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Konsep Kebijakan  

Mengapa Kebijakan publik Perlu dipelajari ? 

Konsep Kebijakan 

 Penggunaan isitilah kebijakan masih terdapat keragaman, 
untuk memudahkan pemahaman dikemukakan pendapat 
beberapa ahli seabagai berikut : 

1.     Kliejn 

        Kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis, 
dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan 
tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan 
langkah demi langkah 

2. Kuypers 

         Kebijakan sebagai suatu susunan dari :  

  a. tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik 
baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 
kepentingan kelompok  

 b. sarana-sarana dan saat-saat  yang mereka pilih 
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3. Friend 

         Kebijakan hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali 

dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-

keputusan yang akan dibuat dimasa yang akan datang 

4. Carl.J.Frledrick 

         Kebijakan sebagi rangkaian tindakan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu 

5. James E Anderson 

 Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah tertentu. 
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Kesimpulan konsep kebijakan  

1. konsep kebijakan sulit dirumuskan, diberi makna 
yang tunggal, memperlakukan sebagai gejala yang 
khas dan konkret,  terutama bila kebijakan dilihat 
sebagai suatu proses yang terus berkembang dan 
berkelanjutan mulai proses pembuatannya sampai 
implementasinya. 

2. Terdapat perbedaan penekanan tentang kebijakan 
diantara para ahli. Sebagian dari mereka melihat 
kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkankan 
yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang 
direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga 
suatu tindakan 

3. Terdapat perbedaan dalam hal tujuan dan sarana. 
Ada yang berpendapat kebijakan meliputi tujuan 
dan sarana, tujuan atau sarana, ada yang tidak 
menyebut tujuan dan sarana.   
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Pengertian kebijakan menurut Hogwood dan Gun 

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan 
tertentu (policy as a label form a field of activity) 

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum 
atau keadaan tertentu yang dikehendaki (policy as an 
expression of general purpose or diserid state of affairs) 

3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (policy as 
spesific proposals) 

4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (policy as decision 
of government) 

5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (policy as 
formal authorization) 

6. Kebijakan sebagai program (policy as programme) 

7. Kebijakan sebagai keluaran (policy as output) 

8. Kebijakan sebagai hasil akhir (policy as outcome) 

9. Kebijakan sebagai suatu teori/model (policy as a theory or 
model) 

10. Kebijakan sebagai suatu proses (policy as a process) 
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 Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik seperti 

tersebut diatas , maka secara garis besar terdapat dua 

pandangan. Pertama, yang menyamakana kebijakan publik 

dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, 

semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut 

sebagai kebijakan publik. 

salah satunya pendapat Thomas R. Dye  

 Kebijakan publik adalah is whatever government choose to do 

or not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan). 

     Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus 

ada tujuannya, dan kebijakan itu meliputi seluruh tindakan 

pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Termasuk 

didalamnya sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah, 

karena yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai akibat 

yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh 

pemerintah. 
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Edwards dan sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik 
itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-
undang an atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah 
atau juga berupa program-program dan tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah. 

 

Parker dalam “policy and administration” kebijakan publik adalah 
suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan 
yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu 
dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan 
terhadap suatu krisis. atau dalam difinisi yang lain 
dikemukakan, suatu wilayah tertentu dari aktivitas pemerintah 
sebagai subyek studi perbandingan dan studi yang kritis yang 
mencakup tindakan-tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda 
dan menganalisis kemungkinan sebab-sebab dan akibat-
akibatnya dalam konteks sesuatu disiplin pikiran tertentu 
seperti ekonomi, sains, atau politik. 

James E. anderson  

Public policies are those policies developed by govermental 
bodies and officials (kebijakan publik adalah kebijakan-
kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah).  
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     Menurut Anderson impilkasi dari pengertian kebijakan publik 

adalah: 

1. Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau 

tindakan yang berorientasi pada tujuan 

2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan 

pejabat-pejabat pemerintah 

3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. 

