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Alhamdulillah wasyukurillah, penulis panjatkan kehadirat 
Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan buku ini. Tidak kurang dari sepuluh 
tahun waktu yang penulis butuhkan untuk menyiapkan bahan-
bahan yang diperlukan, dimulai ketika menyusun disertasi sekitar 
tahun 2000, kemudian dilengkapi dengan berbagai karya ilmiah 
yang penulis buat ketika menjadi pembicara dalam berbagai 
kesempatan, makalah-makalah dan, bahan kuliah. Karena 
berbagai kesibukkan bahan tulisan tersebut masih terlepas-lepas 
belum tersusun sebagai naskah buku.

Tema yang dibahas berkaitan dengan kebijakan publik dan 
hubungannya  dengan pelayanan publik, karena penulis melihat 
bahwa pada era New public service sekarang ini, sebuah kebijakan 
harus memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam 
rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan 
publik menjadi lokus dalam administrasi publik, sedangkan 
fokusnya adalah pelayanan publik.

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki 
pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai 
aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya 
melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan 
kewenangan hukum untuk memanej masyarakat dan sekaligus 
memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun 
memaksa, akan tetapi sah dan legitimate karena didasari regulasi 
yang jelas. Kalau di Indonesia bukan hanya sekedar undang-
undang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi negara 
yang memberikan kewenangan itu sehingga kebijakan publik 



iv KEBIJAKAN PUBLIK
Membangun Pelayanan Publik yang Responsif

memiliki kekuatan otoritatif. UUD 45 dalam pembukaannya 
mengatakan: «…. untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibentuk pemerintah 
Negara Indonesia». Dengan statetment ini maka jelas tugas 
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus 
dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh 
masyarakat dan tumpah darah Indonesia.

Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa 
besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi 
solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. 
Hal ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut 
dari penerapan kebijakan  yang langsung bersentuhan dengan 
masalah dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan 
konsep kebijakan publik yang kontemporer menekankan 
perlunya action  dari pemerintah, walaupun pada awal 
perkembangannya kebijakan publik dapat berarti to do or not 
to do, yang menggambarkan diamnya pemerintah merupakan 
kebijakan. Akan tetapi dalam praktek, penyelenggaraan 
pemerintahan, not to do seringkali menimbulkan kegamangan 
masyarakat dalam menilai sikap pemerintah terhadap suatu 
masalah yang sedang berkembang. 

Oleh karena itu dalam paradigma yang kontemporer, 
kebijakan publik didorong pada to do yang berarti ada action yang 
nyata dari pemerintah, walaupun bisa saja action itu salah, tetapi 
lebih baik dari pada mendiamkan masalah. Kesalahan dalam 
pembuatan kebijakan masih dimungkinkan untuk dilakukan 
perbaikan. Dengan adanya action maka membuka peluang untuk 
terjadinya program pelayanan publik.

Kebijakan pulik dan pelayanan publik merupakan dua 
variabel penting dalam administrasi publik kontemporer 
yang memiliki hubungan kausalitas yang tinggi, tidak dapat 
dipisahkan walaupun bisa dibedakan fungsinya. Pelayanan 
yang baik harus bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga 
memiliki dasar hukum yang jelas untuk  mencegah terjadinya 
penyimpangan. Sebaliknya, kebijakan publik harus memiliki 
orientasi pada pelayanan agar tidak hanya sekedar ketentuan 
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formal di atas kertas tanpa memberi makna terhadap kehidupan 
masyarakat.

Semua perkeliruan dan penyimpangan dalam praktek 
penyelenggaraan pemerintahan diakibatkan oleh tidak sejalannya 
kedua variabel ini, yaitu kebijakan publik dan pelayanan publik, 
seringkali pelayanan publik  yang memiliki dinamika tinggi tidak 
diikuti oleh kebijakan publik yang cenderung lamban apalagi 
bila terlau ditumpangi kepentingan politis.

Harapan Penulis semoga kehadiran buku ini dapat 
memberikan  kontribusi terhadap perkembangan dunia ilmu 
maupun kepentingan empiris yang berkaitan dengan kebijakan 
publik dan hubungannya dengan pelayanan publik.

Bandung,    Maret 2013
Penulis

Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S.
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1.  Pendahuluan 
Ada dua buah kata yang sangat familiar di telinga kita, 

dan sering digunakan dalam berbagai kesempatan dan untuk 
berbagai tujuan. Kedua kata itu seolah-olah memiliki makna yang 
sama karena akar kata tersebut memang sama, hanya akhirannya 
yang berbeda. Yang pertama adalah kata kebijaksanaan yang 
sering dipersamakan maknanya dengan kata wisdom dalam 
bahasa Inggris, dimana Undang-undang Dasar 1945 dan 
khususnya Pancasila juga menggunakan kata ini yaitu dalam sila 
keempat. Kata yang kedua adalah kata kebijakan (policy), dimana 
dalam berbagai literatur ilmu sosial kata ini sering digunakan 
dan sepertinya sudah baku dengan disertai embel-embel di 
belakangnya berupa kata publik atau negara. 

