
Disusun oleh:

Muhammad Nur Rochmi

Editor:

Erna Irawati, Lembaga Administrasi Negara

Iskhak Fatonie, Knowledge Sector Initiative 

Lia Marpaung, Knowledge Sector Initiative 

Studi Pembelajaran Pelatihan 
Calon Analis Kebijakan (CAK)

Pada pelatihan angkatan I, Mei 2015, 
dan pelatihan di Kemenkominfo, Desember 2015

PUSAT PEMBINAAN 
ANALIS KEBIJAKAN

LEMBAGA 
ADMINISTRASI NEGARA





Disusun oleh:

Muhammad Nur Rochmi

Editor:

Erna Irawati, Lembaga Administrasi Negara

Iskhak Fatonie, Knowledge Sector Initiative 

Lia Marpaung, Knowledge Sector Initiative 

Studi Pembelajaran Pelatihan 
Calon Analis Kebijakan (CAK)

Pada pelatihan angkatan I, Mei 2015, 
dan pelatihan di Kemenkominfo, Desember 2015

PUSAT PEMBINAAN 
ANALIS KEBIJAKAN

LEMBAGA 
ADMINISTRASI NEGARA



Studi Pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK)
Pada pelatihan angkatan I, Mei 2015, dan pelatihan di Kemenkominfo, Desember 2015

Disusun oleh:
Muhammad Nur Rochmi

Editor:
Erna Irawati, Lembaga Administrasi Negara
Iskhak Fatonie, Knowledge Sector Initiative 
Lia Marpaung, Knowledge Sector Initiative

Pandangan yang diungkapkan penyusun dalam studi ini tidak mewakili dan tidak 
mencerminkan pandangan pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, atau Research 
Triangle Institute selaku penanggung jawab KSI. Semua entitas di atas tidak bertanggung 
jawab atas apa pun yang timbul akibat publikasi ini.

ii



Akronim dan Singkatan

AK : Analis Kebijakan

APBN : Anggatan Pendapatan Belanja Negara

ASN : Aparatur Sipil Negara

BBM : Bahan Bakar Minyak

Badan POM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

CAK : Calon Analis Kebijakan

Diklat :	Pendidikan	dan	Pelatihan	

DUPAK :	Daftar	Usul	Penetapan	Angka	Kredit

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

Ditjen : Direktorat Jenderal

Setjen : Sekretariat Jenderal

FGD : Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah

JFAK : Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Juklak : Petunjuk Pelaksanaan

Juknis : Petunjuk Teknis

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemenkominfo :	Kementerian	Komunikasi	dan	Informatika

KemenkumHAM : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KemenPAN-RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi

KSI : Knowledge	Sector	Initiative

LAN : Lembaga Administrasi Negara

Lemhanas : Lembaga Ketahanan Nasional

Perda : Peraturan Daerah

PUSAKA : Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

RTI : Research	Triangle	Institute

STIA-LAN : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara

Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi

UU : Undang-Undang

iiiStudi Pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK)



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ..................................................................................................1

1. Latar Belakang Studi ........................................................................................... 2

2. Tujuan Studi  ....................................................................................................... 4

3. Metodologi ........................................................................................................... 5

4. Fokus Studi ......................................................................................................... 6

5. Hasil Studi dan Analisis ....................................................................................... 7

6. Saran ................................................................................................................. 14

7. Referensi ........................................................................................................... 16

Lampiran .................................................................................................................17

Biodata Penulis .......................................................................................................27

Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan data narasumber dan metode studi ............................................5

iv



Studi ini berfokus pada pendokumen-
tasian pembelajaran dari kegiatan 
pelatihan calon analis kebijakan (CAK) 

di berbagai lembaga/kementerian/pemerintah 
daerah yang dibina oleh PUSAKA-LAN (Pusat 
Pembinaan Analis Kebijakan-Lembaga 
Administrasi Negara). Kegiatan tersebut 
merupakan rintisan awal pelatihan CAK di 
Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas CAK yang mampu memahami dan 
menilai kualitas kebijakan, menyediakan 
alternatif kebijakan, sehingga bisa 
memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia.

KSI (Knowledge Sector Initiative) 
memandang, Jabatan Fungsional Analisis 
Kebijakan (JFAK) adalah posisi yang strategis.  
Sebab, jabatan ini memainkan peran penting 
dalam penggunaan pengetahuan dan bukti 
berdasar penelitian yang menjadi dasar 
pembuatan kebijakan (evidence-based 
policy).

Studi ini mendokumentasikan pembela-
jaran dari kegiatan peningkatan kapasitas 
untuk CAK dan pengembangan modul yang 
dilakukan pada 25 Mei-16 Juni 2015 dan 15 
November-5 Desember 2015.  Studi ini juga 
melihat sejauh mana peserta dapat 
mengaplikasikan materi pelatihan dan 
respons penyelia terhadap JFAK.

Data primer dalam studi ini diambil melalui 
wawancara mendalam terhadap tujuh peserta 
pelatihan dan dua penyelia peserta bekerja. 
Data sekunder diambil dengan menelaah 
modul pelatihan dan dokumen laporan 
evaluasi pelatihan. Data dikumpulkan dalam 
rentang waktu Januari-Juni 2016.

Peserta menilai modul pelatihan berguna. 
Namun baru tahap memperkenalkan CAK 
dengan materi kebijakan publik dan teori-teori 

kebijakan. Pelatihan yang digelar bagi CAK 
masih bersifat mengenalkan teori kebijakan 
dan analisis kebijakan. 

Metode studi kasus dalam pelatihan 
memudahkan peserta memahami pengantar 
analisis kebijakan yang teoritis.  Namun 
metode studi kasus belum optimal jika 
diterapkan dalam modul. Ada satu jembatan 
yang harusnya dibangun antara materi modul 
dengan studi kasus, yaitu contoh dari materi 
modul.

Lembaga asal peserta juga belum 
sepenuhnya paham dengan pelatihan CAK. 
Lingkungan kerja peserta sejatinya 
membutuhkan peran analisis kebijakan. 
Namun kondisi kerja belum sepenuhnya 
ramah dengan peran analisis kebijakan. 
Sebagai jabatan baru, belum semua lembaga/
penyelia peserta paham dengan peran JFAK. 
Kondisi ini membuat peran jabatan analis 
kebijakan (AK) tidak optimal, atau bahkan 
tidak difungsikan.

Jika dukungan KSI dilanjutkan, penyusun 
menyarankan perlu dibuat modul lanjutan 
yang sederhana, dan mendukung kebutuhan 
kerja analis kebijakan. Modul juga bisa dibuat 
serial, lebih spesifik pada kemampuan yang 
harus dikuasai analis kebijakan. Modul juga 
perlu disunting oleh editor agar mudah 
dipahami.

PUSAKA telah mensosialisasikan JFAK. 
Baik lewat media sosial maupun mengundang 
langsung  lembaga asal peserta/penyelia 
peserta. Harapannya, selepas pelatihan 
lembaga/penyelia peserta memahami fungsi 
dan penempatan analis kebijakan. Namun, 
mereka sering tidak hadir sehingga belum 
memahami JFAK.

Ringkasan Eksekutif
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Wajah pemerintah ditentukan oleh 
kebijakan yang mereka hasilkan. 
Sejak Indonesia berganti rezim 

pada 1998, wajah pemerintah langsung 
berganti. Sebelum 1998, pemerintah pusat 
(eksekutif) memegang penuh kendali 
kebijakan. Sedangkan pemerintah daerah 
hanya menjadi perwakilan dari pemerintah 
pusat. Selepas 1998, dengan semangat 
kebebasan dan desentralisasi, pemerintah 
daerah diberi sebagian peran dalam 
menentukan kebijakan di wilayah mereka.

Hampir dua dekade kebebasan politik 
melahirkan bermacam-macam kebijakan yang 
justru melahirkan masalah baru: kebijakan 
yang makin tidak selaras antara pemerintah 
pusat dan pemerintah paerah. Di sisi lain, 
korupsi kebijakan di kalangan legislatif makin 
tinggi. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) Dr. Adi Suryanto dalam Lokakarya 
Nasional “Membangun Kapasitas Analis 
Kebijakan: Kekuatan Positif Menjembatani 
Kebijakan dan Publik” di Jakarta pada 8 Maret 
2016 menyatakan masih banyak kebijakan 

yang  berbenturan. Imbasnya, kebijakan 
berubah-ubah—usia kebijakan sangat pendek 
karena banyak pembatalan kebijakan. Salah 
satu contohnya, Juni 2016, Kementerian 
Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan 
daerah dari seluruh Indonesia.1 Sebabnya, 
peraturan daerah itu tidak selaras dengan 
peraturan yang digagas pemerintah pusat.

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum, 
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, dalam 
lokakarya tersebut menyatakan peraturan 
perundang-undangan belum disusun dalam 
sebuah manajemen perencanaan yang 
berkelanjutan. Sehingga, tidak tergambarkan 
kerangka regulasi nasional. Banyak aturan 
tidak konsisten atau multitafsir. Akibatnya, 
banyak aturan di daerah belum selaras 
dengan peraturan di pemerintah pusat.

