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Pesan Utama

Pengalaman Australia di bidang reformasi kebijakan sosial menyoroti pelajaran tentang 

kondisi yang diperlukan untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis bukti yang efektif. 

Beberapa studi kasus yang mencakup empat isu kebijakan—pendidikan; penyandang disabilitas; 

pembangunan kapasitas pelayanan publik; dan pemerintahan “terbuka”—menggambarkan 

bagaimana enam “faktor pendukung” yang saling terkait menyokong penggunaan bukti oleh 

pemerintah. Penerapan hal berikut ini memerlukan komitmen politik yang kuat dalam reformasi 

bangsa: 

(i) Akses terhadap data berkualitas baik: Data kuantitatif, administratif, dan operasional yang 

dipegang Pemerintah memberikan peluang yang signifikan bagi evaluasi untuk memperbaiki 

efisiensi dan efektivitas kebijakan dan program.  Komisi Produktivitas Australia telah 

merekomendasikan reformasi besar-besaran untuk mengubah praktik Australia saat ini 

dalam berbagi data guna meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam sektor 

pendidikan. Laporan mengenai pembangunan National Education Evidence Base (Basis 

Bukti Pendidikan Nasional), dan National School and Early Childhood Education Evidence 

Base (Basis Bukti Pendidikan Sekolah Nasional dan Pendidikan Anak Usia Dini) akan 

disajikan untuk dipertimbangkan oleh parlemen pada awal 2017. 

(ii) Model pemantauan dan evaluasi holistik: Diperlukan kumpulan bukti yang menyeluruh 

sebagai informasi dalam pengambilan keputusan di sepanjang siklus kebijakan. Data pendidikan 

tinggi “dari atas ke bawah” Australia memungkinkan penetapan tolok ukur, akuntabilitas, dan 

pemantauan prestasi siswa dan sekolah. Namun himpunan data tentang “apa” yang terjadi 

harus terinformasi oleh evaluasi sistematis “dari bawah ke atas” tentang dampak kebijakan 

guna memahami “mengapa” hal tersebut terjadi, kepada siapa dan dalam keadaan seperti 

apa, dan kemudian mengaplikasikan bukti tersebut untuk memperbaiki prestasi siswa yang 

buruk. Akses terhadap data administratif sangatlah penting. 

(iii) Proses pengumpulan bukti yang transparan: Proses yang baik membuat analisis 

untuk pengambilan keputusan menjadi lebih baik, bahkan meskipun buktinya tidak selalu 

“sempurna”. Penyelidikan publik terbuka yang dilakukan Komisi terhadap reformasi bagi 

penyandang disabilitas Australia mencakup ketiga prinsip inti: kemandirian, transparansi, dan 

fokus pada “seluruh masyarakat”. Proses ini sangat penting dalam pengumpulan, analisis, dan 

penggunaan bukti oleh pemerintah Australia sebagai informasi dalam pembuatan kebijakan 

asuransi yang baru bagi penyandang disabilitas. 
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(iv) Tata kelola bukti yang mandiri: Lembaga-lembaga yang berdiri di luar pemerintah sangat 

penting bagi evaluasi objektif terhadap kebijakan dan program guna memastikan keduanya 

memenuhi sasaran dan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan tentang pendanaan 

di kemudian hari. Suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

memberikan saran kepada pemerintah Australia tentang kinerja Skema Asuransi Penyandang 

Disabilitas Nasional yang baru. Pembentukan lembaga-lembaga demikian telah diusulkan 

guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti di bidang pendidikan dan memimpin reformasi 

kebijakan Australia dalam berbagi data. 

(v) Staf kebijakan dengan keterampilan analitis: Pemerintah membutuhkan pegawai negeri yang 

dilengkapi dengan keterampilan dan kecakapan tinggi untuk memperoleh dan mengintegrasikan 

riset dengan cepat ke dalam pembuatan keputusan kebijakan. Namun, selama satu dekade terakhir 

kebijakan Australia untuk meningkatkan kapasitas kebijakan strategis gagal memprioritaskan 

keterampilan data yang diperlukan. Kurangnya kemajuan dalam bidang ini sangat erat kaitannya 

dengan inersia atau kelambanan kebijakan dalam mereformasi faktor pendukung keenam.

(vi) Komitmen terhadap pemerintahan yang lebih terbuka: Australia kurang memiliki budaya 

pemerintahan terbuka yang memungkinkan akses terbuka terhadap data administratif. 

Rekomendasi Komisi Produktivitas dalam Data Availability and Use (Ketersediaan dan 

Pemanfaatan Data) (2016), apabila diterapkan, akan luar biasa meningkatkan data dan bukti 

yang tersedia untuk memperbaiki rancangan kebijakan dan pelayanan. Akses yang lebih 

besar terhadap data pada gilirannya akan menjadi katalis untuk memperbaiki kemampuan 

data sektor publik dan memberikan saran dan analisis berbasis bukti kepada pemerintah.
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Pendahuluan 1

1 Istilah Pemerintah Federal dan Persemakmuran digunakan secara 

bergantian di sepanjang makalah ini dan mewakili tingkat tertinggi 

dalam sistem antarpemerintahan tiga tingkat Australia. Persemakmuran 

memberikan pendanaan yang signifikan untuk pelayanan yang diberikan 

oleh negara bagian dan wilayah teritorial, tingkat kedua pemerintahan. 

Pemerintah setempat (dewan) merupakan tingkat ketiga. 

E
volusi pembuatan kebijakan “berbasis bukti” di Inggris dan 

Amerika Serikat terdokumentasi dengan baik. Meningkatnya 

perhatian di sepanjang 20 tahun terakhir sebagian bermula 

dari prakarsa pemerintahan Partai Buruh pimpinan Tony Blair, yang 

terpilih pada 1997, dalam program “what counts is what works” dan 

“questioning inherited ways of doing thing” sebagai basis dalam 

proses pengambilan keputusan pemerintah di kemudian hari. 

Hasilnya adalah investasi yang lebih menyeluruh dalam riset terkait 

kebijakan, evaluasi program, kapabilitas pelayanan publik, serta 

penggunaan contoh dan Percobaan Kendali Acak (Randomized 

Control Trials). Meskipun demikian, karena ambisi awal untuk 

melekatkan bukti dalam pengembangan kebijakan tidak segera 

terpenuhi dan proses yang secara inheren bersifat politik, di antara 

variabel lainnya yang saling bersaing tetap tidak berubah, narasi 

baru-baru ini menjadi analisis yang lebih bernuansa pembuatan 

kebijakan “terinformasi bukti” atau “dipengaruhi bukti” (Solesbusy, 

2001; Nutley, Davies, dan Walter, 2002; Davies, 2012; Head, 2014; 

Cairney, 2016).

Di Australia, sebagaimana juga di negara lain, proses ini tengah 

berevolusi, sedangkan pendekatan berbasis bukti tetap memiliki 

masalah di berbagai bidang kebijakan sosial yang dipertentangkan 

(Head, 2014). Empat studi kasus menelusuri serangkaian keputusan 

yang diambil oleh pemerintah Australia yang menggambarkan 

bagaimana kebijakan berbasis bukti berevolusi di Federasi Australia 

selama 10 tahun terakhir reformasi. Istilah kebijakan “berbasis bukti” 

digunakan di sepanjang makalah ini sesuai dengan narasi politik 

yang sedang berlaku, yang mengklaim menghargai dan mendorong 

penggunaan bukti, serta menunjukkan seberapa jauh hal tersebut 

terwujud dalam tindakan kebijakan.1 

Dua studi kasus pertama memberikan contoh perbandingan 

penggunaan bukti dalam reformasi pendidikan dan reformasi 
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Kotak 1: Komisi Produktivitas  

Komisi Produktivitas merupakan lembaga riset dan penasihat independen pemerintah 

Australia tentang serangkaian isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdampak 

pada kesejahteraan rakyat Australia. Perannya adalah membantu pemerintah membuat 

kebijakan yang lebih baik menurut kepentingan jangka panjang masyarakat Australia. 

Apabila isu kebijakan yang akan dibahas oleh Komisi mungkin memiliki dampak signifikan 

terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat, atau dapat menimbulkan perdebatan atau 

aksesnya bersifat kompleks, diperlukan konsultasi dan pemaparan kepada masyarakat 

secara menyeluruh yang ditangani melalui proses penyelidikan publik formal oleh Komisi. 

Hanya pemerintah Federal yang dapat memulai suatu penyelidikan publik. 

Sifat independen Komisi didasari oleh Undang-Undang Parlemen. Proses dan keluarannya 

dapat diawasi oleh masyarakat dan didorong oleh kepedulian terhadap kesejahteraan 

masyarakat sebagai kesatuan. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pc.gov.au Lihat juga makalah KSI: Komisi 

Produktivitas Australia: Memberi Saran Kebijakan Secara Independen Kepada Pemerintah 

(2014) dan Mengembangkan Think Tank Pemerintah: Sebuah Ulasan Model Komparatif (2015).

bagi penyandang disabilitas di Australia. 

Keterbatasan data dan bukti dalam kedua 

bidang kebijakan ini merupakan transisi 

yang mulus menuju dua studi kasus 

berikutnya. Kedua studi kasus tersebut 

menelusuri kebijakan-kebijakan yang gagal 

mengembangkan keterampilan data yang 

dibutuhkan di seluruh kantor Pegawai Negeri 

Sipil Australia. Hal ini bermula dari kurangnya 

komitmen untuk melaksanakan reformasi yang 

diperlukan untuk menciptakan “pemerintahan 

yang lebih terbuka” yang mendorong 

dibukanya secara luas data administratif untuk 

membangun kapabilitas kebijakan strategis. 

1.1 Apa itu kebijakan berbasis bukti dan 

mengapa penting? 

Telah diakui secara luas bahwa kebijakan 

berbasis bukti memiliki sejarah panjang, dan 

bahwa ribuan faktor serta kendala memainkan 

peranan penting dalam mengembangkan 

sistem kebijakan modern. Hal ini termasuk 

masalah-masalah sosial kompleks yang saling 

terkait satu sama lain, serta sumber daya, 

keterampilan, dan waktu yang diperlukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi 

guna membuahkan keputusan kebijakan. Isu 

lainnya termasuk merajalelanya para pelobi 

dan kelompok penekan (pressure groups), 

budaya birokratis, dan perlunya menanggapi 

tekanan sehari-hari dengan cepat. Variabel-

variabel tersebut terjadi dalam konteks, nilai, 

dan keyakinan politik keputusan kebijakan 

dibuat (Head, 2014; Davies, 2012; Edwards 

dan Evans, 2011). 

Pada prinsipnya, pembuatan kebijakan 

berbasis bukti sangat diharapkan karena 

memungkinkan pemerintah membuat 

keputusan terinformasi untuk meningkatkan 

standar hidup masyarakat atas dasar 

informasi terbaik yang tersedia. Oleh karena 

itu, sekumpulan bukti yang menyeluruh dalam 

kebijakan sosial dianggap perlu sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan di 

setiap tahap siklus kebijakan guna mencapai 

hasil yang lebih baik—dalam membentuk 

agenda, menentukan isu, mengidentifikasi 

opsi, memilih tindakan, menyampaikannya, 

dan memantau dampak dan hasilnya (Sutcliffe 

dan Court, 2005). Sehingga, ketersediaan 

dan validitas menjadi isu utama kemampuan 

memberikan saran berbasis bukti kepada 

pemerintah. (Solesbury, 2001, hal.8). 

Sekumpulan bukti yang menyeluruh dalam 

2

www.pc.gov.au
http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/komisi-produktivitas-australia-memberi-saran-kebijakan-secara-independen-kepada-pemerintah
http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/komisi-produktivitas-australia-memberi-saran-kebijakan-secara-independen-kepada-pemerintah
http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/mengembangkan-think-tank-pemerintah-sebuah-ulasan-model-komparatif


2 Di tingkat Federal, pemerintahan Partai Koalisi 

merujuk kepada aliansi partai Liberal dan partai 

Nasional. Dalam pemerintahan biasanya pimpinan 

partai Liberal menjadi Perdana Menteri dan pimpinan 

partai Nasional menjadi Wakil Perdana Menteri.

kebijakan sosial dianggap perlu sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan di 

setiap tahap siklus kebijakan guna mencapai 

hasil yang lebih baik—dalam membentuk 

agenda, menentukan isu, mengidentifikasi 

opsi, memilih tindakan, menyampaikannya, 

dan memantau dampak dan hasilnya (Sutcliffe 

dan Court, 2005). Solesbury berpendapat 

bahwa ketersediaan dan validitas, keduanya 

menjadi isu utama kemampuan memberikan 

saran berbasis bukti kepada pemerintah. 

(Solesbury, 2001, hal.8). 

Dalam konteks ini, Davies berpendapat, 

pemerintah seharusnya menyediakan sumber 

daya untuk riset, analisis, dan evaluasi baru 

apabila pengetahuan tentang efektivitas 

prakarsa dan implementasi kebijakan masih 

kurang (Davies, 2012). Pada gilirannya, bukti 

ini harus menjadi dasar efisiensi dan efektivitas 

alokasi sumber daya masyarakat yang langka 

dan memberikan transparansi terhadap dasar 

berbagai keputusan tersebut. 

Dengan demikian, jelas bahwa bukan 

bukti semata yang menentukan keputusan 

kebijakan, suatu model yang andal harus 

mampu memberikan informasi untuk 

digunakan dalam penilaian para pembuat 

kebijakan, memperbaiki dasar pengambilan 

keputusan, menghindari kesalahan yang 

mahal, dan mengondisikan lingkungan politik 

dengan memberikan bukti yang menciptakan 

keseimbangan. Sebagai pengakuan atas 

lingkungan pembuatan kebijakan yang 

kompleks ini, Komisi Produktivitas, lembaga 

penasihat kebijakan independen Australia 

terdepan, mendefinisikan kebijakan berbasis 

bukti sebagai: 

Suatu proses semaksimal mungkin, yang 

secara transparan menggunakan bukti dengan 

saksama dan teruji dalam perancangan, 

implementasi, dan penyempurnaan kebijakan 

guna mencapai sasaran kebijakan yang telah 

ditentukan (PC, 2009b, hal.3). 

Makalah ini menyelidiki pentingnya proses 

pengumpulan bukti yang transparan melalui 

pembenahan pemerintah Australia baru-baru 

ini atas sistemnya bagi penyandang disabilitas. 

Proses ini berujung pada dukungan bipartisan 

untuk menghasilkan skema baru, yang rancangan, 

implementasi, dan penyempurnaannya selama 

beberapa tahun melintasi spektrum politik.

                                 

1.2 Lingkungan politik 

Jangka waktu yang tercakup dalam 

makalah ini dimulai sesaat setelah terpilihnya 

pemerintahan Partai Buruh pada 2007, 

setelah 12 tahun pemerintahan Partai Koalisi2 

di bawah Perdana Menteri John Howard. 

Perdana Menteri yang baru, Kevin Rudd, 

mengumumkan bahwa pemerintahannya tidak 

berbeda dari pemerintahan Blair satu dekade 

sebelumnya dengan melihat hubungan yang 

kuat antara kebijakan berbasis bukti dan tata 

kelola yang baik, serta mendeklarasikan bahwa 

“inovasi kebijakan dan kebijakan berbasis 

bukti merupakan jantung pemerintah reformis” 

(Rudd, 2008). Program kebijakan Partai Buruh 

bertujuan untuk menghadirkan “gelombang 

ketiga” reformasi ekonomi - kelompok terbesar 

dari ranah modal manusia yang mana basis 

bukti yang kuat belum terbentuk dengan baik. 

Pengembangan modal manusia merupakan 

jantung gelombang ketiga reformasi ekonomi 

yang akan menempatkan Australia sebagai 

negara dengan perekonomian kompetitif, 

inovatif, dan berbasis pengetahuan yang 

dapat bersaing dan menang di pasar global 

(Partai Buruh Australia, 2007, dikutip dalam 

Dawkins, PC, 2009a, hal.233).

Deklarasi Perdana Menteri Rudd 

memberikan stimulus ekstra bagi debat 

kebijakan di Australia kala itu. Pada 

2009, Komisi Produktivitas Australia 

menyelenggarakan Rapat Meja Bundar 
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tahunannya dengan tema Strengthening 

Evidence-based Policy in the Australian 

Federation (Memperkuat Kebijakan 

berbasis Bukti di Federasi Australia) untuk 

menganalisis bagaimana Pegawai Negeri 

Sipil Australia diposisikan guna memenuhi 

tuntutan kebijakan pemerintahan yang baru. 

