
meliputi seluruh jaringan DEFRA. Juga karena
organisasi-organisasi yang berbeda dalam
jaringan itu mengumpulkan bukti untuk tujuan
yang berbeda pula. Tanpa melihat apa jenis
bukti yang diperlukan, para menteri cenderung
mengutamakan kebutuhan-kebutuhan berupa
bukti jangka pendek. Hal ini dapat menekan
anggaran yang diperlukan untuk memenuhi
keperluan persyaratan-persyaratan jangka
panjang atau bukti hukumnya. DEFRA
memiliki banyak tanggungjawab hukum untuk
memantau lingkungan – baik untuk memenuhi
ketentuan undang-undang Inggris atau Eropa
dan
ketentuan
hukum
internasional11.
Meskipun buat para menteri koleksi bukti
hukum bukan sesuatu yang menarik, namun
bukti semacam ini dipandang oleh staf DEFRA
sebagai sesuatu yang penting bagaikan ‘udara
yang kita hirup’12. Bukti hukum ini juga
menghabiskan sebagian besar anggaran,
11

Seperti kualitas air, kualitas udara,
keanekaragaman hayati dan lain-lain.

12

Kutipan dari Ian Davidson, Deputi Direktur
DEFRA saat ini tentang Bukti.

terutama untuk beberapa organisasi Jaringan
DEFRA seperti Badan Lingkungan Hidup.
Untuk EIS ketiga, DEFRA menggolongkan
bukti menjadi tiga jenis kategori berdasarkan
bagaimana bukti itu akan dimanfaatkan
(mengingat bahwa beberapa bidang kebijakan
akan menggunakan ketiganya secara
bersamaan):
• Kebutuhan akan bukti hukum (40% dari
total anggaran bukti), dialokasikan dari
program untuk lembaga tertentu yang
akan melakukan kegiatan monitoring.
• Kebutuhan bukti non-hukum jangka
pendek untuk merespon prioritas
kementerian (40% dari anggaran). Ini
cenderung melibatkan pendekatan yang
lebih terapan dan riset sekunder.
• Kebutuhan bukti non-hukum jangka
panjang untuk tujuan yang lebih strategis
(20% dari anggaran) bekerjasama
dengan Dewan Riset atas dasar
penelitian akademis yang lebih mendasar
dan pemindaian cakrawala.
Meskipun definisi Frascati masih digunakan
untuk
keperluan
penyusunan
laporan
pengeluaran, namun klasifikasi tingkat tinggi
antara ketentuan hukum, ketentuan nonhukum jangka pendek serta ketentuan nonhukum jangka panjang yang menjadi
pendorong EIS sekarang ini. Klasifikasi ini
juga berguna untuk memberi petunjuk pada
penyedia eksternal akan kebutuhan terhadap
bukti, khususnya kaum akademisi yang
berjuang untuk memahami apa sesungguhnya
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2.4.3. Kualitas proses sama pentingnya
dengan kualitas bukti
Gagasan ketiga adalah bahwa semua
kebijakan didasarkan pada beberapa bentuk
bukti. Pertanyaannya adalah apakah bukti itu
sendiri, dan apakah proses dimana bukti itu
dimasukkan untuk mengubahnya menjadi
pilihan kebijakan itu cukup berkualitas.
Penekanan pada kualitas proses diringkas
dalam dua diagram: Gambar 3, hubungan
antara kualitas bukti itu sendiri dan kualitas
proses dimana bukti digunakan; dan Gambar 4,
pengembangan dengan kerangka yang
menggambarkan apa saja proses tersebut dan
Gambar 4: Empat rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk
pembuatan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif,
Sebagaimana tercantum dalam dokumen EIS pertama.
Jangka waktu yang lebih lama memungkinkan didapatnya bukti
dari penelitian primer untuk melengkapi pengetahuan yang ada.

… mendapatkan bukti baru

Gambar 3: Penekanan pada ketangguhan proses dalam
penggunaan bukti, tidak semata ketangguhan dari bukti itu
sendiri 14

… dan bersama-sama
menerjemahkan hasil
untuk kepentingan
pilihan kebijakan

merakit bukti yang ada &
akan muncul

Kualitas proses sama pentingnya dengan
kualitas bukti

Jangka waktu yang lebih singkat berarti bahwa jaringan
bukti dan riset sekunder akan lebih hemat biaya.

Sumber: DEFRA 2006.

Ada berapa kebijakan yang:
Menggunakan bukti
yang baik

…dan menggunakannya
dengan baik

Menggunakan bukti
yang buruk

…menggunakannya
kurang baik

Kualitas proses sama pentingnya dengan kualitas bukti; yang
berarti tim kebijakan perlu harus memiliki ruang lingkup,
ukuran, dan pemakaian dasar bukti untukk isu ini.

8

Penyedia bukti dan
pembuat kebijakan
bersama-sama meneliti
pertanyaan

OPSI KEBIJAKAN

2.4.2. Membangun garis pandang yang jelas
antara tujuan kebijakan dan dasar bukti
Gagasan kedua yang digunakan tim EIS
adalah bahwa pendekatan berbasis bukti harus
menunjukkan dengan jelas garis pandang
antara strategi, kebijakan, dan pencapaian hasil.
Strategi dokumen lima tahunan telah menetapkan
lima prioritas strategis dan 18 perolehan
strategis. Prinsip utama EIS yang pertama
adalah bahwa dasar bukti untuk pembuatan
kebijakan itu harus diarahkan untuk membantu
pencapaian hasil tersebut. Hal ini telah
mendorong tim kebijakan menjadi semakin lebih
jelas lagi tentang bagaimana perolehanperolehan itu bisa diwujudnyatakan menjadi
sesuatu yang konkrit, bermakna dan dapat
dicapai. Itu sekaligus juga telah memacu para
ilmuwan untuk mempertimbangkan apa arti
sesungguhnya dari bukti mereka itu dalam
konteks yang berguna untuk membantu DEFRA
mencapai hasil yang diharapkan. Ide mengenai
garis pandang ini menjadi bagian dari proses
branding internal EIS yang pertama. Hal itu

sekaligus juga sangat bermanfaat untuk membantu pembuat kebijakan memahami pergeseran dari ‘penelitian untuk ilmu pengetahuan’
kepada penelitian ‘bukti untuk kebijakan’. Hal ini
tetap menjadi pesan utama dalam proses EIS
kedua13, menyampaikan perlunya DEFRA untuk
mempertajam fokusnya dalam menyediakan
bukti di tempat yang paling membutuhkan.
Walaupun bisa diperdebatkan, ungkapan tersebut dirasa telah terpenuhi. Meskipun EIS ketiga
tidak menggunakan ungkapan itu lagi, namun
nada dokumen tersebut memperkuat ide ini.

ISU KEBIJAKAN

arti ‘bukti kebijakan yang relevan’. Hal ini juga
membantu untuk memastikan agar DEFRA tidak
terlalu fokus pada prioritas politik jangka pendek;
namun sekaligus juga mampu mempertahankan
arus bawah bukti yang kuat guna memenuhi
kebutuhan potensial kebijakan di masa depan.
Untuk mengelola bukti sebuah isu kebijakan,
pembedaan-pembedaan antara pengetahuan
warga, penelitian, statistik, dan bukti dari
monitoring dan evaluasi ini harus diakui,
meskipun tidak perlu dibuat formal.

13
14

Lihat DEFRA (2010) hal32.
Diadaptasi dari Shaxson, 2005. Diterbitkan selama proses EIS
pertama. Ini adalah hasil dari upaya untuk memahami apa
yang diperlukan untuk memastikan bukti cukup kuat untuk
keperluan keputusan kebijakan. Hal itu mengakibatkan digunakannya sebagai pedoman untuk sementara waktu untuk
memastikan bahwa tim kebijakan menganggap luasnya isuisu seputar bukti, tidak hanya yang kualitas disiplinnya (lihat
Lampiran A). Tim juga mempertimbangkan kedalaman isu
tentang bukti bukan hanya disiplinnya (lihat Lampiran A).

Mengembangkan dan
menerapkan ketiga EIS

B

3

sxc.hu

agian ini menggambarkan secara lebih terinci bagaimana
ketiga EIS itu dilaksanakan, pelajaran yang diperoleh dan
bagaimana ketiganya itu membawa perubahan dalam strategi
kedua dan ketiga. Bagian ini diakhiri dengan refleksi tentang
bagaimana meningkatkan proses EIS.

