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Pendahuluan

 Syarat untuk memecahkan masalah yang
rumit tidak sama dengan syarat untuk
memecahkan masalah yang sederhana.

 Masalah yang sederhana memungkinkan
analis menggunakan metode-metode
konvensional.

 Sebaliknya, masalah yang rumit menuntut
analis untuk mengambil bagian aktif
dalam mendefinisikan hakekat dari
masalah itu sendiri.
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Kreativitas dalam Merumuskan Masalah
 Kriteria untuk menentukan keberhasilan

perumusan masalah juga berbeda dari yang
digunakan untuk menilai keberhasilan dalam
memecahkan masalah.

 Pemecahan masalah yang berhasil
mengharuskan para analis memperoleh solusi-
solusi teknis yang benar untuk masalah-masalah
yang diformulasikan secara jelas.

 Sebaliknya, perumusan masalah yang berhasil
mengharuskan bahwa para analis mendapatkan
solusi-solusi untuk masalah-masalah yang kabur
dan sulit didefinisikan.
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Empat Tahap yang saling Tergantung dalam
Perumusan Masalah Kebijakan

 Pengenalan Masalah (Problem Sensing)
 Pencarian/Identifikasi Masalah (Problem

Search)
 Definisi Masalah (Problem Definition)
 Spesifikasi Masalah (Problem

Specification)
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Empat Tahap yang saling Tergantung dalam Perumusan
Masalah Kebijakan

Pencarian/
Identifikasi
Masalah

Definisi
Masalah

Spesifikasi
Masalah

Pengenalan
Masalah
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Mekanisme Kerja (1)

Apapun masalahnya, seorang analis perlu
memahami Situasi Masalah (Problem
Situation) yg mendasari munculnya
masalah. Situasi masalah dapat ditelusuri
dengan melakukan pengenalan masalah
(Problem sensing) Analis menginventarisir
cara pandang yang muncul dari berbagai
kelompok terhadap masalah kebijakan.
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Mekanisme Kerja (2)
 Tahap berikutnya analis menyusun

Meta masalah (Meta Problem). Hal
ini dilakukan dengan menelusuri
atau mencari/meneliti munculnya
masalah (Problem search). Tujuan
dari setiap alternatif masalah harus
ditetapkan. Meta masalah dilakukan
karena rumitnya masalah
kebijakan, yang disebabkan
beragamnya pandangan aktor
terhadap suatu masalah.
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Mekanisme Kerja (3)

Tahap berikutnya analis melakukan
konseptualisasi /definisi masalah (Problem
definition) yang pada akhirnya akan menemukan
Masalah Substantif (Substantive Problem). Cara
lain adalah melalui inventarisasi atau
menilai/mengkritik tiap-tiap cara pandang dari
pelaku kebijakan terhadap meta masalah. Hasil
kritik ini digunakan untuk memilih dan
menetapkan cara pandang mana yang terbaik
(dimata analis), untuk kemudian digunakan
sebagai pijakan dalam perumusan masalah.
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Mekanisme Kerja (4)

 Setelah substansi masalah dapat
ditemukan, analis melakukan
spesifikasi masalah (Problem
Specification), dengan tujuan
untuk menghasilkan sebuah
rumusan masalah atau masalah
formal (Formal problem). Tahap
ini adalah sebagai puncak
aktivitas perumusan masalah.

3/28/2016 10Marlan Hutahaean



Ilustrasi Tahapan Masalah
Tahapan Ilustrasi

Situasi
Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan PP
No. 72 tentang Desa ternyata tidak ada/kurang adanya penekanan pada pelayanan publik di
desa.

Meta
Masalah
(Bagaimana kita
memanadang
kekurangmampuan
aparat desa
menyelenggarakan
pelayanan publik)

1. Agenda reformasi pelayanan publik seolah-olah hanya sampai pada tingkat kabupaten.
2. Belum ada perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

khususnya pelayanan publik di Desa, karena ada anggapan bahwa pembangunan desa
berarti pembangunan fisik.

3. Ada kecenderungan pemerintah kabupaten tidak serius dalam pemberdayaan Pemerintahan
Desa (membiarkan desa tidak mempunyai kemampuan) padahal penduduk kabupaten
sekitar 70% lebih bertempat tinggal di desa.

Masalah
Substantif
(Bagaimana kondisi
riil kemampuan
pelayanan publik
oleh aparat desa)

1. Dari aspek finansial bahwa pemerintah daerah sudah merasa bahwa pembiayaan alokasi
dana untuk desa cukup besar, tetapi hasil dari penyelenggaraan pemerintahan desa tidak
optimal, pelayanan publik di desa belum mengarah ke pelayanan prima.

2. Dari aspek politis bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari
pemerintahan kabupaten, karena keberhasilan pemerintahan kabupaten juga tergantung dari
berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik.

3. Dari aspek psikologi bahwa semakin desa mandiri maka kesejahteraan masyarakat desa akan
lebih meningkat, kesejahteraan masyarakat desa meningkat, maka kesejahteraan tingkat
kabupaten juga meningkat.

Masalah
Formal (Harus
dijabarkan secara
kualitatif tingkat
pelayanan publik
aparat desa)

Dengan berdasar pada situasi masalah, meta masalah, dan masalah substantif sebagaimana
diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan, “bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang efektif
dalam membangun pelayanan publik di desa.”
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Contoh Perumusan Masalah (1)

 49,8 persen penduduk Indonesia miskin
dengan pendapatan di bawah US $ 2 per
kapita per hari.

 31.1 persen penduduk Indonesia (73,7
juta) dalam kondisi hampir miskin dengan
pendapatan antara US $1,55 - $2 per
kapita per hari.
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Contoh Perumusan Masalah (2)

 56% (Jawa dan Madura) sampai 94%
(Papua) penduduk miskin tinggal di
pedesaan dan hidup dari sektor pertanian.

 Terjadi kesenjangan akses pada
pendidikan, layanan kesehatan dan air
bersih antara penduduk tidak miskin dan
penduduk miskin.
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Error Type III

 Memilih meta problem yang salah dan
kurang mempertimbangkan cara pandang-
an para pelaksana. Contoh: Kegagalan
Program IDT;

 Memilih worldview, idiologi dan mitos
yang tidak cocok dalam memformulasikan
meta problem; Contoh: Globalisasi;

 Memilih model yang salah.
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Howard Raiffa

Kesalahan tipe III dirumuskan sebagai berikut : “salah
satu paradigma yang paling populer dalam ....
Matematika menerangkan kasus di dalam mana seorang
peneliti menerima atau menolak apa yang dikenal
dengan hipotesis nol. Pada pelajaran awal statistik
mahasiswa belajar bahwa dia harus terus-menerus
menyeimbangkan antara membuat kesalahan tipe I
(yaitu, menolak hipotesis nol yang benar), dan
kesalahan tipe II (yaitu, menerima hipotesis nol yang
salah) .... Sementara para praktisi juga terlalu sering
membuat kesalahan tipe III : memecahkan masalah
yang salah.”
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