Keruwetan kebijakan ini harusnya diurai, 
lalu ditata dalam kerangka kebijakan nasional. 
Pengambil kebijakan harusnya menyelaraskan 

1 http://www.kemendagri.go.id/media/
filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_
juni_2016.pdf 

Latar Belakang Studi1
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produk kebijakan sesuai dengan kebutuhan 
publik dan visi pembangunan. Namun, 
mengembalikan kendali penuh kebijakan ke 
tangan eksekutif bukanlah solusi.

Di sinilah salah satu peran strategis analis 
kebijakan yang mendesak dibutuhkan. 
Sebagai perantara pengetahuan (knowledge 
brokering) bagi pembuat kebijakan, analis 
kebijakan menyediakan informasi, menyisir 
isu publik yang layak jadi agenda kebijakan 
pemerintah, hingga mewaspadai konsekuensi 
dari alternatif kebijakan yang disodorkan. 
Mereka menjadi pengontrol kualitas sebelum 
sebuah kebijakan diputuskan. Atau, malah 
mereka menentukan dari mana sebuah 
kebijakan digali.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-
Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan 
Menteri Nomor 45 Tahun 2013 tentang JFAK 
dan Angka Kreditnya. Aturan itu menunjuk 
LAN sebagai pembina untuk mengelola 
pendidikan dan pelatihan JFAK. Status 
pembina ini diperkuat dengan Pasal 44 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN memiliki 
mandat untuk membina dan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
ASN. LAN juga bertugas merencanakan dan 
mengawasi kebutuhan pendidikan dan 
pelatihan ASN dalam lingkup nasional.

Salah satu pendidikan dan pelatihan yang 
berada dalam kewenangan LAN adalah 
pelatihan bagi analis kebijakan publik. Dalam 
struktur LAN, PUSAKA memegang peranan 
sebagai pembina analis kebijakan. PUSAKA 
membina pelatihan bagi calon analis kebijakan 
(CAK) dan pengajar analis kebijakan.

KSI memberi dukungan kepada LAN dalam 
melatih CAK. Dukungan diberikan dalam 
wujud penyusunan modul dan pelatihan CAK. 
Pada 13-18 April 2015, KSI bekerja sama 
dengan University of Melbourne School of 
Government di Australia, memfasilitasi 
Training of Trainers (ToT) untuk para calon 
pengajar pelatihan CAK. Peserta pelatihan 
terdiri dari 15 calon pengajar dan penulis 
modul dari STIA-LAN (Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi), LAN, dan beberapa universitas. 
Pelatihan tersebut ditujukan untuk membantu 

penulisan modul pelatihan dengan 
memperkenalkan metode studi kasus (case 
study method) guna mempermudah para 
peserta pelatihan dalam memahami isu dan 
kasus kebijakan.

Pada 25 Mei-16 Juni 2015, Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 
LAN menggelar pelatihan kepada 28 calon 
analis kebijakan dari berbagai lembaga dan 
kementerian baik dari tingkat pusat maupun 
daerah. Kegiatan ini didukung penuh oleh 
APBN (anggaran pendapatan belanja negara). 
Pelatihan serupa juga digelar khusus untuk 
satu lembaga. Misalnya, untuk Kementerian 
Komunikasi dan Informatika pada 15 
November-5 Desember 2015 dengan 17 
peserta.

Di samping itu, salah satu rangkaian 
dukungan KSI terhadap JFAK adalah kegiatan 
pilot project Training of Trainers (ToT) untuk 
para calon pengajar diklat. Kegiatan ini 
diselenggarakan pada 19-23 Oktober 2015 di 
Gedung LAN yang diikuti oleh 27 peserta 
yang berasal dari berbagai universitas, 
kementerian/lembaga, para analis kebijakan 
baik dari tingkat pusat maupun daerah.

Pada 8-9 Maret 2016, KSI mendukung 
pelaksanaan seminar nasional dan FGD 
tentang JFAK. Seminar ini juga menjadi forum 
evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan 
beberapa pelatihan calon analis kebijakan 
dan modul pelatihan.

Penyusun merekam proses pembelajaran 
tersebut dalam studi ini. Sebab, peran analis 
kebijakan yang masih minim baik secara 
kualitas dan kuantitas, perlu ditingkatkan. 
Selain itu, JFAK yang masih jarang dikenal di 
lembaga pemerintah, patut disosialisasikan 
secara luas. Studi ini menggali bagian dari 
pelatihan yang patut dipertahankan dan 
bagian lain yang harus diperbaiki.

Harapannya, hasil studi pembelajaran ini 
bisa digunakan untuk menguatkan kapasitas 
dan peran analis kebijakan di lembaga 
pemerintah. Juga untuk memperluas 
pemahaman para pimpinan kementerian/
lembaga/pemerintah daerah tentang jabatan 
analis kebijakan. Sehingga, bisa memperbaiki 
kualitas kebijakan di Indonesia.
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Studi ini merupakan studi pembelajaran 
atas pelatihan analis kebijakan yang 
dibina oleh PUSAKA-LAN. Dalam 

pelatihan yang membekali CAK, KSI 
memberikan dukungan dalam wujud 
penyusunan modul pelatihan dan 
penyelenggaraan pelatihan.

Studi ini berusaha menyediakan informasi 
program pendampingan kepada PUSAKA 
LAN, bagaimana efektivitas dan kegunaan 
pelatihan CAK. Mulai dari proses pelatihannya, 
kesesuaian materi pelatihan dengan 
kebutuhan di lapangan, kegunaan modul yang 
mereka pakai, hingga kondisi lingkungan 
pekerjaan yang mereka temui seusai 
pelatihan.

Beberapa hal yang ingin dijawab dalam 
studi ini adalah;

• Efektivitas dukungan KSI terhadap 
pembuatan “Modul Pelatihan Jabatan 
Fungsionalis Analis Kebijakan”.

• Efektivitias dan manfaat pelatihan yang 
diberikan kepada peserta pelatihan 
analis kebijakan.

• Respons peserta dan penyelia terhadap 
pelatihan dan ”Modul Pelatihan Analis 
Kebijakan”.

• Gambaran reaksi, pembelajaran, dan 
perubahan perilaku peserta seusai 
mengikuti pelatihan/mendapatkan 
dukungan KSI dan kembali ke 
lingkungan kerja. 

• Gambaran dukungan KSI agar lebih 
lebih efektif dan efisien jika dukungan 
tersebut dilanjutkan.

• Isu gender dalam kebijakan yang perlu 
menjadi perhatian KSI/LAN dalam 
pelatihan CAK.

Tujuan Studi2 Tujuan Studi2
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Dalam rentang Januari-Juni 2016, 
penyusun menggali data dengan 
beragam metode, antara lain:

• Menelaah “Modul Pelatihan Analis 
Kebijakan”.

• Wawancara mendalam secara tatap 
muka dengan tujuh peserta pelatihan/
pembaca modul.

• Menggelar diskusi kelompok terarah 
(focus group discussion/FGD) dengan 
23 peserta pelatihan/pembaca modul. 

• Wawancara mendalam secara tatap 
muka dengan dua penyelia peserta 
pelatihan.

• Survei online kepada 36 peserta 
pelatihan.

Data yang penyusun peroleh lalu diolah 
dengan model evaluasi empat tingkatan 
Kirkpatrick. Model ini membagi evaluasi pada 
empat tingkatan, yakni tingkatan reaksi, 
tingkatan pembelajaran, tingkatan perilaku, 
dan tingkatan hasil.

Tabel 1. Ringkasan Data Narasumber dan Metode Studi

Sumber Cara pengumpulan 
data

Waktu Jumlah Kode

Peserta Wawancara 
mendalam

Februari-April 2016 7 P1-P7

FGD 8 Maret 2016 3 R, Y, B

Survei online April 2016 1 SO

Penyelia peserta Wawancara 
mendalam

April-Mei2016 2 AB & AS

Modul Telaah dokumen Januari-Mei2016 1 Tersurat  

Laporan pelatihan Telaah dokumen Mei-Juni2016 1 Tersurat

Metodologi 3

Apa itu model evaluasi empat tingkatan Kirkpatrick?

Model evaluasi empat tingkatan Kirkpatrick adalah konsep evaluasi berdasar dari 
disertasi Donald L. Kirkpatrick. Evaluasi ini guna melihat tiga hal: Apakah sebuah 

pelatihan mengarah pada tujuan? Apakah pelatihan dilanjutkan atau tidak? Bagaimana 
cara meningkatkan program pelatihan selanjutnya? 

Ada tingkatan level yang diukur. Tingkatan reaksi mengukur kepuasan peserta 
pelatihan. Meliputi minat, motivasi, dan perhatian dari peserta pelatihan.

Tingkatan pembelajaran mengukur perubahan kompetensi peserta. Meliputi 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan maksud pelatihan.

Tingkatan perilaku mengukur sejauh mana materi pelatihan diaplikasikan dalam pekerjaan 
dan tempat kerja peserta.

