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ABSTRACT  

 

The Problem of poverty in Indonesia was never finished, many of the 

formulas offered turns out to be yet can be a powerful remedy in addressing the 

diseases of poverty. Whereas poverty alleviation programs undertaken by the 

Government is already quite a lot, ranging from BLSM, RASKIN, 

JAMKESMAS/JAMKESDA to the PNPM. But the poverty program undertaken by 

the Government still tend to aim for the fulfillment of basic rights and reduce the 

burden of living alone, but not trying to improve the quality of life of the poor. 

There fore it takes a thought to analyze the poverty programs that have been 

implemented, in an attempt to find a pro a better poverty and ideal. Where is the 

policy analysis was done in an effort to provide alternatives that allow more 

policy to help the poor out of bondage. Cause analysis of policies an approach 

and methodology to design and locate the desired alternatives with regard to a 

number of complex issues, such as the issue of poverty. 
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PENDAHULUAN 

 

Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang menyentuh secara langsung 

terhadap kelangsungan dan martabat suatu bangsa yang merdeka. Kemiskinan 

bagaimanapun ia didefinisikan akan menampilkan sisi-sisi buruk yang menantikan 

suatu pemecahan. Pembicaraan tentang kemiskinan bukan merupakan hal yang 

baru di Indonesia, namun dapat dipastikan akan terus menjadi agenda penting. 

Dalam kurun waktu sepanjang kurang lebih 10 tahun terakhir ini, persoalan 

kemiskinan dan berbagai program yang diselenggarakan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan menyita perhatian berbagai kalangan pemerhati masalah sosial. 

Berdasarkan data BPS 2012 tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 

12,49 % menurun sedikit dari tahun sebelumnya 13,33 %. Fakta empiris ini 

membuktikan bahwa formula-formula yang disiapkan dan diimplementasikan 

dalam mengatasi kemiskinan belum mampu memberikan dampak pengurangan 

angka kemiskinan yang signifikan. Realita ini menjelaskan bahwa program-



program kemiskinan yang diimplementasikan di Indonesia masih belum 

memberikan perubahan secara subtanable terhadap penurunan angka kemiskinan. 

Padahal program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah sudah cukup banyak, mulai dari BLSM, RASKIN, JAMKESMAS 

sampai ke PNPM. Namun program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah 

masih cenderung bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar, mengurangi beban 

hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin atau sering disebut 

dengan “memberikan ikan”. Artinya masyarakat miskin hanya tinggal menunggu 

uluran tangan pemerintah untuk menerima bantuan terhadap kemiskinan yang 

mereka rasakan, seperti pada program BLSM, JAMKESMAS/JAMKESDA dan 

RASKIN. Realitas ini membuat masyarakat semakin tergantung dengan 

pemerintah dan mengharapkan terus uluran tangan dari pemerintah, terlepas dari 

efektivitas pelaksanaan program-program kemiskinan tersebut di lapangan. Fakta 

ini tentunya semakin mengkerdilkan kemandirian masyarakat untuk keluar dari 

kemiskinan yang membelenggunya.  

Selain itu juga ada program kemiskinan yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat atau sering disebut dengan “diajari mancing” yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan memperkuat kemampuan kelompok miskin, seperti 

PNPM, P2KP, PPIP dan sebagainya. Dimana pelaksanaan program ini 

menitikberatkan kepada peningkatan taraf hidup dan pendapatan kelompok miskin 

agar bisa berdaya dan mandiri. Namun realitasnya program ini memiliki kriteria 

dan persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh kelompok miskin dalam 

upaya mengikuti program yang diterapkan. Akibatnya bermunculanlah oknum-

oknum intelektual yang membantu kelompok miskin dalam upaya memenuhi 

kriteria dan persyaratan yang diminta agar bisa memperoleh program kemiskinan 

yang dilaksanakan, misalnya dengan membuatkan proposal pengajuan pinjaman 

seperti yang disyaratkan dalam program simpan pinjam dalam program PNPM, 

P2KP dan PPIP.  Fakta lain yang terjadi dalam pemanfaatan program yang 

diberikan, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat miskin untuk 

memanfaatkan program kemiskinan yang diterimanya dalam mengembangkan 

dan memberdayakan potensi yang dimilikinya. Sehingga masyarakat miskin yang 

menerima bantuan terkadang cenderung menggunakan modal bantuannya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat praktis, seperti sembako, HP, 

kredit sepada motor dan sebagainya.  

