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Pada 27 – 28 Februari 2014, bertempat di Jakarta, 
Epistema Institute atas dukungan The Asia 
Foundation mengadakan workshop penulisan 

policy brief. Tujuannya untuk menjadikan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh para peneliti tata kelola hutan dan 
lahan ini menjadi policy brief yang dapat dipergunakan 
bagi kegiatan advokasi kebijakan di daerah.
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Narasumber yang hadir 
membagikan pengetahuan 
dan pengalamannya dalam 
pembuatan dan advokasi policy 
brief adalah Gamma Galudra 
(ICRAF-Bogor) dan Darmawan 
Triwibowo. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 
perwakilan delapan tim peneliti 
tata kelola hutan dan lahan 
di tiga provinsi yaitu Provinsi 
Sumatra Selatan, Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Timur. 

Mereka adalah Prakarsa Borneo, 
Balikpapan; Pusat Penelitian 
Kehati dan Masyarakat Lahan 
Basah Universitas Tanjung 
Pura, Pontianak; Center for 
Social Forestry Universitas 
Mulawarman, Samarinda; 
Yayasan Spora, Palembang; 
Swandiri Institute Pontianak; 
Pemali, Sumsel; Pena, PSAP 
UGM, Konphalindo; serta 
PEKA Indonesia dan Kelompok 
Konservasi Alam Kalimantan



2 Newsletter EpistemaVol. III/2014 3 Newsletter EpistemaVol. III/2014

Pilihan kebijakan

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan

Apa Policy Brief itu?

Policy brief bertujuan untuk mengkomunikasikan 
temuan-temuan hasil penelitian dan menjadi 
jembatan bagi sciencetific research yang susah 
dimengerti. Policy brief merupakan salah satu alat 
untuk mengubah kebijakan.

Sasaran policy brief adalah lembaga pemerintah 
atau pihak lain yang terlibat dalam pembuatan 
kebijakan. Policy brief sendiri dapat dibagi menjadi 

Judul: singkat dan ringkas.

Judul biasanya 5-8 kata Kalau lebih bisa dibuat dalam bentuk 
subjudul. Subjudul ini harus menggoda pembaca, atau mengajak 

pembaca untuk mendapatkan penjelasan, dan menekankan “urgensi“ 
suatu isu. Judul dan subjudul diupayakan menarik pembaca dan dapat 
langsung menjelaskan tujuan policy brief sehingga tidak perlu lagi 

menjabarkan tujuan di dalam naskah policy brief. 

Temuan penting:

Upayakan 5 - 6 kalimat, bisa juga dalam bentuk poin. Umumnya 
diletakkan pada kotak di halaman pertama. Temuan penting ini 

harus nyata, bahasannya benar-benar nyata dan mudah dipahami. 
Jadi penggunaan kalimatnya jangan dibuat samar-samar. Dan 

ini harus mampu ditangani oleh 
pemegang kebijakan.

dua, yaitu yang bersifat advokasi dan yang bersifat 
obyektif.

Untuk policy brief yang advokasi, dia memilki 
argumentasi dan berpihak pada aksi tertentu. 
Umumnya mendorong pemerintah untuk 
mengadopsi pendekatan tertentu atas suatu 
persoalan. Kita harus memiliki argumentasi yang 
kuat. Sementara untuk policy brief objektif, hanya 
memberikan informasi yang seimbang saja dan 
menampilkan akibat suatu permasalahan serta 
rekomendasi penangannya.
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Konteks dan masalah:

Implikasi kebijakan, yang fokus pada opsi dan 
implikasi kebijakan. Berisi tentang apa saja opsi-

opsi kebijakannya, dampak dari revisi kebijakan 
tersebut, kaitan perubahan kebijakan dengan perbaikan  
situasi, pembuktiannya serta keunggulan-keunggulannya. 
Perlu juga dijabarkan biaya yang dibutuhkan. 
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Policy brief dan fact sheet memiliki perbedaan. 
Perbedaannya terletak pada audience, tujuan, 
dan struktur. Tujuan fact sheet adalah untuk 
menyampaikan data tanpa harus memberikan 
rekomendasi apapun dan tujuan pembacanya 
adalah publik. Strukturnya berbeda dengan 
policy brief, fact sheet hanya memaparkan data. 
Sebaiknya memang sebelum membuat policy brief 
dibuat fact sheetnya terlebih dulu.