Tingkatan hasil mengukur hasil akhir yang menjadi tujuan pelatihan dan berguna buat 
lembaga.
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Studi ini membatasi pada hal-hal berikut:
• “Modul Pelatihan Analis Kebijakan” 

yang mencakup 7 modul. Terdiri dari 
modul 1 (“Konsep dan Studi Kebijakan 
Publik”), modul 2 (“Metodologi Riset 
Kebijakan”), modul 3 (“Stakeholders 
Mapping”), modul 4 (“Analisis Kebijakan 
Publik”), modul 5 (“Dokumentasi Saran 
Kebijakan”), modul 6 (“Konsultasi 
Publik”), dan modul 7 (“Advokasi 
Kebijakan”). Serta 6 studi kasus. Modul 
ini menjadi referensi utama dalam 
pelatihan CAK.  

• Pelatihan CAK pada 25 Mei-16Juni 
2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Fungsional LAN. Pesertanya, 28 
calon analis kebijakan dari berbagai 

lembaga dan kementerian, di antaranya 
Kemendagri, Lemhanas, Komnas HAM, 
Sekretariat Jenderal DPR RI, dan 
Badan POM.

• Pelatihan kepada 17 calon analis 
kebijakan di Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, pada 15 November-5 
Desember 2015. Pesertanya, calon 
analis kebijakan dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.

• Respons lingkungan kerja seusai 
peserta menggunakan modul dan 
mengikuti pelatihan. 

Fokus Studi4
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Modul 
“Modul Pelatihan Analis Kebijakan” terdiri 

dari tujuh modul dan enam studi kasus.
Modul 1, “Konsep dan Studi Kebijakan 

Publik”. Modul ini mengupas tentang ruang 
lingkup kebijakan publik. Bagaimana sebuah 
kebijakan dirumuskan, sistem yang 
melingkupinya, hingga hubungannya dengan 
analisis kebijakan. Jenis-jenis kebijakan 
menurut isi dan tujuan kebijakan juga dikupas. 
Tidak ketinggalan, apa saja yang menjadi 
tantangan kebijakan publik juga dipaparkan.  

Modul 2, “Metodologi Riset Kebijakan”, 
mengupas tentang peran data dalam analisis 
kebijakan, hingga jenis-jenis data. Data 
menjadi pijakan dalam merumuskan masalah 
kebijakan.

Soal riset kebijakan beserta desain risetnya 
juga dibahas.Baik riset kualitatif maupun riset 
kuantitatif. Hasil riset kebijakan bisa 
dimanfaatkan untuk monitoring, evaluasi, 
hingga forecasting kebijakan.

“Stakeholders Mapping” dikupas dalam 
modul 3. Isinya tentang bagaimana 
memetakan para pemangku kepentingan, 
jenis-jenis tekniknya, hingga strategi menjalin 
komunikasi dengan mereka. Modul ini 
mengupas perubahan paradigma dari 
goverment menjadi governance, yang 
membuat semakin luasnya para pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam merumuskan 
kebijakan.

Modul 4 adalah inti dari keseluruhan 
modul. “Analisis Kebijakan Publik” mengupas 
analisis kebijakan sejak dari konsep, 
bagaimana langkah-langkahnya, hingga 
bagaimana menetapkan kriteria analisis 
kebijakan dikupas. Cara mengembangkan 

alternatif kebijakan juga dipaparkan.
Produk dari kerja analisis kebijakan, 

dikupas dalam modul 5, “Dokumentasi Saran 
Kebijakan”. Modul ini juga jadi inti keseluruhan 
modul. Bentuk-bentuk dokumentasi saran 
kebijakan adalah bagian penting untuk 
memahami kerja analis kebijakan. Dalam 
modul ini hanya dibeberkan tiga jenis 
dokumentasi saran kebijakan; policy paper, 
policy brief, dan policy memo. Modul ini 
mengupas bagaimana saran kebijakan 
bekerja dalam pembuatan kebijakan. Modul 1 
hingga 5 merupakan kecakapan analisis.

Modul 6 berisi tentang “Konsultasi Publik” 
dan keterlibatan warga dalam menyusun 
kebijakan.Modul ini mengupas konsultasi 
publik sejak dari konsep demokrasi liberatif 
hingga bagaimana menggelar dan 
menindaklanjuti hasil konsultasi publik. 
Tentang “Advokasi Kebijakan” dikupas dalam 
modul 7. Modul ini secara ringkas mengupas 
teknik dasar, kerangka kerja, hingga strategi 
advokasi kebijakan. Modul 6 dan 7 merupakan 

Hasil Studi dan 
Analisis
5
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kecakapan politis.
Modul ini ditutup dengan enam studi kasus, 

yang ada mencakup kebijakan bidang 
pendidikan, transportasi, pangan, perizinan, 
harga BBM, dan air bersih. Bagian “studi 
kasus” dalam modul berisi paparan kasus 
kebijakan. Di akhir setiap studi kasus, penulis 
kasus meminta pembaca memecahkan 
masalah-masalah kebijakan. Hal serupa 
sudah ada dalam bab latihan, yang ada dalam 
tiap modul. 

Bagaimana efektivitas modul ini bagi para 
peserta pelatihan?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia2, 
“efektif” berarti memiliki efek (akibat, 
pengaruh, kesan, berhasil guna). Sedangkan 
“efektivitas” merupakan bentuk kata benda 
dari efektif yang berarti memberikan pengaruh 
atau bisa berhasil guna. 

Mayoritas peserta menilai modul ini 
memberikan gambaran yang jelas tentang 
peran dan lingkup kerja analis kebijakan.3  
Modul ini menjadi pengantar mereka 
memahami apa itu kebijakan publik dan 
bagaimana kerja analis kebijakan. Konsep 
dan teori yang dipaparkan menjelaskan 
secara singkat apa itu kebijakan publik dan 
analis kebijakan. Namun modul yang dominan 
dengan materi teoretis dan banyak disajikan 
dengan teks, membuat  peserta bingung 
mencerna maksudnya.4  Pengayaan materi 
dengan model resume ataupun visual bisa 
membuat isinya ringkas dan mudah dipahami.5 

Semua peserta menilai seluruh materi 
modul berguna, karena saling berkaitan. 
Namun, sebagian peserta mengatakan, tidak 
semua modul bisa diaplikasikan dalam 
pekerjaan.6 Sebabnya, isi modul masih sangat 
teoretis7, atau lembaga asal peserta yang 

2  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Pusat 
Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2003) hlm. 284 

3  SO,Y
4  R, Y,P3,P4,P6,P7
5  P2,P7

6  P1-P7
7  Y,B,P3,P6,P7,SO

pemahaman tentang stakeholders terbatas. 
Misalnya, sebuah lembaga peserta hanya 
mengenal satu stakeholder: Presiden.8  
Mereka hanya mengenal satu wujud hasil 
rekomendasi kebijakan: laporan penelitian. 
Sehingga, materi tentang “Stakeholders 
Mapping” dan “Dokumentasi Saran Kebijakan” 
belum bisa diaplikasikan.

Materi yang perlu diperdalam adalah 
“Metodologi Riset Kebijakan”9, khususnya 
tentang cara menggali data dalam penelitian, 
baik tentang metodologi kualitatif maupun 
kuantitatif. Kerja Analis Kebijakan perlu paham 
benar metodologi bagaimana meneliti 
kebijakan, agar saat dituntut bekerja cepat, 
mereka bisa memilih metode yang sesuai 
dengan tuntutan kerja.10

Beberapa peserta menilai, modul kurang 
mengalir dan sistematis.11 Ada dua sebab. 
Pertama, modul ini ditulis oleh orang-orang 
yang berbeda. Dari telaah dokumen, diketahui 
ada 13 nama yang menulis tujuh modul, dan 
dua nama penulis enam studi kasus. Tiap 
penulis memiliki gaya penuturan masing-
masing. Hasil dari penulisan banyak orang ini 
membuat pengulangan materi. Misalnya, tabel 
tentang kriteria evaluasi kebijakan terulang 
dalam modul 2 dan 4 di halaman 83, 182, dan 
190. 

Kedua, tidak ada editor yang menyunting 
modul.12 Alur antar modul kurang menyatu 
dan materi yang mengulang-ulang. 
Penyuntingan diperlukan guna memastikan 
isinya mengalir, lengkap, mudah dipahami 
dan terhindar dari kesalahan tulis. Kesalahan 
penulisan atau kekurangan materi, membuat 
modul ini susah dipahami. Misalnya, gambar 
nomor 2.5 yang ditunjuk di halaman 259 
tentang kegiatan dalam proses konsultasi 
publik. Juga gambar 2.6 yang ditunjuk di 
halaman 260 tentang teknik dan mekanisme 

8  P5
9  P5
10  P5
11  B
12  Menurut penuturan Kepala PUSAKA, Erna Irawati, 

di awal penyusunan modul tidak memikirkan 
perlunya editor, hanya ulasan dari narasumber. 
Selain itu, karena keterbatasan waktu.
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konsultasi publik. Kedua gambar tersebut 
ternyata tidak ada. Padahal, gambar tersebut 
penting untuk memahami materi modul.

Materi “Dokumentasi Saran Kebijakan” 
hanya dipaparkan isinya, tanpa disertai 
contoh.