3.1. EIS pertama: 2006-2010
Proses EIS pertama diikuti tiga langkah:
1. Menyusun laporan bukti yang dibutuhkan untuk masingmasing pencapaian strategis;
2. Meninjau alokasi anggaran penelitian di seluruh unit DEFRA
untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian tersebut
mendukung prioritas strategis DEFRA; dan
3. Meringkas pernyataan bukti yang dibutuhkan dalam sebuah
dokumen yang kemudian dikirimkan kepada para pemangku
kepentingan sebagai materi konsultasi.
Langkah pertama adalah setiap hasil strategis untuk menyusun
Pernyataan Kebutuhan Bukti. Ini menetapkan secara rinci dimana
bukti yang sudah ada dan dimana bukti lebih lanjut diperlukan.
Semuanya dibuat dalam serangkaian lokakarya untuk setiap
Perolehan Strategis dimana tim penasehat kebijakan dan penasehat
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ilmu diminta untuk menetapkan hal sebagai
berikut:
• Hasil-hasil strategis dan semua target
yang terkait;
• hasil-hasil untuk suatu bidang kebijakan
yang sifatnya individual berikut semua
pendorong eksternal yang besar kemungkinan
akan
bisa
membawa
perubahan di masa mendatang;
• bukti apa yang diperlukan untuk menghasilkan setiap pencapaian, dan untuk
mengelompokkan kebutuhan tersebut
dengan tepat;
• bagaimana kelompok-kelompok kebutuhan akan bukti itu diprioritaskan dan
apa manfaat/nilai dari terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi
DEFRA; dan
• sumber daya apa yang diperlukan untuk
mendanai kelompok-kelompok kebutuhan
bukti tersebut.
Ringkasan informasi dari sejumlah lokakarya telah dipaparkan secara grafis terhadap
serangkaian bidang A-G. Ini diadaptasi dari
standar siklus kebijakan15 oleh tim EIS untuk
memastikan bahwa semua alasan utama
untuk menggunakan bukti mengenai siklus

kebijakan telah dibahas.
Tiap-tiap bidang itu diterjemahkan untuk
tim kebijakan, supaya membantu tim dalam
menjawab lima ‘pertanyaan besar’ mengenai
bukti mana yang mereka butuhkan, tipe bukti
yang dibutuhkan untuk menjawab masingmasing pertanyaan, dan proses dalam
mengumpulkan bukti. Semua ini disajikan
pada Tabel 1. Tentu ada tujuan dari struktur
khusus ini, itu karena tim EIS merasa bahwa
tim kebijakan, secara umum, tidak memberi
perhatian yang memadai terhadap tren dan
penggerak yang akan menentukan kebijakan
di masa depan. Mereka juga merasakan
bahwa pemahaman tim kebijakan terhadap
kebutuhan mereka atas bukti itu sifatnya
terlalu reaktif mengarah ke jangka pendek.
Selain itu, tim juga merasa sepertinya belum
cukup perhatian yang dicurahkan terhadap
bukti dari evaluasi atau bukti sosial dan
ekonomi yang lebih luas. Lima pertanyaan itu
kemudian disusun untuk memastikan bahwa
bobot yang sama juga diberikan kepada
semua aspek dasar bukti. Hanya saja,
pertanyaan-pertanyaan tersebut diungkapkan
dalam istilah-istilah yang lebih dipahami oleh
tim kebijakan daripada judul A-G di atas.

Gambar 5: Mengklasifikasi kebutuhan atas bukti menurut ‘siklus bukti’.
Shaxson, Harrison & Morgan, 2010. Hal.20.

Memahami kebutuhan bukti untuk
kebijakan

A. Memahami
konteks –
proses dan
fenomena
dasar, titik
dasar & tolok
ukur

15
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B. Mengembangkan model,
metodologi
dan alat

C. Mengembangkan dan
menggunakan basis bukti
untuk membantu menentukan target
dan merumuskan kebijakan

Meningkatkan
capaian

D. Mengembangkan &
menilai pilihan / solusi

Siklus ROAMEF telah digunakan pada waktu itu
di seluruh sektor pemerintah Inggris dan tepat
secara Dasar Pemikiran, Tujuan, Penilaian,
Monitoring, Evaluasi, Umpan balik.

E. Keputusan optimal dan implementasi efektif
melalui komunikasi, pendekatan & konsultasi untuk
mempengaruhi
perubahan

Memantau & mengevaluasi hasil dan dampak
kebijakan – ekonomi,
lingkungan, sosial &
kesehatan masyarakat

F. Memonitor
kemajuan
menuju
kebijakan/
target
program

G. Evaluasi
kebijakan /
program

Tabel 1: Dasar pemikiran untuk bukti dan jenis bukti yang
diperlukan. Sumber: Harrison & Shaxson 2006.
Bidang A-G

‘Pertanyaan Alasan untuk kebutuhan
besar’
bukti

Jenis bukti yang dibutuhkan

A: Memahami konteks;
proses dan fenomena
dasar, titik dasar dan
tolok ukur

Kita ada dimana • Untuk mengumpulkan dan
sekarang?
menganalisis data yang
tersedia /data baru
• Untuk mengevaluasi risiko,
masalah, dan ketidakpastian

• Tinjauan atas pengetahuan yang
ada
• Survei data sosial dan lingkungan
• Penelitian tentang sebab
• Penilaian atas resiko

B: Pengembangan model, Kita mau
metodologi dan alatkemana?
alat

• Untuk memahami penggerak
dan tren saat ini
• Untuk memprediksi penggerak
dan tren masa depan
• Untuk menilai implikasi
terhadap hasil kebijakan

•
•
•
•

• Untuk memahami nilai
perubahan ekonomi/ sosial
• Untuk memahami kelayakan/
biaya perubahan
• Untuk menegosiasi tujuan

• Penelitian ekonomi dan sosial
• proses keterlibatan dalam
pertimbangan
• Studi kelayakan dan ujicoba
• Survei pasar

Analisis sensitivitas
Pemindaian cakrawala
Perkiraan dan skenario
Dampak Pemodelan dan hasil

C: Mengembangkan dan
menggunakan dasar
bukti untuk membantu
menentukan sasaran
dan merumuskan
kebijakan

Dimana kita
ingin berada
5-10 tahun ke
depan?

D & E:
D: Pengembangan dan
penilaian atas pilihan/
solusi
E: Keputusan yang
optimal dan
implementasi yang
efektif melalui
komunikasi dan
konsultasi untuk
mempengaruhi
perubahan

Bagaimanakah
• Untuk mengidentifikasi/
cara kita sampai
mengevaluasi pilihan-pilihan
ke sana?
saat ini
• Untuk mengidentifikasi/
mengembangkan solusi baru
• Untuk mengevaluasi opsi baru/
lama

• Studi pilihan/evaluasi
• Penilaian dampak regulasi
• Intervensi untuk
mempromosikan inovasi

F & G:
F: Memantau kemajuan
terhadap kebijakan/
sasaran program
G: Evaluasi kebijakan/
program

Seberapa
baik kita telah
melakukannya?

• evaluasi multi disiplin
• proses evaluasi atas
pertimbangan

• Untuk memonitor kemajuan
• Untuk mengevaluasi kebijakan
& program
• Untuk mendapatkan pelajaran
berharga

Untuk masing-masing perolehan tim
strategis dan kebijakan, EIS membuat peta
terinci, silakan melihat gambar di bawah ini
(tanda biru menunjukkan bukti yang didanai
saat ini, sementara tanda kuning mengindikasikan perlunya tambahan pengetahuan).
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Gambar 6 : Perubahan Iklim dan energi – pengurangan emisi gas rumah kaca di Inggris

Mengerti kebutuhan bukti untuk kebijakan

A. Memahami
konteks; proses dan
fenomena dasar, titik
dasar dan tolok ukur

B. Pengembangan
model,
metodologi dan
alat-alat

C. Mengembangkan
dan menggunakan
dasar bukti untuk
membantu menentukan
sasaran dan
merumuskan kebijakan

Memperbaiki hasil kami

D. Mengembangkan
dan penilaian atas
pilihan/solusi

E. Keputusan yang
optimal dan
implementasi yang efektif
melalui komunikasi, dan
konsultasi untuk
mempengaruhi
perubahan

Memantau dan mengevaluasi
hasil dan dampak kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial,
dan kesehatan masyarakat
F. Memantau
G. Evaluasi
kemajuan terhadap kebijakan /
kebijakan/sasaran
Program
program

Pasokan energi (termasuk CHP)
Bukti
Pengumpulan dan analisis terhadap
statistik energi nasional serta dan
informasi mengenai perubahan
perilaku yang berkaitan dengan
penggunaan energi

Statistik energi atas
semua sektor tersedia
bagi publik

Analisis terhadap kapasitas
dan kualitas CHP yang baik
di Inggris

Pengumpulan dan analisis statistik
terhadap energi nasional dan internasional
pada batubara, minyak, gas alam, listrik
dan panas serta informasi yang sesuai
pada pembangkit tenaga nuklir
Membangun persediaan
emisi yang mencakup
semua sektor

