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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menetapkan adanya ‘Jabatan Fungsional Analis 

Kebijakan (JFAK)’ yang bertujuan untuk meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis bukti 

dan kualitas kebijakan publik yang ada di Indonesia. Knowledge Sector Initiative (KSI) sebagai 

program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh 

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mendukung peneliti dan lembaga 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan relevansinya terhadap kebijakan. 

Dalam konteks itu, KSI telah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dari 

2014 hingga 2020 untuk mendukung pengembangan JFAK, di antaranya melalui penyusunan 

modul pelatihan, panduan optimalisasi, pengelolaan pengetahuan, instrumen Indeks Kualitas 

Kebijakan (IKK), dan beberapa metode pelatihan seperti case studies, policy advocacy, 

stakeholder mapping, dan cost-benefit analysis. Kajian ini dilakukan untuk menilai kemajuan 

yang dicapai melalui kolaborasi antara KSI dan LAN, serta untuk mengetahui apakah JFAK 

telah memainkan peran dan fungsi yang dimaksudkan. 

Kajian ini menggunakan pendekatan soft system methodology untuk dapat memahami 

pelaksanaan peran dan fungsi JFAK sebagai bagian dari sebuah sistem kompleks yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder), dan dipengaruhi oleh 

karakter atau latar belakang instansi (institutional setting) JFAK. Pengumpulan data dilakukan 

melalui kuesioner atau survei pakar secara online yang disebarkan kepada pemangku JFAK 

dan atasan (supervisor) JFAK baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi 

pemerintah daerah pada 1-5 Maret 2022. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan 

instrumen berupa Strategy Assumption Surfacing and Testing (SAST), Interpretive Structural 

Modelling (ISM), serta Qualitative Comparative Analysis (QCA). Berdasarkan hasil 

pengumpulan data, jumlah data yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 159 data untuk 

SAST, 81 data untuk ISM, dan 93 data untuk QCA. 

Analisis tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan atas seluruh 

komponen pembentuk peran JFAK maupun pencapaian kinerja JFAK dalam lingkup kedinasan 

maupun lingkup ilmiah. Uraiannya antara lain sebagai berikut: 

1. Pada pelaksanaan peran JFAK, berdasarkan hasil secara agregat, kesenjangan yang 

terjadi pada pelaksanaan peran JFAK adalah: (a) peran dalam pengembangan 

instrumen kebijakan; (b) peran dalam analisis kebijakan; dan (c) peran dalam evaluasi 

kebijakan. Adapun prioritas maupun kebutuhan utama dari pelaksanaan peran JFAK 

dapat bergantung pada latar belakang instansi pemangku JFAK (kementerian, 

lembaga, maupun pemerintah daerah). 

2. Dari perspektif pemangku JFAK, faktor yang dapat menghambat pelaksanaan peran 

adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi dalam menghasilkan kinerja, baik 

kinerja dalam lingkup kedinasan yang terdiri dari 19 komponen, maupun kinerja 

dalam lingkup ilmiah yang terdiri dari empat komponen. Berdasarkan hasil secara 
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agregat, kesenjangan yang terjadi pada pencapaian kinerja terbesar dalam lingkup 

kedinasan adalah: (a) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU), 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPPres), 

Rancangan Peraturan Menteri (RPMen), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda); (b) 

Buku Referensi Kebijakan Nasional & Internasional; (c) Laporan Hasil Pemantauan; 

(d) Laporan Hasil Evaluasi. Di antara aspek yang memiliki kesenjangan tersebut, 

beberapa di antaranya merupakan sub-elemen kunci dan memiliki driver power bagi 

keberhasilan pencapaian kinerja lingkup kedinasan JFAK baik pada kementerian, 

lembaga dan pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pada kementerian, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja 

lingkup kedinasan adalah: (a) laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil 

konsultasi; dan (b) laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf. 

b. Pada lembaga, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup 

kedinasan adalah laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf. 

c. Pada pemerintah daerah, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja 

lingkup kedinasan adalah laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi. 

3. Sedangkan kesenjangan yang terjadi pada pencapaian kinerja terbesar dalam lingkup 

karya ilmiah secara agregat adalah (a) Policy Brief atau Risalah Kebijakan; (b) Policy 

Paper atau Kertas Kerja Kebijakan; (c) Artikel Kebijakan. Di antara aspek yang 

memiliki kesenjangan tersebut, beberapa di antaranya merupakan sub-elemen kunci 

dan memiliki driver power bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup karya ilmiah 

JFAK baik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Pada kementerian, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja 

lingkup ilmiah adalah: (a) policy brief atau risalah kebijakan, dan (b) policy paper 

atau kertas kerja kebijakan. 

b. Pada lembaga, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup 

ilmiah adalah: policy paper atau kertas kerja kebijakan. 

c. Pada pemerintah daerah, sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja 

lingkup ilmiah adalah: policy paper atau kertas kerja kebijakan. 

Pembentukan JFAK sebagai jalur karir fungsional merupakan langkah strategis untuk 

memenuhi tuntutan dinamika dan perkembangan birokrasi pemerintahan. Namun demikian, 

hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan (supply-side) JFAK baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Hasil kajian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan 

yang terkait dengan pelaksanaan peran dan fungsi JFAK. 

1. LAN RI sebagai instansi pembina JFAK dapat memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar 

dalam upaya peningkatan pembinaan JFAK, antara lain melalui (a) Penyusunan 

training need assessment (TNA), baik yang berlaku secara umum maupun yang 

dirancang spesifik untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kondisi “kesenjangan” kompetensi, maupun untuk memperkuat sub-elemen 
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kunci dalam upaya penguatan peran maupun peningkatan kinerja JFAK; (b) 

Perancangan dan/atau perancangan ulang strategi, metode maupun bentuk 

program dan kegiatan pembinaan JFAK secara sistematis dan terstruktur, baik secara 

umum maupun yang bersifat spesifik bagi  kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah; (c) Pembukaan ruang pembelajaran yang lebih luas, dengan menyediakan 

forum-forum pembelajaran mandiri, baik yang sifatnya terprogram (guided 

learning), maupun pengakuan bagi pembelajaran mandiri atas inisiatif individu; (d) 

Perumusan dan penetapan pembagian peran dan tanggung jawab antara LAN RI 

sebagai instansi pembina JFAK, dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah 

sebagai instansi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) JFAK yang harus aktif 

berperan dalam pembinaan teknis dalam berbagai bentuk implementasi kompetensi 

JFAK pada dunia nyata dalam praktik birokrasi masing-masing; dan (e) Hal-hal yang 

sudah ditulis di poin (a), (b), (c) dan (d) dapat menjadi masukan bagi revisi 

penyesuaian atas peta jalan (roadmap) atau dokumen perencanaan pembinaan dan 

pengembangan Kapasitas JFAK yang telah ada. 

2. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai institusi penempatan JFAK dapat 

memanfaatkan hasil kajian dengan: (a) Berkoordinasi dengan LAN RI untuk 

melakukan eksplorasi lingkup dan jenis pembinaan teknis yang sebaiknya dilakukan 

oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan (b) Mendesain metode 

maupun bentuk program dan kegiatan pembinaan teknis JFAK, serta 

mengimplementasikannya dalam lingkup internal masing-masing, sesuai dengan 

kebutuhan spesifik instansi, maupun bagi penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan pada masing-masing instansi. 

3. Individu sumber daya manusia pemangku JFAK dapat memanfaatkan hasil kajian 

dengan cara: (a) Secara individual sangat diharapkan dapat proaktif dalam 

melakukan pembelajaran secara mandiri, baik dalam bentuk pendalaman lebih 

lanjut atas program dan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, maupun 

pembelajaran yang sifatnya merupakan inisiatif pribadi sebagai bagian dari 

pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning); dan (b) Secara berkelompok dapat 

membentuk forum-forum pembelajaran dengan topik maupun substansi yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari instansi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga hasil pembelajaran tersebut 

dapat menjadi masukan bagi penyelsaian masalah bagi instansi masing-masing. 

4. Knowledge Sector Initiative (KSI) maupun program kemitraan Departemen Luar 

Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) di sektor pengetahuan lainnya yang 

mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti dapat memanfaatkan hasil 

kajian ini dengan cara: (a) Berkoordinasi dengan LAN RI untuk menyusun program 

dan kegiatan yang difokuskan pada pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 

kapasitas JFAK; (b) Menyusun program dan kegiatan baik yang bersifat umum 

maupun yang bersifat spesifik (purposif) bagi kementerian, lembaga, maupun 

pemerintah daerah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kajian ini; (c) 
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Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan program dan 

kegiatan, sekaligus pemantauan atas proses serta kualitas hasil pada tataran output 

keluaran program dan kegiatan, maupun pada tingkat outcome implementasi pada 

instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan (d) Mengingat posisi JFAK 

yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan 

transformasi praktik birokrasi di Indonesia menuju ‘smart governance’, peran dan 

dukungan KSI dalam program dan pembinaan JFAK secara berkelanjutan sangatlah 

diperlukan. 
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BATASAN KAJIAN 
 

Kajian ini dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi responden pakar dari aspek 

keterwakilan institusi baik dalam jumlah dan jenis kementerian, lembaga, maupun 

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Oleh karena itu, hasil kajian dapat 

memberikan gambaran umum, namun belum sepenuhnya dapat mewakili kondisi 

kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam klaster institusi dengan 

karakteristik penyelenggaraan mandat kelembagaan yang lebih spesifik dan berbeda-beda.  

Untuk mendapatkan gambaran utuh dengan lebih menyeluruh, perlu ada kajian 

lanjutan yang berfokus pada instansi pemerintah dengan karakteristik atau fokus tertentu. 

Kajian lanjutan yang perlu dilakukan misalnya adalah penelaahan antara instansi pemerintah 

yang memiliki fokus peran dalam kebijakan (regulating), pemberdayaan (empowering) dan 

pelaksanaan (executing), maupun penelaahan antara instansi pemerintah yang memiliki 

fokus bidang/sektor dengan instansi pemerintah yang berfokus pada penajaman, koordinasi, 

dan sinkronisasi program pemerintah. 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menetapkan ‘Jabatan Fungsional Analis 

Kebijakan (JFAK)’ dalam birokrasi melalui penerbitanPeraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pembuatan kebijakan 

berbasis bukti serta kualitas kebijakan publik yang ada di Indonesia. Knowledge Sector 

Initiative (KSI) adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang 

didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), yang mendukung 

peneliti dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan relevansinya 

terhadap kebijakan. KSI telah bekerja sama dengan LAN pada 2014 hingga 2020 untuk 

mendukung perkembangan JFAK, di antaranya melalui penyusunan modul pelatihan, 

panduan optimalisasi, pengelolaan pengetahuan, instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), 

dan beberapa metode pelatihan seperti case studies, policy advocacy, stakeholder mapping, 

dan cost-benefit analysis. Kerja sama untuk mendukung pengembangan JFAK tersebut 

ditujukan untuk mengatasi masalah perumusan dan implementasi kebijakan yang tidak 

efektif, yang berimplikasi pada kualitas kebijakan dalam pembangunan.  

Untuk menilai kemajuan yang dicapai melalui kolaborasi antara KSI dan LAN, dan untuk 

mengetahui apakah JFAK telah memainkan peran dan fungsi yang dimaksudkan, KSI 

melakukan evaluasi terhadap peran dan fungsi analis kebijakan dalam pembuatan kebijakan 

berbasis bukti di Indonesia. Asesmen ini sejalan dengan rencana PUSAKA LAN yang pada 

2021-2022 akan mengembangkan instrumen evaluasi pemantauan bagi para analis kebijakan. 

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal tentang bagian LAN yang 

mana yang dapat mengembangkan instrumen pemantauan yang lebih sesuai di masa depan. 

1.2. Tujuan Pelaksanaan 

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/SOW) dari KSI, kajian ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi sejauh mana JFAK memainkan peran yang diharapkan dalam 

mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti 

2. Menggali faktor-faktor yang memungkinkan atau menghambat JFAK dalam 

menjalankan perannya 

3. Menganalisis dan menilai pengaruh dari posisi JFAK hingga saat ini dalam proses 

pembuatan kebijakan Indonesia yang lebih luas 

4. Menilai prospek keberlanjutan JFAK 

5. Mengevaluasi kontribusi LAN/KSI secara keseluruhan terhadap pengembangan dan 

pemanfaatan posisi JFAK di Indonesia 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan pelaksanaan dan diskusi yang telah dilakukan, dirumuskan kerangka 

pemikiran pelaksanaan kajian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Tujuan utama dari 

pelaksanaan kajian adalah untuk mengevaluasi atau mengetahui sejauh mana 

penyelenggaraan peran dan fungsi JFAK. Untuk mengetahui hal tersebut, kondisi dari 

kapasitas dan kinerja JFAK dipetakan, untuk kemudian dibandingkan dengan ekspektasi 

kontribusi JFAK dalam mendukung kebutuhan instansi penempatan masing-masing JFAK. 

Langkah selanjutnya adalah analisis kesenjangan sehingga didapatkan hal-hal yang perlu 

menjadi fokus perhatian atau prioritas peningkatan peran dan fungsi JFAK. Fokus perhatian 

tersebut menjadi bagian dari rekomendasi dan langkah-langkah manajerial yang dapat 

dilakukan untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan peran dan fungsi JFAK di masa yang 

akan datang. 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 

 

1.4. Metodologi dan Tahapan Pelaksanaan 

Berdasarkan tujuan dari kajian yang telah ditetapkan, terdapat beberapa asumsi dan 

pertimbangan yang menjadi landasan dalam pemilihan metodologi yang dipandang sesuai 

untuk digunakan dalam kajian ini. Adapun asumsi yang menjadi pertimbangan adalah: 

1. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK/SOW) dari KSI, terdapat tiga aspek utama 

yang menjadi tinjauan sebagai fokus studi yakni: (1) Manajemen JFAK; (2) Utilisasi 

JFAK; dan (3) Keberlanjutan (sustainability) dari pelaksaan peran dan fungsi JFAK. 

Ketiga poin tersebut diasumsikan sebagai aspek penting yang saling terkait dan 

berkontribusi terhadap peningkatan atau optimalisasi peran JFAK. Oleh karena itu, 

dari ketiga aspek tersebut tidak terdapat aspek yang tidak penting atau tidak 
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signifikan. 

2. Aspek yang menjadi fokus tinjauan berasal dari hasil pembelajaran atau 

pengalaman yang telah dilakukan, bukan berasal dari model berdasarkan teori 

pengetahuan tertentu. 

3. Aspek yang menjadi fokus tinjauan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang bersifat 

dinamis, situasional, kontekstual bahkan personal. Oleh karena itu, tujuan kajian 

yang dilakukan lebih kepada mencari hubungan, kontribusi atau prioritas pada 

kondisi-kondisi tertentu tersebut (misalnya persandingan antara pusat-paerah, 

antara jenis kelembagaan, dan sebagainya), bukan untuk mencari generalisasi atau 

meramalkan kondisi tertentu. 

Berdasarkan asumsi dan pertimbangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan 

bahwa kajian ini cenderung memiliki sifat eksploratif dan induktif. Selain itu, optimalisasi 

peran JFAK sendiri merupakan sistem yang kompleks, pada tingkatan direktif-strategik, yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder), dan dipengaruhi oleh 

karakter atau latar belakang instansi (institutional setting) JFAK. Untuk itu, kajian ini 

menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) (Jackson, 2003). Secara umum, 

tahapan pelaksanaan kajian yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.2. Tahapan Pelaksanaan 

Adapun detail kegiatan setiap tahapan, alat analisis yang digunakan, serta target 

keluaran pada setiap tahap pelaksanaan ditunjukkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Detail Tahapan Pelaksanaan Studi Evaluasi Peran dan Fungsi JFAK 

No Tahapan  Kegiatan Alat Analisis Keluaran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Analisis kebutuhan 

(mengacu proposal 

dan SoW) 

• Mempelajari lingkup 

kegiatan 

• Memahami tujuan studi 

evaluasi   

• Tekstual 

analisis 

• Pendefinisian keluaran 

sesuai SoW (proposal) 

2 Analisis situasional • Mempelajari dokumen 

terkait 

• Diskusi dengan LAN dan 

KSI 

• (case) digest 

analysis 

• Gambaran kondisi saat ini 

• Gambaran proyeksi kondisi 

(keluaran) yang diharapkan 

3 Desain metode 

dan penetapan 

instrumen analisis 

• Merancang tahapan dan 

kerangka pikir 

pelaksanaan studi 

• Mendesain kuesioner 

(kualitatif) : SAST, ISM, 

ANP*, CQA* 

• Brainstorming  

• Desain SSM 

tools 

• Kuesioner SAST, ISM, ANP*, 

CQA* 

• Kerangka analisis untuk 

riset kualitatif  

4 Pelaksanaan survei 

pakar (SME) 

• Akuisisi pengetahuan 

dari SME (thinking 

respondents), melalui : 

kuesioner, panel pakar, 

in-depth interview 

• Kuesioner : 

SAST, ISM, 

ANP*, CQA* 

• Daring/luring 

• Kuesioner yang telah terisi 

• Hasil wawancara (in-depth) 

• Hasil panel pakar 

5 Pengolahan dan 

perumusan hasil 

(berdasarkan 

klaster sasaran 

riset)  

• Pengolahan hasil 

• Analisis dan sintesis 

• Validasi secara iteratif 

(face validation) 

• Perumusan hasil studi 

evaluasi 

• Pengolahan 

basis SSM 

• Brainstorming  

• Daring/luring 

• Hasil pengolahan  

• Rumusan hasil studi 

evaluasi peran dan fungsi 

JFAK 

6 Penyusunan 

laporan 

• Integrasi dan 

interpretasi hasil 

• Perumusan hasil, 

kesimpulan dan 

rekomendasi 

• Brainstorming  

• Penulisan 

• Laporan Akhir 

*tergantung kebutuhan 

Pada pelaksanaan survei pakar, terdapat dua proses pengumpulan data yang dilakukan, 

yakni melalui kuesioner dan melalui diskusi interaktif berupa panel pakar atau wawancara (in-

depth interview). Penjelasan mengenai dua proses pengumpulan data tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau survei pakar dianalisis 

menggunakan instrumen berupa Strategy Assumption Surfacing and Testing1 

 
1 Jackson MC. 2003. Systems Thinking, Creative Holism for Managers. John Wiley and Sons. 
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(SAST), Interpretive Structural Modeling2 (ISM), serta Qualitative Comparative 

Analysis3 (QCA). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dilakukan agar dapat 

saling memvalidasi dan mempertajam analisis, meningkatkan mutu disain, serta 

meminimalkan bias dalam penelitian. 

2. Analisis lanjutan dilakukan apabila diperlukan, yang dapat ditempuh melalui diskusi 

secara interaktif dengan pakar atau narasumber baik melalui wawancara 

mendalam maupun diskusi kelompok terfokus (FGD). Pada tahap ini, dilakukan 

validasi dari hasil temuan yang telah didapatkan pada pengumpulan data 

sebelumnya, sehingga sekaligus bisa menjadi dasar bagi studi kasus terkait dengan 

kebutuhan atau karakteristik khusus dari JFAK pada latar belakang instansi 

(institutional setting) yang berbeda-beda. 

1.5. Penentuan Sampel dan Informan 

Penentuan jumlah sampel dan informan dalam kajian ini menyesuaikan dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Sesuai dengan bagian sebelumnya, terdapat dua proses 

pengumpulan data yang dilakukan. Penentuan jumlah sampel pada dua proses tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner atau survei mengikuti kaidah 

pengumpulan data kualitatif untuk penelitian fenomenologi, yaitu kurang dari 

sepuluh informan (Cohen, Manion, & Morrison, 2000), atau sekitar 12 informan 

(Colaizzi, Valle, & King, 1978). Ini adalah jumlah minimal informan dalam satu 

kelompok, sehingga apabila perlu dilakukan analisis terhadap beberapa kelompok 

yang berbeda, sedapat mungkin setiap kelompok minimal diwakili oleh 12 

informan. Ketika perlu analisis antara instansi pusat dan daerah, misalnya, maka 

dibutuhkan 12 informan yang berasal dari instansi pusat dan 12 informan yang 

berasal dari instansi daerah. 

2. Pengumpulan data yang melibatkan diskusi interaktif mengikuti Parse (1996) yang 

merekomendasikan jumlah informasn antara 2 hingga 10 orang. Terlepas dari 

rekomendasi jumlah informan tersebut, kajian ini mengikuti kaidah pengumpulan 

data kualitatif dari Lincoln dan Guba (1985) yang menganjurkan pengumpulan 

informasi dilakukan hingga informasi yang didapatkan mencapai titik jenuh (point 

of redundancy). 

Adapun pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kriteria tertentu (criterion purposeful sampling). Hal ini sesuai dengan diskusi dengan tim dari 

LAN yang ingin meninjau JFAK dari dua perspektif, yakni dari perspektif JFAK dan pengguna 

 
2 Saxena J.J.P. et al. 1992. Hierarchy and Classification of Program Plan Elements Using Interpretive Structural 
Modelling. System Practice 5(6):651-670. 
3 Monica Smela. 2021. The Qualitative Comparative Analysis: An Overview of a Causal Complexity Approach. 
SHS Web of Conferences 92, 08020 (2021). Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. 
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JFAK. Berdasarkan hal tersebut,  kriteria umum informan dalam kajian yang akan dilakukan 

ditunjukkan oleh Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Kriteria Informan (SME) 

Persyaratan SME/Thinking Respondents  

Pengguna Hasil JFAK Pemangku JFAK 

1. Atasan (langsung) JFAK 

2. Memberikan penugasan kepada JFAK 

3. Menerima dan menilai hasil kerja JFAK 

4. Hasil kerja JFAK merupakan bagian atau elemen 

perhitungan KPI atasan yang bersangkutan*  

5. Mengintegrasikan hasil kerja JFAK dengan hasil 

kerja JF bidang lainnya* 

* Bila dapat dipenuhi akan lebih baik 

1. Memahami peraturan terkait JFAK (lingkup 

peran, perhitungan AK, dan sebagainya) 

2. Telah mengikuti Diklat Dasar JFAK 

3. Pernah menjalani penugasan yang bersifat 

individual 

4. Pernah menjalani penugasan yang bersifat kerja 

tim dengan sesama JFAK (atau telah memiliki 

pengalaman sebagai JFAK minimal selama dua 

tahun) 

5. Pernah menjalani penugasan yang bersifat kerja 

tim lintas bidang dengan JF lainnya* (atau telah 

memiliki pengalaman sebagai JFAK minimal 

selama empat tahun) 

* Bila dapat dipenuhi akan lebih baik 

Selain dari segi perspektif, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, diperlukan 

peninjauan JFAK berdasarkan latar belakang institusi maupun latar belakang personal yang 

memiliki karakeristik-karakteristik khusus. Misalnya meninjau berdasarkan klaster rekrutmen 

JFAK yang bisa berasal dari JFAK karir maupun inpassing (penyesuaian). Contoh latar belakang 

institusi maupun latar belakang personal dari JFAK yang dapat ditinjau  ditunjukkan dalam 

Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.                                                                                                                               

 

Gambar 1.3. Klaster Analisis Pemangku JFAK 
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Gambar 1.4. Klaster Analisis Pengguna Hasil Kerja JFAK 

Sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya,  jumlah informan yang 

direkomendasikan untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner atau survei 

adalah 12 informan dari setiap kelompok atau klaster yang ditinjau. Berdasarkan hal tersebut, 

jumlah informan yang dibutuhkan ditunjukkan pada Gambar 1.5 dan Gambar 1.6. 

 

Gambar 1.5. Pengelompokan Thinking Respondents Pengguna Hasil Kerja JFAK 

 

Gambar 1.6. Pengelompokan Thinking Respondents Pemangku JFAK 

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, untuk dapat menggali contoh pelaksanaan 

peran JFAK yang dipandang optimal, dilakukan diskusi interaktif baik berupa wawancara 
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maupun diskusi kelompok (FGD) dengan para JFAK yang mendapatkan anugerah (award) 

sebagai JFAK berprestasi atau memberikan kontribusi signifikan. Diskusi interaktif ini 

diharapkan dapat memberikan insight mengenai karakter JFAK yang baik, maupun kondisi 

lingkungan seperti apa yang dapat mendorong seorang JFAK sehingga dapat berperan optimal 

dan memberikan kontribusi yang signifikan. 
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BAB 2 LANDASAN TEORI 

2.1. Pendekatan Kesisteman (System Thinking) 

Pelaksanaan kajian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, dengan 

menggunakan instrumen analisis soft system methodology (SSM). SSM adalah metodologi 

untuk menyusun masalah dunia nyata yang kompleks, serta untuk mengembangkan maupun 

mengidentifikasi perubahan yang diinginkan dan layak dalam kelompok aktor yang heterogen 

dengan berbagai background dan pandangan. SSM adalah salah satu dari beberapa metode 

yang dirancang secara eksplisit untuk memimpin kelompok heterogen melalui proses yang 

dimulai dari penstrukturan masalah yang kompleks dan mengembangkan kemungkinan 

perubahan untuk memilih perubahan yang paling diinginkan dan layak untuk diterapkan. 

Gambar 2.1 menunjukkan contoh proses berpikir dalam SSM. Pendekatan SSM sangat efektif 

dalam memperoleh kearifan para ahli atau Subject Matter Expert (SME) sebagai thinking 

respondent dari berbagai perspektif keahlian mereka. 

 

Gambar 2.1. Pendekatan SSM dalam Pelaksanaan Kajian 

2.2. Instrumen Analisis Hasil Kuesioner 

Pada analisis hasil kuesioner, digunakan tiga instrumen yakni SAST, ISM dan QCA. Secara 

singkat, tujuan dari penggunaan masing-masing instrumen adalah sebagai berikut: 

1. SAST (strategic assumption surfacing and testing), mengacu pada Jackson MC ( 

2003) dan Eriyatno (2007), digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi strategis 

dengan tingkat keyakinan dan kepastian yang harus mendapat perhatian dalam 

pengembangan model. 

2. ISM (intepretative structural modeling) digunakan untuk mengungkap hubungan 

kontekstual antar elemen dalam sistem yang sedang dianalisis (Saxena JP, Vrat P, 

Shusil., 1990). 
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3. QCA4 (qualitative comparison analysis), mengacu pada MonikaSmela (2021), 

erupakan metode yang dapat menjembatani penelitian kuantitatif dan kualitatif 

dengan mengungkapkan pola-pola tertentu berdasarkan prinsip-prinsip 

kompleksitas kausal. 

