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PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 

THOMAS R. DYE: 

     “Public Policy is whatever to government 
choose to do or not to do” 

JAMES E. ANDERSON: 

     “Public Policies are those policies developed 
by governmental bodies and officials” 

DAVID EASTON: 

     “Public Policy is the authoritative allocation 
of values for the whole society” 



JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK: 
(James A. Anderson, 1970) 

• Substantive and Procedural Policies 
 Substantive Policy: Kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi 

oleh pemerintah. 
 Procedural Policy: Kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

perumusannya (Policy Stakeholder) 
• Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies 
 Distributive Policy: Kebijakan yang mengatur tentang pemberian 

pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. 
 Redistributive Policy: Kebijakan yang mengatur tentang pemindahan 

alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. 
 Regulatory Policy: Kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ 

pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. 
• Material Policy: Kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ 

penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. 
• Public Goods and Private Goods Policies 
 Public Goods Policy: Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan 

barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. 
 Private Goods Policy: Kebijakan yang mengatur tentang penyediaan 

barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu di pasar 
bebas dengan imbalan biaya tertentu. 
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TINGKAT-TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK 
(Lembaga Administrasi Negara, 1997) 

• Lingkup Nasional 
     1. Kebijakan Nasional: Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan  
         strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Yang berwenang: MPR,  
         Presiden, DPR 
     2. Kebijakan Umum: Kebijakan Presiden sebagai pelaksanan UUD, TAP MPR,  
         UU, untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang: Presiden 
     3. Kebijakan Pelaksanaan: merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai  
         strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang:  
         Menteri/setingkat menteri dan pimpinan LPND 
• Lingkup Wilayah 
     1. Kebijakan Umum: Kebijakan Pemda sebagai pelaksanaan azas desentralisasi  
         dalam rangka mengatur urusan RT Daerah. Yang berwenang: Gubernur dan  
         DPRD Provinsi untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah  
         Kab./Kota. 
     2. Kebijakan Pelaksanaan, ada tiga macam:  
     a. Desentralisasi: realisasi pelaksanaan PERDA 
     b.Dekonsentrasi: pelaksanaan nasional di Daerah 
     c.. Tugas pembantuan (medebewind): pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di  
         Daerah yang deselenggarakan oleh Pemda. www.jamalwiwoho.com          
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SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK 
adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan 
kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 
elemen (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 

1998) 
Elemen-Elemen Sistem Kebijakan Publik: 

a. Input: Masalah Kebijakan Publik, timbul karena faktor lingkungan 
kebijakan publik yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa 
yang menyebabkan timbulnya “masalah kebijakan publik” 

b. Process (proses): Pembuatan Kebijakan Publik, bersifat politis, dalam 
proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang 
berbeda-beda bahkan ada yang saling bertentangan. 

c. Output: Kebijakan Publik, serangkaian tindakan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu . 

d. Impacts (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran 
(target groups) 
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TAHAP-TAHAP PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 

• Perumusan Kebijakan Publik: tahap ini mulai dari perumusan 
masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk 
direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

• Implementasi Kebijakan Publik 

    Tiga bentuk kebijakan publik dilihat dari implementasinya (Bintoro 
Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988): 

     1. Kebijakan langsung 

     2. Kebijakan tidak langsung 

     3. Kebijakan campuran 

• Monitoring Kebijakan Publik 

• Evaluasi Kebijakan Publik 
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SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK 

Evaluasi 
Kebijakan  

Perumusan 
Kebijakan  

Implementasi 
Kebijakan  

Monitoring 
Kebijakan  
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Peran Informasi dalam Pembuatan 
Kebijakan Publik 

Syarat-syarat informasi yang baik:  

(Parker: Kumorotomo dan Agus Margono, 1994) 

a. Ketersediaan (Availability) 

b. Mudah dipahami 

c. Relevan 

d. Bermanfaat 

e. Tepat waktu 

f. Keandalan (Reliability) 

g. Akurat 

h. Konsisten  

 



Pentingnya Informasi dalam Pembuatan 
Kebijakan 

Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn, 
1994): 

 

Suatu disiplin Ilmu Sosial Terapan yang 
menggunakan berbagai macam metode penelitian 

dan argumen untuk menghasilkan dan 
mentransformasikan informasi yang relevan 

dengan kebijakan yang digunakan dalam 
lingkungan politik tertentu untuk memecahkan 

masalah kebijakan 
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Informasi yang Relevan dengan Kebijakan 

     Metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan informasi 
dengan menjawab lima bentuk pertanyaan (William N. Dunn, 
1994), yaitu: 

1. Masalah apakah yang dihadapi? 

2. Kebijakan apa yang telah dibuat untuk memecahkan masalah 
tersebut, baik pada masa sekarang maupun masa lalu, dan hasil 
apakah yang telah dicapai? 