Pengembangan dan penggunaan indikator yang
kuat yang dihasilkan dari statistik untuk
menganalisis dan menjelaskan faktor di balik
tuduhan permintaan energi, penggunaan energi dan
emisi CO2
Melakukan penilaian
terhadap besaran biaya
teknologi baru yang telah
terpakai setelah
diberlakukan dan digunakan

Analisis kopling utama antara
penggunaan energi, harga
energi dan kegiatan ekonomi
(untuk DTI ada dana)

Memperluas persediaan emisi
kepada pemerintah daerah dan
regional
Mengumpulkan informasi
tentang bagaimana sumber
energi terbarukan itu digunakan
dalam penyediaan energi

Inovasi

Evaluasi efektivitas kebijakan
dalam mengurangi emisi (akan
didanai di masa mendatang)

Penilaian respon perilaku dan
efek pada pengurangan emisi
dan dibebankan praktik bisnis
Skema Perdagangan Emisi

Pengembangan model fleksibel dan
transparan untuk menghasilkan proyeksi
kuat emisi energi masa depan dalam
semua sektor di luar proyeksi ini oleh
otoritas lokal dan daerah
Pengembangan pemahaman/
potensi teknologi teknis untuk
mengurangi emisi dari subsektor
yang berbeda
Pengembangan kurva biaya efisiensi
energi yang mengidentifikasi biaya
teknis serta biaya ekonomi dan
tersembunyi

Bisnis (industri dan komersial)
Bukti
Menentukan langkah-langkah konsumsi energi dan informasi emisi
untuk berbagai kegiatan bisnis dan memembangun hubungan antara
keduanya

Mengumpulkan konsumsi
energi dan efisiensi data
untuk Kesepakatan
Perubahan Iklim dari bisnis
dan industri

Indikator efisiensi energi
yang dikembangkan untuk
industri / sektor jasa

Laporan kebutuhan dan peta grafis menjadi
materi dokumen konsultasi yang dikirim
kepada para pemangku kepentingan DEFRA16.
Ini adalah untuk pertama kalinya seluruh
dasar bukti DEFRA disajikan dalam sebuah
dokumen. Dokumen ini menunjukkan bahwa
banyak bidang kebijakan menghabiskan
sebagian besar sumber daya mereka pada
kategori A dan B, dan jauh lebih sedikit yang
mereka gunakan untuk meningkatkan hasil
16
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Lihat DEFRA, 2005.

Statistik energi di semua sektor
diumumkan kepada publik

Mengumpulkan informasi
tentang dampak kebijakan
perencanaan kerja,
pengambilan keputusan dan
prosedur operasional dan
proses

atau memonitor dampak kebijakan. Warna
biru/kuning di atas menunjukkan perlunya tim
memperhatikan
keseimbangan
antara
komitmen mereka dengan bidang yang
mungkin memerlukan perhatian. Tanda warna
itu juga untuk memudahkan mereka melihat
bagaimana keselarasannya dengan prioritas
kebijakan DEFRA saat ini dan tujuan jangka
panjang DEFRA.
Analisis awal dari ringkasan grafis
menunjukkan bahwa, jika DEFRA ingin
mencapai hasil strategis yang telah ditetapkan,

maka DEFRA akan semakin membutuhkan:
• “... penelitian opini dan sosial untuk
membantu kami memahami perilaku dan
preferensi masyarakat atas isu-isu
kebijakan, dan kemungkinan tanggapan
mereka atas strategi solusi yang berbeda;
• analisis dan penilaian lintas ilmu untuk
menjawab pertanyaan kebijakan yang
sulit (misalnya penilaian risiko);
• meningkatkan secara signifikan tahapantahapan evaluasi (termasuk aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan serta teknis)
atas masalah dan solusi; dan
• dukungan ahli-ahli khusus hendaknya
makin diperluas dari sekedar ‘menghasilkan capaian dari sebuah proyek penelitian’
menjadi memasukkan ketentuan “memberi saran kepada DEFRA tentang
aplikasi dan penggunaan potensial atas
pengetahuan yang diperoleh” (DEFRA,
2005, hal 10).
Analisis yang didapat dari tim kebijakan
sendiri ini telah membantu memperkuat pesan
dari tim EIS tentang betapa pentingnya untuk
menggunakan jenis bukti yang berbeda, tidak
hanya riset ilmiah.
Dokumen konsultasi mencatat bahwa tim
EIS bisa melihat:
• “... semakin meningkatnya penekanan
akan perlunya bekerjasama dengan para
pemangku kepentingan kunci – pandangan-pandangan yang mereka berikan
kepada DEFRA tentang dasar bukti itu
sangat penting untuk mengamankan
penerimaan bukti tersebut;
• kebutuhan untuk menentukan persyaratan penelitian primer terhadap siklus
kebijakan untuk membantu kami menjaga
fokus dalam menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan. Di beberapa bidang, ini mungkin memerlukan kerjasama
dengan organisasi pendanaan lain untuk
memastikan agar kapabilitas yang
esensial dapat dipertahankan17; dan
17

Hal ini terkait tidak hanya dengan hubungan
dengan Dewan Riset (yang merupakan sumber
utama pendanaan untuk kalangan akademisi
Inggris) tetapi juga untuk kebutuhan untuk

• persyaratan yang jelas untuk menilai
kedalaman dan luasnya basis ketrampilan
itu perlu guna menghasilkan bukti terhadap tujuan DEFRA yang kompleks dan
prioritas-prioritas lain (terutama tentang
pembangunan yang berkelanjutan serta
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan) dalam jangka menengah dan
jangka panjang” (DEFRA, 2005, hal 11) .
Semua ini bukan hanya refleksi atas apa
yang dihasilkan oleh proses EIS, tapi juga
merupakan cara untuk mengirim petunjuk
kepada para pemangku kepentingan DEFRA.
Yakni, bahwa kementerian sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan yang
besar dalam hal cara memilih sumber,
menangani dan menggunakan bukti. Inisiatif
untuk berkonsultasi tentang dasar bukti pun
diterima dengan baik oleh para pemangku
kepentingan eksternal.
Tanggapan terhadap konsultasi tersebut
membantu tim EIS untuk bekerjasama dengan
tim-tim kebijakan untuk merevisi Laporan
Kebutuhan Bukti mereka dan membuat
kerangka anggaran bukti yang mereka
butuhkan di tahun-tahun mendatang. Proses
EIS pertama kemudian diserap ke dalam
proses kegiatan kementerian yang sedang
berjalan.
Tim EIS berharap bahwa hal ini akan
mendorong perubahan besar dalam hal
bagaimana anggaran bukti dialokasikan dan
dikelola, dan dalam hal hubungan antara
spesialis bukti dan tim kebijakan. Tim berhasil
melakukannya, tapi terbukti hal ini merupakan
sebuah proses yang sangat menantang bagi
kementerian. Setelah dokumen akhir EIS
diterbitkan, tim EIS dibubarkan. Beberapa
orang terus mendukung pendekatan tersebut
dalam bidang kebijakan masing-masing, tapi
tidak ada pendekatan lintas organisasi tertentu
untuk menerapkan strategi tersebut. Namun,
pembelajaran ini tidak sia-sia. Seperti terlihat
pada bagian berikut, saat periode pertama
mempertahankan beberapa bentuk kapabilitas
dan kapasitas di laboratorium yang merupakan
bagian dari keluarga besar DEFRA: CEFAS,
FERA, IAH dan VLA).
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EIS berakhir, pelajaran yang diperoleh
berguna untuk membantu memben-tuk iterasi
(pengulangan) kedua.