 

Gambar 2.2. Triangulasi Antar Instrumen 

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen serta ilustrasi contoh hasil 

yang akan didapatkan pada studi yang dilakukan dicontohkan pada bagian berikut: 

2.2.1. Strateggy Assumption Surfacing and Testing (SAST) 

SAST adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling 

terkait dan rumit, dengan ketidakjelasan tentang tujuan, adanya konflik kepentingan, serta 

ketidakpastian lingkungan maupun kendala sosial. Hasil analisis yang dihasilkan SAST berupa 

alternatif asumsi dinilai tingkat kepentingan dan kepastiannya menggunakan Tingkat 

Peningkatan Asumsi dengan melibatkan beberapa pakar. Pada penerapan Tingkat 

Peringkatan Asumsi, diajukan pertanyaan kepada masing-masing pakar tentang "Seberapa 

penting pengaruh asumsi tersebut terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi yang 

dimaksud?" (memakai skala jawaban “paling tidak penting“ sampai “paling penting”); dan 

juga "Seberapa jauh keyakinan bahwa asumsi tersebut dapat dibenarkan?" (memakai skala 

jawaban “paling tidak pasti” sampai “ paling pasti”). Hasil pemeringkatan ditampilkan dalam 

sumbu kartesius seperti pada Gambar 2.3. 

 
4 Monica Smela. 2021. The Qualitative Comparative Analysis: An Overview of a Causal Complexity Approach. 

SHS Web of Conferences 92, 08020 (2021). Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. 
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Gambar 2.3. Pemeringkatan asumsi strategis dalam SAST (Jakcson, 2007) 

Hasil yang dapatkan dari SAST adalah peta kesenjangan. Misalnya pada contoh aspek 

utilisasi JFAK (Pelaksanaan Peran JFAK), komponen yang memiliki kesenjangan yang besar 

(tingkat kepentingan tinggi namun kepastian rendah) akan masuk ke dalam kuadran rencana 

yang bermasalah. Sedangkan komponen yang sudah berjalan dengan baik atau sesuai 

ekspektasi akan memiliki kesenjangan yang kecil (tingkat kepentingan dan tingkat kepastian 

tinggi) sehingga termasuk pada kuadran rencana yang pasti. Komponen yang memiliki 

kesenjangan-kesenjangan inilah yang bisa menjadi fokusk untuk ditingkatkan sehingga dapat 

mendukung pengoptimalan peran JFAK. 

2.2.2. Interpretive Structural Modelling (ISM) 

ISM adalah sebuah teknik permodelan yang dikembangkan untuk perencanaan 

kebijakan strategis. Metode ISM telah luas digunakan, terutama untuk melakukan analisis 

struktural terhadap elemen-elemen berdasarkan hubungan kontekstualnya (Saxena et al., 

1992; Eriyatno, 2003; Machfud, 2001; Marimin, 2004). ISM dapat digunakan untuk 

mengembangkan beberapa tipe struktur, termasuk struktur pengaruh (misalnya dukungan 

atau pengabaian), struktur prioritas (misalnya ‘lebih penting dari’ atau ‘sebaiknya dipelajari 

sebelumnya’), dan kategori ide (misalnya ‘termasuk dalam kategori yang sama dengan’). 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi Hasil yang dapat Diperoleh dari ISM 
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Gambar 2.4 menunjukkan contoh hasil yang didapatkan dari analisis menggunakan ISM 

terhadap daftar peran JFAK. Pada ilustrasi tersebut, peran JFAK yang berkaitan dengan 

Konsultasi dan Koordinasi merupakan dua peran yaitu konsultasi dan koordinasi yang 

memiliki driver power terbesar dan dapat memengaruhi pelaksanaan peran-peran lain yang 

dimiliki oleh JFAK. 

2.2.3. Analisis persandingan 

QCA adalah metode persandingan (perbandingan) kualitatif digunakan untuk 

mengungkapkan pola-pola tertentu berdasarkan kompleksitas kausal dan lebih mengarah 

pada pendekatan kuantitatif dibandingkan dengan pendekatan basis statistik. QCA semakin 

mendapat perhatian sebagai metode baru untuk evaluasi kebijakan (Stern et al., 2012). QCA 

digunakan untuk mengkaji bagaimana interaksi antarvariabel atau faktor mempengaruhi 

suatu outcome (Fauzi, 2019). Hubungan kausalitas antara kondisi antarvariabel atau faktor 

dengan outcome dapat terjadi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. Ilustrasi kondisi perlu dan cukup dalam prinsip kausalitas yang kompleks 

QCA merupakan metode yang sesuai untuk mempelajari situasi di mana suatu outcome 

kemungkinan merupakan hasil dari beberapa jalur sebab akibat kondisi yang berbeda, dan 

suatu kondisi mungkin hanya muncul efek kausalnya dalam kombinasi dengan kondisi lain 

(Devers et al., 2013). Dalam studi ini, teknik QCA digunakan untuk mengkaji bobot kebutuhan 

kompetensi analis kebijakan antarjenjang jabatan fungsional serta alternatif kombinasi 

bentuk pengembangan kompetensi yang sesuai dengan setiap kebutuhan kompetensi. 

2.3. Aspek Tinjauan dalam Kajian 

Setelah melakukan analisis tekstual terhadap dokumen kajian terdahulu mengenai JFAK 

dari KSI dan LAN serta mempelajari peraturan terkait JFAK, didapatkan beberapa aspek 

tinjauan yang ditelaah dalam kajian ini. Fokus kajian, sumber referensi, dan instrumen yang 

digunakan ditunjukkan lebih lanjut pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Aspek Tinjauan 

No Fokus yang dikaji Referensi 

1 
Pelaksanaan peran Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan 

Pembelajaran dalam Praktik-Praktik Baik: Bagaimana Mempersiapkan 

Pengangkatan Analis Kebijakan di Kementerian dan Lembaga di 

Indonesia. (Kementerian PPN/Bappenas dan KSI, 2019) 

2 
Hasil Kerja JFAK, untuk 

lingkup Kedinasan 

Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 

(LAN RI dan KSI, 2021) 

3 
Hasil Kerja JFAK, untuk Karya 

Tulis Ilmiah 

Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 

(LAN RI dan KSI, 2021) 

4 

Rasio kebutuhan kompetensi 

tiap jenjang JFAK dan metode 

pengembangan kompetensi 

yang dirasa sesuai 

The Policy Project. 2017. Policy Skills Framework. Development, 

insights and application. 

2.3.1. Peran JFAK 

Menurut Peraturan MenPAN RBNo. 45 tahun 2013, peran JFAK adalah untuk: 

1. Membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan 

kebijakan. 

2. Menganalisis bukti yang tersedia tentang persoalan-persoalan tersebut. 

3. Membuat rekomendasi kebijakan yang membantu pembuat kebijakan dalam 

membuat keputusan kebijakan. 

4. Mendukung atau secara langsung melakukan advokasi kebijakan. 

Peran analis kebijakan tersebut akan melekat pada delapan tahap dalam siklus 

kebijakan sesuai dengan model siklus kebijakan yang dikembangkan oleh Bridgman dan Davis 

(1998, 2004) dan kemudian direvisi oleh Althaus et al. (2013). Delapan tahap siklus kebijakan 

tersebut meliputi: 

1. Identifikasi masalah dan penetapan agenda – permasalahan diidentifikasi untuk 

menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas sebagai hal yang memerlukan 

tindakan dari pemerintah. Peran analis kebijakan: melakukan penelitian yang 

sangat spesifik untuk membantu mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan mana yang membutuhkan perhatian dan solusi 

kebijakan. 

2. Analisis kebijakan – suatu permasalahan diteliti dan dianalisis untuk 

menginformasikan suatu keputusan kebijakan, biasanya dilakukan oleh cabang 

eksekutif pemerintahan. Peran analis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan. 

3. Pengembangan instrumen kebijakan – instrumen kebijakan dirancang atau 

dipilih menurut cara-cara yang paling rasional untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Peran analis kebijakan: membantu merancang undang-undang, 

peraturan, aturan, pedoman teknis, dan lain-lain, dengan menyediakan sejumlah 
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pilihan kebijakan, termasuk perkiraan anggarannya dan pengaturan 

operasionalnya. 

4. Konsultasi – untuk menguji penerimaan suatu kebijakan, diskusi dan interaksi 

proaktif diadakan dengan sejumlah pelaku, termasuk dengan masyarakat luas. 

Peran analis kebijakan: berkontribusi pada audiensi/konsultasi publik dengan 

memberikan presentasi tentang pentingnya kebijakan terkait. 

5. Koordinasi – setelah dibuat, suatu kebijakan dikoordinasikan lintas pemerintah 

untuk mendapatkan pendanaan dan memastikan konsistensi dengan kebijakan 

lainnya yang ada. Peran analis kebijakan: memberikan dukungan untuk koordinasi 

dengan pemangku kepentingan. 

6. Keputusan – satu keputusan atau lebih yang diperdebatkan dan diperiksa, 

diputuskan oleh seorang menteri, kabinet atau pelaku lainnya di dalam 

pemerintah. Peran analis kebijakan: mendukung pembuatan 

kebijakan/keputusan dengan mempersiapkan rekomendasi untuk implementasi 

kebijakan. Para analis kebijakan juga dapat membantu menerbitkan hasil studi 

dan keputusan kebijakan. 

7. Implementasi – kebijakan kemudian diterapkan oleh sektor publik atau lembaga 

atau organisasi eksternal lainnya. Peran analis kebijakan: melakukan pemantauan 

rutin dan jika memungkinkan menerbitkan hasilnya ke publik. 

8. Evaluasi – setelah suatu kebijakan diterapkan, evaluasi dijalankan untuk 

menentukan efektivitas kebijakan tersebut dan memutuskan tindakan apa yang 

perlu dilakukan selanjutnya. Peran analis kebijakan: melakukan evaluasi dan jika 

memungkinkan menerbitkan hasilnya kepada publik. 

2.3.2. Hasil Kerja JFAK pada Lingkup Kedinasan 

Hasil kerja JFAK secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni pada lingkup 

kedinasan dan pada lingkup karya ilmiah. Semua jenjang JFAK dapat menghasilkan output 

yang sama, baik karya tulis kedinasan maupun karya tulis ilmiah. Beberapa satuan hasil JFAK 

akan disesuaikan dengan hasil penetapan PermenPAN-RB tentang JFAK yang baru. Setiap 

satuan hasil JFAK harus memiliki muatan terkait substansi kajian dan analisis kebijakan publik. 

Definisi setiap satuan hasil dalam kategori Karya Tulis Kedinasan dapat mengacu pada 

pedoman tata naskah dinas di instansi masing-masing. Sedangkan Karya Tulis Ilmiah JFAK 

mengacu pada pedoman dari LAN. 

1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda – sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

2. Buku Referensi Kebijakan Nasional & Internasional – buku yang digunakan 

sebagai bahan rujukan/acuan yang mutakhir dalam lingkup kebijakan. 

3. Monograf  Kebijakan – dokumen tertulis yang spesifik berisi satu atau sejumlah 

subyek yang berkaitan, dan merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan. 

4. Laporan Hasil Pemantauan – hasil observasi rutin dan analisis aktivitas sebuah 

kebijakan sebagai bahan masukan/feedback dalam pelaksanaan kebijakan. 
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5. Laporan Hasil Evaluasi – hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, untuk 

meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis pencapaian 

tujuan kebijakan. 

6. Telaahan Staf – analisis kebijakan yang memuat analisis singkat dan jelas 

mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang 

disarankan dalam waktu singkat. 

7. Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi – materi tertulis tentang kebijakan yang 

disiapkan oleh Analis Kebijakan untuk pidato/ceramah, presentasi/konferensi 

pers. 

8. Memo Kebijakan – uraian analisis singkat dengan memberikan jalan 

keluar/pemecahan yang dapat direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan 

dan dapat menjadi landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat 

terbatas. 

9. Modul Diklat – dokumen yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk 

mendukung kegiatan pengembangan kompetensi Analis Kebijakan di bidang 

kebijakan publik. 

10. Model Kebijakan – dokumen tertulis yang menguraikan konsep dari sebuah 

rekomendasi kebijakan yang didukung dengan referensi literatur atau informasi 

ilmiah dan data dukung (bukti) yang relevan. 

11. Alat Bantu – produk/karya hasil kajian atau analisis, hasil telaah atau 

pengembangan hasil penelitian yang dapat berbentuk perangkat lunak (soft file) 

atau perangkat keras (hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan 

penyusunan kebijakan atau kegiatan pengembangan kompetensi di bidang 

kebijakan publik. 

12. Alat Bantu Gambar/Suara Diklat – produk/karya dalam bentuk visual/infografis 

atau audio visual yang dapat berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan 

pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik. 

13. Buku Pedoman – dokumen yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan 

pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan kegiatan institusi, baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian tugas. 

14. Juklak/Juknis – dokumen pendukung untuk pelaksanaan/operasionalisasi dari 

sebuah kebijakan, peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui oleh 

pejabat yang berwenang. 

15. Surat penugasan – naskah dinas yang dibuat atasan atau pejabat yang berwenang 

bagi Analis Kebijakan untuk melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan lingkup 

kajian, analisis, dan advokasi kebijakan. 

16. Laporan diseminasi kebijakan – dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja 

penyebarluasan informasi, pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan 

kebijakan publik atau regulasi tertentu. 
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17. Laporan advokasi kebijakan – dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja 

untuk memmengaruhi atau mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi 

tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu. 

18. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi – dokumentasi yang menginformasikan 

hasil pertemuan dalam rangka pertukaran pikiran/pengujian materi hasil 

kajian/analisis/rekomendasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan 

kebijakan untuk mendapatkan masukan atau kesimpulan atau agenda tindak 

lanjut kebijakan. 

19. Rancangan Kebijakan – dokumen yang memuat pokok-pokok/substansi dasar 

kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan tertentu atau 

kebijakan pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian wewenang. 

2.3.3. Hasil Kerja JFAK pada Lingkup Ilmiah 

Hasil kerja JFAK pada lingkup ilmiah antara lain sebagai berikut, 

1. Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan – tulisan hasil penelitian yang fokus 

pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

2. Policy Brief atau Risalah Kebijakan – tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus 

pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. 

3. Artikel Kebijakan – tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi 

pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat 

serta bagi masyarakat umum. 

4. Makalah – tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif 

kebijakan dengan didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) 

yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) untuk membuat 

keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun 

kebijakan baru yang dianggap penting. 

2.3.4. Kompetensi Praktisi Kebijakan 

Dalam kerangka kerja kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan,5 dikemukakan adanya  

tiga kelompok kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan, yaitu: apa yang saya ketahui (what I 

know), apa yang bisa saya lakukan (what I can do), dan bagaimana saya bersikap (how I 

am/act), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 
5 The Policy Project. 2017. Policy Skills Framework. Development, insights and application.  



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  17 
 

 

Gambar 2.6. Pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan oleh praktisi 

kebijakan 

Dasar-dasar mengenai apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK (what I know) 

terdiri dari tiga komponen yaitu: 

1. Domain of knowledge, penguasaan substansi yang akan diatur dalam kebijakan 

(teknis dan non-teknis). 

2. Government systems and processes, bagaimana proses berlangsung di eksekutif 

dan legislatif, serta hal-hal lain yang diperlukan dan relevan dalam perumusan 

kebijakan. 

3. Political context and priorities, prioritas pemerintah dan konteks politik yang 

relevan. 

Dasar-dasar mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Pemangku JFAK (what I can do) 

terdiri dari sembilan komponen yaitu: 

1. Evidence, insights dan evaluation, mengumpulkan dan mengembangkan bukti  

untuk mendukung proses analisis. 

2. Analysis, menggunakan kerangka kerja dan metodologi untuk melakukan analisis 

atas bukti atau evidence. 

3. Design for implementation, merancang proposal perumusan kebijakan, yang 

memuat langkah-langkah dan opsi penerapan kebijakan. 

4. Plan and manage work, memastikan bahwa saran (proposal) diterima dan 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya multidisiplin yang tepat, serta 

menggunakan metode dan pengelolaan (manajemen proyek) yang tepat. 

5. Advise and influence, menyampaikan saran secara berkualitas, bebas, jujur dan 

meyakinkan. 
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6. Strategic thinking, menggabungkan perspektif kesisteman dalam jangka panjang 

dan luas (holistik) untuk membangun lintasan (peta jalan) penerapan kebijakan. 

7. Feedback and coaching, mengelola tantangan dan umpan balik yang konstruktif 

untuk peningkatan kemampuan individu dan tim. 

8. Communication, memberikan pesan yang jelas dan meyakinkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan audiens yang dituju. 

9. Engagement and collaboration, melibatkan pemangku kepentingan dan 

membangun modal relasional untuk memahami beragam harapan, dan 

berkontribusi dalam menciptakan solusi, serta mendukung implementasi 

kebijakan. 

Dasar-dasar mengenai bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) terdiri dari 

tiga komponen yaitu: 

1. Improvement and innovation, mencari cara untuk 'melakukan hal-hal yang lebih 

baik dan mutakhir’. 

2. Agility, responsif terhadap perubahan dan tangguh terhadap ketidakpastian dan 

kegagalan. 

3. Political savvy, mengendalikan masalah, hubungan, dan situasi dengan kepekaan 

terhadap konteks politik. 
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BAB 3 PENGOLAHAN HASIL SALT 
 

3.1 Pengolahan Hasil Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) 

SAST atau strategic assumption surfacing and testing adalah salah satu instrumen untuk 

memetakan asumsi strategis yang mengemuka. SAST lazim digunakan dalam pendekatan soft 

system methodology (SSM) dengan memetakan ‘Tingkat Kepentingan’ dan ‘Tingkat 

Kepastian’. Analisis hasil dilakukan dengan memetakan setiap unsur atau asumsi strategis 

yang ada pada fokus bahasan ‘keselarasan’ atau ‘kesenjangan’. 

Pengujian asumsi strategis yang mengemuka dilakukan dengan menggunakan SAST 

melalui akuisisi pengetahuan dari para responden ahli atau subject matter experts (SMEs) 

yang mewakili, antara lain: (1) pemangku JFAK dalam beberapa kelompok; (2) atasan 

pemangku JFAK; (3) LAN sebagai Pembina JFAK, serta (4) KSI sebagai lembaga yang 

memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. Sedangkan dari satuan administrasi pangkal 

(Satminkal), institusi asal para responden adalah kementerian, lembaga, maupun daerah, baik 

provinsi, kabupaten dan kota. Pengolahan hasil dilakukan untuk melakukan pendalaman atas 

tiga fokus, yaitu: 

1. Pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 

2. Hasil Kerja JFAK, untuk lingkup Kedinasan 

3. Hasil Kerja JFAK, untuk Karya Tulis Ilmiah 

3.2 Postur Responden Ahli 

Untuk mendapatkan hasil yang terpercaya atas gambaran kondisi terkait tingkat 

kepentingan dan tingkat kepastian untuk setiap asumsi strategis dalam masing-masing fokus, 

kajian ini menyertakan responden ahli atau SMEs yang mewakili, antara lain: (1) pemangku 

JFAK dalam beberapa kelompok; (2) atasan pemangku JFAK; (3) LAN sebagai Pembina JFAK, 

serta (4) KSI sebagai lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. Dengan postur 

responden yang telah mewakili pemangku kepentingan tersebut, selanjutnya dilakukan 

pengolahan hasil dalam empat kelompok atau  klaster, yaitu: 

1. Pengolahan secara komposit dari seluruh responden  

2. Pengolahan hasi dari responden pemeritah pusat, dalam hal ini kementerian 

3. Pengolahan hasil dari responden pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga 

4. Pengolahan hasil dari responden pemerintah daerah 

Bila diperlukan pendalaman, secara lebih detail data responden dapat dilihat pada 

bagian Lampiran 1. 

 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  20 
 

3.2.1 Postur Responden Komposit Seluruh Responden 

Secara komposit, postur responden dalam SAST dapat dikemukakan berdasarkan jenis 

instansi pemerintahan yaitu: (a) pemerintah pusat – kementerian, (b) pemerintah pusat –

lembaga, serta (c) pemerintah daerah. Sedangkan postur responden dalam karakteristik JFAK 

terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan proses 

rekrutmen sebagai JFAK. 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat postur responden berdasarkan instansi pemerintah. 

Secara komposit, responden dari pemerintah pusat – kementerian mencapai 76 responden 

atau 48 persen, pemerintah pusat – lembaga mencapai 41 responden atau 26 persen, dan 

pemerintah daerah – provinsi mencapai 16 responden atau 10 persen, serta pemerintah 

daerah – kabupaten/kota mencapai 26 responden atau 16 persen. 

                                                                                                                                                   

Gambar 3.1. Komposisi responden SAST 

Selanjutnya, pada Gambar 4.2 bisa dilihat postur responden berdasarkan karakteristik 

JFAK, yang terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan 

proses rekrutmen sebagai JFAK, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jenjang JFAK: Utama 3 responden (2 persen), Madya 43 responden (30 

persen), Muda 80 responden (56 persen), serta Pertama 18 responden (12 persen); 

2. Berdasarkan masa kerja sebagai JFAK: kurang dari 3 tahun 111 responden (77 persen), 

antara 3 - 6 tahun 29 responden (20 persen), serta lebih dari 6 tahun 4 responden (3 

persen); 

3. Berdasarkan proses rekrutmen sebagai JFAK: JFAK karir 21 responden (15 persen), 

JFAK penyesuaian/inpassing 51 responden (35 persen), serta JFAK penyetaraan 

jabatan 72 responden (50 persen).  
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Postur basis jenjang JFAK Postur basis masa kerja  Postur basis proses rekrutmen  

Gambar 3.2 Postur responden berdasarkan karakteristik JFAK 

 

3.2.2 Postur Responden Klaster Kementerian 

Postur responden dari Kementerian dapat dilihat pada Gambar 3.2. Responden 

kementerian terdiri atas 46 orang yang berasal dari 14 Kementerian. 

 

Gambar 3.2. Komposisi Responden Instansi Kementerian 

Lebih lanjut bila ditinjau dari pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang kementerian negara, sebaran responden dari kementerian dapat dikelompokkan 

sebagaimana dalam Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Responden Kementerian berdasarkan Klaster Kementerian Negara 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Responden 
(1) (2) (3) 
Pasal 5 

Ayat (1) 

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;(urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) 

- 

Pasal 5 

Ayat (2) 

Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, 

kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 

50 
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Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Responden 
(1) (2) (3) 

pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, 

komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 

perikanan) 

Pasal 5 

Ayat (3) 

Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 

program pemerintah; 

(urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 

kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, 

kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, 

pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah 

tertinggal.) 

26 

 

3.2.3 Postur Responden Klaster Lembaga 

Postur responden dari lembaga dapat dilihat pada Gambar 3.3. Responden lembaga 

terdiri atas 41 orang yang berasal dari delapan lembaga, yaitu: Badan Riset dan Inovasi 

Nasional atau BRIN sebanyak 20 orang, LAN RI sebanyak 12 orang, Lembaga Ketahanan 

Nasional atau Lemhannas 3 orang, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebanyak 

2 orang, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI 1 orang, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 

RI (1 orang), Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN 1 orang, dan Badan Pemeriksa 

Keuangan atau BPK RI 1 orang. 

 

Gambar 3.3. Komposisi Responden Instansi Lembaga 

 

3.2.4 Postur Responden Klaster Pemerintah Daerah 

Postur responden dari Pemerintah Daerah - Provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.4.  

Responden provinsi terdiri atas 17 orang yang berasal dari enam Provinsi, yaitu: Provinsi 

Sulawesi Selatan (9 orang), Jawa Barat (4 orang), dan Kepulauan Bangka Belitung (1 orang), 

Kepulauan Riau (1 orang), Banten (1 orang), serta Jawa Tengah (1 orang). 
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Gambar 3.4. Komposisi Responden Instansi Pemerintah Provinsi 

Postur responden dari Pemerintah Daerah – Kabupaten/Kota dapat dilihat pada 

Gambar 3.5.  Responden kabupaten/kota terdiri atas 25 orang yang berasal dari 16 

Kabupaten/Kota, dengan komposisi sebagai berikut: 

a. Responden dengan jumlah tiga orang berasal dari Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Kutai Kartanegara, Kota Yogyakarta. 

b. Responden dengan julam dua orang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Jembrana. 

c. Responden dengan jumlah satu orang berasal dari Kota Probolinggo, Kabupetan Hulu 

Sungai Selatan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Simeulue, Kabupaten Tangerang, 

dan Kota Bima. 

 

Gambar 3.5. Komposisi Responden Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota 

3.3 Pengolahan Hasil Komposit 

Pengolahan hasil komposit merupakan pengolahan yang menggabungkan hasil dari 

seluruh responden, baik dalam klasifikasi peran dan fungsi maupun klasifikasi institusi. 

Pemetaan tiga fokus SAST dilakukan untuk seluruh asumsi strategis yang ada pada masing-

masing fokus. Langkah analisis dilakukan dengan mempersandingkan tingkat kepentingan dan 

tingkat kepastian, selanjutnya dari persandingan tersebut dihitung besaran kesenjangan, 

dengan posibilitas kejadian:  

a. nilai tingkat kepentingan sama dengan (=)  nilai tingkat kepastian  



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  24 
 

b. nilai tingkat kepentingan lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepastian 

c. nilai tingkat kepentingan lebih besar (>) dari nilai tingkat kepastian 

3.3.1 Komposit: Fokus Peran JFAK 

Pemetaan hasil untuk fokus peran JFAK dilakukan untuk delapan asumsi strategis. Pada 

Tabel 3.1 dapat dilihat bobot untuk tingkat kepentingan dan tingkat kepastian, serta besaran 

kesenjangan atas keduanya yang merupakan gambaran kondisi saat ini, maupun dapat 

menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for 

improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI).  
 

Tabel 3.1. Hasil komposit untuk fokus peran JFAK 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Identifikasi masalah dan penetapan 

agenda 

Peran analis kebijakan: melakukan 

penelitian yang sangat spesifik untuk 

membantu mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan mana 

yang membutuhkan perhatian dan solusi 

kebijakan. 

5.09 4.67 0.42 
kepentingan > 

kepastian 

B Analisis kebijakan  

Peran analis kebijakan: menyediakan 

analisis kebijakan. 

5.20 4.76 0.44 
kepentingan > 

kepastian 

C Pengembangan instrumen 

kebijakan  

Peran analis kebijakan: membantu 

merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dll, dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, 

termasuk perkiraan anggarannya dan 

pengaturan operasionalnya. 

5.07 4.59 0.48 
kepentingan > 

kepastian 

D Konsultasi   

Peran analis kebijakan: berkontribusi 

dalam audiensi/konsultasi publik dengan 

memberikan presentasi tentang 

pentingnya kebijakan terkait. 

4.99 4.70 0.29 
kepentingan > 

kepastian 

E Koordinasi  5.02 4.66 0.36 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Peran analis kebijakan: memberikan 

dukungan untuk koordinasi dengan 

pemangku kepentingan. 