Dalam realitas keseharian, suatu ketika kita pernah meminta 
sebuah kebijaksanaan (wisdom) dari seseorang atau sekelompok 
orang ketika menghadapi sebuah persoalan dan berharap 
hadirnya sebuah pemecahan atau solusi, baik berupa nasihat 
atau kata-kata atau bahkan langkah dan tindakan nyata untuk 
menyelesaikan persoalan demi tercapainya sebuah tujuan yang 
kita kehendaki. Dalam kesempatan lain kita juga meminta 
kebijakan (policy) kepada pemerintah atau aparatur negara 
dengan maksud dan tujuan yang mungkin sama setidaknya 
dari segi tujuan yaitu agar kepentingan atau keinginan kita 
bisa direalisasikan. Yang pertama, kita sering menggunakan 
kalimat yang lebih personal antara lain dengan mengatakan; 
“mohon kebijaksanaan Bapak, agar ............ Sementara yang 
kedua kita menggunakan bahasa yang lebih formal, misalnya; 
kita memerlukan kebijakan Pemerintah, agar ............. Selain itu, 
bisa saja kita menggunakan kalimat yang campur baur atau 
sebaliknya dengan maksud dan tujuan yang kurang lebih sama. 

Penggunaan yang berbauran itu menunjukkan bahwa 
secara substansi kedua kata, yaitu kebijaksanaan dan kebijakan 
memiliki persamaan mendasar yaitu pencapaian sebuah tujuan. 
Barangkali yang berbeda adalah rincian proses dan interaksi 
antara yang meminta dan diminta, berbeda dalam hal sanksi 
dan derajat legalitasnya dan sejumlah perbedaan lain. Artinya, 
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meskipun ada sejumlah perbedaan, namun ada tujuan mendasar 
yaitu pencapaian sebuah tujuan. Persamaan ini merupakan 
konsekuensi logis dan sulit dihindarkan karena kedua kata ini 
memang berasal dari dasar kata yang sama yaitu kata bijak. 
Secara etimologi yang berbeda adalah imbuhan di belakangnya. 

Di sini kita tidak hendak membicarakan perbedaan kata dan 
makna dari kedua kata yang berakar dari kata yang sama (bijak), 
tetapi hendak menegaskan bahwa kedua kata itu memiliki 
makna dasar yang sama yaitu pencapaian tujuan. Kemudian 
dalam proses pencapaian tujuan itu ada sebuah prosedur 
atau mekanisme, ada tahapan, ada siklus, ada interaksi antara 
yang meminta dan diminta, interaksi antara isi kebijakan atau 
kebijaksanaan dengan lingkungannya, serta interaksi diantara 
semua stakeholders yang terkait langsung atau tidak langsung 
dengan upaya pencapaian tujuan. Semua proses dan interaksi 
itu yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, 
terlepas dari apa, siapa dan mana diantara faktor-faktor itu yang 
paling menentukan kebeberhasilan atau sebaliknya menghambat 
pencapaian tujuan.

Jika di masa-masa sebelumnya, kita sebagai pihak yang 
meminta kebijaksanaan atau kebijakan itu cenderung pasif dan 
merasa berada dalam posisi subordinat, sehingga pelaksanaan 
dan hasil kebijakan sering tidak berbuah manis seperti yang 
kita minta. Sekarang ini, setidaknya setelah era reformasi telah 
ada serangkaian upaya untuk mendorong dan mengkondisikan 
peningkatan peranserta atau partsipasi masyarakat agar apa yang 
diminta dan kemudian diwujudkan dalam sebuah kebijakan atau 
kebijaksanaan itu bukan hanya sesuai dengan keinginan atau 
harapan si peminta, tetapi juga bisa diwujudkan dalam mencapai 
tujuannya. Adalah soal lain jika faktanya upaya tersebut masih 
belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dimana posisi peminta 
kebijakan, baik individu atau masyarakat masih berada dalam 
posisi sub-ordinat dan berada di pinggiran (periphery). 

Buku ini bukan hanya hendak membedah bagaimana 
proses dan interaksi penyusunan atau perumusan kebijakan 
itu dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan yang sesuai 
dengan harapan dan aspirasi publik, tetapi juga melihat dari sisi 
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implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut dalam mencapai 
tujuan yang sebenarnya. Bahwa tujuan berupa hadirnya kebijakan 
yang aspiratif adalah tujuan antara untuk mencapai tujuan yang 
sebenarnya sehingga persoalan implementasi dan evaluasi 
kebijakan penting untuk dilihat melalui bagaimana pelayanan 
publik yang dihasilkan. Dalam proses pencapaian tujuan itu 
buku kebijakan publik ini ditulis. Bahwa dalam proses tersebut 
diperlukan sebuah pemahaman yang sifatnya paradigmatik oleh 
semua stakehoders kebijakan. 

Jika selama ini posisi masyarakat berada dalam posisi 
pinggiran atau termarginalkan, meskipun sejumlah kebijakan 
yang ada telah berupaya memberi ruang atau akses yang lebih 
besar kepada masyarakat, maka buku ini berusaha mengupas 
persoalan tersebut. Bukan hanya mengapa hal demikian terjadi, 
tetapi juga aspek teoritik yang mendasari pentingnya peran dan 
fungsi masyarakat dalam proses kebijakan, mulai dari tahapan 
perumusan, implementasi hingga evaluasi terkait dengan hasil 
atau dampak kebijakan. Dalam perspektif ini pula hendak 
ditekankan bahwa aspek lingkungan kebijakan menjadi sesuatu 
yang sangat penting dan karenanya akan mendapat kajian khusus 
disamping persoalan isi kebijakan yang dihasilkan. Lingkungan 
kebijakan itu bukan hanya penting dan besar pengaruhnya 
dalam menentukan isi atau kualitas kebijakan, tetapi juga 
menentukan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan 
akuntabilitasnya. 