3. Bagaimana nilai dari hasil kebijakan tersebut dalam memecahkan 
masalah? Policy Performance (William N. Dunn, 1994) adalah 
tingkat (derajad) sampai di mana hasil suatu kebijakan membantu 
pencapaian suatu nilai (tujuan yang diinginkan) 

4. Alternatif-alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk 
memecahkan masalah tersebut, dan apakah kemungkinan di masa 
depan? 

5. Alternatif-alternatif tindakan apakah yang perlu dilakukan untuk 
memecahkan masalah tersebut? 



AGENDA SETTING 

• Agenda Setting adalah suatu tahap sebelum perumusan 
kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana issues muncul pada 
agenda pemerintah yang perlu ditindak-lanjuti dan 
diharapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan, 
ternyata pemerintah tidak bertindak sesuai dengan keinginan 
masyarakat (Howlett and Ramesh, 1995) 

• Agenda Setting adalah proses dimana keinginan dari 
berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke 
dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius 
dari pejabat pemerintah (Cob and Ross; Howlett and 
Ramesh, 1995) 

• Agenda Setting adalah suatu daftar subyek atau masalah 
dimana para pejabat pemerintah dan masyarakat di luar 
pemerintah yang ada kaitannya dengan pejabat tersebut, 
memberikan perhatian pada masalah tersebut (John 
Kingdon; Howlett and Ramesh, 1995) 
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Proses Agenda Setting 

Cobb and Elder (Islamy. 2001; Howlett and 
Ramesh, 1995): 

Systemic Agenda (agenda sistemik):  

Yaitu terdiri atas isu-isu yang dipandang 
secara umum oleh anggota masyarakat 

politik sebagai pantas mendapat perhatian 
pemerintah dan mencakup masalah yang 
berada dalam kewenangan setiap tingkat 

pemerintah masing-masing. 
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Tiga prasyarat agar isu kebijakan (Policy 
Issue) masuk agenda sistemik, menurut Cobb 

and Elder: 

• Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau 
sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran 
masyarakat. 

• Adanya persepsi atau pandangan masyarakat 
bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan 
untuk memecahkan masalah itu. 

• Adanya persepsi yang sama dari masyarakat 
bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan 
tanggung jawab yang sah dari pemerintah 
untuk memecahkannya. 
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Governmental Agenda (Agenda Pemerintah): 

 

Serangkaian masalah yang secara 
eksplisit memerlukan pertimbangan 
yang aktif dan serius dari pembuat 

kebijakan yang sah. 
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Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan 
masyarakat masuk agenda pemerintah (Anderson; 

Islamy, 2001), yaitu: 

• Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan 
antar kelompok, menuntut tindakan pemerintah untuk 
mengatasi ketidak-seimbangan tersebut. 

• Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting 
dalam penyusunan agenda pemerintah 

• Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa dapat 
menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda 
pemerintah. 

• Adanya gerakan-gerakan protes yang merupakan salah 
satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat 
kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda 
pemerintah. 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 
• Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, 

bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 
Kebijakan akan sekedar impian atau rencana yang tersimpan 
dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Udji; Abdul Wahab, 
1991). 

• Implementation Gap yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu 
proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya 
perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan 
dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari 
implementasi kebijakan (Andrew Dunsire; Abdul Wahab, 2001). 

• Implementation Capacity adalah kemampuan suatu organisasi 
untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan agar 
tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai (Abdul 
Wahab, 2001). 

• Kegagalan implementasi kebijakan ada dua kategori, yaitu: non 
implementation (tidak dapat diimplementasikan) dan 
unsuccessful implementation (implementasi yang kurang 
berhasil). 
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MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK 
(Hogwood and Gunn, 1989) 

• Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan 
terhadap implementasi kebijakan yang meliputi 
keterkaitan antara implementasi dan hasil-
hasilnya (outcomes). 

• Monitoring bukan sekedar pengumpulan 
informasi, karena monitoring memerlukan 
adanya keputusan-keputusan, tentang tindakan 
apa yang akan dilakukan apabila terjadi 
penyimpangan dari yang telah ditentukan. 
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TUJUAN MONITORING: 
(William N. Dunn, 1994) 

• Compliance 
(Kesesuaian/Kepatuhan) 

• Auditing (Pemeriksaan) 

• Accounting (Akuntansi) 

• Explanation (Penjelasan) 
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EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 

Evaluasi kebijakan adalah suatu pengkajian secara 
sistematik dan empiris terhadap akibat dari suatu 
kebijakan dan program pemerintah dan 
kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai 
oleh kebijakan tersebut (David Mackmias; Howlett 
and Ramesh, 1995). 