Policy brief merupakan ringkasan padat dari suatu 
isu. Biasanya hanya memuat beberapa ribu kata 
saja, atau sekitar 4 – 8 halaman. Di policy brief akan 
dicantumkan opsi kebijakan dan rekomendari opsi 
kebijakan yang memungkinkan.

Dalam sebuah policy brief, halaman pertama 
sebaiknya diisi dengan ringkasan eksekutif, 
temuan penting dan implikasi atau rekomendasi. 
Ini untuk memudahan pengambil keputusan 
untuk mengetahui isi secara umum policy brief 
tersebut tanpa harus membuka keseluruhan policy 
brief tersebut. Untuk itu, halaman pertama sangat 
krusial. Dan yang paling penting lagi, kalimat yang 
digunakan harus berupa kalimat aktif. Agar dapat 
menerangkan secara jelas.

Dalam satu penelitian dapat menghasilkan 
beberapa policy brief jika audiensnya beragam. 
Semakin kompleks suatu penelitian dan semakin 
banyak evidencenya serta sasaran pembacanya 
beragam maka bisa dihasilkan beberapa policy 
brief.

Isi policy brief: 
• Latar belakang, untuk memahami permasalahan.

• Menyakinkan pembaca bahwa permasalahan harus segera ditangani. 

• Menampilkan informasi berbagai alternatif kebijakan (objektif policy 
brief).

• Menampilkan bukti yang mendukung alternatif tertentu (advokasi 
policy brief).

• Menstimulasi pembaca untuk mengambil keputusan. 

• Ada rekomendasi yang berpihak pada aksi tertentu. Untuk mendukung 
alternatif tertentu tersebut perlu bukti-bukti.

Ringkasan eksekutif:

Ringkas saja, 3 - 4 kalimat. Bisa berbentuk paragraf atau 
poin-poin. Ringkasan eksekutif berupaya untuk menyakinkan 

pembaca yang hanya ingin melihat kesimpulan tanpa melihat 
keseluruhan isinya. Umumnya berisi deskripsi masalah dan 
pentingnya penanganan, mengapa pendekatan/kebijakan ini 
diubah, dan usulan kebijakan pendekatan baru. Ringkasan ini 
memudahkan pembaca (pengambil kebijakan) dalam membaca 
policy brief yang dibuat. Jika ringkasan ini menarik maka 
pembaca akan membaca keseluruhan isinya. 
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Contoh Struktur Policy Brief

Sebuah policy brief biasanya memiliki outline sebagai berikut

Outline Tujuan Isi Persentase 
dari 1000 
s/d 2000 

kata

Judul policy 
brief

Membuat pembaca 
tertarik untuk mulai 
membaca.

Singkat, deskriptif, menarik perhatian, dan 
relevant.

5-8 kata

Ringkasan 
eksekutif

meyakinkan pembaca 
yang hanya ingin 
melihat kesimpulan, 
atau ingin memulai dari 
kesimpulan dulu.

Singkat, berisi:

• Deskripsi masalah dan kenapa ini 
penting untuk segera ditangani

• Kenapa kebijakan/pendekatan saat ini 
harus segera diubah

• Usulan kebijakan/pendekatan baru.

