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Pentingnya Mempelajari Studi
Kebijakan Publik

• Mempelajari studi Kebijakan Publik merupakan keniscayaan bagi setiap
ilmuan Administrasi Publik (Negara)

• Keniscayan itu bukan saja nantinya ilmuan Administrasi Publik menjadi
pembuat kebijakan (policy maker), tetapi juga berperan dalam mengoreksi
berbagai kesalahan dalam perumusan kebijakan yang selama ini terjadi.

• Studi Kebijakan Publik akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang
yang ingin mengembangkan profesinya, misalnya sebagai analis kebijakan.

• Pada studi ini akan banyak disinggung/dipelajari keterkaitan studi kebijakan
publik dengan tujuan-tujuan praktis, misalnya untuk keperluan analisis
kebijakan.
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Latar Belakang Munculnya Studi
Kebijakan Publik (1)

Pemikiran-pemikiran tentang Kebijakan Publik
sebenarnya bukanlah hal baru, baik bagi
pemerintah maupun masyarakat.

Pemikiran-pemikiran tentang Kebijakan Publik
sebenarnya bukanlah hal baru, baik bagi
pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai satu studi/disiplin ilmu yang dapat
ditinjau dalam literatur dan kurikulum PT,
khususnya di Indonesia masih relatif baru.

Sebagai satu studi/disiplin ilmu yang dapat
ditinjau dalam literatur dan kurikulum PT,
khususnya di Indonesia masih relatif baru.

Di UGM sendiri, baru pada awal 1990-an studi
Kebijakan Publik menemukan eksistentinya,
setelah progaram Magister Administrasi Publik
(MAP) membuka konsentrasi Kebijakan Publik.

Di UGM sendiri, baru pada awal 1990-an studi
Kebijakan Publik menemukan eksistentinya,
setelah progaram Magister Administrasi Publik
(MAP) membuka konsentrasi Kebijakan Publik.
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Latar Belakang Munculnya Studi
Kebijakan Publik (2)

Sebelumnya,
perihal kebijakan

publik selalu
dikaitkan dengan
Ilmu Politik, yaitu

bagaimana legislatif
mengambil

keputusan politik

Sebelumnya,
perihal kebijakan

publik selalu
dikaitkan dengan
Ilmu Politik, yaitu

bagaimana legislatif
mengambil

keputusan politik

Berbeda dengan
asal lahirnya studi

Kebijakan Publik, di
Amerika Serikat
studi ini sudah

berkembang  pada
tahun 1970

Berbeda dengan
asal lahirnya studi

Kebijakan Publik, di
Amerika Serikat
studi ini sudah

berkembang  pada
tahun 1970

Bukti-bukti
berkembangnya
studi Kebijakan
Publik di USA
adalah dengan

banyaknya literatur
yang dapat kita

peroleh dan baca.

Bukti-bukti
berkembangnya
studi Kebijakan
Publik di USA
adalah dengan

banyaknya literatur
yang dapat kita

peroleh dan baca.

Memang tidak
dapat dipungkiri
bahwa di awal
lahirnya studi

Kebijakan Publik
banyak dipengaruhi

oleh Ilmu Politik.
Misalnya Ripley

(1985) yang banyak
melakukan kajian
Pebijakan Publik

melalui pendekatan
Ilmu Politik

Memang tidak
dapat dipungkiri
bahwa di awal
lahirnya studi

Kebijakan Publik
banyak dipengaruhi

oleh Ilmu Politik.
Misalnya Ripley

(1985) yang banyak
melakukan kajian
Pebijakan Publik

melalui pendekatan
Ilmu Politik
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Mengapa Kebijakan Publik Dibutuhkan? (1)

• Adanya masalah
yang dihadapi, baik
pemerintah maupun
publik

1.1.

• Semakin tingginya
tuntutan publik2.2.
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Mengapa Kebijakan Publik Dibutuhkan? (2)

Dalam perkembangan paradigma Administrasi Publik, tugas
Administrasi Publik tidak lagi hanya bersifat

manajerial/instrumental yaitu hanya melaksanakan kebijakan,
melainkan juga berperan dalam merumuskan kebijakan

6Marlan Hutahaean



Klasifikasi Masalah

Gallup dan Harris
dalam Jones
(1984) : masalah
LN, Domestik dan
Pertahanan

Masalah dapat
pula dibagi
menurut waktu,
perkembangan
dan kemajuan dari
satu masyarakat.
Masalah yang
berbeda dan
terus-menerus ini
tentunya akan
menghasilkan
kebijakan baru.

