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Latar Bel.li*an3

"r-:--:.i:-s: i'.3lir-: :---.:: rr::rinistiation) sebagai suatu <i;:::.:: .=-"
scPJ:i: -LJ-] r::--t.mJ ]3i_ _ -. ._':*, :crkembang. perkernbanga*n1a C::a:
tjilihat calar:: :jo:r alar prsJ"= -:, :;.,: r3.3.rn rrodel pemikiran atau peralatar
analisa dan arah ptenhatian sera :g:.c,ja.--rJ::]e-

sepcrti vang dikemuka^a:': ;;:-*::. .::a:r; r. l::anj inr, adrninistrasr
Iregara pada arval dikernbangkannra ..li;: il:=nr.er,.c. s--:;*3,. :,rrru dianut
pendapat adanya dikotomi (pcmisahan ) anla6 pros€s acm::._{:::! ::ara dan
proses politik, serta adanya dikotomi antara administrasi negara ja: i::..:.:::.
publik' Dalarn paradigma ini adrninistrasi negara bersikap "nerraj" rerhacap
kebijakan publik' Administrasi negara dipahami atau didefinisikan sebagai
"kegiatan pemerintah di dalain - pglaksanaan kekuasaan polrtiknya,,
(Tjokroamidjojo, 1996). singkatnya bahwa pada masa adanya paham dikotomi
antara administrasi negara dan politik ini, administrasi negara hanya
berkedudukan sebagai pelaksana dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh
politik, sehingga administrasi negara mempunyai kedudukan yag lebih rendah
dari politik (lslamy, l936).

Pada dcwasa ini adtttittistrusi trcgara (publik adrninistratrgn) tclah
riliberikan arti yang lebih dari sekedar pengertiannya yang tradisional sepcrti
disebutkan di atas. Para ahli adrninistrasi negara telah meletakkan tungsi
formulasi atau Perumusan kebijakan publik (public policy lorrnulation).
Nicholas Henry telah menyatakan bahrva "tbr the letter part ol'thc twentieth

century, the public bureaucracy has been the locus of public policy Iormulation
and the rnajor cietenninant of'whcro tlris country is going (pacla bagian yang

pcrrting di abad 20 ini, birokrasi pcnrcrintah telah menjadi ajang l)crur1usan

kebrlakan publik dan penentu utama kemana negara akan menuju). Kemudian,

Nigro and Nigro ketika mendefinisikan administrasi negara secara tegas

.Y
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lncrlgutakatt llilltwa "l)ublic adrrtitrrstration ... . has an irnportirrrt rolc in the

fbrrnulation ol' public policy arrd is thus part of the political process,,, artinya
llaltrva adrttittistrasi ttegara ntcntpur)yi.ri peranan yang sangat l)cltrpg dalanr

'tncrutltuskittt kctlijakarr publik dart olch karenanya merupaklp trlgian dari
proscs politik. Dcrnikian pula dinyatakan oJeh John l{ehluus, [raSrva politik
yilng lllcrrtpaklttt pcrjuattgarr utttuk rncrrgalokasikan nilai-nilai darr sumbcr-
suntber sosial -- secara erat disejajarkan dengan kegiatan administrasi negara
(dalarn Islamy, 1986).

lJordasarkall pernyataatt-Jtcrnyataan para ahli tersebut diatas, .Je Ias sekali
bahrva peranan adrninistrasi negara pada dewasa ini bukan sal a sekedar
meiaksanakan kebijaka, pubrik tetapi juga berperan daram merumuskan atau
memformulasikan kebijakan pubrik tert'ebut. dan peranan kenrbar yang
dimainkan oleh ad,inistrasi negara tcrsebut memberikan gambaran bahwa
betap, pcntinu,yu pcranan ad,rirristrasi ncgara daram proscs poritik.

Alas pertirnbangan hal-hal .terscbut diatas, maka tulisan ini hendak
:ien'uraikan peranan administrasi negaia dalam proses kebijakan publik
ki::-iu5i)3 dalarn proses Fonnulasi dan Irnplernentasi kebijakan publik tersebut.
Sclrubungai ,l"ng"n nraksu<j tcrsct;ut lnirka ada dua pertanyaan yar)g hcndak
drjarvab dalarn tulisan ini, yaitu :

1 ' Peranan apa yangdimainkan atau dilakukan oleh administrasi negara dalam
proses formulasi dan Implcnrentasi kebijakan publik ?

2. Mengapa adrninistrasi negara itu nrempunyai peranan dararn proses
fonnulasi dan Lnplementasi kebrjakan publik ?

Tujuan dan Manfaat penulisan

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka penulisan inr bertujuan
sebagai berikut :

l. Urrtuk mcnguraikan cJan rncn jclaskan peranan

administrasi negara dalam proses lbnnulasi dan

publik

yang dilakukan oleh

Implementasi kebijakan
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I l,rrttrk rtlctlgrrraikalt datt rtrcrrjclaska,,,raugupa adrrrirristrrrsi pcBara

berperan dalarn proses Ibrrnulasi clan Implementasi kebrlakan publik itu

dilakukarr

Dengarl tujuan tersebut rnaka ciiharapkan tulisan ini dapat bcrmanfaat
sebagai kontribusi untuk pengcrnbangan ilmu administrasi ncgara. Sclain itu,

tulisan ini kiranya dapat bennanfaat bagi para pembaca dan lebih khusus tagi

kepada para administrator publik di dalam meningkatkan peranan mereka
dalam proses kebijakan publik.

lll. Metodc dan Sistimatika penulisan

Tulisan ini merrrpakan studi kepustakaan yaitu diciasarkan pada
penelitian literatur yang terkait dengan 4idang studi yang terkait dengan
masalah yang dibahas, yaitu Iiteratur di bidang politik, administrasi ncgara, dan
kebijakan publik.

Dengan melalui studi kepustakaan tentang teori-teori dan paradigma-
paradigma adrninistrasi negara serta" teoii-teori kebijakan publik yang acja,

diharapkan pertanyaan-pertanyaan diatas akan terjawab.

Untuk tnencapai tujualr atau maksud tersebut maka tulisan ini dibagi ke
dalarr 4 (empat) bab dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I sebagaimana telah diuraikan adalah merupakan bab pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang Iatar belakang, tujuan serta rnctocle dan
Sistirnatika penul isan.

Il;.rb Il tttcrupitktltt ttritiittt tcttl.urrg larrdasan tcori tcntarrg lclpripistrasi
negara dan tentang kebijakan publik. Dalam uraian tentang administrasi negara
akan dikernukakan rnengenai pengertian administrasi negara itu scndiri, serta
paradi grna-paradigrna administrasi ncgara.

Bab lll adalah bab pembahasan tentang peranan ariministrasi negara 4'

dalatlt [)roscs lorrtrtrlasi cJan lnrl;lcrnerrtusi kobijakan publik. I)orntrlllrsan pa<.la

bab ini dibagi dalarn dua sub bab yaitLr sub bab tentang peranan adrninistrasi
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negara dalarn tbrmulasi kebijakan publik, dan tentang peranan aclrninistrasi

negara dalam lrnplementasi kcbijakan publik.

Bab IV nrerupakan bab llcnutup yang mengurangi me,genai sirnpuran
serl.a beberapa rekomendasi/ saran yang dianggap perlu.

*
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I]AIi II

I,AN I)ASAN 'I'I',ORI

Konsepsi AcJ m inistrasi Negara

1.1. Pengertian Administrasi Negara 
i

Seperti telah dikatakan dimuka bahwa administrasi negara (pubrik
administration) bukanlah ilmu yang statis, tetapi harus berkcmbang dalam
rangka mencari identitas dirinya secara mantap-dan kokoh. Sesuai dengan
perkembangannya itu pengertian adrninistrasi negara secara berangsur-angsur
mengalami perubahan atau revisi.

Adrninistrasi negara adalah suatu <iisiplin ilmu yang unit. Acjrninistrasj
negara dikatakan sebagai saiah satu bagran dari administrasi umum, yang
merupakan cabang dari ilmu sosial. Adrninistrasi negara juga disebut sebagai
bagian dari proses poritik. Serncnrara ada pura kecenderungan orang yang
:l:n'' amakan administrasi negara dengan bidang eksekutif dalarn pemerintahan.
t,.'-^ - tlo ^.,1^ ..r-.i.-.. ir-i, -'-ia 'ang secara tegas rnembedakan ilmu administrasi negara
-- :- .::r iersebut. Irran Israrnl, (r9g6) menyatakan apabira dipanciang
:::-::::.,1:jl::sasi can reknik-teknik manajemen, irmu administrasi negara
i:----. L:--=j^ --..-.-5;.--.---j s:.<aij baik ce:can ilmu politik (public.administration mother
:.s:-:.::: :13-:_: cergan rl:ru polilik (public administration,s traditional
:.:::::.- l. _'.i:r,rnn..a. 3J,:t:;:.;s::,rs: negara berbeda dengan ilr,u politik
cala: ieka:a::''a:aca struktur cen penlaku administrasi serta rnctodologinya.
lrn ,!,*l^i-'-,...JCt: cu"'rjri5'13'sl negara berbeCa dengan ilrnu administrasi dirna.a teknik-
teknik evaluas j 1'ang dipakai oreh badanirembaga pemerintahan berbcda dengan
tang dipakai oleh organisasi swasta karena organisasi-organisasi s*,,asta yang
berusaha mencari untung sebesar-besantya kurang terikat untuk rllemperhatikan
kepentingan urn ur.n.

Pe rtlcditan-1lerlredaan pi,ltdangan tcrhaclap administrlsi rrcglr.u terscbut

'Itrgil lclah rtlcrtycbabkan Pct:ttnusun Pcngcrtiannya rnenjacli llcrtrccJa-bccja
diantara para ahli, seperti yang clapat dilitrat pada beberapa delinisi ditrawah ini.

I.
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)ttttock & Koenig trctttbertkarr pen<Japat bahwa adrnirristrirsi pegara

::lcl)lPt jil\';li llrli YltttS lrtlts tlltit st:tnpil l);rlrrrrr pcngcrtian yirlg lrlrs. irtirninistlrsi
rlclrlril didcllttr.sikiltt scbagai "t'.cgiatarr rlaripada negara dala6r rlclaksanakan
kcktt:tsitrttl politikrrya", scrdangkirrr dirlrrrrr pcngcrtian yang scrnpit acJrrlah ..sLratu

kegiatan daripada badan eksekutif'dalam pertyelenggaraan pernerintah', (dalam
llanclayanittgrat, 1984). Jadi rncnurut pcrrgcrtian ini bahwa clalarp arti luas
administrasi ncgara sebagai obyeknya ialah negar a, adadalam arti scrnpit yang
menjadi obyeknya adalah badan eksekutif atau pemerintah.

