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HubunganHubungan antaraantara unitunit--unit unit pemerintahpemerintah
dengandengan lingkungannyalingkungannya (Anderson)(Anderson)
ApaApa yang yang dilakukandilakukan dandan yang yang tidaktidak dilakukandilakukan
oleholeh pemerintahpemerintah (Thomas Dye)(Thomas Dye)
SuatuSuatu rangkaianrangkaian tindakantindakan yang yang salingsaling berber--
kaitankaitan (Arnold Rose)(Arnold Rose)



KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK

SuatuSuatu usulanusulan araharah tindakantindakan atauatau kebijakankebijakan yang yang 
diajukandiajukan oleholeh seseorangseseorang, , kelompokkelompok, , atauatau pemerintahpemerintah
gunaguna mengatasimengatasi hambatanhambatan atauatau untukuntuk memanfaatkanmemanfaatkan
kesempatankesempatan padapada suatusuatu lingkunganlingkungan tertentutertentu dalamdalam
rangkarangka mencapaimencapai suatusuatu tujuantujuan atauatau merealisasikanmerealisasikan
suatusuatu sasaransasaran (Carl Friedrich(Carl Friedrich))
SuatuSuatu daftardaftar pilihanpilihan tindakantindakan yang yang salingsaling berhubunganberhubungan
yang yang disusundisusun oleholeh instansiinstansi atauatau pejabatpejabat pemerintahpemerintah
dalamdalam bidangbidang pertahananpertahanan, , kesehatankesehatan, , pendidikanpendidikan, , 
kesejahteraankesejahteraan, , pengendalianpengendalian kriminalitaskriminalitas sertaserta pembapemba--
ngunanngunan perkotaanperkotaan (W.N. Dunn).   (W.N. Dunn).   
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PenampilanPenampilan bagianbagian tertentutertentu suatusuatu situasisituasi probprob--
lematislematis secarasecara sederhanasederhana untukuntuk kepentingankepentingan
khususkhusus.  .  SepertiSeperti halnyahalnya masalahmasalah kebijakankebijakan yang yang 
merupakanmerupakan suatusuatu konstruksikonstruksi mental mental atasatas dasardasar
konsepsualisasikonsepsualisasi dandan spesifikasispesifikasi daridari unsurunsur--unsurunsur
suatusuatu situasisituasi problematisproblematis, model , model kebijakankebijakan adalahadalah
jugajuga suatusuatu konsepsualisasikonsepsualisasi artifisialartifisial tentangtentang isuisu
kebijakankebijakan, , sepertiseperti enerjienerji, , lingkunganlingkungan, , kemiskinankemiskinan, , 
kesenjangankesenjangan, , kesejahkesejah--teraanteraan, , kriminalitaskriminalitas, , dlldll. . 
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Model Model kebijakankebijakan disajikandisajikan sebagaisebagai konsepkonsep, , 
diagram, diagram, grafikgrafik, , atauatau persamaanpersamaan matematismatematis, , untukuntuk
menggambarkanmenggambarkan, , menerangkanmenerangkan dandan
mempredikasimempredikasi unsurunsur--unsurunsur daridari suatusuatu situasisituasi
problematisproblematis, , sertaserta untukuntuk menyempurnakanmenyempurnakan atauatau
memperbaikimemperbaiki kebijakankebijakan publikpublik tersebuttersebut dengandengan
merekomendasikanmerekomendasikan araharah--araharah tindakantindakan buatbuat
mengatasimengatasi masalahmasalah tertentutertentu. . 
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Model Model deskriptifdeskriptif dandan model model normatifnormatif. . AtasAtas dasardasar
tujuannyatujuannya, model , model kebijakankebijakan dapatdapat dibedakandibedakan antaraantara model model 
deskriptifdeskriptif dandan model model normatifnormatif.  .  
Model Model deskriptifdeskriptif adalahadalah untukuntuk menerangkanmenerangkan dandan
memprediksikanmemprediksikan sebabsebab dandan akibatakibat daridari pilihanpilihan--pilihanpilihan
kebijakankebijakan. Model . Model deskriptifdeskriptif seringsering digunakandigunakan untukuntuk
memonitormemonitor outcomes outcomes daridari tindakantindakan--tindakantindakan kebijakankebijakan. . 
ContohContoh: : berbagaiberbagai IndikatorIndikator PembangunanPembangunan ManusiaManusia terbitanterbitan
UNDP UNDP ataupunataupun berbagaiberbagai instansiinstansi PemerintahPemerintah..
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Model Model normatifnormatif. . Model Model iniini selainselain untukuntuk menemene--
rangkanrangkan dandan memprediksimemprediksi sebabsebab dandan akibatakibat
suatusuatu tindakantindakan kebijakankebijakan, , jugajuga mengandungmengandung
aturanaturan atauatau acuanacuan tentangtentang bagaimanabagaimana caracara
mengoptimalkanmengoptimalkan pencapaianpencapaian suatusuatu manfaatmanfaat
tertentutertentu. . BeberapaBeberapa model model normatifnormatif yang yang seringsering
digunakandigunakan dalamdalam kebijakankebijakan publikpublik antaraantara lain lain 
adalahadalah: model : model kualitaskualitas pelayananpelayanan publikpublik ((mismis. . 
pelayananpelayanan KTP KTP harusharus selesaiselesai dalamdalam 3 3 harihari), ), 
tingkattingkat dayadaya saingsaing bangsabangsa, , kualitaskualitas lembagalembaga PT PT 
didi Asia.  Asia.  
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BerdasarkanBerdasarkan bentukbentuk atauatau tampilannyatampilannya, model , model 
kebijakankebijakan dapatdapat dibedakandibedakan antaraantara: model : model 
verbal, model verbal, model simbolissimbolis, , dandan model model proseduralprosedural..