Pembahasan dalam Rapat Meja Bundar 

tersebut mengakui masih kurangnya bukti 

(evidence) dalam bidang kebijakan sosial 

yang dipertentangkan, dan bahwa agenda 

pembuatan kebijakan dalam tahun-tahun 

ke depan memerlukan tindakan terpadu 

guna memperbaiki basis bukti, khususnya 

dalam bidang pengembangan manusia 

yang memiliki “keterbatasan data”. 

Keterbatasan data yang akut menghambat 

evaluasi kebijakan. Data tidak dikumpulkan, 

atau tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya, 

bersifat terlalu parsial untuk digunakan dalam 

analisis, atau tidak dapat diakses. Demikian 

juga, evaluasi tidak dilakukan atau, apabila 

ditugaskan, tidak dibagikan ke luar instansi 

atau lembaga akademis yang memberikan 

sponsor (PC, 2009b; PC, 2010). 

Bukti yang lebih baik dan proses kebijakan 

yang andal dipandang sangat penting 

untuk memajukan sasaran reformasi 

Dewan Pemerintahan Australia (COAG): 

meningkatkan keikutsertaan, pertumbuhan 

produktivitas, dan standar kehidupan tenaga 

kerja. Perjanjian melalui COAG, lembaga 

antarpemerintahan puncak Australia, selama 

ini sangat penting dalam memajukan reformasi 

mikroekonomi dan struktural pada 1980-an dan 

1990-an sehingga membalikkan penurunan 

ekonomi Australia. Namun, dengan adanya 

pertumbuhan ekonomi, timbul ketidaksetaraan 

yang kian meningkat. Ketika Partai Buruh 

mulai menjabat pada 2007, walaupun terjadi 

ledakan sumber daya (resources boom) yang 

panjang, Australia berada di peringkat terakhir 

di antara negara-negara Organisasi Kerja 

Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), 

yang para penyandang disabilitasnya hidup di 

batas garis atau di bawah garis kemiskinan 

(Bonyhady, 2016). 

 Pemerintahan Rudd membangun basis 

bukti dengan menugaskan kajian riset dan 

kajian independen untuk menangani situasi 

masyarakat adat yang kurang beruntung, 

menanggapi tantangan perubahan iklim, 

mereformasi sistem kesehatan, pendidikan, 

penyandang disabilitas dan pajak, 

mengembangkan kerangka kerja penyertaan 

sosial dan pengembangan usia dini, dan skema 

baru untuk cuti orang tua, dan lain-lain.3

Sejak adanya gerakan ini, lanskap ekonomi 

dan politik Australia mengalami perubahan 

yang cukup besar. Khususnya pergerakan 

dalam konteks ekonomi. Data baru-baru ini 

dari survei longitudinal Pendapatan Rumah 

Tangga dan Dinamika Buruh di Australia 

(HILDA) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan 

di Australia meningkat secara stabil sejak krisis 

keuangan global pada 2008 dan penurunan 

sumber daya selanjutnya di Australia 

(Westerman, Mountain, dan Wilkins, 2016). 

Medan politik mencerminkan gejolak 

ekonomi ini. Julia Gillard menggantikan Kevin 

Rudd sebagai pemimpin pada 2010. Hal ini 

diikuti oleh pemerintahan singkat Rudd yang 

kedua sebelum Partai Buruh kalah pada 

pemilu 2013 dari Partai Koalisi yang dipimpin 

oleh Tony Abott. Setelah pemerintahan Abott 

menjalankan serangkaian langkah perbaikan 

anggaran yang tidak banyak disukai, Malcom 

Turnbull menjadi Perdana Menteri Australia 

yang kelima dalam lima tahun, menggantikan 

Abott pada 2015. Partai Koalisi memenangi 

pemilu berikutnya pada 2016 dengan unggul 

hanya satu kursi. 

Dalam sistem federasi Australia, yang 

pendanaan dan pelayanan tersebar di tiga tingkat 

pemerintahan, perjanjian bipartisan melalui 

COAG menjadi kunci dalam mempertahankan 

3 Lihat Holthouse (2014), KSI Working Paper 1, 

Komisi Produktivitas Australia: Memberi Saran 

Kebijakan Secara Independen Kepada Pemerintah, 

untuk pemeriksaan penyelidikan publik Komisi 

tentang pembentukan Skema Cuti Orang Tua yang 

Ditanggung yang diterapkan oleh pemerintahan 

Partai Buruh sebelumnya pada 2011.

4

http://www.pc.gov.au/research/supporting/strengthening-evidence
http://www.pc.gov.au/research/supporting/strengthening-evidence
http://www.pc.gov.au/research/supporting/strengthening-evidence
http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/komisi-produktivitas-australia-memberi-saran-kebijakan-secara-independen-kepada-pemerintah
http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/komisi-produktivitas-australia-memberi-saran-kebijakan-secara-independen-kepada-pemerintah


4 Lihat PC (2013), (2010), (2009a), dan (2009b) serta 

Banks (2009) untuk memperoleh pembahasan 

yang luas tentang hal ini dan faktor-faktor lainnya 

untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis 

bukti yang efektif. 

momentum reformasi di sepanjang 

pemerintahan yang berganti secara beruntun, 

termasuk reformasi bagi penyandang disabilitas 

yang diuraikan dalam makalah (Studi Kasus 

2) ini. Namun, sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam makalah ini, setelah 10 tahun mengalami 

kekurangan investasi dalam akses data, evaluasi 

program, dan pengembangan keterampilan 

sektor publik, tantangan pembuatan kebijakan 

berbasis bukti masih akut.

1.3 Kondisi pendukung apa yang 

mendorong pembuatan kebijakan berbasis 

bukti?

Pembuatan kebijakan berbasis bukti 

memerlukan sejumlah praktik spesifik dan 

prakondisi kelembagaan. Makalah ini berfokus 

pada enam prakondisi yang membantu 

menjelaskan praktik berbasis bukti dalam 

konteks kebijakan sosial Australia. Keenamnya 

diambil dari analisis sebelumnya oleh 

Komisi Produktivitas, lembaga yang mungkin 

melebihi yang lainnya, yang telah berada di 

posisi terdepan evolusi pembuatan kebijakan 

berbasis bukti di Australia selama lebih dari 

40 tahun (Kotak 1). Keenam kondisi yang 

saling terkait ini adalah: (i) akses terhadap 

data berkualitas baik; (ii) kerangka kerja 

pemantauan dan evaluasi komplementer; (iii) 

proses pengumpulan bukti yang andal; (iv) tata 

kelola bukti yang mandiri; (v) staf kebijakan 

yang terampil; (vi) didasari oleh budaya politik 

yang mendukung pemerintahan terbuka.4

1.3.1 Akses terhadap data berkualitas baik

Langkah kebijakan publik dapat memiliki 

efek yang mengakar terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Sebab itu, analisis berbasis 

bukti yang sistematis merupakan unsur yang 

sangat penting dalam semua kebijakan yang 

baik, khususnya di bidang kebijakan sosial 

yang mengambil porsi besar dan semakin 

besar dari anggaran pemerintah, dan di 

mana pendekatan berbasis bukti masih 

bermasalah. Berbagi data perlu dilakukan 

lintas dan antarlembaga, komunitas riset, 

serta masyarakat guna menghasilkan analisis 

dan bukti yang diperlukan pemerintah untuk 

memahami dengan benar apakah kebijakan 

mencapai sasarannya, berjalan sesuai dengan 

rencana, dan apakah pelayanan telah diberikan 

secara efektif. Dengan demikian, idealnya bukti 

yang kuat seharusnya memberikan informasi 

kepada pemerintah tentang “apa yang efektif” 

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan 

berbagai program. 

1.3.2 Model pemantauan dan evaluasi 

komplementer 

Kebijakan berbasis bukti mewajibkan 

pemerintah untuk mengembangkan dua sumber 

bukti yang berbeda namun saling melengkapi. 

Dengan model tata kelola Manajemen Publik 

Baru yang mendorong pelayanan yang dapat 

dipertentangkan, efisien, dan dialihdayakan, 

pemerintah membutuhkan himpunan informasi 

bermutu tinggi untuk menetapkan tolok ukur 

dan memantau kinerja para penyedia layanan, 

dan menjadi informasi untuk mengalokasikan 

sumber daya (Head, 2008). Informasi deskriptif  

“dari atas ke bawah” seperti tentang “apa” 

yang sedang terjadi berasal dari rangkaian 

data skala besar dan analisis sederhana. Yang 

satunya, yang sering diabaikan, sumber bukti 

dikumpulkan dari evaluasi “dari bawah ke 

atas” tentang “mengapa” hal tersebut terjadi, 

kepada siapa, dan dalam keadaan seperti apa. 

Komitmen terhadap pendanaan berkelanjutan 

dan sistematis bagi evaluasi diperlukan untuk 

menyelidiki dampak kausal kebijakan dan 

praktik terhadap hasil seiring berlalunya waktu 

dengan menggunakan rangkaian data skala 

kecil yang menjawab pertanyaan spesifik dan 

memanfaatkan metode riset canggih (PC, 

2016a).
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1.3.3 Proses pengumpulan bukti yang 

transparan

Sebagaimana yang disebutkan di atas, 

terdapat ribuan faktor yang memengaruhi 

pembuatan kebijakan. Sehingga, kepatuhan 

terhadap proses yang andal menjadi semakin 

penting untuk mendorong penggunaan 

bukti yang kuat di atas ideologi, intuisi 

dan ‘kebijaksanaan konvensional’ dalam 

mengambil keputusan. Tiga prinsip inti yang 

sangat mendasar bagi model kebijakan 

berbasis bukti (evidence-to-policy) Komisi 

Produktivitas: kemandirian, transparansi, dan 

fokus pada seluruh masyarakat. Pemerintahan 

yang mendorong lembaga yang mandiri 

serta transparan, dan mendorong proses, 

membangun kondisi bagi konstituen—

masyarakat umum, pemangku kepentingan, 

dan para anggota parlemen—untuk lebih 

dapat menerima reformasi. Konsultasi publik 

yang tulus merupakan faktor utama dalam 

memahami isu ini, menguji reaksi masyarakat 

terhadap ide kebijakan, mengedukasi warga 

negara tentang manfaat yang lebih luas bagi 

masyarakat dibandingkan bagi kepentingan 

melekat, dan demi diterimanya kemungkinan 

perubahan kebijakan oleh mereka yang 

mungkin akan terdampak (Banks, 2009). 

1.3.4 Tata kelola bukti yang mandiri

Lembaga yang ditugasi mengumpulkan 

dan mengelola data terkait yang berdiri 

di luar pemerintah, meyakinkan publik 

bahwa kebijakan dan pendanaan memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk 

melampaui siklus politik. Pengaturan 

kelembagaan stabil yang berupaya melakukan 

depolitisasi terhadap pembuatan keputusan 

mendukung pengumpulan dan analisis 

informasi jangka panjang, strategis, dan 

berkualitas, guna mendatangkan perbaikan 

kebijakan seiring dengan berlalunya waktu. 

Dalam rekomendasinya untuk memperbaiki 

pembuatan kebijakan berbasis bukti, Komisi 

Produktivitas secara konsisten meminta 

pemerintah Australia untuk membentuk 

lembaga khusus sektor yang independen 

untuk melakukan evaluasi dan memberikan 

Studi kasus 1: Reformasi pendidikan sekolah 

Dalam reformasi edukasi, pemerintahan Gillard bermaksud menangani disparitas pada tingkat literasi 

dan kemampuan matematis di sekolah-sekolah Australia. Pemerintah Federal mulai membangun basis 

bukti yang transparan dan dapat digunakan untuk menetapkan tolok ukur prestasi sekolah dan siswa 

di seluruh negeri dengan memperkenalkan ujian nasional kemampuan matematis dan literasi yang 

konsisten. Pemerintah juga menugaskan kajian independen yang dipimpin oleh ahli untuk merancang 

model pendanaan sekolah yang baru. 

Prinsipnya, data baru tentang prestasi sekolah yang tersedia bagi publik ini akan digunakan untuk 

mendistribusikan ulang sumber daya masyarakat ke sekolah dan siswa yang paling membutuhkannya. 

Namun, lebih dari lima tahun kemudian, tidak ada partai mayoritas yang menggunakan bukti yang 

tersedia sebagai dasar reformasi. Lebih lanjut, bukti signifikan tentang “apa yang efektif” di ruang kelas 

Australia untuk meningkatkan prestasi siswa, tidak dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya. 

Untuk mengatasi peringkat Australia yang menurun secara internasional, Komisi telah merekomendasi 

pemerintah Australia untuk mengembangkan Basis Bukti Pendidikan Nasional yang terintegrasi penuh. 

Apabila diterapkan, kebijakan tersebut akan memenuhi tiga kriteria untuk mendorong pembuatan 

kebijakan berbasis bukti. Suatu lembaga riset dan penyediaan sumber daya yang independen akan 

dibentuk. Perannya adalah mengembangkan kerangka kerja evaluasi nasional; menyediakan akses 

terhadap data pendidikan; menjalankan evaluasi “dari bawah ke atas” yang sistematis atas kebijakan, 

program, dan praktik mengajar; serta membagikan pembelajaran dan data ke seluruh wilayah. 
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saran kepada pemerintah tentang reformasi 

kebijakan di bidang pendidikan, penyandang 

disabilitas, dan manajemen data, sebagaimana 

diuraikan dalam makalah ini. 

1.3.5 Staf kebijakan dengan keterampilan 

analitis data

Keterampilan dalam pelayanan publik 

merupakan garda terdepan dalam memberikan 

analisis yang diperlukan pemerintah dalam 

membuat keputusan (Banks, 2013). Hal 

ini bergantung pada kemampuan untuk 

mengakses serta memanfaatkan informasi dan 

data terbaik yang tersedia, dan memerlukan 

keterampilan riset dan analisis data yang 

mendalam, serta hubungan dengan lembaga 

akademis untuk mengintegrasikan riset dan 

keahlian eksternal. Sebab itu, pasokan dan 

kualitas keterampilan dalam pelayanan publik 

bergantung pada lingkungan politik yang 

bersikap reseptif terhadap bukti yang kuat yang 

berasal dari akses terbuka terhadap data dan 

Studi kasus 2: Reformasi sektor penyandang disabilitas 

Pengalaman Australia dalam reformasi bagi penyandang disabilitas memberikan contoh 

yang jelas tentang penggunaan bukti oleh pemerintah Australia sebagai informasi bagi 

penentuan arahan untuk reformasi kesejahteraan sosial yang inovatif. Pertama, keputusan 

untuk menyerahkan reformasi bagi penyandang disabilitas kepada Komisi Produktivitas 

menunjukkan kepercayaan kelembagaan yang kuat yang berasal dari proses pembuatan 

kebijakan berbasis bukti yang independen dan transparan—penyusunan dan proses 

pemerolehan bukti, konsultasi publik, saran independen, dan pertimbangan opsi yang 

transparan. Proses yang membangun dukungan terhadap reformasi di seluruh masyarakat 

dan lingkungan politik ini sangat penting bagi penerapan Skema Asuransi Penyandang 

Disabilitas Nasional (NDIS) oleh pemerintah partai Buruh pada 2012. 

Kedua, kemandirian lembaga juga membentuk komponen inti dari rekomendasi Komisi 

untuk reformasi berbasis sektor. Tata kelola bukti yang mandiri memberikan masyarakat 

keyakinan yang lebih besar terhadap objektivitas penilaian kinerja dan keputusan pendanaan 

selanjutnya, dan keyakinan bahwa reformasi akan berumur panjang.... Lembaga Asuransi 

Penyandang Disabilitas Nasional (NDIA) dibentuk untuk menyelenggarakan skema baru, 

mengumpulkan data, mengevaluasi kinerjanya, dan memberikan nasihat kepada Pemerintah. 