Padahal, contoh pola atau template 
“Dokumentasi Saran Kebijakan” sangat 
dibutuhkan peserta. Mereka yang biasa 
bekerja berdasar petunjuk pelaksanaan 
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sangat 
butuh panduan resmi menyusun rekomendasi 
kebijakan.13 Perlu contoh yang konkret dan 
menyeluruh dari modul 1 hingga modul 7 agar 
materi bisa dipahami dengan jelas.14 Misal, 
contoh dari kebijakan yang sudah ada dan 
diberlakukan saat ini.  Selama pelatihan, 
peserta diberikan keleluasaan mengangkat 
masalah yang sesuai dengan bidang 
tugasnya.

Sebagian besar peserta menilai studi 
kasus bukan bagian dari modul. Mereka 
melihat bab studi kasus merupakan ajang 
latihan yang terpisah dari modul.15 Pembaca 
melihat bab studi kasus, bukan sebagai bedah 
kasus kebijakan, namun sebagai lembar 
latihan. Maka, peserta merasa studi kasus 
masih kurang.16 Peserta juga lebih 
menginginkan studi kasus yang lebih terfokus, 
menyatu dalam modul. Misalnya modul 4 
tentang “Analisis Kebijakan” dan modul 5 
tentang “Dokumentasi Saran Kebijakan” 
dilengkapi studi kasus tersendiri.17

Dari sisi kemasan, modul ini kurang 
nyaman di tangan karena berat.18 Materi 
kertas dari art paper terlalu berat menjadi isi 
buku. Sehingga, modul tidak praktis jika 
dibawa-bawa. Modul juga tidak dijilid dengan 
kuat sehingga kertasnya mudah lepas.

Pelatihan 

13  B, R, P1-P7, SO
14  P1-P7
15  P3, P4, P6, P7
16  R
17  R
18  P7, SO

Dalam laporan evaluasi pelatihan19 peserta 
diharapkan bisa mendapat kemampuan dasar, 
kemampuan inti, dan kemampuan spesialis 
yang diperlukan dalam analisis kebijakan. 
Kompetensi inti yang diharapkan meliputi 
antara lain: pengetahuan tentang substansi 
kebijakan publik; serta metode riset, teknik 
dan analisis kebijakan, kemampuan menulis, 
publikasi dan sebagainya. Kompetensi Dasar 
meliputi manajemen diri dan membangun tim. 
Sedangkan kompetensi spesialis yang 
meliputi penyusunan saran kebijakan, 
konsultasi, dan kemitraan.

Berdasarkan wawancara dengan peserta, 
pelatihan telah memberi peserta bekal 
pengetahuan tentang kebijakan publik dan 
analisis kebijakan.

Mereka sudah mulai menemukan 
bagaimana menuliskan kata-kata yang efektif 
dan tertata dalam menuliskan dokumentasi 
kebijakan. Sebelumnya, mereka hanya 
mengikuti tugas staf.20 Misalnya, menuliskan 
telaah dokumen dengan template yang sudah 
ada.

Metode pelatihan yang paling disukai oleh 
mayoritas peserta adalah studi kasus. Studi 
kasus membuat peserta lebih mudah 
menyerap materi pelatihan. Metode dengan 
praktik ini disukai peserta namun dianggap 
masih kurang disampaikan.

Metode yang kurang disukai peserta 
adalah debat dan ceramah. Metode debat 
dinilai malah menambah rumit masalah. 
Sedangkan ceramah sifatnya searah dan 
materinya kerap diulang-ulang. Dalam metode 
ceramah, dua pembicara menyampaikan hal 
yang bertentangan justru membingungkan 
peserta. Selain itu materi ceramah mengulang-
ulang dan cara penyampaian berbeda.21 Gaya 
penyampaian pembicara juga dinilai tidak 
mendukung. Ada yang menyampaikan materi 
dengan melebar, tidak fokus, dan kurang 
interaktif.22

Beberapa peserta pelatihan mengatakan, 

19  PUSAKA-LAN, September 2015
20  P1, P4
21  P3, P4
22 P5
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salah satu yang tidak tersedia dalam pelatihan 
adalah umpan balik atas tugas-tugas yang 
diberikan, baik tugas kelompok maupun tugas 
individu. Sehingga, peserta tidak mengetahui 
kesalahan mereka.23

Berdasarkan laporan evaluasi pelatihan, 
seperti halnya modul, pelatihan ini tidak 
menyediakan berbagai contoh produk analisis 
kebijakan, misalnya policy brief, policy memo, 
atau policy paper.

Satu yang juga kurang dalam pelatihan 
adalah dukungan dari lembaga asal peserta. 
Peserta masih dibebani oleh tugas-tugas 
pekerjaan sehari-hari. Sehingga, kerap 
terlambat, minta izin, atau tidak fokus 
mengikuti pelatihan.

Sebagian kecil peserta menyarankan 
peran utama koordinator pelatihan perlu 
diperbaiki.Peran ini harusnya mengawal dan 
mengarahkan pelatihan, sejak hulu hingga 
hilir.24 Peran koordinator pelatihan 
menghubungkan materi pelatihan satu 
dengan yang lain agar mengalir lancar 
sehingga peserta mudah memahaminya. 

Lingkungan kerja
Lingkungan kerja meliputi respons penyelia 

tentang keberadaan JFAK. Aspek lingkungan 
kerja juga mencakup persepsi peserta 
terhadap pemberdayaan mereka setelah 
pelatihan JFAK. 

Sebagian besar penyelia memiliki 
pemahaman terbatas tentang analis kebijakan 
dan tugas pokoknya.25 Sehingga, analis 
kebijakan tidak diberdayakan sebagaimana 
fungsinya. Penyelia juga belum tahu tindakan 
apa yang menghalangi atau mendukung 
jabatan fungsional ini.26 

Misalnya, salah satu pejabat eselon 3 
justru memberdayakan staf yang mengikuti 
pelatihan analis kebijakan, untuk menganalisis 
kepegawaian.27 Sebab, menurut pemahaman 
dia, staf tersebut dilatih untuk menganalisis 

23  P4
24 P7
25  P1-P7,B,Y,R.
26  P2,P6
27  AS

masalah kebijakan terkait kepegawaian. 
Baginya, JFAK adalah singkatan dari “jabatan 
fungsional analis kepegawaian”. Padahal, 
kebijakan dan kepegawaian adalah hal yang 
berbeda. Analis kebijakan cakupannya lebih 
luas  daripada analis kepegawaian. Sebab 
kepegawaian hanya salah satu aspek saja 
dari kebijakan.

Seorang pejabat eselon 4, memahami 
fungsi dan peran jabatan analis kebijakan. 
Namun, ia tidak berkutik ketika stafnya hanya 
satu orang.28 Ia terpaksa tetap mempekerjakan 
staf tersebut menjadi staf umum yang 
mengerjakan banyak tugas. Pejabat tersebut 
mendukung, namun tidak berkuasa 
menentukan pengangkatan JFAK dan 
penggunaannya dalam lembaga.

Dari penuturan para peserta, pimpinan 
yang tidak paham soal JFAK bahkan 
menyerahkan sepenuhnya persoalan analis 
kebijakan kepada peserta, yang ironisnya 
juga masih memiliki keterbatasan dalam 
memahami persoalan tersebut. Di sisi lain, 
peserta juga belum diangkat dan masih saja 
dibebani dengan tugas sebagai staf ataupun 
tugas jabatan fungsional umum.29 Sehingga 
mereka tidak bisa bekerja menggunakan ilmu 
hasil pelatihan. Penyelianya juga tidak 
melibatkan peserta dalam perumusan 
kebijakan.30

Peserta juga belum mampu menguasai 
kapasitas seorang analis. Mereka masih 
kebingungan dan belum mampu membuat 
salah satu dari tiga jenis dokumentasi saran 
kebijakan yang ada di modul.31 Kebingungan 
sebagian besar peserta bertambah saat 
mereka tidak punya senior yang bisa dijadikan 
panutan untuk memberikan arahan/panduan 
pekerjaan sebagai analis kebijakan.32 Bahkan, 
salah satu peserta masih bingung bagaimana 
membuat telaah staf.33 Mereka membutuhkan 
pembimbing  dan pemandu, bagaimana 

28  AB
29  P1-P7
30  P3, P7
31  P1-P7
32  P1-P6
33  P1
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melaksanakan fungsi-fungsi analis kebijakan. 
Kondisi ini ditambah dengan belum adanya 

rumah jabatan buat JFAK. Sehingga, bagi 
yang sudah diangkat, mereka tidak tahu siapa 
penyelianya dan masih saja mengerjakan 
tugas lama.34. Maka, lembaga harus punya 
perencanaan sumber daya manusia (SDM) 
yang matang terlebih dulu. Mereka harus 
membuat peta jabatan dan kebutuhan 
pegawai. JFAK harus didasarkan pada 
kebutuhan pegawai. 

Dalam kondisi ini, peserta membutuhkan 
tempat bertanya, pemandu atau bahkan 
wadah khusus yang bisa menuntun kerja 
mereka. Selama ini peserta hanya bisa 
meraba dan saling bertanya di antara mereka. 
Mereka berkomunikasi dengan aplikasi 
berbagi pesan WhatsApp untuk saling berbagi 
dan bertanya. Maka, perlu ruang bersama 
yang menjadi ruang berbagi dan belajar 
bersama. Akun Facebook atau kanal media 
sosial lainnya yang sudah ada, bisa digunakan 
menjadi sarana berbagi dan belajar bersama.

