
ImplementasiImplementasi KebijakanKebijakan padapada
PrinsipnyaPrinsipnya adalahadalah caracara agaragar sebuahsebuah kebijakankebijakan
dapatdapat mencapaimencapai tujuannyatujuannya.. TidakTidak LebihLebih dandan
TidakTidak KurangKurang..

UntukUntuk mengimplementasikanmengimplementasikan kebijakankebijakan publik,publik,

IMPLEMENTASI KEBIJAKANIMPLEMENTASI KEBIJAKAN

UntukUntuk mengimplementasikanmengimplementasikan kebijakankebijakan publik,publik,
makamaka adaada duadua pilihanpilihan langkahlangkah yangyang ada,ada, yaituyaitu
langsunglangsung mengimplementasikanmengimplementasikan dalamdalam bentukbentuk
programprogram--programprogram atauatau melaluimelalui formulasiformulasi
kebijakankebijakan derivatderivat atauatau turunanturunan daridari kebijakankebijakan
publikpublik tersebuttersebut.. SecaraSecara umumumum dapatdapat
digambarkandigambarkan sebagaisebagai berikutberikut ::



Kebijakan Publik

Program Intervensi Kebijakan Publik Penjelas

Proyek Intervensi

Kegiatan Intervensi

Publik 
Masyarakat/Beneficiaries

Kegiatan Intervensi



KebijakanKebijakan publikpublik dalamdalam bentukbentuk undangundang--undangundang
atauatau PerdaPerda adalahadalah jenisjenis kebijakankebijakan publikpublik yangyang
memerlukanmemerlukan kebijakankebijakan publikpublik penjelaspenjelas atauatau yangyang
seringsering diistilahkandiistilahkan sebagaisebagai peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan..
KebijakanKebijakan publikpublik yangyang bisabisa langsunglangsung operasionaloperasional
antaraantara lainlain Keppres,Keppres, Inpres,Inpres, Kepmen,Kepmen, KeputusanKeputusan
KepalaKepala Daerah,Daerah, KeputusanKeputusan KepalaKepala Dinas,Dinas, dandanKepalaKepala Daerah,Daerah, KeputusanKeputusan KepalaKepala Dinas,Dinas, dandan
lainlain--lainlain..

ModelModel tersebuttersebut mengadaptasimengadaptasi mekanismemekanisme yangyang
lazimlazim didi dalamdalam manajemenmanajemen khususnyakhususnya manajemenmanajemen
sektorsektor publik,publik, sebagaimanasebagaimana digambarkandigambarkan berikutberikut
iniini::



Misi

Visi

Strategi

Rencana

Program

Proyek 

Kegiatan 

Umpan Balik



�� KebijakanKebijakan publikpublik –– sejaksejak formulasiformulasi
hinggahingga implementasiimplementasi perluperlu mengikutimengikuti
kaidahkaidah--kaidahkaidah tersebuttersebut karenakarena
memangmemang kaidahkaidah tersebuttersebut bersifatbersifat
givengiven atauatau tidaktidak dapatdapat ditolakditolak.. SamaSama
sepertiseperti jikajika seorangseorang anakanak lelakilelaki kecilkecil
hendakhendak kencing,kencing, makamaka langkahlangkah
pertamapertama ialahialah membukamembuka resletingresleting
celana,celana, menurunkanmenurunkan celanacelana luar,luar,celana,celana, menurunkanmenurunkan celanacelana luar,luar,
menurunkanmenurunkan celanacelana dalam,dalam,
mengeluarkanmengeluarkan alatalat pengeluarpengeluar urineurine
(penis)(penis) dandan barubaru urineurine daridari dalamdalam
ginjalginjal dibuangdibuang.. JikaJika barubaru celanacelana luarluar
yangyang dibuka,dibuka, tetapitetapi celanacelana dalamdalam
belum,belum, tetapitetapi langsunglangsung kencing,kencing,
makamaka jorok,jorok, bukan?bukan?



�� DidepanDidepan kitakita telahtelah mengikutimengikuti

bersama,bersama, bahwabahwa tujuantujuan kebijakankebijakan

padapada prinsipnyaprinsipnya adalahadalah melakukanmelakukan

intervensiintervensi.. OlehOleh karenakarena itu,itu,

implementasiimplementasi kebijakankebijakan sebenarnyasebenarnya

adalahadalah tindakantindakan (action)(action) intervensiintervensi

ituitu sendirisendiri.. MazmanianMazmanian dandanituitu sendirisendiri.. MazmanianMazmanian dandan

SabatierSabatier ((19831983)) memberikanmemberikan

gambarangambaran bagaimanabagaimana melakukanmelakukan

intervensiintervensi atauatau implementasiimplementasi

kebijakankebijakan dalamdalam langkahlangkah berurutanberurutan

sebagaisebagai berikutberikut ::



Menegaskan tujuan yang hendak dicapai

Identifikasi masalah yang harus diintervensi

Merancang struktur proses implementasi



DDonaldonald FF.. KKettlettl mengemukakanmengemukakan

bhwbhw memasukimemasuki mileniummilenium ketiga,ketiga,

AdministrasiAdministrasi PublikPublik menghadapimenghadapi 44

isuisu kritikal,kritikal, yaituyaitu ::

1.1. StrukturStruktur, yang berkenaan , yang berkenaan 

tantangantantangantantangantantangan

menguatnya swasta danmenguatnya swasta dan

menyusutnya pemerintahan menyusutnya pemerintahan 
((bestbest

government is least governmentgovernment is least government))



2.2. Berkenaan dgn Berkenaan dgn 

AdministrasiAdministrasi PublikPublik, yi yg , yi yg 

memperhadapkan kenyataan bhw memperhadapkan kenyataan bhw 
sumber defisit  terbesar disetiap sumber defisit  terbesar disetiap 
negara adalah proses negara adalah proses 
penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan administrasi 
publik.publik.

3.3. Tentang NilaiTentang Nilai, yg antara lain , yg antara lain 

berkenaan dgn munculnya ikon berkenaan dgn munculnya ikon 
““enterpreneurial governmententerpreneurial government””



44.. KapasitasKapasitas,, yaituyaitu ygyg berkenaanberkenaan

dgndgn isuisu kecakapankecakapan daridari
administrasiadministrasi publikpublik memanajenimemanajeni
urusanurusan--urusanurusan publikpublik