Kemudian program kemiskinan lainnya yang juga sudah diupayakan oleh 

pemerintah adalah berbasis pemberdayaan UMK atau sering disebut dengan 

“dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”. Program ini bertujuan untuk 

memberikan akses dan penguatan ekonomi serta pemberian modal kepada 

kelompok-kelompok UMK yang sudah mandiri, contoh programnya adalah KUR 

yang memberikan bantun modal tanpa anggunan dan bunga ringan. Tetapi 

implementasinya juga masih lebih cenderung dimanfaatkan oleh UMK-UMK 

yang tidak berbasis kelompok miskin. Sehingga benefeceries yang diterlihat 

malah memberikan peluang kepada UMK yang sudah eksis untuk memperbesar 

usaha yang sudah dikelolanya. Sementara kelompok miskin hanya bisa menjadi 

penonton saja, akibat tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kelompok 

UMK dari program kemiskinan yang diikutinya. 

 

 



KONSEP KEMISKINAN 

 

Kemiskinan pada umumnya terdapat di negara-negara yang belum atau 

sedang berkembang, terkait dengan kenyataan buruk tentang tingkat sosial 

ekonomi masyarakat yang meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kebodohan, 

keterbelakangan, ketidakberdayaan, keterbatasan akses fasilitas, baik sarana 

maupun prasarana, dan lain-lain yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat 

berkembang maksimal atau setidaknya mencapai hidup sesuai standar. Orang-

orang yang mengalami kemiskinan disebut masyarakat miskin. Istilah 

“masyarakat miskin” sering di identikkan dengan istilah lain seperti “masyarakat 

golongan ekonomi lemah”, “masyarakat tidak mampu”, “masyarakat tertinggal”, 

dan lain sebagainya. 

Menurut Chambers
1
 kemiskinan pada hakekatnya adalah suatu kompleksitas 

serta hubungan sebab akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan, 

kerapuhan, kelemahan fisik, kemiskinan dan keterasingan. Menurutnya, ada 

keterkaitan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkat miskin yang lain. 

Ketidakberdayaan yang salah satunya mengakibatkan keterbatasan akses terhadap 

sumberdaya negara.  

Penyebab kemiskinan sangatlah kompleks dan saling terkait, yaitu
2
 : (1) 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan 

manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan 

mengawal pelaksanaan pembangunan, (3) sarana dan prasarana yang belum 

merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (4) minimnya modal, (5) 

berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. Kelemahan-kelemahan ini 

menyebabkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, 

sehingga potensi dan peluang ekonomi diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

kelompok, wilayah dan sektor yang kaya dan mampu. Akibatnya, penduduk 

miskin relatif menjadi lebih miskin lagi. Saling kait antar faktor yang tidak 

berujung ini digambarkan sebagai lingkaran setan kemiskinan.  

Secara umum terdapat tiga pendekatan yang secara ilmiah dan popular 

digunakan untuk memahami masalah kemiskinan, yaitu
3
 : pendekatan kultural, 

pendekatan situasional dan pendekatan interaksional. 

 

a. Pendekatan Kultural 

Dengan konsep budaya kemiskinan (culture poverty), Oscar Lewis 

berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena 

penderitaan ekonomi yang berlangsung cukup lama. Berdasarkan hasil 

penelitiannya, Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub kultur 

masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antaretnik satu dengan etnik yang 
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lainnya. Akar timbulnya budaya miskin tersebut adalah keadaan masyarakat yang 

mempunyai ciri-ciri berikut : 

1. Menurut Lewis, budaya kemiskinan adalah suatu cara yang dipakai oleh 

orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka 

yang marginal dalam masyarakat memiliki kelas-kelas dan bersifat 

individualistik dan kapitalistik.  

2. Budaya kemiskinan merupakan desain kehidupan bagi orang miskin yang 

berisikan pemecahan bagi problem hidup mereka yang diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. 

 

b. Pendekatan Situasional 

Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Lewis, Charles A. 