Herbert Simon memberikan pengertian administrasi negara yang mirip
dengan pengertian administrasi negara yang dikemukakan oleh l)irnock &
Koenig diatas. Acjministrasi ncgara diclcl'inisikannya sebagai kegiatarr_kegiatan
daripada bagian-bagian badan eksekutil'pernerintahan nasional, negara bagian,
pernerintah dacrah; dewan-cjcwan da, panitia-panitia yang cribc,tuk oreh
kongres; dan badan pembuat Undang-Undang negara bagian; pcrusahaan-
perusahaan negara; dan badan-bad-an,. keoegaraan lain yang rnempLr.yai ciri
khusus (dalam 't'ri Kadarti dkk, lggg).

Salah scorang ahli aclnrinisl.r:rsi ncgara ini yaitu Bintoro 'llokroarnidjr:.1o

tnengemukaka, administrasi,egara sebagai, manajemen dan organisasi
daripada manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan peme.ntah,
atau proses pengendalian usaha dalarn bentuk kerjasama unr.uk mencapai
tujuan-tujuan pemerintavnegara. Jeras pengertian ini rebih menekankan pada
pengertian administrasi negara sebagai manajemen dari organisasi
pernerintahan.

Dalam literatur/ kepustakaan asing yang terbit setelah perang dunia
kedua, dimana studi tentang "public policy" telah merupakan bagian yang tak
tcrpisahkan dari studi administrasi ncgara telah terjadi perubahan dalam
pendefinisian adrninistrasi negara, seperti telah dikemukakan oleh bcbe rapa ahli
antara lain : Leonard D White "administrasi negara terdiri dari semua kegiatan-
kugiittitrt tttttttk rttcrtcapai tujuilrr utau untuk rnclaksanakan public policy". John
M' I)tllfner "administrasi negara dapat dirumuskan sebagai koordinasi dari

*



rsa:a-usaha individu dan kerornpok u,tuk melaksanakan public policy,,, M.E.
[)irnock dilrl (l o. Dinrock 'sebagli suatu ilmu, adrninistrasi ncgara cJapat

Ittengatnati setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-
hukum dan me mberikan pengaruh terhadap public policy,, (dalarn 'r.ri Kadarti
dkk' 1988). Jclas definisi-definisi ini kesemuannya mcne karkan pada
pelaksanaan kcbijakan publik. I)an ntenurut para ahti bahwa dengan perubahan
orientasi de irnisi adrninistrasi negara yang penekanannya pada publio policy ini
adalah sebagai permulaan dan adntinistrasi negara yang beroricntasi negara
dalarn tncngctnbangkan studi public policy. Dan keterlibata,.rjrninistrasi
negara dalarn rnengembangka, policy ini menjadi semakin jauh Jr.cla tahun_
tahu. kcrnudi,, scterah pcrang cr..ia kccrua (Kadarti dkk, rggg).

Dari deflnisi-detlnisi diatas oapat ofarik kesimpulan baliiva adrninisrrasr
negara mengancrung pengertian yang sangat luas. Namun dcrnikian dapat
disimpulkan beberapa hal pokok yang tcrkandung dari pengc(ian aclministrasi
negara tersebut; pertama, sebagai itrnu, administrasi negara merupakan bagian
dari ilrnrr adrrtinistrasi, yang khusus ,,,",,ipclajari kerjasama kclorp,,k orang-
orang dalarn lingkungan petneritttalr atau negara; kedua, administr.asi negara
adalalr juga bagian dari proses poritik, yaitu sebagai kegiatan_kegiaran negara
dalarlt tlcrutttuskan atau tttclalisanakan kcbijakan negara. Kctiga, atlr,inistrasi
negara dapat juga berarti manajemen dan organisasi daripada kegiatan-kegiatan
untuk rnencapa i tuj uan-tuj uan negara/pcrnerintah.

1.2. I'aratlignr:r r\ttministrasi Ncg:u.:r

Mcnurut pe ngcrtiannya, paracligrna adalah sebagai tcori dasar atau cara
pandangan yang fundamental, dilandasi oleh nilai-nilai tertentu, yang berisikan
tcori pokok, kclnsep, Metoclologi: atau cara pendekatan yalg dapat
dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi sesuatu
perrnasalaharr baik dalam pe ngembargan kegiatan ilmu maupun upaya
oemecahan perrnasalahan bagi kernajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan
(Mustopadidjlia, AIt, I988), *"].



Dalattt llcrkcrntrangan bidang rlrrru adrninistrasi negara tclah tunrbuh dan

<irkenal scjunrl:rlr paradigrnu yang nrerrggambarkan adanyir pcrubahan-

Icru[rahurr,lan pcrbedaan-pr:r'trcdaarr dalarl tujuan, teori dan rnctodolodi

Jaripada adrninrstrasi negara

Srla:l seorang ahli dibidang adrninistraSi negara yang terkenal Itobert 'f.

colcr::iri:',rs^r ', iiirs dikutip olclr IrIirrr Islanry (19g6) menyatakarr bahwa

:l:ac::r:-:3::-:j:ra admini:trasi negara dapat dipelajari melalui ..locus,, 
dan

.uv-:::\i -.J-s nenunjukkan ternpat dimana administrasr negara
:r.:'.::lf:.'.-::J.i,.:: ,.:::\ a, atau dari nrar:a ia berasal; sedangkan lbcus lncrnbahas

--i '--- ,..- ':.:-;rikson (r97(r), scpcrti yang kita bisa lihat clari lruku atau

:-.si: -:::: -s.r:r., lrgg6), Mirtah 'l'hoha (lgg4), Mustopa<lidjaja (lggg),
i.'i..- i--"-.-,r. tarJ-r.\,:;. r.::3:.J'. .:vES), can lairr-lainnya. bcrikut ini akan dikemukakap secara
Srii=lrrll 1-'e rtilrtl-'rt:-:'rl:rdltpat drrri Nicholirs Ilcrtry dan juga dari f rcclcrickson
nrcr)u,cnar pcrkcrl[;arrgan-pcrkcrntlangan paradigma adrninistrasi negara

tersebut.

Nrcholas I1endry' (r975) rclah nrer,bagi perkcnrbargan ilmu
adtttirrisirasi ncgara atas 5 puracliurrur yang berlangsung scpanjang..kurun
rvaktu" dari taitun 1900 hirrqga tahun 1970 dan seterusnya, yakni : ( I )
Dichotomi anrara politik dan adnrinisrrasi (1900)-1926); (2) prinsip - prinsip

Adrninistrasi {ll927 - l9j7); (3)Adrninistrasi Negara sebagai ilrnu politik (1950

1970); (4) Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1970). Secara

ringkas Kelirna paradigma adrninistrasi negara tersebut diuraikan sebagai

berikut:

Paradigma dikotomi antara poritik administrasi negara yang

berkembang sekitar tahun 1900-1926 ini, lbcus dari ilmu administrasi negara

terbatas pada rnasalah-masalah organisasi, Kepegawaian, dan pe nyusunan

::-::: j. .:"--: j:.a ::alar paradigma adnrinistrasi negara dari Nicholas I-{endry

:::- -:'.:ri rrr.'..,: ci:enui atau dikernukaftan dalam buku-buku a<Jnrinistrasi

_ I_:.I i r_ ::sr:t .conrenr analysis) dari administrasi negara.

- -::i:- :--.s:n-:ul;san rrrcngenai paradigma administrasi .cgara yang



.i i

r::.':.,:l ijltlltrtl llirokritsi pctttcrirtllrlurn. soclitngkarr rultsirlrrlr-rnnsitlirlr

:j::ir-rntahan, politik, dan kcbijakun rnerupakan substansi ilrnu politik.

'' ::r.jL-t)tll irri tcrltlt tttcttctttplrtkln lcrrrtl;rga lcgislativc [lcrkcdrrt]ukurr lc[rilr

:.:ggi daripada administrasi negara, yang pada gilirannya telah rnenirnbulkan

:,-crde batan baik para akademis nlaupun praktisi yang kemudian disctrirt sebagai

diktltortli politik dan adrninistrasi ncgara. Keadaan ini tidak bcrlangsurrg lama,

karena sekitar tahun 1930-an ahli-ahli adrninistrasi negara mulai nrcrnikirkan
prinsip-prinsip umum agar para adrninistrator dapat menjadi ahli dan cakap
dalam pekerjaannya, apabila mereka rnau mempelajari bagaimana penerapan
prinsip-prinsip tersebut. pada era ini muncullah paradigma baru yang dikenal
dengan paradigrna "prinsip-prinsip adrrinistrasi,', pada para<ligma kcdua ini
perhatiannya pada tbcus adrninistr.si ' negara yaitu .'prinsip-prinsip

adrninistrasi" yang dipandang dapat bcrlaku universal pada setirrp bentuk
organisasi dan disctiap lingkurrgan sosial budaya; sedangkan Iokuspya tidak
rnasalah dalarn paradigma ini. salah satu contoh dari pri,sip-prinsip
administrasi ini ialah prinsip-prinsii adrninistrasi posDCIill (planning,

organizirrg, still'lirrg, directing, coordinurirrg, rcporting, clan trudgetrrrg) yang
dipcrkenalkatl olelt I-uther (ltrlick clan Lindall Urwick. Narnun paradigrna
prinsip-prinsip adrninistrasi ini mcrrdapat kritikan karena cJianggap tidak
konsisten dan tidak dapat berlaku urriversal, yang kemudian rlelahirkan
paradigrna baru yang oleh Nicholas llcnry disebut paradigrna "Adrninistrasi

