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KATA PENGANTAR

Konsekwensi dari penerapan otonomi daerah adalah selain diperlukan sumber

daya aparatur yang tangguh dalam pelaksanaan tugas tugas pelayanan, juga yang

tidak kalah pentingnya adalah kompetensi pegawai dalam mengelola keuangan

daerah. Oleh karena itu setiap usaha untuk meningkatkan kemampuan aparatur

pengelola keuangan darah perlu disambut dengan gembira.

Berkaitan dengan itu, penulis menyusun makalah ini sebagai salah satu materi

yang disajikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung pada bulan November 2009.

Penulis berharap Makalah sederhana ini dapat memberikan kontribusi untuk

menambah wawasan peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini khususnya yang

berkaitan dengan implementasi kebijakan di daerah yang menggambarkan perlu

adanya keserasian dan keswelarasan antara kebijakan Provinsi dan termasuk di

dalamnya Peraturan gubernur dengan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini

sesuai dengan tata urutan peraturan yang berlaku (Policy level) di Indonesia.

Bandar Lampung, November 2009

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konten dan Konteks Kebijakan Publik

Untuk menciptakan keadilan,ketertiban dan kesejahteraan dalam

kehidupan bermasyarakat, perlu ada aturan. Aturan tersebut yang secara

sederhana kita artikan sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum diartikan sebagai “ Segala sesuatu yang

dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah” Whatever

government chooses to do or not to do (Thomas R Dye, 1975). Rumusan lain

yang agak mirip dengan definisi Dye, dikemukakan oleh Edwards dan

Sharkansky (1978) yang mengatakan bahwa kebijakan Publik adalah “Apa

yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak

dilakukannya.

Pemerintah tidak mengerjakan sesuatu pun termasuk dalam katagori

kebijakan, karena hal itu merupakan sebuah keputusan. Biasanya

pertimbangan yg digunakan adalah dampak yang lebih buruk akan muncul

jika keputusan .Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat

dominan dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan ( policy environment).

Kebijakan publik adalah faktor yg meleverage kehidupan bersama.

Dalam teori Pareto dikatakan bahwa kebijakan publik adalah faktor 20%

yang menyebabkan terjadinya yang 80%. Kebijakan publik merupakan faktor

kritikal bagi kemajuan atau kemunduran bangsa. (Nugroho,2002)



Sehebat apapun demokrasi jika sistem politik nya tidak mampu

mengembangkan kebijakan publik yang unggul,tidak ada gunanya. Kebijakan

publik adalah output paling nyata dari setiap sistem politik. Kebijakan publik

adalah bentuk riil dari politik.

Biasanya publik dikaitkan dengan pemerintah, karena hanya

pemerintahlah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur

masyarakat dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum

(public service). Kewenangan untuk mengatur masyarakat hanya dimiliki oleh

pemerintah , biasanya diatur dalam hukum dasar sebuah negara.

UUD 45 dalam pembukaannya mengatakan:”… untuk melindungi

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka

dibentuk pemerintah Negara Indonesia”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan mencakup

pengertian yang luas, baik itu MPR, DPR, BPK, MA, dan Pemda-Pemda.

Dalam pengertian ini maka pemerintahan identik dengan negara.

Pada hakekatnya, kebijakan publik merupakan kewenangan yang

dimiliki pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan

intervensi terhadap kehidupan masyarakat. Agar kehidupan masyarakat

teratur, tertib dan sejahtera.Walaupun mengintervensi tetapi sah karena

didasarkan pada aturan yang jelas.



Kewenangan pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tidak ada satu pun organisasi lain yang kewenangannya seperti itu.Kebijakan

publik memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk

mematuhinya. (memiliki hak Otoritatif). Kebijakan publik tidak bersifat spesifik

dan sempit, tetapi luas dan strategis, oleh karena itu berfungsi sebagai

pedoman umum untuk keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

1.2. Pentingnya Kebijakan Publik.

Dalam masyarakat modern, partisipasi masyarakat dalam politik dan

urusan pemerintahan sudah menjadi bagian kehidupan bermasyarakat.

