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Rangkuman Eksekutif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan 
‘revolusi mental’ kepada masyarakat dan 
lembaga-lembaga di Indonesia guna 

mengatasi kelemahan struktural dalam ekonomi, 
berkurangnya otoritas negara serta merebaknya 
sikap intoleran dan konflik sektarian. Melalui seruan 
ini, yang disebut Nawa Cita, atau sembilan prioritas 
pembangunan negara, Jokowi menyadari bahwa 
pembangunan ekonomi Indonesia bergantung 
pada kemampuan Indonesia mengubah pola pikir, 
sikap dan perilaku untuk memperbaiki kelemahan-
kelemahan struktural dalam perekonomian. Makalah 
ini berpendapat, dengan segala kompleksitas 
masalah pemerintahan dan pembangunan 
ekonomi, pengetahuan dan bukti menjadi kunci dari 
perubahan tersebut, sebagai landasan terciptanya 
kebijakan yang rasional. Setelah terlihat menjanjikan 
di awal, perkembangan revolusi mental kini tampak 
stagnan. Kami berpendapat, mewujudkan revolusi 
mental memerlukan, salah satunya, paparan 
bukti yang terus menerus tentang segala hal dan 

kesediaan untuk mengubah sikap serta perilaku 
saat berhadapan dengan kemajuan (atau tidak 
adanya kemajuan) guna mencapai perubahan yang 
diinginkan.

Makalah ini menyelami fungsi evaluasi dalam 
menyediakan bukti tersebut. Praktik evaluasi 
ini muncul saat kita fokus terhadap efektivitas 
dan dampak dari program atau proyek tertentu. 
Evaluasi pada praktiknya belum banyak membahas 
perubahan sosial yang kompleks yang ditargetkan di 
sini – atau disebut sebagai ‘masalah-masalah yang 
pelik’, yakni masalah yang sulit dipahami, kompleks, 
bernuansa politis dan resistan terhadap resolusi. 
Di tengah meningkatnya kesadaran atas tantangan 
sistemik (dan kadang global) yang kita hadapi, 
beberapa metodologi muncul guna menjawab 
tantangan ini.

Makalah ini menciptakan kerangka untuk 
mengevaluasi revolusi mental. Ada dua pendekatan 

Source: www.revolusimental.go.id
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evaluasi yang berupaya memahami perubahan 
sosial yaitu pendekatan Evaluasi Realis dan 
pendekatan Pemetaan Capaian. Kedua pendekatan 
ini tidak hanya memperhatikan evaluasi capaian akhir 
dari intervensi, namun juga mengevaluasi tahapan-
tahapannya – yang sangat penting digunakan 
untuk memahami proses sosial yang kompleks 
dan berjangka panjang. Kerangka berpikir untuk 
evaluasi revolusi mental ini juga dapat dipakai untuk 
mengevaluasi proses perubahan sosial kompleks 
yang lain. Kami menyimpulkan, untuk mengevaluasi 

perubahan, diperlukan komitmen dan waktu untuk 
refleksi selama proses berlangsung; evaluasi ini 
tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, namun juga 
memerlukan keterlibatan aktif dari tim. Hal itu takkan 
bisa terwujud tanpa kejelasan tujuan dan maksud, 
pemahaman atas konteks dan pengawasan yang 
jelas untuk mengkaji kemajuan. Jika bisa dilakukan 
dengan baik, pendekatan evaluasi berbasis 
pembelajaran ini bisa menciptakan perubahan dan 
memperkuat pembangunan ekonomi di Indonesia.
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1

Makalah ini disusun dari hasil konferensi 
satu hari tentang prioritas kebijakan 
Presiden Indonesia (disebut juga Nawa 

Cita). Secara singkat, Nawa Cita dirancang untuk 
mengatasi apa yang digambarkan Presiden 
sebagai tiga masalah besar yang dihadapi negara: 
1) menurunnya otoritas negara (kemampuannya 
untuk menjamin keamanan, penegakan hukum dan 
hak asasi manusia bagi seluruh warga negara); 
2) kelemahan struktural dalam ekonomi yang 
tercermin dari meningkatnya kesenjangan dan 
menurunnya pertumbuhan ekonomi; 3) intoleransi 
dan pentingnya membangun karakter nasional yang 
tidak terganggu oleh konflik-konflik sektarian.

Saya diminta berbicara tentang evaluasi kemajuan 
pencapaian tujuan Nawa Cita. Saat mempersiapkan 
presentasi, saya teringat kampanye Presiden 
Jokowi serta ajakannya untuk melakukan revolusi 
mental di negeri ini. Bagi saya, Nawa Cita adalah 
bentuk penegasan Presiden Jokowi atas konsep 

‘revolusi mental’.1 Saat melempar ide tersebut ke 
masyarakat umum, Presiden Jokowi mengatakan,2 
“Pembangunan bangsa tidak akan mungkin bisa 
maju bila kita mengandalkan reformasi kelembagaan 
tanpa mereformasi pola pikir manusia atau sikap 
dari orang-orang yang menjalankan sistem.”3 
Presiden menyadari bahwa pembangunan ekonomi 
Indonesia terletak pada kemampuan masyarakat 
untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna 

1 Revolusi adalah sesuatu yang “tiba-tiba, ekstrim, atau perubahan 
sepenuhnya pada cara masyarakat hidup, bekerja, dll”. (Miriam-
Webster: http://www.merriam-webster.com/dictionary/revolution). 
Pengertian paling umum revolusi sebagai gagasan adalah sesuatu 
yang tiba-tiba. Namun biasanya hanya tiba-tiba pada tahapan 
akhirnya. Seringkali revolusi merupakan hasil dari usaha yang 
panjang baik untuk menciptakan perubahan atau menghentikan 
perubahan (contoh; Revolusi Rusia, Revolusi Prancis). Banyak 
intervensi yang dilakukan sebelum perubahan total terjadi. Arti 
revolusi mental di sini mencerminkan proses yang panjang dalam 
membangun kondisi sehingga perubahan dapat terjadi. 

2 Istilah ini juga digunakan Presiden Sukarno pada pidato 17 Agustus 
1956, menurut Karlina Supelli, dalam catatan (tak bertanggal) hasil 
pembicaran sekitar Mei 2014.

3 Widodo, Joko, Presiden Republik Indonesia. Kompas, 10 Mei 2014.

Source: KSI

Pendahuluan

Source: www.revolusimental.go.id
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memperbaiki kelemahan struktural dalam ekonomi. 
Tentang bagaimana cara mengevaluasi kemajuan, 
saya berpendapat, pengetahuan dan bukti adalah 
dua hal penting untuk menciptakan perubahan. 
Mengingat kerumitan isu-isu pemerintahan dan 
pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun 
di dunia yang tengah mengalami globalisasi ini, 
tidak mungkin membuat kebijakan yang baik tanpa 
pengetahuan dan bukti. Revolusi mental ini, atau 
pergeseran ke ekonomi berbasis pengetahuan, 
menyerukan perubahan, baik dalam pemikiran dan 
tindakan, untuk mengatasi tiga masalah utama yang 
disorot oleh Nawa Cita. Jika, seperti pendapat saya 
di sini, revolusi mental adalah prasyarat bagi Nawa 
Cita, bagaimana kita dapat mengukur kemajuan 
revolusi ini? Meski evaluasi kemajuan dari setiap 
kebijakan atau program Nawa Cita bisa dilakukan, 
akankan hal tersebut membantu kita memahami 
perubahan mendasar yang tengah terjadi di 
masyarakat?

Dalam sebuah artikel tahun 2014 tentang konsep 
revolusi mental, Presiden Jokowi menjelaskan 
revolusi mental sebagai kebutuhan untuk 
memperluas reformasi melampaui upaya reformasi 
lembaga-lembaga pembangunan semata, menjadi 
sebuah reformasi “paradigma, pola pikir, atau budaya 
politik di Indonesia dalam konteks pembangunan 
bangsa. Pembangunan bangsa tidak akan berhasil 
jika hanya merombak lembaganya saja namun tidak 
memperbaharui manusianya atau mengubah cara-
cara mereka mengelola sistem.”4 Dalam sebuah 
artikel yang lebih baru di Jakarta Globe, Desi 
Anwar menggambarkan revolusi mental sebagai 
“kemampuan untuk mengubah kepercayaan yang 
tadinya dipegang erat oleh seseorang... serta 
bertindak  dengan memikirkan manfaat yang lebih 
besar dan jangka panjang.”5 Jadi, revolusi mental 
adalah perubahan fundamental pada perilaku yang 
berdampak pada cara kita bertindak dan apa yang 
kita lakukan untuk mengembangkan perspektif 
dan pendekatan baru. Saya ingin melangkah lebih 

4 Widodo, Joko. 2014. “Indonesia Mental Revolution”, dalam The 

Establishment Post, 20 Mei. www.establishmentpost.com/
indonesia-mental-revolution. 

5 Desi Anwar. 2014. Desi Anwar: A Mental Revolution. Jakarta Globe. 

jauh dengan menambahkan bahwa perspektif dan 
pendekatan baru ini adalah tentang bagaimana 
membangun ekonomi berbasis pengetahuan yang 
menjadi kunci untuk mengatasi jebakan negara 
penghasilan menengah (middle-income trap).
 