Negara sebagai ilrnu politik". Lahirnya paradigma baru ini ditanclai dengan

kembalinya studi administrasi negara ke dalam lingkungan ilmu politik, dan

lokusnya adalah pada birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya semakin
berkurang. Sekalipun administrasi telah kernbali ke dalam incluk disiplinnya
"ilmu politik", namun demikian terdapat pemisahan lokus dan tbcus keduanya,

yaitu ilmu politik berfokus pada masalah-rnasalah proses penyusunan kebryakan

dalam fbcus eksternal yaitu kekuatan-kekuatan politik diluar birokrasi;
sedangkan ilnru administrasi negara berlbkus pada perumusan kebijakan yang

berfokus dalarn tubuh birokrasi dan kernudian membawanya kepada sistem



L'o.li:i \.::l bd:laku. Dengan pcnrisahan lokus dan fbcus kedua ilrrru tersebut,

s:h:::sa para ahii ilmu politik rnenganggap para ahli ilmu adrninisrrasi ncgara

se:r:ai "\\'arga keias kedua". Akibatnya para ahli administrasi ncgara kembalr

Iagi mengernbangkan administrasi negara seperti pada masa prinsip-prinsip

umunr adrninistrasi seperti diperkenalkan pa&a paradigma kedua. Schingga itu

se kitar taltutt 1960-an adrninistrasi nr:gara menjadi merupakarr bagian ilrnu

adrn inistrasi f ang kemudia,r oleh l-lendry disebut dengan paradigma
",\drninistrasi Ncgara sebagai Ilr:ru Adrninistrasi". Sebagaimana halnya pada

paradigma-2, rlrnu administrasi lebih banyak mengetengahkan fbkusnya

tiltrilllttltt lokrtsttl';1, tllttt itrlrnirrislrnsi tclll) administrasi <Jirnanaprrrr i;r l;oracja,

L'cgttu pula prrrrsip-prinsip aclrninistrasi tcrsebut. Dalam paracligrlir rni lbous

ilc:'r'liltislrasi ncqara pada teori organisasi din ilmu manajemen. I)crkcrnbangan

:::a iocus seperti itu telah berpengaruh terhadap lokus administrasi negara

".r:ri cip:ndans .Jugn menycntul) adrnirristrasi privat/bisnis. IIal ini kcmudian

r::c:coronu adrninistrasi negara perlu rne ncari paradigma baru r ang <Japat

:lle :lcakull lbctrs datt !okusnya scrrdiri. Schingga sekitar tahurr l()70-ln terjadi

i-'crkctnbangan [raru dalam paradigrna adrninistrasi negara yang cirke nal dengan

paradigma "Adrninistrasi I.legura scbagai Administrasi Negara" walaupun

lbkus administrasi negara dalarl bentuk "ilrnu administrasi ncgara murnr"
[lcluttt scpcttultttl'lt dikctcnrukarr, tctapi sctidak-tidaknya pcrrgcrntxrrgan teori

organisasi sudah tnantap ditarnbah lagi adanya perkernbangan [ruru dalarn

teknik-teknik penerapan pada i)nru rnanajernen, seperti yang cligarnbarkan oleh

Nicholas l'lcnry bahwa paradigma baru clalam administrasi ncsara ini

mengidentillkasi diri dengan nrasalah dan kepentingan-kepenringan publik

(public atfair dan public interest) sebagai lokusnya, dan dengan teon organisasi,

ilmu manajemen, dan kebijakan publik sebagai fokusnya. Ini berarti bahwa

dalam paradiEna ini administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara tidak

lagi rnelihat sernata-mata pada administrasi mumi, namun lebih mengarah pada

ilmu pemerintahan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan publik serta
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:eknik-teknik rnanajernen yang bcrkaitan dengan birokrasi penrcrirrrahan dan

pursoalan pcrsollanpublik

Berbeda clcngan Nichol:rs r'rcrrciry,, c. r;redirickson rncrrgurrgkapkan 6

Paradigtna dalarrt bidang iltttu adtttinistrasi negara yang rlcrrarp5ahkan I

paradigrna lai, yang ia sendiri turut imenganjurkan yaitu paradigma
"administrasi ncgara baru". Kccnanr llaracligrna tersebut adalah :

' Paradigtna I : IJirol<rasi Klasik, dcngan lokus pengamatan adalirlr struktur
(desain) organisasi dan lirngsi atau prinsip-prinsip manajcrncn, scdangkan
Itlkttsttvit ittlitlith lrcrbagi'i .icnis organisasi baik pcmcrintlSal maupun
bisnis' Nilai pokok yang ingin dirvujudkan adalah eflsiensi, ct'ektifitas,
ekononri, dan rasionalitas;

'l Paradigma 2 : Birokrasi Neo-Klasik, d.ngan lokusnya adalah ,.kcputusan,,

yang dilrasilkan oleh hirokrasi Pcntcrintahan, sedangkan lilkusrrya adalah
proscs ilcttgtrnrbilan kcputtrsatt clcttgatt pcrhatian khusus kcplclir l)cncrapan
ilrnu pcrilitku, illntt manajctnon, analisis sistem, dan pcnclitilrr operasi.
Nilai yilrlg dianut cian ingirr tlicaP,ri irdalalr serupa dengarr 1lu1rcjiu11r l.

' l)aradignra 3 : Kelernbagaan, clengan tbkus terletak pacra pcrnahaman
tttcrtgcttai llcrilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai slatu 6rganisasi

)'ang kornpleks. Sedangkarr uzrsalah-masalah etjsiensi, ef'ektifltas dan
produlltifitas kurang mendapatkan pcrlratian.

' l)aradigttta '{ : l-{ubungan kcrttanusiaan, <Jengan nilai yang rnclclasari acjalah
keikutse rtaan dalam pengalnbilan kcputusan, minimalisasi pcrbcclaan dalam
status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktuarisasi cjiri, dan

optinrasi tingkat kepuasan. Irokusnya adalah dimensi-dirncnsi kcr,anusiaan
dan aspek sosial dararn tiap organisasi atau birokasi;

' l)aradigma 5 : r)ilihan pubrik, dengan fbkus tak repas dari poritik,
sedangkan lokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melaya.i kcpentingan
publik akan barang cian jasa yang harus diberikan oleh scjurnlalr organisasi
yang kornpleks,
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' Paradigtlla 6 : Adrninistrasi Negara Baru; dengan fbkus rnclrputi usaha

untuk mcngorganisasikan, tttcnggatnbarkan, mendesain, atau;lun rnembuat

organisasi dapat berjalarr ke aralr dan dengan mewujuclkan nilai-nilar
kernanusiaan secara maksirnal yang dilaksanakan dengan pcngcrnbangan

sistem desentralisasi dan organisasi-org4nisasi Demokratis responsif dan

mengunclang partisipasi, scrta dapat rnemberikan secara ntcrata jasa-jasa

Yang diperlukan masyarakat. Menurut Fredirickson bahrva karaktenstik
itdtninistrasi negara baru ini rncrrolak bahwa administrator cjan tcori-teori
administrasi bersifat netral atau bebas nilai dan nilai-nilai sebagaimana

dianut dalarn berbagai paradigrna tersebut sebelumnya adal15 relevan
sekalipun kadang-kadang bcrtentaltgan satu sama lain,

Dari gambaran perkembangan paradigrna-faradigma administrasi pcgara baik
yang dikernukakan oleh Nich<tlas Ilerrry maupun oleh Frecjirickson tersebut
diatas' tampak bahwa administrasi negara sebagai suatu disiplin ilnru telah
rnengalatni llcrbagai lnacaln tlcrgatttiarr paradigma. Pergarrtian paradigma

tri:rSe but menggambarkan bahwa adrninistrisi legara terus menerus be rkembang
tnencari identitas diri sebagai suatu tjisiplin ilmu tersendiri tcrlcpls dari ilmu-
ilrnu lairrnl'a. I)ari perkembangan terscbut nampak bahwa setelah arau sekitar
tahurt 1970-alr adnrinistrasi rr,:gara tclah rnenemukan identitas diri sebagai
"ilrnu adrninistrasi negara murni" sebagairnana terlihat dari fokus dap lokusnya
yang sudah rttulai stabil. Sebagaiinana terlihat diatas bahwa adrninistrasi negara

sebagai ilmu admiltistrasi negara tidak Iagi melihat semata-mata pada ilmu
administrasi nrurni, namun tcrah lcbih rnengarah/ tertuju kcpada teori
organisasi, analisis dan praktek kebijakan publik seta teknik-teknik pranajemen

yang berkaitan dengan birokrasi pernerintahan dan persoalan-pcrsoalan publik
dan kepentingan-kepentingan publik. Dan karena lokus administrirsi negara

'ang diarahkan pada masalah-nrasarah <Ian kepentingan-kcpontingan publik
rtulah sehingga studi mengenai kebijakan publik (public polrcy) telah
rncrupakan bagian yang tak tr.rpisahkan dari studi administrasi ncgarir
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II. Konsepsi Tentang kebijakan Irublik

2. l. l'cngcrti:rn l(cbi.jakln I)ulrlilt

Kebijakan publik mer'upakan terjemahan dari istilah lralrasa Inggris
"l,tthlic, l,olic..\,". lstilah ini scring diartikan dengan kebijakan nsgara, dan ada
pula yang rncngartikannya dengan kcbrJakan pemerintah. LJntuk nrcrrjelaskan
lebih jauh mcngenai pengertian kebijakan publik, perlu dijelaskan lctrih dahulu
pengertian istilah kebijakan Qnricv.) darr istirah pubrik (pubriclir, sc.criri.

lstilah kcbijakan (poticfl telah digunakan secara luas dalarn pcngertian

1'ang berarreka ragam. Hogwood dan cunn (dalam solichin Abdul wahab,
l()q0) tclah tttcttgeltltnpokkarr ancka ragam pcnggunaalr rstrllh kcbijakan
(yxtlrcyl kc dalanr sepuluh tnaoilm yaitu : i(l) Policy as a label a field ol'activitl' (kebrjakan sebagai suatu prerek bagi

suatu ke bidang kegiatan tertentu):
(l) l)olicy its ilrl cxprcssitltt'rl'gcrrcrirl purposc 9r 6csirccJ stirtc ,l'af.firirs

(kebijakan sebagai suatu pernfataan -rnengenai tujuan umunr at,u keadaan
lcrtcntu 1,ung di kehendaki);

l)olicy ad specific proposals (kebijakan sebagai usulan-usularr klrrrsus);
Policy as decision of government (kebijakan sebagai keputusan_keputusan
pcrnerintah);

I)olic1' as fbrrnal authorizatiorr (riebrlakan sebagai bentLrk pcnge sahan
lbrrnal):

(6) I)olic1, as progranlrrcr (kcbijakan sctragai program).
(7) Policy as ourput (kebryakan sebagai keluaran);

(8) Policy as outcorne (kebijakan sebagai hasil akhir);
(9) Policy as theory or moder (kebijakan sebagai teori atau moder);
( l0) Policy as process (kebijakan sebagai proses).

