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Sub Pokok Bahasan

1. Teori pengambilan keputusan

2. Faktor-faktor yg mempengaruhi pengambilan keputusan

3. Mengapa mempelajari kebijakan public dalam Ilmu Politik

4. Definisi ulang kebijakan public

5. Pendekatan dalam studi kebijakan public

6. Formulasi, implementasi dan evaluasi sebagai suatu
proses kebijakan public



Pengantar 

• Pemerintah vs Diperintah

• Dalam memerintah pasti membuat keputusan/
kebijakan publik

• Pihak yang diperintah menerima “putusan”



• Keterkaitan Administrasi & Pengambilan Keputusan

2. Organisasi



5 Dasar pengambilan keputusan (GR. Terry)

1) Intuisi, berdasarkan perasaan yg sifatnya subjektif.

2) Pengalaman, 

3) Wewenang, 

4) Fakta, 

5) Rasional, 



Pendekatan dalam pengambilan KPTS

Pola dasar berpikir dlm konteks organisasi:
1. Penilaian situasi (Situational Approach);

untuk menghadapi pertanyaan “apa yg terjadi?”

2. Analisis persoalan (Problem Analysis);
dari pola pikir sebab-akibat

3. Analisis keputusan (Decision Analysis); 
didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan

4. Analisis persoalan potensial (Potential Problem Analysis);
didasarkan pada perhatian kita mengenai peristiwa masa depan, 
mengenai peristiwa yg mungkin terjadi & yg dapat terjadi



3 Teori Pengambilan Keputusan

1) Teori Rasional Komprehensif. Unsur unsurnya;

1) Dihadapkan pada permasalahan tertentu

2) Ada tujuan, sasaran dan nilai dalam membuat KPTS

3) Ada beberapa alternatif

4) Ada kajiann akibat yang ditimbulkan

2) Teori Inkremental (mewakili kel. Kuat dan Mapan)

3) Teori Pengamatan Terpadu



Langkah-langkah dalam pengambilan 
keputusan
1. Rumuskan / definisikan persoalan keputusan

2. Kumpulkan informasi yg relevan

3. Cari alternatif tindakan

4. Analisis alternatif yg feasible

5. Memilih alternatif yg terbaik

6. Laksanakan keputusan & evaluasi hasilnya



Faktor-faktor yg mempengaruhi
pengambilan keputusan

Posisi atau 
kedudukan

Masalah, 

Situasi Kondisi 



Faktor-faktor lain yg mempengaruhi 
pengambilan KPTS

a) Kognisi/pengetahuan; 

Kualitas  dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki

b) Motif;

Kondisi , tekanan, dorongan yang ada dalam diri individu

c) Sikap;

Keberanian dalam mengambil resiko.



Lingkungan pengambilan keputusan

1. Lingkungan eksternal:
- sosial
- budaya
- ekonomi
- politik
- alam
- pembatasan-pembatasan suatu negara berupa “quota”

2. Lingkungan internal;
- mutu barang rendah
- kurangnya promosi
- pelayanan konsumen tdk memuaskan
- sales/agen tdk bergairah



Definisi Kebijakan Publik

• Robert Eyestone, “hubungan suatu unit pemerintah 
dengan lingkunganya”.

• Thomas R. Dye, “apapun yang dipilih oleh pemerintah 
untuk dilakukan dan tidak dilakukan”

• David Easton, “pengaruh dan aktifitas pemerintah”.

• Umum, “pola tindakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah dan terwujud dalam penyeleggaraan 
pemerintahan negara”



Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

• Ekstraktif, penyerapan sumberdaya materiil dan SDM 
yang ada di masyarakat. Ex; Pajak, Retribusi, Iuran dll

• Distributif, pelaksanaan distribusi Sumber Daya.

• Regulatif, pegaturan perilaku anggota masyarakat. Ex; 
qanun berboncengan, UU Pornografi dan Pornoaksi dll



Fungsi Kebijakan Publik

• Menyangkut kepentingan orang banyak

• Menciptakan ketertiban dlm masyarakat

• Berdampak luas kepada masyarakat.

• Menjamin hak azazi masyarakat



Perumusan Kebijakan Publik

Input, 
Pengolahan 

Input/proses
Output



Model Kebijakan Publik

1) Model Elitis, kelompok elit memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat 
luas/rakyat (Dye dan Zeigler). Rezim Orba cenderung 
menggunakan model ini.

2) Model Pluralis, model ini percaya bahwa subsistem-subsistem 
pada sistem demokrasi (Robert Dahl dan David Truman). 

1) Kekuasaan sebatas atribut

2) Hubungan kekuasaan terbentuk utuk membuat keputusan

3) Kepemimpinan bersifat cair

4) Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas

5) Kompetisi berada pada level pimpinan



Formulasi, implementasi dan evaluasi
kebijakan public



Diskusi kelompok/Kamis jam 07.30

• Tema; Beras Kedelai, daging, garam, otomotif (roda 4 
dan roda 2)

• Alur diskusi dengan pendekatan 6 langkah
pengambilan KPTS

• Kamis, 29-11-2018 di presentasikan