Valentine mengatakan bahwa ciri-ciri itu timbul oleh karena situasi yang 

menekan. Bilamana situasi yang menekan itu hilang, ciri-ciri tersebut akan hilang 

dengan sendirinya. Situasi yang menekan tersebut timbul oleh karena struktur 

total dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Merubah keadaan orang-orang 

miskin ke arah yang lebih baik harus diadakan perubahan yang simultan dalam 

tiga hal, yakni : 1). Penambahan kesempatan kerja, pendidikan bagi orang miskin, 

(2), Perubahan struktur sosial masyarakat (3). Perubahan di dalam sub kultur 

masyarakat orang miskin tersebut. 

 

c. Pendekatan Interaksional 

Herbert J. Gans mengemukakan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh 

orang-orang miskin adalah merupakan hasil interaksi antara faktor kebudayaan 

yang sudah tertanam sejak lama dengan faktor situasi yang menekan. Menurutnya, 

orang-orang miskin itu bersifat heterogen. Menurut Gans, pemecahan terakhir 

masalah kemiskinan terletak pada usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menghambat orang miskin untuk menggunakan kesempatan yang tersedia, dan 

usaha untuk memberikan keyakinan diri pada si miskin untuk menggunakan 

kesempatan yang tersedia walaupun kesempatan itu bertentangan dengan nilai-

nilai kebudayaan yang dianutnya saat itu.  

Kemudian Mudrajat Kuncoro
4
 mencoba melakukan identifikasi penyebab 

kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi, yaitu : Pertama, secara makro 

kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya 

yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya 

memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, 

kemiskinan muncul akibat perbedaan dan kualitas sumber daya manusia. Kualitas 

sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada 

gilirannya menyebabkan upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat 

perbedaan akses dan modal. 

Kemiskinan dan kepincangan pendapatan ditentukan atau tergantung dari 

kesempatan kerja yang diperoleh. Umumnya orang miskin karena tidak 

memperoleh pekerjaan atau menganggur, oleh kerena itu penciptaan lapangan 

kerja merupakan cara yang paling langsung dapat mengatasi masalah kemiskinan 

dengan usaha meningkatkan produktivitas. Selain itu juga untuk meningkatkan 
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kesempatan kerja perlu dilakukan bentuk kegiatan-kegiatan yang nantinya mampu 

mengatasi kemiskinan. 

 

 

KONSEP ANALISIS KEBIJAKAN 

 

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah rill 

yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dikatakan 

sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai “problem solver”. Dalam konteks ini 

kebijakan publik dan pengambil kebijakan itu harus memiliki orientasi pada 

kepentingan publik yang kuat. Menurut Wilson dalam Solichin Abdul Wahab
5
 

menjelaskan kebijakan public adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan 

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-

langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan 

dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi 

atau tidak terjadi. 

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones
6
, 

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang 

mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and 

repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it). 

Kemudian menurut Anderson
7
 yang merumuskan kebijakan sebagai langkah 

tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Jadi, 

definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan 

pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga 

membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision) --

pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. 

Selanjutnya menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplan dalam 

Subarsono
8
 menjelaskan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-

nilai dan praktek-praktek sosial yang ada didalam masyarakat. Makna ini berarti 

bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktek-

praktek sosial yang ada didalam masyarakat. Dimana ketika kebijakan publik 

berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup didalam 

masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika 

diimplementasikan. Sebaliknya apabila suatu kebijakan publik harus mampu 

mengakomodasi nilai-nilai dan praktek-praktek yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Dari beberapa pengertian dan pendapat para pakar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik sebenarnya merupakan usaha bersama-sama 
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untuk menyelesaikan masalah publik atau aksi kolektif untuk menyelesaikan dan 

memutuskan masalah bersama. Dimana aksi kolektif atau bersama yang dilakukan 

untuk membangun koalisi dan mempengaruhi polity dalam memecahkan masalah 

publik. Sehingga domain kebijakan public dalam perkembangan saat ini 

merupakan proses transformasinya masalah-masalah privat menjadi masalah-

masalah publik. Contohnya saja dalam kebijakan di bidang kesehatan yang 

awalnya proses melahirkan bayi bagi setiap rumah tangga merupakan kebutuhan 

privat, namun dalam perkembangannya saat ini sudah menjadi kebutuhan publik 

yang diatur oleh pemerintah untuk menekan tingginya angka kematian bayi disaat 

melahirkan dengan menerbitkan kebijakan di bidang kesehatan yang 

mengharuskan ibu-ibu hamil memeriksa kehamilannya secara rutin di puskesmas-

puskesmas terdekat hingga waktu melahirkan. Pergeseran makna kebijakan publik 

ini tidak terlepas dari perkembangan keilmuan induk dari kebijakan publik yaitu 

ilmu administrasi publik. Dimana tren perkembangan ilmu administrasi publik 

saat ini sudah mengarah kepada publicness atau kepublikan, yang menekankan 

kepada public goods dan public interest. 

