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• Pengertian Kebijakan Publik
• Pentingnya Kebijakan Publik
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What is public policy ?
• Keputusan dan tindakan pemerintah yang
dimaksudkan untuk memecahkan masalah
publik (pattern of government decisions and
actions intended to address a perceived public
problem )
Woll :
• Sejumlah aktivitas pemerintah untuk
memecahkan masalah di masyarakat, baik
secara langsung maupun melalui berbagai
lembaga yg mempengaruhi kehidupan
masyarakat

What Is Public Policy?
Table 1.2. Defining Public Policy
Definition

Author

The term public policy always refers to the actions
of government and the intentions that determine
those actions.

Clarke E. Cochran, et al.

Public policy is the outcome of the struggle in
government over who gets what.

Clarke E. Cochran, et al.

Whatever governments choose to do or not to
do.

Thomas Dye

Public policy consists of political decisions for
implementing programs to achieve societal
goals.

Charles L. Cochran and Eloise
F. Malone.

Stated most simply, public policy is the sum of
government activities, whether acting directly or
through agents, as it has an influence on the life
of citizens.

B. Guy Peters.

Kebijakan publik dan Adm. Publik
Kebijakan publik :
- policy of government
- Whatever a government decides to do or not to do
Adm.negara :
Public administration is the executive function of
government.
Badan eksekutif melaksanakan keputusan
legislatif (kebijakan publik) yg merupakan
representasi dari kehendak rakyat .
Kebijakan publik = sistem otak dan syaraf
Adm. publik = sistem jantung dan sirkulasi darah

Kebijakan publik dan Adm. Publik
– Kebijakan Publik = semua keputusan
(decisions and nondecisions) yg dibuat
pejabat publik, mengikat seluruh rakyat dan
diimplementasikan oleh aparatur birokrasi.

kebijakan publik menjadi fokus
studi AN

Pentingnya kebijakan publik ?
Kebijakan publik memperoleh perhatian yg
luas krn :
• Menyangkut kepentingan orang banyak
• Berdampak luas pada masyarakat
• Berhubungan dgn nilai-nilai yg berkembang dlm
masyarakat (demokrasi, liberalisme,
konservatisme, keadilan, keluarga, dsb)
• Berimplikasi pada anggaran

Pentingnya kebijakan publik
Isu : apakah kebijakan publik sdh responsif thd
masalah/kebutuhan/aspirasi masyarakat ?
Tiga tipe kesalahan :
1. Tidak membantu yg seharusnya dibantu
2. Justru membantu yg seharusnya tidak dibantu
3. Membantu itu sendiri bukan keputusan yg benar
(krn manipulasi atau ada kepentingan tertentu )

Perlu penguasaan studi kebijakan publik
bagi birokrat dan analis kebijakan publik

What is “good” public policy?
• Keputusan dan tindakan pemerintah untuk memecahkan
masalah publik harus konsisten dengan nilai dan ide yang
diyakini masyarakat/publik (ideologi bangsa).
– Bgmn menentukan isu-isu yg dipandang sbg problem publik?
– Nilai dan ide apa dan siapa yg diakui sbg nilai dan ide yg mewakili
kepentingan publik ?

Vilfredo Pareto (dalam Keban,2004 :58)
Menguntungkan paling kurang satu orang, tetapi
tidak merugikan seorangpun  Pareto’s Optimality
atau Doctrine of Maximum Satisfaction

Why Study Public Policy?
Untuk mempertajam kecakapan analitis,
menentukan posisi politik dan kebijakan
mana yg harus didukung
untuk mengevaluasi kepemerintahan
demokratis (democratic governance)
meningkatkan kapasitas untuk
berpartisipasi dan membantu dalam
membuat dan membentuk keputusan

Studi Kebijakan Publik
• Studi kebijakan publik baru berkembang pada
abad 20,tepatnya th 1922.
• Pelopor : ilmuwan politik Charles Merriam 
menggunakan teori dan praktek politik utk
memahami aktivitas riil pemerintah yi kebijakan
publik
• Studi kebijakan publik mempelajari keputusan
yang dibuat oleh pemerintah untuk
memecahkan suatu problem yang dipandang
oleh sejumlah besar orang atau kelompok
sebagai problem penting dan memerlukan suatu
solusi.