F Keputusan  

Peran analis kebijakan: mendukung 

pembuatan kebijakan/keputusan dengan 

mempersiapkan rekomendasi untuk 

implementasi kebijakan. Para analis 

kebijakan juga dapat membantu 

menerbitkan hasil studi dan keputusan 

kebijakan. 

5.04 4.62 0.42 
kepentingan > 

kepastian 

G Implementasi  

Peran analis kebijakan: melakukan 

pemantauan rutin dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya ke publik. 

4.79 4.41 0.38 
kepentingan > 

kepastian 

H Evaluasi  

Peran analis kebijakan: melakukan 

evaluasi dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 

4.90 4.47 0.43 
kepentingan > 

kepastian 

 

Berdasarkan Tabel 3.1, disajikan pula tampilan grafis pada Gambar 3.6 yang dapat 

memberikan ilustrasi grafis terkait kondisi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan 

tingkat kepastian. 

  

Gambar 3.6. Hasil komposit untuk fokus peran JFAK 

Dari hasil komposit untuk peran JFAK pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.6, dapat dilihat 
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bahwa kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai 

tingkat kepentingan yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ 

(opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for 

improvement/AFI). 

 

Tabel 3.2. Identifikasi dominan kesenjangan Peran JFAK 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C Pengembangan instrumen 

kebijakan  

Peran analis kebijakan: membantu 

merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dll, dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, 

termasuk perkiraan anggarannya dan 

pengaturan operasionalnya. 

5.07 4.59 0.48 
kepentingan > 

kepastian 

B Analisis kebijakan  

Peran analis kebijakan: menyediakan 

analisis kebijaka. 

5.20 4.76 0.44 
kepentingan > 

kepastian 

H Evaluasi  

Peran analis kebijakan: melakukan 

evaluasi dan jika memungkinkan, 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 

4.90 4.47 0.43 
kepentingan > 

kepastian 

  

3.3.2 Komposit: Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja JFAK dalam lingkup kedinasan dilakukan untuk 

19 asumsi strategis. Pada Tabel 3.3, dapat dilihat bobot untuk tingkat kepentingan dan tingkat 

kepastian, serta besaran kesenjangan atas keduanya yang merupakan gambaran kondisi saat 

ini, maupun dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ 

(opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for 

improvement/AFI). 
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Tabel 3.3. Hasil komposit untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda: sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

4.96 4.50 0.46 
kepentingan > 

kepastian 

B Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional: buku yang digunakan 

sebagai bahan rujukan/acuan yang 

mutakhir dalam lingkup kebijakan. 

4.74 4.33 0.41 
kepentingan > 

kepastian 

C Monograf  Kebijakan: dokumen tertulis 

yang spesifik berisi satu atau sejumlah 

subyek yang berkaitan, dan merupakan 

terbitan tunggal/tidak berkelanjutan. 

4.39 4.08 0.31 
kepentingan > 

kepastian 

D Laporan Hasil Pemantauan: hasil observasi 

rutin dan analisis aktivitas sebuah 

kebijakan sebagai bahan 

masukan/feedback dalam pelaksanaan 

kebijakan. 

4.95 4.55 0.40 
kepentingan > 

kepastian 

E Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan, untuk 

meningkatkan produk/proses, ataupun 

evaluasi yang menganalisis pencapaian 

tujuan kebijakan. 

4.93 4.53 0.40 
kepentingan > 

kepastian 

F Telaahan Staf: analisis kebijakan yang 

memuat analisis singkat dan jelas 

mengenai suatu persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang 

disarankan dalam waktu singkat. 

5.11 4.90 0.21 
kepentingan > 

kepastian 

G Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: 

materi tertulis tentang kebijakan yang 

disiapkan oleh analis kebijakan untuk 

pidato/ceramah, presentasi/konferensi 

pers. 

4.68 4.59 0.09 
kepentingan > 

kepastian 

H Memo Kebijakan: uraian analisis singkat 

dengan memberikan jalan 

keluar/pemecahan yang dapat 

direkomendasikan terhadap suatu isu 

kebijakan dan dapat menjadi landasan 

pembuatan keputusan 

kebijakan yang bersifat terbatas. 

4.89 4.58 0.31 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Modul Diklat: dokumen yang digunakan 

sebagai bahan pembelajaran untuk 

mendukung kegiatan 

pengembangan kompetensi analis 

kebijakan di bidang kebijakan publik. 

4.52 4.17 0.35 
kepentingan > 

kepastian 

J Model Kebijakan: dokumen tertulis yang 

menguraikan konsep dari sebuah 

rekomendasi kebijakan yang didukung 

dengan referensi literatur atau informasi 

ilmiah dan data dukung (bukti) yang 

relevan. 

4.57 4.33 0.24 
kepentingan > 

kepastian 

K Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau 

analisis, hasil telaah atau pengembangan 

hasil penelitian yang dapat berbentuk 

perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan 

dalam mendukung kegiatan penyusunan 

kebijakan atau kegiatan pengembangan 

kompetensi di bidang kebijakan publik. 

4.49 4.13 0.36 
kepentingan > 

kepastian 

L Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: 

produk/karya dlm bentuk visual/infografis 

atau audio visual yang dapat berbentuk 

perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan dlm 

mendukung kegiatan pengembangan 

kompetensi di bidang kebijakan publik. 

4.40 4.13 0.27 
kepentingan > 

kepastian 

M Buku Pedoman: dokumen yang memuat 

kebijakan pokok atau kebijakan 

pelaksanaan yang dapat dijadikan 

pedoman dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

institusi, baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian tugas. 

4.76 4.44 0.32 
kepentingan > 

kepastian 

N Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk 

pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah 

kebijakan, peraturan atau arahan/instruksi 

tertentu yang disetujui oleh pejabat yang 

berwenang. 

4.76 4.54 0.22 
kepentingan > 

kepastian 

O Surat penugasan: naskah dinas yang dibuat 

atasan atau pejabat yang berwenang bagi 

analis kebijakan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang relevan dengan lingkup 

kajian, analisis, dan advokasi kebijakan 

4.64 4.57 0.07 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

P Laporan diseminasi kebijakan: 

dokumentasi yang menguraikan kerangka 

kerja penyebarluasan informasi, 

pemikiran, hasil kajian dan analisis yang 

terkait dengan kebijakan publik atau 

regulasi tertentu. 

4.75 4.44 0.31 
kepentingan > 

kepastian 

Q Laporan advokasi kebijakan: dokumentasi 

yang menguraikan kerangka kerja untuk 

mempengaruhi atau mendukung sebuah 

konsep/pemikiran/rekomendasi tertentu 

yang berkaitan dengan kebijakan publik 

atau regulasi tertentu. 

4.65 4.41 0.24 
kepentingan > 

kepastian 

R Daftar konsultasi dan hasil konsultasi: 

dokumentasi yang menginformasikan hasil 

pertemuan dalam rangka pertukaran 

pikiran/pengujian materi hasil 

kajian/analisis/ rekomendasi kebijakan 

dengan para pemangku kepentingan 

kebijakan untuk mendapatkan masukan 

atau kesimpulan atau agenda tindak lanjut 

kebijakan. 

4.65 4.43 0.22 
kepentingan > 

kepastian 

S Rancangan Kebijakan: dokumen yang 

memuat pokok-pokok/substansi dasar 

kebijakan yang dapat digunakan dalam 

penyusunan kebijakan tertentu atau 

kebijakan pelaksanaan dari peraturan 

tertentu baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian 

wewenang. 

4.79 4.52 0.27 
kepentingan > 

kepastian 

 

Berdasarkan Tabel 3.3, disajikan tampilan grafis pada Gambar 3.7 yang dapat 

memberikan ilustrasi grafis kondisi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan tingkat 

kepastian. 
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Gambar 3.7. Hasil komposit untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan 

Atas hasil komposit untuk hasil kerja lingkup kedinasan pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.7, 

dapat diidentifikasi empat aspek yang termasuk dalam Problematic Planning Region yang 

dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for 

improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

Tabel 3.4. Identifikasi dominan kesenjangan hasil kerja lingkup kedinasan 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda: sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

4.96 4.50 0.46 
kepentingan > 

kepastian 

B Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional: buku yang digunakan 

sebagai bahan rujukan/acuan yang 

mutakhir dalam lingkup kebijakan. 

4.74 4.33 0.41 
kepentingan > 

kepastian 

D Laporan Hasil Pemantauan: hasil 

observasi rutin dan analisis aktivitas 

sebuah kebijakan sebagai bahan 

masukan/feedback dalam pelaksanaan 

kebijakan. 

4.95 4.55 0.40 
kepentingan > 

kepastian 

E Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan, untuk 

meningkatkan produk/proses, ataupun 

evaluasi yang menganalisis pencapaian 

tujuan kebijakan. 

4.93 4.53 0.40 
kepentingan > 

kepastian 
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3.3.3 Komposit: Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah dilakukan untuk empat asumsi 

strategis. Pada Tabel 3.5, dapat dilihat bobot untuk tingkat kepentingan dan tingkat 

kepastian, serta besaran kesenjangan atas keduanya yang merupakan gambaran kondisi saat 

ini, maupun dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ 

(opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for 

improvement/AFI). 

 

Tabel 3.5. Hasil komposit untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: 

tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan 

alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan. 

4.82 4.53 0.29 
kepentingan > 

kepastian 

B Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan 

ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian 

cepat dari pembuat kebijakan. 

5.05 4.73 0.32 
kepentingan > 

kepastian 

C Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat 

untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak 

yang terkait atas kebijakan yang dibuat 

serta bagi masyarakat umum. 

4.74 4.52 0.22 
kepentingan > 

kepastian 

D Makalah: tulisan mengenai isu 

kontemporer yang memberikan alternatif 

kebijakan dengan didukung analisis tajam 

terhadap berbagai keluaran (output) yg 

dihasilkan dan sebagai informasi masukan 

(input) untuk membuat keputusan atas 

suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan 

yang telah ada maupun kebijakan baru 

yang dianggap penting. 

4.61 4.41 0.20 
kepentingan > 

kepastian 
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Berdasarkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.5, disajikan tampilan grafis pada Gambar 

3.8 yang dapat memberikan ilustrasi grafis kondisi kesenjangan antara tingkat kepentingan 

dan tingkat kepastian. 

  

Gambar 3.8. Hasil komposit untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah 

 

Atas hasil komposit untuk hasil kerja lingkup ilmiah pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.8, 

dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil 

(<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan ‘ruang 

perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ 

(action for improvement/AFI). 

  

Tabel 3.6. Identifikasi dominan kesenjangan hasil kerja lingkup ilmiah 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan 

ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian 

cepat dari pembuat kebijakan. 

5.05 4.73 0.32 
kepentingan > 

kepastian 

A Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: 

tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan 

alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan. 

4.82 4.53 0.29 
kepentingan > 

kepastian 

C Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat 

untuk merespons suatu kebijakan 
4.74 4.52 0.22 

kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak 

yang terkait atas kebijakan yang dibuat 

serta bagi masyarakat umum. 

 

3.4 Pengolahan Hasil SAST Klaster Instansi Kementerian Pemerintah Pusat 

Pengolahan hasil untuk SAST bagi pemerintah pusat – kementerian dilakukan dengan 

tahapan dan proses yang sama, serta dilakukan dalam lingkup peran JFAK, hasil kerja lingkup 

kedinasan, serta hasil kerja lingkup ilmiah. Hasil pengolahan SAST bagi pemerintah pusat - 

kementerian dapat dilihat pada bagian berikut:  

 

3.4.1 Kementerian: Fokus Peran JFAK 

Pemetaan hasil untuk fokus peran JFAK bagi instansi kementerian di lingkungan 

pemerintah pusat dilakukan untuk delapan asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada 

Gambar 3.9. 

  

Gambar 3.9. Hasil komposit untuk fokus peran JFAK pada Kementerian 

 

Atas hasil pengolahan fokus peran JFAK pada kementerian sebagaimana dilihat pada 

Gambar 3.9, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai tingkat 

kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi pertimbangan 

dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan 
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‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

 

Tabel 3.7. Identifikasi dominan kesenjangan peran JFAK pada kementerian 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C Pengembangan instrumen kebijakan  

peran analis kebijakan: membantu 

merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dll, dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, 

termasuk perkiraan anggarannya dan 

pengaturan operasionalnya. 

4.88 4.51 0.37 
kepentingan > 

kepastian 

B Analisis kebijakan  

Peran analis kebijakan: menyediakan 

analisis kebijakan. 
5.01 4.67 0.34 

kepentingan > 

kepastian 

H Evaluasi  

Peran analis kebijakan: melakukan 

evaluasi dan jika memungkinkan, 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 

4.71 4.39 0.32 
kepentingan > 

kepastian 

 

3.4.2 Kementerian: Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian dilakukan 

untuk 19 asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.10. 

  

Gambar 3.10. Hasil fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian 

 

Atas hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian 
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sebagaimana dilihat pada Gambar 3.10, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan 

kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan 

perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI).  

 

Tabel 3.8. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

E Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi 

terhadap pelaksanaan kebijakan, untuk 

meningkatkan produk/proses, ataupun 

evaluasi yang menganalisis pencapaian 

tujuan kebijakan. 

5.03 4.68 0.35 
kepentingan > 

kepastian 

B Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional: buku yang digunakan 

sebagai bahan rujukan/acuan yang 

mutakhir dlm lingkup kebijakan. 

4.65 4.31 0.34 
kepentingan > 

kepastian 

A Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda: sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

4.83 4.5 0.33 
kepentingan > 

kepastian 

 

3.4.3 Kementerian: Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada kementerian dilakukan untuk 

empat asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11. Hasil fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada kementerian 

 

Dari hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian 

sebagaimana dilihat pada Gambar 3.11, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan 

kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan 

perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

  
 

Tabel 3.9. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada kementerian 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan 

ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian 

cepat dari pembuat kebijakan. 

4.97 4.65 0.32 
kepentingan > 

kepastian 

A Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: 

tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan 

alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan. 

4.72 4.49 0.23 
kepentingan > 

kepastian 

C Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat 

untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak 

yang terkait atas kebijakan yang dibuat 

serta bagi masyarakat umum. 

4.54 4.38 0.16 
kepentingan > 

kepastian 

 

 

3.5 Pengolahan Hasil SAST Klaster Instansi Lembaga Pemerintah Pusat 

Pengolahan hasil untuk SAST bagi pemerintah pusat - lembaga, dilakukan dengan 

tahapan dan proses yang sama, serta dilakukan dalam lingkup peran JFAK, hasil kerja lingkup 

kedinasan, serta hasil kerja lingkup ilmiah. Hasil pengolahan SAST bagi pemerintah pusat - 

lembaga dapat dilihat pada bagian berikut:  

 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  37 
 

3.5.1 Lembaga: Fokus Peran JFAK 

Pemetaan hasil untuk fokus peran JFAK bagi instansi lembaga di lingkungan pemerintah 

pusat dilakukan untuk delapan asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.12. 

  

Gambar 3.12. Hasil komposit untuk fokus peran JFAK pada Lembaga 

 

Dari hasil pengolahan fokus peran JFAK pada lembaga sebagaimana dilihat pada 

Gambar 3.12, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai tingkat 

kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi pertimbangan 

dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan 

‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

  

Tabel 3.10. Identifikasi dominan kesenjangan peran JFAK pada lembaga 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B Analisis kebijakan  

Peran analis kebijakan: menyediakan 

analisis kebijakan. 
5.65 5 0.65 

kepentingan > 

kepastian 

F Keputusan  

Peran analis kebijakan: mendukung 

pembuatan kebijakan/keputusan dengan 

mempersiapkan rekomendasi untuk 

implementasi kebijakan. Para analis 

kebijakan juga dapat membantu 

menerbitkan hasil studi dan keputusan 

kebijakan. 

5.23 4.59 0.64 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C Pengembangan instrumen kebijakan  

Peran analis kebijakan: membantu 

merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dll, dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, 

termasuk perkiraan anggarannya dan 

pengaturan operasionalnya. 

5.31 4.77 0.54 
kepentingan > 

kepastian 

 

3.5.2 Lembaga: Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga dilakukan untuk 

19 asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.13. 

  

Gambar 3.13. Hasil fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga 

 

Dari hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga sebagaimana 

dilihat pada Gambar 3.13, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai 

tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan 

perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI) 

.  

Tabel 3.11. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  39 
 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

K Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau 

analisis, hasil telaah atau pengembangan 

hasil penelitian yang dapat berbentuk 

perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan 

dalam mendukung kegiatan penyusunan 

kebijakan atau kegiatan pengembangan 

kompetensi di bidang kebijakan publik. 

4.64 4.11 0.53 
kepentingan > 

kepastian 

I Modul Diklat: dokumen yang digunakan 

sebagai bahan pembelajaran untuk 

mendukung kegiatan pengembangan 

kompetensi analis kebijakan di bidang 

kebijakan publik.  

4.69 4.18 0.51 
kepentingan > 

kepastian 

A Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda: sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

5.29 4.8 0.49 
kepentingan > 

kepastian 

 

 

3.5.3 Lembaga: Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada lembaga dilakukan untuk 

empat asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.14. 

  

Gambar 3.14. Hasil fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada lembaga 
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Dari hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga sebagaimana 

dilihat pada Gambar 3.14, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai 

tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan 

perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI).  

 

Tabel 3.12. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A 

Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: 

tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan 

alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan. 

5.16 4.82 0.34 
kepentingan > 

kepastian 

B  

Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan 

ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian 

cepat dari pembuat kebijakan. 

5.43 5.09 0.34 
kepentingan > 

kepastian 

C 

Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat 

untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak 

yang terkait atas kebijakan yang dibuat 

serta bagi masyarakat umum. 

5.04 4.71 0.33 
kepentingan > 

kepastian 

 

 

3.6 Pengolahan Hasil Klaster Instansi Pemerintah Daerah 

Pengolahan hasil SAST bagi pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan dan proses 

yang sama, serta dilakukan dalam lingkup peran JFAK, hasil kerja lingkup kedinasan, serta hasil 

kerja lingkup ilmiah. Hasil pengolahan SAST bagi pemerintah daerah dapat dilihat pada bagian 

berikut. 

3.6.1 Pemerintah Daerah: Fokus Peran JFAK 

Pemetaan hasil untuk fokus peran JFAK bagi pemerintah daerah dilakukan untuk  

delapan asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15. Hasil komposit untuk fokus peran JFAK pada pemerintah daerah 

Dari hasil pengolahan fokus peran JFAK pada pemerintah daerah sebagaimana dilihat 

pada Gambar 3.15, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan kondisi nilai tingkat 

kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi pertimbangan 

dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan 

‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI).  

 

Tabel 3.13. Identifikasi dominan kesenjangan peran JFAK pada pemerintah daerah 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A 

Identifikasi masalah dan penetapan 

agenda 

Peran analis kebijakan: melakukan 

penelitian yang sangat spesifik untuk 

membantu mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan mana 

yang membutuhkan perhatian dan solusi 

kebijakan. 

5.15 4.51 0.64 
kepentingan > 

kepastian 

H 

Evaluasi 

Peran analis kebijakan: melakukan 

evaluasi dan jika memungkinkan, 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 

5.07 4.49 0.58 
kepentingan > 

kepastian 

C 

Pengembangan instrumen kebijakan  

Peran analis kebijakan: membantu 

merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dll, dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, 

5.21 4.64 0.57 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

termasuk perkiraan anggarannya dan 

pengaturan operasionalnya. 

 

3.6.2 Pemerintah Daerah: Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada pemerintah daerah 

dilakukan untuk 19 asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.16. 

  

Gambar 3.16. Hasil fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada pemerintah daerah 

Dari hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada pemerintah daerah 

sebagaimana dilihat pada Gambar 3.16, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar dengan 

kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan 

perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

  

Tabel 3.14. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga 

pemerintah daerah 

No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A 

Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda: sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

4.91 4.28 0.63 
kepentingan > 

kepastian 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B  

Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional: buku yang digunakan 

sebagai bahan rujukan/acuan yang 

mutakhir dalam lingkup kebijakan. 

4.73 4.18 0.55 
kepentingan > 

kepastian 

D 

Laporan Hasil Pemantauan: hasil 

observasi rutin dan analisis aktivitas 

sebuah kebijakan sebagai bahan 

masukan/feedback dalam pelaksanaan 

kebijakan.  

4.79 4.25 0.54 
kepentingan > 

kepastian 

 

3.6.3 Pemerintah Daerah: Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada pemerintah daerah 

dilakukan untuk empat asumsi strategis, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.17. 

  

Gambar 3.17. Hasil fokus hasil kerja lingkup ilmiah pada pemerintah daerah 

Dari hasil pengolahan fokus hasil kerja lingkup kedinasan pada lembaga pemeirntah 

daerah sebagaimana dilihat pada Gambar 3.17, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan terbesar 

dengan kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai tingkat kepentingan yang dapat 

menjadi pertimbangan dalam penetapan ‘ruang perbaikan’ (opportunity for 

improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ (action for improvement/AFI). 

 

Tabel 3.15. Identifikasi kesenjangan dominan hasil kerja lingkup kedinasan pada pemerintah 

daerah 
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No Asumsi Strategis 
Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepastian 
Hasil Pemetaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

D 

Makalah: tulisan mengenai isu 

kontemporer yang memberikan alternatif 

kebijakan dgn didukung analisis tajam 

terhadap berbagai keluaran (output) yang 

dihasilkan dan sebagai informasi masukan 

(input) untuk membuat keputusan atas 

suatu kebijakan, baik thdp kebijakan yg 

telah ada maupun kebijakan baru yang 

dianggap penting. 

4.79 4.4 0.39 
kepentingan > 

kepastian 

A 

Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: 

tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan 

alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan. 

4.68 4.39 0.29 
kepentingan > 

kepastian 

B 

Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan 

ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian 

cepat dari pembuat kebijakan. 

4.81 4.52 0.29 
kepentingan > 

kepastian 
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BAB 4 PENGOLAHAN HASIL ISM 
 

4.1 Pengolahan Hasil Interpretive Structural Modeling  (ISM) 

ISM atau interpretive structural modeling adalah salah satu instrumen untuk 

memetakan pola hubungan kontekstual antarsub-elemen dalam sebuah fokus atau perihal 

tertentu. Instrumen ini lazim digunakan dalam riset kualitatif dalam basis soft system 

methodology (SSM). Dengan memetakan hubungan kontekstual antarsub-eleman, akan 

ditemukan sub-elemen yang memiliki driver power yang tinggi, elemen kunci maupun sub-

elamen yang ‘terdampak’. Selanjutnya, langkah analisis atas hasil pemetaan dilakukan dengan 

mencermati dan melakukan ‘tindakan spesifik’ untuk menjaga agar faktor-faktor kritikal yang 

ada dalam sub-elemen dengan driver power yang tinggi dan elemen kunci dapat dikontrol dan 

dikendalikan. Pemetaan pola hubungan kontekstual antarsub-elemen dilakukan dengan 

menggunakan ISM melalui pendalaman atas tiga fokus, yaitu: 

1. Pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Tabel 4.1) 

2. Hasil Kerja JFAK, untuk lingkup Kedinasan, (Tabel 4.2) 

3. Hasil Kerja JFAK, untuk Karya Tulis Ilmiah (Tabel 4.3) 

Pemetaan hasil untuk fokus peran JFAK dilakukan untuk delapan sub-elemen, 

sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4. 1. Sub-elemen fokus peran JFAK 

i-1 Identifikasi masalah dan penetapan agenda: mengidentifikasi permasalahan 

kebijakan dan memprioritaskan permasalahan yang membutuhkan perhatian dan 

solusi kebijakan. 

i-2 Analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan. 

i-3 Pengembangan instrumen kebijakan: merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dengan menyediakan sejumlah pilihan kebijakan. 

i-4 Konsultasi: melaksanakan audiensi/ konsultasi publik dengan memberikan 

presentasi tentang pentingnya kebijakan terkait. 

i-5 Koordinasi: memberikan dukungan untuk koordinasi dengan pemangku 

kepentingan. 

i-6 Keputusan: mendukung pembuatan kebijakan/keputusan dengan mempersiapkan 

rekomendasi untuk implementasi kebijakan. 

i-7 Implementasi: melakukan pemantauan rutin dan jika memungkinkan menerbitkan 

hasilnya ke publik. 
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i-8 Evaluasi: melakukan evaluasi dan jika memungkinkan menerbitkan hasilnya kepada 

publik. 

 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup kedinasan dilakukan untuk tujuh sub-

elemen, sebagaimana dalam Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4. 2. Sub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan 

i-1 Naskah akademik RUU/RPP/RPPres/RPMen/Raperda 

i-2 Buku referensi kebijakan nasional dan internasional/monograf kebijakan 

i-3 Laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf 

i-4 Modul diklat/bahan pidato, ceramah, presentasi/alat bantu gambar, suara 

i-5 Model kebijakan/rancangan kebijakan/memo kebijakan/alat bantu 

penyusunan kebijakan 

i-6 Buku pedoman/petunjuk pelaksanaan (juklak)/petunjuk teknis (juknis) 

i-7 Laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi 

 

Pemetaan hasil untuk fokus hasil kerja lingkup ilmiah dilakukan untuk empat sub-

elemen, sebagaimana dalam Tabel 4.3 berikut. 

 

Tabel 4. 3. Sub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah 

i-1 Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan 

kepada para pemangku kepentingan. 

i-2 Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang 

membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. 

i-3 Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi 

pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi 

masyarakat umum. 

i-4 Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan dgn 

didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yang dihasilkan dan 
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sebagai informasi masukan (input) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik 

terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting. 

 

4.2 Postur Responden Ahli  

Untuk mendapatkan hasil yang terpercaya atas gambaran kondisi terkait tingkat 

kentingan dan tingkat kepastian untuk setiap asumsi strategis dalam masing-masing fokus, 

kajian ini menyertakan responden ahli atau subject matter experts (SMEs) yang mewakili, 

antara lain: (1) pemangku JFAK dalam beberapa kelompok; (2) atasan pemangku JFAK; (3) LAN 

sebagai Pembina JFAK, serta (4) KSI sebagai lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan 

pembinaan. Dengan postur responden yang telah mewakili pemangku kepentingan tersebut, 

selanjutnya dilakukan pengolahan hasil dalam empat kelompok atau  klaster, yaitu: 

1. Pengolahan secara komposit dari seluruh responden 

2. Pengolahan hasil dari responden pemeritah pusat - kementerian 

3. Pengolahan hasil dari responden pemerintah pusat - lembaga 

4. Pengolahan hasil dari responden pemerintah daerah 

Bila diperlukan pendalaman, secara lebih detail data responden dapat dilihat pada 

bagian Lampiran 1. 

