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DEFINISI MASALAH PUBLIK

 Secara formal suatu kondisi atau 
situasi yang menimbulkan kebutuhan 
atau ketidakpuasanpada sebagian 
orang yang menginginkan pertolongan 
atau perbaikan.

 Masalah publik memiliki dampak yang 
luas dan mencakup konsekuensi-
konsekuensi bagi orang yang secara 
tidak langsung terlibat.



KATEGORI MASALAH PUBLIK

1. MASALAH PROSEDURAL  DAN 
MASALAH SUBSTANTIF

Masalah prosedural  bagaimana 
pemerintah diorganisasikan dan 
bagaimana pemerintah melakukan 
tugas-tugasnya

Masalah substantif  akibat nyata dari 
kegiatan manusia, mis; kebebasan 
berbicara, polusi lingkungan



2. Masalah dalam negeri dan masalah luar 
negeri

3. Masalah distributif, masalah regulatif 
dan masalah redistributif

Masalah distributif  menakup sebagian 
kecil masyarakat dan dapat 
ditanggulangi satu per satu.
mis: penanggulangan banjir



Masalah regulasi  menyangkut 
peraturan-peraturan yang bertujuan 
untuk membatasi tindakan –tindakan 
pihak tertentu. 

Masaalah redistributif  menyangkut 
masalah-masalah yang menghendaki 
perubahan sumber-sumber antara 
kelompok-kelompok atau kelas-kelas 
dalam masyarakat.



Karakteristik masalah publik
1. Saling ketergantungan 
2. Subyektivitas  hasil analisis dalam 

konteks lingkungan tertentu
3. Sifat buatan (artificiality)  suatu situasi 

dianggap masalah karena ada keinginan 
untuk mengubah situasi tersebut.

4. Dinamika masalah kebijakan  masalah 
yang sama belum tentu dapat dipecahkan 
dengan kebijakan yang sama kalau 
konteks lingkungannya berbeda



TIPE MASALAH PUBLIK
Menurut Charles O Jones,  ada dua tipe 

masalah publik:
1. masalah-masalah tersebut 

dikarakteristikkan oleh adanya 
perhatian kelompok yang bertujuan 
untuk melakukan tindakan

2. Masalah-masalah tersebut tifdak dapat 
dipecahkan secara individual, tetapi 
kurang terorganisir dan kurang 
mendapat dukungan



Tipe masalah menurut Dunn

elemen
Struktur masalah

Terstruktur
dengan baik

Agak terstruktur Tidak terstruktur

Pembuat 
kebijakan

Satu atau 
beberapa

Satu atau 
beberapa

banyak

alternatif terbatas terbatas Tidak terbatas
Kegunaan (nilai) konsensus konsensus konflik

Dapat dihitung Sulit dihitung Sangat sulit 
dihitung



Tahapan Perumusan Masalah 
Publik
1. Pencarian masalah
2. Pendefinisian masalah
3. Spesifikasi masalah
4. Pengenalan masalah



Tahapan merumuskan masalah
1. Pikirkan mengapa suatu gejala dianggap sebagai 

masalah
2. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan
3. Kumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan 

dengan masalah
4. Rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
5. Identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi 

masalah
6. Tentukan biaya dan manfaat dari madsalah yang 

akan diatasi
7. Rumuskan masalah kebijakan dengan baik



METODE MERUMUSKAN 
MASALAH
1. Analisis batas memetakan masalah 

melalui snowballing sampling dari 
stakeholders

2. Analisis klasifikasi 
mengklasifikasikan masalah ke dlm 
kategori-kategori ttt utk memudahkan 
analisis

3. Analisis hirarkhi  menyusun masalah 
berdasarkan sebab-sebab munculnya 
masalah



4. Brainstorming  melalui curah 
pendapat dari orang-orang yang 
mengetahui kondisi

5. Analisis perspektif ganda 
memperoleh pandangan yang bervariasi 
dari perspektif yang berbeda


