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1. Partisipasi pemangku 
kepentingan

 Menjalin hubungan dengan semua pemangku kepentingan – masyarakat, pemerintah, 
sektor swasta, akademisi – dalam proyek

 Menunjukkan ketertarikan terhadap masalah dan solusi dari para pemangku kepentingan 
 Berbagi kontribusi atas semua tahap penting dalam siklus proyek – desain, implementasi 

dan evaluasi
 Berbagi kendali atas proses dan akuntabilitas dari hasil-hasil

2. Menggunakan pengetahuan 
komunitas

 Menggunakan pengetahuan tradisional/adat yang relevan serta perspektif masyarakat 
yang beragam sesuai dengan desain proyek  

 Pemanfaatan metode komunitas yang efektif untuk mendapatkan data dan 
mempromosikan ko-produksi pengetahuan

3. Informasi disosialisasikan 
secara efektif 

 Transfer pengetahuan berbasis bukti secara vertikal dan horisontal untuk menghasilkan 
dampak yang lebih besar

4. Berdasarkan bukti  Menarik kesimpulan berdasarkan metode dan bukti ilmiah yang baik

5. Menggunakan semua 
perangkat data yang tersedia 

 Penggunaan data beragam di seluruh proyek

6. Terintegrasi 
 Area subyek diperlakukan sebagai seluruh sistem yang melibatkan banyak disiplin ilmu 

(biofisika, sosio-ekonomi, ekonomi, dsb) 
 Mempromosikan interaksi antara domain sosial dan biofisika yang luas

7. Memanfaatkan aktivitas-
aktivitas terdahulu 

 Mempertimbangkan dokumentasi dan seperangkat data terkait yang diambil dari 
proyek-proyek, program, aktivitas sebelumnya 

8. Keterlibatan sektor swasta

 Melibatkan usaha lokal sebagai pemangku kepentingan
 Pengembangan rencana usaha yang efektif dan adil
 Pendirian koperasi
 Membawa rantai usaha lebih dekat kepada masyarakat
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9. Perangkat Indikator
 Membuat rangkaian perangkat indikator sosio-lingkungan yang memungkinkan 

verifikasi independen dari temuan-temuan dan pengawasan sistem sosio-ekologis

10. Relevan dengan kebijakan/ 
berfokus pada masalah/ 
berorientasi pada solusi

 Pengembangan materi yang mudah digunakan dan relevan bagi pembuat kebijakan
 Keluaran-keluaran dari proyek berdampak terhadap kelompok sasaran yakni 

pemerintah daerah, LSM dan masyarakat
 Penyerapan materi dalam penyusunan kebijakan

11. Skenario masa depan 
 Mempertimbangkan kondisi-kondisi sosio-lingkungan yang mungkin terjadi di masa 

depan menggunakan pendekatan pengembangan skenario yang dapat diterima
 Menyadari adanya ketidakpastian
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12. Bertukar kapasitas 
 Saling mengembangkan kapasitas melalui transfer pengetahuan antar-pemangku 

kepentingan

13. Warisan proyek
 Lama setelah proyek tersebut rampung, dampaknya masih bertahan lama
 Kemitraan terus berlangsung antara pemangku-pemangku kepentingan setelah proyek 

selesai dan memungkinkan proses pengulangan untuk penyelesaian masalah

14. Kesetaraan, inklusi  dan 
pengentasan kemiskinan

 Proyek dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan dan inklusi sosial kelompok-
kelompok termiskin dan yang paling rentan.

15. Memperkokoh kondisi-kondisi 
sosio-lingkungan 

 Dokumen tata kelola yang berkaitan dengan manajemen lingkungan dikembangkan

16. Agenda normatif dunia
  Hasil-hasil proyek berkontribusi terhadap kemajuan agenda dunia yang transformatif, 

seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kerangka Penerapan Ilmu Pengetahuan Berkelanjutan