Kemandirian NDIA sangat penting bagi peluncuran dan penyempurnaan kebijakan selama 

implementasi bertahap yang sedang berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Studi kasus 3: Membangun keterampilan kebijakan di seluruh sektor publik  

Studi kasus ketiga berpusat pada upaya untuk mereformasi Pegawai Negeri Sipil 

Australia selama 10 tahun terakhir dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

yang diperlukan untuk memberikan saran kebijakan berbasis bukti yang strategis kepada 

pemerintah. Makalah ini menunjukkan bahwa keterampilan tersebut masih kurang dimiliki 

lembaga sektor publik karena pemerintah Australia gagal memprioritaskan pengembangan 

keterampilan yang diperlukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Skenario ini 

timbul karena kelambanan kebijakan dalam prakondisi saling terkait yang keenam: lambatnya 

reformasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dengan memungkinkan akses 

yang luas dan pembagian data informasi “sebagai standar”. 
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Studi kasus 4: Menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka 

Kondisi pendukung yang saling terkait yang keenam untuk memajukan reformasi 

berbasis bukti Australia mengharuskan perubahan mendasar terhadap kebijakan dan 

praktik berbagi data Australia saat ini di semua tingkat pemerintahan. Meskipun terdapat 

retorika yang menganggap bukti lebih berharga dari ideologi, Australia kurang memiliki 

“budaya” berbagi informasi dan rilis data yang proaktif. Upaya melakukan reformasi selama 

10 tahun terakhir gagal mengatasi sejumlah kendala dalam berbagi data, yang berasal 

dari kurangnya kepercayaan, kepekaan politik jangka pendek, dan kekhawatiran tentang 

privasi yang menghambat kemajuan. 

Namun, evolusi kebijakan pemerintahan terbuka Australia bisa berkembang menuju 

arah yang lebih positif apabila pemerintah menerapkan rekomendasi dari penyelidikan 

publik Komisi Produktivitas baru-baru ini, Data Availability and Use (Ketersediaan dan 

Pemanfaatan Data) (2016). Secara mendasar pemerintahan terbuka adalah prasyarat 

utama pendukung kelima prasyarat lainnya untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti 

dengan mendukung pengumpulan, manajemen, pembagian, dan analisis data yang 

canggih dan sistematis guna membangun basis bukti yang diperlukan sebagai informasi 

yang tepat dalam pembuatan kebijakan. 

bukti serta terhadap debat publik terinformasi 

untuk mempertentangkan ide kebijakan.

1.3.6 Komitmen politik terhadap 

pemerintahan terbuka merupakan 

prasyarat

“Pemerintahan terbuka” yang membuat lebih 

banyak data tersedia bagi lebih banyak orang, 

mendukung pembuatan kebijakan berbasis 

bukti dengan dua cara. Yang pertama, hal 

tersebut memperkaya kualitas debat publik 

terkait isu kebijakan dengan memungkinkan 

serangkaian riset yang lebih luas untuk 

menghasilkan analisis alternatif dan mungkin 

mempertentangkan narasi pemerintah. Dalam 

masyarakat yang memiliki lembaga demokrasi 

yang kuat, termasuk media yang terbuka, 

hal ini seharusnya menghasilkan kebijakan 

yang lebih baik. Kedua, pemerintahan terbuka 

dapat menjadi katalis dalam pengembangan 

dan akuisisi keterampilan yang diperlukan 

dalam pelayanan publik guna mendukung 

pembuatan kebijakan berbasis bukti. Hanya 

melalui suatu tuntutan yang terpadu atas bukti 

yang kuat keterampilan dan kecakapan yang 

diperlukan dalam pemerintahan—menyangkut 

ekonomi, manajemen dan analisis data, 

analisis kebijakan strategis, pemantauan 

dan evaluasi—akan berkembang bersamaan 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. 

Pembuatan kebijakan berbasis bukti 

terjadi dalam lingkungan yang kompleks dan 

didorong secara politis. Studi kasus tersebut 

menunjukkan bahwa evolusi pembuatan 

kebijakan berbasis bukti di Australia sangat 

dipengaruhi oleh sejauh mana kepemimpinan 

politik meminta bukti yang diperlukan untuk 

membuat pilihan terinformasi, berkomitmen 

menciptakan lingkungan pendukung untuk 

berkembangnya sumber bukti yang luas, dan 

pada akhirnya sejauh mana bukti digunakan 

sebagai informasi dalam pembuatan 

keputusan. Dalam sistem federasi Australia, 

hal ini bergantung pada kemampuan dan 

keputusan pemerintah Persemakmuran 

untuk memastikan kesepakatan negara-

negara bagian dan wilayah teritorial untuk 

mereformasi kebijakan yang memiliki 

signifikansi nasional dengan lingkungan lokal. 

Makalah ini menunjukkan bahwa keenam 

prakondisi utama yang terpilih untuk dianalisis, 

yang mendorong produksi dan penyerapan 

bukti sistematis dalam pembuatan keputusan 

pemerintah, merupakan agenda reformasi 

penting di Australia yang belum selesai.
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Studi Kasus 1: 
Membangun Basis Bukti 

Pendidikan Nasional 

2

2.1 Pendahuluan

B
ab ini menyoroti tiga prakondisi pembuatan kebijakan berbasis 

bukti di sektor pendidikan Australia: (i) akses terhadap data 

yang dipegang pemerintah, (ii) model pemantauan dan 

evaluasi komplementer, dan (iv) tata kelola bukti yang independen. 

Bab ini menyajikan kisah tentang upaya pemerintah Partai Buruh 

untuk menggabungkan dan menggunakan bukti yang diperlukan 

untuk mereformasi sektor pendidikan Australia, khususnya cara 

pendanaan publik dalam mendukung sekolah. Untuk membangun 

basis bukti mengenai prestasi sekolah, pemerintah menetapkan 

pengaturan nasional untuk pemantauan dan penetapan tolok ukur 

di seluruh negara bagian dan wilayah teritorial, guna mengatasi apa 

yang dianggapnya sebagai ketidaksetaraan yang telah mengakar 

dalam pembiayaan sekolah di balik prestasi siswa yang tidak merata 

di antara sekolah-sekolah. 

Namun, tidak ada partai yang menggunakan bukti ini sebagai 

basis reformasi pendanaan. Bukti tersebut juga tidak memadai 

sebagai basis bukti untuk menilai dan menangani kinerja siswa yang 
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5 Kala itu, Julia Gillard menjabat Wakil Perdana 

Menteri dan Menteri Pendidikan, Menteri 

Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja, serta 

Menteri Penyertaan Sosial.

6 Dalam hasil PISA tahun 2015, Australia berada di 

peringkat ke-10 untuk Ilmu Pengetahuan (turun 

dari peringkat ke-8 pada 2012), ke-20 untuk 

Matematika (turun dari peringkat ke-17), dan ke-

12 untuk Membaca (turun dari peringkat ke-10). 

Pada 2000, ketika ujian tersebut pertama kali 

diadakan, Australia berada di peringkat ke-8 untuk 

Ilmu Pengetahuan, ke-6 untuk Matematika, dan 

ke-4 untuk Membaca, dari 41 negara (Riddle dan 

Lingard, 2016). 

buruk. Dengan demikian, pemerintahan Partai 

Koalisi meminta agar Komisi Produktivitas 

menguraikan lebih lanjut reformasi yang 

diperlukan untuk membangun National 

Education Evidence Base (Basis Bukti 

Pendidikan Nasional) sebagai informasi bagi 

kebijakan dan pendanaan pendidikan. 

2.2 Membangun basis bukti 

Pada 2008, Wakil Perdana Menteri dan 

Menteri Pendidikan kala itu, Julia Gillard, 

memperjuangkan peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas yang memungkinkan 

perbandingan kinerja sekolah di seluruh 

negeri, sambil menyatakan: 

“Saya punya pandangan kuat bahwa kurangnya 

transparansi menyembunyikan kegagalan dan 

membantu kita mengabaikannya…. 

Dan kurangnya transparansi menghalangi kita 

mengidentifikasi bidang yang memerlukan 

upaya dan investasi yang lebih besar” (Gillard, 

2008, dikutip dalam PC, 2009).5 

Untuk mencapai hal ini, Gillard memastikan 

serangkaian reformasi nasional. Semua 

menteri pendidikan negara bagian dan 

wilayah teritorial sepakat untuk melakukan 

standardisasi kurikulum dan ujian sekolah di 

seluruh negeri. Hasil dari Kurikulum Australia 

Nasional dan ujian Program Penilaian Nasional 

untuk Literasi dan Kemampuan Matematis 

(NAPLAN) yang baru, akan dipublikasikan 

di situs web baru “My School.” Diluncurkan 

pada 2010, situs web ini memberikan 

informasi tentang kinerja siswa di setiap 

sekolah di seluruh Australia, yang berjumlah 

sekitar 10.000. Hasilnya hingga hari ini telah 

mengungkapkan perbedaan yang mencolok 

di antara negara bagian, sektor, dan sekolah 

(Kayrooz dan Parker, 2010).

Reformasi tersebut, yang dicetuskan 

oleh pemerintahan Partai Buruh, muncul 

di tengah meningkatnya kegelisahan yang 

berlanjut hingga kini terkait dengan kinerja 

relatif Australia secara internasional. Ujian 

NAPLAN dan Program OECD untuk Penilaian 

Siswa Internasional (PISA) menunjukkan 

bahwa kinerja pendidikan Australia di tingkat 

pendidikan menengah berangsur-angsur 

menurun selama hampir 20 tahun. Yang 

lebih penting lagi, di balik hasil ini terdapat 

kesenjangan yang sangat lebar dalam prestasi 

antara siswa yang beruntung dan yang kurang 

beruntung. Siswa Australia yang berprestasi 

tinggi memiliki peringkat jauh di atas rata-

rata OECD, sedangkan siswa dengan kinerja 

buruk jauh di bawahnya (Ricci, 2015; Riddle 

dan Lingard, 2016).6

2.3 Bukti tidak digunakan untuk membentuk 

kebijakan pendidikan 

Pada dasarnya prakarsa di seluruh negeri 

ini bertujuan untuk memberikan data tentang 

sekolah yang paling membutuhkan kepada 

pemerintah guna mendukung reformasi 

pendanaan yang diuraikan dalam suatu kajian 

independen yang disajikan kepada pemerintah 

pada 2011 oleh Perdana Menteri kala itu, 

Julia Gillard. Dikenal sebagai Gonski Report, 

sesuai nama perancang utamanya, laporan 

tersebut berupaya menunjukkan dari mana 

tepatnya isu-isu itu bersumber. Dibandingkan 

mayoritas negara OECD, Australia memiliki 

tingkat sumber daya yang tinggi, namun juga 

ketidakmerataan yang besar dalam alokasi. 

Terdapat tiga sektor sekolah yang masing-

masing didanai dengan cara yang berbeda 

dari tiga sumber yang berbeda. Ada dua 
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tingkat pemerintahan yang terlibat, yang satu 

dengan tanggung jawab, yang lain dengan 

uang. Hasil uji mencerminkan posisi kebijakan 

ini dan terdapat perbedaan yang besar 

berdasarkan status sosial ekonomi, dengan 

siswa masyarakat adat yang tinggal di daerah 

terpencil berada di urutan terburuk. Panel 

ahli independen menyimpulkan bahwa target 

pendanaan yang buruk merupakan faktor 

utama di balik kegagalan meningkatkan hasil 

siswa yang kurang beruntung dan mengurangi 

kesenjangan prestasi yang lebar tersebut 

(DEEWR, 2011).

Model pendanaan baru “tanpa memperhatikan 

sektor, berdasarkan kebutuhan” apabila 

diterapkan akan memindahkan pengambilan 

keputusan dari tangan politisi yang berutang 

pada kelompok lobi sektoral yang berkuasa, 

dan menjadikan siswa individu sebagai dasar 

pendanaan. Model tersebut mengusulkan 

untuk mendistribusi ulang pendanaan yang 

ada (sekitar AUS$39 miliar setiap tahun) ke 

sekolah-sekolah berdasarkan bukti “kebutuhan 

yang terukur” dari siswa dan sekolah individu, 

dan bukannya lokasi atau jenis sekolah tempat 

mereka belajar, yang merupakan pendanaan 

khas sistem pendidikan Australia selama lebih 

dari 40 tahun. 

Meskipun reformasi struktur pendanaan 

sekolah mendesak, Perdana Menteri 

Julia Gillard gagal meyakinkan negara-

negara bagian dan wilayah teritorial untuk 

menerapkan reformasi tersebut. Sebagai 

akibatnya, pengujian penyediaan sumber daya 

sekolah berbasis bukti secara saksama dan 

berskala nasional yang diselenggarakan oleh 

otoritas independen, Lembaga Penyediaan 

Sumber Daya Sekolah Nasional, tidak pernah 

dilaksanakan. Keputusan dibuat melalui COAG 

dan tunduk pada banyak negosiasi dari atas 

ke bawah antara pemerintah Persemakmuran 

dan negara bagian serta wilayah teritorial, dan 

bukan merupakan suatu proses “membangun 

pendanaan di atas dari bawah”. Janji Julia 

Gillard bahwa “tidak ada sekolah yang akan 

kehilangan satu dolar pun” pada akhirnya 

hanya mengabadikan pengaturan pendanaan 

yang sudah lama tidak adil dan meningkat ke 

pendanaan federal yang ia coba selesaikan 

(Boston, 2017). 

Sebagai akibat gagalnya Partai Buruh 

mendapatkan dukungan bagi reformasi Gonski 

dan penolakan berkelanjutan Partai Koalisi 

terhadap laporan tersebut sebagai basis bukti 

yang objektif, sekolah swasta (sekolah Katolik) 

masih menerima jumlah pendanaan yang 

tidak seimbang dibandingkan sekolah negeri. 

Hal ini terus terjadi meskipun siswa sekolah 

menengah atas dan siswa kurang beruntung 

jumlahnya lebih banyak di sekolah negeri. 

Demikianlah, lima tahun kemudian, meskipun 

dengan adanya bukti, politik pendanaan 

sekolah berarti bahwa tidak ada partai yang 

menerapkan reformasi Gonski. 

Kebijakan dan pendanaan pendidikan di 

Australia yang merupakan ranah yang banyak 

dipertentangkan dan kurangnya komitmen 

terhadap reformasi berbasis bukti telah 

menghambat kemajuan sehingga merugikan 

siswa Australia yang paling kurang beruntung. 

Akibatnya, ketidaksetaraan pendidikan tetap 

menjadi isu kebijakan yang mendesak di Australia. 

2.4 Agenda bukti pendidikan yang tidak 

selesai 

Seiring dengan terus menurunnya 

hasil pendidikan internasional Australia, 

pemerintahan Partai Koalisi mengatakan 

bahwa mereka “berkomitmen terhadap upaya 

kerja sama dengan negara-negara bagian 

dan wilayah teritorial untuk membangun 

sistem pendidikan kelas dunia” (PC, 2016a). 

Pemerintah Australia kini memiliki bukti yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

siswa dengan prestasi buruk, tetapi masih 

kekurangan kebijakan dan program nasional 

untuk memahami “apa yang efektif” untuk 

membantu mereka menjadi lebih baik. Untuk 

menjauhkan diri dari permintaan berulang 

untuk menerapkan model Gonski dan 

sementara masih merangkul istilah “bukti” 

dan “pendanaan berbasis kebutuhan”, 

pemerintahan Partai Koalisi telah meminta 

saran independen dari Komisi Produktivitas 
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mengenai cara meningkatkan hasil pendidikan. 

Penyelidikan Komisi tentang Building a 

National Evidence Base yang diluncurkan 

pada Desember 2016 mencantumkan 

kapabilitas suatu sistem nasional yang efektif 

(Kotak 2).

2.5 Apa yang diusulkan oleh Komisi 

Produktivitas?

Komisi telah memberikan saran kepada 

semua pemerintahan untuk berkomitmen 

memajukan pada tiga prakondisi inti demi 

pembuatan kebijakan berbasis bukti yang 

efektif. Seperti yang sudah diuraikan pada 

makalah ini: (i) membuka akses data 

pendidikan yang dipegang pemerintahan; (ii) 

mengembangkan dan mendanai kerangka 

kerja evaluasi nasional; (iii) mendirikan tata 

kelola pemerintahan mandiri. Akan tetapi, 

kerangka acuan kerja (ToR) Komisi tidak 

meluas ke reformasi rancangan pendanaan 

yang ada.

