


 Mengenali masalah

 Masalah masuk ke agenda kebijakan/legislatif

 Mendorong pembuat kebijakan memberikan 
perhatian



 Issu  dalam kebijakan tidak hanya 
mengandung masalah arah tindakan saja

 Mencerminkan pertentangan pandangan 
mengenai sifat masalah

 Issu kebijakan merupakan hasil dari 
perdebatan mengenai definisi, eksplanasi dan 
evaluasi masalah



• Issu menjadi embrio munculnya masalah publik, 
bila mendapat perhatian yang memadai akan
masuk dalam agenda kebijakan publik.

• Issu-issu yang ada dalam masyarakat akan
bersaing satu sama lain untuk agar mendapatkan
perhatian dari para elit politik sehingga issu yang 
diperjuangkan masuk ke dalam agenda 
kebijakan.

• Kelompok masyarakat akan memperjuangkan
dengan berbagai cara suatu issu masuk ke dalam
agenda kebijakan.



• Agenda Kebijakan adalah Tuntutan-tuntutan 
agar para pembuat kebijakan memilih atau 
terdorong untuk melakukan tindakan 
tertentu.

• Berbeda dengan tuntutan-tuntutan politik 
yang sering disebut dengan prioritas, yakni 
untuk merujuk pada susunan pokok-pokok 
agenda yang dengan mempertimbangkan 
bahwa satu agenda lebih penting dari yang 
lain.



 Berlangsung ketika pejabat publik belajar 
mengenai masalah-masalah baru, 
memutuskan untuk memberikan perhatian 
secara personal dan memobilisasi organisasi 
yang mereka miliki untuk merespon masalah 
tersebut.

 Merupakan pertarungan wacana yang terjadi 
dalam lembaga pemerintah.



• Bila suatu issu melampaui suatu krisis dan tidak
dapat terlalu lama didiamkan, seperti gempa
bumi

• Issu memiliki sifat partikularis, issu tersebut
menunjukkan dan mendramatisasi issu yang 
lebih besar.

• Mempunyai aspek emosional dan mendapat
perhatian media massa karena faktor human 
interest. 

• Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut
kekuasaan dan legitimasi masyarakat

• Issu sedang menjadi trend atau sedang diminati
oleh banyak orang.



 Kepemimpinan politik faktor penting dalam 
penyusunan agenda. 



 Menggunakan kekerasan

 Menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-
kepercayaan yang berlaku

 Pengelolaan konflik



1. Agenda sistemik: terdiri atas semua issu 
yang menurut pandangan anggota 
masyarakat politik pantas mendapat 
perhatian publik dan mencakup masalah-
masalah yang berada dalam kewenangan 
pemerintah yang secara sah ada

2. Agenda pemerintah atau lembaga: masalah-
masalah yang mendapatkan perhatian yang 
sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah



 Agenda lembaga merupakan agenda tindakan 
yang mempunyai sifat yang lebih khusus dan 
lebih konkrit dari pada agenda sistemik.   

 Misalnya mengenai meningkatnya angka 
kriminalistas dala masyarakat.



Perumusan masalah kebijakan publik tidak
terlepas dari 2 hal:

1. kelompok atau individu yang merumuskan

2. Kompleksitas dan sifat masalah

penyelesaian masalah yang rumit berbeda
dengan penyelesaian masalah yang 
sederhana



1. Masalah yang sederhana (well-structured)

2. Masalah yang sedang (moderatelly-
stuctured)

3. Masalah yang rumit (ill-structured)



 Perumusan masalah merupakan tahap yang 
paling penting dalam perencanaan kebijakan 
publik.

 Setelah masalah dikenali dan diidentifikasi 
maka perencanaan kebijakan dapat disusun 
atau dirumuskan.