Oleh karenanya dalam upaya mensinergikan perkembangan keilmuan 

tersebut, maka perlu dilakukan sebuah analisis kebijakan publik. Menurut William 

N Dunn
9
 analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang 

menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan 

memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat 

dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah 

kebijakan. Ruang lingkup dan metode-metode analisis sebagian bersifat deskriptif 

dan informasi yang nyata (factual) mengenai sebab-sebab dan akibat kebijakan. 

Maka dari itu analisis kebijakan dapat diharapkan menghasilkan informasi-

informasi dan argument-argumen yang masuk akal mengenai : Pertama, nilai-

nilai yang pencapaiannya menjadi tolak ukur suatu masalah telah dapat 

dipecahkan. Kedua, fakta-fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau 

mempertinggi pencapaian nilai-nilai. Ketiga, tindakan-tindakan yang 

pelaksanaannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai dan pemecahan 

masalah-masalah. Oleh karenanya ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan, 

yaitu : 

 

1. Pendekatan empiris. Pendekatan ini menekankan pada penjelasan sebab 

dan akibat dari kebijakan publik. Dimana pertanyaan pokoknya mengenai 

fakta (apakah sesuatu itu  ada ?) dan tipe informasi yang dihasilkan 

bersifat penandaan (designative). 

 

2. Pendekatan evaluatif.  Pendekatan ini menekankan pada penentuan harga 

dan nilai dari beberapa kebijakan. Dimana pertanyaan pokoknya mengenai 

nilai (berapa nilai  sesuatu ?) dan tipe informasi yang bersifat evaluatif. 

3. Pendekatan normatif.  Pendekatan ini menekankan pada pengusulan arah-

arah tindakan-tindakan yang dapat memecahkan problem-problem 
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kebijakan. Dimana pertanyaan pokoknya mengenai tindakan (apa yang 

harus dilakukan ?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat anjuran. 

 

 Pendapat lainnya dikemukakan oleh para pakar dalam Solichin Abdul 

Wahab
10

, diantaranya Dror yang mengatakan analisis kebijakan adalah suatu 

pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif 

yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. Kemudian 

pendapat Ericson mengatakan analisis kebijakan merupakan penyelidikan yang 

berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai 

serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. Selanjutnya pendapat Kent 

mendefenisikan analisis kebijakan merupakan sejenis studi yang sistematis, 

berdisiplin, analistis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk 

menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam 

memecahkan masalah-masalah politik yang kongkret. Oleh karena itu apabila kita 

membicarakan analisis kebijakan, setidaknya akan membahas tentang beragam 

cara yang dilakukan oleh pakar kebijakan, baik secara individual atau kolektif 

dalam aktivitas yang dihadapkan pada tantangan rill untuk menganalisis fenomena 

kebijakan secara implisit atau eksplisit dengan menggunakan strategi kebijakan 

tertentu yang dianggap paling sesuai. 

 Kontribusi yang berbeda diberikan oleh Budi Winarno
11

 tentang analisis 

kebijakan, dimana menurutnya analisis kebijakan berhubungan dengan 

penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

publik. Dalam analisis kebijakan dapat dilakukan analisis pembentukkan, 

substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Oleh karena itu ada tiga 

hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yaitu : 

 

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan anjuran 

kebijakan yang “pantas”. 

2. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki 

dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. 

3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang 

dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan 

pembentukkannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga 

dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. 