2.5.1 Diperlukan suatu kerangka kerja 

evaluasi nasional

Komisi menemukan bahwa NAPLAN dan 

situs web My School telah meningkatkan 

transparansi dengan memberikan sekumpulan 

data baru yang tersedia bagi publik untuk 

menetapkan garis dasar, serta untuk 

menetapkan tolok ukur dan memantau kinerja 

sekolah-sekolah. Namun, mereka tetap 

berpendirian bahwa kebijakan “dari atas ke 

bawah” ini semata “tidak memadai untuk 

mencapai peningkatan hasil pendidikan”. 

Kesenjangan bukti yang signifikan tetap 

ada karena kebijakan saat ini berfokus pada 

bukti yang memberikan informasi tentang 

“prestasi” dan bukan memahami hal yang 

menyumbang “peningkatan” siswa seiring 

dengan berjalannya waktu (PC, 2016a, 

hal.2). Mengutip riset menyeluruh, Komisi 

mengatakan peningkatan prestasi siswa 

membutuhkan data pelengkap pemantauan 

prestasi dengan kerangka kerja evaluasi 

nasional “dari bawah ke atas”.

Jalan menuju hasil pendidikan yang lebih 

baik terletak pada penguatan kapabilitas 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

kebijakan, program dan praktik pengajaran 

yang paling efektif, untuk siapa dan dalam 

keadaan apa, serta dengan menerapkan 

hal ini di seluruh sistem sekolah nasional 

(PC, 2016a). 

Saat ini, kumpulan riset berkualitas tinggi 

mengenai pendidikan Australia sangat kecil 

dan dinilai berada di bawah standar dunia. 

Akibatnya, Australia sangat bergantung pada 

bukti internasional, khususnya dalam ranah 

pendidikan dan perawatan anak usia dini. Hal 

ini berujung pada diterapkannya model luar 

negeri, namun pertanyaan yang mendesak 

tentang dampak dalam konteks Australia tetap 

tidak terjawab.  

2.5.2 Kebijakan berbagi data memerlukan 

reformasi

Untuk memberikan informasi bagi basis 

bukti ini, Komisi telah merekomendasikan 

untuk mengembangkan sebuah sistem 

nasional untuk pengumpulan, manajemen, 

dan penggunaan semua data pendidikan 

di semua sekolah Australia yang berjumlah 

10.000. Data pemerintah yang dipegang 

erat perlu disediakan bagi para peneliti 

guna memahami dampak dari serangkaian 

kebijakan dan faktor terhadap hasil siswa. 

Namun, Komisi menemukan bahwa Australia 

kekurangan budaya berbagi data dan 

tertinggal di belakang negara-negara lainnya 

seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam 

memberikan akses terhadap data administratif. 

Data tingkat lembaga tetap sulit diakses. 

Data tidak dikumpulkan secara seragam 

atau tidak terhubung dengan kumpulan data 

lainnya. Hambatan-hambatan ini merugikan 

pemanfaatannya oleh para peneliti dan 

pemerintah sebagai basis bukti yang efektif. 
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Kotak 2: Prinsip pedoman untuk membentuk basis bukti pendidikan nasional  

Suatu basis bukti nasional harus: 

•	 Memenuhi	 berbagai	 kebutuhan	 para	 pembuat	 keputusan	 di	 setiap	 tingkat	 sistem	

pendidikan.

•	 Memberikan	data	dan	bukti	berkualitas	 tinggi	sebagai	 informasi	dalam	pengambilan	

keputusan.

•	 Mendorong	peningkatan	prestasi	siswa	melalui	empat	proses	yang	saling	terhubung:	

pemantauan prestasi; evaluasi hal yang paling efektif; sosialisasi bukti; dan penerapan 

bukti tersebut oleh para pendidik dan pembuat kebijakan.

•	 Menghasilkan	manfaat	yang	melampaui	biaya	yang	ditimbulkan	dalam	mengumpulkan	

dan memproses data, serta dalam menciptakan, berbagi, dan menggunakan bukti.

 

 Komisi Produktivitas, National Education Evidence Base (Basis Bukti Pendidikan 

Nasional (2016a, hal.5)

2.5.3 Tata kelola bukti yang mandiri sangat 

penting 

Evaluasi yang efektif memerlukan 

kapabilitas inti yang lain, yaitu tata kelola 

bukti yang mandiri. Pemerintahan Partai 

Buruh tidak menerapkan rekomendasi Gonski 

untuk membentuk Lembaga Penyediaan 

Sumber Daya Sekolah Nasional yang mandiri. 

COAG belum dapat mengisi kekosongan ini 

dan berulang kali gagal memegang teguh 

kesepakatan tidak mengikat yang dicapai 

pada 2008 dan kembali dicapai pada 2013 

untuk berbagi data dan mengembangkan, 

menerbitkan, serta melakukan sosialisasi atas 

bukti yang paling efektif di sekolah. Dengan 

masih hilangnya fungsi inti ini dari penyediaan 

saran berbasis bukti kepada pemerintah, 

Komisi telah merekomendasikan pembagian 

tanggung jawab untuk mendanai lembaga riset 

nasional yang independen untuk memajukan 

agenda reformasi dan mendorong budaya 

menggunakan bukti di antara para pembuat 

dan pendidik kebijakan. 

Dengan model yang mengikuti Education 

Endowment Foundation (Yayasan Bantuan 

Pendidikan) di Inggris dan Institute of 

Education Sciences (Institut Ilmu Pendidikan) 

di AS, lembaga ini akan memimpin agenda 

riset strategis yang menghasilkan riset 

berkualitas tinggi melalui Percobaan Kendali 

Acak (Randomised Controlled Trials) yang 

saat ini kurang dimanfaatkan, yang digunakan 

secara ekstensif dalam evaluasi kebijakan di 

AS dan Inggris. Suatu Clearing House yang 

serupa dengan yang dikelola oleh Institut 

Kesehatan dan Kesejahteraan Australia akan 

membantu dalam melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang “apa yang efektif” 

(PC, 2016a). 

Namun, mengatasi kekhawatiran yang 

menyangkut privasi tetap menjadi rintangan 

besar. Kepekaan politik jangka pendek 

diperoleh dengan mengorbankan keuntungan 

jangka panjang bagi masyarakat Australia. 

Di sepanjang ketiga penyelidikannya tentang 

akses data yang dirilis pada 2016—Building 

a National Education Evidence Base 

(Membangun Basis Bukti Pendidikan Nasional), 

National School and Early Education Evidence 

Base (Basis Bukti Pendidikan Sekolah 

Nasional dan Pendidikan Anak Usia Dini), dan 

Data Availability and Use (Ketersediaan dan 

Pemanfaatan Data) di seluruh sektor—Komisi 

menemukan bahwa kekhawatiran, biaya, dan 

risiko tentang privasi tak sebanding dengan 

manfaat pengetahuan dan produktivitas yang 

belum tersentuh bagi perekonomian apabila 
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Catatan tambahan:

Pada 2 May 2017 Perdana Menteri Turnbull mengumumkan paket ‘baru’ pendanaan 

sekolah yang akan mengalokasikan pendanaan di masa depan berdasarkan kebutuhan 

yang sudah diukur. Beliau menyatakan, “Reformasi ini akhirnya mewujudkan visi David 

Gonski enam tahun lalu, menurut kajian penting beliau atas pendidikan sekolah Australia”. 

Gonski juga pernah dipilih untuk memimpin sebuah kajian untuk memperbaiki capaian 

siswa Australia. Koalisi di bawah Tony Abbott hingga saat ini Malcom Turnbull, sebelumnya 

telah merencanakan pendanaan yang lebih sederhana, serta menolak merangkul dua 

tahun terakhir Gonski. Pimpinan partai Oposisi Bill Shorten diharapkan akan mendukung 

perubahan kebijakan yang akan menjamin keberlanjutan dan peningkatan pendanaan 

sekolah oleh Persemakmuran.

akses yang lebih luas terhadap data pribadi 

dan publik dikelola secara tepat. Namun, 

keputusan politik dan penyediaan sumber daya 

yang memadai, yang tidak tampak hingga kini, 

sangat penting untuk menjalankan perubahan 

kelembagaan, perundang-undangan, dan 

budaya yang diperlukan.

2.6 Kesimpulan  

Pengalaman Australia dalam reformasi 

pendanaan sekolah menunjukkan bagaimana 

bukti yang jelas, yang relevan dengan isu 

kebijakan yang sedang ditangani, dan yang 

disampaikan dengan penuh semangat kepada 

para pembuat keputusan, tidak dilanjutkan. 

Hal ini mengekspos serangkaian poin utama 

tentang dinamika pembuatan kebijakan 

berbasis bukti dan bertemunya faktor-faktor 

yang harus dipadukan guna menghasilkan 

reformasi yang signifikan. 

Komisi Produktivitas telah meminta COAG 

untuk berkomitmen terhadap Kesepakatan 

Pendidikan yang diperbarui dengan arahan 

kebijakan eksplisit untuk membentuk 

suatu sistem pemantauan dan evaluasi 

nasional. Sistem ini memberikan dasar bagi 

pengembangan sistem pendidikan yang 

adil, transparan, berkesinambungan secara 

finansial, dan efektif dalam mendorong hasil 

yang unggul bagi semua siswa, meskipun 

lembaga penyedia sumber daya independen 

tidak dipertimbangkan. Model ini mencakup 

prakondisi inti untuk kebijakan berbasis bukti: 

akses luas terhadap data sebagai barang 

publik; evaluasi sistematis dampak kebijakan 

dari bawah ke atas; tata kelola yang baik 

melalui pengawasan independen terhadap 

pengumpulan dan analisis data; dan pelaporan 

yang transparan kepada pemerintah dan 

masyarakat. 
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Studi Kasus 2: 
Transparansi dan 

Kemandirian dalam 
Reformasi Penyandang 

Disabilitas 

3

3.1 Pendahuluan 

B
agian ini menguraikan reformasi pemerintahan Partai Buruh 

terhadap layanan dan dukungan bagi penyandang disabilitas, 

reformasi sosial terbesar Australia abad ini. Bagian ini 

menyoroti prakondisi ketiga dan keempat untuk kebijakan berbasis 

bukti: (iii) proses pengumpulan bukti yang transparan; dan (iv) tata 

kelola bukti yang mandiri. 

 Studi kasus ini menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap 

proses penyelidikan publik Komisi Produktivitas berujung pada 

dukungan bipartisan terhadap perubahan besar pada sistem 

penyandang disabilitas Australia, yang beralih dari model 

kesejahteraan berbasis negara ke model asuransi nasional. Untuk 

mendukung perubahan ini, pengaturan tata kelola independen telah 

ditetapkan untuk menyelenggarakan skema baru, mengevaluasi 

kinerjanya, dan menangani kekhawatiran tentang defisiensi dalam 

pengumpulan dan penggunaan data serta bukti berdasarkan 

pengaturan sebelumnya yang berbasis negara.  

3.2 Asal muasal reformasi

 Reformasi kesejahteraan bagi penyandang disabilitas membentuk 

komponen utama dalam platform Penyertaan Sosial Partai Buruh 

Australia. Setelah menjabat, Australia menjadi penanda tangan 

dalam United Nations Convention of the Rights of a Person with a 

Disability (Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas) pada 

2008. Hal ini akan menetapkan prinsip pedoman skema yang baru 

dan akuntabilitas pemerintahan Australia di kemudian hari untuk 
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memenuhi kewajiban mereka berdasarkan 

Konvensi PBB tersebut. Reformasi 

penyandang disabilitas diperjuangkan oleh Bill 

Shorten, Sekretaris untuk Urusan Penyandang 

Disabilitas kala itu (kini pemimpin partai 

oposisi); dan Jenny Macklin, mantan Menteri 

untuk Urusan Keluarga, Layanan Masyarakat, 

dan Urusan Masyarakat Adat dari Partai 

Buruh. Penyandang disabilitas telah lama 

menjadi subjek perdebatan tentang biaya 

dan lempar kesalahan antara pemerintah 

Persemakmuran dan pemerintahan negara 

bagian dan teritorial. Pendanaan masa depan 

yang dijamin untuk layanan bagi penyandang 

disabilitas merupakan bagian signifikan dari 

dasar pemikiran reformasi, yang mendasari 

sasaran kebijakannya guna memastikan 

bahwa penyandang disabilitas dan mereka 

yang merawatnya memiliki kualitas hidup 

yang lebih baik, menikmati pilihan dan 

kesejahteraan, mencapai kemandirian, 

keikutsertaan sosial dan ekonomi, dan 

keterlibatan penuh dalam masyarakat (Dewan 

Parlemen Australia, 2013). 

 Dalam laporannya pada 2011 yang 

disajikan kepada pemerintahan Gillard, 

Komisi Produktivitas menyimpulkan bahwa 

kesepakatan-kesepakatan sebelumnya 

“tidak adil, kekurangan dana, terfragmen, 

tidak efisien, dan kurang memberikan pilihan 

bagi para penyandang disabilitas serta tidak 

memberikan kepastian akses terhadap bantuan 

yang sepadan” (PC, 2011, hal.5). Pada 2013, 

dengan dukungan bipartisan dari pemimpin 

partai oposisi kala itu, Tony Abbott, Perdana 

Menteri Julia Gillard membuat undang-undang 

untuk memperkenalkan Skema Asuransi 

Penyandang Disabilitas Nasional (NDIS atau 

disebut Skema saja), dengan memberikan 

pertanggungan asuransi bagi semua rakyat 

Australia yang menyandang disabilitas berat 

atau parah. Tingkat penyandang disabilitas di 

antara masyarakat adat Australia mencapai 

dua kali lipat tingkat populasi pendatang. NDIS 

kini sedang diluncurkan di seluruh negeri dan 

merupakan satu-satunya skema asuransi 

bagi penyandang disabilitas di seluruh 

dunia (Ramcharan, 2016). NDIS merupakan 

kebijakan yang sudah waktunya diterapkan. 

Hampir 40 tahun setelah pemerintahan partai 

Buruh Whitlam pertama kali mengajukannya 

pada 1975, NDIS dijadikan undang-undang.  

 NDIS mewakili perubahan dari model-model 

kesejahteraan sebelumnya. Desain NDIS 

berupaya mengatasi apa yang disebut Komisi 

sebagai “tingkah siklus anggaran pemerintah” 

dengan menggalang pendanaan pemerintah 

Persemakmuran dan negara bagian dan 

wilayah teritorial ke dalam skema asuransi 

nasional, dengan peningkatan pendanaan 

dari pemerintah Persemakmuran (PC, 2011; 

COAG, 2012). Untuk mengakui risiko bersama 

di seluruh lapisan masyarakat, skema tersebut 

mengadopsi prinsip asuransi dan prinsip 

berbasis pasar terhadap pelayanan sosial, 

dengan memberikan pilihan dan kendali 

kepada konsumen. Berdasarkan model 

Inggris, “pembayaran langsung” diberikan 

kepada individu berdasarkan kebutuhan guna 

memberikan bantuan yang sepadan dengan 

kebutuhan tersebut, menggantikan “anggaran 

tetap” dan “block funding” (bantuan langsung) 

kepada para penyedia layanan. “Program” 

individual yang fleksibel memungkinkan 

personalisasi layanan, seperti layanan 

pribadi, akses komunitas, terapi kerja dan 

wicara, modifikasi, dan perlengkapan rumah. 

Sebab itu, pendanaan yang konsisten dan adil 

merupakan kunci menuju sistem baru yang 

berfungsi dengan baik. 

 Karena besarnya perubahan tersebut, 

implementasi dijadwalkan bertahap selama 

beberapa tahun. Percobaan dimulai di 

beberapa wilayah berbeda di seluruh Australia 

pada 2013. Pada 2016, skema tersebut 

bergerak menuju peluncuran nasional penuh. 

Pada 2022, ketika beroperasi sepenuhnya, 

program ini akan membantu sekitar setengah 

juta dari 4,3 juta penduduk Australia yang 

merupakan penyandang disabilitas untuk 

mengakses dukungan penyandang disabilitas 

yang lebih baik dengan biaya sekitar AUS$25 

miliar per tahun.
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3.3 Kebijakan berbasis bukti memerlukan 

proses pengumpulan bukti yang transparan 

 Dukungan masyarakat dan politik terhadap 

penerapan NDIS, meskipun terdapat kenaikan 

biaya, sebagian dapat dikaitkan dengan 

keputusan pemerintah untuk menjalankan 

penyelidikan publik terbuka dan transparan 

untuk mengupayakan saran independen 

tentang kelayakan proposal kebijakan 

tersebut untuk skema kompensasi nasional. 