Definisi kebijakan (poricy) juga bermacam-macam. Sebagai contoh
dapat dilihat d.ri crnpat <Jelir':isi yang cli kutip oleh Irlan Islamy (1993)sebagai
berikut ;

(3)

(4)

I

( 5)
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i l) Lassrveil dan Kaplan: Kettiiakan adalah suatu prograrn pencilpuran tu.juan,
rrilai-nilai atau tindakan_tirrtJakan yang terarah.

(2) Fredrick:Kebijakan adarah scrangkaian tindakan ya.g diusurkan
seseorang, kelompok, atau pemerintah daram suatu ringkungap tertentu
dalanr nrcnunjukkan kesulitan-kcsulit4n dan kemungkinan-kcrrrungkinan
usulan kcbijakan tersebut daram rangka pencapaia' tujuarr tcrle ,ru.

(3 ) Ande rsott : kebrjakan scbagai surangkaian tindakan v.rq rrc,punl,ai
trriuan tcrtcntu yang diikt,ti dan clilaksanakan oleh seorirng pclaku atau
scke ltlttlltok 1)clirku gUllil ntcl)lcuill)l\iln suiltu lnasalah tcrlcrrlrr

(4) Mac Ilatr cJan witde:Kebijakan sebagai serangkaian tindakan 1,ang dipiiih
yallg lncll'll;unyai arti penting dalanr rnempengaruhi sejurnlalr bcs,r orang.

Istilah pub'lik (p,tbtic) luga rncrxfunyai dimensi arti yarg rrcrrnacam_
l'llacAln, ada Yarrg mengartikannya derrgilrl masyarakat, ada yang ptcltgartikan
clcngan rakyar, ada yang mengartik^, crcngan negara, ada yang nrcngartikan
dengan pernerintah, dan ada pura,yang nrengartikan dengan urTrurl. Jadi kata
'public ' bisa berarti 

' *oryurnknr, rakyat, negara, penrcri.t,rr, umum.
Sehubungan dcngan kebijakan pulrlik (ltttblic poticy) maka istilah ptrt-)lik lebih
tnenurrjuk kepada negara / perncri,tah ilalam hubungannya clengan ke ,entingan
umum (rnas1'arakat atau rakyat). Artin1,a, walaupun kebijakan pubrik itu dibuat
oleh negara / pemerintah tetapi di orientasikan kepada kepe.ti.ga, umurn
(rttitsl'arakirt i ftrkyat). Untuk jcllsrrya, dapat dilihat dari pengcrti.rr ,ri* cjcflnisi
kebijakan publik yang dikemukakan <li barvah ini.

Mac Rae dan Wilde rn;ngartikan kebijakan publik sebagai scrangkaian
tindakan yang dipirih oleh pernerintah yang mempunyai pengaruh terhadap
sejumlah besar c,rang, Jeras bahwa pengertian ini mengandung maksu<i bahwa
kebr..lakan publik itu terdiri ciari serangkaian tindakan atau berbagai kegiatan
vilttg tcritttgktri, yilrrg tttcrttpakirrr grililrarr pr:rncrintah, cJan [ra5wu kctrijaka,
tcrsebut rnenrpunyai pengaruh dan darnpak terhadap sejumrah besar orang.

Thomas Dye dalam bukunya .. ,,(Jnderstanding lrublic pc.tlicy,,
::remberikan definisi kebijakan pubrik sebagai apapun yang dipirih oreh
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rlcnrci'intai) urtuk dilakukarr atau trdak clilakukan. McrrLrrur. I)yc, bila
penrerintah rncngambir keputusan, rnaka harus ada tujuan.ya darr kebijakan
put.,lik itu ltarus rneliputi sctnLrir tirrdakarr pernerintah, jacli bukarr scrrrata-nrata
rncrullakan pcrnyataan keingin:rn pernerintah atau pejabat pe rncrint,S saja. Di
slttttpirtg itu' scsuatu yallS tidrtk dilakukari olch pemcrintah .1rrga ,rcrupakan
kcbiiakzrn ptrirlik, katr:na scsuutu yarrg tiduk cJilakukan <llch pcrrrcrirrtah aku,

'lcrip.r\/ai pcngaruh atau dar,pak yarrg sama besarnya <Jcngarr scsuatu yang
dilrrkuka. olclr pcrnerintah (dal;rr, lrf a, Islamy, l9S6 & lgg3)

Jarncs Andcrson bcrkaitan clengan definisi kct.lijakln yang
dikcrntrklkittr' rtrcttdefinisikan kebi.iakln publik sebagai kebijirkar-kebrlakan
-\'a'g dikcrrt.,,ngkan oreh bacian-badun.dan pejabat_pcjabat l;crnerintah.Mc.urur Anderson bahrva defrnisi i,i rnemberikan beberapa irnprikasi : (r)
bahrv'a kebijakan publik itu selalu ,rerrpunyai tujuan tertentu arau ,rerupakan
tindakan 1'ang berorientasi pada tujuan, (2) 6a11*ul<ebijakan itu bcrisi tindakan_
ti,dakar arau pora-pora tird.k,ir -pcjabat-pejabat perneri.talr. (3 ) bahwa
kebiiakan itu aclalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, 1a<ii bukan merupakan ar)a yang pemerintah lrerrnaksud akan
melakukan scsuatu atau me,yatakan akan rnerakukan sesuatu; (4) bahwa
kebr.lakan pubrik itu bersifat poritis dararn arti merupakan beberapa bentuk
tindakarr penrerintahan rllengcirai suatu masarah tertentu, atau juga bersifut
negatif dalarn arti merupaka: perneri.tarr untuk tidak merakukan scsuatu, (5)
bahwa kebijakan penrerintah itu didasarkan atau seraru dirandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif .

Davis Easton daram bukunya "'r'ha Poriticar si,ytcrtt,,, 6cngartikan
kebijakan publik sebagai per:garokasian nirai-nirai secara sah (paksa) kepada
seluruh anggota masyarakat, rierdasarkan detinisi ini Easton monegaskan
bahrva hanya per,erintahlah yang seoara sah dapat berbuat sesuatu pada
masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilaj-nilai
pada rtasyitrakitt llal ini clisc['rabkan karcna pcrnerintah tcrrnasuk kc cl,larn apa
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virng di set)ut "uLttlu)rilic,y irt tr politrt.ttl ,s:.t.,,tlcttt,,yaitu para [)cl1]r1rsa dalarl
sttltltt sislctn llolitik yallg torlibrtl dallnt rrrlsalalr-nrasalah sclurrr-lurrr vlrpg tclalr
rrr crr.j ld i tanutLr llg jarvatl atau ltcr-tlul n ltva.

[)ari [lclrcrapa penget'tiatt atarr det'inisi yang telaS dikcrprrkakan dr
,las dapat drtarik kcsirnpulan tcnrirrg k<lnsep kebijakarr Publrk, yaitu
scbagai bcrikut:

( I ) Kebilakan publik itu dalarn bentuknya yang nyata bcrupa tindakan_
tinditkarr' prograln-prograrrr. dan rrilai-nilai yang dipilih atau drurnbil atau
*ng di.r.k,sikan oreh pe.re rinrarr kopada masyarakatnya,

(21 []ahrva kc[rilakan pubrik itLr Irirny,a be rupa keputusan pcrrcrirrtah untuk
ttlclakttkltir scsttattt , tctapi.juga tcrrnasuk keputusan pemcrintirh trptgk ticlak
rnelaklrkan sesrratu,

I r [-]irlr*r, kct.rrjakan publik itu birik untuk

n;iaklrkan sesrratrr itu rncmpunyiti <.lan

melakukan scsuatu irtau ticlak

dilandasi dengarr rnaksud clan
:i;luan terlcr.ltu,

-'l Rahri'a kcirijakan publik itu bersif tit otoritatif atau mengikirr bagi seluruh
anegota nrasyarakat.

. -i ; ilahrva kctrijakan pul:rik itu dirruat dan diraksanakan unruk kcpentingan
publik yaitu kepentingan scluruh masyarakat.

2.2. I)r'oses / Sildus kebij:rkarr 'lrulllili

Proses kebi.lakan publik terdiri dari serangkaian fase yang dirnulai dari
fasc Pcrutnttsan / fbrmulasi kctriiakan, ratillkasi kebijakan, iprplcrncntasi
kebriakan, satnpai kepada craluasi atau pcnilaian kebijakan publik tersebut.
Dengan demikian, perumusan / formulasi kebijakan merupakan langkah atau
kegiatan pertama dalanr proses kebijakan publik,

Dalam kepustakaan di bidang kebr.lakan publik disebutkan bahwa proses
Perumusan / formulasi pubrik paring ticrak terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

Perumusan masalah kebijar:an pubrik, penyusunan agencra pcrnerintah,
l)crurnusan usulun kcbijakan Pubrik, <Jan pcngesahan kcbijakan puhrik (rrran
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Islartrl" l99i) l-angkah-langkah proses l)crumusan kebijakan pu[rlrk tersebur
clijclaskan sccara singkat berikur ini :

( i ) l)crurrrusarr Masalah Ketri.yakarr l)riblik
Mcrutttuskan masalah kebrjakan bcrarti rnemberi arti atau rncntcr.icmahkan
,rasaiah kcbijakan secara benar (rrran I5rarny, r993); atau scbag,i kegiatan
untuk rncrrcmukan dan mernahanri pcrsoaran dari suatu pe rrpasaiahan, dan
kctll ttd ia rt ttt crutn uskannl'a da larn lr u bungan sebab aki bat ( lvl Lrstopadid.]aja,
A.lt I 99(r )