 

Pemikiran lain tentang analisis kebijakan diberikan oleh Dwiyanto 

Indiahono
12

, yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas 

yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, 

mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan 

memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk 

menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut. Rincian lebih jelas dari makna 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Analisis kebijakan merupakan aktivitas pendampingan 

Konsep ini memberikan makna bahwa seorang analis kebijakan merupakan 

profesi yang establish untuk mendampingi klien yang sedang menghadapi 

masalah. Dalam cakupan ini analisis kebijakan dapat dilakukan di sektor publik 

maupun di sektor privat. Di sektor publik pasti seorang konsultan harus 

menghadapi masalah-masalah publik dan kepentingan publik. Sedangkan di 

sektor privat, seorang konsultan akan menghadapi masalah-masalah yang terkait 

dengan masalah privat, baik yang berhubungan dengan perusahan dengan pihak 

eksternal maupun masalah-masalah yang terkait dengan internal perusahaan. 

2. Analisis kebijakan mengembangkan alternatif kebijakan 

Seorang analis kebijakan di sektor publik maupun di sektor privat 

diwajibkan untuk mengembangkan alternatif kebijakan, dimana dalam 

pengembangan alternatif kebijakan ini adalah dengan mendapatkan data dan 

informasi yang jelas melalui studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan 

dengan memanfaatkan dokumen kebijakan terdahulu, dokumen implementasi dan 

evaluasi program atau dokumen-dokumen lain yang relevan dengan masalah. 

Selain untuk mengenali masalah, data dan informasi yang relevan juga dapat 

digunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan. 

3. Analisis kebijakan menilai dan memprediksi kebijakan  

Setelah mengembangkan alternatif kebijakan, tugas seorang analis 

kebijakan adalah melakukan penilaian dan meramalkan atas alternatif-alternatif 

kebijakan dan memberikan nasehat/pertimbangan kepada klien untuk mengambil 

suatu kebijakan dan prioritas kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan 

masalah.  

4. Analisis kebijakan merekomendasikan kebijakan terbaik 

Seorang analis kebijakan yang baik harus dapat memberikan rekomendasi 

terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Walaupun dalam 

upaya memberikan rekomendasi kebijakan pasti berkaitan dengan orang banyak 

yang tentunya akan ada tekanan, kepentingan dan kekuatan politik yang dapat 

mendukung ataupun menentang rekomendasi yang dilakukan. Namun seorang 

analis kebijakan harus mampu memahami lingkungan kebijakan, sehingga 

kebijakan yang direkomendasikan kepada klien tidak bertentangan secara radikal 

dengan opini umum yang berlaku pada setting kebijakan yang sedang dibahas. 

 

 

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN 

 

Analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses 

kebijakan. Sehingga analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas pada 

spektrum pengetahuan dalam (in) proses kebijakan, pengetahuan untuk (for) 

proses kebijakan dan pengetahuan tentang (about) proses kebijakan. Menurut 

Gordon et al dalam Wayne Parsons
13

 secara defenitif menetapkan variasi analisis 

kebijakan sebagai berikut : 

Gambar 1. Variasi Analisis Kebijakan 
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 Wayne Parsons., 2011 halaman 56 – 57., Public Policy : Pengatar Teori dan Praktik 

Analisis Kebijakan., Kencana Prenada Media Group., Jakarta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Analisis kebijakan 

 

Analisis ini mencakup : 

1. Determinasi kebijakan yaitu analisis yang berkaitan dengan cara 

pembuatan kebijakan, mengapa, kapan dan untuk siapa kebijakan dibuat. 

2. Isi kebijakan yaitu analisis yang mendeskripsikan tentang kebijakan 

tertentu dan bagaimana  ia berkembang dalam hubungannya dengan 

kebijakan sebelumnya atau analisis yang juga didasari oleh informasi 

yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan 

kritik terhadap kebijakan. 

 

b. Monitoring dan evaluasi kebijakan 

 

Tahap ini fokus analisisnya adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan 

dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan dan apa dampak kebijakan terhadap 

suatu persoalan tertentu. 

 

c. Analisis untuk kebijakan 

Analisis ini mencakup : 

1. Advokasi kebijakan yaitu berupa riset dan argument yang dimaksudkan 

untuk mempengaruhi agenda kebijakan didalam atau diluar 

pemerintahan. 

2. Informasi untuk kebijakan yaitu sebentuk analisis yang dimaksudkan 

untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Ini bisa 

berbentuk anjuran atau riset eksternal/internal yang terperinci tentang 

aspek kualitatif dan judgemental dari suatu kebijakan. 

