


V--t

@
AFTAR ISI

Volume 1. Nomor

D

Daftar Isi
Kata Pengantar

Policy, Technologt and Democracy: A Case Study of Pangea Ausftalia (1999-2000) .........

Faktor Lingkungan Daiam Kebijakan Publik

Wacana Budaya Ruang Terbuka Hrjau .... .......'.....

Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintahan Indonesia:

Study Kasus Plngiriman Teniga Kerja Indonesia ke Malaysia di Era SBY '.. """""" """' 25

Keputusan Hukum Sebagai Perilaku Budaya ..........'. " " " 35

Peranan Pekerja Sosial Medis dalam Meningkatkan
Kualitas Keseiamatan Pasien di Indonesia ..'.....'... " " " " 48

Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional
Terhaiap Pasar Modem di Kota Cirebon .....'........ """""" 57

Kombinasi Metode Promethee darr Analityc Hierarchy Process

dalam Penentuan Lokasi Calon Ibukota bagi Daerah Otonom Baru ......... """"""""" " " ' 69

Petunjuk Bagi Calon Penulis ruRNAL SOSIAL POLITIK " " """ """"" 84

Form Pendaftaran PersonaVlembaga .... ...............
Form Berlangganan JSP Non Anggota ...'.............

1

ii

1

8

18



KATAPENGANTAR
Jumal Sosial Politik atau,I,sP adalahjumal enambulanan, diterbitkan oleh Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Padjadjaran. Isi tulisan jumal menampung tulisan

dari ilmu sosial dan ilmu politik ditelaah oleh berbagai mitra bebestari terpilih dari dalam

dan luar FISIP IINPAD.
Dalam edisi perdana -/sP menampilkan beberapa tulisan dari FISIP TINPAD

berupa penelitian dan hasil pemikiran dari cabang keilmuan iimu sosial dan ilmu politik,

khrrr'ornyu il-,., udministrasi publik, ilmu pemerintahan, antropologi, kesejahteraan sosial

dan hubungan intemasional. Namun, tentunya penl'unting tidak menutup kemungkinan

untuk menJrima sumbangan makalah dari berbagai ilmu sosial lainnya terutama berkaitan

dengan bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan." 
Makat-ah pertama menyajikan konsepsi lingkungan dengan kebijakan pulliiq

bagaimanakah lingLrmgan dan kebijakan mempengaruhi pembuat kebijakan publik

Kelmudian dalam 
-makilah kedua ditampilkan kebijakan migrasi lintas negara dari

Indonesia ke Malaysia terutama berkaitan dengan kebijakan pengiriman l:ygi K*ji
Indonesia(TIa),danpenangananserlapenanggulanganmasalah-masalahTKfdinegeri
j iran tersebut semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono'

Makalah ketiga menyajikan tulisan tentang budaya ruang terbuka hij au di

perkotaan, dengan penekanan taman dan ruang terbuka hijau di berbagai nerkotll
i.donesia' ya.tpi beriujuan memperbaiki sosio-budaya masyarakat perkotaan' Makalah

keempat ,ronyujiku, t li.un -erg"ttui pekerja sosial dalam bidang kesehatan terutama

pu.u p".u*ut yurrg menjalani pekerjaannya sebagai- profesional dan juga pekerja dalam

fiaung sosiat. Tulisan k"empat mengenai bagaimana menciptakan sinergi antara

kebija'kan, teknologi dan demokrasi di Australia dalam proyek pembangunan di Pangea'

Australia.
Tulisan kelima menyajikan uraian mengenai keputusan hukum sebagai salah satu

bentuk perilaku budaya birokrasi di Indonesia. Hukum-hukum formal untuk

menyelesaikan berbagai sengketa antara berbagai organisasi di berbagai daerah di

Indonesia, seperti yang dicontohkan dalam adat nagari di Minangkabau, sumatera Barat.

Tulisan keenam meJyajikan uraian mengenai upaya peningkatan daya saing pasar

tradisonal terhadap keblradaan pasar modern di Kota Cirebon. Dan tulisan terakhir

menyajikan uraiarrmengenai kriteria dan teknik pengambilan keputusan dalam penentuan

culon 
-ibr.,kota 

bagi dierah otonomi baru, melalui penggunaan kombinasi metode

Promethee dat Analityc Hierarchy Proces s.