Aspek lain yang mendapat bahasan dalam buku yang 
bertajuk kebijakan publik ini adalah aspek pelayanan publik. 
Keberadaan bab tentang pelayanan publik beserta sejumlah 
indikator yang mengupas soal efektifitas, kepuasan dan dampak 
kebijakan itu perlu dikemukakan untuk melihat bagaimana 
kebijakan publik itu memiliki korelasi yang kuat terhadap 
pencapaian tujuan. Pelayanan publik yang berkualitas dan 
mampu memberi kepuasan masyarakat adalah salah satu tujuan 
antara yang sangat penting dan sekaligus indikator pencapaian 
sebuah tujuan publik. 
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Buku ini tetap merupakan buku kebijakan publik, 
sebagaimana buku kebijakan publik pada umumnya yang 
menyajikan sejumlah konsep dan teori mengenai kebijakan 
publik. Hanya saja yang berbeda adalah titik tekan dan konstruksi 
bagaimana buku ini disusun dan disajikan sebagai sebuah 
tulisan ilmiah dan sekaligus populer. Melalui model penulisan 
dan pendekatan yang berbeda dengan buku text book yang ada 
diharapkan mudah dipahami dan sekaligus dimaksudkan 
agar bernilai praktis untuk membangkitkan pemahaman dan 
kesadaran dari semua stakeholders bahwa peran dan fungsi 
mereka sangat penting dan menentukan, bukan hanya isi 
kebijakan, tetapi juga implementasi dan hasil kebijakan tersebut 
dalam mencapai tujuannya. Jika selama ini kebijakan publik yang 
ada masih dirasakan tidak membumi, sulit diimplementasikan 
dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka salah satu 
sebabnya adalah masih rendahnya responsifitas dan akuntabilitas 
kebijakan tersebut.

2.  Existing Condition
Jika sebuah kebijakan diibaratkan produk dari sebuah mesin, 

maka ketika mesin tersebut memiliki sistem dan komponen-
komponen yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan 
adalah sesuatu yang baik dan berkualitas. Jika diasumsikan 
bahwa sistem politik dan pemerintahan Indonesia pasca 
reformasi lebih baik dari sebelumnya, maka logikanya kebijakan 
yang dihasilkan oleh sistem tersebut juga lebih baik proses dan 
isinya. Dari ilustrasi tersebut dapat dimaknai bahwa sejumlah 
kebijakan publik yang dilahirkan dari sebuah sistem sosial politik 
yang semakin demokratis dibandingkan sebelumnya, akan 
menghasilkan sebuah kebijakan publik, yang setidaknya secara 
formal prosedural adalah lebih baik dari sebelumnya ketika 
sistem sosial politik pemerintahan masih sentralisme-otoritarian. 

Benarkah demikian? Dalam banyak hal memang demikian, 
meskipun dalam sejumlah hal, terutama dari sejumlah pasal 
atau ketentuan yang ada mengandung ‘cacat bawaan’ yang 
mengindikasikan bahwa sistem sosial politik dan pemerintahan 
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yang mendapat label lebih baik itu tidak berjalan baik sebagaimana 
mestinya. Adanya ribuan Perda yang kemudian dibatalkan 
karena dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih 
tinggi atau oleh sebab lain adalah buktinya. Adanya sejumlah 
Undang-undang yang kemudian dalam sejumlah pasalnya 
dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan bukti 
bahwa produk sistem yang dianggap lebih baik, tidak otomatis 
menghasilkan sesuatu yang baik karena ia memang bukan mesin 
yang unsur-unsurnya terdiri dari benda mati. Ia adalah ‘mesin 
sosial’ yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan stratejik dimana 
mesin itu berada dan hendak mencapai apa. 

Alhasil, kebijakan publik sebagai produk politik yang 
dilahirkan dalam sistem sosial politik yang semakin demokratis, 
yang seharusnya memiliki kualitas yang lebih baik dari 
sebelumnya, tidak harus linier logikanya, karena tidak sedikit 
produk kebijakan masa lalu yang juga tergolong baik dan masih 
diberlakukan hingga sekarang. Bukan karena anomali dan kondisi 
yang paradoksal ketika kebijakan yang dilahirkan dalam sistem 
demokratis itu isi dan substansinya dianggap buruk atau bahkan 
lebih buruk dibandingkan kebijakan serupa yang dihasilkan 
oleh sistem yang dianggap lebih buruk dari yang ada sekarang, 
karena sekali lagi komponen-komponen yang menjalankan dan 
menjadi bagian sistem tersebut adalah manusia atau makhluk 
sosial dan bukannya benda mati. Diperlukan banyak syarat untuk 
menjadikan sebuah sistem yang baik menghasilkan sesuatu yang 
baik dan berkualitas. 