3.2. EIS kedua: 2010-2013
Periode EIS pertama berlangsung kurun
waktu 2006-2010. Proses EIS kedua dimulai
pada tahun 2009, dipublikasikan pada tahun
201018 dan diperbaharui pada tahun 2011
untuk mencerminkan prioritas baru pemerintah19.
Meski prinsip-prinsip yang menopang EIS
kedua ini mirip dengan EIS pertama, namun
telah dilakukan beberapa perubahan penting
sebagai berikut:
1. EIS secara eksplisit dikaitkan dengan
proses perencanaan kerja kementerian.
DEFRA mengajukan rencana kerja
tahunan ke Kantor Perdana Menteri.
DEFRA kemudian membuat rencana
pelaksanaan yang menetapkan prioritas
utama kebijakan kementerian dan, untuk
masing-masing prioritas, rencana kerja
itu menggambarkan apa yang akan
dilakukan agar bisa mencapainya. Setiap
rencana kerja memerinci empat sampai
lima kegiatan kebijakan dan semua
kegiatan
bukti
pendukung
yang
dibutuhkan. Pada tahun 2013, kegiatan
bukti untuk setiap prioritas kebijakan
telah dirangkum dalam Rencana Bukti
dan hal itu juga telah dipublikasikan di
situs web DEFRA.
2. Ada pengertian yang lebih jelas tentang
bagaimana menyertakan bukti kedalam
tim kebijakan. Sebelum EIS pertama,
anggaran
ilmu
pengetahuan
dan
anggaran kebijakan dipisahkan. Terdapat
direktorat
analisis
pusat
dengan
sekelompok tenaga spesialis bukti yang
melakukan penelitian dan analisis atas
nama kementerian. Karena tim kebijakan
telah berubah, maka menjadi lebih sulit
bagi direktorat ini untuk mempertahankan
hubungan dengan direktorat pusat. Hal
ini berarti bahwa tim kebijakan mulai

14

18

Lihat di sini

19

Lihat di sini

mengerjakan sendiri bukti mereka tanpa
perlu meminta kepada direktorat proses
jaminan mutu. Sebaliknya, direktorat
tersebut cenderung melakukan pekerjaan
yang tidak relevan dengan prioritas
kebijakan.
Untuk mencoba memecahkan masalah ini,
semua spesialis bukti lalu diikutsertakan
dalam tim kebijakan dan diberi anggaran guna
melakukan pekerjaan yang relevan dengan
kebijakan. Namun, ini malah menimbulkan
problem sebaliknya; tanpa adanya mekanisme
koordinasi pusat, maka tenaga spesialis –
entah disadari atau tidak— pada akhirnya
malah akan melakukan duplikasi pekerjaan.
Proses manajemen pengetahuan internal
rupanya tidak cukup ampuh untuk mencegah
terjadinya hal ini. Namun, selama proses
penyertaan EIS kedua telah ditemukan
sebuah kompromi: sebuah tim inti kecil
sekarang memiliki kendali atas anggaran
bukti; sementara tenaga-tenaga spesialis
disertakan masuk kedalam tim kebijakan di
bawah pengawasan Deputi Direktur Bukti.
Anggaran bukti dikirim ke masing-masing
direktur yang punya pertimbangan tentang
bagaimana semestinya menggunakan anggaran tersebut. Tetapi rencana bukti dikirim ke
unit pusat yang kemudian menggunakannya
agar bisa mengetahui secara persis dimana
sumber daya itu digunakan. Karena tim pusat
bertanggungjawab memantau anggaran bukti,
maka tim dapat melihat potensi terjadinya
duplikasi. Penting untuk membetulkan hubungan antara penempatan para spesialis
bukti tersebut dan siapa yang memegang
kendali atas anggaran.
Hal ini juga membantu untuk membedakan
antara dua jenis kebijakan: di satu sisi adalah
bidang kebijakan yang matang dengan dasar
bukti yang baik, yang hanya perlu diperbaharui;
sementara di sisi lain adalah bidang kebijakan
baru dimana usaha dan kerja keras dibutuhkan
guna menyatukan bukti yang ada sekaligus
juga memperoleh bukti-bukti baru. Pelajaran
yang didapat DEFRA adalah bahwa menggabungkan anggaran bukti dengan anggaran
untuk setiap program kebijakan itu ternyata

berguna meningkatkan fleksibilitas yang lebih
besar bagi bidang yang didanai.

3.3. EIS ketiga: 2014-2018
Proses EIS ketiga telah dimulai pada tahun
2013 dan dipublikasikan pada tanggal 13 Juni
2014. Saat ini, DEFRA merasa bahwa setelah
melewati tiga kali pengulangan dalam jangka
waktu lebih dari 10 tahun, mereka telah
mengembangkan suatu proses yang andal
dan yang mampu merespon dengan cara
yang andal pula terhadap setiap perubahan
yang signifikan di prioritas kementerian.
Sekarang ada tiga tahap utama dalam proses
tersebut (bagian ini diambil dari DEFRA,
2014):
1. Menggambarkan lanskap saat ini sebagai
fondasi EIS.
2. Memprioritaskan kebutuhan atas bukti
untuk masa depan.
3. Mengalokasikan anggaran.
3.3.1. Menggambarkan peta saat ini
1. Menentukan ‘bukti’ itu terdiri dari
apa. Tim inti DEFRA memulai diskusi
di seluruh Jaringan DEFRA tentang
apa yang dimaksudkan dengan bukti.
Hal ini akan memastikan bahwa semua
organisasi bisa memulai dari sudut
pandang yang sama. Hal ini juga
membantu DEFRA mengembangkan
pengetahuan bermanfaat tentang
spektrum pengeluaran untuk bukti apa yang sedang dikeluarkan, untuk
jenis bukti apa, dan untuk tujuan apa.
Hal ini belum tentu mudah. Meskipun
definisi Frascati tentang Penelitian dan
Pengembangan (R&D) bermanfaat
untuk bagian tertentu dari dasar bukti,
kegiatan pengumpulan bukti di seluruh
jaringan itu sebagian besar terkait
dengan kegiatan operasional. Namun
mereka yang melakukan kegiatan
monitoring juga yang memberikan
saran (misalnya, mengumpulkan data
tentang kualitas air sekaligus berbicara
dengan para petani tentang bagaimana
untuk memperbaikinya). Hal ini
membuat sulit untuk menentukan

secara tepat mengenai seberapa
banyak dana yang dihabiskan untuk
mengumpulkan bukti. Jadi, EIS mulai
dengan definisi yang sebenarnya
kurang jelas tentang bukti dan begitu
juga dengan pemahaman atas berapa
banyak dana yang dikeluarkan untuk
berbagai jenis bukti. Penentuan angka
finalnya akan tergantung pada pertimbangan manajer senior berdasarkan
apa yang kelihatannya masuk akal
untuk dilaporkan.
2. Menentukan berapa banyak bukti
yang diperoleh dari sumber internal
dan dari luar organisasi. DEFRA
masih memiliki anggaran yang besar
untuk bukti; saat ini 200 juta
poundsterling, atau 344 juta dolar
Amerika menurut nilai kurs saat ini.
Namun, selama ini DEFRA selalu
bekerjasama dengan penyedia layanan eksternal seperti perguruan tinggi
yang memiliki anggaran tersendiri
untuk penelitian. Langkah ini ditempuh
DEFRA untuk memenuhi berbagai
bukti yang dibutuhkan. Hal ini penting
untuk memahami dimana dan bagaimana bisa membangun hubungan
yang lebih kokoh dengan organisasiorganisasi eksternal.
3. Menentukan berapa banyak bukti
yang diperoleh untuk setiap isu
kebijakan. Seperti disebutkan di atas,
persoalan menentukan siapa yang
akan mendapatkan dan seberapa
banyak anggaran untuk suatu isu
kebijakan merupakan suatu yang sulit.
Hal itu terjadi karena beberapa bukti
yang diperoleh dapat digunakan atau
relevan untuk lebih dari satu isu. Sekali
lagi, pertimbangan dari manajemen
senior diperlukan untuk memastikan
kejelasan.
4. Mengaitkan pengadaan bukti dengan rencana kerja. Langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana
pengadaan dan penggunaan bukti
terkait dengan rencana kerja kementerian. Meskipun sekarang bukti dilihat
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sebagai bagian dari bisnis inti dari
pembuatan kebijakan, namun dalam
praktiknya masih sulit untuk menarik
garis yang jelas atas pengadaan bukti
dengan bagian tertentu dari rencana
kerja.
Meskipun informasi terhadap analisis yang
dijelaskan di atas itu tidak sepenuhnya akurat,
namun informasi tersebut bermanfaat dalam
menentukan ‘peta’ bukti dalam jaringan
DEFRA. Hal ini diperlukan untuk membangun
pendekatan strategis: memiliki gambaran
kasar tentang peta lebih baik daripada tidak
memiliki ide sama sekali.