Rakyat telah menyadari bahwa urusan pemerintahan bukan urusan orang lain

tetapi juga urusan mereka, karena mereka turut memilih para wakil rakyat

(untuk legislatif) dan juga memilih kepala daerah (dalam Pilkada langsung.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan pemerintah pasti akan

menimbulkan akibat pada masyarakat, baik itu yang bersifat positif maupun

negatif.

Di lain pihak tidak semua kebijakan publik dapat memenuhi semua

aspirasi dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses

perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sangat dibutuhkan agar

mereka dapat memperjuangkan aspirasinya dan menuntut haknya secara

proporsional agar tidak dirugikan sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya

tidak memaksakan kehendak apalagi bertindak anarkis. Di banyak negara

berkembang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik hanya



bersifat pasif, namun dalam perkembangannya, terutama di Indonesia

masyarakat mengalami kemajuan pesat, mereka sangat sensitif dan reaktif

serta aktif mengkritisi kebijakan publik . Partisipasi politik masyarakat dalam

proses kebijakan ,tujuannya jelas mempengaruhi kebijakan pemerintah agar

tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan dirinya, keluarga atau

kelompoknya.

Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif seperti menjadi konstituen

dalam pemilu, mentaati aturan dan anjuran pemerintah, mendukung program-

program pemerintah. Bersifat negatif, dengan cara melakukan penolakan atau

pembangkangan terhadap kebijakan yang telah disahkan dengan cara

demonstratif menggalang massa melakukan tindakan pengrusakan dan

anarkhis. Dengan adanya pemahan tentang arti dan pentingya kebijakan

publik bagi masyarakat, maka diharapkan dapat menghindari dan

mengendalikan setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan, artinya reaksi

penolakan dapat dilakukan secara konstitusional dengan melibatkan DPRD,

atau berdialog langsung dengan aparat pemerintah. Jika partisipasi

masyarakat terwujud seperti ini, maka menunjukkan bahwa demokasi di

Indonesia telah berjalan dengan baik, setaraf dengan demokrasi negara-

negara maju, seperti Amerika Serikat misalnya ,yang selama ini menilai

negatif pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan mencap Indonesia , sebagai

negara otoriter



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Kebijakan Publik sebagai sebuah sistem

Kebijakan publik merupakan sebuah system,khususnya dalam hal ini system

politik yang terdiri dariminimal tiga elemen pokok yang memiliki hubungan kausal

yang sangat erat. Ketiga elemen tersebut adalah Input,Proses dan out put. Dalam

hal ini kebijakan public merupakan out put yang dihasilkan dari system politik

tersebut.

Seorang peserta kuliah(,Diana R),dalam makalahnya berpendapat bahwa

Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan. Dengan kata lain, kebijakan

publik dilihat sebagai suatu kesatuan system yang bergerak dari satu bagian ke

bagian lain secara sinambung, saling menentukan, dan saling membentuk.

Kebijakan publik dengan model system mengandaikan bahwa kebijakan merupakan

hasil atau output dari system (politik). Seperti yang dipelajari dalam ilmu politik,

system politik terdiri atas input, throughput, dan output. Kebijakan sebagai output

juga dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1984), yang memiliki 10 penggunaan

istilah untuk kebijakan.

Input atau masukan adalah kekuatan yang diperoleh dari lingkungan yang

mempengaruhi system politik. System politik adalah kelompok dari struktur dan

proses yang saling berkaitan yang mempunyai kewenangan dalam mengalokasikan

nilai-nilai untuk suatu kelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud output atau



keluaran adalah alokasi nilai yang otoritatif dari suatu system, dan merupakan

kebijakan publik.

Prinsip dasar dari Teori System cukup sederhana, yaitu masyarakat saling

tergantung satu sama lain. Kelangsungan suatu system tergantung dari pertukaran

masukan (input) dan keluarannya (output) dengan lingkungannya. Setiap system

terbagi dalam sejumlah variabel subsistem, dimana tiap subsistem terdiri dari tatanan

subsistem yang lebih kecil. Teori system dalam ilmu politik dikembangkan oleh

politisi David Easton pada tahun 1953, seperti yang terlihat pada gambar di bawah

ini:

Demands Decisions and

Support Actions

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan publik

berada dalam system politik dengan mengandalkan pada masukan (input) yang

terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan.

