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Model-model Kebijakan Publik

 Model Umum
 Model Perceptual-Process
 Model Struktural
 Model Elite
 Model Kelompok
 Model Rasional
 Model Inkremental
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Model Umum (General Model)

 Aktor kebijakan berinteraksi dgn lingkungan yg
ada di sekitarnya.
 Persepsi aktor ttg lingk. Merupakan prasyarat

penting dlm proses kebijakan.
 Lingkungan dpt berperan sbg variabel bebas;

artinya meskipun aktor tdk memp. Persepsi thdp
lingk., lingkungan akan tetap berpengaruh thdp
aktor kebijakan.
Contoh : Perpres No. 36 Tahun 2005.
bersambung….
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sambungan….

 Para aktor kebijakan seringkali melakukan
interaksi dgn lingk. sesuai persepsi
masing2.
 Persepsi tersebut tidak jarang bertentangan

dengan aktor yg satu dgn lainnya.
 Misalnya, persepsi aktor kebijakan ttg

Pedagang Kaki Lima (PKL)
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Persepsi Aktor Kebijakan tentang
Pedagang Kaki Lima (PKL)

Aparat                                            Merusak Keindahan
Pemerintah                                    Kota

Memacetkan Lalin

LSM                              PKL                 Mengatasi
Pengangguran

Akedemisi                                       Akibat Urbanisasi

Pemb. Daerah Pinggiran
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Model Umum Proses Kebijakan

Lingkungan                                        Aktivitas Kebijakan
dari Pemerintah

Persepsi Aktor                                   Aktivitas Kebijakan
Atas Lingkungan                                dari Masyarakat

Sumber : Gafar:1996
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Model Perceptual-Process

 Penekanan pada persepsi pemerintah sbg aktor kebijakan thdp suatu
masalah.

 Keuntungan model ini :
1. mengetahui proses agenda setting.

Bagaimana lahirnya issue menjadi masa-
lah  dan bgmn isu dan masalah menjadi
agenda setting dan kemudian diwujudkan

menjadi tindakan kebijakan (policy action)
2. model ini dpt mengidentifikasi, memahami dan

menjelaskan awal mulanya sebuah kebijakan
yg ditempuh.

3. Bermanfaat dlm memahami dan menilai decision ma-
king process, hingga sampai pd tindakan pemerintah.
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Model Perceptual-Process

Persepsi Aktor
Ttg Lingkungan

Tindakan Kebijakan

Proses Pemerintahan

Sumber : Gafar;1996
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Model Struktural

 Mengkritik kelemahan model perceptual-process.
 Model PP tdk dapt melihat policy result (dampak

kebijakan).
 Model Struktural melihat bhw faktor lingk. Internal

dan eksternal sangat menentukan setiap
kebijakan yg hendak diputuskan.
 Model ini bermanfaat utk melihat kebijakan yg

sedang berjalan, khususnya yg baru berjalan.
 Kelemahannya pada dimensi historis tentang

munculnya kebijakan tdk dapat diungkapkan
model struktural.
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Model Struktural

Lingk. Eksternal

Policy Action            Policy Result

Lingk. Internal

Sumber : Gafar; 1996
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Model Elite

 Kebijakan publik diidentikkan dengan persepsi
elite politik.
 Issue yang menjadi agenda setting lahir dari

konflik para elite politik.
 Sementara konflik antar elite tidak mencerminkan

kepentingan kelompok masyarakat.
 Para elite biasanya memelihara status quo
 Di Indonesia model ini sangat terlihat pada masa

Orde Baru, meskipun setelah reformasi belum
banyak berubah.
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Model Elite

Elite

Arah Kebj. Para Pejabat
Pmrnth & Ad.tor

Pelaksa Massa
Na
Kebj.
Sumber : Gafar;1996
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Model Kelompok

 Beberapa kelompok kepentingan (interest group
berusaha untuk mempengaruhi isi kebijakan.
 Pengaruh dilakukan melalui cara bargaining, dan

kompromi.
 Agar diantara kelompok kepentingan tdk terjadi

benturan, maka sistem politik dan administrasi
publik harus mengarahkan dan menjaga agar
kompetisi tdk menimbulkan konflik.
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Jenis Tuntutan

 Kenaikan upah bagi kelompok buruh.
 BBM utk industri tidak dinaikkan bagi

kelompok pengusaha.
 Pelayanan pendidikan semakin baik bagi

kelompok mahasiswa.
 Pelayanan publik tidak perlu transparan dan

akuntabel bagi kelompok birokrasi.
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Penggunaan Model Kelompok

 Untuk menganalisis proses perumusan kebijakan
dan implementasi kebijakan publik.
 Pada proses perumusan kebijakan, dapat

diketahui kelompok mana yg saling berkompetisi
dan mana yang pengaruhnya sangat kuat.
 Pada tahap implementasi, diketahui pengaruh

kelompok tadi sangat menetukan efektifitas
implementasi kebijakan.
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Model Rasional

 Banyak dipengaruhi oleh pikiran Herbert A. Simon.
 Inti perilaku adm. adalah proses pengambilan keputusan

ys rasional.
 Kebijakan publik haruslah didasarkan pd keputusan yg sdh

diperhitungkan.
 Rasionalitas yg diambil dalam pengambilan keputusan

adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yg
dicapai.

 Kebijakan yg baik adlh, “semakin rendah nilai
pengorbanan, semakin tinggi tkt pencapaiannya, maka
kebijakan dianggap baik.”

 Kesimpulan : Model ini menekankan efisiensi dan
ekonomis.
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Pengetahuan yg Dibutuhkan utk Memperoleh
Rasionalitas yg Tepat

 Preferensi nilai2 masy. dan
kecenderungannya.
 Pilihan2 atau alternatif2 kebijakan yg

tersedia.
 Konsekuensi2 dr setiap pilihan kebijakan.
 Rasio yg dicapai bg setiap nilai sosial yg

dikorbankan pd setiap alternatif kebijakan.
 Memilih alternatif kebijakan yg paling

efisien. (Wibawa; 1994)
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Model Inkremental

 Kritik thdp model rasional.
 Alasannya: pembuat kebijakan tdk mau

melakukan peninjauan secara ajeg thdp
seluruh kebijakan yg dibuatnya.
 Para pembuat kebijakan tdk pernah

melakukan seperti yg dipersyaratkan oleh
model rasional. (Lindblom dalam
Wibawa;1994).



Marlan Hutahaean 19

Alasan Model Inkremental Dilakukan
(Lindblom)

 Para perumus kebijakan tdk memp. Waktu,
intelektualitas, dan biaya yg memadai utk meneliti
nilai2 sosial  masy. yg menjadi landasan bg
perumusan tujuan kebijakan.
 Adanya kekhawatiran munculnya dampak yg tdk

diinginkan akibat dari kebijakan yg belum pernah
dibuat sebelumnya.
 Adanya hasil2 program dari kebijakan sebelumnya

yg harus dipertahankan demi suatu kepentingan.
 Menghindari adanya berbagai konflik, jk harus

melakukan proses negosiasi yg melelahkan bagi
kebijakan baru.
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Instrumen Kebijakan

 Hukum
 Pelayanan
 Uang
 Pajak
 Suasi