Evaluasi kebijakan selalu melibatkan para birokrat, 
politisi, dan juga seringkali melibatkan pihak-pihak 
diluar pemerintah (Howlett and Ramesh, 1995). 

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang 
perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan di 
dalam tubuh birokrasi pemerintah (Samodra 
Wibawa, et al, 1994). 
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BENTUK-BENTUK EVALUASI KEBIJAKAN: 
(Howlett and Ramesh, 1995) 

• Administrative Evaluation (Evaluasi 
Administratif) 

    1. Effort Evaluation 

    2. Performance Evaluation 

    3. Effectiveness Evaluation 

    4. Process Evaluation 

• Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial) 

• Political Evaluation (Evaluasi Politis) 
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DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK 

• Proses Kebijakan (Policy Process): mengkaji 
proses penyusunan kebijakan, mulai dari 
identifikasi dan perumusan masalah, 
implementasi kebijakan, monitoring 
kebijakan serta evaluasi kebijakan. 

• Analisis Kebijakan (Policy Analysis): meliputi 
penerapan metode dan teknik analisis yang 
bersifat mulitidisiplin dalam proses 
kebijakan. 



Pengertian Analisis Kebijakan Publik: 

• William N. Dunn: suatu disiplin ilmu sosial terapan, 
yang menggunakan berbagai macam metodologi 
penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan 
mentransformasikan informasi yang relevan dengan 
kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik 
tertentu, untuk memecahkan masalah-masalah 
kebijakan. 

• E.S. Quade: suatu bentuk penelitian terapan untuk 
memahami secara mendalam berbagai permasalahan 
sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik. 

• Struat S. Nagel: penentuan dalam rangka hubungan 
antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan 
kebijakan. 
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Faktor-Faktor Strategis yang 
Berpengaruh dalam Perumusan 

Kebijakan: 

• Faktor Politik 

• Faktor Ekonomi/Finansial 

• Faktor Administratif/Organisatoris 

• Faktor Teknologi 

• Faktor Sosial, Budaya, dan Agama 

• Faktor Pertahanan dan Keamanan 
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Aspek-Aspek dalam Analisis Kebijaksanaan Publik: 
(Amir Santoso, Jurnal Ilmu Politik) 

• Analisis mengenai perumusan kebijaksanaan 

• Analisis mengenai implementasi kebijaksanaan 

• Analisis mengenai evaluasi kebijaksanaan 
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Variasi Kegiatan Analisis Kebijakan: 
(Gordon, Lewis and Young: Solichin Abdul Wahab, 1990; Hogwood and 

Gunn, 1986; Michael Hill, 1997) 

• Studi-studi isi kebijakan (studies of policy content) 
• Studi-studi tentang proses kebijakan (studies of 

policy process) 
• Studi-studi mengenai output-output kebijakan 

(studies of policy outputs) 
• Studi-studi evaluasi (evaluation studies) 
• Studi tentang informasi untuk pembuatan kebijakan 

(information for policy making) 
• Proses kepenasihatan (advocacy process) 
• Nasihat kebijakan (policy advocacy) 
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PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN 
PUBLIK 

 Peristiwa adalah kegiatan-kegiatan manusia 
atau alam yang dipandang mempunyai 
akibat pada kehidupan manusia (Jones; 
Islamy, 2001). 

 Public Poblem adalah masalah-masalah yang 
mempunyai akibat yang luas, termasuk 
akibat-akibat yang  mengenai orang-orang 
yang tidak langsung terlibat. 

 Private problem adalah masalah-masalah 
yang mempunyai akibat terbatas atau hanya 
menyangkut satu atau sejumlah kecil orang 
terlibat secara langsung. 



Langkah-Langkah Proses Perumusan Kebijakan 
Publik: 

(Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988) 

• Perumusan Masalah Kebijakan 

• Perumusan Tujuan/Sasaran 

• Perumusan Alternatif 

• Perumusan Model 

• Perumusan Kriteria 

• Penilaian Alternatif 

www.jamalwiwoho.com          
08122601681 

27 



Tugas  
MK Hukum & Kebijakan Publik 

1. Membuat makalah Kelompok 
2.  Pilih salah satu topik kajian  Hukum & Kebijakan 

Publik , baik  internassional, regional, nasional;  lokal 
3.   Isi makalah minimal 20 halaman kuarto,font time new 

roman, size 12, spasi 1,5 
4. Format makalah: Cover, Daftar Isi, Pendahuluan, 

rumusan masalah, landasan teori, pembahasan;  
Kesimpulan (simpulan & saran), Daftar pustaka 
(minimal 5 buku) 

5.   Makalah didiskusikan dan setelah itu direvisi serta 
dikumpulkan sbg tugas akhir   
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