10%

Konteks dan 
masalah

Meyakinkan pembaca 
bahwa masalah terpilih 
harus segera ditangani 
dengan fokus pada akar 
masalah tertentu 

Deksripsi masalah yang terjadi  serta bukti-
bukti pendukung  bahwa masalah tersebut 
memang ada dan harus segera ditangani

Pilihan akar masalah dan penjelasannya 
bagaimana penyelesaian akar masalah 
tersebut akan menstimulasi pemecahan 
masalah e.g. bagaimana hal tersebut akan 
menciptakan insentif bagi aktor-aktor kunci  
untuk berkontribusi pada penyelesaian 
masalah.

25%

Implikasi 
kebijakan

Meyakinkan pembaca 
bahwa kebijakan yang 
saat ini berlaku (atau 
ketiadaan kebijakan) 
gagal menyelesaikan 
masalah atau membuat 
masalah terus 
berlangsung

Penjelasan tentang hubungan antara 
kebijakan (atau ketiadaan kebijakan) 
saat ini dengan masalah yang masih 
terus berlangsung serta bukti-bukti 
pendukungnya 

8%

Outline Tujuan Isi Persentase 
dari 1000 
s/d 2000 

kata

Pilihan-
pilihan 
kebijakan

Menjelaskan tentang 
pilihan-pilihan kebijakan 
yang mungkin diambil. 

Lebih baik mendiskusikan dua pilihan 
karena satu berarti tidak ada pilihan (yang 
berarti tidak ada diskusi) sedangkan lebih 
dari dua terlalu banyak. Pilihan yang 
didiskusikan adalah yang berkembang 
dalam debat kebijakan saat ini baik yang 
didiskusikan secara langsung (e.g. seminar) 
atau tidak langsung (komentar para pihak 
di media). Isi penjelasan dari setiap pilihan 
adalah sebagai berikut:

• Judul usulan kebijakan 

• Bagaimana kebijakan tersebut dapat 
menyelesaikan akar masalah dan 
akhirnya menstimulasi penyelesaian 
masalah keseluruhan 

• Overview singkat bagaimana kebijakan 
akan dijalankan e.g. tahapan-tahapan 
kegiatan kunci dan aktor yang harus 
terlibat 

35%

Rekomendasi 
kebijakan

Meyankinkan pembaca 
bahwa kebijakan terpilih 
adalah yang paling 
layak untuk dijalankan 
berdasarkan kriteria.

• Penjelasan kriteria memilih kebijakan 
yang paling layak (plausible). Kriteria 
tersebut sebaiknya sesuatu yang 
mempengaruhi kemungkinan 
keberhasilan atau sesuatu yang 
bagi target audience. Misalnya: 
(a)  didukung oleh para pihak, (b) 
Dapat dijalankan dengan kapasitas 
pemerintahan saat ini, (c) berkontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan.

• Pernyataan tentang pilihan kebijakan 
yang dipilih berdasarkan kriteria 

• Pernyataan penutup yang menekankan 
ulang tentang  pentingnya kebijakan 
terpilih segera dilaksanakan. 

22%

Referensi Meyakinkan pembaca 
bahwa fakta-fakta yang 
disajikan memang 
kredibel

Daftar referensi fakta-fakta yang dikutip 
dan dijadikan pendukung argument. 

Sumber : Workshop Setapak – Bandung, 14-15 Februari, 2014



6 Newsletter EpistemaVol. III/2014 7 Newsletter EpistemaVol. III/2014

Yang terpenting dari pembuatan policy brief 
adalah mengemas hasil penelitian menjadi pesan. 
Ini bisa dilihat dari masalah kebijakan yang 
dirumuskan, masalah yang ditimbulkan, dampak 
dari permasalahan tersebut, apa yang akan diubah, 
biaya dan yang lainnya. Tantangan terbesarnya 
adalah merumuskan pesan dari hasil penelitian 
tersebut.

Membangun pesan yang efektif dalam policy 
brief dalam dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa hal. Diantaranya adalah memetakan 
target audiens/pesannya, seperti bupati, anggota 
parlemen, menteri dan yang lain. Kemudian 
mengenali prefensi nilai dan lingkungan eksternal 
yang mempengaruhi preferensi mereka. Yang 
terpenting adalah membuat prioritas, evidence apa 
saja yang mau dikemas dalam policy brief. Karena 
policy brief harus singkat maka harus ada prioritas 
evidence yang akan disampaikan.

