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Kebijakan publik mencakup 

tahap-tahap

 Perumusan masalah 

kebijakan

 Perencanaan Kebijakan 

 Proses Pembuatan dan 

Perumusan Kebijakan

 Adopsi Kebijakan

 Implementasi kebijakan

 Evaluasi kebijakan

Analisis kebijakan publik 

berhubungan dengan 

penyelidikan dan deskripsi 

sebab-sebab dan 

konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan publik. Serangkaian 

aktifitas intelektual yang 

dilakukan dalam proses: 

 Pembuatan kebijakan

 Substansi kebijakan

 Dampak kebijakan
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Analisis kebijakan Publik:

Seorang pengamat kebijakan publik mengatakan 

bahwa kenaikan harga BBM akan menimbulkan 

inflasi serta keresahan ditengah-tengah masyarakat

Anjuran Kebijakan:

Pengamat mengatakan bahwa pemerintah 

seharusnya tidak menaikan harga BBM karena akan 

menambah penderitaan rakyat
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 Fokus utama adalah penjelasan kebijakan bukan 
anjuran kebijakan yang “pantas”

 Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi 
kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan 
menggunakan metodologi ilmiah

 Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan 
teori umum yang dapat diandalkan tentang 
kebijakan  dan pembentukannya, shg dapat 
diterapkan pada lembaga-lembaga dan bidang yang 
berbeda.
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Penyusunan agenda

Formulasi kebijakan

Adopsi kebijakan

Implemantasi kebijakan

Evaluasi kebijakan
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 Masalah-masalah berkompetisi untuk dapat masuk 

ke dalan agenda kebijakan

 Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda publik.

 Beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan 

para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin 

suatu masalah tidak disentuh sama sekali dan 

beberapa yang lain pembahasan ditunda untuk 

waktu  yang lama.

20/10/2013mami hajaroh 9



 Masalah yang masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh

para pembuat kebijakan

 Masalah-masalah didefinisikan kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik/menyusun berbagai

alternatif pemecahan masalah.

 Masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

 Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
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Dari sekian banyak alternatif  kebijakan yang ditawarkan 

oleh para perumus kebijakan, salah satu dari alternatif  

tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas 

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan
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Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif  

pemecahan masalah harus diimplementasikan, 

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi mapun 

agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling 

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat 

dukungan para pelaksana beberapa yang lain mungkin 

akan ditentang.
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 Kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk 

melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat mampu 

memecahkan masalah.

 Menentukan ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria yang 

menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

telah meraih dampak yang diinginkan.
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1. Perencanaan Kebijakan

2. Proses Pembuatan dan perumusan 
Kebijakan

3. Implementasi Kebijakan

4. Evaluasi Kebijakan
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