4. Kebijakan publik bersifat positif, dalam arti merupakan 

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau 

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 

5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif selalu dilandaskan 

pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.   
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 Kedua, pandangan yang ditujukan pada pelaksanaan kebijakan 
(policy implementation). Para ahli yang termasuk dalam 
pandangan kedua ini selanjutnya dapat dibagi ke dalam dua 
kubu, yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai 
keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-
tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka beranggapan 
bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat yang dapat 
diramalkan (predictable) 

  

 mewakili kubu pertama, Nakamura dan Smallowood melihat 
kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijaksanaan yaitu 
perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan 
penilaian (evaluasi) kebijakan. Bagi mereka, suatu bijakan 
melingkupi ketiga lingkungan kebijakan itu. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 
instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan 
kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 
mencapai tujuan tersebut.   
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 Mewakili kubu yang kedua, Pressmam dan wildavsky 

mendifinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang 

mengandung kondisi-kondisi awal dengan akibat yang bisa 

diramalkan. 

 

 Dari berbagai pendapat para pakar dapat diambil satu 

kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan 

atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kata 

publik disini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibedakan 

dari kebijaksanaan perorangan dan kebijaksanaan kelompok. 

Dengan demikian walaupun keputusan pribadi atau keputusan 

kelompok mempunyai akibat bagi publik (masyarakat umum) 

secara keseluruhan, keputusan tersebut tidak dapat dikatakan 

sebagai suatu kebijakan publik 
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Menurut A Hoogerwerf yang membedakan apakah suatu kebijakan 

itu disebut kebijakan publik atau kebijakan 

individu/kelompok dapat dilihat dari dua unsur yaitu : 

1. Kebijakan publik mengikat langsung atau tidak langsung 

semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu 

2. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat di 

daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena 

kebijaksanaan publik mengikat, maka selalu timbul 

pertanyaan apa yang menjadi atau harus menjadi ukuran 

kebijaksanaan itu. 

 

Sedangkan menurut Dye suatu kebijakan tidak dapat menjadi 

kebijakan publik kalau ia tidak dirumuskan, disahkan, dan 

dilaksananakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
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Menurut Dye ada 3 ciri kebijaksanaan publik : 

1. Governnment lends legitimacy to policies. Governmental 

policies are generally regarded as legal obligations ons 

whics command to loyalty of citizens 

2. Government policies involve universality. Only government 

policies extend to all people in a society 

3. Government monopolizes coercion in society only 

government can legitimately imprison violators, the sanction 

can be imposed by other groups or organizations in sosiety 

are more limited, it is precisely this ability of government to 

commad the loyalty of all its citizens, to enact policies 

giverning the whole sosiety, and to monopolize the legitimate 

use of force that encourages individuals and groups to work 

for enacment of their preferences into policies. 
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Istilah kebijakan sering dipersamakan dengan tujuan, program, 

keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan 

dan rancangan-rancangan besar 

  

Menurut PBB kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. 

Pedoman tersebut bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat 

umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar 

atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau 

privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin 

berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak 

, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas 

–aktivitas tertentu atau suatu rencana (united nations 1975) 

Menurut James E. Anderson,  

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,kelompok, 

instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu atau sebagai langkah tindakan yang secara 

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang 

dihadapi.  
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Ciri-ciri kebijakan publik; 

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah 

pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang 

serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan negara dalam 

politik modern bukanlah merupakan tindakan yang serba 

kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. 

2. Tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yg 

mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-

keputuasan yang berdiri sendiri. 

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya 

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 

4. Kebijakan publik bisa berbentuk positip bisa berbentuk 

negatif 
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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. 



6/22/2012 www.jamalwiwoho.com            

08122601681 

16 

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/Formulasi: 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  
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Pentingnya Informasi dalam Pembuatan 
Kebijakan 

Definisi 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 

     Metode 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? 
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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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Katagori kebijakan 

1. Tuntutan kebijakan 

2. Keputusan kebijakan 

3. Pernyataan Kebijakan 

4. Keluaran kebijakan 

5.   Hasil akhir kebijakan 
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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 

.  Monitoring Kebijakan Publik 

• Evaluasi Kebijakan Publik 
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Proses perumusan kebijaksanaan publik 

1. Mencari dan menentukan permasalahan 

kebijaksanaan. 

2. Memasukan pada agenda pemerintah  

3. Menyusun dan mengembangkan serangkaian 

tindakan yang perlu untuk pemecahan masalah 

4. Usulan kebijaksanaan yang pada umumnya 

disampaikan lembaga eksekutif, sedangkan 

pengesahan terhadap usulan itu sehingga menjadi 

kebijakan publik dilakukan lembaga legislataif 

5. Hukum memberikan legitimasi bagi kebijaksanaan 

6. Kebijaksanaan dipaksakan berlakunya dan bersifat 

mengikat bagi orang-orang atau pihak-pihak yang 

menjadi sasaran kebijaksanaan.   
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Kriteria isu dapat menjadi agenda kebijakan 

( Hogwood dan Gunn); 

1. Isu tersebut telah mencpai titik kritis tertentu sehingga tidak 
bisa diabaikan begitu saja, atau telah dipersepsikan sebagai 
suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi akan 
menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat 
dimasa yang akan datang. 