THE
POLITICAL

SISTEM



Sedangkan model proses kebijakan yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye

dapat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan publik merupakan serangkaian

kegiatan yang dimulai dari tahapan mengidentifikasi masalah kebijakan sampai

kepada mengevaluasi kebijakan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Model yang dikembangkan oleh para ilmuwan kebijakan publik di atas

mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi

menuju implementasi untuk mencapai “kinerja kebijakan”. Uniknya, dalam proses

tersebut tidak memasukkan “kinerja kebijakan”, melainkan langsung pada evaluasi

kebijakan. Salah satu kemungkinannya adalah mereka menilai bahwa “kinerja

kebijakan” adalah proses yang pasti terjadi dalam kehidupan publik, bahkan tanpa

harus disebutkan. Akademisi yang memberikan lokus “kinerja kebijakan” adalah

Sofian Effendi yang mengembangkan proses kebijakan sebagai berikut :

Rumusan
Kebijakan

Kinerja
Kebijakan

Implementasi
Kebijakan

Lingkungan
Kebijakan

Identification
Of policy
problem

Agenda
Setting

Policy
Formulation

Policy
Legitimation

Policy
implementati
on

Policy
Evaluation



Namun demikian, ada satu pola yang sama, bahwa model formal proses

kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formalisasi dan legalisasi kebijakan”,

“implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang

diharapkan, yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan.

Teori system ini menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu output dari

system politik. Konsep system di sini menunjukkan adanya serangkaian institusi dan

aktivitas dalam masyarakat yang dapat diidentifikasi yang berfungsi mentransformasi

permintaan (demand) ke dalam keputusan otoritatif yang memerlukan dukungan

(support) dari keseluruhan masyarakat. Konsep system juga menunjukkan bahwa

elemen dalam system saling terkait dan system dapat merespon terhadap kekuatan

di dalam lingkungannya untuk menjaga keberlangsungan system itu sendiri.

Permintaan (demand) terjadi manakala individu atau kelompok merespon

terhadap kondisi lingkungan yang nyata atau dianggap nyata untuk mempengaruhi

kebijakan publik. Sedangkan dukungan (support) ada manakala individual atau

kelompok menerima outcome dari pemilihan, menaati hukum, membayar pajak, dan

secara umum setuju terhadap keputusan politik. Jadi system dapat berlangsung

terus manakala ia:

1. Menghasilkan output yang memuaskan.

2. Berakar dalam terhadap system itu sendiri.

3. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatannya terhadap

masyarakat.



Sebagai sebuah proses, kebijakan publik mempunyai proses “saling

mengembangkan” dalam bentuk kontribusi “value” antar sub system. Value yang

dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap implementasi.

Value yang dikreasikan pada tahap implementasi menyumbangkan pada tahap

kinerja kebijakan. Value yang dikreasikan di lingkungan kebijakan menyumbangkan

pada setiap tahap, baik perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan

value creation ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik.

keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada

tahapan selanjutnya. Demikian pula, kegagalan pada masing-masing tahap akan

mengontribusikan kegagalan pada tahapan selanjutnya. Keberhasilan inilah yang

disebut value creation yang merupakan modal penting bagi tahapan selanjutnya.

proses value creation ini sendiri dihasilkan dari dinamika internal masing-masing

proses.

