
Kerangka Kerja

• Tujuan yang akan dicapai

• Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan 

• Sumber daya yang mendukung kebijakan

• Kemanpuan aktor yang terlibat pembuatan kebijakan

• Lingkungan : sosial, politik, ekonomi

• Strategi mencapai tujuan



Proses Kebijakan Publik

• Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan 
kompleks. Untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses 
kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk 
mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut.



Proses/Tahapan Kebijakan Publik
(William N.Dunn)

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Tahapan Kebijakan Publik
(Ripley)
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Proses Kebijakan Publik
(Thomas R. Dye)
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Tahap Penyusunan Agenda

• Dalam penyusunan agenda ini policy makers membahas masalah-
masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-
masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak 
masalah yang masuk dlm agenda pemerintah, namun tdk semuanya 
dpt mencapai “ status agenda”.

• Ahli kebijakan publik mengakui bhw penyusunan agenda mrpk suatu 
tahapan yg amat sulit dlm kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya 
aktor yg terlibat dan bervariasinya kepentingan yg mereka wakili.



Tahap Formulasi Kebijakan 

• Masalah yg telah masuk ke agenda kebijakan
dibahas oleh para pembuat kebijakan.

• Masalah tersebut didefinisikan utk dicari alternatif
pemecahan yg terbaik.

• Dibuat banyak alternatif utk penyelesaian masalah.
• Masing-2 alternatif bersaing utk dipilih.
• Setiap aktor kebijakan akan bersaing utk

menentukan alternatif.
• Informasi mengenai kondisi-kondisi yang

menimbulkan masalah



Tahap Adopsi Kebijakan

Dari banyak alternatif kebijakan yg
ditawarkan oleh para perumus kebijakan,
akhirnya salah satu dari alternatif
kebijakan tsb diadopsi dg dukungan para
aktor (misal mayoritas legislatif) atau
konsensus antaraktor.

Informasi mengenai manfaat bersih dari
setiap alternatif yg ditawarkan



Tahap Implementasi Kebijakan

 Pada tahap ini alternatif kebijakan yg telah
ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit
administratif dg memobilisasi berbagai
sumberdaya.

 Bisa terjadi implementasi kebijakan ini
memperoleh atau tdk memperoleh dukungan dr
para pelaksana.

 Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu
diterapkannya alternatif kebijakan termasuk
kendala-kendalanya



Tahap Evaluasi Kebijakan

 Kebijakan yg telah diimplementasikan kemudian
dinilai utk melihat sejauh mana atau tingkat
keberhasilan kebijakan yg dibuat telah mampu
memecahkan masalah utk meraih dampak yg
diinginkan.

 Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-
kriteria yg menjadi dasar utk menilai apakah
kebijakan publik telah meraih dampak yg
diinginkan.

 Informasi mengenai kinerja atau hasil dari
kebijakan