2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu 
yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik 

3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut 
kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada 
umumnya, dan mendapat dukungan dari media masa yang 
luas 

4 Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas 

5 Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan 
dalam masyarakat. 

6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, 
dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah 
dirasakan kehadirannya.  
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Teknik perumusan masalah kebijakan 

1. Teknik analisis klasifikasi, mempertegas pemilihan terhadap 
konsep apa yang akan dipakai untuk mendifinisaikan situasi 
problematis. Analis dapat membuat katagorisasi dan 
klasifikasi. Klasifikasi yang baik harus memenuhi syarat : 

- Substansi klasifikasi sesuai dengan realitas situasi 
problematis 

- Semua masalah tertampung oleh katagori-katagori yang 
dibuat 

- Setiap persolan sudah masuk dalam satu katagori tidak 
dapat dimasukan pada katagori yang lain 

- Setiap katagori hanya mengungkap satu macam persoalan  

2. Analisis hirarkhi 

 tekhnik ini mengandaikan sudah tidak ada konflik cara 
pandang antar aktor karena tidak terjadi konflik cara 
memandang cara memahami situasi problematis, mk 
pertanyaaan ttg apa yang menyebabkan munculnya situasi 
prolematis itu telah mungkin untuk diperdebatkan 
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3 Teknik synectics 

Usaha mengenali masalah dengan melakukan berbagai analogi. 
Dengan teknik ini analis mengandaikan dirinya sebagai 
pembuat kebijakan. Dengan dmk analisis berempati sebagai 
penguasa. 

 

4. Teknik brainstorming 

Mengorek berbagai macam ide sepontan dari banyak ilmuwan 
agar analisis dapat mengenali masalah dari situasi problematis 
secara baik dan holistik. Cara yang diterapkan dalan teknik ini 
mirip cara yang ditempuh seorang peneliti untuk menggali 
penilaian responden mengenai sesuatu hal 

5. Analisis asumsi, partisipatoris, atau analisis terbuka. 

Teknik ini secara implisit menuduh bahwa keempat teknik 
perumusan masalah diatas mendudukan analis sebagai pelaku 
sentral dalam perumusan masalah entah dalam posisinya 
sebagai pihak yang mandiri atau posisinya sebagai orang yang 
dipesan oleh pembuat kebijakan.  
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Faktor-faktor sosial  

Dan personal lainnya 

Lembaga 

Pembuat 

Peraturan  

Lembaga 

Penerapan 

Peraturan 

Faktor-faktor 

sosial dan 

personal lainnya 

Aktifitas 

penerapan 

Pemegang 

Peranan 

Faktor-faktor 

Sosial dan 

Personal 

lainnya 

Norma 
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Menurut Moh Askin terciptanya kebijakan/peraturan 

yang baik, kualitas kinerja legislator harus 

ditingkatkan diantaranya; 

1. Political sensibility 

2. Technical ability 

3. Pemahaman dan kemampuan mengolah berbagai 

persolan dan informasi untuk mewujudkannya 

dalam suatu 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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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 
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Menurut Esmi Warassih, 

Pembuat kebijakan harus menguasai ; 

1. ilmu sosial 

2. Sosiologi hukum, ilmu pengetahuan tata hukum 

dan ilmu tentang perencanaan. 

3. Aspek nilai yang terdapat dalam Cita hukum 

sebagai dasar pengikat dalam pembentukan 

perundang-undangan.  

4.  Tiadanya kesadaran dan penghayatan akan nilai-

nilai yang terdapat dalam cita hukum, akan 

menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dan 

norma hukum yang dibuat.  
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Menurut samodra wibawa, rancangan kebijakan yang 

diajukan oleh seorang legislator merupakan fungsi 

dari sikap dan perilakunya, sementara sikap dan 

perilaku merupakan fungsi dari kepentingan dan 

nilai yang dipegangnya. 

Nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku legislator pada 

waktu merumuskan kebijakan; 

1. nilai-nilai politik 

2. nilai-nilai organisasi 

3. nilai-nilai pribadi 

4. Nilai kebijakan 

5. Nilai ideologis 
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Menurut Sudharto,  

Mekanisme penyusunan peraturan perundang-
undangan merupakan hal yang sangat penting, 
karena tidak hanya menyangkut hal teknis 
(prosedur) tetapi juga keterlibatan pihak-pihak yang 
berkepentingan(stakeholders). Berkaitan dengan 
keterlibatan para pihak maka isu yang muncul 
kemudian adalah keterwakilan (representativeness), 
tingkat keterlibatan (degree of participation) dan 
pengaruh input yang diberikan pada produk akhir 
dari peraturan perundangan. Keterlibatan para pihak 
sejak awal (at the earlist stage of formulation) akan 
membuahkan peraturan per uu an yang memenuhi 
kaidah good process. Peraturan perundangan yang 
diproses dg cara dmk akan menjamin terwujudnya 
good norms  
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Konsep pembuatan kebijakan negara  

Menurut Yehezkel Dror, a very complex, dynamic 
process whose various components make different 
contributions to it. It decides major guidelines for 
actions directed at future, mainly by governmental 
organs. These guidelines formally aim at achieving 
what is in the public interest by the best possible 
means. (suatu proses yang sangat kompleks dan 
dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu 
sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap 
pembuatan kebijakan negara tersebut. Pembuatan 
kebijakan negara memutuskan pedoman-pedoman 
umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan 
pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga 
pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut 
secara formal dimaksudkan untuk mencapai apa 
yang termaktub dalam istilah kepentingan umum 
dengan cara yang sebaik mungkin)   
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Dari rumusan pembuatan kebijakan negara yang dikemukakan 
oleh Dror tersebut di atas kita dapat mengenali 12 (dua belas) 
ciri yang terdapat dalam pembuatan kebijaksanaan negara. 
Ke 12 ciri itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sangat kompleks 

2. Prosesnya bersifat dinamis 

3. komponen-komponen beraneka ragam 

4. Peran masing-masing sub Struktur berbeda-beda 

5. Memutuskan 

6. Sebagai pedoman umum 

7. Untuk mengambil tindakan 

8. Diarahkan pada masa depan 

9. Terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah 

10. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan 

11. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum 

12. Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin  
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Aktor yang berperan membuat kebijakan dalam 

negara berkembang. Menurut Dror 

1. Individu secara perorangan sebagai pemilih 

2. Golongan intelektual 

3. Para pejabat yang menduduki posisi kunci 

dalam pembuatan kebijaksanaan 

4. Badan legislatif 

5. Badan eksekutif 

6. Birokrasi pemerintah 

7. Badan Peradilan 

8. Partai-partai politik 

9. Golongan militer 
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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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apakah implimentasi kebijakan? 

menurut Webster: to implement, to provide the means for carrying 

out, to give practical effect to ( mengimplimentasikan, 

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, 

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. 

 

Artinya, implimentasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya 

dalam bentuk UU,PP, keputusan peradilan, perintah eksekutif, 

dekrit presidan dll   



Faktor yang Mempengaruhi 

Implementasi 
• Robert Seidman: 

• Substansi Hukumnya/ Peraturannya 

• Struktur / aparat Birokrasinya 

• Culture/ Masyarakatnya 

Sedangkan Soerjono Soekanto: 

Keefektifan  berlakunya  Peraturan 

tergantung: 

UU sendiri; Birokrasinya, sarana prasarana, 

dana, masyarakatnya 6/22/2012 www.jamalwiwoho.com            
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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 

 

Penyebab kegagalan implementasi kebijakan 

1. Lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun 

pendesain program dan proyek. 

2. Pengaruh dari kondisi lingkungan yang tidak teramalkan 

sebelumnya 

3. Lemahnya sumber daya manusia 

4. Kurangnya sarana dan prasarana 

5. Masyarakat yang menjadi obyek kebijakan lemah 
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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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    Kegiatan evaluasi dalam beberapa hal mirip dengan dengan 

pengawasan, pengendalian, supervisi, kontrol dan 

pemonitoran. 