Dalam pengemasan pesan, perlu untuk 
memperhatikan penggunaan bahasa dan struktur 
bahasa. Karena ini mempengaruhi efektivitas 
sebuah policy brief. Penambahan foto, grafik, table, 
matrik dan yang lain juga bisa dilakukan untuk 
menajamkan pesan.

Tidak ada aturan baku terkait template policy 
brief. Masing-masing lembaga memiliki format, 
dan biasanya tidak akan berubah-ubah, dengan 
tujuan untuk memudahkan pembaga mengingat 
lembaga pembuatnya.[ ]

Hasil Policy Brief Tim Peneliti Tata Kelola Hutan Dan Lahan

Lembaga penerima hibah Judul Penelitian Judul Policy Brief

Prakarsa Borneo, Balikpapan Implikasi Hukum  terhadap Praktek 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi 
kegiatan pertambangan Batubara di 
Kalimantan Timur

Meminjamkan Hutan, 
Menuai Bencana: 
Pengaturan dan Praktik 
Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan untuk 
Pertambangan Batubara 
di Kalimantan Timur

Pusat Penelitian Kehati dan 
Masyarakat Lahan Basah 
Universitas Tanjung Pura, 
Pontianak

Implementasi Kebijakan Tata Kelola 
Hutan dan Lahan sebagai Kabupaten 
Konservasi di Kapuas Hulu

                                                                                          

Kabupaten Konservasi 
atau Kabupaten 
Kompensasi?

Center for Social Forestry 
Universitas Mulawarman, 
Samarinda

Prospektif Integrasi Tata Kelola 
Hutan oleh Masyarakat Lokal dalam 
Sistem Pengelolaan KPH (Kesatuan 
Pengelolaan Hutan)

Integrasi Tata Kelola 
Hutan oleh Masyarakat 
Lokal dalam Sistem 
Pengelolaan KPH

Yayasan Spora, Palembang Dinamika Lokal dan Kebijakan Konflik 
Agraria di Sumatera Selatan

Konflik Agraria Musi 
Banyuasin: Perlu 
Penanganan Serius!

Swandiri Institute Pontianak Aktor dan Sentralitas: Analisis jaringan 
tata kelola hutan dan lahan (TKHL) di 
Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia

Penataan Ruang untuk 
Kepentingan Siapa?

Pemali, Sumsel Upaya Optimalisasi Peran Kesatuan 
Pengelola Hutan Produksi (KPHP) 
Dalam Rangka Menuju Tata Kelola 
Hutan dan Lahan Melalui Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), 
Studi Kasus: KPHP Model Lakitan 
Kabupaten Musi Rawas Provinsi 
Sumatera Selatan.

Penerapan PPK – BLUD 
KPHP Lakitan : PAD 
Meningkat, Hutan 
Selamat

Pena, PSAP UGM, Konphalindo Menuju Tata Kelola Hutan Terpadu 
dan Demokratis: Belajar dari 
Pengelolaan Hutan Mangrove di Kubu 
Raya, Kalimantan Barat

Menuju Tata Kelola 
Hutan Terpadu dan 
Demokratis: Belajar 
dari Pengelolaan Hutan 
Mangrove di Kubu Raya, 
Kalimantan Barat

PEKA Indonesia dan Kelompok 
Konservasi Alam Kalimantan

Pemetaan area HCV (high 
conservation value) sebagai sarana 
kampanye area dilindungi diluar 
kawasan konservasi di Kabupaten 
Sintang, Kalimantan Barat 

Pemetaan area HCV 
sebagai sarana 
kampanye area 
dilindungi diluar kawasan 
konservasi di Kabupaten 
Sintang, Kalimantan 
Barat
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