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KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan 
lingkungannya (Anderson)
Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh 
pemerintah (Thomas Dye)
Suatu rangkaian tindakan yang saling ber-kaitan
(Arnold Rose)
Sejumlah aktivitas Pemerintah, baik dilakukan sendiri 
atau melalui lembaga lain, yang mem-pengatuhi 
kehidupan masyarakat (G. Peters)



KEBIJAKAN PUBLIK (2)KEBIJAKAN PUBLIK (2)
Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang
diajukan oleh seseorang, kelompok, atau peme-rintah 
guna mengatasi  hambatan atau untuk me-manfaatkan 
kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam 
rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan 
suatu sasaran (Carl Friedrich)
Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhu-
bungan yang disusun oleh instansi atau pejabat 
pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan,
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengenda-lian 
kriminalitas, dan pembangunan perkotaan (W.N. 
Dunn).



INFORMASI YANG POLICY RELEVANTINFORMASI YANG POLICY RELEVANT
MASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutu-
han atau kesempatan yang belum terlaksana dan 
pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan 
pemerintah.
MASA DEPAN KEBIJAKAN adalah pengaruh dari 
suatu pilihan tindakan yang mungkin berpengaruh 
terhadap pencapaian nilai, kebutuhan atau pemanfa-
atan kesempatan.
TINDAKAN KEBIJAKAN adalah suatu tindakan atau 
serangkaian tindakan yang dirancang atas dasar 
suatu alternatif kebijakan tertentu untuk mencapai 
hasil-hasil yang lebih diinginkan dimasa depan. 



INFORMASI YANG POLICY RELEVANT INFORMASI YANG POLICY RELEVANT 
(2)(2)

HASIL KEBIJAKAN adalah konsekuensi atau akibat
yang nyata dari tindakan-tindakan kebijakan.
KINERJA KEBIJAKAN adalah besarnya sumbangan 
atau pengaruh hasil kebijakan terhadap pemenuhan 
atau pencapaian nilai, kebutuhan atau kesempatan.

file: akp2.map 



SISTEM KEBIJAKANSISTEM KEBIJAKAN
Analis kebijakan adalah salah seorang aktor dalam 

suatu sistem kebijakan publik.

SISTEM KEBIJAKAN adalah keseluruhan tatanan       
kelembagaan di mana kebijakan-kebijakan dirumus-
kan, dan merupakan suatu jaringan yang terdiri atas 3
unsur yaitu: kebijakan-kebijakan publik, policy stake-
holders, dan lingkungan kebijakan.
KEBIJAKAN PUBLIK adalah pilihan-pilihan yang di-
buat oleh badan atau pejabat pemerintah tentang 
bidang atau isu kebijakan pertahanan, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, dll.