Menurut jenisnya
masalah terdiri
atas masalah lalu
lintas, energi,
pengangguran,
narkoba, penyakit
menular, gizi
buruk,
pencemaran
lingkungan, dll.
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Kasus 1 : Masalah Pencemaran Lingkungan
Di negara maju, dengan perkembangan

IPTEKnya, sudah lama merasakan masalah
pencemaran lingkungan, sehingga negara-
negara dimaksud menetapkan kebijakan

untuk menanggulanginya.

Di negara maju, dengan perkembangan
IPTEKnya, sudah lama merasakan masalah
pencemaran lingkungan, sehingga negara-
negara dimaksud menetapkan kebijakan

untuk menanggulanginya.

Masalah pencemaran lingkungan saat ini
tidak lagi hanya terjadi di negara-negara
maju, melainkan juga di negara sedang

berkembang seperti Indonesia.

Masalah pencemaran lingkungan saat ini
tidak lagi hanya terjadi di negara-negara
maju, melainkan juga di negara sedang

berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia sendiri, masalah pencemaran ini
dampaknya tidak hanya dialami oleh

masyarakat Indonesia, tetapi oleh negara
tetangga seperti Malaysia, Singapura dan

Brunei Darussalam.

Di Indonesia sendiri, masalah pencemaran ini
dampaknya tidak hanya dialami oleh

masyarakat Indonesia, tetapi oleh negara
tetangga seperti Malaysia, Singapura dan

Brunei Darussalam.
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Kasus 2 : Masalah Energi, Khususnya
Bahan Bakar Minyak

Masa Oil Boom,
tidak mengalami

masalah

Masa Oil Boom,
tidak mengalami

masalah

Masalah muncul
setelah berakhirnya
era Oil Boom, yang
dimulai tahun 2005

Masalah muncul
setelah berakhirnya
era Oil Boom, yang
dimulai tahun 2005

Minyak langka,
terjadi pengoplosan,
penucurian minyak,
penjualan minyak

ke LN diluar
prosedur

Minyak langka,
terjadi pengoplosan,
penucurian minyak,
penjualan minyak

ke LN diluar
prosedur

Pemerintah akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan : menaikkan harga BBM
hingga 185%, mengkaji ulang subsidi BBM, hingga memberikan subsidi Rp
100.000,- kepada masyarakat miskin setiap bulan yang dibayarkan sekali

dalam tiga bulan akibat dampak kenaikan harga BBM.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan : menaikkan harga BBM
hingga 185%, mengkaji ulang subsidi BBM, hingga memberikan subsidi Rp
100.000,- kepada masyarakat miskin setiap bulan yang dibayarkan sekali

dalam tiga bulan akibat dampak kenaikan harga BBM.
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Gaffar (1996), Kebijakan Publik
Muncul karena :

• Adanya tuntutan dan dukungan (demand and
support) dari masyarakat sesuai dengan kultur sosial
dan sistem politik yang berlaku di negara yang
bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung
melalui aktor di luar pemerintah, seperi organisasi2
pemuda, mahasiswa, wanita, sosial, agama, sarjana,
profesi, pers dsb, yang diproses oleh sistem politik
untuk menghasilkan hasil kebijakan. Adapun
dukungan dapat berupa manpower atau sumberdaya
lain.

1.1.

• Selain hal di atas, pemerintah dapat mengambil
inisiatif untuk menetapkan kebijakan publik yang
sesuai dengan aspirasi masyarakat atau untuk
kepentingan negara itu sendiri, misalnya dalam
bidang pertahanan dan keamanan, ideologi, dsb.2.2.
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Bagaimana Kebijakan Publik di
Negara Sedang Berkembang?

Kebijakan publik tercermin terutama dalam rencana
pembangunan, baik panjang, menengah dan pendek.
Kebijakan publik tercermin terutama dalam rencana
pembangunan, baik panjang, menengah dan pendek.

Rencana pembangunan ini merupakan pedoman bagi pemerintah
untuk melaksanakan secara bertahap dari tujuan yang ingin
dicapai melalui mobilisasi sumberdaya yang ada, baik ideologi,
tenaga, dana, sosial, politik, alam, serta sumberdaya lainnya yang
kesemuanya dalam rangka memecahkan masalah yang ada, guna
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat satu bangsa/negara.

Rencana pembangunan ini merupakan pedoman bagi pemerintah
untuk melaksanakan secara bertahap dari tujuan yang ingin
dicapai melalui mobilisasi sumberdaya yang ada, baik ideologi,
tenaga, dana, sosial, politik, alam, serta sumberdaya lainnya yang
kesemuanya dalam rangka memecahkan masalah yang ada, guna
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat satu bangsa/negara.
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Terimakasih
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