Apa yang dijabarkan di sini – mengenai implementasi 
Nawa Cita – adalah ‘masalah yang pelik’ atau 
wicked problem. Komisi Pelayanan Publik Australia 
mendefinisikan masalah pelik sebagai masalah yang 
sangat kebal terhadap resolusi. Masalah-masalah 
tersebut sukar didefinisikan; mereka memiliki 
banyak elemen yang saling bergantung satu sama 
lain; tidak stabil karena banyak elemen yang saling 
terkait; masalah tersebut kompleks secara sosial, 
bukan secara teknik; jarang dapat diselesaikan oleh 
satu aktor kebijakan; dan membutuhkan perubahan 
baik dalam perilaku warga negara maupun perilaku 
para pembuat kebijakan (Komisi Pelayanan Publik 
Australia. 2012) Dalam nada yang sama, Andrews et 
al. menggambarkan masalah pelik sebagai masalah 
yang, “secara logistik kompleks pada saat yang 
bersamaan, bernuansa politik,  tidak memiliki solusi 
sebelum masalah tersebut muncul, dan memberikan 
peluang bagi para profesional untuk menunjukkan 
keahlian mereka” (Andrews et al. 2015, hal. 126). 
Dalam studi terkini yang dipublikasikan di Harvard 
Business Review, Edmonson memberikan ciri-ciri 
aksi yang sukses mengatasi masalah pelik ini, yaitu: 
aksi yang memiliki visi yang mudah beradaptasi, aksi 
yang mampu memberikan keamanan psikologis, 
aksi yang memfasilitasi pertukaran keahlian, dan 
aksi yang mempromosikan eksekusi-sambil-
belajar (Edmonson 2016). Meski ciri-ciri itu tidak 
mencengangkan, tantangannya muncul dalam detil 
implementasinya dan kemampuan dari tim yang 
terlibat untuk saling percaya, bertukar gagasan 
atau ide secara bebas. Nawa Cita sangat cocok 
dengan gambaran ini. Perubahan-perubahan yang 
ditargetkan sangat kompleks secara sosial, tidak 
ada yang tahu bagaimana cara melakukan transisi, 
dan dibutuhkan kerja sama dari banyak aktor dan 
organisasi.
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Sebelum membahas evaluasi dari revolusi 
mental yang diserukan Nawa Cita, berikut adalah 
beberapa perubahan kunci yang yang dibutuhkan 
dalam proses evaluasi jika kita ingin menciptakan 
perubahan sosial, sebagaimana disiratkan Nawa 
Cita. Perubahan kunci tersebut memerlukan 
pergeseran dalam praktik evaluasi, dari fokus 
terhadap proyek dan program, menjadi fokus 
pada teori di balik program. Bagian berikut berisi 
gambaran umum singkat (tidak lengkap) tentang 
konteks di mana pergeseran ini diimplementasikan. 
Bukti menunjukkan, untuk dapat melihat perubahan 
pada sistem, sangat penting untuk membangun 
konteks dalam proses evaluasi, dan tidak 
memperlakukannya sebagai variabel eksternal.

Pertama, makalah ini akan membahas mengapa 
membangun ekonomi berbasis pengetahuan 
sangat penting untuk menyukseskan Nawa Cita, 
serta konteks di mana perubahan tersebut terjadi; 
kedua, membahas ulasan dari berbagai perubahan 
yang dibutuhkan dalam praktik evaluasi guna 
mengevaluasi kemajuan secara berarti; dan terakhir, 
beberapa pemikiran terkait cara mengevaluasi 
kemajuan guna mewujudkan revolusi mental, 
dan terakhir, bagaimana berkontribusi terhadap 
kemajuan agenda Nawa Cita.
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2 Membangun Ekonomi Berbasis 
Pengetahuan di Indonesia

Pada upacara kelulusan 2015 di Sekolah 
Bisnis Prasetiya Mulya, Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Kementerian Komunikasi 

dan Informatika) sangat mendukung ide penguatan 
industri e-commerce yang ia gambarkan sebagai 
sektor yang memiliki potensi terbesar menggenjot 
pembangunan ekonomi negara. Pada acara yang 
sama, ekonom terkemuka, Djisman Simanjuntak 
menekankan hal serupa. Djisman mengingatkan, 
Indonesia sangat tertinggal, baik dalam mendidik 
masyarakat mengembangkan e-commerce 
maupun membangun kapasitas untuk menciptakan 
infrastruktur ekonomi digital baru (e-economy).6 

Kedua pembicara ini mengusulkan ekonomi berbasis 
pengetahuan, sebagai landasan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan nasional. 

Targetnya adalah untuk menghindari jebakan 
negara berpenghasilan menengah. Dalam sebuah 
artikel yang ditulis untuk Jaringan Pengentasan 

6  The Jakarta Post. 16 Desember 2015. hal.2.

Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi Bank Dunia,7 
Agenor dan para koleganya menyajikan temuan 
mereka atas berbagai masalah yang harus diatasi 
guna membangun ekonomi berbasis pengetahuan 
dan menghindari perangkap negara berpenghasilan-
menengah yang cenderung menghasilkan produk 
berkualitas rendah dan kesenjangan pendapatan 
yang tinggi. Masalah-masalah tersebut adalah: 
1) akses ke infrastruktur canggih (komunikasi 
berkecepatan tinggi dan infrastruktur informasi), 
2) penegakan hak-hak kepemilikan (termasuk hak 
kepemilikan atas kekayaan intelektual), dan 3) 
reformasi pasar tenaga kerja. (Agenor et al. 2012). 
Menurut mereka, perubahan-perubahan tersebut 
penting untuk meningkatkan kemampuan inovasi 
dan daya cipta (bukannya meniru). Dua kemampuan 
ini dapat mengubah ekonomi  berpenghasilan-
menengah menjadi ekonomi berpenghasilan-tinggi. 
Tim yang meninjau Kerangka Kerja Riset Unggulan 

7 Studi ini berdasarkan data dari 101 negara yang diidentifikasikan 
sebagai  negara berpenghasilan menengah pada tahun 1960, serta 
lintasan perjalanan mereka hingga 2005 

Source: www.sg-insight.com
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untuk Universitas-universitas di Inggris menyatakan, 
“Meski kreativitas, ide, dan daya kritis memiliki 
nilai tersendiri, namun ekonomi dan masyarakat 
yang melakukan lebih banyak riset, secara umum 
tumbuh lebih cepat dalam hal produktivitas dan 
pembangunan manusia (Departemen Bisnis, 
Energi, dan Strategi Industri 2016,  hal.6).

Diperlukan juga sistem berbasis pengetahuan 
dan sistem pendidikan yang lebih maju, karena 
perekonomian tersebut memerlukan tenaga 
kerja yang berpengetahuan luas dan terampil. 
Peningkatan kapasitas diperlukan di seluruh bagian 
dalam sistem seiring desentralisasi pemerintahan 
Indonesia. Agenor et al. (ibid.) berargumen bahwa 
ada “kausalitas dua arah antara pendidikan dan 
inovasi” (hal. 5). Sistem pendidikan yang kuat 
dan investasi nasional dalam bidang riset dan 
pengembangan menjadi landasan guna membangun 
jalan menuju perekonomian berpenghasilan-
tinggi serta kapasitas guna menangani prioritas 
yang diuraikan di atas. Tim menekankan, transisi 
negara-negara Asia Timur, yakni Jepang dan Korea, 
dari negara berpenghasilan menengah ke negara 
berpenghasilan tinggi menunjukkan “kemampuan 
mereka untuk melampaui batas-batas teknologi dan 
berpindah dari meniru dan mengimpor teknologi 
asing ke melakukan inovasi teknologi milik mereka 
sendiri” (Ibid. hal 5).

Ada beberapa komponen yang menjadi landasan 
bagi sistem pengetahuan yang kuat. Pendidikan 
dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan (Technical, 
Vocational Education and Training / TVET) berperan 
penting untuk membangun basis sumber daya 
manusia bagi pembangunan ekonomi. TVET tidak 
hanya mementingkan ketrampilan kejuruan semata 
namun juga “beragam pengetahuan, ketrampilan, 
dan sikap yang kini diakui sangat diperlukan 
untuk bisa berkontribusi dalam pekerjaan dan 
kehidupan.”8 Hal tersebut adalah bagian kunci 

8 UNESCO, Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan http://
www.unesco.org/new/en/newdelhi/areas-of-action/education/
technical-vocational-education-and-training-tvet/

dari revolusi mental yang tak akan berhasil jika 
berdiri sendiri. Membangun basis riset yang kuat 
dan kapasitas untuk inovasi sama pentingnya. 
Dan tanpa kepemimpinan, kreativitas dan inovasi, 
basis ekonomi yang akan mempekerjakan pekerja 
yang terlatih dengan baik tidak akan berkembang. 
Membangun basis teknik dan kejuruan yang 
kuat harus dibarengi dengan perhatian terhadap 
kreativitas dan inovasi dalam sektor industri dan 
pelayanan. Inovasi akan menciptakan pekerjaan 
dan peluang bagi warga negara yang telah dibekali 
pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan serta 
program pendidikan lainnya. Seperti yang dijelaskan 
di bawah, peran birokrasi dalam pengembangan-
pengembangan ini tak kalah pentingnya.