2.2. Politik dan Kebijakan Publik

Politik berbicara soal kekuasaan, yaitu bagaimana cara memperolehnya,

mengelolaanya dan mempertahankannya. Pada saat kekuasaan itu telah didapatkan

maka akan menjelma menjadi sebuah kekuatan yang harus disalurkan untuk

menghasilkan sesuatu yang dapat memberdayakan masyarakat. Kekuasaan harus

diterjemahkan menjadi kebijakan,seperti pendapat pesertakuliah (CeceR)

Pemerintahan yang diimpikan oleh banyak orang adalah sebuah bentuk

pemerintahan yang demokratis dan mensejahterakan masyarakat warga negaranya.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai kalau pembangunan dapat dijalankan



dengan baik oleh pemerintah dan segenap warga masyarakatnya. Pemerintah dapat

malaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya apabila

terdapat hubungan yang harmonis antara politisi dan pejabat pemerintah dalam

menjalankan pembangunan.

Politisi dan pejabat pemerintah memegang kunci utama dalam

pembangunan suatu negara. Politisi mempunyai peranan menyuarakan aspirasi

masyarakat pemilihnya, memformulasi dan mengesahkan suatu kebijakan.

Kedudukan politisi (anggota legislatif) sangat vital dalam mengawasi jalannya

pemerintahan. Sedangkan pejabat pemerintah mempunyai peranan dalam

implementasi kebijakan dimana keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan

implementasi suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh birokrasi, politisi, dan

masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Ilmuwan politik mengabdikan sebagian besar waktu mereka untuk

mempelajari apa yang terjadi dalam sistem politik, itu mudah bagi mereka untuk

percaya bahwa proses politik dan lembaga-lembaga yang diteliti adalah faktor

penentu terpenting dari kebijakan publik.

Pernyataan bahwa variabel politik seperti kompetisi partai dan partisipasi

masyarakat mempengaruhi kebijakan. Tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa

peningkatan kompetisi partai akan meningkatkan biaya pendidikan, tunjangan

kesejahteraan, jumlah penerima kesejahteraan, kesehatan dan perawatan di rumah

sakit, dan sebagainya, karena pihak kompetitif akan mencoba menyatu sama lain

untuk mendukung masyarakat dengan menawarkan pilihan tersebut, dan efek

keseluruhan dari persaingan tersebut akan menaikkan tingkat pengeluaran dan



pelayanan. Juga tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa partisipasi pemilih

meningkat akan mempengaruhi kebijakan publik, mungkin dalam arah yang lebih

liberal.

Model sistem awal di bidang kebijakan negara adalah "kompetisi partisipasi"

model:

Dimana sumber daya ekonomi ditentukan oleh kompetisi politik dan

partisipasi dan faktor-faktor politik pada gilirannya ditentukan kebijakan publik di

bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, perpajakan dan

pengeluaran. Karya awal VO Key, Jr, Duane Lockard, Jhon Fenton, dan lain-lain,

menegaskan bahwa faktor politik sebagai penentu dalam membentuk kebijakan

negara. Selama bertahun-tahun tidak ada bukti empiris yang bertentangan dengan

model ini: miskin, pedesaan, negara agraris cenderung memiliki partai kurang

kompetitif. (Sistem satu partai "atau" dimodifikasi satu partai", berbeda dengan

sistem "dua partai"), dan negara-negara yang sama menghabiskan pengeluaran per

kapita untuk pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Namun, dalam rangka untuk menilai efek independen dari politik terhadap

kebijakan publik, penting untuk mengendalikan intervensi untuk mempengaruhi

variabel sosial ekonomi. Sebagai contoh, jika menunjukkan bahwa, secara umum

negara-negara kaya memiliki lebih banyak kompetisi partai daripada negara miskin,

itu mungkin bahwa perbedaan tingkat kesejahteraan negara kompetitif dan non

KOMPETISI
&

PARTISIPASI

SUMBER DAYA

EKONOMI
KEBIJAKAN PUBLIK



kompetitif yang benar-benar merupakan hasil dari kenyataan bahwa setelah kaya

dan yang terakhir miskin. Jika hal ini terjadi, perbedaan kebijakan antara negara-

negara yang mungkin diakibatkan oleh kekayaan daripada kompetisi partai. Dalam

rangka untuk mengisolasi efek persaingan partai, kebijakan pendidikan dan

kesejahteraan di pengaruhi oleh sumber daya ekonomi, merupakan bagian yang

harus dikendalikan.

