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Pengantar
Hubungan antara komponen-komponen
informasi yang relevan dengan
kebijakan dan metode-metode analisis
kebijakan memberikan landasan untuk
membedakan 3 bentuk utama analisis
kebijakan :
1. Analisis Prospektif;
2. Analisis Retrospektif; dan
3. Analisis Terintegrasi.

3/11/2016 2Marlan Hutahaean



Retrospektif (Ex Post) Apa
yang akan terjadi dan

perbedaan apa yang dibuat?

Prospektif (Ex Ante) Apa
yang akan terjadi dan apa

yang harus dilakukan?

Penemuan
Masalah :

Masalah apa
yang harus

diatasi?

Pemecahan
Masalah : Apa

solusi
masalahnya?

Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan
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Analisis Kebijakan Prospektif
 Produksi dan transformasi informasi sebelum

aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
 Williams merumuskan bahwa analisis kebijakan

prospektif sebagai,” alat untuk mensintesakan
informasi untuk dipakai dalam merumuskan
alternatif dan preferensi kebijakan yang
dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam
bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai
landasan atau penuntun dalam pengambilan
keputusan kebijakan; secara konseptual tidak
termasuk mengumpulkan informasi.”
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Analisis Kebijakan Prospektif
 Analisis kebijakan prospektif acapkali
menimbulkan jurang pemisah yang besar
antara pemecahan masalah yang
diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah
untuk memecahkannya. (Allen Schick, 1977)
 Graham Allison (1971), memperkirakan
mungkin tidak lebih dari 10% dari kerja yang
diperlukan untuk mencapai seperangkat hasil
kebijakan yang dikehendaki diperoleh
sebelum aksi kebijakan dimulai.
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Analisis Kebijakan Prospektif
Pernyataan Allison sbb:  “Itu bukan berarti
bahwa kita mempunyai terlalu banyak solusi
analitis yang baik terhadap masalah.
Melainkan, kita mempunyai lebih banyak
solusi yang baik ketimbang mempunyai aksi
yang tepat.... Perspektif ini menyarankan
bahwa pertanyaan pokok dari analisis
kebijakan berbeda dengan macam-macam
pertanyaan yang secara tradisional
ditanyakan.”
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Analisis Kebijakan Retrospektif
 Analisis kebijakan retrospektif dalam
banyak hal sesuai dengan deskripsi
penelitian kebijakan yang dikemukakan
sebelumnya.
Analisis kebijakan retrospektif
merupakan penciptaan dan transformasi
informasi sesudah aksi kebijakan
dilakukan, mencakup berbagai tipe
kegiatan yang dikembangkan oleh 3
kelompok analis :
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Analisis Kebijakan Retrospektif : Tiga Macam Analisis dan
Tiga Kelompok Analis Retrospektif

Orientasi
Analisis

Kelompok
Analisis

Perhatian/Analisi
s

Pengabaian/Kelemaha
n

A. Disiplin 1. Sosiologi
2. Politik

-Pembangunan
dan pengujian
teori dasar
-Menjelaskan
sebab-akibat

-Jarang mengidentifikasi
tujuan dan sasaran
khusus dari pembuat
kebijakan.
-Jarang menghasilkan
informasi yang relevan
dengan pemecahan
masalah karena
pembangunan dan teori
ilmiah tidak dapat
dimanipulasi.
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Analisis Kebijakan Retrospektif : Tiga Macam Analisis dan
Tiga Kelompok Analis Retrospektif

Orientasi
Analisis

Kelompok
Analisis

Perhatian/Analisi
s

Pengabaian/Kelemaha
n

B. Masalah 1. Sosiologi
2. Politik

-Penjelasan
sebab-akibat
kebijakan.
-Mengidentifikasi
variabel yang
dapat dimanipulasi
oleh pengambil
kebijakan untuk
memecahkan
masalah.

-Kurang memberi
perhatian pada
pembangunan dan
pengujian teori dasar.
-Jarang memberi
informasi tentang tujuan
dan sasaran khusus dari
pembuat kebijakan,
karena masalah yang
mereka analisis bersifat
umum.
-Contoh : Pengaruh
investasi pemerintah
dalam bidang pendidikan
terhadap tingkat
pendidikan masyarakat.3/11/2016 9Marlan Hutahaean



Analisis Kebijakan Retrospektif : Tiga Macam Analisis dan
Tiga Kelompok Analis Retrospektif

Orientasi
Analisis

Kelompok
Analisis

Perhatian/
Analisis

Pengabaian/Kelemahan

C. Penerapa
n

1. Sosiologi
2. Politik
3. Pekerja

Sosial
4. Adm.