Kebijakan publik adalah produk politik, sehingga unsur 
unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Menjadi 
persoalan jika warna politik itu tidak proporsional, misalnya 
didominasi oleh warna dan kepentingan tertentu atau hasil 
‘dagang sapi’, sehingga muncul warna dominan di pasal tertentu 
dan warna dominan lain dan pasal yang lain. Sebagai produk 
politik, memang  sarat dengan kepentingan politik golongan 
atau kelompok, namun proporsionalitas kepentingan dan 
harmoni menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan 
untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik 
bukan sebuah kebijakan yang dihasilkan dengan suara mayoritas 
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sederhana (50 +1), bukan pula dengan mayoritas mutlak atau 
aklamasi karena ia hanya cara untuk mengambil keputusan. 
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang diambil melalui 
sebuah sistem yang yang baik dan proses yang baik pula. Jika 
sebuah kebijakan publik adalah sebuah produk kompromi politik 
dalam arti politik dagang sapi, maka sejak dilahirkan kebijakan 
itu telah membawa cacat bawaan atau menciptakan sejumlah 
lubang jebakan (loopholes). 

Di Indonesia, praktik ‘dagang sapi’ masih sering terdengar 
terutama dalam menetapkan pasal-pasal tertentu. “Jika pasal ini 
tidak begini, maka pasal itu juga tidak begitu” demikian kira-
kira model ‘dagang sapi’ itu dilakukan. Alhasil kebijakan publik 
yang ada di Indonesia banyak diantaranya yang tidak lebih baik 
kualitasnya dengan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk 
mengatur dan menyelesaikan hal yang sama yang dikeluarkan 
oleh negara seperti Singapura, Hongkong dan sejumlah negara 
lain yang sampai saat ini masih tergolong belum se demokratis 
Indonesia atau masih cenderung otoritarian. Itu artinya, sistem 
yang demokratis tidak otomatis melahirkan sebuah kualitas 
kebijakan yang lebih baik ketika sejumlah perangkat dari sistem 
demokratis sebagaimana yang dipersyaratkan sejumlah ahli 
politik belum bisa dipenuhi. 

Kondisinya lebih parah jika yang terjadi adalah sebuah 
anarkhi atas nama demokrasi dan atau demokrasi prosedural 
yang lebih dikedepankan dimana ia lebih menonjolkan soal 
jumlah atau kuantitas dan bukan kualitas dan sebagainya, maka 
tidak ada jaminan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan adalah 
lebih baik dibandingkan sebelumnya jika dikaitkan dengan 
pencapaian tujuan dalam arti efektifitas dan efisiensinya. Bisa jadi 
sebaliknya, bahwa kebijakan yang lahir sebagai produk sistem 
demokrasi justru semakin menjauhkan dari tujuan yang hendak 
dicapai. Fenomena demikian sangat dirasakan oleh sebagian 
orang Indonesia setidaknya di awal-awal reformasi dimana 
masyarakat melihat produk akhir sebuah kebijakan sebagai 
produk ‘dagang sapi’ atau kompromi politik dalam perspektif 
jangka pendek. Semakin menurunnya kualitas pelayanan publik 
di masa itu secara langsung atau tidak langsung juga terkait 
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dengan kebijakan publik yang dihasilkan, meskipun semua itu 
disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya soal isi kebijakan 
tetapi juga faktor lain yang sangat kompleks. 

Terlepas dari berbagai fakta bahwa masih ada sejumlah 
kebijakan publik produk reformasi yang mengadung sejumlah 
cacat bawaan dan cela (loopholes), harus diakui bahwa secara 
substansi dan juga proses pembuatannya, kebijakan publik yang 
ada sekarang ini lebih baik dari sebelumnya. Kualitas kebijakan 
yang lebih baik itu bisa diuji melalui serangkaian konsep teoritik 
mutakhir, karena sejak awal kebijakan itu memang dibuat 
dengan mengacu pada perkembangan konseptual mutakhir. Dari 
perspektif ini kebijakan publik yang dilahirkan dalam sistem 
demokrasi adalah lebih baik, karena ia memang penyempurnaan 
dari kebijakan sebelumnya, terlepas bahwa di dalam kebijakan 
itu terselip sejumlah rumusan pasalnya yang mengandung 
sejumlah cacat yang fatal. 

Hal demikian membuktikan bahwa memang tidak mudah 
membuat kebijakan yang berkualitas secara substansi dan mudah 
dilaksanakan karena ia bukan hanya baik isinya tetapi juga sesuai 
dengan konteks dan lingkungan stratejik dimana kebijakan itu 
hendak diberlakukan untuk mencapai tujuannya. Ada kalanya 
sebuah kebijakan yang terlihat visioner dan bagus dari substansi 
tetapi sulit dilaksanakan karena tidak membumi dengan realitas 
yang ada, sehingga kebijakan tersebut ibarat daftar keinginan dari 
pembuatnya dan bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. 
Ada kalanya kebijakan itu sudah sesuai dengan daftar keinginan 
masyarakat dan bermaksud menampung semuanya, sehingga 
kebijakan itu masuk kategori too much and too soon, sehingga 
dirasakan sangat memberatkan aparat pemerintah yang bertugas 
sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. 