Petunjuk pertama bahwa sistem politik mungkin tidak berpengaruh dalam

menentukan tingkat kelemahan masyarakat, belanja, dan layanan seperti biasa

seharusnya datang dalam upaya penelitian yang penting oleh Richard E. Dawson

dan James A. Robinson pada tahun 1963. Para ilmuwan politik meneliti hubungan

antara variabel sosial ekonomi (pendapatan, urbanisasi, industrialisasi), tingkat

persaingan dalam internal, dan sembilan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Mereka menyimpulkan bahwa "tingkat kompetisi yang tinggi dalam partai sangat

terkait baik dengan faktor sosial ekonomi dan undang-undang kesejahteraan sosial,

tetapi tingkat persaingan partai tampaknya tidak memiliki pengaruh intervensi penting

antara faktor sosial ekonomi dan program kesejahteraan liberal bahwa kami asli dan

hipotesis skema teoritis yang disarankan.

Suatu analisis yang komprehensif kebijakan publik di negara bagian Amerika

Serikat yang diterbitkan pada tahun 1965 oleh Thomas R. Dye. Penggunaan model

sistem, keterkaitan antara empat variabel pembangunan ekonomi, empat

karakteristik sistem politik, dan lebih mengukur output terpisah dengan kebijakan di

bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, jalan raya, perbaikan, perpajakan, dan

peraturan publik. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang sangat



meresahkan bagi ilmuwan politik. Empat karakteristik yang paling sering

digambarkan dari sistem politik. 1) Demokrasi atau kontrol pemerintahan republik

negara, 2) Tingkat persaingan internal partai, 3) Tingkat partisipasi pemilih, dan 4)

Tingkat kesalahan pembagian, ditemukan memiliki efek kurang pada kebijakan publik

dari variabel lingkungan yang mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi-

urbanisasi, industrialisasi, dan pendidikan.

2.3. Model Kebijakan Publik

Model dalam kebijakan publik merupakan representasi teori yang

disederhanakan tentang dunia nyata. Menurut mahasiswa peserta kuliah (Rinka H)

model lebih merujuk pada sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan

realitas. Berbeda dengan teori yang kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian

emperis, model didasarkan pada isomorphism, yaitu kesamaan kesamaan antara

kenyataan satu dengan kenyataan lainnya. Atau dapat juga dikatakan, model adalah

isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris. Dengan kedudukannya sebagai

isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit untuk

diuji kebenarannya di lapangan. Namun demikian, meskipun model belum menjadi

teori empiris, model tetap dapat digunakan sebagai pedoman yang sangat

bermanfaat dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan

penggalian ataupun penemuan-penemuan baru. Jika dilihat dari fungsinya,

perbedaan antara teori empiris dengan model adalah teori empiris difungsikan untuk

menjelaskan (to explain) gejala sosial, sedangkan model menjadi pedoman untuk

menemukan (to discover) dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang



digunakan untuk mengamati gejala sosial, model merupakan representasi dari

sebuah realitas.

Konsep dari model analisis kebijakan yaitu :

 Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks

 Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari

suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu

 Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik

atau persamaan matematis

Pada dasarnya pikiran manusia tidak mampu memahami semua realitas

secara keseluruhan, tetapi hanya dapat mengisolasi dan memahami bagian-bagian

dari realitas itu. Kemudian dengan menggunakan bagian-bagian dari realitas itu,

pikiran manusia membangun ide atau gagasan. Dengan demikian, sekalipun model

tidak sama dengan teori, mengingat konsep-konsep yang diidealisasikan dalam

model-model tidak sama dengan konsep-konsep teoritis, tetapi jika model benar-

benar isomorfis dan dapat ditemukan bukti-bukti empirisnya, maka model akan

menjadi sebuah teori.