Bandung, 30 Agustus 2011

Ketua Dewan Pen)'unting



FAKTOR LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
ASEPSUMARYANA

asepsumaryana_asum@yahoo. com

Faktor tingkungan tidak dapat diabaikan oleh setiap perumus ataupun pelaksana
kebijakan. Mengabaikan faktor ini bisa berdampak dti ,.t"U ukuo;"d;;;;ik;
tujuan rregara menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, Lu:iu, firgL*?ur-p..iu
terus dilakukan lebih dalam dan luas igar faktor ini dapai diantislp"ri;il;;k
n::,,:1f_:1i9:t, upaya pemerintuh dulum -"rniirku, -;t;."k#;.Lrngiengan darr kebijakan publik sendiri memerlukan bertagai macam informasiuntut memperkuat suatu kebijakan lebih memadai untukdilaksanakan. Faktor nilai
dan budaya menjadi atasan dasar k.tik" ,""tuGk";;;;i"tr:"t* _".p"rg*Ji
i,:1T,[.::-*::_1_".,'bf-qai 

kepurusan berupa kebij'akan-iniperr, ,..p..ti,i-riu-"gku;
rrngKungan rnternal dan ektemal sehingga kebijakan ini mampu-diterima -oleh
masyarakat keba:ryakan, dimana masyarakat ini adalah para stakeholder, .euuguipenilai terakhir suatu kebijakan.

Kata Kunci: Lingkungan dan Kebijakan publik

Abstract
Environmental factors can not"be ignore_d by any drafting or implementing policies.Ignoring these factors can affect jatal beclausi the ielior" stot" would thwart the

l::1t^:..Ilt:te-ople. .Therefore, 
envilonmentql studies"need to be mod" i";p;; ;r;orodder Jor lhese.lactors can be anticipated adverse impocl on the government,s

{::: :f :lyrrcing sociery. Environm'enr of pubtic p,o,.t'iry itsetf requires various
Ktnas oJ tnJormotion lo streng.then a more adequate policy to be'implemented.
Factors and culturar varue' into the basic reason inen' a poticy environment
influencing a decision. various decisions ofthis poiti"y r,""i"to 

"orrider 
internal andextetnal environments so that these prii"i"r- 

"on"be 
arccepted ty *" *iioiity

conlyun_yty, yheyepeople are the stakeholtlers as aJinal assessment ofapolicy."
Key Words: Environment and public policy "

Pendahuluan
Keb ij akan publik akan gagal

mengatasi brragam persoalan
kemasyarakatan ataupun kenegaraan. Tidak
saja-akibat penyimpangan, namun, mungkin
disebabkan kebijakan publik tersebut iulit
d ilaksanakan karena banyak mengandung
ke.lemahan. Oleh karena iru. kebijaki publiI
sebagai bagian dari masalah yaag 

-harus

dipecahkan. Kebijakan publik ienjadi
bagian dari permasalahan. kemungkinan
akibat kebijakan tersebut telah bermisalah
da.lam proses p e n y u s u n a n a n n y a ,
pelaksanaanaya, bahkan tatkala dievaluasi.
Dalam proses tersebut, kebijakan tidak
ffi.ini.ouri
Negara FISIP Unpad

terbebas dari pengamh yang ditimbulkan
oleh lingkungan. sehingga dalam tahapan apa
pun kebijakan senantiasa terinfiltrasi olih
faktor lingkungan saat kebijakan tersebut
dibuat, dilaksanakan daa juga dievaluasi.

_. Dum ( I 981 I mengingatkan, bahwa

]'tlg.Iungan dapat menyebabkan gagalnya
ke_bijakan ketika diimplementasikinl atau
tidak.sesuai dengan target yang diinginkan.
Ke.b!at_gn. menurutnya, terkait dengan
stakeholder dan lingkungan karena sebuah
kebijakan biasanya berisi pengaruh
Iinglorngan. Stakeholder pun berlaitin erat
dengan lingkungamya pula. Oleh sebab iru,
lingkungan perlu direspon sebagai masukan
yang memberikan wama terhadap kebijakan,