Harus diapresiasi bahwa secara umum kebijakan yang ada 
sekarang relatif lebih baik dibandingkan kebijakan sebelumnya 
jika dilihat dari proses dan prosedur formal, begitu juga isinya. 
Hanya saja kebijakan tersebut belum sepenuhnya baik dan 
mudah diimplementasikan karena ia sering tidak mengacu pada 
konteks dimana ia hendak diterapkan seolah ia datang dari 
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dunia lain karena lahir melalui proses copy-paste dari daerah atau 
tempat lain yang mungkin saja relatif berhasil melaksanakannya. 
Munculnya sejumlah kasus dimana kebijakan tersebut 
dibatalkan oleh instansi yang berwenang dan sejumlah kasus 
dimana masyarakat melakukan perlawanan, baik secara aktif 
atau pasif terhadap kebijakan itu adalah sedikit dari contoh yang 
sering mengemuka. Munculnya kebijakan yang mati suri dan 
hanya sekedar menjadi hiasan di lembaran negara karena motif 
utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa di daerah atau 
negara itu telah ada kebijakan yang visioner dan serupa dengan 
apa yang ada di negara maju atau daerah lain yang dianggap 
berhasil. 

3.  Peran Strategis Kebijakan
Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, 

bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. 
Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan kebijakan publik sangat 
penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya 
sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih 
ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi 
sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena 
sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses 
yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa 
dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan 
apa yang dinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah 
kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih 
penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal 
ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting. 

Tidak jarang, bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, 
kebijakan ditempatkan sedemikian penting, sehingga melupakan 
esensi dasarnya. Tarik menarik dalam perjuangan menyusun 
dan menetapkan kebijakan seolah lebih penting dari upaya lain 
yaitu bagaimana mencari cara yang lebih efektif dan efisien 
dalam mencapai tujuan. Biaya besar yang dikeluarkan untuk 
menyusun kebijakan adalah cerminan betapa pentingnya sebuah 
kebijakan dan sekaligus cerminan akan perlakuan berlebihan 
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seolah hadirnya kebijakan lebih penting dari upaya pencapaian 
tujuan yang sebenarnya. Memang perlakukan yang demikian 
dapat dimengerti karena tanpa kebijakan publik yang tepat, maka 
tujuan yang dikehendaki sulit dicapai. Namun sekali lagi harus 
proporsional karena sejatinya ia adalah sebuah alat, meskipun 
bukan alat yang biasa dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.

Rumusan sederhana dan terkesan mensimplifikasi makna 
kebijakan publik tersebut adalah rumusan singkat untuk 
mensederhanakan pemahaman mengenai maksud dan tujuan 
kebijakan. Secara konseptual, sejatinya arti penting dan ruang 
lingkup kebijakan publik jauh lebih luas daripada rumusan 
tersebut sebagaimana akan dikemukakan dalam bab selanjutnya 
yang mengupas tentang konsep dan pengertian kebijakan publik 
menurut para ahli. Dari rumusan sederhana ini diharapkan 
mewakili dan sekaligus memudahkan pemahaman akan arti 
pentingnya kebijakan publik dalam sebuah organisasi yang 
bernama negara karena sejatinya keberadaan organisasi itu juga 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut biasanya 
dituangkan dalam konstitusi jika ia sebuah negara atau anggaran 
dasar jika ia organisasi privat. Begitu juga tujuan sebuah 
kebijakan yang lebih operasional biasanya dituangkan dalam 
konsiderans atau pasal-pasal umum dari kebijakan tersebut. 
Prinsipnya, diantara tujuan itu tidak boleh bertentangan, baik 
dengan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang menjadi 
acuannya serta di dalam kebijakan itu sendiri. 

Tentu tidak semua kebijakan publik memiliki nilai atau 
bobot yang sama jika dilihat dari sudut tingkat pentingnya. Ada 
kebijakan yang sangat penting dan mendesak, namun tidak 
sedikit yang tergolong bukan skala prioritas, meskipun semua 
kebijakan publik memiliki nilai strategis atau sama sama penting. 
Semua itu tergantung dari isi dan tujuan yang hendak dicapai. 
Dan lagi-lagi persoalan tujuan menjadi sesuatu yang penting dan 
menjadi tolok ukur nilai startegis kebijakan. Bisa saja kebijakan 
yang sama memiliki makna strategis yang berbeda di daerah 
atau tempat lain. Logika serupa juga berlaku bagi sebuah negara 
dimana sebuah kebijakan tertentu dianggap sangat penting 
dan mendesak, sementara bagi negara lain tidak diperlakukan 
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demikian. Artinya aspek konteks kebijakan memiliki peranan 
yang menentukan arti strategis sebuah kebijakan, disamping 
faktor substansi atau isi kebijakan. 

Dari perspektif ini, aspek tujuan yang berangkat pada 
konteks dan kemudian menentukan isi kebijakan tidak bisa 
dianggap sepele seolah ia hanya merupakan daftar keinginan 
yang ‘normatif’ saja. Tujuan kebijakan adalah semacam 
‘konstitusi’ yang harus menjadi acuan kemana dan bagaimana 
kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. 
Sesungguhnya kebijakan yang baik dapat dicermati dari sisi ini, 
meskipun dalam praktiknya aspek tujuan kebijakan ini sering 
dianggap sebagai ketentuan yang ‘seremonial’ dan bukan sesuatu 
yang lebih penting dibandingkan dengan rumusan detailnya. 
Kebijakan seperti ini bisa saja misleading dalam implementasi dan 
upaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kebijakan yang hanya copy-paste atau diimpor dari negara 
lain yang dianggap berhasil dan menjadi contoh (best practices) 
seringkali menghadapi sejumlah persoalan dalam implementasi 
dan upaya mencapai tujuan. Logika serupa juga berlaku bagi 
sebuah daerah yang menerbitkan Perda yang menyontek secara 
membabi buta dengan sedikit melakukan penyesuaian hanya 
karena kebijakan tersebut dianggap bersifat teknis administratif. 
Padahal yang diperlukan adalah sebuah kreatifitas dan inovasi 
agar kebijakan tersebut, bukan hanya lebih mudah dilaksanakan, 
tetapi juga selaras dengan apa yang menjadi keinginan stekeholders 
kebijakan.  