Penggunaan model untuk mengkaji kebijakan publik akan sangat besar

manfaatnya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan yaitu :



 kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, maka dengan sifat

model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam

memahami realitas yang kompleks tersebut

 membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial

dari suatu masalah

 mempertegas hubungan diantara faktor-faktor penting

 membantu menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi-

konsekuensi dari pilihan suatu kebijakan

Model dari analisis kebijakan harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

 sederhana dan jelas (clear)

 memiliki ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan

 dapat menolong dalam pengkomunikasian

 merupakan usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara

lebih baik

 dapat memberikan penjelasan dan memprediksi suatu konsekuensi

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat

sembilan macam model perumusan kebijakan yaitu :

1. Model Kelembagaan (Institutional)

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas

membuat kebijakan adalah merupakan tugas pemerintah. Sehingga apapun yang



dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah merupakan kebijakan publik. Model

ini berdasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah di setiap sektor dan

tingkat dalam formulasi kebijakan. Ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini

yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut

bersifat universal dan pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan

bersama.

2. Model Proses (Process)

Dalam model ini memiliki asumsi bahwa politik merupakan suatu aktivitas sehingga

memiliki proses. Untuk itu kebijakan publik juga merupakan proses politik yang

menyertakan rangkaian kegiatan :

- Identifikasi permasalahan  mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil

tindakan

- Menata agenda formulasi kebijakan  memutuskan isu apa yang dipilih dan

permasalahan apa yang hendak dikemukakan

- Perumusan proposal kebijakan  mengembangkan proposal kebijakan untuk

menangani masalah tersebut

- Legitimasi kebijakan  memilih salah satu proposal yang dianggap baik untuk

kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum

- Implementasi kebijakan mengorganisasikan birokrasi



- Evaluasi kebijakan  melakukan studi program, melaporkan outputnya,

mengevaluasi pengaruh (impact) kelompok sasaran dan non sasaran, serta

merekomendasikan penyempurnaan kebijakan

2. Model kelompok (Group)

Model ini memiliki gagasan bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan

keseimbangan, dan keseimbangan ini merupakan hal yang terbaik. Individu-individu

dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun

informal serta secara langsung atau melalui media massa menyampaikan

tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang

diperlukan. Model ini merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di

dalam nya terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha untuk

mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

3. Model Elite (Elite)

Model ini melandaskan diri kepada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat

dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan atau elite dan kelompok yang

tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini menyatakan bahwa sedemokratis

apapun selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-

kebijakan yang dibuat merupakan preferensi politik dari para elite. Model ini

merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan karena kebijakan publik

merupakan perspeksi dari elite politik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para

elite politik tidak selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.



4. Model Rasional (Rational)

Model ini memiliki gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain

yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang

memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Dalam proses formulasi kebijakan

haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya.

Dengan kata lain model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek

ekonomis.

5. Model Inkremental (Incremental)

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Dalam model ini para pembuat

kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dilakukan oleh pendekatan

rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual maupun biaya,

adanya kekhawatiran akan munculnya dampak yang tidak diinginkan akibat

kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Pendekatan ini diambil ketika

pembuat kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi

dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif,

sehingga pilihan yang diambil adalah melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan

beberapa modifikasi. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan yang berada

di lingkungan masyarakat yang pluralistik, yang tidak mungkin membuat kebijakan

baru yang dapat memuaskan seluruh warga.

6. Model Teori Permainan (Game Theory)



Model ini mengemuka setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta-

fakta yang tersedia. Gagasan pokok model ini adalah formulasi kebijakan berada

dalam situasi kompetisi yang intensif serta para aktor berada dalam situasi pilihan

yang sama-sama bebas atau independen. Model ini berdasarkan pada formulasi

kebijakan yang rasional namun dalam kondisi kompetisi dimana tingkat keberhasilan

kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan namun juga oleh

aktor-aktor lain.

7. Model Pilihan Publik (Public Choise)

Model ini melihat kebijakan sebagai suatu proses formulasi keputusan kolektif dari

individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Setiap kebijakan

publik yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi

pengguna (beneficiaries). Proses formulasi kebijakan publik melibatkan publik

melalui kelompok-kelompok kepentingan. Model ini merupakan konsep formulasi

kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang luas kepada publik

untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil

keputusan. Model ini meskipun ideal dalam konteks demokrasi dan kontak sosial

namun memiliki kelemahan pokok dalam realitas interaksi itu sendiri karena interaksi

akan terbatas pada publik yang memiliki akses dan di sisi lain ada kecenderungan

pemerintah untuk memuaskan pemilihnya bukan masyarakat luas.