Oleh karena itu dalam melakukan analisis kebijakan perlu dilakukan 

pemetaan terhadap pemikiran analisis kebijakan. Menurut Riant Nugroho dalam 

Purwo Santoso
14

 peta analisis pemikiran analisis kebijakan setidaknya 

menunjukkan empat perspektif kebijakan yaitu kebijakan sebagai fenomena 

politis, deliberatif, teknis dan strategis. Untuk lebih jelasnya lihat pada bagan 

berikut ini :  
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Gambar 2. Peta Pemikiran Analisis Kebijakan 
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Bagan diatas menjelaskan bahwa disatu sisi memberikan ruang yang leluasa 

bagi orang untuk mengembangkan berbagai model dan metode analisis kebijakan. 

Namun disisi lain menempatkan analis kebijakan pada situasi yang dilematis 

untuk menentukan perspektif mana yang harus dipakai untuk menghasilkan 

analisis yang komprehensif. Keinginan untuk menghasilkan sebuah analisis yang 

komprehensif, tidak jarang membawa seorang analis untuk berupaya 

memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi proses sebuah kebijakan. 

Harapannya dengan memperhitungkan semua faktor, sang analis bisa 

menghasilkan informasi dan ramalan kebijakan yang akurat.  

 Maka dari itu dalam upaya melakukan analisis kebijakan, sang analis 

harus memahami kebijakan publik yang akan dikaji dari tahap demi tahap. 

Sehingga dengan adanya tingkat pemahaman yang baik, diharapkan analisis 

kebijakan yang dilakukan benar-benar menghasilkan kebijakan ideal untuk 

diimplementasikan. Oleh karena William N. Dunn dalam Dwiyanto Indiahono
15

 

mengemukan proses kebijakan publik yang juga merupakan tahapan dalam 

melakukan analisis kebijakan adalah sebagai berikut : 

Gambar 3. Proses Kebijakan Publik menurut William N. Dunn 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa proses kebijakan public yang 

juga merupakan tahapan analisis kebijakan dimulai dari : Pertama, perumusan 

kebijakan yaitu proses memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkan masalah. Kedua, forecasting atau peramalah yaitu proses 

memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari 

diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan. Ketiga, 

rekomendasi kebijakan yaitu proses memberikan informasi mengenai manfaat 

kebijakan dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang 

memberikan manfaat paling baik. Keempat, monitoring kebijakan yaitu proses 

memberikan informasi mengenai konsekuensi secara dan masa lalu dari 

diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Kelima, evaluasi 

kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. 

 Kemudian dengan cara yang berbeda Lester and Stewart dalam 

Solahuddin Kusumanegara
16

 menggambarkan siklus dalam enam tahapan/proses 

kebijakan kebijakan, yaitu : 

Gambar 4. Siklus Kebijakan menurut Lester and Stewart 
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Dari gambar diatas dapat terlihat jelas yang membedakan tahapan analisis 

kebijakan yang dikemukakan oleh Lester and Stewart terletak pada istilah 

perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan. Dimana kedua istilah ini 

memberikan penjelasan yang pada dasarnya mencakup tentang prospek kelanjutan 

kebijakan yang telah dilaksanakan. Apakah kebijakan akan diteruskan atau 

dihentikan sama sekali. Oleh karena itu akan terjadi perubahan kebijakan dan 

terminasi kebijakan tergantung kepada proses implementasi kebijakan yang 

dihasilkan, apakah mencapai keberhasilan atau hanya menuai kegagalan. 

 Selanjutnya menurut  Ripley dalam Dwiyanto Indiahono
17

 menjelaskan 

aktivitas fungsional dan produk-produk tahapan analisis kebijakan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Gambar 5. Tahapan Analisis Kebijakan Publik menurut Riplay 
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Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas dalam proses 

kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley adalah sebagai berikut : 

1. Agenda setting merupakan suatu tahap dimana diputuskan masalah yang 

menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Pada 

posisi ini pemerintah dihadapkan kepada isu atau masalah yang harus 

segera untuk diselesaikan. Realitas ini yang nantinya akan menjadi dasar 

dibuatnya kebijakan publik. 