Pemerintah Persemakmuran memiliki 

sederet pilihan yang dapat digunakan untuk 

memperoleh saran eksternal yang independen 

untuk mempercepat reformasi kebijakan 

dan mengurangi kesalahan yang mahal dan 

berbahaya—prakondisi ketiga untuk kebijakan 

berbasis bukti yang diuraikan dalam makalah 

ini. Mengapa pemerintah merujuk reformasi 

penyandang disabilitas kepada Komisi 

Produktivitas? 

 Agar pemerintahan Partai Buruh yang baru 

dapat menguji dukungan masyarakat dan politik 

terhadap reformasi sebesar ini, pemerintah 

membutuhkan keahlian independen dan 

objektif dari Komisi Produktivitas. Iklim 

politik kala itu pada prinsipnya sangat 

mendukung reformasi terhadap sistem bagi 

penyandang disabilitas yang tidak adil dan 

tidak berfungsi dengan suatu skema asuransi 

baru yang menghadirkan sejumlah tantangan 

yang signifikan: meningkatnya biaya bagi 

semua pemerintahan dan pembayar pajak; 

pembenahan pengaturan kelembagaan yang 

ada, dan ribuan unsur yang tidak diketahui 

untuk penyedia layanan dan pengguna 

layanan tersebut. Terdapat risiko tinggi dan 

biaya kegagalan yang mahal bagi masyarakat, 

para penyandang disabilitas, dan pemerintah. 

 Komisi Produktivitas Australia merupakan 

lembaga penasihat independen. Karakteristik 

kelembagaan Komisi, kemandiriannya yang 

berdasarkan undang-undang, transparansi 

dan perspektifnya yang mencakup seluruh 

lapisan masyarakat, menghasilkan suatu 

proses pengumpulan dan pemerolehan 

bukti yang transparan, riset dan analisis 

mendalam, konsultasi, penyelidikan 

terbuka dan pembangunan konstituten, 

sehingga menghasilkan rekomendasi yang 

tersedia bagi publik. Pemerintah Australia 

mempertimbangkan proses ini, yang 

membutuhkan sembilan hingga 12 bulan 

untuk isu kebijakan atau peraturan utama 

yang memiliki pengaruh terhadap kinerja 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

Australia. Ketiga prinsip operasional inti 

Komisi yang memandu proses penyelidikan 

publiknya untuk memberikan saran kepada 

pemerintahan Partai Buruh tentang reformasi 

bagi penyandang disabilitas, diuraikan di 

bawah ini (Kotak 3). 

3.4 Kebijakan berbasis bukti memerlukan 

tata kelola bukti yang mandiri 

 Faktor pendukung yang saling terkait 

yang keempat dalam pendekatan kebijakan 

berbasis bukti adalah tata kelola bukti yang 

mandiri. Salah satu rekomendasi utama dari 

Komisi Produktivitas adalah NDIS harus 

diawasi oleh lembaga independen dan 

diatur oleh dewan independen. Terbentuknya 

(Lembaga Asuransi Penyandang Disabilitas 

Nasional) NDIA berdasarkan undang-undang 

telah melembagakan suatu sumber objektif 

pengawasan dan evaluasi untuk pembuatan 

kebijakan di kemudian hari. Model instansi 

tunggal membantu memastikan kemandirian 

dalam pengambilan keputusan dari pemerintah 

mana pun dan menilai apakah kebijakan 

tersebut memenuhi maksud sasarannya. 

Hal ini sangat penting bagi NDIA agar dapat 

memenuhi perannya sebagai lembaga 

penasihat bagi Dewan Tetap Pemerintah 

untuk Urusan Reformasi bagi Penyandang 

Disabilitas. Dewan Tetap tersebut adalah 

Dewan Kementerian COAG dan lembaga 

pembuat keputusan tentang kebijakan 

NDIS, yang terdiri atas para bendahara dan 

menteri yang bertanggung jawab atas urusan 

penyandang disabilitas yang berasal dari 

pemerintah Persemakmuran dan masing-

masing negara bagian dan wilayah teritorial 

(COAG, 2012). 

 Kebutuhan atas lembaga pemberi dana 
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Kotak 3: Proses penyelidikan publik Komisi Produktivitas tentang reformasi 
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas  

Kemandirian berdasarkan undang-undang: Berdasarkan definisi, suatu penyelidikan 

publik yang independen tidak memiliki kepentingan melekat dalam saran yang diberikan 

kepada pemerintah. Sebagai lembaga tetap yang dibentuk berdasarkan undang-undang, 

Komisi menjalankan sendiri analisisnya yang terperinci dan mencapai kesimpulannya sendiri 

tentang cara terbaik bagi masyarakat untuk melangkah maju. Sebab itu, peran utamanya 

adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang salah dalam pengaturan yang 

ada bagi penyandang disabilitas dan cara memperbaikinya. Kemandirian Komisi menjamin 

proses yang terbuka dan transparan dengan banyak peluang bagi masyarakat dan ahli 

untuk memberikan masukan bagi perumusan rekomendasi kebijakan (Banks, 2011; 2007). 

Proses yang transparan: Transparansi melibatkan pengawasan masyarakat terhadap 

informasi dan bukti yang digunakan untuk memberikan saran kepada pemerintah. Proses 

ini memberikan kesempatan kepada rakyat Australia untuk menyuarakan pendapatnya 

dalam pembentukan kebijakan publik oleh negara. Platform ini disediakan melalui sidang 

yang diiklankan, lokakarya, forum konsultatif, dan melalui rilis publik naskah laporan dengan 

rekomendasi awal. 

Konsultasi publik yang ekstensif memiliki banyak manfaat dalam proses pembuatan 

kebijakan. Di samping memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengukur 

kemungkinan reaksi masyarakat terhadap pendekatan kebijakan yang berbeda, konsultasi 

publik juga dapat menghasilkan analisis dan rekomendasi terinformasi yang lebih baik 

(Banks 2007; 2011). Keberhasilan suatu penyelidikan dapat bergantung pada keterlibatan 

aktif masyarakat dan merupakan faktor penting dalam keberhasilan NDIS. Penyelidikan 

NDIS menerima lebih dari 1.000 pengaduan dari masyarakat, dikonsultasikan dengan 

120 organisasi dan individu, dan mengadakan lebih dari 20 hari sidang publik. Dengan 

memberikan banyak waktu bagi masukan dan debat publik, Komisi diyakinkan bahwa orang-

orang yang memiliki “pengalaman nyata” dengan disabilitas dan layanan bagi penyandang 

disabilitas disertakan dalam konsultasi sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti dan 

perumusan kebijakan. 

Perspektif seluruh masyarakat: Berdasarkan undang-undang, Komisi diwajibkan 

untuk berpandangan luas dengan mengumpulkan bukti dan membuat rekomendasi yang 

mencakup kepentingan ekonomi dan masyarakat sebagai kesatuan, bukan hanya industri 

atau kelompok tertentu (Banks, 2007). Dengan demikian, rekomendasi Komisi bertujuan 

untuk mengatasi apa yang diungkapkan oleh bukti sebagai perbedaan nyata dalam 

pendanaan dan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di seluruh negara bagian 

dan wilayah teritorial. Model kesejahteraan yang dipandu oleh layanan telah menghasilkan 

apa yang dianggap Komisi sebagai “sistem yang tidak berkesinambungan secara ekonomi 

yang mengalami krisis”. Dengan dipandu oleh perspektif “seluruh masyarakat” ini, Komisi 

merancang model asuransi “bebas kesalahan” yang membantu seluruh rakyat Australia 

apabila mereka mengalami disabilitas yang vital, dengan mencerminkan risiko bersama dari 

penyandang disabilitas di seluruh populasi. Rekomendasi Komisi memiliki dua sisi, yakni 

rekomendasi tersebut berupaya memulihkan cara suatu kebijakan berfungsi bagi orang-

orang yang hendak dibantunya dan cara kebijakan tersebut menguntungkan rakyat Australia 

secara umum.
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independen khusus sektor di tingkat nasional 

menjadi jelas melalui proses penyelidikan Komisi. 

Komisi menemukan bahwa pengumpulan data 

secara sistematis dan koheren untuk mengelola 

biaya dan menilai hasil dan kinerja, yang kini 

merupakan tanggung jawab utama NDIA, telah 

diabaikan oleh pemerintah negara bagian dan 

wilayah teritorial:

Pendekatan terhadap pemberian dukungan 

dan proses administratif didasarkan pada 

basis bukti yang lemah, meskipun miliaran 

dolar dialokasikan untuk layanan tersebut 

setiap tahunnya (PC, 2011, hal.7).

 Guna memberikan data, yang merupakan 

aspek utama basis bukti suatu sistem asuransi 

yang berkelanjutan, NDIA harus menjalankan 

pengumpulan dan analisis data yang canggih, 

memberikan kapasitas riset nasional, dan 

memastikan bahwa pengukuran kinerja 

layanan bagi para penyandang disabilitas dan 

layanan pelengkap lainnya konsisten dan adil 

di tingkat nasional (PC, 2011).

 Model instansi tunggal juga menetapkan 

mekanisme untuk mengidentifikasi dan 

melakukan sosialisasi terkait dengan 

pembelajaran ini. Komisi menemukan bahwa, 

seperti halnya bidang pelayanan lainnya 

di seluruh Federasi, meskipun tidak ada 

pengaturan dukungan bagi penyandang 

disabilitas di wilayah mana pun yang berjalan 

dengan baik, terdapat kantong-kantong 

keberhasilan. Pemantauan dan evaluasi yang 

sistematis memungkinkan NDIA membangun 

basis bukti yang konsisten di tingkat nasional 

untuk menilai kinerja dan menyebarkan praktik 

terbaik. Penerapan skema perlindungan sosial 

berbasis persaingan antarpenyedia layanan 

diharapkan memberi insentif bagi penyerapan 

praktik terbaik di seluruh wilayah dan 

mendorong inovasi berdasarkan bukti yang 

andal. Pemerintahan Partai Koalisi kini sedang 

mempertimbangkan model ini untuk bidang-

bidang reformasi kebijakan sosial lainnya. 

3.5 Kebijakan ‘terinformasi bukti’ dan masa 

depan NDIS

 NDIS merupakan reformasi pembangunan 

bangsa yang paling signifikan yang dilakukan 

di Australia sejak asuransi kesehatan 

universal, Medicare, diperkenalkan pada 

1975. Penyelidikan Komisi menjadi informasi 

bagi sebagian besar rancangan kebijakan 

final NDIS. Evaluasi awal yang dilakukan NDIS 

telah menunjukkan perbaikan nyata dalam 

hidup para pesertanya dan keluarga mereka 

(Australian Department of Human Services, 

2016). Namun layaknya program pembenahan 

lain, kebijakan NDIS bukan tanpa masalah. 

 Sebagaimana disebutkan di bagian 

Pendahuluan, para analis kebijakan tidak 

beranggapan bahwa suatu hubungan 

langsung dan tanpa masalah dapat, dan 

seharusnya, ditemukan antara “bukti” dan 

keputusan serta hasil kebijakan (Cairney, 

2016). Pemerintah Australia tidak memiliki 

kewajiban untuk menerima atau menerapkan 

rekomendasi apa pun yang termuat dalam 

laporan Komisi Produktivitas dan sering 

kali memilih untuk tidak melakukannya 

(Holthouse, 2014). Namun, keputusan 

pemerintah untuk melakukan “tebang pilih” 

atau menerapkan sebagian dari rekomendasi 

telah menyumbangkan tantangan-tantangan 

yang ada saat ini dalam implementasi Skema. 

Sasaran reformasi bagi penyandang disabilitas 

Australia adalah “untuk mengatasi kekurangan 

yang ada saat ini dengan cara yang adil, 

efisien, hemat biaya, dan akuntabel, sambil 

menghindari lubang jebakan yang baru” (PC, 

2011). Nyatanya, isu rancangan, implementasi 

yang terburu-buru, dan kriteria kelayakan yang 

meluas, mengakibatkan perkiraan biaya yang 

baru mencapai AUS$25 miliar per tahun, naik 

tiga kali lipat dari tingkat belanja yang ada saat 

ini sebesar AUS$8 miliar dan dua kali lipat 

AUS$6,5 miliar yang merupakan model awal 

Komisi Produktivitas.

 Pertama, kebijaksanaan (expediency) 

politik mengakibatkan pemerintahan Gillard 

memulai implementasi 12 bulan lebih awal 
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dari jadwal yang direkomendasikan oleh 

Komisi, sehingga pemerintahan negara bagian 

dan wilayah teritorial harus berjuang untuk 

mengoperasikan sistem teknologi informasi 

dan komunikasi, membangun kapabilitas 

tenaga kerja, dan memenuhi peningkatan 

permintaan dan biaya layanan. 

 Kedua, pemerintah tidak menerapkan 

rekomendasi Komisi untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan pendanaan NDIS meskipun 

tujuannya adalah untuk mengatasi hal yang 

diungkapkan oleh bukti sebagai selisih 

yang besar dalam pendanaan dan kualitas 

layanan di seluruh negeri. Mempertahankan 

pengaturan pendanaan bersama 

memungkinkan terjadinya negosiasi penting 

antara pemerintah Federal dan negara bagian 

dan wilayah teritorial tentang pembagian 

biaya di kemudian hari. Hal ini menimbulkan 

bahaya terulangnya kesalahan masa lalu 

dalam kebijakan baru, yang membuat para 

penyandang disabilitas tetap dipolitisasi besar-

besaran dan pendanaan tidak pasti, sehingga 

mengakibatkan tekanan untuk mengurangi 

ruang lingkup dan kepastian layanan serta 

dukungan yang diberikan berdasarkan 

Skema, atau mengharuskan pemerintah 

memberikan pendanaan yang lebih besar 

dengan mengorbankan program-program lain. 

 Guna menanggulangi kegagalan, sebuah 

mekanisme evaluasi dibentuk sebagai bagian 

dari perjanjian kementerian COAG pada 

2012 dan 2013. Dengan demikian, Komisi 

telah memulai kajian kesinambungan biaya 

Skema, dan menerbitkan Issue Paper untuk 

memperoleh tanggapan masyarakat pada 

Februari 2017 (PC, 2017). Rekomendasi yang 

diberikan kepada pemerintah pada September 

2017 akan menjadi informasi bagi rancangan 

final skema lengkap ketika dioperasikan 

secara penuh pada 2022. 

3.6 Kesimpulan

 Pengalaman Australia dalam reformasi 

bagi penyandang disabilitas memberikan 

contoh yang jelas tentang penggunaan 

bukti dalam dan luar negeri oleh pemerintah 

Australia sebagai informasi bagi pengarahan 

reformasi kesejahteraan sosial yang inovatif 

dan berjangkauan luas. Proses penyelidikan 

publik Komisi Produktivitas, yang menghasilkan 

dukungan bipartisan terhadap NDIS, 

menggambarkan pentingnya prakondisi ketiga 

untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti: 

proses pengumpulan bukti yang transparan. 

Untuk mendukung kesinambungan Skema 

yang baru, prakondisi keempat, yakni tata kelola 

bukti yang mandiri, diwujudkan melalui NDIA. 

Dengan tanggung jawab untuk mengelola 

Skema dan mengevaluasi kinerjanya, NDIA 

memainkan peranan krusial dalam memberikan 

saran bagi keputusan kebijakan dan pendanaan 

pemerintah Australia di kemudian hari, 

seiring dengan berevolusinya NDIS dari situs 

percontohan menjadi implementasi nasional 

dan lebih jauh lagi. 
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Studi Kasus 3: 
Membangun Kecakapan 

dan Keahlian dalam 
Lembaga Sektor Publik  

4

4.1 Pendahuluan

D
ua studi kasus pertama berpusat pada empat unsur yang 

saling terkait dari pembuatan kebijakan berbasis bukti: 

pengumpulan, analisis dan sosialisasi data; pemantauan 

dan evaluasi; proses pengumpulan bukti yang independen 

dan transparan; serta tata kelola bukti yang mandiri. Makalah 

ini menggambarkan bagaimana keempatnya dikerahkan dalam 

reformasi pendidikan dan reformasi bagi penyandang disabilitas 

dalam konteks Australia. Studi kasus ketiga menguji prakondisi 

kelima, dengan menelusuri evolusi pendekatan pemerintah 

Federal untuk mengembangkan kapabilitas kebijakan yang 

diperlukan para pegawai negeri sipil untuk menyatukan keempat 

unsur ini dalam memberikan saran berbasis bukti secara tepat 

waktu kepada pemerintah. 