Eko Prasojo, Profesor di Fakultas Ilmu Administrasi, 
Universitas Indonesia, dan mantan Deputi Menteri 
Reformasi Birokrasi mengatakan, revolusi mental 
memerlukan kepemimpinan dari birokrasi. Pada 
dua laporan berbeda, ia mengatakan, meskipun 
reformasi birokrasi menjadi prioritas dalam Nawa 
Cita, pemerintah masih belum mengesahkan 
undang-undang yang dapat menstimulasi 
pelayanan publik  yang lebih berbasis kinerja dan 
transparan, yang dapat mengarah ke perubahan. 
Ia beralasan, birokrasi yang sudah berurat berakar 
akan melemahkan reformasi birokrasi dan revolusi 
mental jika tidak ada perubahan perundangan 
yang signifikan dan kepercayaan dari pemimpin 
senior negara.9 Lebih jauh lagi, ia manyampaikan 
pada Januari 2016, “Reformasi birokrasi sebagai 
perubahan kolektif di berbagai kementerian, 
lembaga serta pemerintah daerah... menurun, baik 
dari sisi orientasi maupun motivasi.”10

Jika kita ingin mengevaluasi Nawa Cita dan 
revolusi mental, semua isu-isu inilah yang harus 

9 Eko Prasojo. 17 November 2015. Revolusi Mental Birokrasi. http://
ekoprasojo.com/2015/11/17/revolusi-mental-birokrasi/ 

10 Eko Prasojo. 7 Januari 2016. One Year On: The Turning Point of 
Bureaucracy Reform. http://ekoprasojo.com/2016/01/07/one-year-
on-the-turning-point-of-bureaucracy-reform/ 
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dipertimbangkan. Ini adalah perubahan skala 
besar dan berjangka panjang. Perubahan tersebut 
tidak akan terjadi dengan cepat dan ada banyak 
tahapan sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, 
mengevaluasi Nawa Cita berarti menemukan cara 
untuk mengevaluasi tidak hanya capaian akhir 
dari upaya-upaya ini, tapi lebih penting lagi adalah 
mencari cara untuk mendefinisikan perubahan 
yang akan terjadi sepanjang perjalanannya dan 
mengevaluasinya pula, sehingga kita memiliki 
catatan yang terus berkembang mengenai apakah 
perubahan tersebut sukses atau tidak. Karena 
masalah-masalah pelik tersebut tidak stabil dan 
terus berevolusi seiring upaya kita menemukan 
solusi; dan karena adanya interaksi antara berbagai 
peristiwa dan aktor, sebab akibat, maka ciri-ciri 
evaluasi, tidak mudah untuk dikenali.

2.1 Titik mula
Memahami perubahan berarti memahami konteks 
di mana perubahan itu terjadi. Titik permulaan untuk 
menyelami isu ini adalah konteks Indonesia saat ini, 
sebuah negara yang telah berdemokrasi selama 
18 tahun, merayakan kemerdekaannya selama 70 
tahun, yang telah berdiri di atas sejarah dan tradisi 
yang kaya selama berabad-abad.11

Revolusi mental nampaknya kini berada pada 
kondisi yang stagnan. Ekonomi melambat, 
perlawanan terhadap kebebasan berbicara dan 
berdebat muncul di beberapa wilayah (di antaranya 
pembatalan acara Festival Penulis dan Pembaca 
Ubud pada tahun 2015)12, adanya keinginan untuk 
kembali ke sentralisasi di beberapa daerah,13 

11 Di antaranya, kerajaan Sriwijaya yang Berjaya pada abad ke-8 
dan berabad-abad selanjutnya; dan pada abad ke-8 dan ke-10, 
kerajaan Mataram memimpin pembangunan candi Borobudur 
yang hingga kini masih menjadi kuil Budha terbesar di dunia; 
dan kerajaan Majapahit yang berdiri pada akhir abad ke-13 dan 
bertahan selama 200 tahun.   

12 ABC Newsline. 25 Oktober 2015. “Festival Penulis dan pembaca 
Ubud membatalkan acara pembantaian tahun 1960-an setelah 
adanya tekanan dari Indonesia”. Lihat tautan pada bagian referensi.

13 Lihat contohnya, “Megawati Mempertimbangkan untuk Mengakhiri 
Otonomi Daerah”, di Jakarta Post, 23 November 2015. hal.4. Ini 
adalah bagian dari proses belajar yang berlangsung mengenai 
demokrasi di Indonesia. Ada sebagian yang berargumen 
bahwa desentralisasi menjadi kebablasan saat pertama kali 
diperkenalkan; bahkan kini, ada yang masih ragu akan kapasitas 

melemahnya sistem pendidikan14, reformasi 
birokrasi seret seperti digarisbawahi di atas, 
alih-alih produktif, ekonomi cenderung bersifat 
konsumtif,15 dan lemahnya kapasitas pemerintah 
daerah, semuanya berkontribusi pada kondisi ini. 
Demokrasi Indonesia masih muda – baru 18 tahun 
– dan negara ini memiliki banyak catatan sejarah. 
Kebudayaannya yang kaya dan beragam, pengaruh 
kolonialisme, demikian pula eksperimen politik 
sejak kemerdekaan, menambah jumlah tantangan 
yang harus dihadapi. Nawa Cita menetapkan 
tonggak acuan bagi negeri ini terkait perubahan 
apa yang harus dilakukan guna mengambil manfaat 
yang sebenarnya dari Reformasi, demi membangun 
ekonomi yang kuat dan bangsa yang kuat. Ia lebih 
seperti lukisan yang umum tanpa detil. Ia tidak 
mencerminkan kekayaan dan keberagaman yang 
terlihat dari Aceh hingga Papua, dalam geografi, 
ekonomi, dan agama. Semua ini adalah faktor yang 
harus dipertimbangkan saat berbicara spesifik 
tentang intervensi.

Banyak tuntutan dalam revolusi mental dan peralihan 
menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang tidak 
ada saat Orde Baru, yaitu masa 32 tahun di bawah 
rezim otoriter Soeharto. Orde baru meninggalkan 
jejak ketergantungan yang harus ditaklukkan 
demi terciptanya ruang inovasi untuk mencapai 
tujuan Nawa Cita. Hal ini memberi gambaran 
betapa dalamnya perubahan dan pembelajaran 
yang dibutuhkan. Perubahan yang dibutuhkan 
di Indonesia adalah bagaimana membangun 
ekonomi berbasis pengetahuan,16 sesuatu yang 

desa untuk mengelola sumber daya yang diberikan kepada 
mereka. 

14 Sebagaimana dilaporkan dalam Jakarta Post pada 6 Desember 
2013, Indonesia tidak hanya memiliki angka yang rendah dalam 
standar pendidikan internasional (kedua terendah dari 65 negara 
yang masuk dalam peringkat PISA), Indonesia juga memiliki 
nilai yang lebih rendah dari tahun 2006. Mailizar, Jakarta Post, 
6 Desember 2013, hal.13. Pada Agustus 2016, Lant Pritchett 
berkomentar di blog Centre for Global Development bahwa data 
dari  nilai OECD PIACC menunjukkan sangat rendahnya tingkat 
kecakapan literasi dari lulusan pendidikan tinggi di Indonesia, rata-
rata serupa dengan nilai masyarakat Denmark yang menyelesaikan 
sekolah menengah pertama.

15 Indonesia Investments menyebut konsumsi adalah ‘ pilar tradisional 
dari pertumbuhan ekonomi Indonesia’. 

16 Ini adalah argumen pokok dari konferensi mengenai Nawa Cita 
pada November 2015 di Bandung. 
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asing pada zaman Orde Baru dan hanya bisa 
dibayangkan selama 18 tahun terakhir. Ekonomi 
berbasis pengetahuan adalah ekonomi yang 
berlandaskan modal intelektual dan informasi untuk 
pembangunan dan pertumbuhannya. Ekonomi ini 
menjadi basis dari negara-negara maju. Ekonomi 
berbasis pengetahuan juga melibatkan sektor 
produksi dan pertanian, tapi pengembangannya 
didorong oleh modal intelektual dari tenaga kerjanya 
dan pembangunan sektor jasa yang sehat.

