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“A GOOD EXECUTIVE 
ALWAYS ACTS 
QUICKLY AND 
IS SOMETIMES 
RIGHT” 



pengantar 

 Metode yg kita pakai tergantung pada ketersediaan 
data, ketersediaan waktu, dan tipe persoalan; 

 Data harus dikumpulkan cepat namun harus dianalisa 
dengan tepat 

  Di sini akan membahas prosedur mengidentifikasi, 
mengumpulkan, dan menganalisa data, mengarahkan 
interview tepat yg efisien,  dalam rangka menghasilkan 
analisa dasar, dan mengkomunikasikan hasilnya. 
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IDENTIFIKASI &  
PENGUMPULAN DATA AWAL 



1a. Review Literature 

“There is nothing new under 
the sun” (the adage) 

Sebagian besar persoalan pernah 
terjadi di tempat lain pada setting 
berbeda. 

  Manfaatkan sumber pustaka, 
(jurnal, koran publikasi pemerintah, 
indeks abstrak) 

  “documents lead to people and 
people lead to documents, 
documents lead to other 
documents and people lead to 
other people” (bardach) 



1b. Statistical Reports 

“Pemilihan analisa disesuaikan 
dengan data yang tersedia” 

Oleh karenanya data statististik harus 
aktual terpercaya, meski belum memenuhi 
apa yg sebenarnya kita butuhkan. 

  Sumber data statistik resmi terpublikasi, 
mis: BPS 

  Pemerintah kota/kabupaten setempat 

  Organisasi/lembaga yg terkait langsung 
obyek kasus 



1c. Management Records 

“Lembaga pengelola biasa 
memiliki informasi yang relevan” 

Berupa data di komputer hasil pencatatan, 
cenederung berupa data mentah yg belum 
diolah. 

  Teliti data-data yang bias 

  Sangat penting untuk sekaligus 
wawancara untuk memahami cara 
pencatatan mereka 

  Jika memungkinkan, olah beberapa data 
menjadi info yg and perlukan dan 
diskusikan dengan staff pencatat, untuk 
meminimalkan kesalahan interpretasi data 



1d. Observation 

“sebagai sumber 
terpercaya” 

Diperlukan untuk melihat keadaan 
sebenarnya dari data-data yang 
tercatat 

  Observasi berlebihan dapat 
menghabiskan waktu 

  Tentukan variabel yang perlu 
diobservasi sebelum turun ke 
lapangan 



1e. Interviewing 

“interview sebagai bagian dari 
proses perumusan kebijakan” 

Temukan pandangan mengenai sejarah 
persoalan yang dapat menjadi data 
persoalan dan informasi politis 

  Kuasai persoalan serupa di tempat lain 
dan pahami data sebelum melakukan 
interview 

  Fokus pada penggalian info sebab-
akibat / polemik yang biasa tidak 
tercatat dalam data dan tidak terlihat 
melalui observasi 

  Menggunakan telpon akan sangat 
mengehmat waktu 
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DOCUMENT ANALYSIS 



Dalam mempersiapkan analisa data cepat, data (berupa dokumen 
kebijakan) harus diextract hanya data yang relevan saja (content-analysis 
approach). 

1.  Record Ideas: mencatat ide yang ditemukan slama membaca 

2.  Record references: catat sumber-sumber yang dirujuk  

3.  Record names: buat daftar nama yang perlu dikontak  

4.  Have a purpose: catat apa yang perlu diketahui lebih rinci 

5.  Place the documents in priority order: data penting sederhanakan 
menjadi bentuk table dan chart yang lebih mudah dipahami 

6.  Develop categories: membuat matriks data, sumber, dan kategori 
keyword  

7.  Record fact: catat fakta (esensi dan lokasi) 

8.  Set deadlines: pasang target waktu kpn hrs menghentikan review 
dokumen 
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WAWANCARA DATA KEBIJAKAN 



3a. Investigative 

Pergunakan metode intensive interviewing atau focused interviewing 
pada individu yang spesialis 

  Historical background and context: mengenai latarbelakang dan pokok 
persoalan 

  Basic facts: dokumentasi persoalan 

  Political attitudes & resource major actors: kekuatan politik yang mempengaruhi 
dan kemungkinan alternatif kebijakan atau peluang intervensi 

  Ideas about future: prediksi perkembangan persoalan kedepannya 

  Additional contacts and materials: mintalah rekomendasi dokuman dan individu 
yang yang diperlukan 



3b. Determining Truth 

Judging the value of interview data 

  Is the account plausible, reasonable, and coherent 

  Is the story consistent or does it contain contradiction 

  Is the account specific, precise, dan detailed 

  Does the story fit together 

  Is the account based primarily on direct experinece, or the second, 
third, … 

  Does the expert have an ulterior motive to present a particular view 

  Is the expert knowledgeable and clear headed 

  Is the informant self critical 
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ANALISA DATA DASAR 



4a. Descriptive Data 

Proses merangkum, mencari pola 
dan hubungan dalam rangka 
menggali lebih dalam suatu 
persoalan. 

Karena data blm dapat dikatakan 
mewakili populasi yang 
sebenarnya, maka diperlukan 
diskusi previously dalam memilah 
data dan menginterpretasikannya 

Statistik inferential: tabel, berbagai 
jenis grafik dgn penggunaan yang 
sesuai, dan pemetaan 
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MENGKOMUNIKASIKAN ANALISA 



5a. Some Principes 

Simplicity: informasi jelas dengan 
kalimat yang sederhana, 

Accuracy: verifikasi data dan 
keseluruhan hasil analisa, 

Documentation: pastikan analisa 
anda dapat direplikasi 

Fairness: semua alternativ solusi 
yang diajukan harus berimbang. 



5b. Getting It on Paper 

  Summary 

  Problem Definition: deskripsikan persoalan didukung tabel, grafik, 
dan peta 

  Evaluation Criteria: bagaimana kondisi yang ideal sbg dadar 
kriteria dan sesitiflah thd political constraint 

  Alternatives: apa saja yang dapat dilakukan sebagai alternatif 
kebijakan 

  Analysis and Comparison: jelaskan bagaimana anda 
mengevaluasi setiap alternatif mempergunakan statistik dasar, 
ilustrasi skenario, dll…  

  Conclusion: sampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang anda 
rekomendasikan beserta uncertenties yang menyertainya 

  Next Steps: sebutkan studi lanjutan spesifik yang diperlukan. 



E.N.D 
Terimakasih 