Sebuah kebijakan yang dirasakan penting di negara 
berkembang mungkin tidak demikian di negara maju, begitu 
sebaliknya. Juga sesuatu yang sangat penting dan krusial 
di daerah lain di Indonesia, mungkin tidak demikian untuk 
daerah tertentu. Sebut saja kebijakan yang mengatur tata ruang 
dan sejumlah kebijakan turunannya, misalnya mengenai izin 
mendirikan bangunan (IMB) yang sangat penting bagi daerah 
perkotaan tetapi tidak demikian bagi daerah yang tergolong belum 
maju, meskipun kebijakan demikian merupakan sesuatu yang 
sangat penting. Setidaknya diperlukan sejumlah penyesuaian 
atau penyelarasan agar kebijakan yang memiliki ‘judul’ yang 
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sama dan sudah diterbitkan di dan oleh negara atau daerah lain 
agar tidak misleading ketika diimplementasikan dalam mencapai 
tujuannya. Langkah itu diperlukan untuk menghindari kasus 
dimana sebuah kebijakan yang secara konseptual berkualitas 
tetapi hanya bermakna di atas kertas. 

Lebih dari itu diperlukan kreativitas dan inovasi dengan 
melibatkan semua stakeholders agar kebijakan yang diterbitkan 
bukan hanya sesuai dengan konteks dan lingkungan 
stratejiknya, menurut pengambil kebijakan, tetapi agar lebih 
mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuannya karena ia telah 
mendapat masukan dan uji sahih dari masyarakat. Asumsinya, 
masyarakat dan stakeholders yang terkait langsung dengan 
kebijakan adalah pihak yang paling tahu dan berkepentingan, 
yang diharapkan akan menjadi pihak yang akan menyambut dan 
bahkan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan 
dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun pelaksana kebijakan 
yang berasal dari unsur pemerintah (eksekutif) melalui aparatur 
birokrasi itu memiliki sejumlah keterbatasan, baik sumber 
daya dan dana disamping karena ia juga mempunyai sejumlah 
tugas dan fungsi lain yang tidak kalah penting dan mendesak 
disamping kebijakan yang diterbitkan belakangan. 

Aspek kreatifitas dan inovasi dalam proses penyusunan 
kebijakan ini yang jarang muncul dan mengemuka sebelum 
kebijakan diratifikasi karena ada kecenderungan untuk mencari 
jalan mudah, sehingga kebijakan yang nampak ‘hebat’ di atas 
kertas menjadi tidak mudah dalam implementasinya. Kehebatan 
isi kebijakan itu hanya bermakna jika ia mampu mencapai tujuan 
yang diharapkan setelah terlebih dulu diimplementasikan. 
Itupun bukan jaminan bahwa kebijakan itu akan membawa hasil 
seperti yang diharapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam 
tujuan kebijakan. Dan tujuan yang diharapkan itu harus diukur, 
bukan hanya dari sudut pandang rincian tujuan yang ditetapkan 
di atas kertas, tetapi harus diverifikasi oleh masyarakat mengenai 
sejauh mana kesesuaiannya dengan apa yang menjadi keinginan 
dan harapan masyarakat. 

Masyarakat adalah pihak penilai yang paling berhak untuk 
memberi nilai, bukan aparat pelaksana kebijakan meskipun 
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mereka tidak melakukan sejumlah penyimpangan dalam 
melaksanakannya. Masyarakat adalah pihak yang menjadi 
sasaran kebijakan, sehingga kepadanyalah keberhasilan 
kebijakan itu harus ditanyakan. Jika tidak demikian, maka sebuah 
keberhasilan kebijakan akan bernilai semu atau misleading 
karena hanya menunjukkan sejumlah deretan angka-angka mati 
yang sebenarnya tidak berbicara apa-apa jika disandingkan 
dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. 

Dalam perspektif ini masyarakat adalah pihak yang sangat 
penting dalam proses kebijakan, sehingga tujuan kebijakan 
yang ditetapkan itu selaras dengan apa yang dikehendaki oleh 
masyarakat. Munculnya sejumlah kasus dimana kebijakan 
diklaim bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi masyarakat 
merasakan hal berbeda, meskipun tidak berseberangan secara 
diametral. Tidak jarang masyarakat menjadi pihak yang tidak 
menikmati kalau tidak dirugikan, meskipun kebijakan tersebut 
jika diukur berdasarkan proses dan prosedur tertentu dianggap 
berhasil karena tepat waktu dalam pelaksanaannya dan tidak 
ada satu sen uang yang diselewengkan. Sebut saja kebijakan 
membangun rumah sakit atau sarana pendidikan yang salah 
sasaran, meskipun gedung dan saranan penunjang telah berhasil 
didirikan, tetapi yang menikmati adalah sebagian kecil atau 
kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan seperti ini adalah 
bukan kebijakan yang baik, meskipun ia dapat dilaksanakan dan 
mampu mencapai tujuannya. Tujuan yang sebenarnya adalah 
masyarakat karena ia adalah pemilik saham terbesar dari sebuah 
organisasi publik yang bernama negara atau pemerintahan 
daerah.