Kehadiran mentor, atau AK senior, juga 
bisa mengurai kebingungan peserta 
bagaimana menjalankan tugas sebagai analis 
kebijakan. Keberadaan asosiasi profesi juga 
bisa menjadi wadah yang memberikan 
panduan, standar kerja, hingga menentukan 
etika kerja analis kebijakan yang seragam di 
semua kementerian/lembaga.

Hasil 
Sesuai dengan paparan di atas, untuk 

mengevaluasi, kami menggunakan teknik 
empat level Kirkpatrick.35

1. Level Reaksi
Secara umum, peserta puas dengan 

modul. Mereka yang latar pendidikannya 
tidak menyangkut urusan kebijakan (bukan 
fakultas sosial politik), dapat mengenali 
dasar-dasar analisis kebijakan.36 Peserta 
bisa berkenalan dengan analisis kebijakan 

34  AB, AS, P1-P7
35  http://www.kirkpatrickpartners.com/OurPhilosophy/

TheKirkpatrickModel diakses pada 24 Juni 2016
36  P1-P5

lewat modul pelatihan. Mereka menilai 
semua modul, dari modul 1 hingga modul 
7, penting karena saling terkait. Hanya, 
peserta susah mencerna modul yang sarat 
akan muatan konseptual namun minim 
contoh praktis penerapan dari berbagai 
konsep yang dipaparkan.37 Peserta 
menilai, perlu ada contoh yang konkret dan 
mudah dicerna sejak modul 1 hingga 
modul 7.38

Peserta berharap pelatihan diisi oleh 
pengajar dari kalangan praktisi, seperti 
analis kebijakan senior, sehingga 
memudahkan peserta memahami praktik 
analisis kebijakan di lapangan, apa yang 
harus dilakukan, kendala apa yang kerap 
ditemui, hingga bagaimana menanggulangi 
kendala tersebut. 

Materi utama yang diharapkan peserta 
adalah membuat produk dokumentasi 
saran kebijakan seperti policy brief, policy 
memo, atau policy paper.

Sebagian besar peserta meminati 
metode pengajaran dengan studi kasus. 
Metode praktik ini membuat mereka 
memahami materi lebih cepat. Peserta 
juga bisa memandang kasus dari berbagai 
perspektif. Dalam pelatihan angkatan I, 
seluruh peserta menilai metode studi 
kasus ini bermanfaat.

“Pengetahuan saya tentang saran 
kebijakan bertambah. Ternyata, ada 

bentuk dan tata cara menyusun saran 
kebijakan selain telaahan staf. Yaitu 
policy brief, policy paper, dan policy 
memo.” (Salah satu peserta pelatihan 

angkatan pertama)

2. Level Pembelajaran
Peserta bisa memperoleh pembelajaran 

lewat modul dan pelatihan. Mereka mulai 
mengenali alur kebijakan, perannya, dan 
produk-produk saran kebijakan. Pekerjaan 

37  P6-P7
38  P1-P7, SO, B, Y, R
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bertanya tentang kerja analisis kebijakan. 
Namun peserta berusaha mencari 
informasi sendiri lewat lewat internet, 
sumber lain atau berjejaring lewat layanan 
tukar pesan instan WhatsApp. 

“Kami belum menemui kendala. 
Sebab kami belum melakukan apa-
apa. Penyelia belum memfungsikan 
kami. Kami juga masih mengerjakan 

tugas-tugas lama.” (P7)

4. Level Hasil
Di lingkungan kerja peserta mengaku 

tidak puas, karena kurangnya pemahaman 
penyelia tentang posisi JFAK. Saat 
pelatihan berlangsung, sebagian besar 
peserta masih dibebani pekerjaan sehari-
hari. Selepas pelatihan, mereka masih 
diperlakukan dengan sama dan 
mengerjakan tugas-tugas umum yang 
sama dibanding sebelum mengikuti 
pelatihan. Secara umum, peserta sudah 
memahami siklus kebijakan, namun belum 
mampu menghasilkan dokumentasi saran 
kebijakan.

“Saya baru mau mencoba membuat 
saran kebijakan. Belum dapat 

respons dari penyelia. Saya juga 
bikin telaahan staf. Hasilnya 

disetujui, tapi tidak tahu apakah akan 
ditindaklanjuti apa tidak.” (P5) 

Keempat level ini menunjukkan, perlunya 
penyelarasan antara isi modul dan pelatihan. 
Hal penting yang kurang dalam modul adalah 
contoh. Utamanya contoh dokumentasi saran 
kebijakan.

Informasi tentang pelatihan perlu 
dikomunikasikan dengan penyelia/pimpinan 
lembaga asal peserta. Apakah materi yang 
diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka 
atau tidak.

sehari-hari dulunya tidak dimaknai sebagai 
kerja analisis. Namun, kini dimaknai 
sebagai analisis.39

Dari survei peserta diketahui, peserta 
bisa mempelajari siklus kebijakan, menen-
tukan pilihan kebijakan, mengadvokasi 
kebijakan, hingga memahami posisi, tugas 
dan fungsi analis kebijakan dalam siklus 
kebijakan. Pelatihan juga membuat peserta 
mulai memahami profesi analis kebijakan. 
Seperti mengetahui jenis dokumentasi 
saran kebijakan, metodologi penelitian, 
hingga advokasi kebijakan.40 Sebagian 
peserta mulai merasakan perbedaan 
setelah mengikuti pelatihan. Misalnya, 
sudah mulai menemukan cara bagaimana 
menuliskan kata-kata yang efektif dan 
tertata dalam menyusun telaah staf. 
Sebelum pelatihan, mereka hanya 
mengikuti tugas staf.41

“Dia sudah berubah. Kemampuan 
analisisnya sudah berubah. Dulu 

hanya bisa melihat dari sisi teknis. 
Kini dia sudah bisa memetakan. 

stakeholder mana yang harus 
digandeng, dan siapa yang harus 

dilibatkan.” (AB)

3. Level Perilaku
Secara umum, perubahan perilaku para 

peserta masih tergantung oleh respons 
penyelia atau kebiasaan di tempat kerja.42 
Sebagian besar peserta merasakan materi 
pelatihan dan modul bermanfaat untuk 
kerja sehari-hari. Namun mereka masih 
bingung. Sebab, penyelia belum 
memahami JFAK dan belum ada 
bimbingan lanjutan selepas pelatihan. 
Karena mereka adalah analis kebijakan 
angkatan pertama, mereka tidak punya 
senior yang bisa memandu atau tempat 

39  P1
40  SO
41  P1
42  AB, AS, P1-P7
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Isu Gender
Pelatihan dan modul dirancang belum 

memuat tentang isu ataupun perspektif 
gender. Dalam pengumpulan data, proporsi 
responden perempuan juga lebih sedikit dari 
pada responden laki-laki. Begitu pula dalam 
partisipasi pengumpulan data.

Dalam wawancara langsung, dari 12 nama 
ada empat perempuan dan delapan laki-laki. 
Dari jumlah itu hanya dua perempuan yang 
mau diwawancarai. Satu perempuan enggan 
melayani wawancara, dan satu perempuan 
tidak memberi respons permintaan wawancara.

Dalam survei online, angka partisipasi 
perempuan juga lebih rendah dibanding laki-
laki. Perempuan hanya berkontribusi 31 
persen, alias 11 dari 36 partisipan. Dalam 
pelatihan CAK pada Mei 2015, angka peserta 
perempuan juga tidak jauh beda, 32 persen 
atau 9 dari 32 peserta. 

Dalam telaah modul pelatihan, tidak 
ditemukan materi yang menyinggung tentang 
gender. Demikian pula dengan pengalaman 
peserta di lingkungan kerjanya. Di lingkungan 
kerja, satu peserta perempuan menyatakan 

perlakuan di lembaganya objektif terhadap 
perbedaan jenis kelamin. Tidak ada 
perkecualian yang membedakan perempuan 
dan laki-laki. Jika memang analis mampu 
bekerja, dan mampu memberikan 
rekomendasi kebijakan yang bagus, maka 
sarannya akan diterima tanpa memedulikan 
siapa dia. Sedikit perlakuan berbeda jika hasil 
rekomendasi tidak memuaskan. Penyelia 
menyampaikan lebih halus kepada analis 
perempuan dibanding analis laki-laki.43

Analisis terkait konten-konten kebijakan 
berperspektif gender hingga saat ini belum 
ditemukan di antara peserta pelatihan. Potensi 
lahirnya kebijakan yang diskriminatif gender 
masih subur dan luas di berbagai daerah. 
Misalnya, perda tentang prostitusi, asusila, 
pemakaian jilbab, sampai perda syariah di 
Aceh. Hingga pertengahan 2016, ada sekitar 
389 perda diskriminatif terhadap perempuan.44 
Namun dalam paket pembatalan 3.143 Perda, 
hanya satu perda yang dinilai diskriminatif 
yang dihapus.45 Kebijakan daerah yang 
diskriminatif ini perlu dianalisis agar 
melahirkan keadilan gender.