 

Pelaku evaluasi : 

 

Pemerintah 

Lembaga penelitian yang independen 

Partai politik 

Tokoh-tokoh masyarakat  

 

Tujuan eavaluasi : 

Untuk menunjukan ketidakadilan yang melekat pada kebijakan 

Menunkukan kegagaln kebijakan sehingga pemerintah dinilai tidak 

efektif atau bahkan dinilai korup  
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Beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu 

kegiatan evaluasi 

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki 

akses didalam pembuatan kebijkan 

2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka 

dan memenuhi prosedur 

3. Apakah program didesain secara logis 

4. Apakah sumber daya yang menjadi input program 

telah cukup memadai untuk mencapai tujuan 

5. Apa standar implementasi yang baik menurut 

kebijakan tersebut 

6. Apakah program dilaksanakan sesuai stanar 

efesiensi dan ekonomi? Apakah uang digunakan 

dengan jujur dan tepat  
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7.    Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan 

dan barang seperti yang didesain dalam program 

8. Apakah program memberikan dampak kepada 

kelompok non sasaran, apa jenis dampaknya? 

9. Apa dampaknya baik yang diharapkan maupun 

yang tidak diharapkan terhadap masyarakat  

10. Kapan tindakan program dilakukan dan 

dampaknya diterima oleh masyarakat 

11. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai yang 

diharapkan.  
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Maksud dan tujuan diadakannya evaluasi kebijakan adalah untuk 

mengetahui 4 aspek : 

1  Proses pembuatan kebijakan 

2. Proses implementasi 

3. Konsekwensi kebijakan 

4. Efektifitas dampak kebijakan 

 

Evaluasi kebijakan mempunyai 4 fungsi : 

1. Ekplanasi 

     melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu genealisasi tentang pola-pola 

hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya 

2. Kepatuhan 

 melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi amupun pelaku lain 

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh 

kebijakan. 
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3. Auditing 

 melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar 

sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain 

(individu,keluarga,organisasi,birokrasi dan lain-lain) yang 

dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Adakah penyimpangan 

dan kebocoran 

 

4. Akunting 

 dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. Misalnya, seberapa jauh program bantuan 

pembangunan kabupaten mampu menaikan tingkat pendidikan 

dan tingkat pendapatan warga masyarakat di pedesaan? Apa 

dampak yang ditimbulkan oleh program pengentasan 

kemiskinan di suatu desa ? Apa dampak progaram BOS  
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Seorang evaluator harus mengetahui secara jelas aspek-aspek 

apa yang harus dikaji, sumber-sumber informasi yang perlu 

dikejar untuk memperoleh data yang valid, selain harus 

mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan 

evaluasi. Kemampuan evaluator sangat menentukan apakah 

hasil evaluasinya dijadikan oleh pembuat kebijakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan apakah kebijakan 

akan diteruskan, diubah, atau dihentikan. 

 

Keputusan-keputuasan yang dapat diambil atas dasar studi 

evaluasi oleh Weis dirinci sbb : 

1. Meneruskan atau mengakhiri program 

2. Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi 

3. Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implimenasi 

4. Melembagakan program ke tempat lain 

5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain 

6. Menerima atau menolak pendekatan/teori yang dipakai 

asumsi dari program itu.  
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Gbr. Variabel-Variabel Proses Implementasi Kebijaksanaan 

A. Mudah/Tidaknya masalah dikendalikan 

Kesukaran-kesukaran teknis  

Keragaman perilaku kelompok sasaran 

Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk 

Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan  

B. Kemampuan Kebijaksanaan 

untuk menstrukturkan proses 

implementasi 

Kejelasan dan konsistensi tujuan 

Digunakannya teori kausal yang 

memadai. Ketepatan alokasi 

sumber dana. Keterpaduan hierarki 

dalam dan diantara lembaga 

pelaksana. Aturan-aturan keputusan 

dari badan pelaksana. Rekruitmen 

pejabat pelaksana. Akses formal 

pihak luar. 

C. Variabel diluar Kebijaksanaan 

yang Mempengaruhi Proses 

Implementasi 

Kondisi sosio-ekonomi-

teknologi. Dukungan publik. 

Sikap dan sumber-sumber yang 

dimiliki kelompok-kelompok. 

Dukungan dari pejabat atasan. 

Komitmen dan kemampuan 

kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana.   

D. Tahap-tahap dalam Proses Impelementasi (variabel Tergantung) 
 

Output Kebi-                        Kesediaan                                Dampak                           Dampak                            Perbaikan                                                                                                                    

jaksanaan                          kelompok sasran                       nyata                                output kebi-                      mendasar 

Badan-badan                     mematuhi output                      output                              jaksanaan sbg                 dalam 

Pelaksana                          kebijaksanaan                           kebijasanaan                   dipersepsi                         UU 
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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. 
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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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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) 



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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