 

4.2.1 Postur Responden Komposit Seluruh Responden 

Secara komposit, postur responden dalam ISM dapat dikemukakan berdasarkan jenis 

instansi pemerintahan, yaitu: (a) pemerintah pusat – kementerian, (b) pemerintah pusat –

lembaga, serta (c) pemerintah daerah. Sedangkan postur responden dalam karakteristik JFAK 

terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan proses 

rekrutmen sebagai JFAK.  

Pada Gambar 4.1, dapat dilihat postur responden berdasarkan instansi pemerintah. 

Secara komposit, responden dengan komposisi pemerintah pusat – kementerian sebanyak 42 

persen, pemerintah pusat – lembaga 33 persen, pemerintah daerah – provinsi 6 persen, serta 

pemerintah daerah – kabupaten/kota 15 persen. 
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Gambar 4. 1. Postur responden berdasarkan instansi pemerintah 

Selanjutnya, Gambar 4.2 menunjukkan postur responden berdasarkan karakteristik 

JFAK, yang terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan 

proses rekrutmen sebagai JFAK, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jenjang JFAK: Utama 3 & Madya 30 persen, Muda 53 persen, serta 

Pertama 14 persem. 

2. Berdasarkan masa kerja sebagai JFAK: kurang dari 3 tahun 78 persen, antara 3 - 6 

tahun 19 persen, serta lebih dari 6 tahun 3 persen. 

3. Berdasarkan proses rekrutmen sebagai JFAK: JFAK karir 12 persen, JFAK 

penyesuaian/inpassing 38 persen, serta JFAK penyetaraan jabatan 50 persen.  

 

 

 

 

 

 

Postur basis jenjang JFAK Postur basis masa kerja  Postur basis proses rekrutmen  

Gambar 4. 2. Postur responden berdasarkan karakteristik JFAK 

4.2.2 Postur Responden Klaster Kementerian 

Postur responden dari kementerian dapat dilihat pada Gambar 4.3. Jumlah responden 

kementerian terdiri atas 34 orang responden yang berasal dari 12 kementerian.  
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Gambar 4. 3. Postur responden berdasarkan klaster kementerian 

Lebih lanjut, bila ditinjau dari pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara, responden dari kementerian dapat dikelompokkan 

sebagaimana dalam Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4. 4. Responden kementerian berdasarkan klaster kementerian negara 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Responden 
(1) (2) (3) 

Pasal 5 

Ayat (1) 

urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

(urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) 

0 

Pasal 5 

Ayat (2) 

urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, 

kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 

pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, 

komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 

perikanan) 

21 

Pasal 5 

Ayat (3) 

urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 

program pemerintah; 

(urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 

kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, 

kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, 

pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah 

tertinggal.) 

13 

 

4.2.3 Postur Responden Klaster Lembaga 

Postur responden dari lembaga dapat dilihat pada Gambar 4.4. Jumlah responden 

lembaga terdiri atas 27 orang responden yang berasal dari enam lembaga.  
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Gambar 4. 4. Postur responden berdasarkan klaster lembaga 

4.2.4 Postur Responden Klaster Pemerintah Daerah 

Postur responden dari pemerintah daerah - provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.5.  

Responden provinsi terdiri dari lima orang yang berasal dari tiga provinsi, yaitu: Jawa Barat 

(tiga orang), Kepualauan Bangka Belitung (satu orang) dan Banten (satu orang). 

 

Gambar 4. 5. Postur responden berdasarkan klaster pemerintah daerah provinsi 

Postur responden dari pemerintah daerah – kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 

4.6. Responden kabupaten/kota terdiri dari 25 orang yang berasal dari 16 kabupaten/kota, 

dengan komposisi sebagai berikut: 

a. Responden dengan jumlah tiga orang, untuk: Kabupaten Bandung dan Kota 

Yogyakarta. 

b. Responden dengan jumlah satu orang, untuk:  Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Jembrana, Kota Probolinggo, Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Simeulue, 

dan Kota Bima. 
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Gambar 4. 6. Postur responden berdasarkan klaster pemerintah daerah kabupaten/kota 

 

4.3 Pengolahan Hasil Komposit 

Analisis hasil komposit merupakan pengolahan yang menggabungkan hasil dari seluruh 

responden, baik dalam klasifikasi peran dan fungsi maupun klasifikasi institusi. Pemetaan tiga 

fokus ISM dilakukan untuk melihat hubungan kontekstual atas sub-elemen yang ada pada 

masing-masing fokus. Hasil pemetaan yang dilakukan dapat mengidentifikasi sub-elemen 

dengan driver power yang tinggi, sub-elemen kunci, maupun sub-elemen yang terdampak. 

 

4.3.1 Komposit: Fokus Peran JFAK 

Pengolahan hasil dari perspektif komposit dari seluruh responden menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus peran JFAK, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 

4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4. 7. Hasil ISM Komposit fokus peran JFAK 
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Hasil pengolahan ISM atas delapan sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen dengan driver power tertinggi adalah:  

– (1) Identifikasi masalah dan penetapan agenda: mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan memperioritaskan permasalahan yang 

membutuhkan perhatian dan solusi kebijakan. 

– (2) Analisis Kebijakan: menyediakan analisis kebijakan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci. 

4.3.2 Komposit: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Pengolahan hasil dari perspektif responden komposit menunjukkan bahwa hubungan 

antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam Tabel 4.2 secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4. 8. Hasil ISM Komposit fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan 

Hasil pengolahan ISM atas tujuh sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.2 dan Gambar 

4.3 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen dengan driver power tertinggi adalah:  

– (3) Laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci.   

4.3.3 Komposit: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Pengolahan hasil dari perspektif responden komposit menunjukkan bahwa hubungan 
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antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

Tabel 4.3, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9. Hasil ISM Komposit fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah 

Hasil pengolahan ISM atas empat sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.3 dan 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen dengan driver power tertinggi adalah:  

– (2) Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus 

pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas 

permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat 

kebijakan. 

– (3) Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons suatu kebijakan 

tertentu/khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang 

dibuat serta bagi masyarakat umum. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci.   

4.4 Pengolahan Hasil dalam Klaster Kementerian  

Pengolahan hasil klaster kementerian merupakan pengolahan yang menggabungkan 

hasil dari seluruh responden, baik dalam klasifikasi peran dan fungsi maupun klasifikasi 

institusi. Pemetaan tiga fokus ISM dilakukan untuk melihat hubungan kontekstual atas sub-

elemen yang ada pada masing-masing fokus. Hasil pemetaan yang dilakukan dapat 

mengidentifikasi sub-elemen dengan driver power yang tinggi, sub-elemen kunci, maupun 

sub-elemen yang terdampak. 
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4.4.1 Kementerian: Fokus Peran JFAK  

Pengolahan hasil dari perspektif responden kementerian menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus peran JFAK sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 

secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10. Hasil ISM Kementerian Fokus Peran JFAK 

Hasil pengolahan ISM atas delapan sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen dengan driver power tertinggi adalah:  

– (1) Identifikasi masalah dan penetapan agenda: mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan memperioritaskan permasalahan yang 

membutuhkan perhatian dan solusi kebijakan. 

– (8) Evaluasi: melakukan evaluasi dan jika memungkinkan, menerbitkan 

hasilnya kepada publik. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci. 

4.4.2 Kementerian: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Pengolahan hasil dari perspektif responden kementerian menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11. Hasil ISM Kementerian Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Hasil pengolahan ISM atas tujuh sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan Gambar 

4.11 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah:  

– (7) Laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi. 

– (3) Laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 

4.4.3 Kementerian: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Pengolahan hasil dari perspektif responden kementerian menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Hasil ISM Kementerian Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Hasil pengolahan ISM atas empat sub-elemen sebagaimana yang digambarkan dalam 
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Tabel 4.1 dan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah:  

– (2) Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan 

berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas 

permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat 

kebijakan. 

– (1) Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang 

fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi 

solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 

4.5 Pengolahan Hasil Klaster Instansi Lembaga Pemerintah Pusat 

Pengolahan hasil klaster lembaga merupakan pengolahan yang menggabungkan hasil 

dari seluruh responden, baik dalam klasifikasi peran dan fungsi maupun klasifikasi institusi. 

Pemetaan tiga fokus ISM dilakukan untuk memetakan hubungan kontekstual atas sub-elemen 

yang ada pada masing-masing fokus. Hasil pemetaan yang dilakukan dapat mengidentifikasi 

sub-elemen dengan driver power yang tinggi sebagai sub-elemen kunci, maupun sub-elemen 

yang terdampak. 

 

4.5.1 Lembaga: Fokus Peran JFAK 

Pengolahan hasil dari perspektif responden lembaga menunjukkan bahwa hubungan 

antarsub-elemen fokus peran JFAK, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1, secara 

grafis dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13. Hasil ISM Lembaga Fokus Peran JFAK 

Hasil pengolahan ISM atas delapan sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau driver power tertinggi adalah:  

– (1) Identifikasi masalah dan penetapan agenda: mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan memperioritaskan permasalahan yang 

membutuhkan perhatian dan solusi kebijakan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci. 

4.5.2 Lembaga: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Pengolahan hasil dari perspektif responden lembaga menunjukkan bahwa hubungan 

antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan, sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14. Hasil ISM Lembaga Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

Hasil pengolahan ISM atas tujuh sub-elemen sebagaimana yang digambarkan dalam 

Tabel 4.1 dan Gambar 4.14 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah:  

– (3) Laporan hasil pemantauan/ evaluasi/ telaahan staf. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 

4.5.3 Lembaga: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Pengolahan hasil dari perspektif responden lembaga menunjukkan bahwa hubungan 

antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4. 15. Hasil ISM Lembaga Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Hasil pengolahan ISM atas empat sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah:  

– (1) Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang 

fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi 

solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 

4.6 Pengolahan Hasil Klaster Instansi Pemerintah Daerah 

 

Pengolahan hasil klaster pemerintah daerah merupakan pengolahan yang 

menggabungkan hasil dari seluruh responden, baik dalam klasifikasi peran dan fungsi maupun 

klasifikasi institusi. Pemetaan tiga fokus ISM dilakukan untuk melihat hubungan kontekstual 

atas sub-elemen yang ada pada masing-masing fokus. Hasil pemetaan yang dilakukan dapat 

mengidentifikasi sub-elemen dengan driver power yang tinggi sebagai sub-elemen kunci, 

maupun sub-elemen yang terdampak. 

 

4.6.1 Pemerintah Daerah: Fokus Peran JFAK 

Pengolahan hasil dari perspektif responden pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus peran JFAK, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 

4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4. 16. Hasil ISM Pemerintah Daerah Fokus Peran JFAK 

Hasil pengolahan ISM atas delapan sub-elemen sebagaimana yang digambarkan dalam 

Tabel 4.1 dan Gambar 4.16 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau driver power tertinggi adalah:  

– (1) Identifikasi masalah dan penetapan agenda: mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan memperioritaskan permasalahan yang 

membutuhkan perhatian dan solusi kebijakan. 

– (2) Analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi maupun sub-elemen kunci. 

4.6.2 Pemerintah Daerah: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Pengolahan hasil dari perspektif responden pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17. Hasil ISM Pemerintah Daerah Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

 

Hasil pengolahan ISM atas tujuh sub-elemen sebagaimana yang digambarkan dalam 

Tabel 4.1 dan Gambar 4.17 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah:  

– (7) Laporan hasil desiminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 

4.6.3 Pemerintah Daerah: Fokus Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Pengolahan hasil dari perspektif responden pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

hubungan antarsub-elemen fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.1, secara grafis dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18. Hasil ISM Pemerintah Daerah Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

Hasil pengolahan ISM atas empat sub-elemen sebagaimana dalam Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa: 

a. Sub-elemen sebagai elemen kunci atau dengan driver power tertinggi adalah: 

– (1) Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang 

fokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi 

solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

b. Sisanya merupakan sub-elemen yang terdampak atau sangat tergantung pada driver 

power tertinggi. 
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BAB 5 PENGOLAHAN HASIL PERSANDINGAN NILAI PROPOSISI 
 

5.1 Pengolahan Hasil Persandingan Nilai Proposisi 

Persandingan nilai proposisi digunakan untuk mengungkap pola hubungan antara 

kompetensi yang relevan bagi JFAK dalam hubungannya dengan jenjang JFAK, serta 

kompetensi yang relevan bagi JFAK dalam hubungannya dengan pola pembelajaran JFAK yang 

dipandang optimal bagi pengembangan kapasitas pemangku JFAK. Basis pemetaan pola 

hubungan dilakukan dalam tiga fokus, yaitu: 

1. Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK (what I know), terdiri dari tiga 

komponen (Tabel 5.1). 

2. Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do), terdiri dari 

sembilan komponen (Tabel 5.2).  

3. Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act), terdiri dari tiga 

komponen (Tabel 5.3). 

Pemetaan untuk fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK (what I know) 

dilakukan untuk tiga komponen, bisa dilihat dalam Tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK (what I know) 

No Komponen 

(1) (2) 

1 Domain of knowledge, penguasaan substansi yang akan diatur dalam kebijakan 

(teknis dan non-teknis). 

2 Government systems and processes, bagaimana proses berlangsung di eksekutif dan 

legislatif, serta hal-hal lain yang diperlukan dan relevan dalam perumusan kebijakan. 

3 Political context and priorities, prioritas pemerintah dan konteks politik yang relevan. 

Pemetaan untuk fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

dilakukan untuk sembilan komponen, bisa dilihat dalam Tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

No Komponen 

(1) (2) 

1 Evidence, insights dan evaluation, mengumpulkan dan mengambangkan bukti 

(eviden) untuk mendukung proses analisis. 
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No Komponen 

(1) (2) 

2 Analysis, menggunakan kerangka kerja dan metodologi untuk melakukan analisis atas 

bukti atau eviden. 

3 Design for implementation, merancang proposal perumusan kebijakan, yang memuat 

langkah-langkah dan opsi penerapan kebijakan. 

4 Plan and manage work, memastikan bahwa saran (proposal) diterima dan 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya multidisiplin yang tepat, serta 

menggunakan metode dan pengelolaan (manajemen proyek) yang tepat. 

5 Advise and influence, menyampaikan saran secara berkualitas, bebas, jujur dan 

meyakinkan. 

6 Strategic thinking, menggabungkan perpektif kesisteman dalam jangka panjang dan 

luas (holistik) untuk membangun lintasan (peta jalan) penerapan kebijakan. 

7 Feedback and coaching, mengelola tantangan dan umpan balik yang konstruktif untuk 

peningkatan kemampuan individu dan tim. 

8 Communication, memberikan pesan yang jelas dan menyakinkan sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai dan audiens yang dituju. 

9 Engagement and collaboration, melibatkan pemangku kepentingan dan membangun 

modal relasional untuk memahami beragam harapan, dan berkontribusi dalam 

menciptakan solusi, serta mendukung implementasi kebijakan. 

 

Pemetaan untuk fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act), terdiri 

dari tiga komponen (Tabel 5.3). 

Tabel 5.3. Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

No Komponen 

(1) (2) 

1 Improvement and innovation, mencari cara untuk 'melakukan hal-hal yang lebih baik' 

dan 'melakukan hal-hal yang lebih baik'. 

2 Agility, responsif terhadap perubahan dan tangguh terhadap ketidakpastian dan 

kegagalan. 

3 Political savvy, mengendalikan masalah, hubungan, dan situasi dengan kepekaan 

terhadap konteks politik. 
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5.2 Postur Responden Ahli  

Untuk mendapatkan hasil pemetaan setiap unsur pada masing-masing fokus, kajian ini 

menyertakan responden ahli atau subject matter experts (SMEs) yang mewakili, antara lain: 

(1) pemangku JFAK dalam beberapa kelompok; (2) atasan pemangku JFAK; (3) LAN sebagai 

Pembina JFAK, serta (4) KSI sebagai lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. 

Dengan postur responden yang telah mewakili pemangku kepentingan tersebut, selanjutnya 

dilakukan pengolahan hasil dalam empat kelompok atau  klaster, yaitu: 

1. Pengolahan secara komposit dari seluruh responden 

2. Pengolahan hasi dari responden pemeritah pusat - kementerian 

3. Pengolahan hasil dari responden pemerintah pusat - lembaga 

4. Pengolahan hasil dari responden pemerintah daerah 

Bila diperlukan pendalaman, secara lebih detail data responden dapat dilihat pada 

bagian Lampiran 1. 

 

5.2.1 Postur Responden Komposit Seluruh Responden 

Secara komposit, postur responden dalam ISM dapat dikemukakan berdasarkan jenis 

instansi pemerintahan yaitu: (a) pemerintah pusat – kementerian, (b) pemerintah pusat –

lembaga, serta (c) pemerintah daerah. Sedangkan postur responden dalam karakteristik JFAK 

terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan proses 

rekrutmen sebagai JFAK. 

Pada Gambar 5.1, dapat dilihat postur responden berdasarkan instansi pemerintah. 

Secara komposit, responden dengan komposisi pemerintah pusat – kementerian mencapai 

42 persen, pemerintah pusat – lembaga 32 persen, pemerintah daerah – provinsi 8 persen, 

serta pemerintah daerah – kabupaten/kota 18 persen. 

 

Gambar 5. 1. Postur responden berdasarkan instansi pemerintah 
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Selanjutnya, Gambar 5.2 menunjukkan postur responden berdasarkan karakteristik 

JFAK, yang terdiri dari: (a) jenjang JFAK, (b) masa kerja sebagai JFAK, dan (c) berdasarkan 

proses rekrutmen sebagai JFAK, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jenjang JFAK: Utama 3 persen, Madya 31 persen, Muda 53 persen, serta 

Pertama 13 persen. 

2. Berdasarkan masa kerja sebagai JFAK: kurang dari 3 tahun 75 persen, antara 3-6 tahun 

23 persen, serta lebih dari 6 tahun 2 persen. 

3. Berdasarkan proses rekrutmen sebagai JFAK: JFAK karir 13 persen, JFAK 

penyesuaian/inpassing 40 persen, serta JFAK penyetaraan jabatan 47 persen.  

 

 

 

 

 

 

Postur basis jenjang JFAK Postur basis masa kerja  Postur basis proses rekrutmen  

Gambar 5.2. Postur responden berdasarkan karakteristik JFAK 

 

5.2.2 Postur Responden Klaster Kementerian 

Postur responden dari kementerian dapat dilihat pada Gambar 5.3. Jumlah responden 

kementerian terdiri dari 39 orang responden yang berasal dari 11 kementerian. 

 

Gambar 5.3. Postur responden berdasarkan klaster kementerian 

Lebih lanjut, bila ditinjau dari pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara, responden dapat dikelompokan sebagaimana dalam Tabel 5.4 

berikut. 
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Tabel 5.4. Responden kementerian berdasarkan klaster kementerian negara 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Kementerian Negara Responden 
(1) (2) (3) 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; (urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) 

0 

Pasal 5 

Ayat (2) 

Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, 

kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 

pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, 

komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan 

perikanan) 

25 

Pasal 5 

Ayat (3) 

Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 

program pemerintah; 

(urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, 

kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, 

kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, 

pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah 

tertinggal.) 

14 

 

5.2.3 Postur Responden Klaster Lembaga 

Postur responden dari lembaga dapat dilihat pada Gambar 5.4. Jumlah responden 

lembaga terdiri dari 30 orang yang berasal dari tujuh lembaga, yaitu: BRIN (15 orang), LAN RI 

(8 orang), Lemhannas (2 orang), BPOM (1 orang), DPD RI (1 orang), BSSN (1 orang) dan BPK RI 

(1 orang). 

 

Gambar 5.4. Postur responden berdasarkan klaster lembaga 
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5.2.4 Postur Responden Klaster Pemerintah Daerah 

Postur responden dari pemerintah daerah - provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.5.  

Responden provinsi terdiri dari tujuh orang yang berasal dari empat provinsi, yaitu: Sulawesi 

Selatan (2 orang), Jawa Barat (3 orang), dan Kepulauan Bangka Belitung (1 orang), dan Banten 

(1 orang). 

 

Gambar 5.5. Postur responden berdasarkan klaster pemerintah daerah provinsi 

Postur responden dari pemerintah daerah – kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 

5.6. Responden kabupaten/kota terdiri atas 25 orang yang berasal dari 16 kabupaten/kota, 

dengan komposisi sebagai berikut: 

a. Responden dengan jumlah tiga orang, untuk: Kabupaten Bandung dan Kota 

Yogyakarta. 

b. Responden dengan jumlah dua orang, untuk: Kabupetan Bolaang Mongondow 

Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Jembrana. 

c. Responden dengan jumlah satu orang, untuk: Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kabupaten Garut, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten 

Nagan Raya, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Tangerang, Kota 

Bima, dan Kota Probolinggo. 

 

Gambar 5.6. Postur responden berdasarkan klaster pemerintah daerah kabupaten/kota 
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5.3 Pengolahan Hasil Komposit 

 

5.3.1 Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK (what I know) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang harus dilakukan 

oleh pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.7 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political context and priorities, government systems and processes, 

domain of knowledge), tampak bahwa penambahan kebutuhan kompetensi secara 

konsisten mengalami peningkatan sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan yang dianggap optimal, tampak bahwa pengembangan kompetensi 

melalui ‘pendidikan dan pelatihan’ dianggap sebagai bentuk pengembangan yang 

dianggap optimal, disusul ‘belajar mandiri’ di posisi kedua, serta 

‘simulasi/magang/praktek kerja’ dan ‘penugasan/kemandirian’ di posisi selanjutnya. 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.7. Nilai Komposit: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK 

 

5.3.2 Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang bisa dilakukan oleh 

pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.8 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi sembilan 

komponen, tampak bahwa penambahan kebutuhan (persyaratan) kompetensi secara 

konsisten mengalami peningkatan sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan memiliki beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Pengembangan melalui ‘simulasi/magang/praktik kerja’ dianggap optimal 

untuk dua komponen kompetensi, yaitu: engagement and collaboration dan 

evidence, insights and evaluation. 
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b. Pengembangan kompetensi melalui ‘belajar mandiri’ dianggap optimal bagi 

dua komponen kompetensi, yaitu: communication dan advice and influence. 

c. Untuk lima kompetensi lainnya, bentuk pengembangan yang dianggap optimal 

adalah ‘pendidikan dan pelatihan’. 

 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.8. Nilai Komposit: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK 

5.3.3 Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘bagaimana pemangku JFAK 

bersikap’ seperti pada Gambar 5.9 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political savvy, agility, improvements and innovation), tampak bahwa 

penambahan kebutuhan kompetensi secara konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan bagi tiga komponen kompetensi, ‘belajar mandiri’ dianggap paling 

optimal, disusul ‘simulasi/magang/praktek kerja’, dan‘pendidikan dan pelatihan’. 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.9. Nilai Komposit : Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap 
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5.4 Pengolahan Hasil Persandingan Nilai Klaster Kementerian 

 

5.4.1 Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK (what I know) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang harus dilakukan 

oleh pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.10 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political context and priorities, government systems and processes, 

domain of knowledge), tampak bahwa penambahan kebutuhan kompetensi secara 

konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi, tampak bahwa: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘belajar mandiri’ dianggap optimal bagi 

komponen political context and priorities. 

b. Pengembangan kompetensi melalui ‘pendidikan dan pelatihan’ merupakan 

bentuk yang optimal bagi dua komponen, yaitu  government system and 

process, dan domain of knowledge. 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.10. Nilai Kementerian: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK 

 

5.4.2 Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang bisa dilakukan oleh 

pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.11 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi sembilan 

komponen dinyatakan sebagai berikut: 

a. Penambahan kebutuhan (persyaratan) untuk delapan kompetensi secara 

konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

b. Kompetensi evidence, insight and evaluation merupakan kebutuhan tertinggi 

bagi jenjang JFAK Madya dan jenjang JFAK Muda. 
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2. Relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk pengembangan yang 

dianggap optimal memiliki beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘simulasi/magang/praktek kerja’ serta 

“pendidikan dan pelatihan’ dianggap optimal bagi komponen kompetensi 

engagement and collaboration. 

b. Pengembangan melalui ‘belajar mandiri serta “pendidikan dan pelatihan’ 

dianggap optimal bagi komponen kompetensi feedback and coaching. 

c. Pengembangan melalui ‘belajar mandiri’ dianggap optimal untuk komponen 

kompetensi advice and influence. 

d. Selanjutnya untuk enam kompetensi lainnya, bentuk pengembangan yang 

dianggap optimal adalah ‘pendidikan dan pelatihan’. 

 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.11. Nilai Kementerian: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK 

 

5.4.3 Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘bagaimana pemangku JFAK 

bersikap’ seperti pada Gambar 5.12 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political savvy, agility, improvements and innovation), tampak bahwa 

penambahan kebutuhan kompetensi secara konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Secara dominan, peningkatan komponen kompetensi political savvy secara signifikan 

diperlukan di jenjang Madya hingga jenjang Utama. 

3. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan bagi tiga komponen kompetensi, ‘belajar mandiri’ dianggap yang 

paling optimal, disusul ‘pendidikan dan pelatihan’, dan ‘simulasi/magang/praktek 

kerja’. 
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Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.12. Nilai Kementerian: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap 

 

5.5 Pengolahan Hasil Persandingan Nilai Klaster Lembaga  

 

5.5.1 Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK (what I know) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang harus dilakukan 

oleh pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.13 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political context and priorities, government systems and processes, 

domain of knowledge), tampak bahwa penambahan kebutuhan kompetensi secara 

konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi, bentuk pengembangannya 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘simulasi/magang/praktek kerja’ dianggap 

optimal bagi komponen political context and priorities. 

b. Pengembangan bagi komponen government system and process dapat 

dilakukan secara optimal baik melalui ‘simulasi/magang/praktek kerja’, 

maupun ‘pendidikan dan pelatihan’. 

c. Pengembangan komponen kompetensi domain of knowledge dinyatakan lebih 

optimal melalui ‘belajar mandiri’. 
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Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.13. Nilai Lembaga: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK 

 

5.5.2 Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang bisa dilakukan oleh 

pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.14 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi sembilan 

komponen dinyatakan sebagai berikut: 

a. Penambahan kebutuhan untuk delapan kompetensi secara konsisten 

meningkat sesuai jenjang JFAK. 

b. Kompetensi evidence, insight and evaluation merupakan kebutuhan tertinggi 

bagi jenjang JFAK Madya. 

2. Lebih lanjut, untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan yang dianggap optimal memiliki beberapa perbedaan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘simulasi/magang/praktik kerja’ dianggap 

optimal bagi delapan komponen kompetensi (kecuali analysis). 

b. Sedangkan untuk kompetensi analysis, pengembangan melalui “pendidikan 

dan pelatihan” dianggap optimal. 
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Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.14. Nilai Lembaga: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK 

 

5.5.3 Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘bagaimana Pemangku JFAK 

bersikap’ seperti pada Gambar 5.15 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political savvy, agility, improvements and innovation), tampak bahwa 

penambahan kebutuhan kompetensi secara konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi, bentuk pengembangan 

bagi tiga komponen kompetensi yang paling optimal adalah melalui 

‘simulasi/magang/praktek kerja’. 