3.3.2. Memprioritaskan kebutuhan bukti
masa depan
Bagian utama dari proses EIS adalah
prioritasi ini, antara ketentuan hukum, nonketentuan hukum jangka pendek dan nonketentuan hukum jangka panjang. Terdapat
isu-isu berbeda yang berguna dalam
menentukan prioritas masing-masing dari
ketiga jenis tersebut sebagai berikut:
1. Bukti menurut hukum
Bukti hukum harus memenuhi persyaratan
hukum yang diperlukan untuk membuat laporan
isu-isu kebijakan kunci, tetapi tidak mesti
memberi informasi kebijakan secara langsung.
Misalnya, DEFRA memiliki tanggungjawab
hukum untuk mengumpulkan informasi tentang
isu-isu seperti tingkat residu pestisida dalam
makanan, bukti untuk membantu kegiatan
monitoring atas wilayah laut yang dilindungi,
keadaan lingkungan air tawar daratan, kualitas
udara, keberadaan dan tingkat hama pada
hewan dan tumbuhan, dan penyakit (lihat
DEFRA, 2014b hal.18). Tanggungjawab ini lebih
didorong oleh undang-undang domestik dan
Eropa daripada oleh prioritas kementerian.
Kegagalan mengumpulkan bukti dapat berakibat
dijatuhkannya
hukuman
berat
kepada
kementerian.
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Karena hadirnya bukti hukum itu didorong
oleh persyaratan hukum, maka tidak mungkin
untuk menetapkan prioritas. Sebaliknya, yang
menjadi isu bagi DEFRA adalah bagaimana
menyarikan nilai dari sesuatu yang merupakan
biaya sia-sia (sunk cost) untuk bukti dasar -biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke
tahun. DEFRA melakukan hal ini dengan
mencari bagian dasar bukti hukum yang bisa
menempel masuk dalam proyek-proyek
penelitian. Misalnya, kewajiban hukum untuk
memantau kualitas air dapat dikaitkan dengan
sebuah proyek penelitian pada penilaian atas
dampak polusi yang berasal dari manusia dan
hewan pada kualitas kerang. Dengan
melakukan hal ini, maka para peneliti bisa
menghemat waktu mereka dan menambah
nilai kegiatan pengumpulan data hukum.

2. Prioritas bukti strategis (bukti nonhukum jangka panjang)
Bukti strategis adalah bukti yang membantu
DEFRA menetapkan bidang yang akan
menjadi fokus DEFRA sepanjang kurun waktu
5-10 tahun; dan itu dikerjakan berdasarkan
prioritas saat ini. Hal ini membantu untuk
memastikan bahwa pengumpulan bukti itu
berorientasi pada peluang, risiko, dan
ketidakpastian masa depan. Hal itu sekaligus
juga membantu membangun kolaborasi
dengan Dewan Riset (yakni pihak yang
mendanai kegiatan penelitian yang dilakukan
universitas), industri, dan para pemangku
kepentingan lainnya. Prioritas bukti strategis
secara umum diprioritaskan pada tiga bidang
utama. Fokus utama tersebut adalah: a)
meningkatkan daya saing dan kinerja
lingkungan; b) meningkatkan ketahanan,
manajemen risiko dan perencanaan darurat;
dan c) manajemen sumber daya alam yang
berkelanjutan dan berkeadilan.
Gambar 7 di bawah ini menunjukkan detil
atas bidang-bidang dan tantangan utama di
mana DEFRA meyakini perlunya untuk
menetapkan dan menyerahkan bukti baru.

Gambar 7: Hasil-hasil bukti strategis DEFRA saat ini dan bidang-bidang
prioritasnya. Sumber: DEFRA 2014b (hal 25).

Peningkatan
daya saing dan kinerja
lingkungan di sektor
lingkungan, makanan, dan
pedesaan:
• Membuat inovasi untuk meningkatkan
kinerja ekonomi di sektor lingkungan, makanan,
dan pedesaan.
• Mengeksploitasi dampak perkembangan global
terhadap pertumbuhan.
• Meningkatkan kepercayaan publik dalam rantai
makanan.
• Mendefinisikan konsekuensi pertumbuhan
produktivitas dan pengembangan rantai makanan.
• Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam
ekonomi pedesaan.
• Memberikan peraturan dan perundangan
Sumber
yang lebih baik.
Ketahanan yang lebih
daya alam yang
baik melalui risiko yang
dikelola secara
dikelola dengan baik, dan
berkelanjutan dan berkeadilan
perencanaan kontijensi yang lebih baik
serta mitigasi risiko yang terkait dengan
untuk meningkatkan pertumbuhan
lingkungan alam:
ekonomi, kesehatan masyarakat dan
• Prioritas resiko dan intervensi dalam sistem yang
ekosistem yang sehat:
kompleks.
• Ketahanan ekosistem terhadap perubahan • Pemindaian cakrawala dan penilaian resiko disertakan
lingkungan/iklim.
dalam pengembangan kebijakan.
• Intervensi yang efektif dan manajemen resiko.
• Mengelola sumberdaya air secara
• Perencanaan yang lebih baik & mekanisme respon.
berkelanjutan.
• Metode deteksi dan diagnostik penyakit yang lebih
• Menghitung nilai dan peran modal alam/
mudah, lebih cepat, dan lebih ampuh.
integrasi ke dalam perekonomian.
• Peningkatan ketahanan lingkungan dan ekonomi.
• Keseimbangan antara permintaan dan
• Pengembangan tes untuk bahan kimia dan nanomasumber daya alam terhadap ekosistem.
terials yang lebih baik memprediksi dan
meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan
• Tentukan dimana pemerintah dapat
manfaat.
melakukan campur tangan terbaik
• Menilai dampak perubahan iklim dan
untuk meningkatkan praktik
mengembangkan pendekatan
berkelanjutan.
adaptasi.

3. Prioritas bukti terapan (bukti nonhukum jangka pendek)
Prioritas bukti terapan meliputi bukti yang
muncul karena adanya pertanyaan kebijakan
saat ini, apa yang dianggap penting oleh para
menteri, dan apa yang dibutuhkan untuk
membantu negosiasi kebijakan di tingkat
Eropa. Ini adalah bagian utama dari proses
tersebut. Prioritas kementerian saat ini dibagi
dalam empat bidang: pertumbuhan ekonomi
pedesaan, peningkatan kualitas lingkungan,
pengamanan kesehatan tanaman dan
pengamanan kesehatan hewan.
Tim kebijakan dan para spesialis bukti
‘menawar’ kebutuhan bukti mereka agar perlu
diprioritaskan untuk didanai. Kepala Kantor
Penasehat Ilmiah memimpin proses untuk
memberi prioritas pada daftar panjang
kebutuhan potensial ini. Proses itu akan

memberi nilai terhadap setiap penawaran
yang dibuat sangat terinci20 dan terdiri dari
lima sub-langkah; masing-masing penawaran
itu akan berkaitan dengan alasan-alasan yang
berbeda-beda pula dalam menggunakan
bukti:
1. Prioritas kebijakan: menentukan
prioritas kebijakan untuk tema besar.
Dengan demikian, prioritas umum
diarahkan untuk menangani bukti
tertentu. Ini adalah proses yang sulit,
karena semua pembuat kebijakan
akan mengklaim bahwa bidang
merekalah yang seharusnya mendapat
prioritas. Upaya untuk melibatkan para
menteri dalam menantang tim-tim
20

Pada saat penulisan laporan ini, belum jelas
apakah DEFRA akan menyiarkannya.
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kebijakan untuk ‘membuktikan’ bahwa
kebutuhan merekalah yang menjadi
prioritas kementerian tidak berhasil
baik. Tim EIS pada akhirnya harus
membuat keputusan akhir berdasarkan
rekomendasi dari para menteri dan
pejabat tinggi kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk menjawab
masalah prioritas kebijakan;

lainnya). DEFRA memiliki dan mensponsori aktivitas beberapa laboratorium kunci, tetapi di era serba
penghematan ini sering terdengar
pertanyaan tentang siapakah yang
bertanggungjawab untuk mempertahankan kemampuan strategis dan
seperti apa sebenarnya kemampuan
ini; dan

2. Kekritisan: untuk setiap prioritas kebijakan, perlu dinilai seberapa pentingnya memiliki bukti tersebut (yaitu,
apakah bukti ‘harus dimiliki’ atau
apakah ‘baik untuk dimiliki’);

5. Pemanfaatan:
untuk
setiap
poundsterling yang telah dikeluarkan
oleh DEFRA, pertanyaannya adalah
sebe-rapa banyak dana pelengkap
yang berasal dari Dewan Riset, industri
atau organisasi non-pemerintah?
Sekali lagi, di era serba penghematan
seperti ini maka bagi sektor publik
penting untuk memahami masalah
pemanfaatan investasi ini guna bisa
meraih manfaat
maksimum atas
penggunaan uang masyarakat.