4.  Kebijakan = Kapal
Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan 

publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk 
menjawab persoalan dan atau kebutuhan penggunanya. Kapal 
itu bukan hanya harus dirancang dalam bentuk atau spesifikasi 
dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin 
yang tepat (appropriate), meskipun tidak harus berarti canggih. 
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Semua itu dimaksudkan agar kapal mampu melaksanakan 
misi yang diembannya secara efektif dan efisien sesuai dengan 
besaran persoalan yang dihadapi dan atau hendak diselesaikan. 
Pengemudi kapal bukan hanya harus mumpuni dan memiliki 
‘jam terbang’ yang cukup dalam mengemudikannya, tetapi juga 
harus didukung oleh awak kapal yang berpengalaman agar 
tercipta kerjasama yang produktif. 

Para penumpang kapal juga tidak boleh pasif, minimal 
harus aktif mengawasi untuk memastikan bahwa arah dan 
tujuan kapal serta kecepatannya sesuai dengan SOP, sehingga 
bukan hanya kapal itu yang selamat sampai tujuan dengan 
kondisi yang prima, tetapi semua penumpang dapat mencapai 
tujuannya, bukan hanya tepat waktu tetapi juga dalam kondisi 
sehat dan dalam suasana menyenangkan. Kondisi demikian 
yang akan mendorong, baik pengemudi dan awak kapal serta 
penumpangnya akan melakukan tugas dan fungsinya masing-
masing dengan senang hati. Indikatornya, para penumpang 
tidak akan keberatan jika diminta sejumlah biaya sebagai ongkos 
untuk menghadirkan kenyamanan pelayanan yang berkualitas. 
Bahkan, mungkin saja, jika sewaktu waktu ada kenaikan biaya 
atau extra-charge, mereka akan memberikannya dengan tangan 
terbuka seolah-olah itu merupakan kewajiban atau konsekuensi 
logis atas semua kenyamanan pelayanan yang diberikan 
manajemen kapal.

Ilustrasi sederhana tersebut, mungkin tidak sepenuhnya 
tepat, tetapi juga tidak sepenuhnya salah karena organisasi publik 
memang tidak bisa serta merta disamakan dengan organisasi 
privat dalam pengelolaannya, sebagaimana kapal penumpang 
tersebut. Organisasi publik terkadang melakukan sejumlah hal 
yang tidak sepenuhnya menyenangkan masyarakat, setidaknya 
dalam jangka pendek dan dalam perspektif individu atau 
kelompok. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan 
pemerintahan juga tidak semuanya didasarkan pada kerelaan 
dari masyarakat, misalnya jika hendak menaikkan harga 
kebutuhan pokok seperti BBM. Diperlukan proses berliku untuk 
menolak kebijakan yang telah diberlakukan, sehingga tidak bisa 
serta merta dilakukan begitu ia diberlakukan. Berbeda dengan 
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organisasi privat yang harus mendasarkan pada prinsip suka 
sama suka atau tidak ada paksaan dalam proses memberi dan 
menerima. 

Simplifikasi tersebut lebih merupakan idealisasi sekaligus 
upaya untuk memudahkan pemahaman akan peran dan fungsi 
kebijakan publik dalam dunia keseharian. Ia bukan hanya sangat 
penting dari segi tujuannya, tetapi prosesnya juga penting, 
bahkan dalam sejumlah kasus terkadang lebih penting. Dari 
ilustrasi tersebut tergambar bahwa dalam proses mencapai 
tujuan itu ada serangkaian kegiatan yang terlihat sepele, tetapi 
sesungguhnya sangat substansial dan besar pengaruhnya. Bahwa 
proses pencapaian tujuan itu bukan sesuatu yang dipaksakan 
dengan ancaman tetapi sebagai sebuah proses alamiah atas 
dasar logika hubungan yang setara antara pihak manajemen 
kapal dengan penumpang dan stakeholders lainnya. Hubungan 
tersebut bukan hubungan subordinasi antara yang satu dengan 
yang lainnya. Hubungan demikian dalam organisasi publik atau 
penyelenggaraan pemerintahan sering disebut sebagai hubungan 
pemerintahan yang bukan atas-bawah dimana posisi pemerintah 
berada di atas sementara masyarakat berada di bawah. 