8. Model Sistem (System)

Model ini pertama kali diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi

dengan sistem biologi, yaitu merupakan proses interaksi antar makhluk hidup dan

lingkungannya yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang

relatif stabil. Hal ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Dalam

pendekatan ini dikenal tiga komponen yaitu : input, proses dan output. Salah satu

kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan

yang dilakukan pemerintah, namun akhirnya kehilangan perhatian pada apa yang

tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa model kebijakan public tersebut.yang banyak digunakan di

Negara-negara berkembang adalah model Inkremental karena lebih efisien,terutama

dalam kebijakan pemerintah local atau Pemerintah Daerah.

2.4.. Kebijakan Daerah

Peraturan Daerah (Perda): Merupakan kebijakan tertinggi di daerah

perumusannya harus melibatkan dua pihak yaitu Kepala Daerah dan DPRD.

Psl. 36 ayat 1. UU. 32 Thn 2004 mengatur : Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Perda merupakan penjabaran dari Perundang-undangan yang lebih tinggi

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Isinya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Berlaku secara sah setelah diundangkan dalam lembaran daerah.



Psl. 140 UU. 32/2004 :

- Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

- Jika DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai

materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan yang berasal dari

DPRD.

Psl.142 UU. 32/2004 :

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD.

Pasal 144. UU 32/2004

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah,

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai

Perda paling lambat 7 hari setelah persetujuan bersama.

Kepala Daerah paling lama 30 hari menetapkan menjadi Perda setelah

persetujuan bersama.

Bila setelah 30 hari Perda tdk ditetapkan oleh Kepala Daerah, Rancangan Perda

tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam

lembaran daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dibentuk Satuan

Polisi Pamong Praja.(Psl. 148 UU 32/2004)



2.4. Susunan Kebijakan Publik di Indonesia

Dari gambar tersebut nampak jelas bahwa: Pertama, di

publik tertinggi dibuat oleh Legislatif. Hal ini sejalan dengan ajaran pokok dari

Montesqieu yang berkembang pada abad ke

bahwa: Formulasi kebijakan dilakukan oleh Legislatif, Implementasi oleh eksekutif

sedangkan Yudikatif bertugas menerapkan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh

eksekutif. Pada perkembangannya yaitu pada abad ke

kemudian ditindaklanjuti dengan teori administrasi publik yang dikenal dengan

paradigma “When the pol

dua : Kebijakan yang dibuat secara bersama oleh Legislatif dan Eksekutif. Hal ini

mencerminkan kompleksnya masalah yang harus dihadapi yang tidak mungkin

hanya dihadapi oleh legislatif saja.
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Contoh :

- Tkt.nasional Undang-undang,Perpu

- Prop/Kab/Kota Perda

Bentuk kebijakan yang ke tiga : Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Sebagai

konsekwensi dari kompleksnya kehidupan masyarakat maka eksekutif pun dapat

membuat kebijakan turunan dari kebijakan tingkat atasnya

Pelimpahan kewenangan kepada daerah didasari oleh dua alasan, yaitu:

pertama, menyangkut percepatan dan perpendekan jarak antara pemerintah sebagai

pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayaninya. Melalui otonomi ini diyakini

bahwa kebijakan pelayanan masyarakat akan sangat pendek jaraknya. Sehingga

respon dari pemerintah atas kepentingan masyarakat akan semakin cepat. Alasan

kedua adalah menyangkut perpendekan jarak kontrol sekaligus pengendalian oleh

masyarakat atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang di dalamnya

termasuk pengelolaan sumber daya daerah. Sehingga seluruh kebijakan publik yang

diambil oleh suatu pemerintahan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

(Bachtiar, dalam Arief Nasution, 2000:25, 75)

Dengan dua pertimbangan di atas, maka seharusnya otonomi daerah telah

memberikan ruang yang sangat luas pada kedudukan masyarakat untuk terlibat

dalam keseluruhan proses tersebut. Dengan demikian otonomi daerah itu sendiri

dapat dimaknai sebagai penguatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan, masyarakat memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan

keseluruhan proses kebijakan publik di daerah. Pemerintah daerah dalam



melaksanakan seluruh fungsi pemerintahannya harus di bawah kendali kepentingan

masyakat tersebut.