Merurnuskarr masarah mc.Lrpaka. kcgiatan yang paring rurlrrt iragi setiap
pcngar,bir kebijakan porirrk, yaitu karena di samping karera banyaknya
tnasalalt vang tirnbul cialarn tnasyarakat juga karena pcristiw,-peristirva
yang terjadi dalam masyarakat itu seringkali diartikan secar, berbeda-beda
oleh orang-orang yang berbeda-bccia pada waktu yang berbcda_treda pura
Di sarnping itu menurut charrcs Jones (rrfan Isramy, r9g(r) bahvra
scringkali sesuatu masararr bagi scseorang dapat menjadi kcuntrr,gan bagi
ora.g lain, dan jrgo r:,rsarair-r.asarah yang timbur karer* adanya
pe ristirva-pcristirva dapat [rcrpcrglrr-urr pada orang secara lrcrtrcciu_tlcda.
Scltuburlgrtrt dr:ngan l)crtrrnusr.rn rnusalah kebijakan publik ini pilra ahli cjr
bidang ini menjeraskan pe.gerrian masalah dalam kontcks kebijakan
publik, Jarnes Anderson denga. r.rrengutip pendapat Davis nrcrnberikan
1;cryclasarr : "untuk kcpcrrtirrgarr licbrjakan, suiltu masarah ciapat diartikan
sccara lorrnal sebagli konciisi atau situasi yang menghasilkan kcbutuhan_
kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat untuk supaya perru dicari cara_
cara penanggulangannya. I{al ini dilakukan oleh mereka yang secara
langsung terkena akibat rjari masarah itu atau oleh orang rain yang punya
tanggung jawab untuk itu". wiilian N. Dunn (19gs) menjelaskan
pengertian masalah kebryakan publik sebagai .,nilai, 

kebutuhan dan
kesempatan yang belum terpen,hi, tetapi juga di identiflkasi dan dicapai
rnelalui tindakan pubrik". charrcs Jones (1977) membecraka. antara
"problents"' dan "issues", probrems iarah kebutuhan-kebutuhan manusia
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yang pcrltr diiltasi' sedangllan issLre s adalah problem-proble ,i .rrum yan[
[lcrlettlitttglttl satu satna lirrrr, selarrjutnya Joncs mcrrjclaskrrrr,rrla bah,,va
tid.k scltltla tlr0tllettt rl;t;lut rncrrjatli pro[rlerna ulnur]r. trtjrrk scr.nua
Pr,[rlcrrrir ur]rLl,r dapat.lcnjadi isu-isu; dan tidak scrrua r,r.rlrc dapat
dirnasukkilrr kc dalatn rtgcttdit llcttrcrintah. .larncs Ancicrsorr rrrt,rr.jclaska,,
llaltrvit sttattr Problcttta bitru akan rrrcnjadi problema-problc,, kcbrlaka.
(p,lrc'.r' 1tt'rhlcnt';) bira probrerra-probrerna itu dapat membarrgkitkan orangi barr)'ak u.tuk merakuka. tindakan terhadap probrenra_1:robrcma itu.
Menurur wirian Dunn ( I9,3g) bahrva pengetahuan mengenai probrema apa
yang hendak dipecahkan mernbutuhkan informasi mcngenai kondisi_
kondisi yang mendahuruinya probrema, bahwa penye<iiaan informasi
r,cngcnai *asaiah kebijakan .rerupakan tugas penting tet,pi srrrit dararn
analisa kebrjakan, karena cara suatu probrema cripccahkan akan
rncnc'tuk,n kcmampuan .narisa r,cncmukan dan mcngicic.trrkasikan
pernccaharr yang sesuai; kcsararra, infbrrnasi pada t,h,p rrri dapat
rncrirntrulkan kesarahan rhtar y,itu -merumuskan 

secara s,r,h yang
settrcstirrva dirurnuskan cierrgan bcnar. Oleh karena itu rnr:nurur WIIiianr
Dunn, ada tiga karakteristik utama dari masarah kebfakan 1,ang perru
di1.,crlratik.r*rcrr pcrurrrs arau arraris kcbijakan, yaitu : (r) Sarrng
bcrgartturtg (trtrcrtlcpcntlartt), ba'wa rnasalah kebijakan <Jalant suatu bidang
seringkali mernpengaruhi nrasarah kebijakan rainnya; (b) subjcktif, yaitu
kondisi-kondisi ekstenrar yang menirnburkan masarah di identifrkasi, di
klarifikasikan, dijeraskan dan di evaruasi secara serektif; <Jan (c) Bautan
atau artificial, yaitu bahwa masarah kebijakan hanya mungkin ada jika
manusia mempertimbangkan perrunya merubah situasi probrematic.
Dari pendapat-pcndapat di atas jelas bahwa perumusan masarah
merupakan langkarr yang paring berat bagi pembuat kebryakan pubrik.
Keberhasilan merumuskan masala.h secara benar akan sangat menentukan
Perumusan kebrjakan selanj utnya.
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{ .l ) l'crry,usr.rr)lrrr Agcrrda l)crrrcr r rrtlrlr i l,,clrr.jlkurt

scbagirirrirna te lah dikenrtrkakan rli atas hahwa masalah prrbirk (probienr

tlllll,ll)l) lttt lttlltli.tlt [latt;'ltl. scLrtlt, tctulti tiduk sclltua yur)g r)lur]l1tergleir

perhatian yang serius dari pernbuat kebijakan publik. I-[an1,a terhadap

Protllcttta lllnulll yang tncr)lllcrolclr pcrhatian scperti itula6 kcrrrtrdian dapat

tttcrtirtttlttlkart adanya agcrtdzt kcbiiakan (the policy ul4utdu). J1rli, pilihan
dan kecenderungan perhatian pcrnbuat kebijakan terhaclap sejumlah
problcrna-problema umunr itulah yang menyebabkan tinrl:ulnya agenda
kcbilaka' (lrran lslamy, r9g6 & I993). Menurut tsacljuri da, yowono

(2002), agcnda kebijakan rnerupakan sebuah substansi masalah yang telah
di idcnrirlkasi oleh Iernbaga pengambir kebijakan/kel;utusiip untuk
cliladikan pembahasan guna rnenerrtukavkebr.lakan publik apa vang akan
cjia:nbri Sclan;utnya rxenurut Roger coob dan charles t!lcrer (dalam
isiarnr', 1993) bahwa bcrhubu.gan dengan agenda kebijakan ini, perru
..lri;cdukarr i.ultilril agcnda sistirrratik (l;),,t.tcmutic ugcrtdu) dcn91l agcncia
pemerintah (gr.tvernmertl uganclu), Bahwa agenda sistimatik rercjiri dari
se'rua isu-isu yang dipa,dang secara umum oreh arlgg0tr-anggota
rnasyarakat politik sebagai patut rncmperoleh perhatian clari publik dan

' tttcrtcakup tttasalah-masalnlt yarrg bcrada dalarn kewenapgal sa5 setiap
tingkat pcrrcrintaharr,rasing-,rasing. Sedangkan agenda pc,rerintah
adalah serangkaiar:r hal-har yang sccara tegas membutuhkan pertirnbangan_
pertimbangan yang aktir da, serius dari pembuat keputusan yang sah
(otoritatil). Jadi menurut pengertian ini jelas bahwa problerna-problerna

atau masalah-masalah publik itu dapat masuk ke dalam agenda pemerintah

kalau para pembuat kebrjakan publik menaruh atau memberikan perhatian
yang serius dan aktif terhadap problema-problema tersebut. Dan oleh
karena masalah-masalah publik itu begitu banyaknya, maka para pembuat
keputusan akan memilih dan menentukan masalah-masalah publik mana
yang menurut rnereka perlu atau seharusnya memperoleh prioritas utama
untuk diperhatika.n secara serius dan aktif. Sehubungan dcngan ini
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Anderson (dalarn Islarny, l9[i6) rncnyebutkan beberapa taktor 
',ung 

dapat

mcnycbabkan masalah-masalah publik dapat masuk keclal,r. agenda

llcttlerirttalr' yaitu : l) bila terdapat arlcaman terhadap keserrlblrrgan antar
kclortlPok. (2) KcpernitnPirran politik, (3) timbulnya krisis atatr pcristirva
yattg luar biasa; (4) acJanya gcrakan-geiakan protes; dan (5 ) rnasalah_

masalalr khusus atau isu-isu poritis yang timbur di r,,syarirkat yang
Ittenarik pe rhatian rnedia konrunikasi dan melalui rcportase r)ya telair
tttcnl'cbabkan tnasalah-tnasalalt ataLr isu-isu tersebut scmakin nrenonjol.
Selain hal-hal tersebut menurut Bridgman dan Davis (dararn r3*djuri dan
Yurvr,., 1000), ada bcbcrapa rrar ya.g menyebabkan scbuarr masararr
dapat dir,asukkarr dalam agenda kebijakan publik : ( r) ada.ya suatu
kesepakatan bahwa masarah yang dihadapi adalah sebuah har tcrtentu dan
jelas; (2) .iika rnasalah tersebut rlenjanjikan kemungkinan rcalisasi solusi
yang lcbil: nrcyakinkan; (3) para pengambir keputusan biasan1,, berpikir
'\aL'urc dengan jalan bahrva jika sebuah masalah dapat diselcsaikan dalarn
jangka waktu yang jelas dan konsekuensi positif yang diterima akan rebih
banyak; dan (4) rnasalah yang rrungkin berkaitan akan lebiS rncnarik bagi
Icr,bagir pcrwakiran <1an r.cr,asrrrgrya <Jaram agcnda kcbijakarr
Dari apa yang dikemukakan para ahli di atas nampak ba'rva proses
.re nrasukkan problem-problern unrurn ke datam agerrda pcrnerintah
tnerupakan kegiatan yang rumit dan kornpleks, hal ini cJisebabkun karcna
tidak sernua pernbuat keputusarr/kcbrjakan menaruh perhatia, clan minar
yang sarna tcrhadap pro[;lerna tcrscbut. selain itu, konilik kcllcntingarr,
keadaan supra dan inlia struktur juga ikut berpengaruh pada dapat
tidaknya suatu problema tatnpil ke agenda pemerintah.

I)crurn us;rn t-lsulan Kebijakan l)ubl ilr

Problerna-problema yang terah sukses dapat tarnpir ciarar, agenda
pernerintah, rnaka adarah kcivaj iban pembuat keputus^n untuk
lnelrprosesnya ke dalam f-ase sclanj utnya, yaitu rnerum uskan usulan
kebil akan.

I

,t\
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l'ittscs l'r:lttttlttslttt ttsttlittt I'clrt;lrkrrrr irtllrllrlr nrcrulxrkurr kcgi;rtlrrr lnulryussr)
tllttt tltcttticrttllltli",li.tttt scrrrtglilrr;rn lrrrrllrkart llcrrtcritttitlt rrrrlrrk nrcrrglrtlrsi

iltau ll)cltlccallkatt suatu lltasalilh tcrtcntu (lrlan IslarIy, l()lJ(r r.iurr l99i).
Kegiatan ini sering juga disebut sebagai formulasi kcLri.jrrkan atau

l)crcllcallailrr kclriiakart. lvlcttttrut lJriclgnran {an Davis (dalarn IJirdjuri dan
Yurvon., 2002) ada bebcrapa pcngcrtian pokok dari kcgiata, r,crumusan
usulan kcbijakan atau Ibrnrulasi/pcrcncanaan kebrjakan i,i, r,,itu : (l)
merupakan proses untuk rnenentukan dan mengatur masalah_masalah
publik; (2) rnerupakan proses nrcrurnuskan keputusan yang diar.bil untuk
tnengatasi rnasalah-masalah publik; (3) merupakan proscs pengaturan
pertnasalahan umum yang hanya bisa dilakukan oleh ler,baga atau
organisasi pubiik yang sah. i
Proscs Perumusan usuran kebrlakan pubrik (formurasi arau pcrcncanaan
kebijakan publik) terdiri atas beberapa kegiatan, seperti dike,ukakan oreh
Irlan Islarny ( I986) sebagai berikut .