4.2 Dasar pemikiran reformasi

  Dikatakan bahwa para pegawai negeri “dapat memberikan layanan 

terbaik bagi masyarakat dengan cara melayani pemerintah dengan 

baik”, dengan memberikan saran berbasis bukti yang kuat kepada 

para menteri untuk memperdebatkan manfaat relatif dari opsi 

kebijakan (Banks, 2013). Hal ini memerlukan sejumlah minimum 

kebijakan dan keterampilan penelitian yang tinggi di lembaga sektor 

publik untuk dengan cepat memperoleh dan mengintegrasikan riset 

ke dalam pembuatan keputusan kebijakan (Head, 2014). Fokus 

pada keterampilan dan kecakapan Pegawai Negeri Sipil Australia 

(APS) untuk mendukung kebijakan berbasis bukti muncul pada awal 

masa pemerintahan Partai Buruh. Dalam serangkaian pernyataan 

publik Perdana Menteri Rudd menekankan bahwa: 
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Unsur ketiga agenda pemerintah untuk 

pelayanan publik adalah untuk memastikan 

proses pembuatan kebijakan berbasis 

bukti yang kuat. Rancangan kebijakan 

dan evaluasi kebijakan harus didorong 

oleh analisis atas semua opsi yang 

tersedia, bukan berdasarkan ideologi. 

Ketika menyusun saran kebijakan untuk 

pemerintah, saya mengharapkan semua 

departemen mengkaji perkembangan terkait 

di antara pemerintah negara bagian dan 

wilayah teritorial dan negara asing yang 

sebanding.... Kami tertarik pada fakta, bukan 

mode.... Inovasi kebijakan dan pembuatan 

kebijakan berbasis bukti merupakan jantung 

pemerintahan reformis (Rudd, 2008); dan

Kita tidak dapat memiliki budaya pelayanan 

publik yang hanya menyampaikan kepada 

pemerintah hal yang ingin didengarnya 

(Rudd, 2009).

 Sebagaimana juga ranah kebijakan lainnya, 

pemerintah Federal memulai serangkaian 

kajian tentang pelayanan publik pada 2009, 

yang menghasilkan Ahead of the Game: 

Blueprint for Reform of Australian Government 

Administration (Advisory Group on Reform, 

2010).

 Kajian tersebut menemukan bahwa 

meskipun APS dianggap sebagai pelayanan 

publik dengan kinerja yang tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara asing yang sebanding 

(Inggris, Kanada), keterampilan dan kapasitas 

bercampur di seluruh dan di dalam semua 

lembaga dan tingkat pemerintahan. Laporan 

tersebut mengidentifikasi sejumlah bidang 

dengan kinerja yang buruk: kapasitas 

untuk kebijakan terkoordinasi, terinformasi, 

dan strategis; alat, metode, dan lembaga 

untuk mengintegrasikan keahlian eksternal 

dan pandangan warga negara terhadap 

perkembangan kebijakan dan proses 

rancangan layanan; serta pemahaman yang 

tidak memadai tentang prioritas pemerintah 

(KPMG, 2009). 

 Wawancara dengan pegawai negeri Federal 

mengungkapkan sejumlah isu sistemik yang 

memerlukan perubahan: 

Karyawan tidak merasa dilengkapi dengan 

kemampuan untuk mengembangkan 

kebijakan strategis dan saran pemberian 

layanan, kolaborasi bukan cara kerja yang 

rutin, dan sifat mendesak kegiatan sehari-

hari yang menghalangi mereka untuk fokus 

pada isu yang muncul dan menghasilkan 

analisis berpandangan ke depan (Blueprint, 

2010, hal.53).

 Kendala-kendala tersebut menggemakan 

persoalan-persoalan yang diangkat dalam 

lingkaran kebijakan yang ada saat itu. Dalam 

Rapat Meja Bundar pada 2009 tentang 

Strengthening Evidence-based Policy in 

the Australian Federation (Memperkuat 

Kebijakan Berbasis Bukti dalam Federasi 

Australia), Komisi Produktivitas menjelaskan 

bahwa pendekatan berbasis bukti terkendala 

kurangnya keterampilan teknis dalam lingkup 

pelayanan publik untuk menghasilkan evaluasi 

yang kuat, dan ketika ada, hasil evaluasi 

tersebut jarang dibagikan ke luar departemen 

yang menugaskan atau lembaga yang 

dikontrak (PC, 2009b, hal.61).

 Blueprint  merekomendasikan “memperkuat 

kapasitas pelayanan publik guna memberikan 

kebijakan gambaran besar yang strategis dan 

saran pemberian layanan” melalui perbaikan 

keterampilan riset dan analisis data, serta 

hubungan yang lebih baik dengan lembaga 

akademis untuk mengintegrasikan riset dan 
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Kotak 4: Membangun kapabilitas 
kebijakan strategis di seluruh 
Pegawai Negeri Sipil Australia   

1. Menghasilkan pelayanan yang 

lebih baik untuk warga negara

2. Menciptakan pemerintahan yang 

lebih terbuka

3. Meningkatkan kapabilitas 

kebijakan

4. Menyegarkan kembali 

kepemimpinan strategis

5. Mendorong perubahan dan 

memberikan perencanaan 

strategis melalui lembaga pusat 

(APSC)

6. Mengklarifikasi dan menyesuaikan 

kondisi hubungan kerja

7. Memperkuat perencanaan dan 

pengembangan tenaga kerja 

8. Memastikan ketangkasan, 

kapabilitas, dan efektivitas 

lembaga

9. Meningkatkan efisiensi lembaga 

 

 Ahead of the Game: Blueprint for 

Reform of Australian Government 

Administration (2010)

keahlian eksternal (lihat Kotak 4):

APS perlu memperkuat kapasitasnya 

untuk menjalankan riset yang saksama, 

mengumpulkan dan menganalisis data, 

dan memberikan saran kebijakan strategis 

dengan kualitas terbaik. 

 Isu-isu tersebut merujuk pada kebutuhan 

atas tanggapan yang terpadu di seluruh 

pemerintah Federal, negara bagian dan 

wilayah teritorial, yang diwujudkan melalui 

investasi sistematis dan berkelanjutan dalam 

pengumpulan data, keterampilan analitis, 

kapabilitas lembaga, dan kerangka kerja 

evaluasi guna membangun sektor publik 

terinformasi-bukti yang saksama.

4.3 Reformasi telah melenceng

 Gejolak politik dan ekonomi pada saat itu 

telah menggelincirkan reformasi penting yang 

diperlukan. Krisis keuangan global dengan 

cepat mengubah prioritas dan kebijakan 

pemerintah sejak 2008 dan seterusnya. Pada 

Juni 2010, tiga bulan setelah disampaikannya 

Blueprint, Julia Gillard menggantikan Kevin 

Rudd sebagai Perdana Menteri. Menanggapi 

utang pemerintah yang meningkat, yang 

diakibatkan oleh stimulus ekonomi, staf, 

anggaran riset, dan evaluasi mengalami 

pemotongan di seluruh dewan, termasuk 

badan statistik. Dalam posisinya yang kala itu 

sangat lemah dalam memimpin pemerintahan 

minoritas setelah pemilu Agustus 2010, 

Gillard segera mengucurkan AUS$39 juta 

yang awalnya dialokasikan dalam anggaran 

tahun 2010 untuk reformasi, karena prioritas 

pemerintah berubah ke bidang yang 

lebih mendesak (Halligan, 2010). Malah, 

rekomendasi yang didukung oleh pemerintah 

dalam Blueprint pada 2010 sangat sederhana 

lingkup perubahannya (JCPAA, 2012). 

Pengembangan “toolkits” kebijakan praktik 

terbaik di antara berbagai prakarsa lainnya 

di Canberra kemungkinan tidak membawa 

perubahan sistemik yang diperlukan. 

 Kurangnya investasi pemerintah dan 

minimnya tindakan ditegaskan dalam sebuah 

survei yang diadakan antara tahun 2010 hingga 

2013 di kedua tingkat pemerintahan. Dipimpin 

oleh Brian Head, akademisi yang disegani, 

hasilnya mengungkapkan kesenjangan yang 
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berkepanjangan antara riset dan kebijakan. 

Survei tersebut menemukan bahwa meskipun 

riset akademis dihargai dan dianggap 

relevan, riset tersebut tetap tidak digunakan 

oleh mayoritas staf yang memiliki jabatan 

pembuat keputusan kebijakan. Rendahnya 

penyerapan tersebut paling terlihat di bidang 

yang tidak menekankan “budaya riset” dengan 

turut memperhitungkan perbedaan yang 

besar dalam keterampilan dan kapabilitas 

antarlembaga. Yaitu di mana pelatihan 

pengumpulan dan analisis data yang terkait 

dengan kebijakan dan investasi dalam basis 

data menjadi prioritas, dan di mana staf 

berperan sebagai “perantara pengetahuan” 

untuk meningkatkan kesadaran riset dan 

penggunaannya dengan organisasi eksternal. 

(Head dkk., 2014).  

4.4 Kesimpulan

 Temuan ini menunjuk pada inti isu pembuatan 

kapasitas kebijakan: hal tersebut membuka 

akses terhadap data dan analisisnya yang 

diperjuangkan oleh Blueprint tidak diterapkan 

secara sistematis di seluruh pelayanan publik 

di pemerintah Federal, apalagi di tingkat 

negara bagian. Meskipun terdapat klaim 

menghargai kebijakan berbasis bukti, agenda 

Partai Buruh dalam kebijakan reformasi 

sumber daya manusia maupun agenda 

pararelnya, yaitu “pemerintahan terbuka”, 

tidak memberikan perubahan kelembagaan 

di seluruh pemerintah dan perubahan budaya 

yang diperlukan untuk mengumpulkan, 

membagikan, dan menganalisis data untuk 

membangun kapabilitas kebijakan berbasis 

bukti di seluruh APS. 

 Evolusi kebijakan “pemerintah terbuka” 

Australia dan dampaknya terhadap 

pengembangan keterampilan dan kebijakan 

para pejabat kebijakan publik dijajaki dalam 

prakondisi keenam untuk kebijakan berbasis 

bukti dalam studi kasus terakhir. 

24



5Studi Kasus 4: 
Pemerintahan Terbuka 

Merupakan Prasyarat 

5.1 Pendahuluan

S
yarat pendukung yang keenam untuk kebijakan berbasis 

bukti, dan dasar bagi syarat-syarat lainnya bertumpu, adalah 

menguji reformasi pemerintahan terbuka Australia selama 

periode 10 tahun terakhir reformasi. “Pemerintahan terbuka”—

membuat lebih banyak data tersedia bagi lebih banyak orang—

mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan dua cara. 

Pertama, pemerintahan terbuka memperkaya kualitas pembahasan 

publik mengenai isu kebijakan dengan memungkinkan deretan aktor 

yang lebih banyak menghasilkan analisis alternatif dan mungkin 

mempertentangkan narasi pemerintah. Dalam suatu masyarakat yang 

memiliki lembaga demokrasi yang kuat, termasuk media terbuka, hal 

ini seharusnya menghasilkan kebijakan yang lebih baik (Butler, 2016; 

UNESCO, 2015). Kedua, sebagaimana saran dari studi kasus ini, 

pemerintahan terbuka dapat menjadi katalis dalam pengembangan 

dan akuisisi keterampilan yang diperlukan dalam pelayanan publik 

guna mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. 

Sepanjang periode sepuluh tahun terakhir, data administratif 

semakin banyak dirilis di Australia, namun sejumlah kendala 

menghalangi kemajuannya, terutama biaya, pada masa keterbatasan 

fiskal. Bab ini menguraikan usulan dari Komisi Produktivitas 

untuk memajukan agenda reformasi data terbuka Australia guna 
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7 Innovation – Powering Ideas: An Innovation Agenda 

for the 21st Century. Penyelidikan Sistem Keuangan 

2014 (Penyelidikan Murray) dan Kajian Harper 

2015 tentang Kebijakan Persaingan (Kajian Harper) 

merekomendasikan agar Komisi Produktivitas 

menjalankan penyelidikan publik tentang 

memperkenalkan prinsip persaingan, sifat dapat 

dipertentangkan dan pilihan pengguna terinformasi 

dalam layanan manusia, serta ketersediaan dan 

penggunaan data yang lebih besar.

mendukung produktivitas ekonomi Australia di 

kemudian hari. Sebagaimana bidang reformasi 

lainnya yang memiliki signifikansi nasional yang 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, keputusan 

politik pemerintah Federal untuk memastikan 

kesepakatan dari negara-negara bagian dan 

wilayah teritorial tetap merupakan kunci menuju 

kemajuan evolusi reformasi nasional. 

5.2 Agenda saat ini: menghubungkan 

pemerintahan terbuka dengan produktivitas

Agenda produktivitas pemerintahan Partai 

Koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri 

Malcolm Turnbull berpusat pada inovasi dan 

persaingan, khususnya dalam pelayanan 

publik oleh negara bagian dan wilayah 

teritorial, untuk membina otonomi fiskal yang 

lebih baik dari pendanaan Persemakmuran.7  

Dengan demikian, Public Data Policy 

Statement Turnbull mengakui bahwa hal ini 

melibatkan perwujudan potensi produktif 

data yang dipegang oleh pihak swasta dan 

pemerintah: 

Data yang dipegang oleh pemerintah 

Australia merupakan sumber daya nasional 

strategis yang memiliki nilai yang besar 

untuk menumbuhkan ekonomi, memperbaiki 

pelayanan, dan mentransformasi hasil 

kebijakan bagi bangsa (Pemerintah 

Australia. 2015).

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah 

meminta agar Komisi Produktivitas 

menjalankan penyelidikan publik selama 12 

bulan tentang manfaat dan biaya peningkatan 

ketersediaan data dan kemampuan individu 

untuk mengakses data mereka sendiri 

sebagai informasi bagi konsumen dalam 

membuat pilihan. Dalam naskah laporan 

Data Availability and Use (Ketersediaan dan 

Pemanfaatan Data) yang dirilis pada Oktober 

2016, Komisi menyebutkan “hingga saat 

penyelidikan ini, belum ada upaya terstruktur 

untuk mengkaji masalah ini secara menyeluruh 

di Australia, meskipun transformasi yang 

sedang berlangsung begitu besar”. Komisi 

bersikap gamblang dalam menyampaikan 

sifat mendesak permasalahan ini kepada 

pemerintah: 

Mereformasi akses terhadap data sektor 

publik merupakan prioritas. Perubahan 

signifikan diperlukan bagi agenda 

pemerintahan terbuka Australia guna 

mengatasi ketertinggalan dari pencapaian 

negara perekonomian lainnya yang 

kompetitif (PC, 2016c, hal.2).

Komisi Produktivitas telah lama 

menyuarakan dengan lantang kritiknya 

mengenai pemerintah yang tidak mengambil 

tindakan dalam bidang ini, khususnya 

kurangnya transparansi dan komitmen yang 

awet oleh pemerintah negara bagian dan 

wilayah teritorial, dengan menggambarkan 

segala upaya sebagai serangkaian 

“permulaan yang palsu, penundaan, yang 

pada akhirnya akan mengalami penetapan 

prioritas ulang dan tidak memberikan hasil” 

(PC, 2013, hal.15). Hampir 10 tahun sejak 

pemerintah Australia melalui COAG pertama 

kali menyetujui untuk memajukan agenda 

reformasi modal manusia dengan membuat 

lebih banyak data adminsitratif yang tersedia 

di bidang kesehatan, pendidikan, penyandang 

disabilitas, dan “Menutup Celah Kesenjangan” 

antara warga Australia pendatang dan 

masyarakat adat, masalah data terus 
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menghambat evaluasi transparan atas kinerja 

kebijakan dan program dalam bidang ini dan 

bidang kebijakan sosial lainnya (COAG, 2008; 

PC, 2010; 2013; 2016c).  