Ekonomi berbasis pengetahuan menawarkan 
banyak perubahan, di antaranya adalah; 
1) desentralisasi pengambilan keputusan 
menggunakan elemen pembangunan dari wilayah 
perbatasan; 2) membangun pelayanan publik  
berdasarkan keahlian, sehingga mampu menarik 
bakat-bakat hebat; 3) membangun pelayanan 
publik yang memungkinkan debat dan persaingan 
dengan menggunakan bukti sebagai bagian dari 
repertoarnya; 4) memperkuat kapasitas sumber 
daya manusia pada tingkat lokal untuk mendukung 
pembangunan dari wilayah perbatasan; 5) 
menyesuaikan perundangan nasional agar bisa 
menyesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda 
di wilayah perbatasan; dan 6) tiga isu yang diangkat 
Agenor sebelumnya: infrastruktur yang canggih, 
penegakan hak-hak kepemilikan, dan reformasi 
tenaga kerja. Ekonomi berbasis pengetahuan 
juga mengusulkan demokratisasi dan perbaikan 
kualitas pendidikan, dengan membangun sistem 
pendidikan bermutu tinggi untuk semua, mulai 
dari sekolah dasar hingga level doktor. Pendidikan 
berkualitas tinggi tidak hanya bagi mereka yang 
mampu membayar sekolah swasta dan universitas 
luar negeri – pendekatan Mafia Berkeley untuk 
pendidikan tinggi yang menjadi ciri Orde Baru tidaklah 
cukup. Pertukaran (mahasiswa) internasional harus 
menjadi pelengkap sistem pendidikan tinggi yang 
kuat, bukan penggerak seperti saat ini (Nugroho 
et al. 2016). Berdaya saing secara internasional 
berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan 
untuk melakukan inovasi produk yang diinginkan 
masyarakat, memenuhi standar pasar internasional, 
baik dari sisi produksi dan pemasaran – yang 
mencerminkan terwujudnya penegakan hak-

hak kepemilikan, reformasi pasar tenaga kerja, 
dan pengembangan infrastruktur canggih seperti 
disebutkan sebelumnya. Tak satupun dari tujuan 
tersebut dapat dicapai tanpa revolusi mental yang 
menawarkan panduan untuk bersikap, berperilaku, 
dan berbagai keahlian dalam pelayanan publik.

Penanganan masalah-masalah tersebut dilakukan 
dalam konteks sembilan prioritas Nawa Cita.17 Yaitu:

1. Keamanan nasional dan identitas sebagai 
bangsa maritim;

2. Konsolidasi demokrasi dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat pada pemerintah;

3. Memperkuat wilayah pedesaan dan 
membangun dari wilayah perbatasan;

4. Membangun sistem negara yang bebas 
korupsi;

5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Indonesia melalui pendidikan yang maju, 
pelayanan kesehatan, dan reformasi lahan; 

6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing 
ekonomi di pasar global; 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi;
8. Menguatkan rasa identitas kebangsaan; 

dan
9. Meneguhkan apresiasi terhadap nilai 

kebhinekaan dan dialog untuk pemulihan 
sosial. 

Guna mewujudkan revolusi mental yang menjadi 
tuntutan dari Nawa Cita diperlukan beberapa 
perubahan:

•	 Pertama, perubahan cara pandang atau 
perspektif mengenai apa yang dianggap 
penting;

•	 Kedua, dibutuhkan perbaikan nyata dari 
sisi keahlian dan pengetahuan, terutama 
di tingkat lokal dan implementasinya (tidak 
hanya pada perumusan kebijakan) agar 
perubahan-perubahan tersebut terwujud 
dan berkelanjutan;

17 Terjemahan kasar ini berdasarkan pada penulisan tanggal 
30 September 2014 di The Establishment Post: www.
establishmentpost.com/jokowis-nine-priorities-agenda-nawa-cita/  
sumber asli juga mengkonsultasikannya dengan Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla (2014) Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang 
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Pemerintah Indonesia.
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•	 Ketiga, memaparkan bukti secara terus-
menerus mengenai segala hal: termasuk 
apakah kita bergerak menuju perubahan 
yang kita cita-citakan? 

•	 Keempat, diperlukan kemauan politik 
karena banyak dari tantangan-tantangan 
ini mensyaratkan perubahan praktik dan 
kebiasaan yang telah mengakar kuat; 

•	 Terakhir, diperlukan perubahan sikap dan 
perilaku dalam memperlakukan bukti, 
termasuk jenis bukti-bukti baru terkait 
kemajuan dalam mencapai tujuan Nawa 
Cita. 

Semua perubahan ini terkait sikap, tindakan, dan 
kegiatan dari para aktor organisasi pemerintah, 
swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat. 
Mengevaluasi revolusi mental akhirnya berarti 
dapat mengatasi masalah pelik ini – atau mungkin 
serangkaian masalah pelik – dan mengawasi serta 
mengevaluasi perubahan dalam dimensi-dimensi 
ini. Lebih lanjut, dibutuhkan pengakuan bahwa 
perubahan tidak terjadi secara merata. Intervensi 
untuk dapat menciptakan perubahan tidak berlaku 
sama bagi semua orang, organisasi, dan sistem. 
Apa yang bisa disediakan oleh evaluasi adalah 
sebuah kerangka penilaian yang memasukkan 
konteks dan faktor ini sebagai bahan pertimbangan.

Perubahan-perubahan ini harus dipertimbangkan 
dalam konteks Nawa Cita. Seluruh sembilan 
komponen Nawa Cita membutuhkan basis 
pengetahuan yang lebih kuat dan perekonomian 
yang dibangun di atas landasan pengetahuan, 
tidak sekedar tenaga kerja untuk sektor produksi 
dan jasa. Semakin banyak negara-negara maju di 
seluruh dunia yang menghasilkan kekayaan dan 
tumbuh melalui sektor pengetahuan yang kuat dan 
giat.

Hal ini merupakan pergeseran besar, baik dalam 
pemikiran maupun tindakan. Kita membahas agenda 
yang kompleks, multi-cabang, dan berjangka 
panjang. Kita membicarakan pergeseran besar 
dalam kebijakan yang akan diperlukan– dan kita 
memerlukan pengetahuan dan bukti untuk membuat 
perubahan kebijakan-kebijakan tersebut. Di luar 
perumusan kebijakan, kita juga perlu mengevaluasi 
kapasitas implementasi di semua tingkatan sistem. 
Ini artinya bukan saja pada kapasitas lokal, tapi 
pemahaman yang lebih baik pada tingkatan 
nasional tentang bagaimana variasi lokal dapat 
berdampak pada implementasi kebijakan. Kita tidak 
tahu bagaimana hal tersebut akan berkembang, 
jadi ada banyak ketidakpastian. Meski telah banyak 
usaha yang dilakukan sejak Presiden Sukarno 
mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, belum 
ada seorang pun yang berhasil membangun negara 
modern yang terdiri atas 17.000 pulau ini dari 
wilayah perbatasan. Jadi tidak ada model yang bisa 
dicoba – sehingga menjadi masalah pelik, tidak 
ada yang tahu jawabannya, kita harus mencoba 
berbagai pilihan dan beradaptasi sambil belajar. 
Akan ada pertentangan karena ada banyak pilihan 
jalan ke depan. Pertentangan ini harus disambut 
positif, karena melalui pertimbangan berbagai sudut 
pandang dan solusi lah, metode yang lebih kuat 
akan muncul.
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Source: http://www.freepik.com

Ray Pawson menulis:

“…perubahan sosial dan perilaku terjadi 
secara perlahan dengan susah payah 
sehingga untuk mewujudkan perubahan 
yang mendasar dan tahan lama, diperlukan 
serangkaian tindakan, dan bahwa 
penelitian metode evaluasi tidak selalu 
sempurna untuk dapat mengidentifikasi 
rantai-rantai kejadian yang sangat penting.” 
(Pawson 2014, p 115).

Pendekatan evaluasi proyek dan program tidak 
cukup untuk mengevaluasi revolusi mental. Saat 
kita berhadapan dengan proses perubahan yang 
lama dan lambat, sangat penting untuk turut 
mengenali perubahan-perubahan selama proses 
tersebut berlangsung dan yang paling utama 
adalah untuk mampu mengenali mekanisme di balik 
perubahan tersebut. Yang semakin disadari dalam 
berbagai program (di mana evaluasi tertinggal) 
adalah, untuk menjawab permasalahan yang 

3Kerangka untuk 
Mengevaluasi Revolusi Mental 

kompleks, diperlukan pemahaman atas hubungan 
yang kompleks. Misalnya, Program Keselamatan 
Transportasi Jalan Dunia – (Global Road 
Transportation Safety Program (Bliss and Breen 
2019)), menemukan bahwa keselamatan di jalan 
raya, tidak tercipta semata-mata karena supir yang 
lebih baik; namun juga diwujudkan melalui beragam 
intervensi sosial dan teknis (perilaku supir, teknologi 
kendaraan baru, perubahan desain jalan, teknologi 
manajemen lalu lintas baru, serta inovasi-inovasi 
dalam konteks hukum). Berbagai mekanisme yang 
berbeda turut bermain dan menjadi subyek dari 
beragam kegiatan evaluasi paralel dan pelengkap 
di masing-masing aspek tersebut. Semuanya turut 
berkontribusi mengurangi kematian dan cidera 
akibat kecelakaan jalan.   