I' Mengidentif rkasi arternatir, yiitu- Identifikasi terhadap setiap
alternatil'kebijakan y,rng di identifikasi, dan kemudian rrc,ilai clan
rncntpertirnbangkan aspek positil-cjan negatif.

2. Mendelini-sikan dan nreru*uskan atternatif, yaitu mernbe ri llcngertian
yang jelas terhadap sctiap alter,atif kebijakan yang c1i icJc.tifikasi,
dar kt:,rudian mcnir,i darr .rcrripcrtimbangkan aspck prsitif.darr
negati l.

J Mcnilai alternatif, yaitu kegiatan nlernberi bobot (harga) pacla setiap
alternatif, sehingga nampak dengan jeras bahwa setiap arternatif
nrernpunyai nilai bobot kebaika. dan kekurangannya masi.g-rnasing.
Mernilih alternatif yang mernLraskan atau yang paling mernungkinkan
untuk dilaksanakan. pilihan alternatif ini yang akan rnenladi suatu
trsrrlirrr kcbi.jakan (1tt,ltt'.1, 1tr.r,1tr,s'ttl)yang tclah di antisip,srka, clapat

dilaksanakan dan rnorberikan dantpak yang positif,

4.
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(.1 ) l)errgcsullrn kcbi.jlliarr l)trblrl..

Mcrrlililt iltarr rnerrjatuhkirrr pililrirrr tcrhadap suatu altcrnlitrl LcbLjl..-,r
trcrrrtti tclltlt rrtcttttlultt sIrrtu l\cl)utusiln kcbijakan (kalttluktttt r/c,ct.:,r,,.

Akarr tetapi belurn tentu scmua usulan kebijakan itu dap,r langsun:
nrcnjadi kcputttsan kebijakarr, karctta sarigat tergantung dlri prescs rair*
terjadi di dalam pengesahar kebijakan (p<tticy acloption). Karcna iru prcse,.

pernbuatan keputusan kebijakan ridak dapat dipisahkan dergir, proses
pengesahan kebijakan.

Irlan Islamy (r986) mcn.;eraskan bahwa proses pembuaran keputusan
kebijakan publrk dapat clipandang atau dianalisis baik ciari suclur proses
pcrscorallgarl yaitu bila yang tttctttuat >ekaligus mengcsahkal lieputusan
itu adalah diri orang jtu sendiri, ataupun sebagai proses korektif/bersama
ditnana tcrlibat berbagai nr:rcanr Pilrak dari pelbagai macapr ipstitLrsi dalar,
proses pembuatan keputusan dan pcngesahannya. Sebagai proscs kolektiI
pernbuat kcputusan bisa sckaligus bertungsi sebagai pengesah keputusan
terscbut, dan atau pernbuat kcpLrtusan adarah pihak-pihak ya,g berbeda
detlgan perlgesalt keputusan; dan olch karena itu suatu usula, kcbijakan
yang dibuat oleh pembuat keputusan dapat saja usulan itu cliscrujui atau
ditolak olcll pengesah keputusarr Sekali suatu usulan kcbijaka 

^ 
(prlic:t,

dcci,s'irn) (Jxtlicy deci.siotl ya,g sah (tegitimate), dalar, arti dapat di
paksakan pelaksanaannya dan bcrsifat rnengikat bagi seluruir anggota
masYarakat Scperti yang dikatakan olch David Easton (daiam Solichin,
I99l) bahrva kebi-iakan publik itu bcrupa alokasi nilai-nilai yang bersilat
otoritatif (rncrnaksa) bagi scIuruIr a,ggota masyarakal.

l)roscs pctrgcsaltan kcbijakirn Putrlik itu biasanya diawali dcnglrr kegiata,
"1tc'r',t'tttt,tio, " dan huruuittin,q ". I(cgiatan persuasion ialair uslrha_usaha
uttt''tk tttcvakitlkan orattg lain tcntang sesuatu kebenaran irtlu nrlar
kedudukan seseorang dan sehilrgga nrereka mau menerir,an'a sebagai
:: rliknya.
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Sedarlgkan kegiatan "bttr1;ttittttt.q " ialah suatu proscs dirnunu rlua urarrg
atau lcbih yang t)tcl)rp.nyai kckuasaarr ilriru .toritas
tttcngatu/tttcnvcsuaikan setidak-tidaknya sebagian Iu.jLrarr-trrjrrarr yar]g
tidak tttcrcka sepakati agar claPat *remperlancar proscs pc,gesahan
kebijakan publik. 

i

Pengesahan kebijakan pubrik sebagai prcses korektif banyak dirakukan
oleh badan regisrative, kare'a bacjan ini sengaja dibe,tuk untuk
rnenl,uarakan kepentingan rakyat.

Dari uraia. tentang proscs kotri.jakan pubrik di atas jcrasr.rr bahwa
pernbuatan suatu kebijakan puhrik rncrupakan suatu sikrus yang pruang dan
k,r,plcks' Dikatakan panjang dan kor,Pleks karena disamping proscs itu terdiri
dari beberapa kegiatan, juga dararn pror.rit, meiibatkan banyak pihak yang
kadang-kadang ll'lelnpunyai pcrsepsi yang berbeda-beda bahkan bcrtentangan
satu sama lain daram har mcnafsirkan probrema-probrema unrurr, dan juga
rrenrpunvai kcpentingan-keperrtingan yang berbeda_beda. Serain iru, proses
I)erumusan kctri.iakan publik nrcni,cii ,ii,niikarena banyak f akt.r cia. kckuata.-
kekuatan yarrg berpengaruh di clalarnnva.



I}AI} III
I)I,IITA NAN A I)M I N IS'I RASI N I.](; A IiA I)A I,AM IiOIIM T] I,AS I I).,\N

I M P I,BM UN'I'ASI I(I.]B IJA KAN PUBLIK

1. Peranan Administrasi Negara rtalarn li'orrnularsi Kebijakan publik
lrormulasi atau pcrumusirn kcbi.jakan publik (l)ubtic prslic.t, fitrrtrulatien)

adalah merupakan tahapan cialam pembLratan kebr3akan publik l,ormulasi
kebijakan ini sering juga disebut sebagai perencanaan kebijakan publik (Badjuri
& Yorvono, 2002).

rormulasi atau pcrencana.rn kcbrlakan publik secara umunr nrcrrgandung
beberapa pengertian pokok yaitu s;eperti yangrdisebutkan dalam yurvono (2001)
sebagai berikut:

a' F'ormulasi atau perencanaan kebi.yakan merupakan proses untuk rncnentukan
dan mengatur persoalan-pcrsclaran pirblik dalam rangkan rnencapai
kesej ahteraan bersama.

b. Formulasi atari perencanaan kcbryakan merupakan proses mcrumuskan
keputusan t'ans diabil untuk 

^rcnu,atasi 
.rasalah-masalah pr.rbr rk.

c. Formulasi atau perencanaan kcbijakan merupakan proses pcngaturan
perntasalahan Llnlum yang lranl'a bisa dilakukan oleh lembzrga (6rganisasi
publik) yang sah.

d Forrnulasi atau pelencanaan kebijakan harus dilakukan oleh organisasi publik
yang sah olch karena mempitnl'ai kckLralan memaksa (anfrtrt.(,r)t(.rl rrgltt.tt
kepada masyarakal tanpa kecuati.

e Formulasi alaLl perencanaan kebi.jakan publik memiliki ditnensi ltras karcnir
ntenyangkut berbagai persotlan-pcrsoalan publik, oleh karenanya lbrrnulasi
harus clilakukan secara baik, nratarrg, tcrtbkr"rs, terarah dan terorganisr

[]erdasarkitn [:cberapa pcngcrtian di atas jelas bahwa Ibrrnulasi kcbijakan
merupakan akti'itas dalam proses kebijakan p.blik yang menvangkut proses
rllcnctttukarl' lllcrtlllrtlskan atau rrrcnruluskan kcbijakan publik. ()lch karcna itu
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Irlrnrulasi atau pcrcncana,ln kt:tri.llkan pLrtrlik trcrakhir kctika lilrrnulasr kcbilakan

tcrsebut mcnjadi scbLrah kebiiakan (tclah diputuskan, kemudian cjisahkan atau

rl rrrrtclrr rrgkln ).

Seperti tclah dikemukakan di muka bahwa proses perumusan atau

lirrmulasi kcbr.ltrkan publik itu nrcrupakan prosgs politik, karcna hurrpir scnrua

kebijakan publik itu merupakan produk dari sebuah proses politik. bahkan para

ilmuau,an politik, khLrsusnya Flarold I-asrvcll (daiam Badiuri & Yurvono, 2002)

nrenegaskan bahvra salah satu dcllnisi politik yang diterima umum adalah bahrva

politik itu tnerupakan proses pcnrbuatan kcbi.lakan publik. Dan sct"ragiri bagran

dari proscs politik, rnaka kebijakan publik akan selalu berkaitan dcnqln isu-isu

dan faktor-faktor politik.

Oleh karcna kebijakan publik rtu edalah proses politik nraka lembaga

politik, khLrsusnl';r legislatif, dipandang sebagai aklor yang paling pcnting dan

menentukan dalam fbrmulasi atau perumusan kebijakan publik. Sedangkan

administrasi negara hanl'a berpcran gir clalam lmplementasi atau pclaksanaan

kebijakan publik rerse but.