43  P2
44  http://www.kemendagri.go.id/news/2016/03/09/

mendagri-terima-kedatangan-komnas-perempuan-
dan-anak-bahas-perda-diskirminatif

45  http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-
pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-
diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/

13Studi Pembelajaran Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK)

http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/
http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/
http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/


Jika KSI hendak melanjutkan dukungan 
kepada jabatan fungsional analis 
kebijakan, ada beberapa saran yang 

penyusun anjurkan agar dukungan jadi lebih 
efektif dan efisien.

Modul:
• Jenis kertas perlu diganti agar modul 

nyaman di tangan dan ringan dibawa-
bawa. Atau dalam wujud lain seperti 
perlu dibuat modul serial, sesuai dengan 
macam-macam materi pelatihan dan 
bentuk jilid buku yang kuat.

• Gaya bahasa perlu diubah agar mudah 
dipahami dan desain yang lebih 
sederhana. Seperti diperkaya grafis, 
struktur yang mengalir, dan contoh yang 
konkret.

• Materi modul sebaiknya tidak terlalu 
teoretis, tapi dibuat akrab dengan 
kehidupan sehari-hari. 

• Modul perlu dilengkapi dengan cara dan 
contoh membuat dokumentasi saran 
kebijakan, seperti policy brief, policy 
memo, hingga policy paper. Juklak dan 

juknis standar dokumentasi saran 
kebijakan, juga perlu disertakan agar 
bisa menjadi panduan peserta. 

• Perlu contoh kebijakan yang dikupas 
sejak modul 1 hingga modul 7 agar 
modul lebih mudah dipahami.

• Perlu editor yang menyunting modul. 
Agar tujuh materi modul bisa terangkai 
dengan baik dan mudah dipahami. 

Pelatihan:
• Kebutuhan lembaga peserta perlu 

dipetakan. Apakah orientasi lembaga 
sesuai dengan visi pengembangan 
kapasitas analis kebijakan atau tidak. 
Agar apa yang mereka pelajari bisa 
diaplikasikan dalam pekerjaan di 
lembaganya. 

• Perlu memberitahu pimpinan lembaga 
peserta tentang materi pelatihan agar 
mereka tahu gunanya pelatihan ini dan 
mendukung peserta fokus ikut pelatihan.

• Untuk pelatihan dengan peserta yang 
homogen, pimpinan lembaga bisa 
dijadikan salah satu nara sumber di 

Saran6
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dalam pelatihan untuk mendapatkan 
perspektif dan kebutuhan mereka 
terhadap analis kebijakan di lembaga 
bersangkutan.

• Dalam materi kecakapan analisis perlu 
sharing pengalaman dari analis 
kebijakan senior/pembuat kebijakan. 
Untuk materi kecakapan politis perlu 
banyak praktik.

• Perlu pelatihan lanjutan yang 
mengedepankan praktik dan terfokus. 
Atau, pelatihan lanjutan yang berseri. 

• Peran koordinator pelatihan perlu 
dioptimalkan agar pelatihan lebih 
terfokus.

• Perlu pendampingan atau forum 
konsultansi kepada AK/CAK 
pascapelatihan mengingat mereka rata-
rata mereka masih muda dan tidak 
punya AK senior yang bisa jadi panutan.

• Perlu dokumentasi pengalaman/
pengetahuan AK, agar bisa digunakan 
untuk CAK selanjutnya. Juga, agar 
mereka bisa mandiri belajar dan tidak 
bergantung dengan pendampingan dari 
PUSAKA.

Lingkungan Kerja
• Perlu sosialisasi tentang JFAK beserta 

peran dan fungsinya kepada pimpinan 
lembaga/penyelia peserta.

• Keberadaan AK perlu diakomodasi 
dalam struktur lembaga untuk 
menegaskan posisi AK dan menjamin 
peran mereka.

• Perlu asosiasi profesi JFAK untuk 
menentukan panduan, standar kerja, 
kode etik, hingga sertifikasi profesi. 

• Perlu kejelasan tunjangan. 
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kerja para analis kebijakan. Harapannya, bisa 
memberikan gambaran untuk perbaikan 
analis kebijakan. Survei ini disebar kepada 77 
calon/analis kebijakan secara online. Ada 36 
responden yang memberikan umpan balik.
•	 Profil	Responden

Responden mayoritas laki-laki dan hanya 
34 persen perempuan. Status mayoritas 
adalah analis kebijakan tingkat pertama dan 
calon analis kebijakan. Usia mereka mayoritas 
masih muda—di bawah 40 tahun. Pengalaman 
mereka sebagai ASN cukup seimbang. Ada 
13 orang dengan masa kerja lebih dari 15 
tahun. Ada juga 11 orang yang baru jadi ASN.

•	 Jenis	Kelamin

Laki-Laki  : 24 orang
Perempuan : 11 orang
Tidak menjawab : 1 orang

Apa jenis kelamin Anda?

Perempuan

Laki-laki

1. Latar Belakang
Dokumentasi pembelajaran modul pela-

tihan analis kebijakan ini dibuat gunakan 
untuk memberikan umpan balik dari 
penggunanya, dan institusi di mana mereka 
bernaung. Pendapat pengguna modul tentang 
keterbacaan, pemahaman hingga manfaat-
nya, memberikan panduan untuk membenahi 
apa yang kurang dan lebih bagi kebutuhan 
analis kebijakan ke depan. 

Ada tiga hal besar yang ingin kami gali dari 
para calon/analis kebijakan, yakni tentang 
modul, pelatihan, dan bagaimana ekosistem 
kerja di kantor mereka menerima jabatan baru 
ini. 

Mengingat jabatan analis kebijakan adalah 
jabatan yang baru, secara umum belum 
banyak gambaran yang bisa didapat. Ada 
analis yang belum pernah membaca modul 
atau menerima modul yang berbeda.

Secara kelembagaan, para peserta juga 
berasal dari beragam lembaga negara yang 
berbeda. Dengan keragaman ini, maka ada 
keragaman informasi yang tidak bisa 
diangkakan namun bisa dideskripsikan.

2. Gambaran Umum
Dokumentasi pembelajaran ini dibuat guna 

mendulang informasi dan masukan terkait 
kemanfaatan modul, pelatihan, dan ekosistem 

Lampiran

Temuan Kunci Pelatihan Calon Analis Kebijakan
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Sudah berapa lama Anda menjadi ASN?

0-5 tahun

11-15 tahun

6-10 tahun

15 tahun <

•	 Usia

21-30 tahun  : 12 orang
31-40 tahun : 9 orang
41-50 tahun : 13 orang
50 tahun < : 2 orang

•	 Apa	status	Anda	sebagai	analis	kebijakan?

Calon Analis Kebijakan : 8 orang
Analis Kebijakan Pertama  : 22 orang
Analis Kebijakan Madya : 4 orang
Analis Kebijakan Utama : 0 orang
Tidak menjawab : 2 orang

•	 Berapa	lama	Anda	menjadi	ASN?

0-5 tahun :  11 orang
6-10 tahun :  10 orang
11-15 tahun :  2 orang
15 tahun < :  13 orang

Berapa usia Anda sekarang?

21-30 tahun

41-50 tahun

31-40 tahun

50 tahun <

Apa status analis kebijakan Anda?

Calon Analis 
Kebijakan

Analis Kebijakan 
Madya

Analis Kebijakan 
Pertama

Analis Kebijakan 
Utama
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3. Temuan Kunci

1. Modul
• “Modul Pelatihan Analis Kebijakan” secara garis besar memberikan gambaran profesi 

analis kebijakan bagi 71 persen responden, atau 22 orang. Bagi 20 orang, modul ini 
menjadi panduan kerja seperti apa kerja analis kebijakan. Bagi pemula, sebanyak 19 
orang, modul ini juga menjadi ajang perkenalan mereka dengan dunia analisis Kebijakan. 
Bagi mereka yang menjadi trainer, modul ini juga menjadi acuan membuat mata ajar 
pendidikan dan pelatihan yang mereka pegang.

• Kekurangan modul ini bagi sebagian besar adalah contoh. Secara keseluruhan, pembaca 
modul ingin diberi contoh yang menyeluruh sejak modul 1 hingga modul 7. Juga, contoh 
dokumentasi saran kebijakan. Mereka membutuhkan contoh yang konsisten dari awal 
hingga akhir. Contoh hingga panduan praktis menjalankan tugas analis kebijakan.

Apa manfaat dari modul ini buat  Anda? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Perkenalan 
dengan 
Analis 

Kebijakan

Memberi 
gambaran 

profesi  
Analis 

Kebijakan

Memberi 
panduan 

kerja Analis 
Kebijakan

Bisa tahu 
contoh 
saran 

kebijakan

Bisa 
memahami 

advokasi 
kebijakan

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

•	 Apa	Manfaat	dari	“Modul	Pelatihan	Analis	Kebijakan”?

