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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata’alaa atas 

limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga “Panduan Penulisan 

Policy Brief” ini telah selesai disusun. Panduan ini merupakan 

pengembangan dari penelitian agar hasil penelitian mudah dibaca 

secara ringkas oleh pengambil keputusan.  

Dasar panduan penulisan Policy Brief ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis 

Kebijakan. Diharapkan dengan adanya panduan penulisan policy 

brief ini dapat menjadi acuan dan pemahaman bagi keluarga besar 

serta mitra kerja Balitbang dalam pelaksanaan penelitian sehingga 

dapat membantu menyediakan rekomendasi kebijakan yang mudah 

dibaca dan dipahami oleh pengambil kebijakan.  

Semoga panduan  ini bermanfaat dan menjadi pegangan bagi 

semua unsur yang terlibat pada kegiatan di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Jawa Timur dan para mitra kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Melihat kebijakan di Indonesia saat ini baik pada tataran 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kurang mampu 

mencapai tujuanya sebagai salah satu alat Negara dalam melayani 

dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada 

beberapa kebijakan dapat dilihat adanya penolakan terhadap 

kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah seperti adanya 

demontrasi besar-besaran guna menghambat kebijakan agar tidak 

dijalankan karena merugikan masyarakat luas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam proses perumusan 

kebijkanya. Entah proses advokasi yang kurang berjalan baik hingga 

kajian permasalahan dikerjaan secara terburu-buru.  

Selain itu, para policy makers kurang mentradisikan atau 

kurang menghargai policy research sebagai bagian tak terpisahkan 

dalam policy making. Akibantnya, kebijakan yang ada memiliki 

kecenderungan gagal (implementation failure) yang lebih besar atau 

hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang. 

Situasi seperti inilah yang kemudian banyak melahirkan symbolic 

policy (Widodo, Tri : 2013) 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 

selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di daerah tentunya berkaitan erat 

dengan proses kebijakan publik. Berdasarkan Permendagri No.17 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, badan litbang 

daerah memiliki fungsi memberikan rekomendasi regulasi dan 

kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi. Artinya 

hasil-hasil riset yang telah dilakukan seharusnya menjadi dasar 

dalam menentukan kebijkan daerah. Sayangnya, para pengambil 

keputusan terkadang tidak memilki waktu untuk membaca hasil 

penelitian Ilmiah yang notabene sangat tebal untuk dibaca dan 
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mengandung bahasa yang terlalu teknis. Sehingga diperlukan sebuag 

ide/gagasan ringkas dari suatu penelitian yang telah diterjemahkan 

dalam bentuk policy brief.   

Pengembangan penyusunan policy brief ini dalam rangka 

mendukung visi misi dan juga Program Nawa Bhakti Satya 

Gubernur Jawa Timur yaitu Jatim  Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim 

Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim 

Berdaya, Jatim Amanah, Jatim Harmoni. Dengan meningkatkan 

penulisan Policy Brief diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan pemangku kebijakan dalam memutuskan kebijakan-

kebijakan strategis di Jawa Timur. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Adanya panduan Penulisan Policy Brief ini dimaksudkan agar 

siapapun yang diminta untuk membuat rekomendasai kebijakan 

secara ringkas baik dari pejabat structural, fungsional, serta mitra 

kerja Balitbang lainnya dapat menyusun policy brief sesuai dengan 

kaidah aturan yang berlaku. 

Adapun tujuan dari panduan penulisan ini adalah : 

a. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan 

keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed 

evidence-based) pada stakeholder yang memiliki wewenang 

untuk membuat kebijakan/ membuat keputusan. 

b. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama bagi internal 

Balitbang serta mitra kerja dalam menyusun Policy Briefsesuai 

bidang kepakarannya. 

c. Menyamakan persepsi terhadap sistematika dalam penyusunan 

policy brief. 

d. Membantu memberikan masukan dan rekomendasi kepada 

Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Jawa 

Timur. 

e. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan peningkatan mutu 

penelitian. 
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BAB II  

KONSEP POLICY BRIEF 

 

1. Pengertian Policy Brief 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, policy brief 

merupakan suatu media yang menguraikan dasar rasional dalam 

pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian 

tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Biasanya digunakan 

dalam proses advokasi kebijakan sebagai alat untuk meyakinkan 

para pengambil kebijakan/kelompok sasaran mengenai urgensi 

masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif yang 

disukai.  Oleh karena itu, bentuk media ini berfungi sebagai 

pendorong untuk mengambil tindakan 

Sementara itu, menurut Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, 

policy brief atau risalah kebijakan adalah tulisan ilmiah yang 

ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan 

alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan 

perhatian cepat dari pembuat kebijakan. 