3. Dampak dan risiko tidak melakukan
pekerjaan: terkait dengan kekritisan
adalah penilaian lebih lanjut tentang
seberapa besar kesenjangan atas
dasar bukti antara apa yang perlu
diketahui DEFRA dan apa yang sudah
diketahui. Risiko pelanggaran atas
arahan Uni Eropa, atau risiko reputasi,
juga dipertimbangkan; bukan hanya
risiko bahwa kesenjangan pengetahuan akan berakibat pada keputusan
kebijakan yang buruk;
4. Kemampuan Strategis: ini mempertanyakan apakah pekerjaan yang
mendasari
kemampuan
strategis
DEFRA perlu dipertahankan dalam
jangka panjang (misalnya, untuk merespon ancaman wabah penyakit
hewan, banjir, keadaan darurat
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Mengingat
anggaran
yang
makin
berkurang, topik lain yang penting dijawab
oleh DEFRA adalah sampai sejauh mana
DEFRA ‘membuat atau membeli’
bukti;
apakah itu proses mendanai pencarian bukti
itu dikerjakan sendiri atau bekerja dalam
sebuah kemitraan dengan pihak lain. Dengan
punya porsi anggarannya sendiri yang cukup
besar, maka hal itu berarti bahwa DEFRA
memiliki cukup banyak investasi dalam
masalah ini. Hal ini dikonseptualisasikan
dalam Gambar 8 dan 9:

Gambar 8: Langkah pertama adalah menemukan sinergi antara prioritas dan
strategi di seluruh Jaringan DEFRA, menggunakan masukan dan saran para ahli.
Kantor Pusat DEFRA menetapkan strategi memanfaatkan masukan ahli dan
stategi lain. Kantor pusat DEFRA dan jaringan kemudian mengidentifikasi
kebutuhan bukti dan bagaimana cara memenuhinya. Sumber: DEFRA, 2014a.
Menemukan sinergi antara prioritas
dan strategi
Jaringan DEFRA

Kantor Pusat

Menetapkan
strategi

Identifikasi
kebutuhan bukti
dan bagaimana
memenuhinya

Masukan ahli
Strategi lain
Komite Ahli dan Mitra Strategi Pendanaan

Gambar 9: Setelah strategi diklarifikasi, pertanyaan berikutnya adalah
sejauh mana bukti dan analisis selanjutnya ‘dibuat’ oleh Jaringan
DEFRA, atau ‘dibeli’ dari luar seperti perguruan tinggi. Berbagi daya beli
dengan cara ini meningkatkan dampak keseluruhan dari pengeluaran
atas bukti. Sumber: DEFRA 2014a.

Jaringan DEFRA

‘Membuat’ Membuat
atau
‘membeli‘
bukti

HQ

Membeli

Analisis
internal,
Aktivitas
Jaringan

Dana
DEFRA
dari luar
jaringan

Evaluation and review

Berbagi daya beli untuk meningkatkan
dampak bukti

Pengiriman
bukti
Komite Ahli dan Mitra Strategi Pendanaan

Penyedia Bukti Eksternal
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3.3.3. Menyelesaikan penyusunan prioritas

Berbagai jawaban untuk masing-masing
pertanyaan tersebut kemudian dicocokkan
dengan kerangka prioritas. Setelah itu akan
ada proses panjang dalam memantau skor di
dalam kementerian tersebut yang dipimpin
oleh Wakil Direktur EIS. Untuk EIS ketiga,
proses ini makan waktu setidaknya dua bulan:
bagaimana proses ini dijalankan akan tergantung pada seberapa efektif tim kebijakan
bisa terlibat dalam proses (yang seringkali

20

ditentukan oleh seberapa jauh mereka merasa
terancam oleh hasilnya). Penyelarasan akhir
dilakukan dalam sebuah lokakarya sehari
(yang dipimpin oleh Kepala Penasehat Ilmiah)
dimana semua spesialis bukti diundang untuk
melihat semua skor secara bersama-sama.
Pada saat laporan ini ditulis, lembar skor ini
diserahkan kepada direktur kebijakan dan
kolega-kolega mereka untuk merampungkan
proses moderasi.

Kesimpulan

4

T

sxc.hu

idak ada evaluasi resmi yang telah
dilakukan atas proses EIS,
meskipun masing-masing proses
strategi tersebut telah disesuaikan dengan
melihat kelemahan dalam pengulanganpengulangan sebelumnya dan perubahan
pada lingkungan yang lebih luas termasuk tekanan pengurangan anggaran. Daripada mencoba untuk menarik
kesimpulan tentang seperti apa EIS
seharusnya terlihat, rasanya lebih berguna untuk menentukan apa yang tetap
selama tiga proses dan apa yang berubah
(dan mengapa).

4.1. Apa yang tidak berubah
4.1.1. Prinsip-prinsip
Serangkaian prinsip telah dikembangkan selama EIS pertama.
Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan tinjauan dari (kemudian
berkembang) literatur internasional tentang pengambilan keputusan
berbasis bukti, dan diperhalus oleh EIS sebagai berikut:
1. Menempatkan kebijakan di garis depan: Mengelola dasar
bukti itu merupakan bagian integral dari proses pembuatan
kebijakan. Ini bukan sesuatu yang bisa diserahkan begitu
saja pada tim ilmu pengetahuan. Mengembangkan dasar
bukti untuk kebijakan harus dipandu oleh tujuan kebijakan
dan prioritas yang dikaitkan dengan kebijakan dan pencapaian
target.
2. Menggunakan definisi yang luas dari ‘bukti yang kuat’:
Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada definisi luas
atas bukti yang mengakui pengetahuan dari sisi evaluasi,
monitoring dan kegiatan pengawasan. Juga yang mengakui
pengetahuan dari warga dan pemangku kepentingan, serta
pengetahuan yang berasal dari disiplin berbasis penelitian
formal.
3. Memfokuskan investasi pada bukti seputar prioritas
jangka panjang: Disamping merespon prioritas jangka
pendek dan persyaratan hukum untuk monitoring, gunakan
pandangan jauh ke depan dan kerja masa depan untuk
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memastikan bukti itu bisa mendatangkan nilai dalam jangka panjang
dengan membantu pembuat kebijakan
mencari peluang, memprediksi risiko
dan ketidakpastian
4. Mendapatkan hikmah dari bukti
yang sudah ada: Untuk memberikan
nilai dari dasar bukti yang ada (dalam
konteks tekanan pada anggaran
publik), maka menjadi penting untuk
menganalisis bukti yang ada dan yang
akan muncul ketika mencari bukti
yang baru.
Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit,
namun prinsip-prinsip ini masih berlaku pada
EIS sekarang. Prinsip-prinsip ini juga telah
membantu DEFRA untuk beralih dari
‘penelitian untuk ilmu’ kepada pendekatan
‘bukti untuk kebijakan’. Prinsip-prinsip ini juga
telah memperluas berbagai jenis bukti,
terutama bukti ilmu sosial yang lemah sebelum
terbentuknya EIS pertama. Prinsip-prinsip ini
telah memastikan bahwa dasar bukti itu benarbenar difokuskan untuk memberikan pada
DEFRA sebuah gabungan yang kompleks
tentang hukum, prioritas kebijakan jangka
pendek dan jangka panjang, ketika anggaran
sektor publik berada di bawah tekanan berat.

4.1.2. Pendekatan berbasis seluruh
organisasi
Semua Strategi Investasi Bukti ini
telah melibatkan seluruh kementerian
dalam merencanakan investasi bukti
sehingga memberikan manfaat sesuai
dana yang dikeluarkan di seluruh
spektrum kebijakan kementerian.
EIS pertama memecahkan suatu pola baku
– yaitu usaha-usaha sebelumnya guna
merasionalisasi anggaran DEFRA untuk ilmu
pengetahuan yang sangat besar ternyata
tidak secara eksplisit mengaitkan pengeluaran
sains dengan kebutuhan kebijakan. Prinsipprinsip di atas menunjukkan bahwa
menawarkan nilai atas dana masyarakat itu
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berarti membutuhkan pemahaman yang
benar-benar baik dari tim kebijakan untuk
mencapai perolehan-perolehan yang telah
ditentukan. Itu berarti ada keterlibatan yang
setara antara tim kebijakan (pengguna bukti)
dan tim ilmu pengetahuan (penyedia bukti).
EIS kedua menanamkan pendekatan ini ke
seluruh lembaga inti DEFRA. Sekaligus pada
saat yang sama juga melakukan eksperimen
dengan memasukkan penasehat ilmu
pengetahuan dalam tim kebijakan untuk
memaksimalkan hubungan profesional antara
‘kedua belah pihak’. Situasi saat ini sebagai
berikut: dengan adanya tim bukti kecil dari
pusat yang mengawasi sekumpulan spesialis
bukti yang termasuk dalam tim kebijakan,
merupakan bukti atas pendekatan berbasis
seluruh organisasi yang terus berlanjut.
EIS ketiga semakin berkembang dengan
mencakup Jaringan DEFRA bersamaan
dengan upaya EIS untuk mengembangkan
Pernyataan Bukti Yang Dibutuhkan dengan
organisasi lain yang terkait. Bagaimana ini
dilakukan akan dianalisis kemudian dalam
studi kasus lain pada tahun 2014.
Ketiga EIS tersebut merupakan proses
strategis tingkat tinggi yang dipimpin oleh tim
kecil sampai ke puncak organisasi, terkait
erat dengan Kepala Penasehat Ilmiah.
Otoritas mereka untuk memastikan bahwa
EIS merupakan pendekatan seluruh sistem
bersumber dari tiga hal: posisi mereka dalam
organisasi; keterlibatan pimpinan dewan dalam proses; dan pemahaman dari manfaat
strategis untuk kementerian yang dikomunikasikan dengan baik di dalam kementerian
tersebut. Otoritas ini penting dimiliki karena
proses EIS bisa jadi merupakan sesuatu yang
menantang: ini bukan proses yang dapat
didelegasikan kepada tingkat jajaran yang
lebih rendah, karena berhubungan erat
dengan penganggaran, komposisi dan struktur
tim.