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kebijakan 
Pro-Kemiskinan: Knowledge Sector Initiative 
(selanjutnya disebut sebagai Knowledge Sector 
Initiative)18 adalah contoh lainnya. Program ini 

18  Lihat www.ksi-indonesia.org
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berupaya menguatkan kapasitas penggunaan bukti 
dalam kebijakan publik dengan merespon kebutuhan 
perubahan dalam pasokan penelitian (mutu dan 
kapasitas penelitian), permintaan penelitian (oleh 
pemerintah dan perantara untuk mempengaruhi 
proses pembuatan kebijakan), serta memperhatikan 
hambatan-hambatan dalam lingkungan pendukung 
(hambatan dari sisi kelembagaan, hukum, politik 
dan praktik). Jadi, Knowledge Sector Initiative (KSI) 
melihat sistem secara utuh, termasuk lingkungan 
pendukungnya. KSI menjalin sinergi dan koneksi 
yang mendukung semua aspek pengembangan 
sektor pengetahuan yang kuat.

Evaluasi belum mampu mengikuti perkembangan 
evolusi program dan karakternya yang bersifat 
eksperimen dan kompleks. Seperti yang 
disampaikan oleh Pawson dalam kutipan di atas, 
evaluasi dapat diterapkan dengan baik di banyak 
bagian (dan bagian-bagian tersebut tetap menjadi 
hal yang penting), namun evaluasi tidak terlalu 
ampuh untuk diterapkan pada koneksi-koneksi. 
Pemikiran evaluasi perlu menyesuaikan dengan 
pemikiran program dengan cara memahami dan 
mengevaluasi koneksi serta hubungan antara 
intervensi, konteks intervensi tersebut dan capaian 
yang dicari. Inilah yang kami perhatikan dalam 
mengevaluasi revolusi mental.

Dalam mengubah fokus evaluasi untuk revolusi 
mental atau pergeseran pemikiran yang menjadi 
landasan ekonomi pengetahuan, terdapat tiga hal 
utama yang sangat penting. Outcome Mapping (Earl 
et al. 2001) atau Pemetaan Capaian, meletakkan 
fokus pada perubahan perilaku – karena manusialah 
yang menciptakan perubahan dengan melakukan 
sesuatu secara berbeda; The Science of Evaluation 
(Pawson 2013) menjabarkan tentang evaluasi realis 
dan pentingnya mengevaluasi teori perubahan 
daripada mengevaluasi proyek itu sendiri; dan 
Knowledge to Policy (Carden 2009) memaparkan 
suatu ilustrasi dengan melihat bagaimana bukti 

dapat mempengaruhi kebijakan publik. Ini hanyalah 
satu aspek dari revolusi mental, namun tiga fokus 
tersebut berpotensi menjadi kerangkanya.19

Outcome Mapping berargumen bahwa sebagian 
besar intervensi tidak menimbulkan dampak. 
Umumnya ada langkah akhir yang akan menggiring 
ke perubahan, pada satu dampak, namun 
sebagaimana ditulis oleh Pawson, perubahan 
itu terjadi secara perlahan-lahan dan dengan 
susah payah seiring berjalannya waktu. Terlepas 
dari persepsi kita bahwa revolusi itu terjadi tiba-
tiba, namun revolusi sebenarnya tidak terjadi 
secara tiba-tiba; revolusi sebenarnya bertumpu 
pada banyak kejadian dan perubahan kecil yang 
akhirnya terhubung pada satu momen yang kita 
sebut sebagai revolusi. Jadi, apa yang diuraikan 
oleh Outcome Mapping adalah, sangat penting 
untuk mendefinisikan dan mengukur kontribusi 
dari semua perubahan kecil tersebut seiring waktu 
berjalan. Pada dasarnya, ini tentang perubahan 
perilaku manusia dan tindakan apa yang mereka 
ambil. Outcome Mapping mengusulkan sebuah 
pendekatan untuk mengembangkan sebuah 
teori perubahan yang membantu mendefinisikan 
perubahan-perubahan ini dan bagaimana 
mendekatinya. Konteks memainkan peran penting 
sebab Outcome Mapping menekankan pada 
kejelasan atas siapa yang akan dipengaruhi 
dan bagaimana hal itu akan berkontribusi pada 
perubahan yang diinginkan. Pada pendekatannya 
terhadap pengukuran, Outcome Mapping 
menyatakan bahwa pengukuran tunggal adalah 
alat yang tidak tepat untuk memantau dan mengkaji 
perkembangan. Outcome Mapping mengusulkan 
penggunaan ‘Penanda Kemajuan’ untuk menandai 
perubahan yang lebih signifikan selama waktu 

19 Dalam perkembangan terakhir pendekatan Evaluasi Pembangunan 
(2010), Michael Patton tengah mengerjakan konsep blue marble 
evaluators (2016), atau alat evaluasi isu global seperti perubahan 
iklim – isu yang melintasi batas negara  dan tidak dapat dipahami 
dengan mudah dari sudut pandang nasional atau pun programatik 
karena begitu banyaknya ragam inisiatif dan luasnya wilayah 
geografi yang terlibat. Ini adalah sudut pandang yang lebih 
luas dan tidak terlalu berkenaan dengan makalah ini, namun ia 
memperlihatkan inovasi yang terjadi dalam evaluasi agar konsep 
tersebut lebih relevan dengan konsep masalah pelik.
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berlalu. Dengan cara memperhatikan penanda-
penanda ini sebagai suatu perangkat, kita dapat 
memahami kemajuan (atau kemunduran) dalam 
suatu waktu. Dengan mengetahui lebih banyak 
tentang perkembangan perubahan, kita dapat 
belajar dari intervensi, tentang apa yang seharusnya 
kita lakukan lebih banyak atau lebih sedikit guna 
mewujudkan perubahan yang kita inginkan. (Terkait 
dengan hal ini adalah konsep Cartwright tentang 
‘thick causal concepts  ’. Cartwright menekankan, 
‘sebab atau cause’ – istilah yang kita cari guna 
memahami evaluasi – sebenarnya adalah istilah 
yang sangat tidak spesifik. Thick causal concepts 
secara lebih kaya dan lebih spesifik menjelaskan 
apa itu sebab, konsep-konsep seperti ‘compression’ 
atau ‘attraction’ (Cartwright 2007).

Contoh penggunaan teori dan mekanisme untuk memecahkan masalah

Seorang kepala polisi (di Irak) yang tengah menangani maraknya demonstrasi yang berubah 
menjadi kerusuhan, mengumpulkan rekaman video dari sejumlah kerusuhan berbeda. Setelah 
mengamati rekaman tersebut secara cermat, ia mampu mengidentifikasi mekanisme yang menjadi 
bagian dari perubahan di mana aksi protes berubah menjadi kerusuhan. Yang ia temukan adalah, 
semua kerusuhan terbentuk dengan cara yang sama. Pertama, para demonstran berkumpul ketika 
mendengar ada protes; pihak lainnya yang juga ingin melancarkan protes tentang isu tersebut turut 
bergabung; akhirnya terbentuklah kerumunan; penjaja makanan berkumpul untuk meraih untung dari 
pasar; lalu seseorang mulai berteriak; kemudian semakin aktif; lalu seseorang melempar batu dan 
kekerasan akan meningkat. Berdasarkan pada tinjauannya terhadap video tersebut, kepala polisi 
meminta walikota untuk menjauhkan para penjual makanan dari kerumunan. Pada demonstrasi 
berikutnya, penjual makanan tidak ada. Begitu orang-orang mengetahui hal tersebut, kerumunan 
mulai berpencar dan demonstrasinya usai dalam waktu beberapa jam tanpa berubah menjadi aksi 
kekerasan (O’Reilly 2016). 

Kasus tersebut memiliki konteks khusus di mana solusi menjadi satu mekanisme yang efektif. 
Mekanisme di Indonesia bisa agak berbeda – atau mungkin malah bertentangan.  Tujuannya adalah 
untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan mekanisme yang akan membantu menciptakan 
perubahan yang Anda inginkan. Hal ini membutuhkan analisis yang cermat atas data terkait masalah 
yang Anda miliki, serta pemikiran kreatif terkait solusi-solusi potensial.

Kotak 1. Fokus pada Teori Perubahan guna Mengidentifikasi Mekanisme 
yang Memicu Perubahan

The Science of Evaluation melangkah lebih jauh 
dan berargumen bahwa evaluasi perlu dilakukan 
pada tingkat teori. Yang dimaksud oleh Pawson, 

yang menjadi unit analisis seharusnya adalah teori 
perubahan dan mekanisme yang digunakan untuk 
menumbuhkan perubahan. Alasannya, teori-teori itu 
berulang. Teori berulang di bidang-bidang pekerjaan 
yang sama dan di bidang-bidang pekerjaan lain di 
mana perubahan yang sama diupayakan. Jadi, walau 
setiap konteks itu unik dan mempunyai fitur serta 
sensitivitasnya masing-masing, tapi ada banyak 
persamaan di tingkat teori. Elemen inti dari Realist 
Evaluation (Pawson 2006), yang menjadi tumpuan 
dikembangkannya The Science of Evaluation adalah 
konteks, mekanisme dan outcome atau capaian. 
Dengan cara ini, Realist Evaluation membawa 
konteks secara eksplisit ke dalam proses evaluasi 
dan memberikan fokus khusus pada hubungan 
antara elemen-elemen ini. Bila kita mengevaluasi 

di tingkat ini, maka kita dapat belajar dari beragam 
pengalaman bagaimana teori itu dipergunakan, di 
mana ia berhasil (dan dengan siapa) dan apa saja 
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yang terjadi di tengah lingkungan sosial politik. 
Praktik ini dapat memberitahu mekanisme yang 
kita gunakan saat kita menerapkan teori ini di lain 
waktu. Contoh, Kotak 1 mengilustrasikan sebuah 
situasi di mana, dengan melihat sejumlah kejadian 
serupa, seorang kepala polisi mampu mengenali 
mekanisme yang memicu sebuah perubahan – 
dalam hal ini perubahan yang tidak diinginkan.