3. Untuk komponen kompetensi political savvy dan agility, pengembangan melalui 

‘belajar mandiri’ merupakan urutan kedua yang dianggap optimal. 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.15. Nilai Lembaga: Bagaimana pemangku JFAK bersikap 

 

5.6 Pengolahan Hasil Persandingan Nilai Klaster Pemerintah Daerah 

 

5.6.1 Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK (what I know) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang harus dilakukan 

oleh pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.16 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political context and priorities, government systems and processes, 

domain of knowledge), tampak bahwa penambahan kebutuhan kompetensi secara 

konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 
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2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi, bentuk pengembangannya 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘simulasi/magang/praktek kerja’ dianggap 

optimal bagi komponen political context and priorities. 

b. Pengembangan bagi komponen government system and process dan domain 

of knowledge dapat dilakukan secara optimal baik melalui 

‘simulasi/magang/praktek kerja’ maupun ‘belajar mandiri’. 

  

Gambar 5.16. Nilai Pemerintah Daerah: Apa yang harus diketahui oleh pemangku JFAK 

 

5.6.2 Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK (what I can do) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘apa yang bisa dilakukan oleh 

pemangku JFAK’ seperti pada Gambar 5.17 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi sembilan 

komponen dinyatakan sebagai berikut: 

a. Penambahan kebutuhan untuk sembilan kompetensi secara konsisten 

meningkat sesuai jenjang JFAK. 

b. Terdapat dua kompetensi yang tampak menjadi lebih dominan dari yang lain 

bagi jenjang JFAK Utama, yakni engagement and collaboration dan strategic 

thinking. 

2. Lebih lanjut, untuk relevansi antara komponen kompetensi dengan bentuk 

pengembangan yang dianggap optimal memiliki beberapa perbedaan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan kompetensi melalui ‘pendidikan dan pelatihan’ dianggap 

optimal bagi tujuh komponen kompetensi, kecuali: communication dan 

evidence, insights and evaluation. 

b. Sedangkan untuk komponen kompetensi communication, evidence, dan 

insights and evaluation, pengembangan melalui ‘belajar mandiri’ dianggap 

lebih optimal. 

c. Hal khusus yang memerlukan perhatian antara lain: 
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1) Komponen kompetensi engagement and collaboration memiliki nilai 

yang sama, dan secara optimal sama-sama bisa dikembangkan melalui 

‘pendidikan dan pelatihan’ serta ‘penugasan/pendelegasian’. 

2) Untuk komponen kompetensi design for implementation, 

pengembangan melalui ‘pendidikan dan pelatihan dan ‘belajar mandiri’ 

sama-sama dianggap optimal. 

  

Gambar 5.17. Nilai Pemerintah Daerah: Apa yang bisa dilakukan oleh pemangku JFAK 

 

5.6.3 Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Hasil pengolahan persandingan nilai proporsi untuk fokus ‘bagaimana pemangku JFAK 

bersikap’ seperti pada Gambar 5.18 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk relevansi antara kebutuhan kompetensi dengan jenjang JFAK bagi tiga 

komponen (political savvy, agility, improvements and innovation), tampak bahwa 

penambahan kebutuhan kompetensi secara konsisten meningkat sesuai jenjang JFAK. 

2. Sedangkan untuk relevansi antara komponen kompetensi, bentuk pengembangan 

bagi tiga komponen kompetensi yang paling optimal adalah melalui ‘belajar mandiri’. 

 

  

Relevansi kompetensi dan jenjang jabatan  Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

Gambar 5.18. Nilai Pemerintah Daerah: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap 
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BAB 6 ANALISIS DAN SINTESIS 
 

6.1 Analisis dan Sintesis Hasil SAST 

Analisis dan sintesis SAST berkaitan dengan pengolahan hasil yang disampaikan pada 

Bab 3 yang meliputi: (1) peran JFAK, (2) hasil kerja lingkup kedinasan, dan (3) hasil kerja 

lingkup ilmiah. 

 

6.1.1 Analisis dan Sintesis Peran JFAK 

Persandingan hasil pemetaan dalam tiga kesenjangan terbesar (tingkat kepentingan > 

tingkat kepastian) atas peran JFAK dalam hasil komposit maupun bagi kementerian, lembaga, 

dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 6.1. 

Tabel 6.1. Persandingan kesenjangan tiga besar atas peran JFAK 

SAST - Fokus Peran JFAK 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Identifikasi masalah dan penetapan agenda: 

mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan yang membutuhkan 

perhatian dan solusi kebijakan. 

-- -- --  

2 Analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan.    -- 

3 Pengembangan instrumen kebijakan: merancang 

undang-undang, peraturan, aturan, pedoman teknis, 

dengan menyediakan sejumlah pilihan kebijakan. 

    

4 Konsultasi: melaksanakan audiensi/ konsultasi publik 

dengan memberikan presentasi tentang pentingnya 

kebijakan terkait. 

-- -- -- -- 

5 Koordinasi: memberikan dukungan untuk koordinasi 

dengan pemangku kepentingan. 
-- -- -- -- 
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SAST - Fokus Peran JFAK 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Keputusan: mendukung pembuatan 

kebijakan/keputusan dengan mempersiapkan 

rekomendasi untuk implementasi kebijakan. 

-- --  -- 

7 Implementasi: melakukan pemantauan rutin dan jika 

memungkinkan menerbitkan hasilnya ke publik. 
-- -- -- -- 

8 Evaluasi : melakukan evaluasi dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 
  -- -- 

 

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.1, dapat dikemukakan kondisi pelaksanaan peran 

JFAK secara umum, yakni sebagai berikut: 

1. Secara konsisten, untuk peran “pengembangan instrumen kebijakan” terdapat 

kesenjangan signifikan yang besar, baik dari hasil komposit, kementerian, lembaga, 

maupun pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan bahwa: 

a. Peran ini belum terlaksana dengan baik oleh JFAK, baik di kementerian, 

lembaga, maupun pemerintah daerah.  

b. Perlu ada perhatian khusus terhadap pembinaan maupun pengembangan 

kapasitas JFAK, baik oleh LAN RI sebagai pembina, maupun oleh 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai institusi teknis yang 

membawahi para JFAK. 

2. Untuk peran JFAK dalam “analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan”, 

terdapat kesenjangan yang signifikan pada hasil komposit, kementerian, dan lembaga. 

Sementara untuk pemerintah daerah, tidak tampak kesenjangan yang signifikan. Hal 

ini menggambarkan bahwa: 

a. Kontribusi kesenjangan dalam hasil komposit merupakan “sumbangan” 

kesenjangan yang besar dari hasil kementerian dan lembaga.  

b. Apabila kondisi ini benar adanya, diperlukan inisiatif yang bersifat khusus, baik 

dalam strategi, metode, maupun langkah pembinaan dan pengembangan 

kapasitas JFAK untuk dapat meningkatkan kapasitas serta kompetensi JFAK 

dalam “analisis kebijakan”. 

3. Untuk peran JFAK dalam “Evaluasi: melakukan evaluasi dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya kepada publik”, terdapat kesenjangan yang signifikan pada hasil 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  80 
 

komposit dan kementerian. Ini bisa berarti bahwa kontribusi kesenjangan yang sangat 

besar ada pada kementerian, sehingga dapat membentuk kesenjangan pada nilai 

komposit. Hal ini menggambarkan bahwa: 

a. Kementerian “merasakan” bahwa pelaksanaan peran JFAK dalam “evaluasi” 

dirasakan sangat belum optimal. 

b. Dengan demikian, untuk meningkatkan peran JFAK dalam pelaksanaan peran 

“evaluasi” pada kementerian, perlu dilakukan langkah pembinaan maupun 

pengembangan kapasitas JFAK, baik oleh LAN RI sebagai pembina, maupun 

oleh kementerian, dalam hal ini atasan yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan teknis bagi pemangku JFAK. 

4. Untuk peran “identifikasi masalah” yang merupakan kesenjangan bagi pemerintah 

daerah, dan peran “keputusan” yang merupakan kesenjangan bagi lembaga, hal itu 

tidak menimbulkan kesenjangan dalam nilai komposit. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa dua kesenjangan tersebut hanya dialami oleh klaster pemerintah daerah 

maupun lembaga. Dengan demikian, langkah pembinaan maupun pengembangan 

kapasitas dapat dilakukan secara normatif, namun dengan peningkatan dalam 

beberapa hal. 

  

Untuk melengkapi hasil analisis tersebut, Gambar 6.1 menunjukkan visualisasi 

persandingan hasil pemetaan peran JFAK antara kementerian, lembaga dan pemerintah 

daerah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan yang besar atas pelaksanaan 

fungsi JFAK lebih cenderung dialami oleh kemenetrian dan pemerintah daerah. Adapun untuk 

lembaga, kesenjangan tetap ada dan merata, namun tidak signifikan.    
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Pemerintah Pusat - 

Kementerian 

Pemerintah Pusat - Lembaga Pemerintah Daerah 

Gambar 6.1. Persandingan hasil pemetaan peran JFAK 

Berdasarkan hasil visual dari persandingan antara kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah pada Gambar 6.1, dapat dimaknai bahwa: 

1. Kementerian dan pemerintah daerah adalah institusi yang memiliki kewenangan 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penanganan urusan 

pemerintah pada tingkat nasional dan/atau daerah, dengan demikian: 

a. Peran JFAK merupakan kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan mandat 

kelembagaan. 

b. Secara visual, dapat dimaknai bahwa kementerian dan pemerintah daerah 

menilai pelaksanaan peran JFAK secara umum belum optimal (terdapat 

kesenjangan yang relatif besar). 

2. Sementara untuk lembaga, peran JFAK dianggap cukup memadai (walaupun terdapat 

kesenjangan). Hal ini dimungkinkan mengingat: 

a. Lembaga merupakan institusi ‘teknostruktur’ yang lingkup perumusan dan 

penetapan kebijakannya dilakukan pada level teknis dan berfokus dan/atau 

terbatas pada lingkup teknis yang menjadi tanggung jawab kelembagaan 

masing-masing. 

b. Peran JFAK berfokus pada kebijakan yang bersifat teknis, sehingga secara 

substansi kebijakan yang disusun relatif lebih lebih spesifik dalam lingkup 

bidang, pemangku kepentingan menjadi subyek dari kebijakan, serta sasaran 

pencapaiannya lebih jelas dan terukur.   

6.1.2 Analisis dan Sintesis Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Persandingan hasil pemetaan dalam tiga kesenjangan terbesar (tingkat kepentingan > 

tingkat kepastian) atas hasil kerja JFAK lingkup kedinasan dalam hasil komposit maupun bagi 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 6.2. 
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Tabel 6.2. Persandingan kesenjangan tiga besar atas hasil kerja JFAK lingkup kedinasan 

SAST - Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda: 

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. 

    

2 Buku Referensi Kebijakan Nasional &  Internasional: buku 

yang digunakan sebagai bahan rujukan/acuan yang mutakhir 

dalam lingkup kebijakan. 

  --  

3 Monograf  Kebijakan: dokumen tertulis yang spesifik berisi 

satu atau sejumlah subyek yang berkaitan, dan merupakan 

terbitan tunggal/tidak berkelanjutan. 

-- -- -- -- 

4 Laporan Hasil Pemantauan: hasil observasi rutin dan analisis 

aktivitas sebuah kebijakan sebagai bahan masukan/feedback 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

 -- --  

5 Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan, untuk meningkatkan produk/proses, ataupun 

evaluasi yang menganalisis pencapaian tujuan kebijakan. 

  -- -- 

6 Telaahan Staf: analisis kebijakan yang memuat analisis 

singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan dalam 

waktu singkat. 

-- -- -- -- 

7 Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: materi tertulis tentang 

kebijakan yang disiapkan oleh Analis Kebijakan untuk 

pidato/ceramah, presentasi/konferensi pers. 

-- -- -- -- 

8 Memo Kebijakan: uraian analisis singkat dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang dapat 

direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan dan dapat 

menjadi landasan pembuatan keputusan 

kebijakan yang bersifat terbatas. 

-- -- -- -- 
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SAST - Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Modul Diklat: dokumen yang digunakan sebagai bahan 

pembelajaran untuk mendukung kegiatan pengembangan 

kompetensi Analis Kebijakan di bidang kebijakan publik. 

-- --  -- 

10 Model Kebijakan: dokumen tertulis yang menguraikan 

konsep dari sebuah rekomendasi kebijakan yang didukung 

dengan referensi literatur atau informasi ilmiah dan data 

dukung bukti yang relevan. 

-- -- -- -- 

11 Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau analisis, hasil 

telaah atau pengembangan hasil penelitian yang dapat 

berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat keras 

(hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan 

penyusunan kebijakan atau kegiatan pengembangan 

kompetensi di bidang kebijakan publik. 

-- --  -- 

12 Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: produk/karya dalam 

bentuk visual/infografis atau audio visual yang dapat 

berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat keras 

(hard file) yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan 

pengembangan kompetensi di bidang kebijakan publik. 

-- -- -- -- 

13 Buku Pedoman: dokumen yang memuat kebijakan pokok 

atau kebijakan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman 

dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

institusi, baik bersifat pengaturan, penetapan, atau 

pendelegasian tugas. 

-- -- -- -- 

14 Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk 

pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah kebijakan, 

peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui oleh 

pejabat yang berwenang. 

-- -- -- -- 

15 Surat penugasan: naskah dinas yang dibuat atasan atau 

pejabat yang berwenang bagi Analis Kebijakan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan lingkup kajian, 

analisis, dan advokasi kebijakan. 

-- -- -- -- 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  84 
 

SAST - Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

16 Laporan diseminasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja penyebarluasan informasi, 

pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan 

kebijakan publik atau regulasi tertentu. 

-- -- -- -- 

17 Laporan advokasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau 

mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi 

tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau 

regulasi tertentu. 

-- -- -- -- 

18 Daftar konsultasi dan hasil konsultasi: dokumentasi yang 

menginformasikan hasil pertemuan dalam rangka pertukaran 

pikiran/pengujian materi hasil kajian/analisis/rekomendasi 

kebijakan dengan para pemangku kepentingan kebijakan 

untuk mendapatkan masukan atau kesimpulan atau agenda 

tindak lanjut kebijakan. 

-- -- -- -- 

19 Rancangan Kebijakan: dokumen yang memuat pokok-

pokok/substansi dasar kebijakan yang dapat digunakan 

dalam penyusunan kebijakan tertentu atau kebijakan 

pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat 

pengaturan, penetapan, atau pendelegasian wewenang. 

-- -- -- -- 

 

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.2, dapat dikemukakan kondisi pencapaian hasil 

kerja JFAK dalam lingkup kedinasan secara umum sebagai berikut: 

1. Secara konsisten untuk hasil kerja dalam lingkup “Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, 

RPMen, Raperda”, terdapat kesenjangan yang signifikan besar, baik dari hasil 

komposit, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Hal ini 

menggambarkan bahwa: 

a. Hasil kerja JFAK dalam lingkup ini belum terlaksana dengan baik pada 

kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. 

b. Perlu perhatian khusus dalam pembinaan maupun pengembangan kapasitas 

JFAK, baik oleh LAN RI sebagai pembina, maupun oleh 
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kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai institusi teknis yang 

membawahi para JFAK. 

2. Untuk peran JFAK dalam menghasilkan “Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional”, terdapat kesenjangan yang siginifikan pada hasil komposit, 

kementerian, dan pemerintah daerah. Sementara untuk lembaga, tidak tampak 

kesenjangan yang signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa: 

a. Kontribusi kesenjangan dalam hasil komposit merupakan “sumbangan” 

kesenjangan yang besar dari hasil kementerian dan pemerintah daerah. 

b. Ketersediaan “buku referensi kebijakan nasional” merupakan hal yang penting 

bagi kementerian dan pemerintah daerah, mengingat hal tersebut merupakan 

bagian dari kewenangan institusi dalam merumuskan dan menetapkan 

kebijakan. 

c. Mengingat kondisi tersebut, diperlukan inisiatif yang bersifat  khusus, baik 

dalam strategi, metode, maupun langkah pembinaan dan pengembangan 

kapasitas JFAK untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi JFAK agar 

ketersediaan buku referensi kebijakan nasional, maupun daerah dapat 

diwujudkan. 

3. Untuk hasil kerja dalam bentuk “laporan hasil pemantauan”, terdapat kesenjangan 

besar pada hasil komposit dan pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan: 

a. Pada pemerintah daerah terjadi kesenjangan yang cukup besar sehingga 

secara signifikan dapat memengaruhi nilai komposit. 

b. Diperlukan langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

JFAK pemerintah daerah agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.  

4. Sedangkan untuk hasil kerja dalam bentuk “laporan hasil evaluasi”, terdapat 

kesenjangan pada hasil komposit dan kementerian. Kondisi ini menggambarkan: 

a. Pada kementerian terjadi kesenjangan yang cukup besar sehingga secara 

signifikan dapat mempengaruhi nilai komposit. 

b. Diperlukan langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

JFAK kementerian agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.  

5. Selanjutnya untuk kinerja dalam menghasilkan “modul diklat” dan “alat bantu”, 

kesenjangan dialami oleh lembaga. Kesenjangan ini dapat diatasi melalui berbagai 

bentuk upaya, baik oleh institusi maupun pembelajaran oleh individu JFAK. 

Untuk melengkapi hasil analisis tersebut, Gambar 6.2 menunjukkan secara visual 

persandingan hasil pemetaan hasil kerja JFAK dalam lingkup kedinasan antara kementerian, 

lembaga dan pemerintah daerah yang menampakkan bahwa: 

1. Pada kementerian, masih terdapat kesenjangan yang relatif kecil, termasuk pada 

beberapa bentuk hasil kerja lingkup kedinasan seperti "buku pedoman: 

"juklak/juknis", "laporan advokasi", "daftar konsultasi", dan "hasil konsultasi". 

2. Pada lembaga, terdapat kesenjangan pada sebagian besar bentuk kinerja, kecuali 

adanya kesenjangan yang kecil untuk hasil kerja dalam bentuk "telaahan staf", "bahan 
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pidato", dan "memo kebijakan". 

3. Pada pemerintah, secara merata terdapat kesenjangan pada seluruh bentuk kinerja 

dalam lingkup kedinasan. 

 

   
 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat - 

Kementerian 

Pemerintah Pusat - Lembaga Pemerintah Daerah 

Gambar 6.2. Persandingan hasil pemetaan hasil kerja JFAK lingkup kedinasan 

Berdasarkan hasil visual dari persandingan antara kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah pada Gambar 6.2, dapat dimaknai bahwa dalam pencapaian kinerja JFAK 

lingkup kedinasan, kesenjangan secara merata dialami oleh pemerintah daerah. Adapun 

lembaga mengalami kesenjangan pada sebagian besar bentuk kesenjangan, dan kementerian 

masih mengalami kesenjangan walaupun dalam nilai yang tidak terlalu besar. 

6.1.3 Analisis dan Sintesis Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Persandingan hasil pemetaan dalam tiga kesenjangan terbesar (tingkat kepentingan > 

tingkat kepastian) atas hasil kerja JFAK dalam lingkup ilmiah dari hasil komposit maupun bagi 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 6.3. 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  87 
 

Tabel 6.3. Persandingan kesenjangan tiga besar atas hasil kerja JFAK lingkup ilmiah 

SAST - Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST: 3 Kesenjangan  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil 

penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan 

menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

    

2 Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang 

ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta 

menawarkan alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari 

pembuat kebijakan. 

   -- 

3 Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk 

merespons suatu kebijakan tertentu/khusus dengan 

tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain 

bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait 

atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat 

umum. 

    

4 Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang 

memberikan alternatif kebijakan dengan didukung 

analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) 

yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) 

untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik 

terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan 

baru yang dianggap penting. 

-- -- --  

 

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.3, dapat dikemukakan kondisi pencapaian hasil 

kerja JFAK dalam lingkup ilmiah secara umum sebagai berikut: 

1. Secara konsisten, untuk hasil kerja dalam lingkup “policy paper atau kertas kerja 

kebijakan” maupun “Artikel kebijakan”, terdapat kesenjangan yang signifikan besar, 

baik dari hasil komposit, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Hal ini 

menggambarkan bahwa: 

a. Hasil kerja JFAK dalam lingkup ini belum terlaksana dengan baik pada 

kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. 
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b. Apabila kinerja dalam lingkup ini dianggap “bernilai” bagi kementerian, 

lembaga, maupun pemerintah daerah, perlu perhatian khusus dalam 

pembinaan maupun pengembangan kapasitas JFAK, baik oleh LAN RI sebagai 

pembina, maupun oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai 

institusi teknis yang membawahi para JFAK. 

2. Untuk hasil kerja dalam bentuk “policy brief atau risalah kebijakan”, kesenjangan 

secara umum tampak pada nilai komposit, dan secara khusus menjadi kesenjangan 

bagi kementerian dan lembaga. Hal ini menggambarkan bahwa: 

a. Pada kementerian dan lembaga, terjadi kesenjangan yang cukup besar. Lebih 

lanjut, perlu dicermati apakah "policy brief atau risalah kebijakan" merupakan 

hal yang esensial bagi kementerian dan lembaga, yang keduanya merupakan 

institusi pada pemerintah pusat. 

b. Apabila "policy brief atau risalah kebijakan" merupakan hal yang esensial bagi 

kementerian dan lembaga, perlu dilakukan langkah khusus untuk 

meningkatkan kapasitas dan kompetensi JFAK kementerian agar dapat 

mencapai kinerja yang lebih baik. 

3. Sementara untuk kinerja lingkup ilmiah dalam bentuk “makalah”, kesenjangan dialami 

oleh pemerintah daerah. Kesenjangan itu dapat diatasi melalui berbagai bentuk upaya 

baik oleh institusi maupun pembelajaran oleh individu JFAK. 

Untuk melengkapi hasil analisis, Gambar 6.3 memvisualisasikan persandingan hasil 

pemetaan hasil kerja JFAK dalam lingkup ilmiah antara kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah yang menampakkan bahwa: 

1. Pada kementerian, terdapat kesenjangan yang relatif kecil dalam menghasilkan 

“makalah”, namun terdapat kesenjangan yang besar pada kinerja berkaitan dengan 

"policy paper", "policy brief", maupun "artikel kebijakan". 

2. Pada lembaga, kesenjangan kinerja dalam lingkup ilmiah terjadi secara merata, 

dengan kesenjangan yang tidak terlalu besar. 

3. Pada pemerintah daerah, kinerja lingkup ilmiah masih mengalami kesenjangan yang 

cukup besar dan merata. 
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Pemerintah Pusat - 

Kementerian 

Pemerintah Pusat - Lembaga Pemerintah Daerah 

Gambar 6.3. Persandingan hasil pemetaan hasil kerja JFAK lingkup ilmiah 

6.2 Analisis dan Sintesis Hasil ISM 

Analisis dan sintesis ISM berkaitan dengan pengolahan hasil yang disampaikan pada Bab 

4 yang meliputi: (1) peran JFAK, (2) hasil kerja lingkup kedinasan, dan (3) hasil kerja lingkup 

ilmiah. 

6.2.1 Analisis dan Sintesis Peran JFAK 

Persandingan elemen kunci atau elemen dengan daya dorong (driver power) yang besar 

untuk fokus peran JFAK, yang telah dilakukan dengan menggunakan ISM dari hasil komposit 

maupun bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam Tabel 6.4. 

Tabel 6.4. Persandingan elemen kunci atas fokus peran JFAK 

ISM - Fokus Peran JFAK 

No Sub Elemen 

Elemen Kunci  

K
o

m
p

o
si

t 

K
em

en
te

ri
an

 

Le
m

b
ag

a 
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e

m
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h
 

D
ae
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h

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Identifikasi masalah dan penetapan agenda: 

mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan yang membutuhkan 

perhatian dan solusi kebijakan. 

    

2 Analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan.  -- --  

3 Pengembangan instrumen kebijakan: merancang 

undang-undang, peraturan, aturan, pedoman teknis, 

dengan menyediakan sejumlah pilihan kebijakan. 

-- -- -- -- 
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ISM - Fokus Peran JFAK 

No Sub Elemen 

Elemen Kunci  

K
o

m
p

o
si

t 

K
em

e
n

te
ri

an
 

Le
m

b
ag

a 

P
e

m
e

ri
n

ta
h

 

D
ae

ra
h

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4 Konsultasi: melaksanakan audiensi/ konsultasi publik 

dengan memberikan presentasi tentang pentingnya 

kebijakan terkait. 

-- -- -- -- 

5 Koordinasi: memberikan dukungan untuk koordinasi 

dengan pemangku kepentingan. 
-- -- -- -- 

6 Keputusan: mendukung pembuatan kebijakan/keputusan 

dengan mempersiapkan rekomendasi untuk implementasi 

kebijakan. 

-- -- -- -- 

7 Implementasi: melakukan pemantauan rutin dan jika 

memungkinkan menerbitkan hasilnya ke publik.. 
-- -- -- -- 

8 Evaluasi: melakukan evaluasi dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya kepada publik.. 
--  -- -- 

 

Pada Tabel 6.4, dapat dilihat bahwa ‘elemen kunci’ atau elemen dengan daya dorong 

(driver power) yang besar menjadi ‘syarat perlu’ atau necessity condition bagi pencapaian sub-

elemen lain yang ‘terdampak’. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa apabila ‘elemen 

kunci’ ini sulit atau tidak dapat dicapai, pencapaian elemen lainnya yang merupakan elemen 

terdampak akan terhambat. 

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.4, dapat dikemukakan bahwa elemen kunci bagi 

pencapaian peran JFAK dari hasil komposit maupun kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah secara umum sebagai berikut: 

1. Secara konsisten, tampak bahwa sub-elemen “identifikasi masalah dan penetapan 

agenda” merupakan ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ baik dari hasil komposit, 

kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. 

2. Sub-elemen “analisis kebijakan” merupakan ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ bagi 

pemerintah daerah. 

3. Sub-elemen “evaluasi” merupakan ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ bagi 

kementerian. 
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6.2.2 Analisis dan Sintesis Hasil Kerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Persandingan elemen kunci atau elemen dengan daya dorong (driver power) yang besar 

untuk fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan, yang telah dilakukan dengan menggunakan 

ISM dari hasil komposit maupun bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dapat 

dilihat dalam Tabel 6.5. 

