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SOP Policy Brief

Tujuan
Policy brief oleh PPI Dunia ini bertujuan sebagai bentuk atensi, investasi, dan
intervensi terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Ruang Lingkup
Format Policy Brief
Penelitian menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan menghabiskan rata-rata
30 - 60 menit untuk membaca satu buah policy brief yang direkomendasikan (Jones &
Walsh, 2008). Oleh sebab itu, policy brief sebaiknya jelas dan ringkas agar efektif dan
menarik perhatian para pemangku kebijakan. Jumlah seluruh kata di dalam policy brief
sebanyak 3000 – 3500 kata di luar referensi.
Setidaknya, terdapat delapan bagian yang harus muncul Ketika merekomendasikan
policy brief:
a. Judul
Judul sebaiknya singkat dan informatif.
b. Ringkasan Eksekutif
Terdiri dari beberapa kalimat dengan jumlah kata 200 – 250 kata. Ringkasan eksekutif
berisi ringkasan penting terhadap seluruh gambaran policy brief.
c. Rasionalisasi
Bagian ini menjelaskan analisis-analisis dengan mengemukakan fakta-fakta rasional
terhadap suatu kebijakan untuk meyakinkan para pemangku kebijakan untuk berfikir
kembali terhadap kebijakan yang mereka terbitkan.
d. Metode dan Pendekatan
Bagian ini berisi penjelasan terhadap metodologi yang digunakan untuk mencapai
usulan dan kesimpulan yang dituangkan dalam policy brief. Metode bisa berupa kajian
literatur atau melakukan penelitian dengan memperoleh data baru.
e. Usulan Kebijakan yang direkomendasikan
Bagian ini berisi alternatif-alternatif kebijakan strategis yang direkomendasikan.
Alternatif-alterbatif yang diajukan sebagai bagian dari usaha perbaikan kajian dengan
memaparkannya secara ilmiah.
f. Kesimpulan
Pada bagian kesimpulan, kalimat-kalimat yang dituangkan berupa penekanan kembali
terhadap kesluruhan permasalahan dan solusi yang dituangkan di dalam policy brief.

g. Ucapan terima kasih
Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan policy
brief.
h. Referensi
Referensi diutamakan artikel dan dibuat dalam format APA 6th.

Unit Terkait
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Ekonomi
Hukum
Budaya
Hubungan Internasional
Teknologi
Energi
Maritim
Pangan
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
Cilmate Change
Pendidikan
Kesehatan
Kajian Timur Tengah

Prosedur
a. Internal komisi melakukan studi pendahuluan dengan melakukan kajian-kajian terhadap
suatu policy yang dianggap perlu dianalsis.
b. Internal komisi melaksanakan analisis-analisis masalah terhadap kajian tersebut dengan
melakukan kajian-kajian ilmiah melalui artikel-artikel dan diskusi ilmiah.
c. Internal komisi menyusun draft policy brief sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
d. Internal komisi melakukan diseminasi tahap I yang dilaksanakan bersama internal PPI
Dunia, jika diperlukan revisi maka draft policy brief tersebut kembali dibahas di internal
komisi.
e. Draft policy brief yang telah direvisi kemudian di periksa kembali di internal ditilitka
melalui catatan notulen pada desminasi tahap I.
f. Policy brief yang telah melalui desiminasi tahap I dan telah melalui revisi kemudian
ditulis dokumen finalnya untuk disahkan secara administratif oleh PPI Dunia.
g. Dokumen policy brief final yang telah disahkan kemudian disosialisaikan kepada
eksternal PPI Dunia melalui diseminasi tahap II kepada publik.
h. Policy brief yang sudah melalui tahap diseminasi II kemudian direkomendasikan kepada
pemangku kebijakan terkait melalui administratif resmi PPI Dunia.
i. Policy brief diterbitkan minimal dua kali per komisi.
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