Model verbalModel verbal: : adalahadalah caracara menampilkanmenampilkan model model 
kebijakankebijakan dengandengan menggunakanmenggunakan bahasabahasa verbal. verbal. 
MisalnyaMisalnya, , PresidenPresiden HabibieHabibie, , padapada sambutansambutan
tanggaltanggal 29 September 1998 29 September 1998 didi LemhamnasLemhamnas
menyatakanmenyatakan bahwabahwa ““jikajika sebagiansebagian fungsifungsi
negaranegara telahtelah diembandiemban oleholeh masyarakatmasyarakat madanimadani, , 
sedangkansedangkan fungsifungsi--fungsifungsi tertentutertentu diambildiambil alihalih
oleholeh lembagalembaga internasionalinternasional, , apaapa fungsifungsi strategisstrategis
yang yang harusharus dilaksanakandilaksanakan oleholeh negaranegara?  ?  
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Model Model simbolissimbolis menggunakanmenggunakan simbolsimbol--simbolsimbol
matematismatematis untukuntuk menggambarkanmenggambarkan hubunganhubungan
antaraantara variabelvariabel--variabelvariabel kuncikunci yang yang dipandangdipandang
cukupcukup memadaimemadai untukuntuk menyatakanmenyatakan masalahmasalah
kebijakankebijakan yang yang hendakhendak dipecahkandipecahkan. Model . Model 
simbolissimbolis seringkaliseringkali disajikandisajikan sebagaisebagai suatusuatu fungsifungsi
matematikmatematik..

T T t t = e * (PDB)= e * (PDB)tt
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Model Model proseduralprosedural adalahadalah caracara menampilkanmenampilkan
masalahmasalah kebijakankebijakan dengandengan caracara menunjukkanmenunjukkan
hubunganhubungan yang yang dinamisdinamis antaraantara variabelvariabel--variabelvariabel
kebijakankebijakan. . ContohContoh paling paling baikbaik daridari model model iniini adalahadalah
model model simulasisimulasi yang yang menunmenun--jukkanjukkan salingsaling
hubunganhubungan antaraantara variabelvariabel--variabelvariabel kuncikunci tentangtentang
suatusuatu masalahmasalah kebijakankebijakan..
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MasalahMasalah kebijakankebijakan ((publikpublik) ) adalahadalah kebutukebutu--hanhan
dandan nilainilai yang yang belumbelum terpenuhiterpenuhi atauatau kesempatankesempatan
untukuntuk mengadakanmengadakan perbaikanperbaikan yang yang hanyahanya dapatdapat
dilakukandilakukan melaluimelalui kebijakankebijakan publikpublik (David (David DeryDery).).
IsuIsu kebijakankebijakan ((publikpublik) ) adalahadalah pandanganpandangan yang yang 
berbedaberbeda tentangtentang masalahmasalah kebijakankebijakan sertaserta caracara--
caracara untukuntuk memecahkannyamemecahkannya (W.N. Dunn).(W.N. Dunn).