Di negara modern dan demokratis, hubungan yang 
polanya top-down bukan hanya dianggap usang dan tidak 
kompatibel dengan sistem yang ada, tetapi juga tidak sehat, 
setidaknya dalam jangka panjang karena berdampak buruk dan 
mengacaukan hakekat tujuan publik, sebagaimana yang tertuang 
dalam konstitusi. Pola-pola hubungan pemerintahan model 
lama yang cenderung top-down dan otoritarian sudah bukan 
zamannya lagi diberlakukan untuk Indonesia yang sistemnya 
semakin demokratis. Misalnya ketika alat-alat kekuasaan, 
dengan menggunakan pola lama dianggap mampu secara efektif 
mengancam masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya 
dan menerima kualitas pelayanan yang diberikannya tanpa 
reserve, sekarang ini tidak bisa diberlakukan. Apalagi alat-alat 
kekuasaan itu kini tidak sekuat dulu oleh sistem yang ada, 
sehingga hubungan pemerintahan model lama jika digunakan 
akan kontraproduktif. 
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Paralel dengan kondisi tersebut muncul persoalan ketika 
model baru yang dipilih belum sepenuhnya mantap, sehingga di 
sana sini muncul anomali bahkan anarkhi sehingga bukan hanya 
produk pelayanan yang dihasilkan semakin buruk kualitasnya 
tetapi juga kapal yang selama ini digunakan untuk men-deliver 
pelayanan tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya. 
Alasannya bermacam-macam, bukan karena kebijakannya yang 
tidak jelas tetapi soal lain seperti keterbatasan anggaran dan 
sumber daya dan sebagainya. Kondisi yang hampir mirip pernah 
terjadi di Indonesia tidak lama setelah reformasi bergulir paralel 
dengan pelaksanaan otonomi luas bagi daerah otonom dimana 
banyak masyarakat yang mengeluhkan buruknya kualitas 
pelayanan yang dihasilkan pemerintah seolah kualitas pelayanan 
dan model lama atau yang ada sebelumnya adalah lebih baik dan 
harus dipertahankan atau dihidupkan kembali. 

Kapal tersebut adalah ilustrasi sederhana mengenai 
bagaimana organisasi publik yang berperan penting 
menghantarkan penumpangnya sampai pada tujuan yang 
diharapkan. Dan yang jauh lebih penting, tetapi seringkali luput 
dari perhatian adalah sebuah proses rumit dalam mengantarkan 
penumpang ke tujuannya. Dalam proses tersebut kapal itu bukan 
hanya dipastikan harus dalam kondisi baik dan layak jalan, tetapi 
juga harus dipastikan bahwa ia mendapat suplai bahan bakar yang 
cukup dan awak kapal yang kapabel. Pada dasarnya, semua itu 
merupakan kewajiban penumpang kapal untuk melakukannya, 
meskipun tidak harus dilakukan secara langsung. Salah satu 
caranya dengan membeli tiket dengan harga yang layak. Tidak 
cukup sampai disitu, para penumpang harus ikut mengawasi 
dan memberi informasi jika arah kapal itu menyimpang dari 
tujuannya atau melambat dalam kecepatannya. 

Sebaliknya, ketika para penumpang merasakan sejumlah 
persoalan, termasuk persoalan yang paling krusial, tidak perlu 
buru buru melakukan tindakan anarkhis atau protes dengan 
cara mengambil alih kemudi kapal, meskipun hal demikian 
dimungkinkan. Apapun cara yang dipilih bisa dipertimbangkan 
jika bisa memberi jalan keluar untuk mencegah kapal karam 
atau tenggelam, namun cara-cara yang tergolong drastis harus 
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dilakukan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium). Selain 
ongkosnya sangat mahal, resikonya juga besar, jika tidak hati-
hati kondisinya bisa lebih runyam dan kapal tersebut bukan 
hanya oleng dan salah arah, tetapi juga bisa karam atau bahkan 
tenggelam untuk selamanya.

Semua pihak harus memastikan bahwa kapal itu berada 
dalam kondisi yang prima. Semua itu pada prinsipnya, adalah 
fungsi semua stakeholders kapal dan bukan hanya tugas nahkoda 
dan awak kapal dengan alasan para penumpang sudah 
membayar tiket dan tidak mau tahu akan kondisi, arah dan tujuan 
kapal, yang penting sampai pada tujuan yang dijanjikan. Inilah 
perbedaannya, jika kapal itu dimiliki dan dikelola berdasarkan 
manajemen organisasi publik dengan kapal yang dikelola 
organisasi privat. Sebuah kapal yang dikelola berdasarkan 
prinsip-prinisp organisasi privat, peran dan fungsi penumpang 
tidak seluas jika kapal itu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 
manajemen publik, meskipun dalam beberapa kasus banyak 
terjadi persamaan dan persinggungan yang sifatnya mendasar. 

Ilustrasi kapal - yang dipersamakan dengan kebijakan - 
disini adalah sebuah kapal yang dikelola berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen publik dimana penumpang kapal tidak boleh 
lepas tanggung jawab begitu ia telah membayar tiket atau ongkos 
yang ditetapkan dalam daftar tarif sesuai dengan kedudukan 
dan pelayanan yang dinikmati penumpang. Ada tanggung jawab 
setelah ia membayar ongkos kapal yaitu terus mengawasi dan 
bahkan meminta pertanggungjawaban terhadap proses jalannya 
kapal hingga sampai tujuannya. Mengapa demikian karena 
sejatinya para penumpang itu adalah secara bersama sama 
pemilik kapal, dan bukan orang lain sebagaimana yang terjadi di 
organisasi privat. 

Di dalam organisasi publik, hak dan kewajiban masyarakat 
yang dianalogikan dengan penumpang kapal tersebut tidak 
berhenti setelah ia melakukan transaksi berupa pembayaran tiket 
- yang dianalogikan dengan pajak – dalam jumlah sekian rupiah 
misalnya. Tidak ada kata pokoknya beres dimana tanggung 
jawab atau kewajiban itu dibebankan pada pihak lain yang telah 