Perkenalan dengan analisis kebijakan : 61,3% 
Memberi gambaran profesi analis kebijakan : 71,0% 
Memberi panduan kerja analis kebijakan : 64,5% 
Bisa tahu contoh saran kebijakan : 32,3% 
Bisa memahami advokasi kebijakan : 38,7% 
Tidak menjawab : 5 orang

Jawaban lain, peserta menilai modul ini bisa membuat mereka memahami dinamika kebijakan 
di era demokrasi Indonesia. 

Lampiran: Temuan Kunci Pelatihan Calon Analis Kebijakan
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•	 Apa	yang	kurang	dari	modul	ini?

Bahasanya susah dipahami : 12,9%  4 jawaban
Banyak pengulangan : 9,7 %   3 jawaban
Tidak ada contoh yang konsisten & menyeluruh : 51,6%  16 jawaban
Tidak ada saran bacaan lanjut : 35,5%  11 jawaban
Tidak ada contoh dokumentasi saran kebijakan   : 58,1%  18 jawaban
Perlu modul berbeda buat trainer dan calon analis kebijakan : 45,2%  14 jawaban
Tidak menjawab : 5 orang

Jawaban lain, delapan peserta menilai, modul ini harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
tugas. Contoh-contoh praktis perlu ditambah. Mereka butuh materi yang lebih aplikatif. Secara 
fisik, perlu dicetak dengan kertas yang ringan, perlu banyak rujukan. Bagi trainer, butuh modul 
yang berbeda, dilengkapi kasus yang aktual lingkup nasional dan internasional. Perlu modul 
tambahan terkait panduan teknis untuk menghasilkan produk analis kebijakan. Pendalaman 
tentang konsep kebijakan publik masih perlu ditambah. Misalnya, tentang bagaimana 
merumuskan masalah. 

•	 Bagaimana	modul	ini	seharusnya?

Apa yang kurang dari modul pelatihan kebijakan? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Bahasanya 
susah 

dipahami

Tak ada contoh 
yang konsisten 
& menyeluruh

Tak ada contoh 
dokumentasi 

saran kebijakan 

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Bagaimana modul ini seharusnya? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Perlu 
contoh yang 

konsisten 
dari awal 

hingga akhir

Perlu contoh 
dokumentasi 

saan kebijakan

Panduan 
praktis 

menjalankan 
tugas Analis 

Kebijakan

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
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Perlu contoh yang konsisten dari awal hingga akhir : 58,1%  18 jawaban
Perlu materi visual yang lebih banyak   : 41,9%  13 jawaban
Perlu contoh dokumentasi saran kebijakan  : 71,0%  22 jawaban
Perlu gambaran tata aturan produk kebijakan  : 41,9%  13 jawaban
Panduan praktis menjalankan tugas analis kebijakan : 77,4%  24 jawaban
Bahasa yang mudah dipahami    : 41,9%  13 jawaban
Tidak menjawab      : 5 orang

Apa	pendapat	Anda	terhadap	modul	secara	keseluruhan?
Menjawab: 24 orang
Tidak menjawab: 12 orang
• Sebagai pemulaan, modul tersebut sudah cukup lengkap dan baik. Tapi harus 

dikembangkan.
• Kurang dari cukup. Perlu dimasukkan materi-materi praktis seperti cara menghitung cost 

and benefit policy analysis. 
• Sangat membantu mengenalkan profesi analis kebijakan.
• Materi sudah cukup. Tapi penyajiannya perlu diperbaiki agar mudah dipahami. 
• Masih mengawang-awang dan teoretis. yang baru belajar akan kesulitan memahami 

langkah-langkah praktis dalam praktik analisis kebijakan. 
• Perlu penataan ulang tahap pembelajaran analisis kebijakan dan perlu modul untuk 

pengembangan. 
• Sudah cukup baik. Tapi perlu tambahan materi tentang peraturan perundang-undangan. 

Perlu diberi materi untuk latihan, misalnya semacam work book.
• Tidak perlu dicetak dengan art paper, karena modul jadi berat. Ukuran kertasnya B5. Layout 

perlu desain lebih menarik. Beri space kosong untuk dipakai mencatat pembaca. 
• Sangat membantu. Perlu disederhanakan karena menguras waktu untuk memahami materi. 
• Bermanfaat bagi calon analis kebijakan. Tapi masih perlu ditingkatkan agar lebih 

implementatif bagi para analis kebijakan. 
• Secara umum sudah baik, tapi kurang contohnya. 
• Baik dan sangat membantu sebagai pedoman analis kebijakan. 
• Belum aplikatif karena setelah diklat masih perlu eksplorasi sendiri berbagai jenis 

dokumentasi kebijakan. 
• Modul perlu disederhanakan. Jika butuh landasan teori, bisa dibuat rujukan. 
• Perlu format baku dokumentasi saran kebijakan mulai dari policy memo, policy brief, hingga 

staff review (telaah staf).

2. Pendidikan dan Pelatihan
• Pelatihan memberikan manfaat banyak bagi peserta. Baik pelatihan CAK maupun pelatihan 

Training of Trainer (ToT). Hampir semua peserta bisa mendulang materi pengantar analis 
kebijakan. Pengalaman dari mentor, bentuk-bentuk dokumentasi saran kebijakan, advokasi 
kebijakan, metodologi penelitian, dan  konsultasi publik menjadi pelajaran yang dipetik 
peserta. 

• Tiga hal yang perlu ditambahkan dalam pelatihan adalah memperbanyak praktik, studi 
kasus, dan pendampingan praktik pascapelatihan. Peserta menilai untuk selanjutnya diklat 
perlu praktik membuat saran kebijakan. Atau, pelatihan lanjutan yang lebih fokus, hingga 
penambahan materi tentang DUPAK.

Lampiran: Temuan Kunci Pelatihan Calon Analis Kebijakan
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•	 Pelatihan	apa	yang	Anda	ikuti?
 

Pelatihan CAK/AK : 68,8%  22 orang
Pelatihan Training of 
     Trainers (ToT)  :  31,3% 10 orang
Tidak menjawab  : 4 orang

•	 Apa	manfaat	yang	Anda	peroleh	dari	Pelatihan?

Materi pengantar analis kebijakan   : 96,9% 31 jawaban
Mengetahui bentuk dokumentasi saran kebijakan  : 56,3% 18 jawaban
Materi advokasi kebijakan    : 56,3% 18 jawaban
Mendapat pengalaman dari mentor   : 59,4% 19 jawaban
Mengetahui metodologi penelitian   : 56,3% 18 jawaban
Memahami konsultasi publik    : 50,0% 16 jawaban
Tidak menjawab     : 4 orang

Pelatihan apa yang Anda ikuti?

Diklat CAK/
AK

Diklat Train 
of Trainer

Manfaat apa yang Anda peroleh dari pelatihan? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Materi 
pengantar 

Analis 
Kebijakan

Materi 
advokasi 
kebijakan

Mengetahui 
metodologi 
penelitian

120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
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•	 Apa	yang	kurang	dari	pelatihan?

Waktunya kurang lama    : 31,3%  10 jawaban
Terlalu teoretis. Praktiknya sedikit   : 59,4%  19 jawaban
Kurang interaktif    : 25,0%  8 jawaban
Perlu materi sharing pengalaman dari LAN : 43,8%  14 jawaban
Studi kasus diperbanyak & diperdalam  : 81,3%  26 jawaban
Pendampingan praktik pascapelatihan  : 75,0%  24 jawaban
Tidak menjawab    : 4 orang

Empat orang menyebut hampir semua masalahnya di atas ada semua. Mereka merasa perlu 
paparan praktik riil seorang analis kebijakan dan berbagi pengalaman. Perlu lebih banyak 
didatangkan pakar-pakar kebijakan.

•	 Bagaimana	pelatihan	yang	Anda	butuhkan?

Bagaimana diklat yang dibutuhkan? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Perlu 
fasilitator yang 

membantu 
menjelaskan 

pemateri

Mentor dari 
kalangan 
praktisi

Perlu diklat 
lanjutan

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Apa yang kurang dari pelatihan? (Jawaban bisa lebih dari satu)

Waktunya 
kurang 
lama

Kurang 
interaktif

Terlalu 
teoretis. 

Praktiknya 
sedikit

Studi ka-
sus diper-
banyak & 
diperda-

lam

Pendam-
pingan 
praktik 
pasca-

pelatihan

Perlu 
materi 
sharing 

pengala-
man dari 

LAN

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
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Perlu fasilitator yang membantu menjelaskan pemateri  : 45,2%  14 jawaban
Perlu praktik membuat saran kebijakan : 77,4%  24 jawaban
Mentor dari kalangan praktisi : 64,5%  20 jawaban
Perlu bimbingan dan masukan dari mentor : 38,7%  12 jawaban
Perlu diklat lanjutan : 71,0%  22 jawaban
Perlu materi tentang DUPAK : 67,7%  21 jawaban
Tidak menjawab  : 5 orang

•	 Apa	pendapat	Anda	tentang	pelatihan	secara	keseluruhan?