Definisi policy brief dari berbagai pendapat antara lain : 

a. Menurut Eisele (2006) policy brief adalah a short, neutral 

summary of what is known about a particular issue or 

problem. Policy briefs are a form of report designed to 

facilitate policy-making (dokumen ringkas dan netral yang 

berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian 

pengambil kebijakan) 

b. Menurut Young & Quinn (2002) policy brief adalah a 

document that outlines the rationale for choosing a particular 

policy alternative or course of action in a current policy 

debate (dokumen yang memaparkan alasan/rasional pemilihan 
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alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan 

kebijakan) 

Muatan dalam policy brief menjelaskan isu/masalah, 

konteks, stakeholders, cakupan dan dampak. Policy brief 

mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar 

berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan dalam 

analisis terhadap aktor-aktor kunci. Penyusunan policy brief dapat 

memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu sebagai media untuk 

eksplorasi dan advokasi. Policy brief sebagai media eksplorasi 

tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun 

policy brief juga sebagai media advokasi memberikan pilihan 

terhadap sebuah solusi tertentu. Analisis dari pembuat policy 

briefakansangat menentukan saran kepada decision maker untuk 

memilih alternatif kebijakan yang paling ‘tepat’ untuk dipilih. 

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 ada, 

beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah 

policy brief yaitu:  

a.  fokuskan pada satu masalah kebijakan;  

b. jelaskan tujuan;  

c.  identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;  

d. argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami;  

e.  susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh 

target pembaca atau audiens; dan  

f.  batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, 

dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) 

halaman (maksimal 8 (delapan) halaman). 

 

2. Urgensi Policy Brief  

Penelitian (research) merupakan sumber informasi dan 

rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijakan. Namun sayangnya hasil penelitian yang telah dianalisis 

sedemikian rupa di Badan Penelitian dan Pengembangan kurang 

mampu menjadi media komunikasi dengan pengambil kebijakan. 

Hasil pengembangan dari penelitian yang seharusnya dapat 
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dijadikan naskah akademik juga belum berjalan maksimal. Proses 

diseminasi penelitian dilakukan hanya sebagian saja.  Sehingga 

banyak hasil riset yang tidak dipertimbangkan dalam pembuatan 

kebijakan.  Hal ini mengindikasikan bahwa antara peneliti dan 

pengambil kebijakan terdapat gap yang sangat lebar.  

Oleh karena itu untuk menjembatani situasi gap tersebut, 

dibutuhkan media komunikasi yang lebih ringkas namun memilki 

substansi yang sudah mewakili informasi-infirmasi yang relevan 

dengan kebijakan yang akan diambil. Jika gap ini dapat 

dihilangkan, maka diharapkan dapat menciptakan kebijakan publik 

yang lebih berkualitas dengan memperhatikan informasi yang 

relevan serta melalui kajian ilmiah. Sehingga kemungkinan 

kegagalan kebijakan dapat diminimalisir secara signifikan. Di 

bawah inidapat menggambarkan hubungan antara Peneliti atau 

Analis Kebijakan dengan Pembuat Kebijakan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Policy Brief sebagai Jembatan Komunikasi antara 

Peneliti atau Analis Kebijakan dan Pembuat Kebijakan(Dwiyanto : 

2012) 
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3. Kelebihan Policy Brief 

Dalam hal ini Dwiyanto (2012) mengemukakan 

keuntungan policy brief sebagai berikut : 

1.Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak gambar 

sehingga tidak perlu berpikir, handy, dsb. 

2.Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga 

bisa disampaikan pada saat yang tepat. 

3.Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari 

policy-makers tertentu, orientasi pada pengguna sangat kuat. 