Pawson menekankan, teori dapat digunakan 
kembali dan tidak perlu dibuat baru dalam setiap 
proyek atau program. Tidak ada batasan bagi kita 
untuk mengevaluasi program kita sendiri, namun 
sebaiknya kita juga memiliki bank data proyek 
dan program yang telah menggunakan teori yang 
sama atau sangat serupa sehingga kita bisa 
menyempurnakannya untuk digunakan oleh orang 
lain di lain waktu. 

Dalam konteks membangun kerangka ini, poin 
penting dalam studi kasus Knowledge to Policy 
adalah studi tersebut menyoroti betapa pentingnya 
konteks agar perubahan berhasil terwujud – 
dalam hal ini adalah perubahan kebijakan. Ada 
dua dimensi kunci dalam konteks yang perlu 
dipertimbangkan dalam desain yaitu konteks 
secara menyeluruh (yang lebih dirinci di seputar isu 
tata kelola, kapasitas, ekonomi dan lainnya), serta 
konteks keputusan, atau keterbukaan para pembuat 
keputusan terhadap informasi dan bukti.

Kerangka untuk mengevaluasi revolusi mental 
yang diusulkan dalam makalah ini menggabungkan 
ketiga sumber tersebut guna mewujudkan sebuah 
kerangka untuk mengevaluasi perubahan sosial dan 
budaya yang lebih luas, seperti revolusi mental atau 
bagaimana pengetahuan mempengaruhi kebijakan. 
Hal ini berdasarkan pandangan bahwa, walaupun 
masing-masing situasi itu unik, namun pada tingkat 
teori ada yang tumpang tindih. Bagaimana revolusi 
mental dapat membangun identitas nasional 
sebagai sebuah bangsa maritim memiliki beberapa 
persamaan dengan sejumlah aspek penting lain 
dari revolusi mental, seperti mengokohkan rasa 
identitas nasional dan dialog untuk pemulihan 
sosial. Dengan cara ini, pembelajaran yang kita 

petik tentang kemajuan, terbagi di antara beberapa 
prioritas, tidak terisolasi per prioritas. Ketika 
prioritas ditetapkan dan dikaji, pembelajaran dari 
evaluasi teori perubahan akan menunjukkan proses 
perubahan selanjutnya. 

Kembali ke poin awal, sebuah revolusi mental 
membutuhkan perubahan dalam hal sudut 
pandang, kemauan politik, dan lebih penting lagi, 
perilaku di antara para aktor penting. Oleh karena 
itu mengevaluasi kemajuan berarti memilih satu 
pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan 
mengkaji, tidak hanya perubahan yang dibutuhkan 
dari sisi sudut pandang dan perilaku, juga apa 
dan bagaimana kemajuan yang diraih ke arah 
perubahan ini.

Beberapa catatan penting. Pertama, ini adalah 
sebuah kerangka bukan sebuah alat, sehingga 
ia sendiri bukanlah sebuah solusi; namun ia 
menunjukkan isu-isu yang perlu ditangani dan 
pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyusun 
sebuah evaluasi bagi Nawa Cita. Masing-masing 
elemen dari kerangka itu biasanya tersusun atas 
beberapa langkah. 

Kedua, bagaimana langkah-langkah ini dilaksanakan 
tidak diatur jelas, namun semua penyusun kerangka 
ini memiliki alat dan metode yang tepat dan layak. Ini 
bukanlah langkah-langkah yang tertutup; mungkin 
ada alat lain yang dapat melakukan pekerjaan 
yang sama baiknya atau bahkan lebih baik, 
mengingat konteks budaya dan kebutuhan untuk 
fokus pada perubahan yang tengah terjadi (yaitu, 
perubahan-perubahan yang terjadi seiring waktu 
dan memberikan petunjuk tentang arah yang kita 
tuju). Kerangka ini berfokus pada hubungan antara 
bagian-bagian yang membuat sistem berfungsi 
secara efektif; dan mereka perlu memberi ruang 
untuk saling bersaing dan beradaptasi pada kurun 
waktu yang berbeda. 

Ketiga, kita bicara tentang perubahan sistem, 
dan karena merupakan sebuah sistem, maka ia 
lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya (nasi 
goreng, makanan Indonesia yang terbuat dari nasi, 
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kalau dipisahkan dari bahan-bahannya, ia bukan 
lagi nasi goreng). Patton et al. mengacu Ackoff 
ketika menjelaskan bahwa yang dibutuhkan adalah 
pemikiran sintetik menyatakan, “Kinerja sebuah 
sistem tidak dihitung dari jumlah efek independen 
bagian-bagiannya; namun produk dari interaksinya” 
- (Gharajedaghi and Ackoff 1985). Pemikiran sintetik 
berfokus pada upaya untuk memahami kombinasi 
dari perilaku dan tindakan yang membangun 
keseluruhan bagian. Ia melihat pada bagian-
bagian yang membentuk sebuah sistem, dan lebih 
penting lagi pada hubungan antara bagian tersebut. 
Konsekuensinya, alat yang digunakan haruslah 
alat yang membantu menyintesis, dan melihat 
pada mekanisme, tindakan dan hubungan yang 
menghubungkan bagian-bagian untuk membentuk 
keseluruhan sistem.

Akhirnya, kerangka tersebut didasari oleh ide bahwa 
pengukuran spesifik tidak dapat didefinisikan secara 
abstrak. Penilaian  (judgement) adalah elemen 
sentral dari evaluasi, yang disebut Pawson sebagai 
‘trust-doubt ratio’ atau ‘rasio kepercayaan-keraguan’. 
Dalam konteks perubahan, kita terus bekerja menuju 
perbaikan tanpa pernah memperoleh jawaban yang 
‘benar’ – jawaban yang benar itu elusif karena 
situasi berubah dan respon-respon yang baru perlu 
dikembangkan. Sehingga prosesnya itu menyerupai 
siklus seperti diilustrasikan dalam Gambar 1.
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yang sudah diuraikan, kita ingin dapat memahami 
apa yang berhasil, untuk siapa dan dalam konteks 
apa. 

Knowledge to Policy menemukan bahwa konteks, 
sangat penting bagi perubahan kebijakan. Studi ini 
mengidentifikasi lima aspek pokok dalam konteks 
operasi secara umum: 
•	 Kapasitas kepemimpinan 
•	 Stabilitas politik 
•	 Model tata kelola 
•	 Transisi politik/ekonomi
•	 Krisis ekonomi versus mandek atau bertumbuh 

Studi ini juga menemukan beberapa perbedaan 
penting dalam hal kapasitas pembuat keputusan 
untuk bertindak:
•	 Mencari nasihat
•	 Kapasitas lembaga untuk beraksi 
•	 Kapasitas sumber daya untuk beraksi 
•	 (Kurangnya) kesadaran 
•	 Pengabaian atau sikap permusuhan   

Memahami konteks yang Anda gunakan adalah hal 
yang sangat penting guna menentukan bagaimana 
Anda akan bekerja dan dari mana Anda harus 
memulai.

Mengidentifikasi mekanisme

Pertanyaan kunci yang Anda jawab di sini adalah: 
Apa yang akan Anda lakukan (hal-hal yang masih 
bisa Anda kendalikan)?

Model evaluasi realis yang dipaparkan dalam 
The Science of Evaluation menyerukan perlunya 
identifikasi mekanisme yang digunakan untuk 
mengubah perilaku dan tindakan. Ini adalah proses 
untuk menonjolkan sebuah teori yang menurut 
Anda akan menuntun pada perubahan yang ingin 
Anda lihat – sebuah teori perubahan. Pertanyaan 
mendasarnya ada pada seputar alasan mengapa 
menurut Anda tindakan yang Anda usulkan dapat 
menuntun pada capaian yang Anda kehendaki. Di 
sinilah kita ingin menggali konsep kausal yang kita 
anggap akan penting.

3.1 Penjelasan kerangka 

Tentukan tujuan Anda dan ruang untuk aksi – visi 
dan misi 

Pertanyaan kunci yang diajukan di sini adalah: Apa 
yang ingin Anda capai?

Secara singkat, kerangka tersebut (lihat Gambar 
1) dimulai dengan mengidentifikasi tujuan atau visi 
dan ruang untuk aksi yang akan ditempuh oleh 
program, kemudian misi atau bagian mana dari 
visi tersebut yang akan dikerjakan oleh program 
ini. Gambaran yang jelas tentang perubahan yang 
ingin Anda capai memberikan landasan yang kuat 
untuk memahami perubahan-perubahan apa saja 
yang harus terjadi untuk mencapainya. Seperti 
yang telah diidentifikasi dalam Outcome Mapping, 
modelnya terkait dengan perubahan perilaku serta 
tindakan dan kegiatan yang berkontribusi pada 
visi. Siapa yang harus melakukan sesuatu secara 
berbeda agar kemajuan dapat diraih? Visi dan misi 
akan mengidentifikasi capaian yang hendak Anda 
wujudkan dan aksi kunci yang akan Anda lakukan 
guna mendukung terjadinya perubahan.