4.1.3. Menghubungkan EIS dengan
perencanaan kerja
Pendekatan berbasis bukti untuk
pembuatan kebijakan baru dapat
dikatakan benar-benar tertanam, ketika
hal tersebut sudah menjadi bagian
integral dari proses perencanaan kerja
kementerian, dan ada hubungan yang
jelas antara anggaran berbasis bukti dan
anggaran program.
EIS pertama bersusah payah menjelaskan
argumen ini, sebagian karena anggaran bukti
dan anggaran program dikelola sepenuhnya
secara terpisah. EIS yang kedua berhasil
memastikan bahwa perencanaan bukti dan
perencanaan kerja terkait lebih erat (sekali
lagi, didukung oleh keadaan dimana para
penasehat bukti dan tim kebijakan berada di
lokasi yang sama). Pada EIS ketiga, dua
proses perencanaan lebih jauh diintegrasikan.
Meskipun tidak selalu mungkin untuk
menugaskan bagian-bagian tertentu dari
anggaran bukti ke bagian-bagian tertentu dari
rencana bisnis, proses untuk mencoba
menghubungkan dua anggaran itu semakin
memperkuat gagasan bahwa pengadaan dan
penggunaan bukti merupakan bagian inti dari
proses pembuatan kebijakan.

4.1.4. Belajar dari masing-masing EIS
Tidak ada panduan apa pun untuk
membantu kementerian dalam menerapkan EIS. Masing-masing pengulangan mengambil pelajaran dari yang
sebelumnya. Oleh sebab itu, penting
untuk mempertahankan staf kunci guna
bisa memastikan bahwa mereka mampu
menggunakan pengetahuan mereka
untuk terus menyempurnakan proses.
Tim kecil yang memimpin EIS pertama
telah lama pindah, namun masih ada sejumlah
orang dari tenaga inti yang tetap bertahan di
DEFRA yang ikut serta dalam ketiga proses
EIS. Meskipun posisi mereka masing-masing

telah berubah dalam kurun waktu 10 tahun,
namun mereka semua memainkan peran
kunci di tiap siklus EIS. Ini berguna untuk
memastikan bahwa apa yang mereka pelajari
itu tetap bisa dipertahankan dalam organisasi.

4.2. Apa yang telah berubah
Beberapa hal telah berubah selama tiga
siklus iterasi EIS .
4.2.1. Penggunaan konsultan eksternal
untuk melaksanakan proses EIS
EIS pertama membutuhkan dukungan
konsultan eksternal untuk membantu
melaksanakan proses yang belum
mereka akrabi, namun pada akhirnya
EIS telah berubah menjadi sebuah
proses yang sepenuhnya internal.
EIS yang pertama dipimpin oleh Tim
Strategi Sains, tapi sebuah tim kecil konsultan
eksternal telah direkrut untuk melaksanakan
banyak hal. Mereka melaksanakan lokakarya
dan membantu tim kebijakan melakukan
latihan melakukan proyeksi ke depan dan
menyusun anggaran bukti. Kedua kementerian
yang telah bergabung sejak awal untuk
membentuk DEFRA memiliki pola kerja yang
sangat berbeda. Ini artinya proses EIS harus
fleksibel, mampu belajar dengan cepat tentang
berbagai jenis hubungan antara bukti dan
pembuatan kebijakan serta mengubah proses
sesuai keperluan. Upaya awal untuk menggunakan sebuah organisasi konsultan
tradisional yang besar ternyata telah gagal,
karena pendekatan organisasi itu terlalu
standar. Sebagai gantinya, EIS menggunakan
tim kecil konsultan individu yang ‘bersahabat’,
yang masing-masing menggunakan waktu
mereka untuk membangun hubungan dengan
tim kebijakan khusus sekaligus ‘menggiring’
mereka melalui proses yang kadang
menantang. Tim internal
kemudian bisa
menggunakan waktu untuk memastikan agar
strategi EIS tetap konsisten. Dengan begitu,
tim bisa terlibat dalam diskusi internal tentang
apa arti yang tersirat dari proses tersebut bagi
organisasi dan mengerjakan pekerjaan
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manajemen yang penting yang timbul bersamaan dengan proses perubahan organisasi.
EIS kedua hanya menggunakan dua
konsultan eksternal, terutama untuk melakukan analisis forensik dari anggaran bukti.
EIS ketiga sama sekali tidak menggunakan
konsultan mana pun; proses dan hubungan
dirasakan cukup kuat sehingga bisa dikelola
seluruhnya dari dalam.

4.2.2. Kejelasan atas apa yang merupakan
‘bukti untuk kebijakan’
Sebuah proses EIS membantu
memastikan tersedianya dasar bukti
untuk kebijakan. Bukti itu terdiri dari data
statistik, bukti penelitian, bukti dari warga
dan pemangku kepentingan, serta bukti
dari hasil monitoring dan evaluasi.
Proses tersebut menjelaskan hubungan
antara kebutuhan bukti untuk hukum dan
non-hukum yang diperlukan untuk
prioritas kebijakan jangka pendek dan
jangka panjang.
Sekarang ada beberapa cara untuk mengkonseptualisasikan ‘bukti untuk kebijakan’.
Meskipun definisi Frascati masih digunakan
untuk melaporkan pengeluaran atas bukti,
proses EIS telah membantu memperkuat
gagasan bahwa dasar bukti untuk kebijakan
haruslah terdiri dari elemen ini: gabungan
data, penelitian, perspektif warga, dan
pemangku kepentingan serta bukti monitoring
dan evaluasi.
Melihat bukti dari warga dan pemangku
kepentingan sebagai bagian dari dasar bukti
merupakan bagian penting dari upaya EIS
pertama untuk membuka kotak hitam dari
pembuatan kebijakan berbasis bukti21, untuk
melakukan konsultasi seputar bukti dan apa
arti dari bagian integral dari proses pembuatan
kebijakan itu sendiri.
21
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Menanggapi tekanan dari orang berpengaruh
untuk ‘membuka’ proses pembuatan kebijakan.
Lihat Stirling, 2008. Andy Stirling adalah salah
satu dari anggota Dewan Penasehat Sains
DEFRA pertama, badan tingkat tinggi yang
memberikan saran ilmiah kepada kementerian.

Hal ini bertepatan dengan (sekaligus juga
memperkuat) langkah untuk lebih menggunakan bukti ilmu sosial dan merekrut lebih
banyak para ilmuwan sosial sebagai tenagatenaga spesialis bukti di kementerian yang
dulunya berorientasi terlalu kuat ke ilmu
pengetahuan alam.
EIS kedua dan ketiga telah memisahkan
kebutuhan bukti dalam ketentuan hukum,
non-hukum (jangka panjang), dan non-hukum
(jangka pendek), sehingga membantu memastikan bahwa prioritas kementerian seimbang
dengan kebutuhan atas bukti jangka panjang
dan persyaratan pelaporan wajib DEFRA.

4.2.3. Isu internal organisasi
Proses pengembangan EIS membantu kementerian dalam memahami
bagaimana caranya membuat dan mengelola keseimbangan bukti berkualitas
tinggi yang dianggap tetap relevan
dengan perubahan prioritas kebijakan,
sekaligus merepresentasikan manfaat
dana yang dikeluarkan.
Ketiga proses EIS telah berusaha untuk
menyeimbangkan masalah kualitas, manfaat
yang diperoleh setara dengan dana yang
dikeluarkan dan relevansi dari dasar bukti.
Relevansi itu menuntut hubungan yang baik
dengan tim kebijakan. Namun, hal itu juga
bisa menyebabkan terjadinya duplikasi kegiatan, kecuali kalau ada seseorang yang
memiliki gambaran memadai tentang apa dan
kemana uang itu digunakan. Kemampuan
menakar nilai dana dan tingkat kualitas pribadi
itu memerlukan keterlibatan tim pusat yang
kuat
dan
yang
sekaligus
mampu
mengalokasikan dana secara sangat efisien.
Namun, hal ini bisa berakibat negatif pada tim
kebijakan dalam memahami apa yang sungguh-sungguh relevan. Saat ini, pengaturan di
DEFRA meliputi kontrol anggaran yang ketat
oleh tim pusat, kontrol yang longgar atas apa
yang dianggap ‘relevan’ dan menyerahkan
kontrol kualitas kepada Wakil Direktur Bukti.
Semua itu sepertinya mampu menggabungkan
tiga isu tersebut secara efektif.