Menjawab 25 orang
Tidak menjawab 11 orang

• Sesuai dengan target TIK TIU-nya.
• Secara keseluruhan sangat baik dan sudah mengakomodasi pengenalan profesi analis 

kebijakan.
• Sudah baik secara substansi tetapi masih butuh banyak contoh kasus dan latihan.
• Sudah baik, hanya masih kurang dalam praktik perorangan.
• Sudah baik, evaluasi dan penyempurnaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
• Sudah cukup baik untuk menjadi dasar. Namun perlu pelatihan lanjutan untuk menjadi lebih 

ahli.
• Pelatihan sudah cukup bagus, tapi perlu bimbingan lebih banyak dari mentor.
• Waktu kurang lama dan perlu banyak pengembangan supaya semakin mengerti secara 

mendalam terhadap profesi analis kebijakan .
• Fasilitator perlu ditingkatkan. Fasilitator/pengajar harus memahami teknis tupoksi peserta 

diklat sehingga dapat pelatihan bisa lebih implementatif.
• Sangat membantu dalam memahami secara keseluruhan analisis kebijakan.
• Masih tahap  perkenalan. Selanjutnya perlu dibina, diberi pelatihan agar terasah sehingga 

terampil, bisa menganalis permasalahan dengan tepat.
• Sangat bermanfaat sebagai bekal AK.
• Perlu pengayaan materi. 

3. Lingkungan Pekerjaan
Sebagian besar analis kebijakan menilai penyelia mereka belum memahami keberadaan 

analis kebijakan (AK) dan perannya. Namun, para analis ini belum bisa menjalankan fungsinya. 
Sebabnya beragam. Paling banyak karena penyelia butuh mereka untuk mengerjakan tugas 
lain. Mereka masih harus berjibaku mengerjakan tugas-tugas umum. Posisi struktur AK juga 
belum jelas. Banyak juga yang belum tahu bagaimana kerja seorang analis kebijakan. 
Ketidaktahuan ini juga dilatari absennya senior/panduan kerja AK.

Ke depan, mereka butuh  panduan juklak-juknis tugas AK, juga penguatan posisi dalam 
struktur. Selain itu, juga sosialisasi kepada para penyelia di tiap lembaga/kementerian. Juga 
panduan dokumentasi saran kebijakan, penyusunan DUPAK, hingga pelatihan lebih lanjut yang 
lebih fokus.
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•	 Apakah	penyelia	Anda	tahu	AK	dan	peranannya?

Ya  : 17 orang
Tidak : 14 orang 
Tidak menjawab : 5  orang

•	 Apakah	Anda	sudah	bisa	menjalankan	fungsi	analis	kebijakan	di	tempat	kerja?

Belum : 16 orang
Sudah : 14 orang
Tidak menjawab : 6   orang 

•	 Apa	kendalanya?

Apa kendala melaksanakan JFAK di tempat kerja Anda? (Jawaban bisa lebih 
dari satu)

Harus 
menger-

jakan 
tugas-tugas 

JFU

Penyelia 
ingin saya 
mengerja-
kan tugas 

lain

Belum 
tahu 

bagaima-
na kerja 

AK

Tidak ada 
senior/

panduan 
kerja

Tidak 
didengar 
& dipan-

dang 
sebelah 

mata

Dianggap 
saingan 

oleh unit 
lain

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Apakah penyelia Anda ikuti tahu AK dan 
peranannya?

Ya

Tidak

Apakah Anda bisa menjalankan tugas AK 
di lingkungan kerja?

Belum

Sudah
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Harus mengerjakan tugas-tugas JFU  : 65,4%  17 jawaban 
Penyelia ingin saya mengerjakan tugas lain : 69,2%  18 jawaban
Belum tahu bagaimana kerja AK  : 53,8%  14 jawaban
Tidak ada senior/panduan kerja  : 65,4%  17 jawaban
Tidak didengar & dipandang sebelah mata : 46,2%  12 jawaban
Dianggap saingan oleh unit lain  : 34,6%  9 jawaban
Tidak menjawab    : 10 orang 

Tujuh peserta menilai beberapa asalan kenapa mereka terkendala di lungkungan kerja. 
Pertama, belum diangkat sebagai JFAK. Mereka juga masih dianggap sebagai JFU lainnya. 
Ada juga yang tugas belajar. Masalah lain, para pejabat eselon 1 sebagian besar masih belum 
paham atas JFAK di instansinya. JFAK selalu diposisikan tidak punya rumah jabatan. Mereka 
tidak memahami tupoksi seorang JFAK. Anggapannya, tupoksi analisis kebijakan melekat pada 
pegawai yang lebih berpengalaman.

•	 Apa	yang	Anda	butuhkan?

Panduan juklak-juknis tugas AK  : 75,9%  22 jawaban
Pelatihan tingkat lanjut    : 69,0%  20 jawaban
Mentor & pendampingan dari LAN  : 55,2%  16 jawaban
Sosialisasi soal peran AK buat penyelia  : 75,9%  22 jawaban
Panduan dokumentasi saran kebijakan : 65,5%  19 jawaban
Panduan penyusunan DUPAK   : 72,4%  21 jawaban
Penguatan posisi AK di struktur lembaga : 82,8%  24 jawaban
Tidak menjawab    : 7 orang 

Mereka juga membutuhkan surat edaran dari LAN, tentang posisis AK dalam struktur organisasi. 
Mereka butuh forum yang bisa membahas kendala-kendala di instansi masing-masing 
(dipersiapkan tutor AK). Diperlukan penguatan analis kebijakan di setiap instansi pemerintah 
untuk mengklasifikasi ulang kebijakan yang tumpang-tindih.

Apa yang Anda butuhkan? (Jawaban bisa lebih dari satu)
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Muhammad Nur Rochmi

Muhammad Nur Rochmi berkecimpung menjadi wartawan dan menggeluti kerja kepenulisan 
sejak 2006. Pada 2007, setahun setelah menggondol gelar sarjana Ilmu Politik, ia bergabung 
dengan Tempo. Bidang-bidang yang ia liput terentang dari masalah kriminalitas, tata kota, 
hukum, politik, birokrasi, teknologi hingga ekonomi. Ia menulis dalam beragam bentuk. Mulai 
hard news, feature, laporan mendalam, hingga laporan investigasi. 

Setelah lima tahun bernaung di bawah Tempo, ia menjadi penulis lepas bagi banyak 
lembaga, baik institusi pemerintah maupun swasta. Di antaranya adalah Badan Penelitian dan 
Pengkajian Teknologi (BPPT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dompet Dhuafa, hingga 
beberapa perusahaan bidang properti, otomotif, hingga farmasi. 

Beragam bidang dan orang yang ia temui mengajarkan, menulis adalah usaha membangun 
jembatan penghubung pikiran orang-orang. Maka, ia meyakini tulisan harus jernih dan efektif 
agar komunikasi melahirkan sikap saling memahami. Kini sehari-hari, ia menjadi kurator berita 
di situs Beritagar.id. 

Erna Irawati 

Erna Irawati adalah Kepala Pusat pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) sejak 2015. Disamping itu, sejak tahun 1997 beliau menjadi dosen 
pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara dan menjadi pelatih 
(trainer) pada LAN sejak 2001. Beliau menyelesaikan Sarjana Strata Satu Jurusan Administrasi 
Negara dari Universitas Diponegoro dan Master of Public Policy and Administration dari Flinders 
University, South Australia.    

     
Iskhak Fatonie

Iskhak Fatonie is a Senior Program Officer at the Knowledge Sector Initiative (KSI). He is 
overseeing KSI’s multi-stakeholder working group on bureaucracy and public sector reform i.e. 
policy makers, universities, CSOs, NGOs, local governments, etc. Over the past eight years he 
has worked with government bodies at national and subnational level in Indonesia to provide 
technical supports on public administration. He used to work with United Nations Development

Programme (UNDP) Indonesia, managing the public sector reform including local 
governance, regional competitiveness, public service delivery, and decentralization regulatory 
frameworks. He obtained his PhD degree in political science majoring in public administration 
from University of Vienna, Austria. His research interest covers the area of public policy, 
bureaucracy reform, government studies, peace studies and political science.
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Lia Marpaung 

In the Monitoring and Evaluation (M&E) for international development, a significant part of 
Lia’s focus is in capacity development, where she works with government officers, civil society 
partners, and program staff to instill the critical value of M&E in attaining program outcomes. 
She achieve this through increase understanding of M&E concepts, capable in using its 
mechanism & tools, and in integrating M&E into program design and implementation. Aside 
from that, Lia’s responsibilities includes contributing to the M&E design, conducting monitoring, 
assess and analyzing inputs for evaluation. Those are Lia’s role as the Senior Monitoring and 
Evaluation Specialist for the Knowledge Sector Initiative (KSI) Program with the Research 
Triangle International (RTI).

Lia holds a Master of Economics in Planning and Public Policy from the University of 
Indonesia, and a Master of Social Policy from the University of Melbourne, Australia. She has 
worked in numerous capacities on economic and social development issues in challenging 
developing setting. Her expertise is in the areas of monitoring and evaluation, inclusive 
development, gender equality, HIV and AIDS, human rights and pluralism, and Eastern 
Indonesia development. She built her development credential in many of the leading international 
development organizations, including with the UN, The Asia Foundation, GRM International / 
The Palladium Group, Norton-Rose Australia, CBM Australia, and Abt. JTA, before joining RTI 
for KSI Program.
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