Memetakan konteks

Pertanyaan kunci yang Anda jawab di sini adalah: 
Apa saja konteks yang akan mempengaruhi 
keberhasilan (hal-hal yang tidak dapat Anda 
kendalikan)?

Yang sangat diperlukan untuk mendukung tiga 
pekerjaan dasar yang disebutkan adalah konteks. 
Evaluasi tidak dilakukan di tempat yang hampa, 
namun di lokasi di mana orang, organisasi dan 
sistem bekerja. Budaya memainkan peran penting 
dan seringkali diabaikan dalam analisis (Lihat Ofir 
dan Tarsilla 2016). Buku tersebut menuliskan, walau 
budaya itu dihormati, namun secara prinsip budaya 
cenderung dihormati dalam bentuk perkataan 
daripada perbuatan. Mereka memaparkan beberapa 
artikel yang berargumen bahwa memasukkan 
pertimbangan budaya akan menuntun pada temuan-
temuan yang lebih dapat ditindaklanjuti. Seperti 
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Dengan mempelajari 23 studi kasus, studi 
Knowledge to Policy mendapati empat mekanisme 
utama yang menentukan kesuksesan penelitian 
dalam mempengaruhi kebijakan: 
•	 Hubungan adalah kunci: menumbuhkan rasa 

percaya antara peneliti dan pembuat kebijakan 
memainkan peranan penting 

•	 Kemampuan berkomunikasi secara efektif 
kepada khalayak yang berbeda mutlak 
diperlukan

•	 Kemampuan untuk membuka jaringan dengan 
orang lain guna menyebarkan ide tentang 
pentingnya penggunaan bukti, berperan 
penting dalam banyak upaya yang sukses

•	 Kemampuan berpikir tentang perubahan 
kelembagaan yang diperlukan untuk 
implementasi penting, dan akan tetap penting 
dalam mengawal perubahan yang diserukan 
oleh Nawa Cita.

Dengan memahami bagaimana perubahan itu 
terjadi di tingkat teori, memungkinkan adanya 
pertukaran pengalaman antar inisiatif dan belajar 
dari pengalaman upaya-upaya lain dalam beragam 
aspek Nawa Cita. Intinya, walau setiap intervensi 
bersifat unik dan dipengaruhi oleh siapa yang 
terlibat dan di mana intervensi itu tejadi, tetap ada 
kesamaan antara intervensi, yang memungkinkan 
terjadinya percakapan dan pembelajaran dari 
intervensi yang berbeda dalam ‘keluarga’ yang 
sama. Yang kita bangun di sini adalah thick causal 
concepts yang lebih kaya dalam deskripsinya 
dibanding makna yang tersurat.

Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat model 
bagi konteks dan kelompok yang berbeda guna 
mempengaruhi dan menguji – serta memperbaiki – 
model-model ini dengan inisiatif yang baru.

Mendefinisikan kemajuan 

Pertanyaan kunci yang Anda jawab di sini adalah: 
Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda 
membuat kemajuan; bahwa Anda melakukan hal 
yang benar dan melakukannya dengan benar?

Setelah Anda mengidentifikasi perubahan yang 
ingin Anda lihat, konteks-konteks yang perlu Anda 
pertimbangkan serta tindakan yang perlu Anda 
ambil, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi 
bagaimana cara Anda mengetahui bahwa kemajuan 
tengah terjadi.

Karena kita membicarakan tentang inisiatif jangka 
panjang dan kompleks, Anda ingin mengenali 
perubahan-perubahan progresif dalam perilaku, 
tindakan, dan kegiatan dari orang-orang dan 
organisasi dengan siapa Anda bekerja. Outcome 
Mapping menyarankan Anda memikirkan hal 
tersebut dalam tiga tahapan:

•	 Perubahan reaktif yang tercermin dari 
persetujuan mitra atas ide-ide Anda. Hal 
ini terkait dengan kemauan mereka untuk 
turut serta dalam pelatihan atau konsultasi, 
menyediakan data, dan lain-lain. Ini adalah 
perubahan yang Anda harapkan akan terjadi 
bila inisiatif Anda berjalan dengan baik.

•	 Perubahan aktif yang tercermin dari 
pengakuan bahwa keterlibatan bernilai bagi 
mereka. Hal ini tidak hanya soal sumber daya 
yang Anda bawa namun tentang perubahan 
yang mereka lihat sebagai hal yang bermanfaat 
untuk mereka dalam jangka panjang. Pada 
tahap ini, mereka mencari kegiatan, mulai 
mencari dukungan tambahan dan memainkan 
peran yang lebih aktif dalam inisiatif. Ini 
adalah perubahan yang ingin Anda lihat bila 
inisiatif tersebut sesuai dengan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat.
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•	 Perubahan proaktif yang tercermin dari pihak 
mitra mengambil alih, menjadi pemimpin dan 
menggunakan inisiatif sebagai sebuah sumber 
daya yang terhubung dengan sumber daya yang 
lain. Perubahan-perubahan ini mencerminkan 
keberlanjutan dari sebuah perubahan, dimana 
kepemimpinan telah diambil alih oleh para 
aktor yang terlibat – ini adalah perubahan yang 
ingin Anda lihat.

Pengukuran kemajuan ini menggambarkan 
perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 
Pengukuran-pengukuran ini bukanlah indikator 
yang hanya digunakan sekali untuk mengukur 
impak. Pengukuran kemajuan ini mencerminkan 
realita bahwa perubahan seringkali terjadi dengan 
lambat dan berangsur-angsur. Anda perlu merekam 
pergerakan yang terjadi sepanjang spektrum jika 
Anda ingin menilai kemajuan dalam periode yang 
panjang. Oleh karena itu penting untuk melihat 
hal tersebut sebagai satu kesatuan dengan 
mempertimbangkan semua kemajuan dalam satu 
rangkaian.

Mengukur kemajuan – dan mengkaji kemajuan 
capaian 

Pertanyaan kunci yang Anda ajukan di sini adalah: 
Seberapa baik pekerjaan yang kita lakukan dan 
haruskah kita melakukannya dengan lebih baik 
lagi?

Visi dan misi yang Anda tetapkan pada awal 
dimulainya inisiatif menegaskan capaian yang ingin 
Anda raih. Langkah selanjutnya adalah mengkaji 
kemajuan apa yang telah Anda buat sehingga 
Anda dapat menyesuaikan arah bila diperlukan - 
mempercepat, mengubah haluan, menyesuaikan 
sebuah elemen, dan lain-lain. Karena ini adalah 
sebuah pendekatan yang adaptif aktif, Anda 
melakukan hal ini selama intervensi berlangsung, 
tidak hanya di tengah dan di akhirnya saja.

Begitu Anda memiliki data pencapaian hingga saat 
ini, evaluasinya dapat dimulai. Evaluasi ini  mungkin 
mengkhawatirkan, penuh pertentangan, sehingga 
ada langkah-langkah guna memastikan data bisa 

memberi informasi tentang kemajuan Anda. Proses 
formal membantu menilai bukti secara lebih objektif, 
namun nilai dan keyakinan pengguna masih 
berperan dalam pemilihan penggunaan bukti dan 
keputusan akhir. 

Untuk itu kami mengusulkan pendekatan yang 
dijabarkan oleh Pawson (2013) dalam The Science 
of Evaluation. Karena teori seringkali saling 
bersaing dalam hal yang sama, maka penting untuk 
menentukan teori yang memberikan penjelasan 
lebih baik (bukan penjelasan akhir, seperti diuraikan 
di atas). Sebab, begitu situasi berubah, yang terbaik 
pun turut berubah, karena biasanya, kebenaran 
pun saling bersaing (dan terkadang ada kebenaran 
paralel). Intinya adalah penting untuk menghindari 
kecenderungan memilih bukti-bukti yang lebih kita 
sukai, dengan membangun secara eksplisit proses 
penilaian teori-teori yang saling bersaing, guna 
menemukan teori mana yang memberikan bukti 
paling kuat.

Hal ini menuntun kita melihat tingkat kepercayaan 
pada bukti. Merujuk pada Campbell, seorang 
ahli metodologi evaluasi terkemuka, Pawson 
menyatakan, agar kesepakatan dapat berhasil, 
harus ada lebih banyak kepercayaan daripada 
keraguan atas bukti. Karena pertentangan akan 
selalu ada, evaluasi harus bisa memberikan saran 
untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga dalam 
perencanaan program, dan bukan jawaban akhir.  