Tabel 6.5. Persandingan elemen kunci atas fokus hasil kerja JFAK lingkup kedinasan 

ISM - Fokus Hasil Kerja Lingkup Kedinasan 

No Sub Elemen 

Elemen Kunci  

K
o

m
p

o
si

t 

K
em

e
n

te
ri

an
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m
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a 

P
e

m
e
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n
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h

 

D
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ra
h

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Naskah akademik RUU/ RPP/ RPPres/ RPMen/ 

Raperda. 
-- -- -- -- 

2* Buku referensi kebijakan nasional dan 

internasional/monograf kebijakan. 
-- -- -- -- 

3** Laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf.    -- 

4*** Modul diklat/bahan pidato, ceramah, 

presentasi/alat bantu gambar, suara. 
-- -- -- -- 

5**** Model kebijakan/rancangan kebijakan/memo 

kebijakan/alat bantu penyusunan kebijakan. 
-- -- -- -- 

6***** Buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan 

(juklak)/petunjuk teknis (juknis). 
-- -- -- -- 

7****** Laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil 

konsultasi. 
--  --  

Catatan : 

a. Tanda (*) merupakan gabungan hasil kerja lingkup kedinasan yang memiliki ‘kedekatan’ 

dalam struktur substansi, karakteristik keluaran, serta jenis pemanfaatan. 

b. Dengan demikian, pada matriks persandingan antara ISM dan SAST akan ‘dimunculkan’ 

seluruh komponen dari sub-elemen tersebut. 

 

Pada Tabel 6.5, dapat dilihat bahwa ‘elemen kunci’ atau elemen dengan daya dorong 

(driver power) yang besar menjadi ‘syarat perlu’ atau necessity condition bagi pencapaian sub-

elemen lain yang ‘terdampak’. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa apabila ‘elemen 
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kunci’ ini sulit atau tidak dapat dicapai, pencapaian elemen lainnya yang merupakan elemen 

terdampak akan terhambat.  

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.5, dapat dikemukakan bahwa elemen kunci bagi 

pencapaian hasil kerja JFAK dalam lingkup kedinasan dari hasil komposit maupun 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, secara umum sebagai berikut: 

1. Sub-elemen “laporan hasil pemantauan/ evaluasi/ telaahan staf” merupakan ‘elemen 

kunci’ atau ‘syarat perlu’, baik dari hasil komposit, kementerian, dan lembaga. Sub-

elemen ini merupakan gabungan dari beberapa komponen hasil kerja JFAK dalam 

lingkup kedinasan, yaitu: 

a. Laporan Hasil Pemantauan: hasil observasi rutin dan analisis aktivitas sebuah 

kebijakan sebagai bahan masukan/feedback dalam pelaksanaan kebijakan. 

b. Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk 

meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis pencapaian 

tujuan kebijakan. 

c. Telaahan Staf: analisis kebijakan yang memuat analisis singkat dan jelas 

mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang 

disarankan dalam waktu singkat. 

2. Sub-elemen “laporan hasil diseminasi/ hasil advokasi/ hasil konsultasi” merupakan 

‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ bagi kementerian dan pemerintah daerah. Sub-

elemen ini merupakan gabungan dari beberapa komponen hasil kerja JFAK dalam 

lingkup kedinasan, yaitu: 

a. Laporan diseminasi kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja 

penyebarluasan informasi, pemikiran, hasil kajian, dan analisis yang terkait 

dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu. 

b. Laporan advokasi kebijakan: dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja 

untuk mempengaruhi atau mendukung sebuah 

konsep/pemikiran/rekomendasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan 

publik atau regulasi tertentu. 

c. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi: dokumentasi yang menginformasikan 

hasil pertemuan dalam rangka pertukaran pikiran/pengujian materi hasil 

kajian/analisis/rekomendasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan 

kebijakan untuk mendapatkan masukan atau kesimpulan atau agenda tindak 

lanjut kebijakan. 

6.2.3 Analisis dan Sintesis Hasil Kerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Persandingan elemen kunci atau elemen dengan daya dorong (driver power) yang besar 

untuk fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah, yang telah dilakukan dengan menggunakan ISM 

dari hasil komposit maupun bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dapat dilihat 

dalam Tabel 6.6. 
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Tabel 6.6. Persandingan elemen kunci atas fokus hasil kerja JFAK lingkup ilmiah 

ISM - Fokus Hasil Kerja Lingkup Ilmiah 

No Sub Elemen 

Elemen Kunci  

K
o

m
p

o
si

t 

K
em

e
n

te
ri

an
 

Le
m

b
ag

a 

P
e

m
e

ri
n

ta
h

 

D
ae

ra
h

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil 

penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan 

menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

--    

2 Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang 

ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta 

menawarkan alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari 

pembuat kebijakan. 

  -- -- 

3 Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons 

suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil 

kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan 

yang dibuat serta bagi masyarakat umum. 

 -- -- -- 

4 Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang 

memberikan alternatif kebijakan dengan didukung 

analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yang 

dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) untuk 

membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap 

kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang 

dianggap penting. 

-- -- -- -- 

Pada Tabel 6.6, dapat dilihat bahwa ‘elemen kunci’ atau elemen dengan daya dorong 

(driver power) yang besar menjadi ‘syarat perlu’ atau necessity condition bagi pencapaian sub-

elemen lain yang ‘terdampak’. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa apabila ‘elemen 

kunci’ ini sulit atau tidak dapat dicapai, pencapaian elemen lainnya yang merupakan elemen 

terdampak akan terhambat. 

Atas hasil persandingan dalam Tabel 6.6, dapat dikemukakan bahwa elemen kunci bagi 

pencapaian hasil kerja JFAK dalam lingkup ilmiah dari hasil komposit maupun kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah secara umum sebagai berikut : 

1. Sub-elemen “policy paper atau kertas kerja kebijakan” merupakan ‘elemen kunci’ atau 
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‘syarat perlu’ bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.  

2. Sub-elemen “policy brief atau risalah kebijakan” merupakan ‘elemen kunci’ atau 

‘syarat perlu’ bagi kementerian. 

6.3 Analisis dan Sintesis Integrasi Hasil SAST dan ISM 

6.3.1 Integrasi SAST dan ISM dalam Peran JFAK 

Integrasi hasil SAST dan ISM dimaksudkan untuk dapat menemukenali faktor yang 

penting dan kritikal, yakni ketika hasil SAST komponen atau sub-elemen berada pada 

‘problematic planning region’ atau memiliki kesenjangan yang besar antara ‘tingkat 

kepentingan’ dan ‘tingkat kepastian’, serta sekaligus hasil ISM berada pada posisi ‘elemen 

kunci’ atau dengan daya dorong (driver power) besar yang menjadi ‘syarat perlu’ atau 

necessity condition bagi pencapaian sub-elemen lain yang ‘terdampak’. 

Tabel 6.7. Integrasi SAST dan ISM fokus hasil peran JFAK 

Integrasi SAST – ISM: Fokus Peran JFAK 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST-Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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D
ae

ra
h

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Identifikasi masalah dan penetapan agenda: 

mengidentifikasi permasalahan kebijakan dan 

memprioritaskan permasalahan yang membutuhkan 

perhatian dan solusi kebijakan. 

-- --     

2 Analisis kebijakan: menyediakan analisis kebijakan.   -- -- --  

3 Pengembangan instrumen kebijakan: merancang 

undang-undang, peraturan, aturan, pedoman teknis, 

dengan menyediakan sejumlah pilihan kebijakan. 
   -- -- -- 

4 Konsultasi: melaksanakan audiensi/ konsultasi publik 

dengan memberikan presentasi tentang pentingnya 

kebijakan terkait. 
-- -- -- -- -- -- 

5 Koordinasi: memberikan dukungan untuk koordinasi 

dengan pemangku kepentingan. 
-- -- -- -- -- -- 

6 Keputusan: mendukung pembuatan 

kebijakan/keputusan dengan mempersiapkan 

rekomendasi untuk implementasi kebijakan. 
--  -- -- -- -- 
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Integrasi SAST – ISM: Fokus Peran JFAK 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST-Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

7 Implementasi: melakukan pemantauan rutin dan jika 

memungkinkan menerbitkan hasilnya ke publik. 
-- -- -- -- -- -- 

8 Evaluasi: melakukan evaluasi dan jika memungkinkan 

menerbitkan hasilnya kepada publik. 
 -- --  -- -- 

 

Pada Tabel 6.7, dapat dilihat bahwa integrasi hasil pemetaan SAST dan ISM dapat 

menemukenali faktor yang penting dan kritikal, antara lain sebagai berikut: 

1. Komponen atau sub-elemen “identifikasi masalah dan penetapan agenda” 

merupakan faktor yang penting dan kritikal bagi pemerintah daerah. 

2. Komponen atau sub-elemen“evaluasi” merupakan faktor yang penting dan kritikal 

bagi kementerian. 

Atas faktor yang penting dan kritikal tersebut, diharapkan dapat dilakukan penanganan 

secara khusus baik dari aspek pembinaan maupun pengembangan kapasitas dan kompetensi 

JFAK. Perlu disampaikan bahwa di luar “faktor yang penting dan kritikal” tersebut, komponen 

atau sub-elemen lain yang masih mengalami kesenjangan (hasil SAST), maupun yang 

berperan sebagai ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ (necessity condition), tetap harus 

mendapatkan perhatian untuk dapat menutup kesenjangan serta penguatan kapasitas 

berkaitan dengan ‘elemen kunci’ yang berperan sebagai ‘syarat perlu’.  

 

6.3.2 Integrasi SAST dan ISM dalam Kinerja JFAK Lingkup Kedinasan 

Integrasi hasil SAST dan ISM dimaksudkan untuk dapat menemukenali faktor yang 

penting dan kritikal, yakni ketika hasil SAST komponen atau sub-elemen berada pada 

‘problematic planning region’ atau memiliki kesenjangan yang besar antara ‘tingkat 

kepentingan’ dan ‘tingkat kepastian’, serta sekaligus hasil ISM berada pada posisi ‘elemen 

kunci’ atau dengan daya dorong (driver power) besar yang menjadi ‘syarat perlu’ atau 

necessity condition bagi pencapaian sub-elemen lain yang ‘terdampak’.    
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Tabel 6.8. Integrasi SAST dan ISM fokus kinerja JFAK lingkup kedinasan 

Integrasi SAST – ISM: Fokus Kinerja JFAK Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST -Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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e
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ra
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda: 

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum masyarakat. 
   -- -- -- 

2 Buku Referensi Kebijakan Nasional & Internasional: 

buku yang digunakan sebagai bahan rujukan/acuan 

yang mutakhir dlm lingkup kebijakan. 
 --  -- -- -- 

3 Monograf Kebijakan: dokumen tertulis yang spesifik 

berisi satu atau sejumlah subyek yang berkaitan, dan 

merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan. 
-- -- -- -- -- -- 

4 Laporan Hasil Pemantauan: hasil observasi rutin dan 

analisis aktivitas sebuah kebijakan sebagai bahan 

masukan/feedback dalam pelaksanaan kebijakan. 
-- --    -- 

5 Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan, untuk meningkatkan 

produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis 

pencapaian tujuan kebijakan. 

-- --    -- 

6 Telaahan Staf: analisis kebijakan yang memuat analisis 

singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan 

dalam waktu singkat. 

-- -- --   -- 

7 Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: materi tertulis 

tentang kebijakan yg disiapkan oleh Analis Kebijakan 

untuk pidato/ceramah, presentasi/konferensi pers. 
-- -- -- -- -- -- 

8 Memo Kebijakan: uraian analisis singkat dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang dapat 

direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan dan 

dapat menjadi landasan pembuatan keputusan 

kebijakan yang bersifat terbatas. 

-- -- -- -- -- -- 

9 Modul Diklat: dokumen yang digunakan sebagai bahan 

pembelajaran untuk mendukung kegiatan 

pengembangan kompetensi Analis Kebijakan di bidang 

kebijakan publik. 

--  -- -- -- -- 
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Integrasi SAST – ISM: Fokus Kinerja JFAK Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST -Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10 Model Kebijakan: dokumen tertulis yang menguraikan 

konsep dari sebuah rekomendasi kebijakan yang 

didukung dengan referensi literatur atau informasi 

ilmiah dan data dukung bukti yang relevan. 

-- -- -- -- -- -- 

11 Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau analisis, hasil 

telaah atau pengembangan hasil penelitian yang dapat 

berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan dalam 

mendukung kegiatan penyusunan kebijakan atau 

kegiatan pengembangan kompetensi di bidang 

kebijakan publik. 

--  -- -- -- -- 

12 Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: produk/karya dalam 

bentuk visual/infografis atau audio visual yang dapat 

berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan dlm mendukung 

kegiatan pengembangan kompetensi di bidang 

kebijakan publik. 

-- -- -- -- -- -- 

13 Buku Pedoman: dokumen yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang dapat dijadikan 

pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

tugas dan kegiatan institusi, baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian tugas 

-- -- -- -- -- -- 

14 Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk 

pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah kebijakan, 

peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui 

oleh pejabat yang berwenang. 

-- -- -- -- -- -- 

15 Surat penugasan: naskah dinas yang dibuat atasan atau 

pejabat yang berwenang bagi Analis Kebijakan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan lingkup 

kajian, analisis, dan advokasi kebijakan. 

-- -- -- -- -- -- 

16 Laporan diseminasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja penyebarluasan informasi, 

pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan 

kebijakan publik atau regulasi tertentu. 

-- -- --  --  

17 Laporan advokasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau 
-- -- --  --  
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Integrasi SAST – ISM: Fokus Kinerja JFAK Lingkup Kedinasan 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST -Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi 

tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau 

regulasi tertentu. 

18 Daftar konsultasi dan hasil konsultasi: dokumentasi 

yang menginformasikan hasil pertemuan dalam rangka 

pertukaran pikiran/pengujian materi hasil 

kajian/analisis/rekomendasi kebijakan dengan para 

pemangku kepentingan kebijakan untuk mendapatkan 

masukan atau kesimpulan atau agenda tindak lanjut 

kebijakan. 

-- -- --  --  

19 Rancangan Kebijakan: dokumen yang memuat pokok-

pokok/substansi dasar kebijakan yang dapat digunakan 

dalam penyusunan kebijakan tertentu atau kebijakan 

pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat 

pengaturan, penetapan, atau pendelegasian 

wewenang. 

-- -- -- -- -- -- 

 

Pada Tabel 6.8, dapat dilihat bahwa pada integrasi hasil pemetaan SAST dan ISM tidak 

ditemukan faktor yang penting dan kritikal. Perlu disampaikan bahwa di luar faktor yang 

penting dan kritikal tersebut, pada fokus kinerja JFAK lingkup kedinasan masih ditemukan 

komponen atau sub-elemen lain yang masih mengalami kesenjangan (hasil SAST), maupun 

yang berperan sebagai ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ (necessity condition), sehingga tetap 

harus mendapatkan perhatian guna menutup kesenjangan serta penguatan kapasitas 

berkaitan dengan ‘elemen kunci’ yang berperan sebagai ‘syarat perlu’.  

 

6.3.3 Integrasi SAST dan ISM dalam Kinerja JFAK Lingkup Ilmiah 

Integrasi hasil SAST dan ISM dimaksudkan untuk dapat menemukenali faktor yang 

penting dan kritikal, yakni ketika hasil SAST komponen atau sub-elemen berada pada 

‘problematic plnning region’ atau memiliki kesenjangan yang besar antara ‘tingkat 

kepentingan’ dan ‘tingkat kepastian’, serta sekaligus hasil ISM berada pada posisi ‘elemen 
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kunci’ atau dengan daya dorong (driver power) besar yang menjadi ‘syarat perlu’ atau 

necessity condition bagi pencapaian sub-elemen lain yang ‘terdampak’. 

Tabel 6.9. Integrasi SAST dan ISM fokus kinerja JFAK lingkup ilmiah 

Integrasi SAST – ISM: Fokus Kinerja JFAK Lingkup Ilmiah 

No Asumsi Strategis/Sub Elemen 

SAST -Kesenjangan ISM - 

Elemen Kunci 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil 

penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu dan 

menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

     -- 

2 Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang 

ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta 

menawarkan alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari 

pembuat kebijakan. 

  --  -- -- 

3 Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespons 

suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan untuk 

memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil 

kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan 

yang dibuat serta bagi masyarakat umum. 

   -- -- -- 

4 Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang 

memberikan alternatif kebijakan dengan didukung 

analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yang 

dihasilkan dan sebagai informasi masukan (input) untuk 

membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik 

terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan 

baru yang dianggap penting. 

-- --  -- -- -- 

 

Pada Tabel 6.9, dapat dilihat bahwa integrasi hasil pemetaan SAST dan ISM dapat 

menemukenali faktor yang penting dan kritikal, antara lain sebagai berikut: 

1. Komponen atau sub-elemen “policy paper atau kertas kerja kebijakan” merupakan 

faktor yang penting dan kritikal bagi kementerian dan lembaga.  

2. Komponen atau sub-elemen “policy brief atau risalah kebijakan” merupakan faktor 

yang penting dan kritikal bagi kementerian. 
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Atas faktor yang penting dan kritikal tersebut, diharapkan dapat dilakukan penanganan 

secara khusus baik dari aspek pembinaan maupun pengembangan kapasitas dan kompetensi 

JFAK. Perlu disampaikan bahwa di luar “faktor yang penting dan kritikal” tersebut, komponen 

atau sub-elemen lain yang masih mengalami kesenjangan (hasil SAST), maupun yang 

berperan sebagai ‘elemen kunci’ atau ‘syarat perlu’ (necessity condition), tetap harus 

mendapatkan perhatian agar dapat menutup kesenjangan, serta penguatan kapasitas 

berkaitan dengan ‘elemen kunci’ yang berperan sebagai ‘syarat perlu’.  

6.4  Pemetaan Relevansi Kompetensi dan Bentuk Pengembangan  

Mengingat adanya komponen atau sub-elemen yang bersifat penting dan kritikal, 

diperlukan pemetaan kompetensi yang relevan guna menentukan pengembangan serta 

bentuk pengembangan, baik dari aspek strategi, metode, serta proses pembelajaran yang 

dapat menghasilkan dampak peningkatan kapasitas optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pada bagian berikut akan disajikan pemetaan relevansi kompetensi dan bentuk 

pengembangan bagi komponen atau sub-elemen yang bersifat penting dan kritikal. Pemetaan 

kompetensi yang relevan untuk pengembangan serta bentuk pengembangannya dilakukan 

dengan memperhatikan hasil pengolahan data pada Bab 5, melalui pemetaan relevansi 

dengan komponen atau sub-elemen yang bersifat penting dan kritikal. Hasil pemetaan 

relevansi ditampilkan dalam daftar tabel berikut: 

1. Tabel 6.10. Pemetaan Relevansi Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh JFA. 

2. Tabel 6.11. Pemetaan Relevansi Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh JFAK. 

3. Tabel 6.12. Pemetaan Relevansi Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap. 

Perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya, pemetaan relevansi ini tidak hanya 

diperlukan untuk memetakan komponen atau sub-elemen yang bersifat penting dan kritikal, 

namun bagi seluruh ‘kesenjangan’ dari hasil SAST maupun “elemen kunci’ dari hasil ISM. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, proses pemetaan dapat dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang memahami arah pengembangan JFAK, serta 

sistem dan metode pembelajaran mutakhir. 
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Tabel 6.10. Pemetaan Relevansi Fokus-1: Apa yang harus diketahui oleh JFAK 

Pemetaan Relevansi Kompetensi  

dan Bentuk Pengembangan  

Komponen/Sub-elemen Bentuk Pengembangan Jenjang JFAK 

Id
en

ti
fi

ka
si

 

m
as

al
ah

 
d

an
 

p
en

et
ap

an
 

ag
en

d
a 

Ev
al

u
as

i 

P
o

lic
y 

P
ap

er
 a

ta
u

 

K
e

rt
as

 
K

e
rj

a 

K
e

b
ija

ka
n

 
P

o
lic

y 
B

ri
ef

 a
ta

u
 

R
is

al
ah

 

K
e

b
ija

ka
n

 
P

en
u

ga
sa

n
/ 

p
en

d
el

eg
as

ia
n

 

Si
m

u
la

si
/m

ag
an

g/
 p

ra
kt

ek
 k

e
rj

a 

P
en

d
id

ik
an

 
d

an
 

P
el

at
ih

an
 

B
el

aj
ar

 M
an

d
ir

i 

JF
A

K
 U

ta
m

a 

JF
A

K
 M

ad
ya

 

JF
A

K
 M

u
d

a 

JF
A

K
 P

er
ta

m
a 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

K
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Political context and priorities, penguasaan substansi 

yang akan diatur dalam kebijakan (teknis dan non-teknis). 
*** *** *** *** * ** **** *** **** *** ** * 

Government systems and processes, bagaimana proses 

berlangsung di eksekutif dan legislatif, serta hal-hal lain 

yang diperlukan dan relevan dalam perumusan kebijakan. 
*** *** *** *** * ** **** *** **** *** ** * 

Domain of knowledge, prioritas pemerintah dan konteks 

politik yang relevan. 
*** *** *** *** * ** **** *** **** *** ** * 

Catatan :      **** keterkaitan sangat tinggi   ;   *** keterkaitan tinggi   ;  ** keterkaitan sedang  ;  * keterkaitan rendah  
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Tabel 6.11. Pemetaan Relevansi Fokus-2: Apa yang bisa dilakukan oleh JFAK 

Pemetaan Relevansi Kompetensi  

dan Bentuk Pengembangan  

Komponen/Sub-elemen Bentuk Pengembangan Jenjang JFAK 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
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Evidence, insights dan evaluation, mengumpulkan dan 

mengembangkan bukti (eviden) untuk mendukung proses 

analisis. 
*** **** *** ** * ** **** *** **** *** ** * 

Analysis, menggunakan kerangka kerja dan metodologi 

untuk melakukan analisis atas bukti atau evidence. 
*** **** *** *** * ** **** *** **** *** ** * 

Design for implementation, merancang proposal 

perumusan kebijakan yang memuat langkah-langkah dan 

opsi penerapan kebijakan. 
*** ** **** *** * ** **** *** **** *** ** * 

Plan and manage work, memastikan bahwa saran 

(proposal) diterima dan dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber daya multidisiplin yang tepat, serta 

menggunakan metode dan pengelolaan (manajemen 

proyek) yang tepat. 

** ** **** ** **** *** *** *** **** **** ** * 

Advise and influence, menyampaikan saran secara 

berkualitas, bebas, jujur dan meyakinkan. 
** *** **** *** **** *** **** ** **** **** *** *** 

Strategic thinking, menggabungkan perspektif kesisteman 

dalam jangka panjang dan luas (holistik) untuk 

membangun lintasan (peta jalan) penerapan kebijakan. 
*** *** *** *** *** *** **** **** **** **** *** * 
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Pemetaan Relevansi Kompetensi  

dan Bentuk Pengembangan  

Komponen/Sub-elemen Bentuk Pengembangan Jenjang JFAK 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Feedback and coaching, mengelola tantangan dan umpan 

balik yang konstruktif untuk peningkatan kemampuan 

individu dan tim. 
** ** ** ** ** *** *** **** **** **** ** * 

Communication, memberikan pesan yang jelas dan 

menyakinkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan 

audien yang dituju. 
*** ** **** *** *** **** ** *** **** **** *** ** 

Engagement and collaboration, melibatkan pemangku 

kepentingan dan membangun modal relasional untuk 

memahami beragam harapan, dan berkontribusi dalam 

menciptakan solusi, serta mendukung implementasi 

kebijakan. 

*** *** **** ** **** ** ** *** **** **** *** * 

Catatan :      **** keterkaitan sangat tinggi   ;   *** keterkaitan tinggi   ;  ** keterkaitan sedang  ;  * keterkaitan rendah  
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Tabel 6.12. Pemetaan Relevansi Fokus-3: Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap 

Pemetaan Relevansi Kompetensi  

dan Bentuk Pengembangan 

Komponen/Sub-elemen Bentuk Pengembangan Jenjang JFAK 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
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Improvement and innovation, mencari cara untuk 

'melakukan hal-hal yang lebih baik' dan 'melakukan hal-

hal yang lebih baik'. 
*** *** *** *** **** **** ** *** **** *** ** * 

Agility, responsif terhadap perubahan dan tangguh 

terhadap ketidakpastian dan kegagalan. 
*** *** *** *** **** *** ** **** **** *** ** * 

Political savvy, mengendalikan masalah, hubungan, dan 

situasi dengan kepekaan terhadap konteks politik. 
*** *** *** *** **** *** *** ** **** *** ** * 

Catatan :      **** keterkaitan sangat tinggi;   *** keterkaitan tinggi ;  ** keterkaitan sedang;  * keterkaitan rendah  
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BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan “Studi Evaluasi Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan” 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM). Selanjutnya, 

data yang diperoleh dianalisis menggunakan instrumen berupa Strategic Assumption 

Surfacing and Testing (SAST), Interpretive Structural Modeling (ISM), serta Qualitative 

Comparative Analysis (QCA). Perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan kajian ini, dengan 

memperhatikan komposisi responden pakar dari aspek keterwakilan institusi baik dalam 

jumlah dan jenis kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, 

dan kota), hasil kajian dapat memberikan gambaran umum, namun belum sepenuhnya dapat 

mewakili kondisi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam klaster institusi 

dengan karakteristik penyelenggaraan mandat kelembagaan yang berbeda-beda. 

Sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja (scope of works) 

dari pelaksanaan kajian, substansi kesimpulan dikemukakan dalam beberapa fokus antara 

lain: (a) peran JFAK dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, (b) faktor-faktor 

yang dapat menghambat JFAK dalam melaksanakan perannya, (c) pengaruh dari posisi JFAK 

hingga saat ini dalam proses pembuatan kebijakan Indonesia yang lebih luas, (d) prospek 

keberlanjutan JFAK, serta (e) kontribusi LAN RI dan KSI terhadap pengembangan dan 

pemanfaatan posisi JFAK di Indonesia. 

 

7.1.1 Peran JFAK dalam mendukung pembuatan kebijakan 

Ditinjau dari delapan peran JFAK, dapat dikemukakan bahwa JFAK belum berperan 

secara optimal, baik untuk institusi pada pemerintah pusat, yaitu kementerian, dan lembaga, 

maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Ilustrasi atas kondisi peran JFAK 

berdasarkan hasil kajian dapat dilihat pada Gambar 7.1. 
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Pemerintah Pusat - 

Kementerian 

Pemerintah Pusat - Lembaga Pemerintah Daerah 

Gambar 7.1. Kondisi pencapaian peran JFAK 

Pada Gambar 7.1, tampak secara umum bahwa baik untuk kementerian, lembaga, 

maupun pemerintah daerah masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian peran JFAK 

dalam mendukung pembuatan kebijakan. Secara lebih spesifik, penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Peran JFAK pada kementerian: Secara keseluruhan terdapat kesenjangan yang relatif 

besar pada delapan komponen peran JFAK. Dapat dikemukakan bahwa tiga 

kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan: (a) peran dalam pengembangan 

instrumen kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,37; (b) peran dalam analisis 

kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,34; serta (c) peran dalam pelaksanaan 

evaluasi kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,32.  