Dengan demikian konsep otonomi daerah seyogyanya sejalan dengan

kualitas partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kualitas partisipasi masyarakat dalam

arti yang sesungguhnya maka diyakini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan

tingginya kualitas otonomi itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika proses partisipasi

masyarakat itu masih lemah atau dalam kata lain partisipasi yang belum optimal,

akan mencerminkan kualitas penyelenggaraan otonomi yang juga lemah.

Konsep partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai 'the

continued active involvement of citizens in making which affect them (Antoft and

Novack, 1998). Pertisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses

kebijakan yang menyangkut kehidupan dirinya. Partisipasi bukan berarti suatu yang

sifatnya diberikan oleh pemerintah namun harus dipandang sebagai suatu yang

menjadi hak masyarakat, yang melekat secara integral dengan konsep otonomi

daerah dan kepemerintahan daerah yang baik. Partisipasi masyarakat merupakan

alat bagi pencapaian good governance.

Secara filosofis jalannya pemerintahan terfokus pada tanggung jawab

masyarakat. Istilah partisipasi masyarakat tidak terikat hanya pada proses pemilihan

umum tapi justru melekat pada seluruh tahapan proses penyusunan kebijakan

publik. Untuk itu, mesti ada ruang demokrasi yang sangat longgar dalam seluruh

penyelenggaraan pemerintahan. Karena partisipasi masyarakat dapat terjadi jika ada



demokrasi. Tanpa demokrasi maka partisipasi akan menjadi semu atau partisipasi

yang sifatnya mobilisasi. Tujuan akhir partisipasi ini ditunjukkan oleh kekuatan dari

partisipasi masyarakat ini dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan.



BAB III

PENUTUP

Kebijakan Daerah dalam era otonomi saat ini memegang peranan penting

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan

penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik.

Dengan penerapan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dikenal ada dua pembagian daerah yaitu Pemerintah Daerah Propvinsi dan

Pemeritah Daerah Kota/Kabupaten. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus

memiliki satu kesatuan dalam kebijakan yang dibuat. Dengan demikian setiap

kebijakan di tingkat Kabupaten atau Kota harus merujuk pada kebijakan di tingkat

Provinsi. Walaupun dikenakan prinsip bahwa otonomi dengan titik berat di

Pemerintah Daerah Kota /Kabupaten tidak menghilangkan konsesnsus tentang

hierarkhi kebijakan ini..

kebijakan Daerah memilikin konsekwensi terhadap kemampuan anggaran

daerah dan juga kompetensi dari para aparaturnya. Kesiapan aparatur tidak cukup

hanya dengan menambah jumlah ,tetapi yang penting dari itu adalah bagaimana

meningkatkan kompetensi dari aparatur yang ada dengan cara memberikan

pelatihan yang cukup.

Selain itu Pemerintahan di Daerah sekarang ini dituntut pula memiliki jiwa

entrepreneur yang kaya dengan inovasi dan terobosan-terobosan sebagaimana

halnya yang terjadi di dunia swasta untuk mendatangkan para investor untuk

menanamkan investasi di daerahnya dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli



Daerah yang sangat diperlukan untuk modal pembangunan daerah dan sekaligus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi dengan demikian walaupun sistem politik kita saat ini tidak memposisikan

Bupati dan Walikota berada secara hierarkhir di bawah gubernur. Tetapi dari segi

kepentingan pembangunan masyarakat tetap harus dijaga sistematika dan hierarkhi

kebijakan agar tidak terjadi overlapping dalam perumusan dan implementasi

kebijakan daerah.
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