Langkah terakhir adalah memastikan bahwa solusi 
dipertimbangkan atau dinilai oleh sejawat (peer 
review): apakah solusi tersebut masuk akal bagi 
orang lain yang punya pemahaman akan metode 
dan masalah ini? Di sini, terlepas desain dan metode 
yang digunakan (walaupun sudah jelas mutu 
aplikasi adalah hal yang penting), yang terpenting 
adalah apakah kesimpulan yang dibuat didukung 
oleh bukti yang disajikan. Penilaian terorganisir 
terhadap temuan evaluasi jarang dilakukan, 
namun membuka peluang untuk memperkuat rasa 
percaya diri. (Hasil pencarian Google untuk kalimat 
‘positive bias in evaluation’ menghasilkan 2,4 juta 
referensi yang merujuk pada studi bias positif 
(positive bias study). Ulasan sebagian referensi 
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tersebut mengindikasikan ada bukti kuat terhadap 
keberadaan bias positif (positive bias), baik melalui 
cara kita merespon hasil evaluasi terhadap solusi 
dan menyajikan temuan, yang seringkali dilakukan 
dengan cara lebih positif dari yang dipresentasikan 
oleh data.) Proses penilaian sejawat yang sistematis 
juga bisa memperingatkan tim penilai untuk bersikap 
cermat dalam menindaklanjuti bukti. Penilaian 
sejawat memberikan pengawasan layaknya di dunia 
ilmu pengetahuan; menerapkan sistem penilaian 
sejawat di evaluasi akan meningkatkan ketelitian, 
dan rasa percaya diri terhadap temuan.

Definisikan dan mendefinisikan ulang tujuan

Pertanyaan kunci yang Anda jawab di sini adalah: 
Perlukah kita menyesuaikan visi atau misi kita? 

Refleksi (yang bisa dilakukan selama atau pada 
akhir intervensi) adalah upaya membandingkan 
pencapaian terhadap visi dan tingkat keyakinan kita 
terhadap kemajuan. Hal ini bisa berujung pada revisi 
atas visi dan misi. Bahkan ketika visi tidak berubah, 
kita kemungkinan ingin merevisi apa yang akan kita 
lakukan guna meningkatkan peluang keberhasilan.
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4 Kesimpulan

Source: http://thinkstock.com

Evaluasi seringkali menanyakan kesan 
dan keluaran – apa yang sudah Anda 
pelajari? Apakah menurut Anda, Anda 

akan menerapkannya? Berapa banyak yang 
sudah ‘dilatih’, atau apa saja kapasitas yang 
sudah dikembangkan? Nilai apa yang bisa Anda 
petik dari program ini? Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut memberikan jawaban yang terbatas. Yang 
sebenarnya ingin kita ketahui adalah capaian 
(outcomes) dari program atau intervensi. Apakah 
program dan intervensi tersebut mengarah kepada 
perubahan yang betul-betul kita cari – yaitu revolusi 
mental yang diinginkan Presiden Indonesia untuk 
negara dan rakyatnya. Jadi, daripada mengajukan 
pertanyaan tentang berapa banyak pelatihan yang 
sudah dilakukan atau kapasitas apa saja yang 
telah dibangun, lebih baik ajukan pertanyaan 
seputar apa saja yang Anda lakukan sekarang, 
yang tidak Anda lakukan sebelumnya? Siapa saja 
yang berhasil Anda jangkau sekarang yang tidak 
berhasil Anda jangkau sebelumnya? Perubahan 

apa yang telah Anda buat dengan kegiatan Anda? 
Inilah ukuran dari sebuah perubahan. Perubahan 
tersebut mungkin belum berdampak apa pun 
pada sistem yang hendak Anda pengaruhi, namun 
akumulasi perubahan aksi dan perilaku para 
aktor dalam sistem, akan menciptakan perubahan 
substansial dalam sistem. Intinya adalah, dampak 
besar dalam sistem terjadi akibat perubahan cara 
orang bersikap dalam sistem. Perubahan tersebut 
mungkin mulanya hanya menciptakan riak kecil, 
namun pada akhirnya, riak-riak tersebut beradu dan 
bersekutu untuk menimbulkan dampak signifikan 
sebagaimana kita semua harapkan. Hal inilah yang 
kita kejar untuk dievaluasi, guna mengetahui apakah 
kita membuat kemajuan dalam hal perilaku maupun 
tindakan yang diamanahkan oleh Nawa Cita.

Semua tidak akan terjadi seketika – revolusi mental 
tidak akan terwujud dengan cepat dan diraih dengan 
mudah. Tidak semua permasalahan akan dapat 
diatasi di awal. Melihat dari sudut pandang sistem 
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berarti kita tidak harus melakukan semuanya. Harus 
ada kesadaran bahwa tindakan Anda merupakan 
bagian dari sistem perubahan yang lebih besar yang 
tengah berlangsung. Juga kesadaran bahwa Anda 
harus beradaptasi. Intinya adalah mengembangkan 
pendekatan berbasis pembelajaran atas 
perubahan yang Anda ciptakan, sehingga Anda 
dapat beradaptasi dan menyesuaikan serta terus 
berupaya mencapai perubahan yang diharapkan.

Semua ini adalah bagian dari isu kontekstual 
yang harus kita hadapi ketika kita memikirkan 
bagaimana pembangunan berubah, dan juga 
bagaimana evaluasi itu berubah. Sebagian besar 
metode evaluasi tidak terlalu bagus untuk mengkaji 
perubahan yang tidak pasti, komplek dan di tengah-
tengah. Sehingga tidak tepat untuk mengkaji 
permasalahan yang pelik. Metode tersebut hanya 
baik untuk menganalisis hasil akhir dari intervensi 
tunggal, terutama ketika kita tahu hasil yang akan 
muncul. Perubahan yang diserukan oleh Nawa 
Cita tidak sederhana, jalurnya tidak diketahui, dan 
sebagian besar intervensi, akan terjadi bersama 
(dan bersaing) dengan intervensi-intervensi lain. 
Intervensi-intervensi tersebut akan dipengaruhi 
oleh kejadian-kejadian yang tidak terduga. Sebab 
kita tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana cara 
mencapainya, kita perlu belajar selama proses 
berlangsung, sehingga kita membutuhkan metode 
evaluasi yang membantu kita melihat kemajuan 
sementara secara lebih efektif. Menurut saya, inilah 
yang kita butuhkan untuk mengevaluasi Revolusi 
Mental Presiden Joko Widodo.

Tentu saja, kita mesti senantiasa waspada terhadap 
kemungkinan bahwa kita melakukan kesalahan, 
bahwa kita bertaruh pada jaringan yang salah, atau 
pada tindakan yang salah. Sehingga kita harus terus 
mengarahkan pandangan kita pada visi dan apakah 
visi tersebut semakin dekat atau malah menjauhi 
cakrawala.

Ini adalah sebuah kerangka, bukan resep. Gambar 
1 tidak menunjukkan jalur umpan balik, namun 
ada umpan balik yang saling mempengaruhi 

secara konstan dalam kerangka tersebut. Ketika 
kita memetakan konteks (serta mengidentifikasi, 
baik titik-titik dukungan dan rintangan kritis serta 
manusianya), kita mengubah mekanisme dan 
lingkungan aksi kita, atau misi yang menurut 
kita secara realistis dapat dicapai. Saat kita 
mengidentifikasi mekanisme yang akan kita 
gunakan, kita akan terus-menerus mengacu 
kembali, tidak hanya pada peta, namun juga 
pada visi yang hendak kita wujudkan. Cara Anda 
melakukan langkah-langkah ini harus dirancang 
sesuai dengan masing-masing kasus – sebab 
setiap kasus berbeda, sehingga desain mekanis 
tidak bisa berjalan.

Hal ini mengarah pada peringatan terakhir. Seperti 
yang dinyatakan oleh Baretto-Fernandes and 
Ndiaye (2006):

Terlalu sibuk, menciptakan pola pikir 
yang tidak kondusif bagi inovasi dan 
kreativitas. Tanpa adanya interaksi, tidak 
akan ada inovasi. Waktu untuk berdiskusi, 
berpikir dan menciptakan ide-ide baru 
adalah pengorbanan untuk menghasilkan 
rancangan kebutuhan atas inovasi (p. 28). 

 
Realitas dari pendekatan berbasis pembelajaran 
untuk evaluasi, baik berdasarkan pemetaan 
capaian atau pendekatan lainnya, adalah bahwa 
ia membutuhkan waktu. Evaluasi tidak akan 
terwujud secara efektif dengan menggunakan 
konsultan di luar kelompok; dan tidak akan selesai 
dengan cepat atau tanpa usaha. Ia dapat terwujud 
melalui keterlibatan orang lain, melalui waktu yang 
didedikasikan untuk memahami mekanisme yang 
Anda gunakan, melalui waktu untuk mengumpulkan 
dan menganalisis data serta membuat perubahan 
atas praktik Anda sesuai dengan hasil. Sebuah 
revolusi mental memerlukan tekad yang kuat 
untuk dapat berhasil. Revolusi tersebut tidak akan 
berlangsung tanpa tujuan dan maksud yang jelas. 
Diperlukan pemahaman yang kuat atas konteks 
dan pemantauan yang jelas atas tindakan guna 
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mengkaji keefektifannya dan kemajuan yang 
dicapai. Namun jika semua itu dilakukan dengan 
baik, perbedaan akan tercipta.
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