Negara
5. Peneliti

Lapanga
n

-Menjelaskan
sebab-akibat
kebijakan.
-
Mengidentifik
asi variabel
kebijakan.
-
Mengidentifik
asi tujuan
dan sasaran
dari pelaku
kebijakan

-Tidak memperhatikan
pengembangan dan
pengujian teori dasar.

-Contoh : Memperhitungkan
faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan
dan kegagalan program
pendidikan anak-anak
prasekolah, walapun analisis
mereka berakhir dengan
perumusan masalah-masalah
dan pengembangan suatu
sitensis pemecahan masalah
kebijakan.Sumber : Dunn, 2004, hal.

11-12
3/11/2016 10Marlan Hutahaean



Analisis Kebijakan Terintegrasi
 Merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan
gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian
pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum
dan sesudah tindakan kebijakan diambil.
Tidak saja mengharuskan analis untuk mengaitkan
tahap penyelidikan prospektif dan retrospektif, tetapi
juga menuntut para analis untuk secara terus-menerus
menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap
saat.
Analisis ini bersifat terus-menerus, berulang-ulang
tanpa ujung, paling tidak dalam prinsipnya.
Analisis ini melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan secara terus-menerus sepanjang waktu.
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Analisis Kebijakan Terintegrasi
 Analisis kebijakan terintegrasi memiliki semua
kelebihan yang dimiliki oleh analisis kebijakan
prospektif dan retrospektif, tetapi tidak dengan
kelemahannya.
Misalnya : Analisis kebijakan prospektif cenderung
lemah dalam hal keterbatasannya dan ketidakcukupan
informasi yang dihasilkannya menyangkut perubahan
nilai dan sasaran yang terjadi setelah suatu kebijakan
diimplementasikan. Sebaliknya, analisis retrospektif
lemah dalam hal kemampuannya untuk mengarahkan
aksi-aksi kebijakan, karena sebagian besar terikat pada
informasi yang pasif mengenai konsekuensi kebijakan
setelah diimplementasikan.
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Analisis Kebijakan Terintegrasi
Akhirnya, analisis kebijakan terintegrasi
dibangun di atas kekuatan disiplin yang
menspesialisasikan pada analisis
prospektif (seperti Ekonomi, Teknik
Sistem, Riset Operasi) dan yang
menekankan pada analisis retrospektif
(seperti Ilmu Politik, Sosiologi, dan
Hukum).  Dengan demikian, analisis
kebijakan terintegrasi merupakan
multidisiplin ilmu di dalam arti yang
sebenarnya.
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Teori Keputusan Deskriptif dan
Normatif
Teori Keputusan Deskriptif Teori Keputusan Normatif
 Seperangkat preposisi yang secara
logis konsisten yang menerangkan
tindakan.
 Pada dasarnya berkenaan dengan
analisis kebijakan retrospektif yang
terdapat pada sisi kiri dari kerangka
proses analisis kebijakan.
Merupakan analisis yang tujuannya
menerangkan sebab-akibat dan
konsekuensi dari tindakan kebijakan
sesudah aksi dilakukan.
 Tujuan utama dari analisis adalah
untuk memahami masalah kebijakan
daripada memecahkannya.

 Seperangkat preposisi yang secara
logika konsisten, yang menyediakan
landasan untuk memperbaiki
konsekuensi dari aksi.
 Teori ini (kadang-kadang berkenaan
dengan teori keputusan statistik, atau
teori pilihan rasional dalam situasi yang
rumit), sebagian besar berpusat pada
penggunaan metode prospektif
(peramalan dan rekomendasi), terdapat
pada sisi kanan kerangka.
 Metode ini cocok untuk memprediksi
dan merekomendasikan arah tindakan
sebelum terjadi.
 Tujuan utama analisis adalah untuk
memecahkan masalah.

Dunn, 2004, hal. 14
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