2. Formulasi dan legitimasi bagi tujuan dan program merupakan aktivitas 

yang kompleks dalam upaya merumuskan alternatif-alternatif yang 

paling sesuai guna menjawab permasalahan atau isu strategis yang 

timbul. Proses ini akan melakukan penilaian dan pemilihan alternatif 

yang paling tepat dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan. 

3. Implementasi program merupakan aktivitas melaksanakan program 

dengan didukung resources yang dimiliki, yang dimulai dari interpretasi 

kebijakan, perencanaan kebijakan, pengorganisasian kebijakan hingga 

kepada manfaat yang ingin dicapai, pelayanan yang disediakan serta 

sanksi yang diberikan. 

4. Evaluasi implementasi merupakan serangkaian aksi kebijakan yang 

menimbulkan berbagai akibat yang dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan 

program dan dampak pelaksanaan program. 

5. Keputusan tentang masa depa kebijakan dan program merupakan 

aktivitas dari hasil evaluasi yang dilakukan dan memberikan kesimpulan 

terhadap keberlangsung sebuah kebijakan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pemaparan konsep analisis kebijakan 

yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi setiap analis 

untuk melakukan penganalisisan kebijakan publik apapun. Sehingga dalam proses 

analisis kebijakan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi kepentingan publik sebagai pelaksana atau penerima kebijakan. Selain itu 

juga proses analisis kebijakan yang dilakukan dapat menentukan kelayakan suatu 

kebijakan publik untuk terus dilaksanakan atau dihentikan, serta diberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam upaya mengatasi permasalahan 

publik yang muncul. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk 

bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Sebab masalah kemiskinan 

hampir disetiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga sulit 

dicarikan formula yang sama dalam upaya mengentaskannya. Belum lagi 

menghadapi respon dan persepsi masyarakat miskin yang berbeda-beda terhadap 



program-program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, yang terkadang 

dapat mengakibatkan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan program. Oleh karena 

itu perlu dilakukan kajian yang spesifik dari para ilmuan kebijakan publik untuk 

bisa menemukan formula yang paling efektif dalam mengatasi kemiskinan yang 

terjadi. 

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan, maka dapar ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu : Pertama, perlu dilakukan pengenalan atau 

identifikasi kemiskinan yang jelas, supaya kebijakan yang pro kemiskinan dapat 

disusun sesuai dengan kebutuhan kemiskinan yang ada. Fakta ini sejalan dengan 

saran Muhammad Yunus peraih hadiah nobel perdamaian tentang kemiskinan, 

yang menerapkan langkah-langkah dalam menyusun program kemiskinan yang 

ampuh, seperti : 1). program kemiskinan harus mulai dari kejelasan defenisi 

kemiskinan. 2). mengutamakan kelompok miskin yang paling butuh bantuan, 

artinya program kemiskinan harus benar-benar terlebih dahulu membantu 

masyarakat yang tergolong sangat miskin. 3). Ketiga, jangan ragu untuk 

menciptakan program kemiskinan yang baru, bukan hanya mencoba-coba 

mengadaptasi program kemiskinan yang sudah lama dan lebih cenderung gagal. 

4). Keempat, menemukan sponsor program kemiskinan yang akan dilakukan. 

Sebab sponsor yang dimiliki akan memberikan jaminan keberlanjutan program 

kemiskinan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. 

Kedua, penyusunan kebijakan pro kemiskinan jangan terlalu cenderung 

menggunakan model pendekatan top down ataupun pendekatan button up. Karena 

sudah banyak contoh implementasi kebijakan pro kemiskinan yang menggunakan 

dua pendekatan tersebut masih cenderung gagal dalam upaya mencapai tujuannya. 

Oleh sebab itu dibutuhkan model pendekatan yang baru, seperti model pendekatan 

hybrid yang menggabungkan pendekatan top down dan button up. Dimana 

pendekatan hybrid ini berusaha untuk mengakomodir seluruh stakeholders yang 

akan terlibat dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. 

Sehingga keterlibatan stakeholders akan mensinergikan keinginan, tujuan dan 

sasaran bagi pelaksanaan kebijakan yang pro kemiskinan. Selain itu juga model 

pendekatan ini akan lebih ketat dalam mengawasai sisi moral pelaksana dan 

penerima kebijakan dalam proses implementasinya. Supaya kegagalan-kegagalan 

dalam proses implementasi kebijakan dapat diminimalisir secara bertahap. 
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