4.2.4. Membuat dasar bukti transparan,
baik internal maupun eksternal
Tata kelola yang baik dari dasar bukti
memastikan bahwa pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat
secara terbuka mendiskusikan tentang
bukti-bukti apa saja yang sudah ada dan
tentang bukti-bukti apa yang dibutuhkan
untuk membantu menjawab masalah
prioritas kebijakan.
EIS pertama mengambil apa yang kemudian dianggap sebagai langkah berani
dengan cara membeberkan seluruh dasar
bukti pembuatan kebijakan untuk tujuan
konsultasi; meminta komentar tentang bentuk,
struktur dan strategi masa depan. Ini adalah
untuk pertama kalinya sebuah kementerian
membuka dasar bukti untuk semacam pemeriksaan secara teliti, dan itu diterima dengan
baik oleh penyedia bukti eksternal. EIS kedua
dibangun atas dasar komitmen untuk
transparansi dasar bukti dengan memastikan
bahwa tiap-tiap Rencana Bukti itu dikonsultasikan ketika sedang dikembangkan dan
dipublikasikan secara daring (online). Proses
EIS ketiga meneruskan pendekatan EIS
kedua untuk membuka forum konsultasi

melalui lokakarya-lokakarya dan pertemuanpertemuan selama proses strategi, namun
belum jelas bagaimana bentuk Pernyataan
Bukti Kebutuhan akhir itu dan apakah ada
perbedaan dengan Rencana Bukti. Seperti
disebutkan di atas, mereka akan membentuk
dasar dari studi kasus lain pada kebijakan
berbasis bukti di DEFRA.

4.3. Refleksi akhir
Pada tahun 2004, sebuah tim kecil DEFRA
melaksanakan sebuah program yang ambisius
untuk menerapkan pendekatan efektif
berbasis bukti untuk pembuatan kebijakan. Itu
adalah proses yang sangat menantang bagi
kementerian. 10 tahun kemudian, EIS telah
tumbuh menjadi suatu proses yang sistematis
sehingga membantu DEFRA mengelola dasar
bukti dengan lebih baik, memanfaatkan
sumber daya dengan lebih baik, dan
melaksanakan debat yang lebih transparan
seputar dasar bukti tersebut. Sekarang ini,
sekelompok kecil orang telah menerapkan
proses tersebut. Kelompok kecil ini dipimpin
oleh manajemen senior yang dengan jelas
mampu melihat nilai strategis untuk
kementerian. EIS akan tetap menjadi bagian
rutin dari pendekatan DEFRA untuk
pembuatan kebijakan berdasarkan informasi
yang cukup di masa depan.

Mengandalkan Bukti:
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Lampiran A:

Pedoman dalam menilai kekokohan dasar
bukti. Pedoman ini diterbitkan selama
proses EIS pertama

PEMBUATAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI

Lima Komponen Bukti Yang Kuat
Apakah Anda percaya bahwa cara informasi itu diperoleh, dianalisis,
dan kemudian disintesis itu merupakan bukti yang KREDIBEL untuk
kebijakan?
• Apakah Anda merasa bahwa praktik terbaik itu telah diikuti, baik dalam hal
sumber informasi tersebut; dan dalam menganalisis dan mensintesis itu?
Dapatkah Anda merujuk ke sini?
• Apakah ada batas argumen yang jelas antara bukti dan pilihan?
• Apakah disajikan secara jelas dalam bahasa yang memungkinkan orang
biasa mampu melihat bagaimana Anda sampai pada pilihan itu?
• Ini akan memperkuat kasus Anda, jika orang dengan spesialisasi yang
berbeda memberikan kontribusi atas cara argumen itu dibangun.
Dapatkah Anda melihat ini sebagai dukungan bagi posisi anda?

Apakah bukti cukup bisa DIANDALKAN untuk keperluan monitoring &
evaluasi, atau untuk penilaian dampak?
• Apakah Anda sudah memperhitungkan bukti-bukti apa saja yang mungkin
perlu Anda kumpulkan sekarang untukmendukung kegiatan monitoring,
evaluasi dan penilaian dampak masa depan dari kebijakan?
• Apakah Anda telah memanfaatkan hasil monitoring atau evaluasi
sebelumnya?
• Jika konteks yang lebih luas dari kebijakan Anda itu penting, apakah Anda
mampu melacak informasi semacam ini secara teratur dan bermakna?
• Bisakah orang melihat bagaimana argumen itu berkembang dari waktu
ke waktu? Hal ini penting untuk tahu dimana Anda sekarang ini tengah
mengembangkan dasar argumen - terutama jika argumennya diperdebatkan.

Apakah Anda percaya bahwa bukti di depan Anda itu OBJEKTIF?
• Apakah Anda yakin bahwa bukti telah dikumpulkan dan dianalisis dengan
bias seminimal mungkin dari peneliti, pembuat kebijakan dan pengambil
keputusan?
• Jika Anda merasa bahwa bukti itu ternyata bias dalam bentuk apa pun,
apakah Anda telah membahas bias ini dan memperhitungkannya dengan
cara menyajikan pilihan? Akankah bias itu memengaruhi rekomendasi
Anda? Bagaimana Anda bisa yakin hal itu tidak terjadi?
• Apakah ada pemangku kepentingan apa pun yang menyatakan bahwa
bukti tersebut bias? Bagaimana Anda mengatasi hal ini dalam menyajikan
bukti dan pilihan?

Apakah Anda percaya bahwa bukti untuk kebijakan tersebut BERAKAR
kuat pada pemahaman yang lebih luas tentang masalah ini?
• Apakah Anda telah mengeksplorasi masalah dengan baik atau adakah aspek
lain yang bisa/ harus dicakup? (jujur lahdengan diri sendiri!)
• Apakah semua pemangku kepentingan itu telah terlibat secara optimal?
Dapatkah Anda menunjukkan bahwa mereka itu puas dengan keterlibatan
mereka?
• Apakah sejarah dari bukti itu sampai memengaruhi bagaimana isu
kebijakan sampai muncul? Apakah sejarahnya diwarnai penuh perdebatan
atau berjalan relatif gampang? Apakah Anda perlu untuk menjelaskan
sejarahnya?
• Orang akan menggunakan perspektif mereka sendiri untuk membaca dasar
bukti dan itu berarti mereka bisa saja mengajukan pertanyaan yang bisa
jadi belum pernah Anda pertimbangkan. Apakah Anda telah mendorong
orang dengan spesialisasi lain untuk mempertanyakan asumsi yang telah
Anda buat secara tidak sadar? Sebagai contoh, apakah akan berguna untuk
melakukan beberapa analisis sosial untuk memperkaya dasar argumen Anda
dan mendukung cara Anda mempertimbangkan opsi apapun?
• Apakah Anda telah mengajukan bukti secara gamblang sehingga orang lain
menjadi terdorong untuk menggunakannya? Apakah Anda menetapkan itu
secara terbuka, sehingga mereka dapat melihat lebih dalam ke dasar bukti
jika mereka menginginkannya?

Dapatkah Anda MENGGENERALISASI bukti-bukti yang Anda gunakan?
• Apakah Anda membahas konteks yang lebih luas serta yang spesifik
tentang isu tsb? Jika Anda tidak berpikir ini diperlukan silakan katakan dan
jelaskan mengapa demikian.
• Bagian mana dari konteks yang penting, baik untuk opsi atau rekomendasi
Anda? Mengapa? Bagaimana konteks dapat mempengaruhi pencapaian
hasil?
• Apakah Anda akan memulai kegiatan setelah tahap uji coba? Apakah Anda
yakin bahwa praktik terbaik telah diikuti dalam menentukan uji coba dalam
kaitannya dengan kegiatan yang diharapkan?

Dasar bukti Anda adalah dinamis: dasar itu dibangun dari bukti analitis serta data. Jika Anda tidak yakin tentang kekuatan angka-angka
Anda, pastikan analisis Anda itu kuat. Jika Anda tidak yakin tentang kekokohan analisis Anda, pastikan bahwa semua pemangku kepentingan
utama Anda terlibat dalam proses pengembangannya. Gunakan bukti untuk mengkonfirmasi apa yang Anda pikir Anda ketahui, untuk
memperkaya pemahaman Anda, untuk menjelaskan situasi yang kompleks, untuk mempertanyakan kebijaksanaan yang diterima, atau
untuk mengkaji peluang untuk perubahan.

Mengandalkan Bukti:
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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).