Studi Kebijakan Publik
Hubungan berbagai disiplin ilmu dengan kebijakan publik
Ilmu

Deskripsi

Hubungan dengan Kebijakan Publik

Political
Science

Studi tentang relasi politik =
studi bagaimana masyarakat
meraih, mengalokasikan, dan
menggunakan kekuasaan politik.

Proses politik merupakan proses
bagaimana suatu kebijakan publik
dibuat dan ditegakkan.

Sociology

Studi ttg kehidupan sosial,
perubahan sosial, dan sebab dan
akibat sosial dari perilaku manusia .
Sociologi meneliti struktur kelompok ,
organisasi, dan masyarakat, dan
bagaimana orang berinteraksi di
dalamnya.

Aktivitas kelompok dan komunitas bagian
penting dalam kebijakan publik, karena
komunitas atau sekelompok orang sering
menuntut agar kepentingan mereka

Studi alokasi sumber daya dalam
masyarakat.
Ekonomi mempelajari pasar dan
pertukaran barang/jasa. Ilmu
ekonomi mempelajari bagaimana
memaksimalkan kesejahteraan
masyarakat .

Banyak faktor ekonomi yang
mempengaruhi kebijakan publik, seperti
pertumbuhan ekonomi, produktivitas,
lapangan kerja, dll. Alat ekonomi
sering digunakan untuk promosi
kebijakan atau untuk menjelaskan

Economics

diakomodir dalam kebijakan
publik.

mengapa suatu kebijakan berhasil
atau gagal diimplementasikan.

Studi Kebijakan Publik
Hubungan berbagai disiplin ilmu dengan Kebijakan Publik :
Ilmu
Public
Administration

Deskripsi

Studi manajemen
organisasi pemerintah
dan non-profit,

Hubungan dengan Kebijakan Publik

Manajemen program publik
mrpk bagian integral proses
kebijakan. AN mempelajari motivasi

meliputi manajemen informasi, aparat pelaksana dan kelompok
keuangan, dan personil untuk sasaran program dan membantu
mencapai tujuan organisasi.
menemukan cara mengembangkan
pelayanan publik.
Public Policy

Studi tentang apa

yang
diputuskan pemerintah
untuk dilakukan atau
tidak dilakukan, meliputi
studi proses kebijakan,
implementasi kebijakan, dan
evaluasi dan dampak
kebijakan.

Kebijakan publik merupakan studi
interdisipliner.
Kebijakan publik mengembangkan
teori bagaimana proses kebijakan
berlangsung dan mengembangkan
alat dan metode untuk menganalisis
bagaimana kebijakan dibuat dan
diimplementasikan.

Tipe Studi Kebijakan
Tipe studi

Deskripsi

Formulasi

-Proses perumusan suatu kebijakan publik
-Analisis model formulasi
-Peran organisasi publik dalam proses formulasi
-Analisis faktor dan aktor dalam proses formulasi

Implementasi

- Proses implementasi
- Analisis model implementasi
- Kinerja implementasi : faktor dan aktor berkontribusi pada kegagalan/
keberhasilan suatu implementasi kebijakan

Evaluasi

- Penilaian kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan
- Evaluasi implementasi = menilai kinerja proses implementasi
- Evaluasi dampak = komponen2 yg berkontribusi pada keberhasilan dampak
program

Analisis Kebijakan

-Policy research
-Studi ttg problem publik tertentu untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan
-Identifikasi faktor dan pengembangan model/alternatif kebijakan
-Usulan model kebijakan
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