Penyelidikan Komisi menemukan bahwa, 

meskipun terdapat potensi manfaat yang 

besar yang bersifat relatif terhadap biaya, 

sebagian besar data administratif masih 

kurang dimanfaatkan sebagai basis bukti 

yang efektif. Hambatan yang terjadi berulang 

mencerminkan kendala yang menghantui 

sektor pendidikan dan penyandang 

disabilitas yang diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya: kurangnya tindakan berbagi 

data antarlembaga (di luar tujuan untuk 

apa data tersebut awalnya dikumpulkan); 

kumpulan data yang tidak distandardisasi; 

tautan kumpulan data yang tidak memadai; 

minimnya akses publik terhadap data; dan 

terbatasnya akses untuk riset independen. 

Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi 

kebijakan berbasis bukti yang lebih kuat. 

Komisi sendiri harus berpegang pada undang-

undang yang mengatur akses terhadap data 

yang seharusnya “terbuka secara default” 

untuk meningkatkan pembuatan kebijakan 

yang terbuka dan transparan, serta untuk 

mempertajam insentif bagi pemerintahan 

dalam menunjukkan kinerja yang baik (PC, 

2013; 2016b, hal.8-9).

5.3 Pemerintahan yang terbuka dan 

transparan menguntungkan masyarakat 

 Meningkatkan bukti yang menjadi dasar 

pembuatan keputusan bagi pemerintah 

sangat penting untuk meningkatkan standar 

kehidupan masyarakat. Sebagai sumber bukti 

yang kaya, menghubungkan data administratif 

dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih 

baik dengan cara menentukan “apa yang 

efektif” (yaitu jalur welfare-to-work); memahami 

ketimpangan dan pengucilan sosial; serta 

memperbaiki hasil sosial, khususnya soal 

kesehatan. Pemerintah dapat mengakses 

apakah kebijakan dan program memenuhi 

pernyataan sasarannya, beroperasi sesuai 

dengan rencana, dan dijalankan dengan hemat 

biaya, dan dengan demikian mengurangi 

pengeluaran yang tidak perlu. 

Pengalaman baru-baru ini di Inggris 

menunjukkan manfaat yang dapat timbul bagi 

masyarakat dengan meningkatkan kesadaran 

terhadap isu-isu yang tidak akan diketahui 

dengan cara lain. Butler (2016) berpendapat 

bahwa analisis independen meyakinkan 

masyarakat melalui verifikasi atau koreksi 

studi yang ditugaskan oleh pemerintah 

atau menutup celah yang kurang dievaluasi 

pemerintah. Pemaparannya tentang laporan 

Kantor Audit Nasional (NAO) Inggris yang 

mengutuk dampak kebijakan pemerintah 

Inggris saat ini yang menerapkan sanksi 

terhadap penerima manfaat kesejahteraan, 

menyoroti bagaimana analisis independen 

dapat membuat masyarakat waspada tentang 

kegagalan kebijakan yang, jika tidak, akan 

terus disembunyikan pemerintah. Pengalaman 

Inggris semakin menekankan pentingnya 

akses terbuka terhadap data administratif 

sebagai prasyarat untuk evaluasi kebijakan 

yang independen, untuk meminta perhatian 

pemerintah terhadap dampak negatif 

kebijakan yang sering kali tidak disengaja 

terhadap masyarakat. 

Ahli kebijakan masyarakat adat, Mark Moran 

berpendapat bahwa keengganan Australia 

untuk merilis data yang dapat diawasi 

oleh pihak eksternal, khususnya di bidang 

kebijakan dan program untuk masyarakat adat, 

berbeda dibandingkan dengan Inggris dan 

negara lainnya (Moran, 2016). Pengalaman 

Selandia Baru dalam menggunakan data 

terintegrasi dan “berorientasi pada pengguna” 

untuk personalisasi layanan bagi “pemuda 

berisiko”, menggaungkan kebutuhan Australia 

untuk memperbaiki secara drastis hasil bagi 

pemuda masyarakat adat dan kelompok 

berisiko lainnya. Namun pemerintah Australia 

juga tidak memanfaatkan pengalamannya 

sendiri. Meskipun memiliki lebih dari 30 
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tahun pengalaman, Australia bagian Barat 

kini masih merupakan satu-satunya negara 

bagian yang merilis data kesehatan negara 

bagian dengan penyamaran identitas dan 

mengintegrasikannya dengan data kesehatan 

Persemakmuran. Australia mengumpulkan 

sejumlah besar data berbasis populasi, tentang 

layanan Medicare, pemberian obat-obatan 

farmasi yang disubsidi, kehadiran unit gawat 

darurat, rawat inap rumah sakit, perawatan 

masa tua, dan kematian. Sambungan atau 

koneksi nasional akan memiliki potensi yang 

sangat besar bagi riset kebijakan (PC, 2016c, 

hal.73-74). 

5.4 Apa yang telah dilakukan sejauh ini?

 Upaya sebelumnya telah dilakukan oleh 

pemerintah Federal untuk meningkatkan 

pembagian data dan aksesibilitas di seluruh 

negara bagian dan wilayah teritorial. 

Bersamaan dengan proses cetak biru 

(blueprint) partai Buruh yang diuraikan dalam 

bab sebelumnya, “Government 2.0 Taskforce” 

Partai Buruh berpusat secara khusus pada 

dampak revolusi digital bagi pemerintahan. 

Laporannya pada 2009 meminta perubahan 

mendasar dalam pengaturan kebijakan dan 

kelembagaan kala itu, dengan menyatakan:

Perubahan kepemimpinan dan kebijakan 

dan tata kelola diperlukan guna: mengubah 

budaya dan praktik sektor publik untuk 

membuat informasi pemerintah lebih mudah 

diakses dan dapat digunakan; membuat 

pemerintah menjadi lebih konsultatif, 

partisipatif dan transparan; membangun 

budaya inovasi daring (online) di dalam 

pemerintah; dan mendorong kolaborasi 

antarlembaga (Government 2.0 Taskforce 

2009, hal. x). 

Hal ini menghasilkan serangkaian prakarsa 

integrasi lembaga dan arsitektur administratif 

yang baru. Office of the Information 

Commissioner (OAIC) dibentuk; reformasi 

freedom-of-information (FOI) diterapkan dan 

kumpulan data administratif secara progresif 

dirilis di portal baru, data.gov.au (JCPAA, 2012). 

Komisi juga memuji prakarsa seperti situs 

web My School (Studi Kasus 1) karena telah 

mempersiapkan jalan menuju pemerintahan 

yang lebih terbuka dan transparan guna 

memungkinkan masyarakat untuk menetapkan 

tolok ukur berbagai penyedia layanan, 

yang dalam hal ini adalah sekolah. Namun 

Komisi telah menemukan bahwa sisi buruk 

meningkatnya kapasitas untuk mengamati 

kinerja adalah keengganan yang ekstrem 

untuk merilis data tingkat lembaga. Proses 

persetujuan yang kompleks mengakibatkan 

penundaan dalam mengakses data, rilis 

data yang terfragmen, ketidakpercayaan di 

dalam dan antaryurisdiksi, dan budaya umum 

penghindaran risiko (PC, 2016c). 

Dalam gerakan yang mengisyaratkan 

kemajuan, Public Sector Data Management 

Project (proyek manajemen data sektor publik) 

pemerintahan Partai Koalisi telah menugaskan 

lembaga publik untuk mengoptimalkan 

penggunaan dan penggunaan kembali 

data publik; merilis data nonsensitif sebagai 

“terbuka sebagai standar”; dan berkolaborasi 

dengan sektor swasta dan riset untuk 

memperluas nilai data publik demi manfaat 

bagi masyarakat Australia (Pemerintah 

Australia, 2015b). Namun, sebagaimana 

yang ditunjukkan dalam bab sebelumnya, 

prakarsa ini dan prakarsa lainnya memerlukan 

keterampilan spesialis yang masih kurang 

dimiliki di seluruh APS. Beberapa “juara 

reformasi” berpangkat tinggi, jabatan standar 

di kedua pemerintahan, tidak memadai untuk 

menghadirkan perubahan kelembagaan di 

seluruh pemerintahan, perubahan di legislatif, 

dan perubahan budaya yang diperlukan. 

Berkebalikan dengan pendekatan berbasis 

bukti di Inggris di bawah pemerintahan Blair, 

Australia tidak berinvestasi dalam penggunaan 

Percobaan Kendali Acak untuk mengevaluasi 

kebijakan (Leigh, 2009). Namun keengganan 
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Australia untuk merangkul hal yang dianggap 

oleh beberapa pihak sebagai “standar emas” 

internasional pengumpulan bukti dan evaluasi 

kebijakan, memiliki dasar yang kuat, antara 

lain biaya yang tinggi, pertimbangan etis, 

validitas eksternal (relevansi di luar konteks 

dilakukannya tes), dan penerapan kebijakan 

yang terbatas. Namun, pemerintah juga 

tidak mengembangkan alternatif yang lebih 

hemat biaya, seperti akses publik yang luas 

terhadap data adminsitratif. Jadi di manakah 

letak kegagalan berbagai upaya ini? Masih 

terdapat kendala karena reformasi selama 

10 tahun terakhir ini gagal menangani isu 

yang mendasar: privasi, manajemen, dan 

keterampilan data, dengan cara yang terpadu 

secara nasional.

5.5 Kurangnya keterampilan data Pegawai 

Negeri Sipil Australia 

Konsultasi dan pengajuan yang menjadi 

informasi bagi rekomendasi Komisi, termasuk 

kajian kapabilitas sektor publik internal 

Departemen Perdana Menteri dan Kabinet 

pada 2015, mengungkapkan bahwa kegagalan 

untuk menangani kebutuhan keterampilan 

dan kapabiltas menghambat kemampuan staf 

sektor publik untuk sepenuhnya menggunakan 

data administratif dalam memberikan saran 

berbasis bukti. Keterampilan yang masih kurang 

mencakup kemampuan untuk melakukan 

ekstraksi, pemerolehan, manipulasi, analisis, 

komunikasi, dan penafsiran data; keterampilan 

memelihara dan memaksimalkan kegunaan 

kumpulan data dan pemahaman tentang 

potensi penggunaan data; serta kapabilitas 

spesialis untuk membangun “alat” analisis 

data. Hasil dari konsultasi mengungkapkan 

suatu konsensus luas bahwa kebijakan yang 

ada, yang membatasi tindakan pembagian 

dan analisis data, telah mengabadikan 

siklus ketimpangan keterampilan yang terus-

menerus, dan dengan demikian semakin 

membatasi manfaat dan insentif perilisan data 

(Australian Government, 2015b; PC, 2016b, 

hal.257-258).

Kebijakan yang ada juga mengakibatkan 

kurangnya pemanfaatan keterampilan di 

luar pemerintah. “Perjanjian riset” antara 

departemen dan universitas tidak cukup 

menyeluruh dan biasanya didorong oleh 

kebutuhan lembaga pemerintah, bukan 

khusus untuk menyediakan data guna 

mendapatkan evaluasi dan analisis yang 

lebih luas, untuk memunculkan potensi 

yang belum dimanfaatkan. Sebagai contoh, 

berdasarkan kebijakan yang ada kumpulan 

data di balik Report on Government Services 

(Laporan Layanan Pemerintah) oleh Komisi 

Produktivitas, yang bertindak sebagai 

pendorong untuk meningkatkan kinerja dan 

pelayanan, tidak tersedia bagi publik. Batasan 

untuk hanya melaporkan data yang sangat 

terpadu sangat membatasi penggunaannya 

untuk analisis dalam membuat keputusan 

terinformasi yang lebih baik. Hal ini berbeda 

jauh dengan negara-negara lain yang 

menyediakan kumpulan data tersebut bagi 

“para peneliti tepercaya” untuk dianalisis “guna 

memungkinkan penemuan dan solusi dari 

berbagai masalah yang tampaknya sangat 

sulit diatasi” (PC, 2016b, hal.5). 

Rilis data yang lebih besar sangat penting 

untuk menumbuhkan keterampilan dan 

kapasitas di dalam dan di luar pemerintahan, 

untuk memperluas riset dan evaluasi yang 

tersedia sebagai informasi dalam pengambilan 

keputusan pemerintah. 

5.6 Apa yang diusulkan oleh Komisi 

Produktivitas?    

Komisi telah menyimpulkan bahwa karena 

kegagalan lembaga, kegagalan hukum, dan 

kegagalan teknis yang sudah lama terjadi 

di pemerintah Federal, negara bagian, dan 

wilayah teritorial secara berurutan, tanggapan 

dari pemerintahan terbuka Australia tertinggal 

dari kebutuhan dan tuntutan warga negara 

atas pemerintahan yang lebih terbuka. 

Perubahan marginal dan bertahap terhadap 
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sistem dan perundang-undangan yang 

ada tidak memadai. Prakarsa awal oleh 

pemerintahan Partai Koalisi menjanjikan, 

namun proses yang sedang berjalan dalam 

lembaga-lembaga Persemakmuran tersebut, 

tidak cukup luas jangkauannya. 

Komisi telah menekankan bahwa 

memajukan agenda pemerintahan terbuka 

Australia memerlukan kepemimpinan politik 

yang jelas, dengan agenda khusus untuk 

membentuk kerangka kerja perundang-

undangan privasi dan kelembagaan yang 

konsisten di tingkat nasional. Reformasi yang 

diusulkan bertujuan untuk mengubah perilaku 

pemerintah dari sistem yang dibangun di 

atas penghindaran risiko menjadi langkah-

langkah yang membangun kepercayaan, 

dan pendekatan berbasis risiko yang murni 

terhadap manajemen data. Hal ini akan 

diwujudkan melalui pemberlakuan Data 

Sharing and Release Act (Undang-Undang 

tentang Pembagian dan Rilis Data) nasional. 

Berdiri di luar pemerintahan, prakondisi 

pendukung keempat akan didukung oleh 

National Data Custodian yang baru dan 

Accredited Release Authorities berbasis 

sektor yang akan memungkinkan akses yang 

ramping terhadap kelompok data yang telah 

dikurasi, termasuk yang dianggap sebagai 

National Interest Datasets. Australia memiliki 

model, keterampilan, dan pengalaman 

kelembagaan yang dapat diandalkan dalam 

Australian Institute of Health and Welfare. 

5.7 Kesimpulan

Manfaat reformasi kebijakan data terbuka 

bagi pemerintah Australia dan rakyatnya tidak 

perlu dipertanyakan lagi. Data memiliki nilai 

yang besar yang belum dimanfaatkan untuk 

meningkatkan potensi produktivitas Australia, 

menyempurnakan pembuatan kebijakan 

berbasis bukti dan memperbaiki pelayanan 

pemerintahan negara bagian dan wilayah 

teritorial, serta masih banyak lagi manfaat 

lainnya. Komisi Produktivitas memperkirakan 

proses ini dapat memakan waktu lima 

hingga 10 tahun. Hal ini mengindikasikan 

betapa mendesaknya bagi pemerintah 

Persemakmuran, negara bagian, dan wilayah 

teritorial untuk bersatu mengurangi berbagai 

kendala dalam pembuatan, pemerolehan, dan 

penggunaan bukti dalam kebijakan di Australia. 
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Kesimpulan 6

M
akalah ini telah menelusuri secara singkat evolusi kebijakan 

berbasis bukti di Australia selama 10 tahun terakhir. Dimulai 

dengan menangnya Partai Buruh pada 2007 hingga 

pemerintahan Partai Koalisi saat ini. Selama periode tersebut makalah 

ini menyoroti enam “prakondisi” yang saling terkait, yang menciptakan 

lingkungan kondusif bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti, dengan 

menjajaki bagaimana berbagai prakondisi ini telah atau tidak ada dalam 

empat bidang kebijakan. 