4.Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah (masalah 

kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan 

yang tersedia) 
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SISTEMATIKA PENULISAN POLICY BRIEF 

 

1. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan 

LAN Nomor 28 Tahun 2017 terdapat beberapa komponen dalam 

penyusunan policy brief, yaitu : 

a. Ringkasan 

Merupakan ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan 

gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi 

policy brief yang disusun. Ringkasan juga berisi faktor-faktor yang 

menjadi akar masalahnya,  mengapa masalah tersebut perlu 

diselesaikan dan siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan 

masalah tersebut.  

b. Pernyataan isu/masalah  

Merupakan sebuah frase topik sebagai pertanyaan yang 

memerlukan suatu keputusan, dirangkum sesingkat mungkin dalam 

satu pertanyaan.  

c. Latar belakang masalah  

Menyajikan fakta-fakta penting sehingga para pengambil kebijakan 

memahami konteks masalah, termasuk dalam hal ini bagaimana 

persepsi masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat dalam 

policy brief ini.  

d. Pre-existing policies 

Merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah 

sejauh ini, tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca dari 

pilihan kebijakan yang direkomendasikan.  

e. Pilihan kebijakan  

Memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk 

dilakukan, dengan setidaknya 3 (tiga) program potensial tindakan.  

f. Keuntungan dan kelemahan  

Setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, 

sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan 

dalam poin-poin atau format outline.  

g. Rekomendasi 
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Merupakan saran spesifik dan terukur yang memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang diangkat. Berisi alternatif yang 

disertai analisis singkat, metode penentuan/ pemilihan dan 

gambaran singkat alternatif yang dipilih. 

Dari beberapa komponen di atas, policy brief dapat disusun 

dengan sistematika sebagai berikut:  

1) Judul  

Harus menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih 

lanjut dan memunculkan minat pembaca. Singkat dan jelas 

mewakili substansi isi tulisan. 

2)  Ringkasan Eksekutif 

Bagian ini terdiri dari ±150 kata yang berisi tujuan dan 

rekomendasi singkat. Diawali dengan pernyataan pendek yang 

diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk melangkah lebih 

lanjut.  

3)  Pendahuluan  

Bagian ini diharapkan mampu menjelaskan arti dan urgensi 

masalah yang disampaikan dan berisi tujuan penelitian serta 

memberikan gambaran tentang temuan dan kesimpulan.  

4)  Metodologi  

Menyajikan ringkasan fakta-fakta, menjelaskan masalah dan 

konteks, menjelaskan metode penelitian dan analisis. Dalam 

penulisannya, sebaiknya tidak diharapkan membahas terlalu teknis 

dan fokus pada menfaat yang akan didapatkan dan peluang yang 

tersedia.  

5)  Hasil/Temuan  

 Berisi tentang inti permasalahan yang disertai dengan bukti-bukti 

yang nyata berserta analisis termasuk dampaknya. 

6)  Rekomendasi  

Tulisan pada bagian ini berisi apa yang bisa terjadi dan apa yang 

harus terjadi.  

7)  Apendiks (Jika diperlukan) 

8)  Daftar Pustaka / Referensi 
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 Sumber informasi harus jelas baik itu diperoleh dari media massa 

(cetak /elektronik), buku, jurnal ilmiah, penelitian, prosiding, 

laporan, ataupun narasumber yang terpercaya, dll. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Panduan Penulisan Policy Briefini disusun dengan harapan 

dapat dipakai acuan dalam penulisan policy briefdilingkungan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur maupun mitra kerja 

(Perguruan Tinggi Negeri/PTN, sebagai pihak yang menerima pekerjaan 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dikuasakan dari Balitbang 

Provinsi Jawa Timur)agar terjadi keseragaman baik fisik maupun 

sistematik penulisannya. 

Namundemikian kami menyadari buku inimasihbanyak 

ketidaksempurnaan, oleh karena itu masukan, kritik dan saran sangat 

diharapkan demi penyempurnaanpanduan ini. 

Selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam 

panduan penulisan policy brief ini, maka akan diatur lebih 

lanjut.DemikianPanduan Penulisan Policy Brief inidisampaikandengan 

harapanagardilaksanakansebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. 
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