2. Peran JFAK pada lembaga: Secara keseluruhan terdapat kesenjangan yang relatif 

kecil dan merata terhadap delapan komponen peran JFAK. Adapun tiga besar kondisi 

kesenjangannya dapat disampaikan sebagai berikut: (a) peran dalam analisis 

kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,65; (b) peran dalam mendukung 

pengambilan keputusan, dengan kesenjangan sebesar 0,64; serta (c) peran dalam 

pengembangan instrumen kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,54, 

3. Peran JFAK pada pemerintah daerah: secara keseluruhan terdapat kesenjangan yang 

besar pada delapan komponen peran dari JFAK. Adapun tiga besar kesenjangan peran 

JFAK untuk pemerintah daerah dapat disampaikan sebagai berikut: (a) peran dalam 

melakukan identifikasi masalah dan penetapan agenda, dengan kesenjangan sebesar 

0,64; (b) peran evaluasi kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,58; serta (c) peran 

dalam pengembangan instrumen kebijakan, dengan kesenjangan sebesar 0,57). 

7.1.2 Faktor yang dapat menghambat JFAK dalam melaksanakan perannya 

Dalam lingkup kajian ini, dapat disampaikan bahwa optimalisasi pelaksanaan peran JFAK 

difokuskan pada tinjauan kapasitas dan kompetensi pemangku JFAK yang diharapkan mampu 

mendukung proses transformasi birokrasi menuju modernisasi manajemen publik di 
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Indonesia. Dari perspektif pemangku JFAK, faktor yang dapat menghambat pelaksanaan 

peran adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi dalam menghasilkan kinerja, baik 

kinerja dalam lingkup kedinasan yang terdiri dari 19 komponen, maupun kinerja dalam 

lingkup ilmiah yang terdiri dari empat komponen. Gambar 7.2 merupakan ilustrasi grafis 

kondisi pencapaian kinerja JFAK yang menampakkan adanya kesenjangan pada seluruh 

komponen, baik bagi kinerja dalam lingkup kedinasan, maupun kinerja dalam lingkup ilmiah. 

   

Kinerja JFAK dalam lingkup kedinasan 

 

 

 

 

 

 

Kinerja JFAK dalam lingkup karya ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Pusat - 

Kementerian 

Pemerintah Pusat - Lembaga Pemerintah Daerah 

Gambar 7.2. Kondisi JFAK dalam lingkup kedinasan dan lingkup ilmiah 

Secara umum, gambaran hambatan pencapaian peran JFAK dapat diidentifikasi dalam 

tiga kesenjangan terbesar, dengan kondisi nilai tingkat kepastian lebih kecil (<) dari nilai 

tingkat kepentingan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan ‘ruang 

perbaikan’ (opportunity for improvement/OFI) dan perencanaan ‘langkah aksi perbaikan’ 

(action for improvement/AFI), dengan uraian sebagai berikut: 

1. Kondisi pencapaian kinerja JFAK kementerian: 
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a. Kinerja dalam lingkup kedinasan: Seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan. Identifikasi tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: 

(a) “laporan hasil evaluasi”, dengan kesenjangan 0,35; (b) buku referensi 

kebijakan nasional dan internasional, dengan kesenjangan 0,34; serta (c) 

naskah akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda, dengan kesenjangan 

sebesar 0,33.  

b. Kinerja dalam lingkup ilmiah: Seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan, dan tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: (a) 

policy brief atau risalah kebijakan, dengan kesenjangan 0,32; (b)  policy paper 

atau kertas kerja kebijakan, dengan kesenjangan 0,23, serta (c) artikel 

kebijakan, dengan kesenjangan 0,16. 

c. Sedangkan dalam hubungan kontekstual antarsub-elemen:  

i. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup kedinasan 

adalah: (a) laporan hasil diseminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi; dan (b) 

laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf.   

ii. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup ilmiah 

adalah: (a) policy brief atau risalah kebijakan, dan (b) policy paper atau 

kertas kerja kebijakan. 

d. Pada uraian di atas, ditemukan bahwa “kesenjangan” terjadi pada “sub-

elemen kunci” bagi kinerja dalam lingkup ilmiah, yaitu: (a) policy brief atau 

risalah kebijakan, dan (b) policy paper atau kertas kerja kebijakan. Kondisi ini 

merupakan faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan peran oleh 

JFAK. 

2. Kondisi pencapaian kinerja JFAK lembaga: 

a. Kinerja dalam lingkup kedinasan: Seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan, dan tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: (a) alat 

bantu, dengan kesenjangan 0,53; (b) modul diklat, dengan kesenjangan 0,51, 

serta (c) naskah akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda, dengan 

kesenjangan sebesar 0,49. 

b. Kinerja dalam lingkup ilmiah: Seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan, dan tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: (a) 

policy paper atau kertas kerja kebijakan, dengan kesenjangan 0,34; (b) policy 

brief atau risalah kebijakan, dengan kesenjangan 0,34; serta (c) artikel 

kebijakan, dengan kesenjangan 0,33. 

c. Sedangkan dalam hubungan kontekstual antarsub-elemen: 

i. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup kedinasan 

adalah: laporan hasil pemantauan/evaluasi/telaahan staf.   

ii. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup ilmiah 

adalah: policy paper atau kertas kerja kebijakan. 

d. Pada uraian di atas, ditemukan bahwa “kesenjangan” terjadi pada “sub-

elemen kunci” bagi kinerja dalam lingkup ilmiah, yaitu “policy paper atau 
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kertas kerja kebijakan”. Kondisi ini merupakan faktor yang menghambat 

optimalisasi pelaksanaan peran oleh JFAK. 

3. Kondisi pencapaian kinerja JFAK pemerintah daerah:  

a. Kinerja dalam lingkup kedinasan: seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan, dan tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: (a) 

naskah akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda, dengan kesenjangan 

sebesar 0,63; (b) buku referensi kebijakan nasional dan internasional, dengan 

kesenjangan 0,55; serta (c) laporan hasil pemantauan, dengan kesenjangan 

0,54. 

b. Kinerja dalam lingkup ilmiah: seluruh komponen masih mengalami 

kesenjangan, dan tiga kesenjangan pencapaian kinerja terbesar adalah: (a) 

makalah, dengan kesenjangan sebesar 0,39; (b) policy paper atau kertas kerja 

kebijakan, dengan kesenjangan 0,29; serta (c) policy brief atau risalah 

kebijakan, dengan kesenjangan 0,29. 

c. Sedangkan dalam hubungan kontekstual antarsub-elemen:  

i. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup kedinasan 

adalah: laporan hasil desiminasi/hasil advokasi/hasil konsultasi. 

ii. Sub-elemen kunci bagi keberhasilan pencapaian kinerja lingkup ilmiah 

adalah: policy paper atau kertas kerja kebijakan. 

d. Pada uraian di atas, ditemukan bahwa “kesenjangan” terjadi pada “sub-

elemen kunci” bagi kinerja dalam lingkup ilmiah, yaitu “policy paper atau 

kertas kerja kebijakan”. Kondisi ini merupakan faktor yang menghambat 

optimalsiasi pelaksanaan peran oleh JFAK. 

7.1.3 Posisi JFAK saat ini dalam proses pembuatan kebijakan Indonesia yang lebih luas 

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Angka Kreditnya, dinyatakan dalam Pasal 1, Ayat (1) 

bahwa: Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian 

dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Keberadaan Peraturan 

Menteri PAN dan RB telah memberikan landasan yang kuat, baik dari aspek kerangka regulasi 

maupun kerangka kelembagaan bagi JFAK untuk dapat berperan dalam pembuatan kebijakan 

secara luas di Indonesia. 

Memperhatikan ketentuan di atas, hasil kajian atas peran JFAK (Gambar 7.1) dapat 

memberikan gambaran posisi JFAK secara lebih spesifik pada institusi kementerian, lembaga, 

serta pemerintah daerah sebagai berikut: 

1. Peran JFAK pada kementerian: posisi JFAK sangat strategis dengan pertimbangan 

bahwa salah satu lingkup mandat (dan kewenangan) kementerian adalah 

merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan pada tingkat nasional. Kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian 



 

Laporan Akhir Studi Evaluasi Peran Dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  110 
 

pada umumnya terjadi dengan dinamika dan kompleksitas yang tinggi, sehingga 

membutuhkan kualifikasi JFAK dengan penguasaan multiperspektif, multidisiplin, 

serta pengetahuan dan pengalaman dalam kearifan aspek sektoral maupun aspek 

ilmu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan 

(ipoleksosbudhankam). 

2. Peran JFAK pada lembaga: posisi JFAK berfokus pada bidang teknis tertentu, 

mengingat JFAK berperan dalam mendukung penyusunan dan penetapan kebijakan 

teknis, sesuai dengan lingkup mandat kelembagaan. Mempertimbangkan kondisi ini, 

kualifikasi JFAK pada lembaga akan lebih ditekankan pada penguasaan substansi 

teknis yang menjadi fokus dalam perumusan kebijakan, serta kearifan dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek non-teknis agar kebijakan yang dirumuskan dapat 

diterima, ditetapkan, serta diterapkan secara efektif.  

3. Peran JFAK pada pemerintah daerah: posisi JFAK cukup strategis dengan 

pertimbangan bahwa salah satu lingkup mandat (dan kewenangan) pemerintah 

daerah adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan pada tingkat daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah pada umumnya bersifat dinamis, dengan kompleksitas sesuai 

lingkup pengaturan (kebijakan), sehingga membutuhkan kualifikasi JFAK dengan 

penguasaan multiperspektif, multidisiplin, serta pengetahuan dan pengalaman dalam 

kearifan aspek sektoral maupun aspek ipoleksosbudhankam. 

Berdasarkan kondisi di atas, dan memperhatikan hasil kajian ini, dapat dikemukakan 

bahwa pada saat ini peran JFAK dalam memberikan dukungan terkait dengan perumusan dan 

penetapan kebijakan bagi institusi sesuai penempatan (kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah) belum optimal, sehingga masih cukup banyak ruang perbaikan 

(opportunity for improvement/OFI) yang dapat dilakukan. 

7.1.4 Prospek keberlanjutan JFAK 

Pembentukan JFAK sebagai jalur karir fungsional merupakan langkah strategis untuk 

memenuhi tuntutan dinamika dan perkembangan birokrasi pemerintahan, maupun 

ekspektasi masyarakat untuk dapat menghasilkan nilai tambah publik melalui fungsi 

pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam hal pengembangan dan perumusan kebijakan, 

JFAK diharapkan dapat berperan dalam menjamin konsistensi, kontinuitas, serta keselarasan 

sejak dari perencanaan pengembangan kebijakan (research-based dan evidence-based) 

sampai dengan pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut 

sebagai sebuah siklus yang utuh. 

Sejalan dengan perkembangan praktik birokrasi di Indonesia menuju ‘smart 

governance’, ekspektasi terhadap peran dan kontribusi JFAK semakin tinggi. Oleh karena itu, 

akan semakin diperlukan pemangku JFAK yang handal dan profesional, sehingga mampu 

menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif dalam bentuk: (a) 

menghasilkan kebijakan strategis berbasis riset dan berbasis bukti faktual, (b) berperan 
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sebagai government think-tank dalam memberikan dukungan pengambilan keputusan, (c) 

menjadi pusat unggulan (center of excellence/CoE) dalam pengetahuan pengembangan dan 

perumusan kebijakan, serta (d) senantiasa membangun kapasitas dan profesionalitas SDM 

JFAK. 

Kondisi di atas sudah menjelaskan bahwa dari sisi kebutuhan (demand-side), 

pembangunan birokrasi menuju ‘smart governance’ sangat membutuhkan kontribusi JFAK. 

Namun demikian, hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan (supply-side) JFAK dalam 

kualitas, kuantitas, dan penyebarannya agar secara optimal dapat memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan praktik birokrasi yang efektif di Indonesia. 

7.1.5 Kontribusi LAN RI dan KSI terhadap pengembangan JFAK di Indonesia 

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Angka Kreditnya, dinyatakan dalam Pasal 6, Ayat (1) 

Instansi Pembina berkewajiban, antara lain dalam kaitan pengembangan kapasitas dan 

kompetensi, sebagai berikut: (c) menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis 

Kebijakan; (f) menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional 

Analis Kebijakan; (g) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis 

Analis Kebijakan; serta (l) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan 

kualitas jabatan fungsional Analis Kebijakan. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan JFAK, kajian yang secara spesifik 

menggunakan kerangka kerja kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan6  ini mengemukakan 

bahwa ada tiga kelompok kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan, yaitu: apa yang saya/JFAK 

ketahui (what I know), apa yang bisa saya/JFAK lakukan (what I can do), dan bagaimana 

saya/JFAK bersikap (how I am/act). Garis besar dari hasil komposit dalam pemetaan 

kebutuhan kompetensi dan bentuk pengembangan yang relevan dapat dilihat pada Gambar 

7.3.  

 

 

 

 

 

 
6 The Policy Project. 2017. Policy Skills Framework. Development, insights and application.  
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Fokus-1 : JFAK harus ketahui (what I know) Fokus-3 : JFAK bersikap (how I am/act) 

 

 
 

Fokus-2 : JFAK bisa lakukan (what I can do) 

Gambar 7.3. Bentuk pengembangan kompetensi yang relevan bagi JFAK 

Hasil kajian tersebut dapat memberikan gambaran bentuk pengembangan yang 

dianggap sesuai berdasarkan kelompok kompetensi maupun kompetensi spesifik yang akan 

dikembangkan. Hal ini dapat menjadi referensi baik bagi LAN RI  maupun KSI dalam 

merancang sistem, metode, maupun sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk 

penentuan widyaiswara, fasilitator, pembimbing yang sesuai dengan rancangan proses 

belajar-mengajar. Tabel 7.1 menampilkan relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan 

JFAK yang dianggap optimal untuk dilaksanakan. 

Tabel 7.1. Relevansi kompetensi dan bentuk pengembangan JFAK 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

JFAK harus 

ketahui  

(what I 

know) 

1 Domain of knowledge, penguasaan substansi 

yang akan diatur dalam kebijakan (teknis dan non-

teknis). 
* ** **** *** 

2 Government systems and processes, bagaimana 

proses berlangsung di eksekutif dan legislatif, 

serta hal-hal lain yang diperlukan dan relevan 

dalam perumusan kebijakan. 

* ** **** *** 
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Klaster No Kompetensi 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 Political context and priorities, prioritas 

pemerintah dan konteks politik yang relevan. 
* ** **** *** 

JFAK bisa 

lakukan  

(what I can 

do) 

1 Evidence, insights dan evaluation, 

mengumpulkan dan mengembangkan bukti 

(eviden) untuk mendukung proses analisis. 
**** * *** ** 

2 Analysis, menggunakan kerangka kerja dan 

metodologi untuk melakukan analisis atas bukti 

atau eviden. 
* *** **** ** 

3 Design for implementation, merancang proposal 

perumusan kebijakan, yang memuat langkah-

langkah dan opsi penerapan kebijakan. 
* *** **** ** 

4 Plan and manage work, memastikan bahwa 

saran (proposal) diterima dan dilaksanakan 

dengan menggunakan sumber daya multidisiplin 

yang tepat, serta menggunakan metode dan 

pengelolaan (manajemen proyek) yang tepat. 

* *** **** ** 

5 Advise and influence, menyampaikan saran 

secara berkualitas, bebas, jujur dan meyakinkan. 
* ** *** **** 

6 Strategic thinking, menggabungkan perpektif 

kesisteman dalam jangka panjang dan luas 

(holistik) untuk membangun lintasan (peta jalan) 

penerapan kebijakan. 

* *** **** ** 

7 Feedback and coaching, mengelola tantangan 

dan umpan balik yang konstruktif untuk 

peningkatan kemampuan individu dan tim. 
* *** **** ** 

8 Communication, memberikan pesan yang jelas 

dan menyakinkan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai dan audien yang dituju. 
* ** *** **** 

9 Engagement and collaboration, melibatkan 

pemangku kepentingan dan membangun modal 

relasional untuk memahami beragam harapan, 

dan berkontribusi dalam menciptakan solusi, 

serta mendukung implementasi kebijakan. 

* **** *** ** 

JFAK 

bersikap  

1 Improvement and innovation, mencari cara untuk 

'melakukan hal-hal yang lebih baik' dan 

'melakukan hal-hal yang lebih baik. 
* *** ** **** 
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Klaster No Kompetensi 

Bentuk Pengembangan 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(how I 

am/act) 

2 Agility, responsif terhadap perubahan dan 

tangguh terhadap ketidakpastian dan kegagalan. 
* *** ** **** 

3 Political savvy, mengendalikan masalah, 

hubungan, dan situasi dengan kepekaan terhadap 

konteks politik. 
* *** ** **** 

Catatan :      **** keterkaitan sangat tinggi;   *** keterkaitan tinggi;  ** keterkaitan sedang;  * keterkaitan rendah 

 

7.2 Saran 

Memperhatikan hasil kajian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, untuk 

dapat meningkatkan efektivitas JFAK dalam peningkatan peran, pengembangan kapasitas, 

maupun peningkatan pembinaan, baik yang akan dilakukan oleh LAN RI sebagai instansi 

pembina, institusi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, dan juga oleh individu 

SDM JFAK, disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Lembaga Administrasi Negara RI, sebagai instansi pembina: 

a. Memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar dalam upaya peningkatan 

pembinaan JFAK, antara lain: 

i. Penyusunan training need assessment (TNA), baik yang berlaku secara 

umum maupun yang dirancang spesifik untuk kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kondisi “kesenjangan” kompetensi, 

maupun untuk memperkuat “sub-elemen kunci” dalam upaya penguatan 

peran maupun peningkatan kinerja JFAK. 

ii. Mendesain dan/atau mendesain ulang strategi, metode maupun bentuk 

program dan kegiatan pembinaan JFAK secara sistematis dan terstruktur, 

baik secara umum maupun yang bersifat spesifik bagi kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah. 

iii. Membuka “ruang pembelajaran” yang lebih luas dengan menyediakan 

forum-forum pembelajaran mandiri, baik yang sifatnya terprogram 

(guided learning), maupun pengakuan bagi pembelajaran mandiri atas 

inisiatif individu. 

iv. Merumuskan dan menetapkan “pembagian peran dan tanggung jawab” 

antara LAN RI sebagai instansi pembina JFAK, dengan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi penempatan 
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ASN JFAK yang harus aktif berperan dalam pembinaan teknis dalam 

berbagai bentuk implementasi kompetensi JFAK pada dunia nyata dalam 

praktik birokrasi pada masing-masing instansi. 

v. Poin i, ii, iii, dan iv di atas dapat menjadi masukan bagi ‘revisi penyesuaian’ 

atas peta jalan (roadmap) atau dokumen perencanaan pembinaan dan 

pengembangan kapasitas JFAK yang telah ada. 

b. Berkaitan dengan keterbatasan postur responden dalam kajian ini, apabila 

diperlukan dapat dilakukan kajian lanjutan, baik untuk melengkapi postur 

responden dari aspek jumlah maupun keragaman institusi agar bisa 

mendapatkan hasil kajian secara lebih akurat. 

c. Melakukan kajian serupa secara berkala sebagai implementasi pelaksanaan 

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2015 tentang JFAK, khsususnya 

Pasal 6, Ayat (1), bagian (l), yaitu: ‘melakukan monitoring dan evaluasi dalam 

rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Kebijakan’. 

2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), sebagai institusi penempatan 

JFAK: 

a. Berkoordinasi dengan LAN RI untuk melakukan eksplorasi lingkup dan jenis  

pembinaan teknis yang sebaiknya dilakukan oleh instansi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

b. Mendesain metode maupun bentuk program dan kegiatan pembinaan teknis 

JFAK, serta mengimplementasikan dalam lingkup internal 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik 

instansi, maupun bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kerangka 

regulasi dan kerangka kelembagaan pada masing-masing instansi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

3. Individu SDM pemangku JFAK: 

a. Individu pemangku JFAK sangat diharapkan dapat proaktif dalam melakukan 

pembelajaran secara mandiri, baik dalam bentuk pendalaman lebih lanjut atas 

program dan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, maupun pembelajaran 

yang sifatnya merupakan inisiatif pribadi sebagai bagian dari pembelajaran 

sepanjang hayat (lifelong learning). 

b. Secara berkelompok, para pemangku JFAK dapat membentuk forum-forum 

pembelajaran dengan topik dan/atau substansi yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata dari instansi kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah, sehingga hasil pembelajaran tersebut sekaligus dapat menjadi 

masukan bagi penyelsaian masalah bagi instansi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah.  

4. Knowledge Sector Initiative (KSI) maupun program kemitraan Departemen Luar 

Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) lain di sektor pengetahuan: 
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a. Berkoordinasi dengan LAN RI untuk menyusun program dan kegiatan yang 

akan difokuskan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas 

JFAK. 

b. Penyusunan program dan kegiatan dapat dirancang baik yang bersifat umum, 

maupun yang bersifat spesifik (purposif) bagi kementerian, lembaga, maupun 

pemerintah daerah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kajian ini. 

c. Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan program dan 

kegiatan, sekaligus memantau proses maupun kualitas hasil pada tataran 

output program dan kegiatan, maupun pada tingkat outcome dalam 

implementasi pada instansi kementerian/lembaga/pemeirntah daerah. 

d. Mengingat posisi JFAK yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan 

inklusif, serta transformasi praktik birokrasi di Indonesia    menuju ‘smart 

governance’, peran dan dukungan KSI dalam program dan pembinaan JFAK 

secara berkelanjutan sangatlah diperlukan.   

Demikian disampaikan hasil kajian “Studi Evaluasi Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional 

Analis Kebijakan” ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembinaan dan 

pengembangan JFAK, serta dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut sebagai perbaikan 

atas hasil yang telah ada, maupun bagi pembaruan yang lebih baik bagi pembinaan dan 

pengembangan JFAK. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Daftar Responden 

No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

1 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Badan POM v v v 

2 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

3 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

4 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

5 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

6 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
DPD RI v v v 

7 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v   

8 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

9 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

10 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

11 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

12 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

13 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

14 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

15 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

16 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v   

17 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Badan POM v   

18 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

19 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v  
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

20 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

21 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v   

22 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

23 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v   

24 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

25 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v   

26 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v  

27 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

28 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

29 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
DPR RI v   

30 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

31 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v   

32 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Lembaga Ketahanan Nasional 

RI 
v v v 

33 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v   

34 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Lembaga Ketahanan Nasional 

RI 
v   

35 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

36 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Lembaga Ketahanan Nasional 

RI 
v v v 

37 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v v v 

38 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 

Badan Riset dan Inovasi 

Nasional 
v v v 

39 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Lembaga Administrasi Negara v   

40 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
Badan Siber dan Sandi Negara v v  
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

41 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Lembaga 
BPK RI v v v 

42 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kemenparekraf/ Baparekraf v   

43 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kemenparekraf/ Baparekraf v   

44 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Keuangan v v  

45 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Keuangan v   

46 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 
v v v 

47 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 
v v v 

48 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Sosial v v v 

49 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kemenparekraf/ Baparekraf v v v 

50 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kemenparekraf/ Baparekraf v   

51 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kemenparekraf/ Baparekraf v   

52 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

53 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

54 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

55 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

56 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

57 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

58 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v  

59 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v  

60 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

61 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

62 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

63 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

64 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

65 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

66 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

67 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

68 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

69 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

70 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

71 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v   

72 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Agama v v v 

73 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian ESDM v v v 

74 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian ESDM v v v 

75 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian ESDM v v v 

76 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian ESDM v v v 

77 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
v   

78 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
v   

79 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
v   

80 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
v   

81 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
v v  

82 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Kesehatan v   
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

83 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Kesehatan v   

84 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Kesehatan v   

85 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Kesehatan v v v 

86 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Ketenagakerjaan v v v 

87 Laki - laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Ketenagakerjaan v v v 

88 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Keuangan v v v 

89 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Keuangan v   

90 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 
v v v 

91 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v v v 

92 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

93 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

94 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

95 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v v  

96 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

97 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

98 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

99 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

100 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v v v 

101 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v v v 

102 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Koperasi dan UKM v   

103 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 
v   
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

104 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 
v v v 

105 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 
v v v 

106 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 

Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 
v v v 

107 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v v v 

108 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v v v 

109 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v   

110 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v v v 

111 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v   

112 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian PANRB v v v 

113 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Perdagangan v v v 

114 Perempuan 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Perdagangan v   

115 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Perdagangan v v v 

116 Laki – laki 
Pemerintah Pusat 

Kementerian 
Kementerian Pertanian v   

117 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Banten v v v 

118 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Jawa Barat v v v 

119 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Jawa Barat v v v 

120 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Jawa Barat v   

121 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Jawa Barat v v v 

122 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Jawa Tengah v   

123 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Kep. Bangka Belitung v v v 

124 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Kep. Riau v   
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

125 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

126 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

127 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

128 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

129 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

130 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

131 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v v  

132 Laki - laki 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v v  

133 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Provinsi 
PemProv Sulawesi Selatan v   

134 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Probolinggo v v v 

135 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Badung v v v 

136 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Badung v v v 

137 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Badung v v v 

138 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

PemKab Bolaang Mongondow 

Selatan 
v v v 

139 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

PemKab Bolaang Mongondow 

Selatan 
v   

140 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Garut v v v 

141 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Garut v   

142 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Hulu Sungai Selatan v v v 

143 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Jembrana v v v 

144 Laki - laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Klungkung v   

145 Laki - laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Kutai Kartanergara v   
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No Gender Responden Jenis Instansi Asal Instansi 

Jenis Kuesioner 

S 

A 

S 

T 

Q 

C 

A 

I 

S 

M 

146 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Kutai Kartanergara v   

147 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Kutai Kartanergara v v  

148 Laki - laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Nagan Raya v v v 

149 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab PPU v   

150 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Purworejo v   

151 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Simeulue v v v 

152 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKab Tangerang v v  

153 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Bima v v v 

154 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Probolinggo v v v 

155 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Yogyakarta v v v 

156 Perempuan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Yogyakarta v v v 

157 Laki – laki 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
PemKot Yogyakarta v v v 

158 Perempuan 
Lembaga 

Independen 
Knowledge Sector Initiative v   

159 Laki - laki 
Lembaga 

Independen 
Knowledge Sector Initiative v v v 
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

TINGKAT KEPENTINGAN 

Tingkat Kepentingan: yang dimaksud dengan tingkat kepentingan adalah terhadap 

Pencapaian Efektivitas Peran dan Fungsi JFAK dalam memberikan dukungan analisis kebijakan 

bagi Institusi tempat JFAK, maupun secara nasional.  Dalam menilai tingkat kepentingan yang 

diukur adalah kepentingan dibutuhkannya bagi institusi dimaksud, maupun nasional dalam 

rentang tahun 2022- 2024; 

Sangat Tidak 

Penting 
Tidak Penting 

Agak Tidak 

Penting 
Agak Penting Penting Sangat Penting 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

TINGKAT KEPASTIAN 

Tingkat Kepastian: yang dimaksud dengan tingkat kepastian terjadinya pencapaian terhadap 

Pencapaian Efektivitas Peran dan Fungsi JFAK dalam memberikan dukungan analisis kebijakan 

bagi Institusi tempat JFAK, maupun secara nasional. Dalam menilai tingkat kepastian yang 

diukur adalah kepastian terwujudnya kontribusi JFAK dalam memenuhi kebutuhan bagi institusi 

dimaksud, maupun nasional dalam rentang tahun 2022- 2024; 

Sangat Tidak Pasti Tidak Pasti 
Agak Tidak 

Pasti 
Agak Pasti Pasti Sangat Pasti 

1 2 3 4 5 6 
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KUESIONER SAST 

Tujuan  Pemetaan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepastian : 

Pencapaian Efektivitas Peran dan Fungsi JFAK dalam memberikan dukungan 

analisis kebijakan bagi Institusi tempat JFAK, maupun secara nasional 

Fokus Riset  Referensi 

Fokus 1 Pelaksanaan peran Jabatan Fungsional 

Analis Kebijakan 

Pembelajaran dalam Praktik-Praktik Baik : 

Bagaimana Mempersiapkan Pengangkatan 

Analis Kebijakan di Kementerian dan 

Lembaga di Indonesia.  