Akan tetapi seperti yang telah dikatakan dalam uraian pcndahuluan dr

muka bawah sejak pandangan adanl,a dikotomi antar politik dan aclministrasi

negara tidak dapat dianggap valid lagi, maka administrasi negara dipandang

sebagai bagian juga dari proses politik dan oleh karenanya mempunyai peranan

penting dalam proses politik, oleh karena administrasi negara merupakan juga

bagian dari proses politik, mal:a administrasi negara iuga memegang peranan

penLing dalam proses lbrmulasi atau perumusan kebijakan potitik. Dirnock dan

Kouenig seperti yang dikutip olch 'l'jokroamid.iojo (1996) mengarakan bahwa

"administrasi negara itu membuat kcbi.jakan, mengajukan perundang-undangan,

ntcnrpcr.icltts pcruntlattg-unditngan. urcwali.ili kclonrpok pcnckan, bcrtirrrirrk sclaku

kelompok penekan itu sendiri, dan dengan baerbagai cara terlibat dalam tarik-

tirnbang antara partai-partai politik". l)eranan administrasi negara dalam proses

rolitik, khususnya dalanr petun'rr.rSilr atau lbrmulasi kebijakan puirlik tersebut

.'.:!a anlat ditekankan oleh padl ilnruau,arn adrninistrasi negara lainrrva sepertl
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olcli llcrbert Sirron. Appleby, lrclix Nigro, l-larold Laswcll dan lain-lain.

iltrttatvan adrlinistrasi ncgara rli Incloncsia seperti antara lain.l Wlrlorrg clarr

r\ritrn Abdurachrnan juga berparrdang{in yang sama dengan ilnruarvarr di atas.

Wa.jong tttcnqttttsk:rpkan, "tugas Lrtanta aclnrinistrasi negara ialah prrcllr dasarnya

ttrcrcncanakan adrninistrasi ncgara/rncrnlbrrnulasikan kebijakan pLrtrlik, dan

kcmudian mclaksanakan dan nrcnyclcnquarakannya (dalanr'l'jokroaniicljo.lo,

I e96)

l)cratrarl itdrlinistrasi negara clalurn proses IbrmuIasi ahu pcrumusan

kebijakan pLrbiik tersebut meniacJi senral<in penting terutama dengan semakin

bcrtarnbalrnya volurirc l<oniplel:sitas tLrgas lcmbaga pemerintalrarr (cksckutrf).

Selain daripada itu, KetidaknranrpLr.ln lenrbaga-lembaga politik (lcgislatif)

nlenyele saikan masalah-masalah publik ciera'gan menggunakan sarana-sarana

legsilatif yang ada, nraka lalu scbagian langgung jawabnya beralih kc leprbaga

eksekutil' Kondisi seperti ini mcnyebabkan lembaga eksekutif (batian-badan

administrasi) nrcniadi berperarr lcbi.h bcsar dalam proses firrnrrrlasi alau

perumusan kebijakan publik (proses pcrnitihan tujuan dan nilai-nilai serta

pengalokasian tujr:an dan nilai-nilai tcrscbLrt bagi selurrrh anggola nrirsyarakat),

edangkan lembaga politik (legislatil) lebih banyak berperan dalam nrcnguji dan

menyetuiui/menqesahkan kebijakan publik tersebut. - l-lal ini mcnurrrt lslamy
( 1986) dimungkinkan karena bacian eksekutif tersebut memiliki inliastruktur yang

c'kr-rp memadai (l-lard waras anci Solt warcs) r-rntuk itur.

Periinan adrninistrasi ncgara clalarr proses formulasi atau pcrumusan

kebi.jakan publik.iirga sangat nantpak pacla <jorlinannya para adrninistrator pLrblik

dalarn proses tersebut. Dalarn pral<tek schari-hari, para aciministrator publik selalu

bertindak sebagai penasehat-penasehat para aktor politik dalarn pclanganan

i-'crbagai tltasalah kcbijakan, rr.rcnurut Abclilwahab ( l99l) pcranan tcrscbut
::tcttcakrrlr dtra ilspck. yaittr .. l-)(t.tut)t(t. pcranan penghintptrn. rrrcrrlrksir clan

r;icttyitrittg ittlorltlltsi yitng clipcrlttkiur rrntuk rncncrrtukan kcbi.lakun, tjllr katlrttt

'alah peranan lrcnganalisa inlirnnasi tcrscbul. I-lal ini nrenurut Abclulwahab

l:alah memungkinkan karena scmakin bcsarnya masalah-masalah pcnentuan

io



a'

kcbijakan 1,ang dihadapi oleh para aktor' politik kerapkali mcnl,cbabkarr mereka

lrciak mr,rngkin lagi sanggup rncnlngiini scndiri scrlua masalah-ntasllah tcrscbLrt

I)crattan ltcltlittistrasi rtcglrnt rlalurtt proscs perumusan irtau lbrmLrlasr

kctti.yltkarr ittrlllrk.ltrglr clapat dil,lr;rt padir lcnorncna semakin domirrunnya peran

birokirasi pcnrerintah. Walaupun dalanr banyak hal kebryakan publik itu dibuat

cialarn arena polirik. tetapi hampir scn'rrra pcren'canaannya dibual dalam arena

birokra:;i. Dalarn praktek schi,ri-hari rncnunjukkan bahwa birokrasi banyak

ttrcndontinasi kctli.lakan publik clalanr hal nrengatasi masalah-nrasalah ),ang

rlultidirnensional dan yaug men\/angkut bidang-bidang teknis scperti masalah

pcntbangunan ekononr i, keseiahtcraan sosial, pendidikan, kesehatan, l i ngkLrngan,

Kcpcndudukan dlttr lain - laittnya. Walaupun kebijakan mengcnai rnasalah-

rnasalah tersebr.rt telah digariskan dalant arena politik, namun tarrggrrng .larvab

pcrcncanaan banvak dilakukan olch birokrasi pemerintahan. Pcranan scpcrti ini

rlrcttrttngkinkart karctra birokrasi pcrlcrintah itr-r mempunyai iasilrlas r lrng lcbih

lcngkall di:;rtnrltirrg klrrcna latur lrclukrrng kcahliarr teknis dal prsl'csienalisrnc

\ans ringgi vang clrprrn\,ai olch brrokrasi (trri K-adafli, lggg)

Adanf il kcccrtderungitrr [rarrr clalanr administrasi ncglrrlr ylitLr

bcrkenrbangnya al)a yang dis:trut "aclnrinistrasi pembangr:nan", juga tclah

tltenettrpatkan adrntnistrasi negara berperan besar dalam proses lbrrnulasi atau

[)crul.nrlsan kcbi.iakan publik yar]1r nrcr)yarrgkut pembangunan. I)alanr aspck ilr
lllcnurLlt Sucliadi ( 1988), ucltttinistrusr ncgara bcrperan nrcnrbcntLrk,

merencanakan, merumuskan dan rncmutuskan kebijakan pcmbangunan,

nrelaksanakannya dan mengencialikan clan mengawasi serta rnenilai clarlpak dan

hasil kebijakan, dan merumuskan kernbali kebijakan yang lebih cocok dalam

rangka nrelltcnttlti tunlLltan-tunlutan pcnrbangtrnan yang tcrtrs ntcrrcrrus clan

berkesinamb ungan.

llcrclitsitlkltrt ttt'rtiitn cli lttirs jcllrs lrrrlrwl dirrlrrrika adrnirristrirsi rreliara tclalr

nampu men.iadikan dirinya berperan 1,itng besar dan dominan ciallrn proses

:olitik, khususnya dalam prose:i fbrrnulasi atau perumusan kebijakan publik.

.)-'nsan katr lnin. rvalitupun kchi.irrkan prrblik itur dibLrat dalarn arcna politik dan
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ciputuskan atau drsahhan dalam 2rose politik (oleh lembaga legislatrf), akan:'::::.

dalanr proses flonrulasi atau perurnLlsannya adnrinistrasi negara 1r"rrr.rt irerpe:a:

vung lrcsar, tcrutunra di dalarn l)crclrcru)aarr dan analisis kcttijak;rrr publik rtu

sendiri. l)eranan besar dari adnrrnistra.si negara dalam proses politik tersebut

(lbrrnulasi atau pe runlusan kcbi.jakan publik), membuktikan lrahri,a paham

rjrkolonri politik lrrlrlirrislrasi ncgilra sLrlit clitcrinrd bahkan tidak claplrt clilrcnarkan

,:r li

l. l'crlnan .\dministrasi Negara D:rlarn Irnptcmentasi Kebijakan I,ublik

Sckr.li iorr:riasi kebiiakarr publili itu telah diterirna dan clrslhkan olch

p;hak yanq ben'rcnang (badan legislatii), maka keputusan kebijakan itu telah siap

trntuk di i mpler:er:tasi kan.

Menurut Cnar:es -lones (dalarn lslamy, 1993), mengirnplcnre ntasikan

pLrirlik adalah proses nreu'ujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya

Ke tnudiart rncnurut (iant (dali:rr Mokoginta, 1995), lmplemcntasr kcbilakan

bcrarli .iuga pclaksanaan pengenriii,ran aralr tindakan kebijakan sanrpai tlicapairrl,r.r

lrasil kcbi.iakan tcrscbut. Pcndapat irri tlrlrcrkuat oleh Mustopa<lidjaja (l()BB) yang

Ittcttt'tlttlklttt lltltri'lt inllcrttcrrtlsr berhlr rilri ltcrrtr:k kclliiakan nrcrrrcrllrkarr

pcngcncialian yattg bcrbeda, tctapr pada dasarnya keseluruhan bcrsasurirn untuk

rtrengctahtri c[cktir itas pelaksanaan ataLrpLnl nremadai tidaknya suatu ke irijakan.

Llcrdasarkarr pcngertian d; utas.jclas bahwa Irnplementasi kcbijakan adalah

usaha nrcu'ujudkan secara nyata (kc dalam dunia empirik) hal-hal yang

dikehendaki dalanr progam/rencana (kcbijakan).

Grindel (Mokoginta, 1995) menyalakan bwha inplementasi kebi.jakan

dapat dilihat scbagai suatu prosos pngambilan keputusarr yanr sedang

berlangsung dan n-reljbatkan banyak atarr berbagai ragam pelaku [)alam prose

pelaksanaan sesuatu kebijakan, banyak pelaku yang terpanggil untuk rnembuat

pilihan-pilihan nrcngenai Aloknsi-alokasi sLrnrber-sumber dui,i1 prrtrlik yang

slesillk dart bartyak dari yang lain yang bcrusaha mempcngaruhi kcputusan-

\.pulrrsan inntplenrcntasi yang scdang diarnbil. Pihak-pihak alau para aktor
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lrnplcrlcntasl kc[li.lakitn lcrsctrut tcrrnasuk 1.lara politik di tingkat nusrorial, para

pcrencana ditingkat pusat/nasional atarr rcgional dan lokal, kelornpok-xelorlpok

llcrtcritra tttitttlttitt progranr, darr para pcluksana ditingkat mcncrrgah rlln tingkat

lokal/bau'ah alau lapangan. Akan tetapi seperti yang dikatakan olch lslanry (1995)

bahw'a rncskipun banyak pclaku-pclaku (aktor) dalam Irnplcmcrrtasr kcbijakan

pLrblik baclan-[>aclan pemerinlah alaLr birokrasi pemerintah adalah nrcrupakan

pclaksana utanta.