Keenam faktor pendukung untuk kebijakan berbasis bukti yang lebih 

baik yang diteliti dalam makalah ini adalah: (i) data pemerintahan yang 

tersedia secara publik; (ii) pemantauan dan evaluasi kebijakan dan 

program yang sistematis di seluruh pemerintahan; (iii) proses kebijakan 

yang transparan dengan melibatkan pengumpulan bukti melalui 

konsultasi publik; (iv) lembaga independen yang ditugasi membangun 

bukti melalui pengumpulan data dan evaluasi kebijakan, serta program 

sebagai basis pembuatan keputusan di kemudian hari; (v) pelayanan 

publik yang terampil dalam manajemen dan analisis data untuk 

memberikan saran kebijakan berbasis bukti yang strategis kepada 

pemerintah; dan (vi) kepemimpinan politik untuk mewujudkan manfaat 

pemerintahan terbuka yang memungkinkan akses publik terhadap data 

sebagai informasi untuk debat publik yang lebih baik. 
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Berbagai studi kasus yang dipilih, terkait 

penanganan terhadap ketimpangan dengan 

mereformasi struktur pendanaan sekolah dan 

bagi penyandang disabilitas, pengembangan 

keterampilan sektor publik, dan kebijakan 

yang mendorong pemerintahan terbuka, 

menunjukkan bahwa elemen-elemen tersebut 

masih berevolusi dan memerlukan reformasi 

lebih lanjut. Tindakan politik atau tidak adanya 

tindakan politik, masih menjadi faktor yang 

selalu membingungkan yang mencerminkan 

pengalaman internasional di bidang ini. 

6.1 Studi kasus 1: Evolusi reformasi 

pendidikan sekolah 

Studi kasus tentang reformasi pendidikan 

menyoroti tiga prakondisi untuk reformasi 

berbasis bukti, akses terhadap data, evaluasi 

kebijakan, dan tata kelola bukti yang mandiri. 

Dimulai dengan prakarsa Partai Buruh untuk 

meningkatkan basis bukti kinerja sekolah 

sebagai dasar bagi pembuatan keputusan di 

kemudian hari terkait dengan alokasi sumber 

daya. Reformasi tersebut dimaksudkan untuk 

mengatasi ketidakmerataan yang nyata pada 

tingkat literasi dan kemampuan matematis 

di sekolah-sekolah Australia. Namun 

sebagaimana yang ditunjukkan makalah 

ini, pemerintah tidak membuat keputusan 

pendanaan berdasarkan bukti tersebut. 

Negara bagian dan wilayah teritorial tidak 

bersedia melepaskan pendanaan, bahkan 

ketika bukti dari ujian literasi dan kemampuan 

matematis nasional dan internasional 

menunjukkan kesenjangan lebar antara 

siswa tingkat menengah dari latar belakang 

yang berbeda, yang masih terjadi hingga kini. 

Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah 

kedua yang dihadapi pemerintah saat ini. 

Nuansa basis bukti yang ada tidak memadai 

untuk memahami hal yang mendorong 

peningkatan para siswa. Yaitu, bagaimana 

tepatnya cara menangani ketidaksetaraan 

yang sudah mengakar dengan memahami 

dampak praktik mengajar, cara siswa belajar, 

dan tingkat kemajuan. Dengan demikian 

jenis basis bukti sangat penting dan perlu 

dipertimbangkan dengan hati-hati dalam 

reformasi di kemudian hari. 

Pemerintah Australia berupaya menangani 

agenda reformasi yang belum selesai ini. 

Komisi Produktivitas telah memberikan 

rekomendasi untuk membentuk lembaga 

riset independen untuk melakukan evaluasi 

di semua sekolah secara sistematis dan 

objektif tentang hal yang efektif di ruang 

kelas Australia dan untuk menerapkan bukti 

tersebut pada sekolah-sekolah yang kurang 

berkinerja. Penggunaan data yang lebih efektif 

di tangan para guru, sekolah, dan peneliti 

dapat memperbaiki pengambilan keputusan 

oleh para praktisi serta pembuat kebijakan 

untuk mengarahkan sumber daya ke tempat 

yang paling membutuhkan.

6.2 Studi kasus 2: Evolusi reformasi bagi 

penyandang disabilitas 

Bab 2 menyoroti proses transparan 

Komisi Produktivitas untuk mengumpulkan 

dan memperoleh bukti, yang merupakan 

prakondisi ketiga untuk pembuatan kebijakan 

berbasis bukti, sebagai informasi untuk 

membuat rekomendasi bagi pemerintah 

tentang reformasi bagi penyandang 

disabilitas. Proses ini mengambil masukan 

publik secara menyeluruh dan berujung pada 

diterapkannya skema asuransi penyandang 

disabilitas nasional yang baru dengan 

dukungan bipartisan pada 2012. Pengaturan 

tata kelola yang andal, prakondisi keempat, 

dijalankan melalui terciptanya lembaga 

pengawas independen. NDIA ditugaskan 

mengumpulkan data dan memantau kinerja 

kebijakan yang baru. Hal ini mendorong 

pembuatan keputusan berbasis bukti yang 

berkesinambungan dan membantu menjaga 

agar pemerintah memusatkan perhatian pada 

pemenuhan sasaran kebijakan. Pendekatan 

ini, dengan model pelayanan yang berpusat 

pada klien, peluncuran dan penyempurnaan 

bertahap, serta pengawasan independen, kini 

sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan 

Partai Koalisi sebagai salah satu opsi untuk 

mereformasi pelayanan masyarakat. 
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8 Lihat catatan tambahan mengenai pengumuman 

Perdana Menteri Malcom Turnbull pada 2 May 2017 

terkait pendanaan pendidikan yang terbaru, hal.14 

di makalah ini. 

Pengalaman Australia dalam reformasi 

kebijakan sosial menyoroti peran utama Komisi 

Produktivitas dalam memberikan rekomendasi 

terkait pendekatan yang dapat diterima baik 

oleh partai-partai politik maupun masyarakat, 

dan sebab itu, memiliki peluang berhasil 

yang lebih tinggi. Komisi juga terlibat dalam 

mengevaluasi penerapan Skema dengan 

menjalankan pemodelan lebih lanjut atas 

biaya, efisiensi, dan kapabilitas pelayanan 

saat ini dan di kemudian hari sebagai informasi 

untuk rancangan akhirnya. 

6.3 Reformasi bagi penyandang disabilitas 

vs reformasi pendidikan – Bagaimana bisa 

dan mengapa tidak?

Hasil yang sangat kontras dari reformasi 

pendidikan dan bagi penyandang disabilitas 

yang diuraikan dalam makalah ini memberikan 

kacamata yang penting guna memahami cara 

kerja pembuatan kebijakan politik dari dalam 

yang bersifat kompleks di Australia. Meskipun 

terdapat ribuan faktor yang bisa membawa 

keberhasilan bagi reformasi yang digagas 

Partai Buruh ini sementara partai lainnya 

gagal memperoleh dukungan, makalah ini 

memberikan pencerahan tentang beberapa 

unsur utama. Kedua bidang reformasi kebijakan 

sosial tersebut didorong oleh keinginan Partai 

Buruh untuk menangani ketimpangan melalui 

perubahan kompleks terhadap struktur 

pendanaan yang ada saat ini, yang telah 

mengekalkan ketidakadilan sosial selama 

bertahun-tahun. Kedua reformasi tersebut 

memiliki unsur ekonomi yang sangat kuat 

dan penting untuk memperbaiki sistem yang 

tidak berkesinambungan yang memperlambat 

kinerja produktivitas Australia. 

Dalam wawancara baru-baru ini dengan 

dua arsitek utama NDIS, Rhonda Galbally 

menjelaskan bahwa kelompok advokasi 

penyandang disabilitas “yang sedang 

berperang” yang terpecah dan terfragmen 

mengesampingkan kepentingan mereka sendiri 

untuk menggerakkan dan membentuk suatu 

aliansi sebagai titik advokasi tunggal bagi 

pemerintahan Persemakmuran. Dukungan 

yang kuat dari para menteri senior dari 

Partai Buruh, Bill Shorten dan Jenny 

Macklin, juga merupakan komponen utama 

dalam memperoleh dan mempertahankan 

reformasi bagi penyandang disabilitas dalam 

agenda Persemakmuran, sehingga Perdana 

Menteri Gillard memberikan dukungan 

untuk mengambil tindakan terkait “reformasi 

sekali dalam satu generasi” dari Komisi 

Produktivitas (Galbally, 2016). Jumlah uang 

dan orang yang terdampak secara substansial 

lebih besar dalam reformasi pendidikan, 

namun tidak ada upaya yang dilakukan untuk 

mengesampingkan kepentingan melekat 

dalam mengerahkan sumber daya ekstra ke 

bagian-bagian negara yang menerima kurang 

dari bagian yang seharusnya diterima.

Meskipun telah dibentuk panel independen 

yang ahli untuk memberikan saran kepada 

pemerintah, pandangan kajian pendanaan 

pendidikan Gonski sebagai warisan yang 

masih bertahan dari Partai Buruh membuat 

hal itu tidak dapat diterima oleh pemerintahan 

Partai Koalisi (utamanya anggota parlemen 

konservatif partai Liberal).8 Kala itu juga 

merupakan kali pertama reformasi pendanaan 

pendidikan yang besar diajukan. Hal ini sebagai 

perbandingan dengan dukungan bipartisan 

yang ditunjukkan untuk reformasi bagi 

penyandang disabilitas, yang diajukan oleh 

Komisi Produktivitas. Meskipun asal mulanya 

terjadi dalam pemerintahan Whitlam dari 

Partai Buruh pada 1975, Woodhouse Report 

kemudian dikaji oleh Wakil Perdana Menteri 

pemerintahan Partai Koalisi pada 2005, tepat 

sebelum kekalahannya dalam pemilu tahun 

2007. Model persaingan NDIS yang berbasis 

pasar juga sangat sejalan dengan prinsip-

prinsip Partai Koalisi dan arahannya terkait 

dengan reformasi di kemudian hari di bidang 

kebijakan sosial lainnya.   
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Bruce Bonyhady, ketua pertama NDIA 

menjelaskan bahwa mengutamakan kinerja 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam 

sarannya kepada pemerintah, rancangan 

Komisi Produktivitas mentransformasi 

kebijakan kesejahteraan penyandang 

disabilitas menjadi kebijakan risiko, asuransi, 

dan investasi penyandang disabilitas 

(Bonyhady, 2016). 

6.4 Studi Kasus 3: Evolusi reformasi 

pelayanan publik Australia

Bab 3 mengalihkan fokusnya pada gambaran 

besar reformasi Pegawai Negeri Sipil Australia. 

Kajian dan riset independen yang diprakarsai 

oleh pemerintah menunjukkan bahwa pegawai 

negeri Federal, negara bagian, dan wilayah 

teritorial kekurangan cara, motif, dan peluang 

untuk menjalankan riset yang saksama, 

mengumpulkan dan menganalisis data, serta 

memberikan saran kebijakan yang strategis, 

yang merupakan faktor pendukung kelima 

untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. 

Keterampilan dalam analisis data mengalami 

kekurangan pasokan, dan motivasi untuk 

memberikan saran strategis jangka panjang 

terkikis oleh tekanan sehari-hari untuk 

memberikan tanggapan kepada para menteri. 

Meskipun pemerintah diberikan bukti yang 

jelas mengenai perlunya reformasi sistemik, 

serangkaian prakarsa yang diperkenalkan 

tidak memiliki dampak yang diinginkan. 

Agenda reformasi teralihkan oleh gejolak 

politik dan ekonomi serta prioritas yang lebih 

mendesak di bawah pemerintahan Gillard 

yang baru. 

Namun pada akhirnya, sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh bukti baru-baru ini, reformasi 

tersebut gagal karena langkah-langkah yang 

ditempuh tidak menangani syarat inti demi 

suksesnya kebijakan berbasis bukti. Yaitu, 

akses data masih terlarang, sehingga secara 

signifikan mengurangi peluang para pegawai 

negeri untuk memberikan analisis dan saran 

berbasis bukti. Sebab itu, kecil kemungkinan 

bahwa keterampilan analitis yang diperlukan 

dalam pelayanan publik akan berkembang 

apabila data tidak tersedia untuk diperoleh, 

dikelola, dibagikan, dan digunakan untuk 

memberikan informasi kepada pemerintah. 

Dalam sistem federal Australia, negara 

bagian dan wilayah teritorial tidak bersedia 

menerima biaya dan potensi akibat buruk 

politik dari meningkatnya pengawasan atas 

kebijakan oleh masyarakat. Kembali, makalah 

ini menunjukkan kepemimpinan politik kurang 

mengatasi masalah pembagian biaya dan 

risiko antara pemerintah Persemakmuran dan 

negara bagian serta wilayah teritorial.

6.5 Studi Kasus 4: Evolusi reformasi 

pemerintahan terbuka

Bab terakhir menggarisbawahi 

pentingnya prakondisi krusial keenam untuk 

menggunakan lebih banyak bukti dalam 

menciptakan kebijakan, pemerintahan 

terbuka atau membuat lebih banyak 

data tersedia bagi lebih banyak orang. 

“Pemerintahan terbuka” membentuk 

dasar pemerintahan yang akuntabel dan 

transparan, dan meningkatkan kualitas debat 

politik di masyarakat. Pengalaman Australia 

mereformasi pembagian data jelas beragam. 

Meskipun terdapat rilis data administratif 

secara progresif (prakondisi pertama), gerak 

lambat evolusi menuju pemerintahan terbuka 

menunjukkan bahwa agenda tersebut kurang 

memiliki bobot komitmen politik di semua 

tingkat di baliknya.

Akibatnya, meskipun terdapat pernyataan 

komitmen berturut-turut, pemerintah Australia 

masih belum menerapkan pendekatan 

kebijakan berbasis bukti yang konsisten 

dan sistematis. Australia masih menghadapi 

kesenjangan data dan evaluasi yang signifikan. 

Kesenjangan kapabilitas terus menghambat 

informasi tentang kinerja dan dampak kebijakan 

dan program. Masalah ini bukannya tidak lazim 

dalam pemerintahan, namun tidak harus 

menjadi fait acompli. Perubahan yang nyata 
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membutuhkan kepemimpinan yang nyata.

6.6 Komisi Produktivitas – Lembaga 

penasihat kebijakan independen 

 Selama 10 tahun yang diulas 

dalam makalah ini, Komisi Produktivitas 

terus memberikan pengaruh yang besar 

terhadap lanskap kebijakan berbasis bukti 

Australia. Sebagai lembaga yang jelas 

bersifat nonpolitik, yang bekerja menjawab 

pertanyaan bermuatan politik, Komisi berhasil 

melayani beberapa generasi pemerintahan 

berturut-turut selama lebih dari 40 tahun 

dengan menjalankan analisis yang hemat 

biaya, independen, dan transparan; konsultasi 

publik; dan pelaporan menggunakan bahasa 

Inggris yang sederhana, yang objektif tentang 

masalah kebijakan dan solusinya. Bidang 

kegiatan Komisi Produktivitas yang semakin 

meluas mengindikasikan kontribusi signifikan 

yang dapat diberikan oleh lembaga penasihat 

kebijakan independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang terhadap proses 

pengambilan keputusan pemerintah demi 

kesejahteraan masyarakat, di tengah proses 

pembuatan kebijakan politik yang kompleks. 

Perbaikan standar hidup warga negara 

mengharuskan pemerintah bersikap reseptif 

terhadap bukti. Sebab itu, tindakan pemerintah 

dalam mengembangkan keenam faktor yang 

saling terkait yang diuraikan dalam makalah 

ini sangat penting guna memungkinkan 

para pegawai negeri untuk bekerja dalam 

lingkungan pembuatan kebijakan yang efektif 

dan efisien. Apabila unsur-unsur utama kurang 

(data untuk riset); atau tidak diprioritaskan 

(evaluasi nasional sistematis); atau kurang 

dikembangkan (keterampilan dan kapabilitas); 

atau diragukan (pengumpulan dan analisis 

bukti yang independen); atau kurang berfungsi 

(lembaga yang bersifat otonomi), kualitas 

saran kebijakan yang diberikan kepada 

pemerintah dan kemampuannya untuk 

melayani kepentingan terbaik masyarakat 

dipertanyakan. Pengalaman Australia, 

khususnya reformasi kelembagaan, teknis, 

dan hukum yang diperlukan untuk membawa 

perubahan budaya yang berkelanjutan, untuk 

membina budaya pemerintahan terbuka, 

budaya berbagi data dan evaluasinya, budaya 

manajemen risiko dan bukannya penghindaran 

risiko, dapat memberikan wawasan tak ternilai 

tentang bidang mana yang memerlukan upaya 

dan investasi yang lebih besar. 
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