(Kementerian PPN/Bappenas dan KSI. 2019) 

Fokus 2 Hasil Kerja JFAK, untuk Karya Tulis 

Ilmiah  

Panduan Optimalisasi Peran  Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan. 

(LAN RI dan KSI. 2021) 

Fokus 3 Hasil Kerja JFAK, untuk lingkup 

Kedinasan 

Panduan Optimalisasi Peran  Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan. 

(LAN RI dan KSI. 2021) 
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1. Fokus 1 : Pelaksanaan Peran JFAK 

Bagaimanakah tingkat  kepentingan dan tingkat kepastian dari asumsi-asumsi strategis 

berkaitan dengan Pelaksanaan Peran JFAK berikut ini (beri tanda  yang sesuai pendapat 

Bapak/Ibu) : 

No Asumsi-Asumsi Strategis 
Skala Penilaian 

(2022-2024) 

A 

Identifikasi masalah dan penetapan agenda 
Peran analis kebijakan: melakukan penelitian yang 

sangat spesifik untuk membantu mengidentifikasi 

permasalahan kebijakan dan memprioritaskan 

permasalahan mana yang membutuhkan perhatian dan 

solusi kebijakan; 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

B 
Analisis kebijakan  

Peran analis kebijakan: menyediakan analisis 

kebijakan; 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

C 

Pengembangan instrumen kebijakan  
Peran analis kebijakan: membantu merancang undang-

undang, peraturan, aturan, pedoman teknis, dll. dengan 

menyediakan sejumlah pilihan kebijakan, termasuk 

perkiraan anggarannya dan pengaturan operasionalnya. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

D 

Konsultasi   
Peran analis kebijakan: berkontribusi pada audiensi/ 

konsultasi publik dengan memberikan presentasi tentang 

pentingnya kebijakan terkait. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

E 
Koordinasi  
Peran analis kebijakan: memberikan dukungan untuk 

koordinasi dengan pemangku kepentingan. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

F 

Keputusan  
Peran analis kebijakan: mendukung pembuatan 

kebijakan/keputusan dengan mempersiapkan 

rekomendasi untuk implementasi kebijakan. Para analis 

kebijakan juga dapat membantu menerbitkan hasil studi 

dan keputusan kebijakan. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

G 

Implementasi  
Peran analis kebijakan: melakukan pemantauan rutin 

dan jika memungkinkan, menerbitkan hasilnya ke 

publik. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

H 
Evaluasi  
Peran analis kebijakan: melakukan evaluasi dan jika 

memungkinkan, menerbitkan hasilnya kepada publik. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 
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2. Fokus 2 : Hasil Kerja JFAK, untuk lingkup Kedinasan 

Bagaimanakah tingkat  kepentingan dan tingkat kepastian dari asumsi-asumsi strategis 

berkaitan dengan Hasil Kerja JFAK untuk Lingkup Kedinasan, berikut ini (beri tanda  yang 

sesuai pendapat Bapak/Ibu) : 

No Asumsi-Asumsi Strategis 
Skala Penilaian 

(2022-2024) 

A 

Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, 

Raperda: sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

B 
Buku Referensi Kebijakan Nasional &  

Internasional: buku yang digunakan sebagai bahan 

rujukan/acuan yang mutakhir dlm lingkup kebijakan 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

C 
Monograf  Kebijakan: dokumen tertulis yg spesifik 

berisi satu atau sejumlah subyek yang berkaitan, dan 

merupakan terbitan tunggal/tidak berkelanjutan 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

D 
Laporan Hasil Pemantauan: hasil observasi rutin dan 

analisis aktivitas sebuah kebijakan sebagai bahan 

masukan/feedback dalam pelaksanaan kebijakan  

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

E 

Laporan Hasil Evaluasi: hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan, untuk meningkatkan 

produk/proses, ataupun evaluasi yang menganalisis 

pencapaian tujuan kebijakan 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

F 

Telaahan Staf: analisis kebijakan yang memuat 

analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan 

dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang 

disarankan dalam waktu singkat 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

G 
Bahan Pidato/Ceramah/Presentasi: materi tertulis 

tentang kebijakan yg disiapkan oleh Analis Kebijakan 

untuk pidato/ceramah, presentasi/konferensi pers 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

H 

Memo Kebijakan: uraian analisis singkat dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang dapat 

direkomendasikan terhadap suatu isu kebijakan dan 

dapat menjadi landasan pembuatan keputusan 

kebijakan yang bersifat terbatas 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

I 

Modul Diklat: dokumen yang digunakan sebagai bahan 

pembelajaran untuk mendukung kegiatan 

pengembangan kompetensi Analis Kebijakan di bidang 

kebijakan publik 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

J 

Model Kebijakan: dokumen tertulis yg menguraikan 

konsep dari sebuah rekomendasi kebijakan yg didukung 
dengan referensi literatur atau informasi ilmiah dan data 

dukung (bukti) yang relevan 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 
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No Asumsi-Asumsi Strategis 
Skala Penilaian 

(2022-2024) 

K 

Alat Bantu: produk/karya hasil kajian atau analisis, 

hasil telaah atau pengembangan hasil penelitian yang 

dapat berbentuk perangkat lunak (soft file) atau 

perangkat keras (hard file) yang dapat digunakan dalam 

mendukung kegiatan penyusunan kebijakan atau 

kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan 

publik. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

L 

Alat Bantu Gambar/Suara Diklat: produk/karya dlm 

bentuk visual/infografis atau audio visual yang dapat 

berbentuk perangkat lunak (soft file) atau perangkat 

keras (hard file) yang dapat digunakan dlm mendukung 

kegiatan pengembangan kompetensi di bidang kebijakan 

publik. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

M 

Buku Pedoman: dokumen yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang dapat dijadikan 

pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

tugas dan kegiatan institusi, baik bersifat pengaturan, 

penetapan, atau pendelegasian tugas 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

N 

Juklak/Juknis: dokumen pendukung untuk 

pelaksanaan/operasionalisasi dari sebuah kebijakan, 

peraturan atau arahan/instruksi tertentu yang disetujui 

oleh pejabat yang berwenang. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

O 

Surat penugasan: naskah dinas yang dibuat atasan 

atau pejabat yang berwenang bagi Analis Kebijakan 

untuk melaksanakan pekerjaan yang relevan dengan 

lingkup kajian, analisis, dan advokasi kebijakan 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

P 

Laporan diseminasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja penyebarluasan informasi, 

pemikiran, hasil kajian dan analisis yang terkait dengan 

kebijakan publik atau regulasi tertentu 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

Q 

Laporan advokasi kebijakan: dokumentasi yang 

menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau 

mendukung sebuah konsep/pemikiran/rekomendasi 

tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau 

regulasi tertentu. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

R 

Daftar konsultasi dan hasil konsultasi: dokumentasi 

yang menginformasikan hasil pertemuan dalam rangka 

pertukaran pikiran/pengujian materi hasil kajian/analisis/ 

rekomendasi kebijakan dengan para pemangku 

kepentingan kebijakan untuk mendapatkan masukan 

atau kesimpulan atau agenda tindak lanjut kebijakan. 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

S 

Rancangan Kebijakan: dokumen yg memuat pokok-

pokok/substansi dasar kebijakan yang dapat digunakan 

dalam penyusunan kebijakan tertentu atau kebijakan 

pelaksanaan dari peraturan tertentu baik bersifat 

pengaturan, penetapan, atau pendelegasian wewenang 

Paling 

tidak 

penting 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 
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3. Fokus 3 : Hasil Kerja JFAK, untuk Karya Tulis Ilmiah 

Bagaimanakah tingkat  kepentingan dan tingkat kepastian dari asumsi-asumsi strategis 

berkaitan dengan Hasil Kerja JFAK untuk Karya Tulis Ilmiah, berikut ini (beri tanda  yang 

sesuai pendapat Bapak/Ibu) : 

No Asumsi-Asumsi Strategis 
Skala Penilaian 

(2022-2024) 

A 

Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan 

hasil penelitian yang fokus pada isu kebijakan tertentu 

dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk 

disampaikan kepada para pemangku kepentingan. 

Paling 

tidak 

penting 

1 2 3 4 5 6 
Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

B 

Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah 

yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu 

serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan 

kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari 

pembuat kebijakan. 

Paling 

tidak 

penting 

1 2 3 4 5 6 
Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

C 

Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk 

merespon suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan 

untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi 

pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas 

kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum 

Paling 

tidak 

penting 

1 2 3 4 5 6 
Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 

D 

Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang 

memberikan alternatif kebijakan dgn didukung analisis 

tajam terhadap berbagai keluaran (output) yg dihasilkan 

dan sebagai informasi masukan (input) untuk membuat 

keputusan atas suatu kebijakan, baik thdp kebijakan yg 

telah ada maupun kebijakan baru yg dianggap penting 

Paling 

tidak 

penting 

1 2 3 4 5 6 
Paling 

penting 

Paling 

tidak pasti 
1 2 3 4 5 6 

Paling 

pasti 
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Kuesioner 

Persandingan Nilai Proposi Pengembangan JFAK 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

 

Kerangka kerja kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan1 dikemukakan bahwa 3 (tiga) 

kelompok kompetensi bagi SDM praktisi kebijakan, yaitu : apa yang saya ketahui (what I 

know), apa yang bisa saya lakukan (what I can do), dan bagaimana saya bersikap (how I 

am/act).  

Bapak dan Ibu adalah responden pakar (thinking respondents/SME) dalam kajian “Studi 

Evaluasi Peran dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK)”, mohon Bapak/Ibu 

dapat mengisi kuesioner persandingan nilai proporsi bagi pengembangan JFAK, dengan 

contoh pengisian sebagai dibawah ini. 

  

 

 

Pada kesempatan ini mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner : 

1. Persandingan Proporsi Kompetensi Praktisi Kebijakan; 

2. Persandingan Proporsi Pengembangan Kapasitas JFAK. 

  

 
1 The Policy Project. 2017. Policy Skills Framework. Development, insights and application.  



2 
 

Persandingan Proporsi Kompetensi Praktisi Kebijakan 

 

Fokus-1 : Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK (what I know) 

Fokus-1 : Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK 

No Perihal 
Janjang Jabatan JFAK Jumlah 

Nilai Utama Madya Muda Pertama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Domain of knowledge, penguasaan 

substansi yang akan diatur dalam 

kebijakan (teknis dan non-teknis) 

    100 

2 Government systems and processes, 

bagaimana proses berlangsung di 

eksekutif dan legeslatif, serta hal-hal 

lain yang diperlukan dan relevan 

dalam perumusan kebijakan 

    100 

3 Political context and priorities, 

prioritas pemerintah dan konteks 

politik yang relevan 

    100 
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Fokus-2 : Apa yang bisa dilakukan oleh Pemangku JFAK (what I can do) 

Fokus2 : Apa yang bisa dilakukan oleh Pemangku JFAK 

No Perihal 
Janjang Jabatan JFAK Jumlah 

Nilai Utama Madya Muda Pertama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Evidence, insights dan evaluation, 

mengumpulkan dan mengambangkan 

bukti (eviden) untuk mendukung 

proses analisis 

    100 

2 Analysis, menggunakan kerangka 

kerja dan metodologi untuk melakukan 

analisis atas bukti atau eviden 

    100 

3 Design for implementation, 

merancang proposal perumusan 

kebijakan, yang memuat langkah-

langkah dan opsi penerapan kebijakan 

    100 

4 Plan and manage work, memastikan 

bahwa saran (proposal) diterima dan 

dilaksanakan dengan menggunakan 

sumber daya multi disiplin yang tepat, 

serta menggunakan metode dan 

pengelolaan (manajemen proyek) yang 

tepat 

    100 

5 Advise and influence, menyampaikan 

saran secara berkualitas, bebas, jujur 

dan meyakinkan 

    100 

6 Strategic thinking, menggabungkan 

perpektif kesisteman dalam jangka 

panjang dan luas (holistik) untuk 

membangun lintasan (peta jalan) 

penerapan kebijakan 

    100 

7 Feedback and coaching, mengelola 

tantangan dan umpan balik yang 

konstruktif untuk peningkatan 

kemampuan Individu dan Tim 

    100 

8 Communication, memberikan pesan 

yang jelas dan menyakinkan sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai dan 

audien yang dituju 

    100 

9 Engagement and collaboration, 

melibatkan pemangku kepentingan dan 

membangun modal relasional untuk 

memahami beragam harapan, dan 

berkontribusi dalam menciptakan 

solusi, serta mendukung implementasi 

kebijakan; 

    100 
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Fokus-3 : Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Fokus-3 : Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK 

No Perihal 
Janjang Jabatan JFAK Jumlah 

Nilai Utama Madya Muda Pertama 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Improvement and innovation, mencari 

cara untuk 'melakukan hal-hal yang 

lebih baik' dan 'melakukan hal-hal 

yang lebih baik' 

    100 

2 Agility, responsif terhadap perubahan 

dan tangguh terhadap ketidakpastian 

dan kegagalan 

    100 

3 Political savvy, mengendalikan 

masalah, hubungan, dan situasi dengan 

kepekaan terhadap konteks politik 

    100 
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Persandingan Proporsi Pengembangan Kapasitas JFAK 

 

Fokus-1 : Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK (what I know) 

Fokus-1 : Apa yang harus diketahui oleh Pemangku JFAK 

No Perihal 

Bentuk Pengembangan Kapasitas 

Jumlah 

Nilai 

B
el

aj
ar
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d
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an

 d
an
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/ 

p
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d
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Domain of knowledge, penguasaan 

substansi yang akan diatur dalam kebijakan 

(teknis dan non-teknis) 

    100 

2 Government systems and processes, 

bagaimana proses berlangsung di eksekutif 

dan legeslatif, serta hal-hal lain yang 

diperlukan dan relevan dalam perumusan 

kebijakan 

    100 

3 Political context and priorities, prioritas 

pemerintah dan konteks politik yang 

relevan 

    100 
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Fokus-2 : Apa yang bisa dilakukan oleh Pemangku JFAK (what I can do) 

Fokus-2 : Apa yang bisa dilakukan oleh Pemangku JFAK 

No Perihal 

Bentuk Pengembangan Kapasitas 

Jumlah 

Nilai 

B
el

aj
ar

 M
an

d
ir

i 

P
en

d
id

ik
an

 d
an

 

P
el

at
ih

an
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im
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u
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/ 

p
en

d
el

eg
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n
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Evidence, insights dan evaluation, 

mengumpulkan dan mengambangkan bukti 

(eviden) untuk mendukung proses analisis 

    100 

2 Analysis, menggunakan kerangka kerja dan 

metodologi untuk melakukan analisis atas 

bukti atau eviden 

    100 

3 Design for implementation, merancang 

proposal perumusan kebijakan, yang 

memuat langkah-langkah dan opsi 

penerapan kebijakan 

    100 

4 Plan and manage work, memastikan 

bahwa saran (proposal) diterima dan 

dilaksanakan dengan menggunakan sumber 

daya multi disiplin yang tepat, serta 

menggunakan metode dan pengelolaan 

(manajemen proyek) yang tepat 

    100 

5 Advise and influence, menyampaikan saran 

secara berkualitas, bebas, jujur dan 

meyakinkan 

    100 

6 Strategic thinking, menggabungkan 

perpektif kesisteman dalam jangka panjang 

dan luas (holistik) untuk membangun 

lintasan (peta jalan) penerapan kebijakan 

    100 

7 Feedback and coaching, mengelola 

tantangan dan umpan balik yang konstruktif 

untuk peningkatan kemampuan Individu 

dan Tim 

    100 

8 Communication, memberikan pesan yang 

jelas dan menyakinkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan audien yang 

dituju 

    100 

9 Engagement and collaboration, 

melibatkan pemangku kepentingan dan 

membangun modal relasional untuk 

memahami beragam harapan, dan 

berkontribusi dalam menciptakan solusi, 

serta mendukung implementasi kebijakan; 

    100 
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Fokus-3 : Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap (how I am/act) 

Fokus-3 : Bagaimana Pemangku JFAK Bersikap 

No Perihal 

Bentuk Pengembangan Kapasitas 

Jumlah 

Nilai 

B
el

aj
ar

 M
an

d
ir

i 

P
en

d
id

ik
an

 d
an
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at
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an
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/ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Improvement and innovation, mencari cara 

untuk 'melakukan hal-hal yang lebih baik' 

dan 'melakukan hal-hal yang lebih baik' 

    100 

2 Agility, responsif terhadap perubahan dan 

tangguh terhadap ketidakpastian dan 

kegagalan 

    100 

3 Political savvy, mengendalikan masalah, 

hubungan, dan situasi dengan kepekaan 

terhadap konteks politik 

    100 
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Kuesioner 

Interpretive Structural Modeling 

(ISM) 
CONTOH PENGISIAN 

Hubungan kontekstual pada teknik ISM selalu dinyatakan dalam terminologi sub-ordinat yang menuju pada perbandingan 

berpasangan antar sub-elemen yang mengandung suatu arahan pada hubungan tersebut.  Berdasarkan hubungan kontekstual tersebut, 

maka disusun Structural Self Interaction Matrix dengan menggunakan simbol :  

V jika eij = 1 dan eji = 0  ;  A jika eij = 0 dan eji = 1  ;  X jika eij = 1 dan eji = 1  ;  O jika eij = 0 dan eji = 0 

Nilai eij = 1 berarti ada hubungan kontekstual antara elemen ke-i dan elemen ke-j, sedangkan eij = 0 adalah tidak ada hubungan 

kontekstual antara elemen ke-i dan elemen ke-j. Hasil penelitian ini kemudian dibuat dalam Structural Self Interaction Matrix yang 

berbentuk tabel Reachability Matrix (RM) dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Matriks RM selanjutnya 

dikoreksi sampai menjadi matriks tertutup yang memenuhi kaidah transitivitas.  

Ilustrasi pengisian kuesioner : Pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi belajar siswa 

 

Kata kunci : MENDUKUNG 
S

is
w

a 
at

au
 

m
ur

id
 y

bs
 

G
ur

u/
 

pe
ng

aj
ar

 

O
ra

ng
 tu

a 

si
sw

a/
m

ur
id

 

M
en

to
r 

bi
m

bi
ng

an
 

be
la

ja
r 

 j-1 j-2 j-3 j-4 

i-1 Siswa atau murid ybs  A A A 

i-2 Guru/pengajar   X O 

i-3 Orang tua siswa/murid     X 

i-4 Mentor bimbingan belajar     
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KUESIONER ISM 

Tujuan  Pemetaan Hubungan Kontekstual antar Sub-Elemen : 

Optimalisasi Peran dan Fungsi JFAK dalam memberikan dukungan analisis 

kebijakan bagi Institusi tempat JFAK, maupun secara nasional 

Fokus Riset  Referensi 

Fokus 1 Pelaksanaan peran Jabatan Fungsional 

Analis Kebijakan 

Pembelajaran dalam Praktik-Praktik Baik : 
Bagaimana Mempersiapkan Pengangkatan 
Analis Kebijakan di Kementerian dan 
Lembaga di Indonesia.  
(Kementerian PPN/Bappenas dan KSI. 2019) 

Fokus 2 Hasil Kerja JFAK, untuk lingkup 

Kedinasan  

Panduan Optimalisasi Peran  Jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan. 
(LAN RI dan KSI. 2021) 

Fokus 3 Hasil Kerja JFAK, untuk Karya Tulis 

Ilmiah 

Panduan Optimalisasi Peran  Jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan. 
(LAN RI dan KSI. 2021) 
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1. TUJUAN : Pelaksanaan Peran dan Fungsi JFAK dalam memberikan kontribusi bidang kebijakan bagi 

Institusi pada penempatan JFAK (Kata kunci : Berkontribusi Tercapainya) 

Untuk mencapai tujuan: Pelaksanaan Peran dan Fungsi JFAK memberikan kontribusi bidang kebijakan bagi Institusi pada 

penempatan JFAK. Mohon pendapat Bapak/Ibu tentang hubungan kontekstual antar sub-elemen (i dan j), dengan mengisi pada sel 

matriks sebagai berikut: V: bila i berkontribusi tercapainya j;  A: bila j berkontribusi tercapainya i; X: bila i dan j saling berkontribusi; 

dan O: bila i dan j tidak terkait; 

 

Kata Kunci : Berkontribusi Tercapainya 

Id
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 d
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in
st
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t 

k
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an
 

K
o
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lt
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i 
 

K
o

o
rd

in
as

i 

K
ep

u
tu

sa
n

  

Im
p

le
m

en
ta

si
 

E
v

al
u

as
i 

 
j-1 j-2 j-3 j-4 j-5 j-6 j-7 j-8 

i-1 Identifikasi masalah dan penetapan agenda : mengidentifikasi permasalahan 

kebijakan dan memprioritaskan permasalahan yang membutuhkan perhatian dan 

solusi kebijakan; 

        

i-2 Analisis kebijakan : menyediakan analisis kebijakan         

i-3 Pengembangan instrumen kebijakan : merancang undang-undang, peraturan, 

aturan, pedoman teknis, dengan menyediakan sejumlah pilihan kebijakan; 

        

i-4 Konsultasi : melaksanakan audiensi/ konsultasi publik dengan memberikan 

presentasi tentang pentingnya kebijakan terkait. 

        

i-5 Koordinasi : memberikan dukungan untuk koordinasi dengan pemangku 

kepentingan. 

        

i-6 Keputusan : mendukung pembuatan kebijakan/keputusan dengan 

mempersiapkan rekomendasi untuk implementasi kebijakan 

        

i-7 Implementasi : melakukan pemantauan rutin dan jika memungkinkan, 

menerbitkan hasilnya ke publik. 

        

i-8 Evaluasi : melakukan evaluasi dan jika memungkinkan, menerbitkan hasilnya 

kepada publik. 
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2. TUJUAN : Hasil Kerja JFAK Lingkup Bidang Kedinasan dalam memberikan kontribusi bidang kebijakan 

bagi Institusi pada penempatan JFAK (Kata kunci : Berkontribusi Tercapainya) 

Untuk mencapai tujuan: Hasil Kerja JFAK lingkup bidang Kedinasan dalam memberikan kontribusi bidang kebijakan bagi 

Institusi pada penempatan JFAK. Mohon pendapat Bapak/Ibu tentang hubungan kontekstual antar sub-elemen (i dan j), dengan 

mengisi pada sel matriks sebagai berikut: V: bila i berkontribusi tercapainya j;  A: bila j berkontribusi tercapainya i; X: bila i dan j 

saling berkontribusi; dan O: bila i dan j tidak terkait; 

 

Kata Kunci : Berkontribusi Tercapainya 
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j-1 j-2 j-3 j-4 j-5 j-6 j-7 

i-1 Naskah akademik RUU/ RPP/ RPPres/ RPMen/ Raperda        

i-2 Buku referensi kebijakan nasional dan internasional/ monograf kebijakan        

i-3 Laporan hasil pemantauan/ evaluasi/ telaahan staf        

i-4 Modul diklat/ bahan pidato, ceramah, presentasi/ alat bantu gambar, suara        

i-5 Model kebijakan/ rancangan kebijakan/ memo kebijakan/ alat bantu penyusunan 

kebijakan 

       

i-6 Buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan (juklak)/ petunjuk teknis (juknis)        

i-7 Laporan hasil diseminasi/ hasil advokasi/ hasil konsultasi        
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3. TUJUAN : Hasil Kerja JFAK berupa Karya Tulis Ilmiah dalam memberikan kontribusi bidang kebijakan 

bagi Institusi pada penempatan JFAK (Kata kunci : Berkontribusi Tercapainya) 

Untuk mencapai tujuan: Hasil Kerja JFAK berupa Karya Tulis Ilmiah dalam memberikan kontribusi bidang kebijakan bagi 

Institusi pada penempatan JFAK. Mohon pendapat Bapak/Ibu tentang hubungan kontekstual antar sub-elemen (i dan j), dengan 

mengisi pada sel matriks sebagai berikut: V: bila i berkontribusi tercapainya j;  A: bila j berkontribusi tercapainya i; X: bila i dan j 

saling berkontribusi; dan O: bila i dan j tidak terkait; 

 

Kata Kunci : Berkontribusi Tercapainya 
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M
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j-1 j-2 j-3 j-4 

i-1 Policy Paper atau Kertas Kerja Kebijakan: tulisan hasil penelitian yang fokus pada isu 

kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan kepada para 

pemangku kepentingan. 

    

i-2 Policy Brief atau Risalah Kebijakan: tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu 

kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang 

membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan 

    

i-3 Artikel Kebijakan: tulisan yang dibuat untuk merespon suatu kebijakan tertentu/khusus dengan 

tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak 

yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum 

    

i-4 Makalah: tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan dgn 

didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (output) yg dihasilkan dan sebagai informasi 

masukan (input) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik thdp kebijakan yg telah 

ada maupun kebijakan baru yg dianggap penting 

    

 



 

 

 

 

TERIMAKASIH 

Atas kesediaan waktu dan pemikiran Bapak/Ibu 

sebagai Responden Pakar dalam : 

“Studi Evaluasi Peran dan Fungsi  

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan” 

 

 