Dorrtinanf it pcranan birokrasi pcrncrintahan dalam inplcrlcrr[asr kebijakan

ptrblik tct'scl-rttt tlapat dipahami/clitcrinrir olch karena Ir:rplementasi itrr nrcrupakrrr

proscs adtltitlistrasi dan ntana.jenrcn publik [)an karena birokrasi pcrncrintah ilu

sangat tltelckat ;xlcla adn'rinislrasi negara. nraka administrasi ncglrra nrcnrcsang

perilnan yang sangat penting dan rnenentukdn proses implementasLr kebijakan

prrltlik

i)crartatt ittltrinistrasi rrcgara clalanr Implerlentasi kcbi.jakrrn publik
scbcnarn'ir tclair di.krri clan ti itcrinr. sc.1ak awiil dike nrbanqkii rr.\,a ilr,Lr

atitninistrasi ncgitra, tcrutanra sctclah mirsa perang dunia kedla diprana studi

tcntang kebijakan pLrblik tclah clianr:r:ap scbagai bagian yang tak tcrpisrLhkan clari

sttrdi ttclrttittistrrtsi ncgara (l(aclarti, 1988) I Ial ini ciapat clilihrrt clarr dcllnisr-
cict'inisr aclnrinistrasi rtegara t'Artr clirtrrnuskan oleh para ahli ataLr l)clrrpor rlnrLr

administrasi ncgara pada wakt'.r itu. l.conar<jo D. White (Kaclarri, l9g7) telalr
rtrcnclcfinisikan acintirtistrasi ncqura aclllah rnelaksanakan kebrjtrkrrn pLrblik

(l'ultlic' prtlic'-1') Jclltn I3lll'lrcr ('l'jokroamidjojo, 19870 prcprlcllnisikan

Itdlltinistrasi tlcgitra sebagai "Koorulinasi dari usaha-usaha inclivi<iu dan kclornpok

ttnlttk nrclaksanakan kcbi.jakan p,rttlik". Kcrludiern, Dimock clan i)ilrocl: (Kadarti,
i988) menegaskan kembali bahrva a<Jnrinistrasi negara sebagai suatu ilmu, dapat

:Icngatrtati sctiap itspck Ltsaha-trsaha pcrlcnntah untuk rlclaksanakln hukum-

':-:kunr dan ;nenrbcrikan pengaruh tcrhacJap kebi.jakan publik',, Mcnurut KacJarti

:'isS) lrltilri'it tlcl'irrisi-clctrnisi itclnrinistrirsi rrcgara yang pene kanlrnnya 1:aciir

::::lernentasi kchi.iakan publik tersebut adalah pennulaan dari stucji aclrninistrasi
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rtcgaro yang bcroricntasi pada kctri.jakarr publik. atau pcnnulaarr dar i ke te rlibatan

adnr inistrasi ncgara clalarrr mcngcrlbanukarr studi kebi.jakan publ i k

LJerdasarkatt uraian di aias lclas trahwa peranan adrnirristrlrsr ncgara

(lrirokrasi pcrtrcrirrtah) dalarr proscs irnplcrncntasi kebiiakan publik nrcrupakan

Ital 1'ttttg tidak bisa disangkal lagi, olclr kulcrra irnplcrncntasi kobi.lakarr rrrcrupakan

sitllrh siltLr l'ungsr adrninistrasi ncgara ltuu ln0rupakan bagiarr rilrri proscs

kcbillikan adrninistrusi negara. l)ln nrcrturut (,irindle (Mokoginta, l9(),5) bahwa

:')-';'illlilll acltttittrstrtst ncgara dalirnr irll'rlcnrcntasi kebi.jakan prrblik tcrscbut tidak

illtrtr';.t tcrl'ratas plda lrclaksanaan kcgiatiur llsik scsuai rencana, tclalli .jtrga c-lalarn

:nrplcnrcntasi kcqiatan Koorclinasi. implementasi kegiatan pcr.rgawasan,

iruplcrlcrrtusi kcqiillan nronitorir:g clln kcgiatan implementasi evaluasi
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l. I(csimpula

Berdasarkan keseluruhan uraian pacta UaU-Uab sebelum ini nrakir dapatlah

cli lurik kesimpu lurr st:hagui lrcri krrt

ll AcJministrasi Ircgara seblgai su:rtu disiplin ilmu tclah rpcngalarni
perkeltrbangi.tlr \/ang pcsat, ilntara lain clapat dilihat clari aclapy,ir pcrubahan

yang mendasar dari orientasinya. I)acJa dewasa ini adrninistrar;i ncgara tidak
ban5'nk berorientasi pacla adnrinistrasi mr-rrni sebagairraqa aq,al

dikcmbangkannya ilmu inr, tetapi lcbih berorientasi pacla studi kcbrjakan
publik (public poticy stuclrc,t) orientasi kebijakan pqblrk plda srudi
kebijakan llrrblik ini lrerk,:rnbang tcrutama sejak ditirrggalkanrl,a paharn

dikotomi politik adminislrasi ncgara. oleh karena Itulah stutli tenrang
kebijakan publik telah merupuko,, lragian yang tak terpisahkarr t.lari studi
irdrrri nistrlrsr ncgara.

l2 Kcbijakarr Ptrblill tlcrupakurr proscs politik, karcna kcbijakal pu5lik dibuar
lcialanr arcna politik. Dengan oricntasi administrasi ncqalr p;rda studr

kcbijakarr pLrblik pada clcrvlsa irri, rrraka tclah menenrpatkurr.clrrrinistrasi
lrLrsaIA scLragai bagian yang tak tcrPisahkan clari proses polrtik tirrp sebagli
lllrIi:ttt dltrt i)l'()ses politik Ittrlirlr rrlrka adrninistrasi ncgirnl rrur)rpunyar
pcranan Vanll pcnting dalarlr proscs lbrnrulasi/perLlmlrsan kehi.iakln pLrblik
(ptthl rt, polt<.t, f itrmttlutiort).

;.1 Iiornrrrlasi kcbiiakan publik nrcr.Lrpakan proses untuk rucrrcrittrkan clan

l)lell1]'lltrlr tttltsitlith-lttl.isalalt lltr[llili, ltutr clcngan kata lain rncrLrplrk;rn proscs

rllcrLlrlruskltl kcputusan yang cliarrtril untuk mengatasi rnasallh-nrasalah

llrrlllrk. kelriltatt lbrlrltrlasr irri bcrakhir ketika I'orrnLrlasi kcbiiakrrn terscbLit
rIcrl.iirtli se[rttah l:ebi.iakan (tclalr rliputuskan) untuk kcrnudian clisahkan
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1.5

1.4

1.6

Il,e lio nr crr rl us i/Sl r.ir lr

llcrtoluk ilari kcsirnpulan c1i atas

-- -'r.'rr rckonre ntlasi kcpacia ltilruk-ltihirii
.,..:.,rii sebagar [rcrikut:

I'ctlgcsathatr kebijakan pulllil< tcrsctrut biasanya dilakukan olclr lcnrbaga

lcgislatil.

walaupun kehrjakan publik itu ditetapkan atau disahkan .olch lembaga

legislatif, akan tetapi di dalarn forntulasi administrasi negara (birokrasr

pen-rerintah) rnempunyai peranan yang sangat penting, terutama di dalam

penyusunan agenda llebijaltan dan dalam analisis kebijakan pLrblik tersebLrt

Dengan demikian, administrasi nogara mempunyai peranan ya.g sansat

penting dan menenlukan lerhaclap kuralitas kebi.jakan pLrbrik ),ang
ditetapkan.

lrnplenrentasr l:ebijakan publik rncr,pakan proses rnewujuclkarr prograrr
sehrngga nremperolelr hasilnya; alaLr dengan kata lain nrcr.r-rpakan usaha

untuk mervujuclkan secara ,yatzr (ke'clalam dunia ernpirik) h.l-hal yang
dikehenclaki clalarn kebi-iakan ),anq terah ditetapkan. Dcngln ricrnikiap,
proses itnplcmerrtasi merupirk.tn l)roscs administrasi. Olch karcnu rtu proscs
implemenlasi kebijakan pubrik mcrupakan bagian dari pr.oscs keeraran

adrninistrasl llcgara' Peritttlrtt ldrrriiristrasi negara tlallrrrr rn:plcrncllr.s
kcbi.iakan Ptrtrlik ini telah cl.tcrintir clan drakui sc'jak arral rlrke rrl.r,rr3kir::....
bidang stLrcli aclnrinistrasi ncganl vrng berorientasi padrr srudr kebr;aka:r
publ r k

i'crana, kcr.b^r y'arrg di.ririka,.leh adrninistrasi ncgririr ,\,iirt, darailr
lirt'ltlttlilsi tlltrl itnlllctllcnlasi kcbillrLrrn pLrtrlik terscbLrt rrrcrrrbt.r'r Lt.sinrirriilrr:
bitlttl'lt llclltlllt llctttittgrtylt I)erilrliln lrrjrrrinisr.rasi ncgara clallrrrr J)roses pelitrk
( )le h l: ltrt'rllrtlt'lt 1'llthitttt tttllrnllr tlik.ron'ri politik a<jnrinistrrrr s;rrrgal slrlrl
alau t.idak [.lrsa ditcrinra Iagi

ltraka perlu dikemukakirn sirrutn-sAran

vang tcrkait. Rekonrcnclusr cljnraksLrd

t2a
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2.1 Mengingat semakin penting dan dominannya peranan administrasi negara

dalam proses formulasi dan implernentasi kebiiakan pLrblik pada dewasa

ini, maka para administrator pubtik perlu meningkatkan kemampuan dan

profesionalisme di dalam analisis kebijakan publik.

2,2 Peningkatan kemarnpuan dan protbsionalisme aparatur administrasi negara

dalam melakukan formulasi dan irnplementasi kebijakan publik rnenjadr

sangat penting terutama mengungat semakin kompleksnya persoalan-

persoalan yang harus ditangani.
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